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วิสัยทัศน์

ให้คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวิต
และท�ำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
That Thai people can realise the benefits of
life insurance and choose the appropriate coverage
for their financial situation and value of life.

มืออาชีพที่มั่นคง เคียงขางอนาคตคุณ
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วิสัยทัศน์

ให้คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวิต
และท�ำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
That Thai people can realise the benefits of
life insurance and choose the appropriate coverage
for their financial situation and value of life.

VISION

Vision

Continuous Improvement
of Quality Standards (ISO 9001:2008)

การบริการตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

B

angkok Life Assurance Public Co., Ltd. was the first
insurance company in Thailand awarded the ISO 9001:2008
certification for the operation of ordinary and group life
insurance in 2009 by International Certification Ltd., which is based
in Auckland, New Zealand.

สาขา พิจิตร

สาขา อุดรธานี

สาขา น�้ำโสม

ก

รุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 :
2008 จาก International Certification Ltd., Auckland
New Zealand (ICL) ด้านการด�ำเนินงานกรมธรรม์สามัญสาย
ประกันชีวิต และฝ่ายประกันกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2552

สาขา เชียงราย

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นต่อการพัฒนาบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ ให้ความสะดวกรวดเร็ว
แก่ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยได้ด�ำเนินการขยายการให้
บริการตามระบบคุณภาพนี้ ไปยังส�ำนักงานสาขาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2554 มีสาขาที่ได้
รับการรับรองการบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 แล้วถึง 17 สาขา และยังมีอีกกว่า
10 สาขา ที่ก�ำลังจะได้รับการรับรองเพิ่มในเร็วๆ นี้
สาขาที่ได้รับ การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2554 ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ,
สาขาอุดรธานี สาขาหนองบัวล�ำภู สาขาน�้ำโสม สาขาเชียงราย สาขาพิจิตร สาขานครราชสีมา 2
สาขาชัยภูมิ สาขามหาสารคาม สาขาเชียงค�ำ สาขาสวรรคโลก

2

สาขา หนองบัวล�ำภู

สาขา หาดใหญ่

The company is committed to delivering service much more quickly and
with greater convenience for customers by extending service, consistent
with the ISO 9001:2008 standard, to its branch offices. In 2011, 17 branches
were awarded the quality standards certification. Quality standards of more
than 10 branches will soon be certified.
Branches that have been awarded ISO 9001:2008 in 2011 include Hat Yai,
Udonthani, Nong Bualamphu, Nam Som, Chiangrai, Phichit, Nakhon Ratchasima 2,
Chaiyaphum, Mahasarakham, Chiangkham and Sawankhalok.
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Thailand National Quality Awards (TNQA)

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

ร

างวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards) เป็นรางวัลอันน่า
ภาคภูมิใจที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้พิจารณามอบให้กับตัวแทนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เข้ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อแสดงถึงความสามารถในการให้บริการที่ดีตามหลัก
วิชาชีพแก่ลกู ค้า ซีง่ ตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวติ ได้รบั รางวัลนีเ้ พิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากติดต่อกันถึง 3 ปี ใน
ปีนี้มีตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA จ�ำนวน 550 คน

วันนี้กรุงเทพประกันชีวิตยังร่วมสร้างความสุขที่มากกว่าด้วยการสร้างตัวแทนที่เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือ FA (Financial Advisor) พัฒนาต่อยอดให้ตัวแทนเราสามารถให้ค�ำแนะน�ำ และค�ำปรึกษาด้านการ
วางแผนการเงินอย่างครบวงจร เรามีตัวแทนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตแล้วกว่า 200 คน
และยังเดินหน้าเพื่อเป็นผู้น�ำในด้านนี้อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ เรายังมีตวั แทนที่ได้รบั รางวัลตัวแทนคุณภาพนานาชาติ หรือ MDRT (Million Dollar Round
Table) เป็นรางวัลเกียรติยศส�ำหรับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความสามารถ และความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ มีตัวแทนที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

4

T

he Thailand National Quality Awards (TNQA) is an award of great pride of The Thai Life Assurance
Association honoring sales agents for achieving excellence in their field of work, while
maintaining utmost professionalism in customer service. Sales agents of Bangkok Life Assurance
have won increasingly more awards each year for 3 consecutive years.In 2010, the Company had
as many as 550 agents who were awarded the TNQA.

Bangkok Life Assurance continues to bring joy to sales
agents as they have a chance to become Financial Advisor
and be ably equipped to serve as a consultant in all
aspects of financial planning. More than 200 of our sales
agents are licensed as Financial Advisor.We are making
significant progress with a strong intent to be at the
forefront in advancing the career of sales agents.
Furthermore, the number of our sales agents awarded
membership to the Million Dollar Round Table (MRDT) has
increased each year. The MRDT membership is recognized
internationally as the standard of sales excellence in the life
insurance and financial services business. MDRT members
demonstrate exceptional professional knowledge, strict
ethical conduct and outstanding client service.
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บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับประชาชนทุกระดับชั้น ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า
และพนักงานที่มีความจริงใจและมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ
Our company is dedicated to being the leader in promoting
f inancial security for citizens of every social level, by
safeguarding their value of life, providing financial planning
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knowledgeable, which puts us at the forefront of the industry.
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Five-Year Financial Review

Financial Highlights

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
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31,556
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9,107

6,885
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3,242

23,278

17,243

13,028

10,821

9,254

5,011
29,925

3,916
24,993

2,996
19,954

2,071
14,843

2,116
12,483

ก�ำไรสุทธิ
Net Income

871

3,417

2,797

1,186

752

770

2.85

2.33

1.12

0.75

0.77

1,200

1,200

1,059

1,000

1,000

2550
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2551
2008

2552
2009

2553
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38,272

46,469

82,249

91,700

31,556

26,350

5,011

3,916

6,939

6,429

89,472

69,203

112,459

88,943

3,417

2,797

2.85

2554
2011

2550
2007

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

2550
2007

2.33

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

เงินส�ำรองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์         จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance Policy Reserves
Life Insurance in Force
& Fraternal Benefits
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

ลานบาท / Million Baht

965

138,169

3,417

1,112

1,186

1,120

752

1,250

2,797

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

120,521

112,459

3,080

31,556

3,019

2550
2007

2551
2008

2552
2009

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

2550
2007
2553
2010

2554
2011

2551
2008

2552
2009

2553
2010

495,915

7,232

88,943

10,917

208,401

26,350

13,431

230,297

449,785

34,222

68,340

41,892

19,913

53,558

381,177

69,203

241,384
51,482

89,472

265,618

15,007

42,268

326,584

49,038

44,410

65,763

449,785

12,496

85,864

495,915

281,088

107,932

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance In Force
   • ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
   • ประกันชีวิตกลุ่ม
Group Life
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยรายใหม่
New Business Sum Insured
   • ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
   • ประกันชีวิตกลุ่ม
Group Life
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income
รายได้จากการลงทุน
Investment Income
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
Benefit Payments to Policyholders
เงินส�ำรองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits
สินทรัพย์รวม
Total Assets
ก�ำไรสุทธิ
Net Income
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
Net Income per Share (Baht)

ลานบาท / Million Baht

44,410

สินทรัพย์รวม
Total Assets

ลานบาท / Million Baht

51,482

89,472

68,340

2553/2010

69,203

88,943

53,558

112,459

2554/2011

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ / Financial Highlights

34,222

2552/2009 2551/2008 2550/2007

770

สินทรัพย์รวม
Total Assets
สินทรัพย์ลงทุน
Investment Assets
เงินส�ำรองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity
ทุนเรือนหุ้น
Share Capital
• ทุนจดทะเบียน
Registered share capital
• ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
Issued and paid - up share capital
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
Gross Written Premium on Share Capital
เบี้ยประกันภัยรับ
Gross Written Premiums
• เบี้ยประกันภัยปีแรก
First Year Premiums
• เบี้ยประกันภัยปีต่อไป
		 Renewal Premiums
รายได้จากการลงทุน
Investment Income
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
Underwriting Expenses
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
Operating Expenses
ก�ำไรสุทธิ
Net Income
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
Net Income per Share (Baht)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
Weighted Average Number of Ordinary Shares
(Million Shares)

2554/2011 2553/2010

ลานบาท / Million Baht

รายการ / Item        

ลานบาท / Million Baht

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

41,892

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน 5 ปี

2554
2011
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Message from the Chairman

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / Dear Shareholders
ในรอบปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวในอัตราต�่ำ สถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบุว่าผลผลิตมวลรวมของประเทศ ณ ราคาคงที่ปี 2531 เติบโตในอัตรา 0.1% ต�่ำกว่าปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอัตรา
เติบโตถึง 7.8% ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การส่งออกขยายตัว
ลดลงจาก 28.5% ในปี 2553 เป็น 16.4% ในปี 2554 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MLR สูงขึ้นจาก 6.12% - 6.50% ในปี
2553 เป็น 7.25%-7.63% ในปี 2554 ซึ่งมีผลต่อการลงทุนโดยรวม นอกจากนี้สถานการณ์มหาอุทกภัยในช่วง
ปลายปี ท�ำให้เกิดความเสียหายสูง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการผลิตและการบริการ ตลอดจนการใช้จ่ายและการ
ออมของประชาชน ทั้งหมดนี้มีผลต่อเนื่องถึงทุกธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจประกันชีวิต โดยในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิต
มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 328,596 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก
จ�ำนวน 67,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุจ�ำนวน 230,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% และ
เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียวจ�ำนวน 30,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
Thailand’s economy expanded marginally in 2011. According to the Bank of Thailand, GDP at
constant prices (1988) increased 0.1%, compared to the robust growth of 7.8% in 2010. This was largely
due to a slowdown in industrial and services sectors, coupled with a decline in exports from 28.5% in
2010 to 16.4% in 2011. The Minimum Loan Rate of leading commercial banks stood at 7.25%-7.63%
at the end of 2011, compared with 6.12%-6.50% at the end of 2010, thereby affecting investment
as a whole. Moreover, massive floods at the end of the year did much damage to the manufacturing
and service sectors, and seriously affected spending and savings of people. The impact from the floods
continues to affect businesses, including life insurance. Within this environment, the life insurance industry
wrote Baht 67,966 million of first-year premiums, an increase of 6.5%. Renewal-year premiums were
Baht 230,075 million, an increase of 13.6%, and single premiums 30,555 million Baht, a growth of 2.3%.
Total premiums stood at Baht 328,596 million, reflecting an increase of 10.9%.
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Message from the Chairman

สารจากประธานกรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) มีความยินดีทจี่ ะเรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า ในปี 2554 บริษทั ฯ มีผลก�ำไรในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รับจากเบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 31,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 เป็นเบี้ยประกันภัยปีแรกจ�ำนวน
8,278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 และรายรับจากเบีย้ ประกันปีตอ่ ไปจ�ำนวน 23,278 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.0 โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 4,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
112,459 ล้านบาท โดยที่อัตราความคงอยู่ของเบี้ยประกันรับอยู่ที่ระดับร้อยละ 93.8 สูงกว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 88.3
ปัจจัยที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างสมดุลย์และมีเสถียรภาพ คือ นโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นปรับปรุงระบบการให้บริการที่ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด
ต่อลูกค้า
แนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในนโยบายหลักที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเงิน รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพือ่ รองรับการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนา
บุคลากรทัง้ ตัวแทน และพนักงานให้มคี ณุ ภาพในการบริการ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการพัฒนา
ระบบงาน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ การบริหารจัดการต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยให้มปี ระสิทธิภาพ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจทีย่ งั่ ยืนนัน้ นอกจากการเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทต้องรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
ตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ผมขอแสดงความขอบคุณมายังลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ตัวแทนประกันชีวิต และ
พนักงานทุกๆ ท่านทีไ่ ด้รว่ มกันท�ำงานด้วยความอุตสาหะ และทุม่ เทมาตลอดทัง้ ปี บริษทั ฯ จะรักษาความเชือ่ มัน่ นีไ้ ว้ดว้ ยการยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นบรรทัดฐานในการด�ำเนินงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณเชิดชู โสภณพนิช
(ประธานกรรมการ)
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Bangkok Life Assurance Public Company Limited is pleased to inform our shareholders that the Company continued
to grow profitably. In 2011, total earnings from premiums stood at Baht 31,556 million which represents a growth of 19.7%. Of
this amount, first-year premiums accounted for Baht 8,278 million, down by 9.1 %, and renewal premium payments Baht 23,278
million, up by 35.0%.The Company reported an operating profit of Baht 4,842 million which was up by 34.8%. Our net profit of
Baht 3,417 million grew by 22.2 % and total assets were reported at Baht 112,459 million. Premium persistency, at 93.8 %,
exceeds the industry’s average of 88.3 %.
Our policy of putting customers at the centre of our business has driven us to improve our services, making them more
comprehensive, more convenient and faster, which has in turn provided a foundation for balanced and stable growth.
The company remains committed to pursuing stable growth and financial security. Priority is given to the development
of our human capital-both agents and staff-to be able to provide quality services, thereby enhancing our competitiveness. New
and appropriate technology is employed to help improve our work processes. The company also strives to improve our product
offering and services to meet the needs of different customer segments. In addition, there is focus to ensure that costs are
well-managed and our expenses suitable. Furthermore, we believe sustainable business development depends not only on
generating growth and adequate return to shareholders. We will champion good corporate governance too as part of our mission
to build greater confidence and trust of all concerned in our endeavour to advance progress with respect to social and
environmental responsibility and in our pursuit of ethical business and honesty.
On behalf of the Board of Directors and Executive Officers of Bangkok Life Assurance, I extend my sincere thanks to our
customers, business partners, and those in the public and private sectors for your cooperation and continued support. I would like
to express my gratitude as well to our management, sales agents and company staff who have worked with so much dedication
and effort all year long. And I reaffirm the company’s commitment to the principles of good corporate governance which will enable
us to continue to perform with efficiency and security to fulfill the needs of our customers and business partners and to create
value for our shareholders.

Mr.Choedchu Sophonpanich
(Chairman)
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Message from the President

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก้าวสูป่ ที ี่ 61 ของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอีกก้าวหนึง่ แห่งการพัฒนา ทีส่ ำ� คัญ ด้วยความมุง่ มัน่
ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการน�ำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์ในการเดินทางสู่เป้าหมาย “ให้คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และ
ท�ำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต”
ปัจจุบันอายุเฉลี่ย-ของคนไทยมีอัตราสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้ใกล้เคียงกับในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้ง
ยุโรปและเอเชีย ซึ่งประชากรมีอายุยืนขึ้น จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ต่างให้ความส�ำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงินของประชาชน เพื่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงของการด�ำรงชีวิต
คุณค่าชีวิตของแต่ละคนนั้นประกอบด้วยคุณค่าชีวิตของตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้ที่เป็นที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนในครอบครั ว การวางแผนการเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งการเสริ ม สร้ า งความมั่ ง คั่ ง หรื อ เสริ ม สร้ า ง
ฐานะทางการเงิน ด้วยการหารายได้ การบริหารค่าใช้จ่ายการออม และการลงทุน และการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน
จากการตระหนักรู้คุณค่าชีวิตและการประกันชีวิต ซึ่งจะน�ำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและความสุขของตนเองและครอบครัว
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง “คุณค่าชีวติ ” และการปกป้องคุณค่าชีวติ พร้อมทีจ่ ะร่วมสร้างเกราะก�ำบังที่
แข็งแกร่ง ด้วยหลักประกันและบริการทีค่ รอบคลุมความต้องการทีแ่ ตกต่าง และทีมงานทีป่ รึกษาทางการเงิน และตัวแทนทีม่ คี วามรู้ ความจริงใจ
และความรับผิดชอบ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา การเสริมสร้างความสมดุลทางการเงิน โดยร่วมมือกับพันธมิตร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited, now in our 61st year, is taking another major step
in its development. Guided by its dedication to promote the quality of life of Thai people which forms
the bedrock of country’s social and economic development, we have redefined our vision to be “that Thai
people can realise the benefits of life insurance and choose the appropriate coverage for their financial
situation and value of life.”
Today, we Thais on average are living longer than ever before. The ageing of our population is a phenomenon very
much similar to that of the developed countries of Europe and Asia. These countries place importance on financial planning for
people so they can attain quality of life throughout their life stages.
Each person’s value of life consists of the ability to provide for oneself and for those for whom we are responsibleparticularly our loved ones. Effective financial planning can help to provide a balance between wealth creation and wealth
protection. Wealth can be increased with income generation, expense management, saving and investment. On the other hand,
the value of life and valuable assets can be safeguarded through insurance. The awareness to strike a good balance between
wealth creation and wealth protection is what leads to financial security and happiness.
Bangkok Life Assurance is well-aware of the concept of value of life and the need to protect it. Through our alliance
with BBL Asset Management Company Limited and Bangkok Insurance Public Company Limited, our team of competent and
trustworthy financial advisers and agents are well-equipped with knowledge and products to answer to each individual’s needs
and circumstances.
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Message from the President

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในแผนธุรกิจ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 ทีมผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน
ในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และภารกิจ ทั้งนโยบายด้านการตลาด ด้านการเงินและการลงทุน ด้านบุคลากร ด้าน
ระบบคุณภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านสื่อสาร
องค์กร ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ให้มีความมั่นใจในบริการที่มีคุณภาพ และความมั่นคงยั่งยืนของบริษัท
ด้านการตลาด เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีเ่ หมาะสมกับความจ�ำเป็นในการสร้างหลักประกัน เพือ่ ปกป้องคุณค่าชีวติ ของประชาชน
ที่ต่างๆ กัน และการพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งด้านตัวแทนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และด้านธนาคาร
ด้านการลงทุน เน้นเรื่องความมั่นคง ความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันและครอบครัว โดยรักษาความสมดุลของความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ส�ำหรับนโยบายการลงทุนในระยะ 2-3 ปีจากนี้ บริษัทจะให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของการใช้เงินกองทุน
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk-Based Capital) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปลายปี 2554 ในขณะที่อัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ
ด้านบุคลากร มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพมากขึ้น และให้ทุนการศึกษา
แก่บุคคลภายนอกทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ด้านการประกันชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ นโยบายที่ส�ำคัญ คือ พัฒนาระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริการได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังคงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และการส่งเสริม
เยาวชน โดยในช่วงปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ ทั้งด้านส่งเสริมสังคม รวมไปถึงการบรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข และ
การให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น สถานการณ์นำ�้ ท่วมในหลายจังหวัดของประเทศ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
อย่างภาคภูมิใจ
ด้วยทิศทางนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มั่นใจว่า จะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความ
แข็งแกร่งทางการเงินยิง่ ขึน้ สามารถขับเคลือ่ นธุรกิจสูค่ วามส�ำเร็จ พร้อมๆ กับการรับผิดชอบและตอบแทนสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ
สุดท้ายนี้ ในนามคณะผูบ้ ริหาร ผมขอขอบคุณ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้สนับสนุนบริษทั เป็นอย่างดีตลอด
เวลาที่ผ่านมา และขอขอบคุณพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่ได้ท�ำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละอย่างดียิ่งตลอดมา

คุณโชน โสภณพนิช
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)

16

The 5-year business plan (2012-2016) for the Company has been developed to ensure that the entire business
operations-from marketing to finance and investment, human resources, quality systems, information technology, corporate
governance and risk management, corporate social responsibility and corporate communications-are in line with our vision, mission
and goals. Our policyholders can trust the company and be assured quality service will be received and the Company will be stable.
In terms of marketing, the plan attaches importance to the development of products suited to and essential for building
financial security by providing protection to the value of people’s lives. The company also seeks to expand our distribution reach
through bancassurance and also the development of financial advisers in the agent channel.
For investment, the emphasis is on security and the our responsibility to the insurance policyholders and their families.
The company seeks to balance the risks and returns to shareholders. In the current low interest environment, our investment policy
for the next 2-3 years will emphasise the effective utilisation of capital funds in accordance with Risk-Based Capital requirements
which has been in effect since the end of 2011.
Regarding our human resources, we will concentrate on enhancing their knowledge, capability and professionalism. Scholarships
will be provided to external qualified persons in areas related to life insurance at undergraduate and graduate levels.
A key feature of our management policy is the development of service quality management systems consistent with
international standards, improvement of information technology to be up-to-date and effective in delivering fast yet secure services.
Furthermore, the company’s policy is to promote social development by engaging in and supporting activities in various
areas such as education, medical care, public health and youth development. In the past year, Bangkok Life Assurance
participated in numerous activities in promoting the progress of society as well as in relief aid in many provinces for people
affected by the devastating floods. We are proud to have helped in bringing relief to the unfortunate.
With this direction, Bangkok Life Assurance Public Company Limited is confident of delivering stable business growth
coupled with increasing financial strength. The company will drive for business success at the same time as being fully committed
to our social responsibility, doing as much as we can to give back to society.
Lastly, on behalf of the executives, I would like to extend my heartfelt thanks to our shareholders, customers, partners
and business alliances for their continued support. I would also like to express my deepest gratitude to our employees and sales
agents who have worked with such dedication and diligence throughout the year.

Mr.Chone Sophonpanich
(President)
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Corporate Milestones

ประวัตบริ
ิ ษั ท
ปี 2494
• 23 มี นาคม พั น ตรี ค วง อภั ย วงศ์ , พระยาศรี วิ ศ าลวาจา และ
นายชิ น โสภณพนิ ช จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จ�ำกัด”
• 10 เมษายน เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จ�ำกัด”
• 1 มิถุนายน เริ่มเปิดด�ำเนินการ ในชื่อ บริษัท กรุงสยามประกัน ชีวิต
จ� ำ กั ด ณ ส� ำนั ก งานเลขที่ 732 ถ.เจริญกรุง สามแยกพระนคร
มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมี มีอักษรชื่อบริษัทเป็นภาษา
ไทย จีน และอังกฤษ
ปี 2508
• บริ ษั ท จ� ำ เป็ น ต้ อ งหยุ ด งานด้ า นประกั น ชี วิ ต ไว้ ชั่ ว คราวและเริ่ ม
ด�ำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ (ฌาปนกิจ) เพียงอย่างเดียว
ปี 2519
• คุ ณ ชิ น โสภณพนิ ช ผู ้ ซึ่ ง มองการณ์ ไ กลเห็ นว่ า ถึ ง เวลาด� ำ เนิ น
ธุรกิจประกันชีวิตอย่างจริงจัง จึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา
สากลธุรกิจ (IFCCA) โดยคุณวัย วรรธนะกุล เป็นผู้วางโครงสร้าง
ร่วมกับ Mr.K.V. Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์
ประกั น ชี วิ ต ของบริ ษั ท Swiss Re Insurance ด� ำ เนิ น การวาง
โครงสร้างและจัดระบบองค์กรใหม่
ปี 2520
• 7 กุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตอีกครั้ง
ปี 2522
• 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น
บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา
ปี 2530 - 2532
• ในเดือนเมษายน พ.ศ.2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
ได้ย้ายจากถนนเจริญกรุงมาอยู่ที่ อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม
ในช่วงนี้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตของผลงาน
โดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ท�ำให้บริษัทฯ
เติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ
ปี 2533
• 28 พฤษภาคม บริษัทฯ ย้ายที่ท�ำการใหม่ไปยัง อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง
ชั้น 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21
ปี 2539
• 1 มิ ถุ นายน เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและให้ บ ริ การที่ ส ะดวก
รวดเร็ว บริษัทฯ จึงย้ายที่ท�ำการมาอยู่ ณ อาคาร 7 ชั้น รอยัลซิตี้
อเวนิว ถนนพระรามเก้า
ปี 2540
• 18 มิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท
ปี 2543
• 5 ธันวาคม ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994
จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) ในการด�ำเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ
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1951
• March 23 former Prime Minister Major Kuang Aphaiwongse,
Phraya Sriwisarnwacha, and Mr.Chin Sophonpanich set up a
company named “Suksawasdi Life Assurance Company Limited”.
• April 10 the Company’s name was changed to “Siam Life
Assurance Company Limited”.
• June 1 Siam Life Assurance Company Limited started its
business at office no. 732, Charoenkrung Road, Samyak
Pranakorn, using the picture of an elephant in a radiant
circle as its logo and printing the company’s name in
Thai, Chinese and English.
1965
• The company suspended its life insurance business and conducted
only the business that dealt only with cremation welfare.
1976
• Mr.Chin Sophonpanich, being a visionary, saw that it was
time for the company to earnestly conduct life insurance
business. He therefore assigned IFCC Advisers Limited
through Mr.Vai Vathanakul to, along with Mr.K. V.Claridge
F.I.A., Swiss Re Insurance Company’s actuarial science
specialist, to restructure and reorganise the company.
1977
• February 7 the Company resumed its life insurance business again.
1979
• January 1 the Company’s name was changed from Siam
Life Assurance Company Limited to Bangkok Life Assurance
Company Limited. The change strengthened the company’s
affiliation with Bangkok Bank Public Company Limited, a
major shareholder and supporter of the company.
1987 - 1989
• April 1987 the Company relocated from Charoenkrung Road
to the Bangkok Insurance Building in Silom Road. During
this time, the company grew rapidly. The growth rate of its
performance in each of these three years was, on average,
as high as 90%, propelling it into the group of medium size
companies.
1990
• May 28 the Company relocated to B.B. Building’s 11th - 12th
floors, Asoke Road, Sukhumvit 21.
1996
• June 1 to accommodate the company’s rapid growth and
to provide better conveniences and service, the company
relocated to the seven-storey building on Royal City Avenue
(RCA), Rama 9 Road.
1997
• June 18 the Company’s registered capital was increased
to Baht 1,000 million.
2000
• December 5 the Company was awarded an ISO 9002:1994
certificate from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life insurance.

ปี 2546
• 1 ธันวาคม ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการด� ำ เนิ น การกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ประเภทสามั ญ และการบริ ก ารลู ก ค้ า ถื อ เป็ น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต
แห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้านนี้
ปี 2547
• บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี การบริ ห ารงานดี เ ด่ น
รางวัลชมเชยประจ�ำปี 2547 จากกรมการประกันภัย
ปี 2548
• เริ่ ม ท� ำ ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ผ่ า นธนาคาร ร่ ว มกั บ ธนาคารกรุ ง เทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
• บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี การบริ ห ารงานดี เ ด่ น
อันดับ 3 ประจ�ำปี 2548 จากกรมการประกันภัย
ปี 2550
• 17 ธันวาคม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน จ� ำ กั ด เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ค วาม
โปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
• บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี การบริ ห ารงานดี เ ด่ น
อั น ดั บ 2 ประจ� ำ ปี 2550 จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี 2551
• บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี การบริ ห ารงานดี เ ด่ น
รางวัลชมเชย ประจ�ำปี 2551 จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี 2552
• เป็นบริษทั ประกันชีวติ แห่งแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland New
Zealand (ICL) ด้านการด�ำเนินงานกรมธรรม์สามัญ สายประกันชีวิต
และฝ่ายประกันกลุ่ม
• สาขาเชียงใหม่ ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand (ICL)
ด้านการด�ำเนินงานกรมธรรม์สามัญ
• วันที่ 25 กันยายน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน
1,220 ล้านบาท
ปี 2553
• สาขาบริษทั ฯ 5 สาขา ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
: 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ด้านการด�ำเนินงานกรมธรรม์สามัญ ได้แก่ ชลบุรี ขอนแก่น
นครสวรรค์ พิษณุโลก และภูเก็ต
ปี 2554
• สาขาบริษทั ฯ 11 สาขา ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
: 2008 จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ด้านการด�ำเนินงานกรมธรรม์สามัญ ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ สาขา
อุดรธานี สาขาหนองบัวล�ำภู สาขาน�ำ้ โสม สาขาเชียงราย สาขาพิจติ ร
สาขานครราชสีมา 2 สาขาชัยภูมิ สาขามหาสารคาม สาขาเชียงค�ำ และ
สาขาสวรรคโลก
• ได้รบั การประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Annual General
Meeting: AGM) ประจ�ำปี 2554 ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยสมาคมส่งเสริม
ผู ้ ล งทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย และส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ“ดีมาก” จากผลการส�ำรวจบรรษัทภิบาล
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2003
• December 1 the Company was awarded an ISO 9001:2000
certificate from International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL), for its operation of ordinary life insurance
and its services rendered to customers. The company was the
first life insurance company in Thailand to receive this
privilege, ISO 9001.
2004
• The company was awarded an honorable mention for its
excellent management in the year 2004 from the Department
of Insurance.
2005
• Started bancassurance with the Bangkok Bank Public
Company Limited. The Company was awarded the third
place for its excellent management in the year 2005 from
the Department of Insurance.
2007
• December 17 the Bangkok Life Assurance Company Limited
was transformed into a public limited company. The
transformation was intended primarily to enhance transparency
in its management, audit and enquiry, and to improve
work efficiency and service.
• The Company received an award for being quality the
second best life insurance company in terms of management
in 2007 from the Office of Insurance Commission.
2008
• The Company received a commendation award for life insurance
company management in 2008 from the Office of Insurance Commission.
2009
• The Company is the first life insurance company in Thailand to be
awarded the ISO 9001: 2008 certification of International Certification
Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand for the operation of ordinary and
group life insurance.
• The Chiang Mai branch’s quality assurance upgraded with its operation
of ordinary life insurance certified to comply with ISO 9001: 2008
standard of ICL, Auckland, New Zealand.
• Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. listed on the Stock
Exchange of Thailand on 25 September with Baht 1,220 million in
registered capital.
2010
• Quality assurance for the operation of ordinary life insurance of
Chonburi, Khonkaen, Nakornsawan, Pitsanuloke, and Phuket branches
upgraded and certified to comply with ISO 9001: 2008 standard of ICL,
Auckland, New Zealand.
2011
• Quality assurance for the operation of ordinary life insurance of
Hat Yai, Udonthani, Nong Bualamphu, Nam Som, Chiangrai, Phichit,
Nakhon Ratchasima2, Chaiyaphum, Mahasarakham, Chiangkham
and Sawankhalok branches upgraded and certified to comply with
ISO 9001: 2008 standard of ICL, Auckland, New Zealand.
• Management of Annual General Meeting (AGM) evaluated and rated
“Excellent” by Thai Investors Association, Thai Listed Companies
Association and Securities and Exchange Commission (SEC).
• The Company earned a high score in the Corporate Governance
Survey conducted by Thai Institute of Directors, Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission (SEC).
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Life Insurance Industry :
Overview in 2011 & Outlook for 2012

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตปี 2554
และแนวโน้มของธุรกิจปี 2555
Overview of the Life Insurance Industry in 2011

T

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตปี 2554

ผ

ลการด�ำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตปี 2554 มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 11 แม้ว่าต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่
ร้อยละ 15 แต่ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจาก
เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยที่ร้อยละ 10 เนื่องจากอัตราการเติบโต
ของเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รายใหม่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ม าโดยตลอด
โดยมี เ บี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รวมทั้ ง สิ้ น 328,596 ล้ า นบาท
แบ่งเป็นเบี้ยปีแรก 67,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เบี้ยช�ำระ
ครั้งเดียว 30,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เบี้ยปีต่อไป 230,075
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 และสัดส่วนถือครองกรมธรรม์รอ้ ยละ 30
ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศทั้งสิ้น 64 ล้านคน ด้วยอัตราความ
คงอยู่ร้อยละ 86
ในปี 2554 บริษัทประกันชีวิตมีการแข่งขันทางการตลาด
ที่รุนแรง โดยเฉพาะการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบ
กรมธรรม์ ใหม่ๆ และช่องทางจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลาย ผ่านสื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
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ขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันชีวิตยังให้ความส�ำคัญกับช่องทาง
ตัวแทน ในการขยายตลาด โดยเน้นคุณภาพในด้านการให้บริการ
ด้านจริยธรรม รวมทัง้ การยกระดับตัวแทนสูก่ ารเป็นทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ตามแนวโน้มการพัฒนาตัวแทนในอนาคต อีกทัง้ การหาพันธมิตร
ในการขายใหม่ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ขยายฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ ไปยังช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอืน่ ๆ มากยิง่ ขึน้ เช่น ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร หรือ การขายผ่านทีวี เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุนทีม่ สี ว่ นช่วยกระตุน้ การขายประกันชีวติ และท�ำให้
ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการท�ำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การน�ำ
ตารางมรณะไทยใหม่ ม าค� ำ นวณในการปรั บ ลดเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต
ส่งผลให้เบีย้ ประกันชีวติ ในภาพรวมมีอตั ราทีถ่ กู ลง ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อผูเ้ อาประกัน รวมทัง้ มาตรการลดความคุม้ ครองเงินฝากลงไม่เกิน
50 ล้านบาท/บัญชี/ธนาคาร ส่งผลให้ลกู ค้ารายใหญ่ปรับการวางแผน
ทางการเงิน โดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะการประกันชีวิต

		 he life insurance industry in 2011 recorded a growth of 11%, falling short of the
		 15% target initially projected but proximate to the revised target of 10%
		 following the devastating floods. This growth is attributed to the increasingly higher
gain in new business premiums. Baht 328,596 million in total gross written premiums for the
whole industry was generated by sales of Baht 67,966 million in first-year premiums (growing
by 7%), Baht 30,555 million in single premiums (up 2%), and Baht 230,075 million in renewal
premiums (up 14%). Life insurance policyholders constituted 30% of the nationwide population
of 64 million with persistency rate at 86%.
In 2011, the competition among insurance companies was considerably intense. Insurers
came up with a greater number of product offerings mostly with new types of policy tailored
to niche targets. Awareness of the product as well as the brand was continuosly promoted
through various distribution channels, particularly TV, and relationship with customers was
strengthened by organizing numerous activities.
On the whole, life insurance companies placed importance on agent channel to expand
business by focusing on quality service, ethical conduct, and upgrade of agents to become
financial advisors pursuant to future trend in agent improvement. Partnerships were also sought
with banks and TV media as a means to expand new sales channels such as, bancassurance
and TV direct sales.
Among other factors boosting life insurance sales was the introduction of new mortality
tables, enabling a reduction in premium rates as a whole, which will be beneficial to assured.
Additionally, the reduction in the deposit protection for money not exceeding Baht 50 million
per depositor per bank would lead to reallocation of funds to other types of investment, such
as life insurance.
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Life Insurance Industry :
Overview in 2011 & Outlook for 2012

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตปี 2554
และแนวโน้มของธุรกิจปี 2555
Outlook for the Life Insurance Industry in 2012

L

แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตปี 2555

ธ

ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2555 ยังสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบระยะสั้นจากเหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งอาจท�ำให้การขยายตัวของเบี้ย
ประกันภัยรายใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ชะลอตัวลง แต่คาดว่า
จะท� ำ ให้ ป ระชาชนเห็ น ความส�ำคัญกับ หลัก ประกัน ชีวิตมากขึ้น
โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ตนเอง แม้ในภาวะฉุกเฉิน โดยสมาคมประกันชีวติ ไทยได้ประมาณการ
อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2555 ไว้ที่ร้อยละ 10-15
ขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันชีวติ จะให้ความส�ำคัญกับการดูแลและ
ช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับตัวและผ่านพ้นสู่ภาวะปกติ และการ
ขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อย โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทความคุ้มครอง
ชีวิต และสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัย และแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งแบบออมทรัพย์ระยะ
สั้น - ผลตอบแทนสูง ที่อาจต้องเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ระหว่างธุรกิจประกันชีวติ และภาคธนาคารพาณิชย์อกี ด้วย
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นอกจากนั้น ธุรกิจประกันชีวิตยังคงปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มจ�ำนวนตัวแทนใหม่
การพัฒนาคุณภาพ ทักษะ ความรู้แก่บุคลากรโดยเฉพาะตัวแทน
ให้มีความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการทีด่ ี สามารถแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเปิดเสรีภาคการเงินในกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยสนับสนุนด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ตลอดจนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะ
มาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ และปรับเงินเดือนข้าราชการส�ำหรับ
ผูจ้ บปริญญาตรี คาดว่าจะท�ำให้ประชาชนมีกำ� ลังการซือ้ ประกันมาก
ขึน้ น่าจะส่งผลดีกบั ธุรกิจประกันโดยภาพรวม ขณะทีท่ ศิ ทางดอกเบีย้
ในปี 2555 มีแนวโน้มปรับลดลง ท�ำให้สินค้าประเภทออมทรัพย์มี
ความน่าสนใจมากขึ้น

		
ife insurance business is likely to grow soundly in 2012 despite the short term
		
effect of last year’s massive floods that may decelerate the growth of new business
		
premiums in the 1st and 2nd quarter of the year. But the disaster is expected to help
people to realize the importance of security in life, especially in terms of financial planning
as a means to be prepared for any circumstance. And in spite of the fallout from the floods, the
Thai Life Assurance Association estimates a growth of 10-15% for the industry in 2012 .
Overall, insurance business would place importance on assisting rehabilitation of those
affected by the floods so they can resume normal life. It will pursue market expansion to
enhance client access especially for low income group with new insurance products on life and
health protection. These products would be tailored in line with risk protection, current interest
rate trends along with short term savings with high return, hence leading to greater competitive
pressure among both life insurance companies and commercial banks.
Moreover, insurers would step up their marketing efforts, delivering optimal service and
boosting competitive advantage by recruiting more agents and enhancing the quality, skills
and knowledge of personnel, particularly agents, in financial planning. New modern information
technology for management and administration would also be employed to strengthen
competitiveness in preparation for financial liberalization under the ASEAN
Economic Community (AEC) in the near future.
With positively economical and political momentum including sound economic rehabilitation
program particularly substantial increase in minimum wages as well as the salary of civil servants,
with bachelor’s degree, it will expectedly raise people’s disposable income which will be
favorable to the growth of life insurance business as a whole. While the downward trend of
interest rates in 2012 will make endowment product more interesting.
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กรุงเทพประกันชีวิต
เติบโตอย่างมั่นคง เคียงข้างคุณ
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ผลการด�ำเนินงาน
โครงสร้างเบี้ยประกันภัยรับ ประจ�ำปี 2554

ใ

นปี 2554 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
มีเบี้ยรับรวมทุกประเภทธุรกิจเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
31,556.17 ล้ านบาท เติบโตเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 19.75
เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโต
ของธุรกิจอยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.92 เบีย้ รับรวมของบริษทั ฯ จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 4 ของธุรกิจ และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 9.60 โดยบริษัทฯ
มีเบี้ยปีแรกทั้งสิ้น 6,916.92 ล้านบาท มีอัตราเติบโตที่ลดลงจาก
ปีก่อน ร้อยละ 10.75 เบี้ยช�ำระครั้งเดียวมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,361.51
ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 และเบี้ยปีต่อไปจ� ำนวน
23,277.74 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.99 โดยมีอัตราความ
ยั่งยืนของกรมธรรม์ประเภทรายเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 93.83 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของธุรกิจซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 88.28 และ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ
มีจ�ำนวนกรมธรรม์มีผลบังคับทั้งสิ้น 1,123,528 กรมธรรม์ คิดเป็น
ทุนประกันทั้งสิ้น 495,915.38 ล้านบาท
ส�ำหรับผลผลิตรายใหม่ในปี 2554 ในด้านของเบี้ยประกันภัยรับ
ปีแรกทุกประเภทธุรกิจ (รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว) มีเบี้ยรับทั้งสิ้น
8,278.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.11 มีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 8.40 จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของธุรกิจ
ทั้งนี้ผลผลิตของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 81.02 ของเบี้ยปีแรกทุก
ประเภทธุรกิจ (รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว) มาจากช่องทางขายผ่าน
ธนาคารหรือแบงก์แอสชัวรันส์ ด้วยเบีย้ รับจ�ำนวน 6,706.92 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 9.14 โดยสินค้าทีท่ ำ� รายได้หลักให้แก่ชอ่ งทางนี้
คือแบบประกันประเภท Gain 1st ซึ่ง มียอดขายในปี 2554 ทั้งสิ้น
5,385.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.71 ส�ำหรับช่องทาง
ขายผ่านตัวแทนนั้น มีสัดส่วนผลผลิตด้านเบี้ยปีแรก (รวมเบี้ยช�ำระ
ครัง้ เดียว) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 15.89 ด้วยเบีย้ รับจ�ำนวน 1,315.45 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 12.32 ที่เหลืออีกร้อยละ 3.09 เป็นผลผลิตจากช่อง
ทางอื่น ด้วยเบี้ยรับ 256.07 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.22

Profile of Insurance Premiums Written in 2011

I

n 2011, Bangkok Life Assurance PCL. had total
gross written premiums of Baht 31,556.17 million,
representing a year-on-year growth of over 19.75 %
and outperforming the industry average of 10.92%. The Company
ranked fourth in total gross premiums written and had 9.60%
market share. Total gross premiums comprised first-year
premiums, single premiums and renewal premiums. First-year
premiums of Baht 6,916.92 million decreased by 10.75%. Single
premiums of Baht 1,361.51 million recorded an increase of 0.27%.
Renewal premiums, totaling Baht 23,277.74 million, rose 34.99%.
The persistency rate for ordinary life policies stood at 93.83 %,
which was higher than the industry average of 88.28%.
At the end of 2011, the Company had 1,123,528 policies
in force with total sum insured of Baht 495,915.38 million.
New business of all type of bussiness generated by the
Company in 2011 comprised of first-year premiums (including
single premiums) worth Baht 8,278.43 million, which represented
a decrease of 9.11%. With 8.40 % market share, the Company
ranked fifth in the industry.
More than 81.02% of the Company’s total first-year premiums
(including single premiums) are derived from the commercial
bank or bancassurance channel with premiums of Baht
6,706.92 million decreased by 9.14%. The income earned
was mainly from sales of Gain 1st insurance that fetched Baht
5,385.87 million and recorded a decrease of 11.71%. For
agency channels first-year premiums (including single
premiums) accounted for 15.89% or premiums of Baht
1,315.45 million which declined by 12.32%. The remaining
3.09% or total premiums of Baht 256.07 million earned from
other channels increased by 13.22%.
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ผลการด�ำเนินงาน

เบี้ยช�ำระครั้งเดียว

ส�ำหรับรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทธุรกิจในปี
Details of each and all insurance premiums income in 2011
2554 สามารถแยกตามช่องทางจ�ำหน่ายได้ดังต่อไปนี้
classified by each sale channels are shown as follows.

ส�ำหรับเบีย้ ช�ำระครัง้ เดียวในปีนมี้ จี ำ� นวนทัง้ สิน้ 1,361.51 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 0.27 โดยร้อยละ 92.60 เป็นเบีย้ รับทีม่ าจาก
ช่องทางขายผ่านธนาคาร จ�ำนวน 1,260.80 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.86 ที่เหลืออีกร้อยละ 7.40 หรือ 100.71 ล้านบาทมาจาก
ช่องทางขายผ่านตัวแทน ซึ่งในปีนี้มีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 30.05

Single Premiums
Total single premiums of Baht 1,361.51 million written in the
year were up 0.27% from the preceding year. Single premiums
of Baht 1,260.80 million, or 92.60% of the total, written through
bancassurance were up 3.86%. Other 7.40% or Baht 100.71
million of total single premiums written through sales agents
reported a decrease of 30.05%.

3.70 %
17.56 %

7.4 %

92.60 %

ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวเเทน / Agency channel

ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวเเทน / Agency channel
ชองทางอื่น / Others
เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป
3.41 %

78.74 %

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ไม่รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว)
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ไม่รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว)
ทั้งสิ้น 6,916.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.75 โดยเบี้ยรับ
ร้อยละ 78.74 มาจากช่องทางขายผ่านธนาคาร จ�ำนวนทั้งสิ้น
5,446.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.70 รองลงมาร้อยละ
17.56 มาจากช่องทางขายผ่านตัวแทนจ�ำนวน 1,214.73 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.43 ที่เหลืออีกร้อยละ 3.70 มาจากช่อง
ทางอื่น ด้วยเบี้ยรับ 256.07 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.22
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First-Year Premiums (Excluding Single Premiums)
Total first-year premiums of Baht 6,916.92 million (excluding
single Premiums) were down 10.75% from the preceding year.
Baht 5,446.12 million sold through bancassurance, down
11.70%, made up 78.74% of total first-year premiums. Sales
through agents, Baht 1,214.73 million or 17.56% of total first-year
premiums, decreased 10.43%. Other sales channels, contributing
Baht 256.07 million or 3.70% of total first-year premiums, grew
by 13.22%.

41.57 %

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 23,277.74 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 34.99 ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 55.02 เป็นเบี้ยปี
ต่อไปจากช่องทางขายผ่านธนาคารจ�ำนวน 12,807.13 ล้านบาท
เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 71.33 ส่วนช่องทางตัวแทน มีสดั ส่วนอยูท่ รี่ อ้ ยละ
41.57 ด้วยเบี้ยรับ 9,677.15 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11
และที่เหลืออีกร้อยละ 3.41 มาจากช่องทางอื่น ๆ จ�ำนวน 793.46
ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.09

55.02 %

ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวเเทน / Agency channel
ชองทางอื่น / Others

Renewal Premiums
Total renewal premiums of Baht 23,277.74 million were up
34.99% from the preceding year. Sales through bancassurance
achieved Baht 12,807.13 million, an increase of 71.33% and
making up 55.02% of total renewal premiums. Sales through
agents contributed Baht 9,677.15 million, up 7.11% and
accounting for 41.57% of the total. Sales through other channels,
amounting to Baht 793.46 million or 3.41% of the total, grew
by 8.09%.
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นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว)
Total first year premiums (including single premiums)
สามารถแยกตามแบบประกันที่ขายได้ดังต่อไปนี้
classified by plan type are as follows:

Company Performance

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ผลการด�ำเนินงาน

ประเภท
Type

3.33 %

ชองทางขายผานธนาคาร / Bancassurance
ชองทางขายผานตัวเเทน / Agency channel
ชองทางอื่น / Others
61.84 %
34.83%

เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยรับรวมมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 31,556.17 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.75 เป็นเบี้ยรวมของช่องทางขายผ่าน
ธนาคารจ�ำนวน 19,514.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.35 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.84 ของเบี้ยรับรวมทั้งหมด รองลงมาเป็น
ช่องทางขายผ่านตัวแทนจ�ำนวน 10,992.59 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.34 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.83 และมาจากช่องทางอืน่ ๆ จ�ำนวน
1,049.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.33
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Total Premiums
Total premiums of Baht 31,556.17 million recorded a
year-on-year growth of 19.75%. Baht 19,514.05 million or 61.84%
of the total premiums were written through Bancassurance, up
31.35% from the preceding year. Secondly, agency channel
contributed 34.83% of the total or Baht 10,992.59 million,
an increase of 4.34%. Other sales channels accounted for Baht
1,049.53 million or 3.33%, recording a 9.30% increase.

เบี้ยช�ำระครั้งเดียว - สามัญ
Ordinary Single Premium Insurance
แบบสามัญ
Ordinary Insurance
• ตลอดชีพ
• Whole Life
• สะสมทรัพย์
• Endowment
• ชั่วระยะเวลา
• Term
• สัญญาเพิ่มเติม
• Rider
ประกันกลุ่ม
Group Life
รวมทั้งสิ้น
Total

เบี้ยปีแรก
(รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว)
First-Year Premiums
(Including Single Premiums)

%+/-

สัดส่วน
Ratio
(%)

101.95

-29.19%

1.23%

6,600.65

-11.82%

79.73%

498.51

29.80%

6.02%

5,846.56

-14.43%

70.62%

1.55

-16.00%

0.02%

254.04

6.52%

3.07%

1,575.82

4.55%

19.04%

8,278.43

-9.11%

100.00%

เบี้ยประกันภัยรับปีแรกของบริษัท โดยหลักๆ ร้อยละ 79.73
มาจากแบบประกันประเภทสามัญ ด้วยเบีย้ รับจ�ำนวน 6,600.65 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.82 รองลงมาร้อยละ
19.04 เป็นแบบประกันประเภทกลุ่ม จ�ำนวน 1,575.82 ล้านบาท
มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 และแบบสามัญประเภทช�ำระเบี้ย
ครั้งเดียว ร้อยละ 1.23 ด้วยเบี้ยรับจ�ำนวน 101.95 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 29.19
ส�ำหรับแบบสามัญ ยอดขายส่วนใหญ่มาจากสินค้าประเภทสะสม
ทรัพย์ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,846.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
14.43 รองลงมาเป็นแบบตลอดชีพ จ�ำนวน 498.51 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.80
ทัง้ นี้ ในปี 2554 นโยบายด้านงานขายเริม่ ทยอยปรับเปลีย่ นจากเดิม
ทีเ่ น้นการขายแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ มาเป็นการให้นำ�้ หนักกับ
การขายแบบตลอดชีพเพิม่ มากขึน้ ซึง่ มีขนาดเบีย้ ต่อทุนประกันต�ำ่ กว่า
ท�ำให้ภาพรวมเบี้ยรับในปีปัจจุบันมีอัตราเติบโตที่ลดลง นอกจากนี้
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเบี้ยรับ
ในปี 2554 เกิดจากภาวะวิกฤตน�้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ ท�ำให้
ก�ำลังซื้อลดลง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องส�ำรองเงินเพื่อใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการขยายตลาดในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งโดยปกติแล้ว
จะเป็นช่วงที่มีผลผลิตเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากแต่ละบริษัท
จะแข่งขันกันออกสินค้าเพื่อช่วยในเรื่องการลดหย่อนภาษี แต่อย่างไร
ก็ตาม ภาวะวิกฤตน�ำ้ ท่วมดังกล่าว จะส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงการ
สร้างหลักประกันเพือ่ รองรับความเสีย่ ง และเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

The Company’s total first-year premiums were mainly derived
from ordinary policies accounting for 79.73% with premiums of Baht
6,600.65 million, which represented a decline of 11.82%. Group life
policies secondly, accounting for 19.04 % or Baht 1,575.82 million,
decreased by 4.55 %. Ordinary single premiums policies, making
1.23% or Baht 101.95 million, fell by 29.19%.
Sales of endowment policies, worth Baht 5,846.56 million
and making up the majority of ordinary policies sold, dropped by
14.43%. Secondly, whole life policy sales totaling Baht 498.51
million grew 29.80% over the preceding year.
In 2011, a gradual shift of sales plan from endowment to whole
life policies implied premiums written was quite lower, making
overall premiums income in a low growth rate. Moreover, last
year’s floods crisis in several areas, was a key factor hindering
the growth of premiums. This made a decrease in people’s
disposable income as they had to set aside money for repairing
their damaged properties. The flood disaster affected market
expansion in the last quarter of the year which is the peak period
for companies competing to introduce insurance products for tax
reduction purpose. On the upside, the floods have helped to raise
awareness of building up stability in terms of risk management
and the significance of life insurance as a whole.
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ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการลงทุน

ใ

นปี 2554 เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก
โดยได้รบั ผลกระทบจากปัญหาหนีส้ าธารณะในกลุม่ ประเทศ
ยุโรป รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ ปัจจัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในประเทศ ซึ่งถูกซ�้ำเติมด้วย
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จนส่งผลให้
เศรษฐกิจในไตรมาสดังกล่าวหดตัวถึงร้อยละ 9.0 และท�ำให้ทั้งปี 2554
เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 0.1
ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างผันผวน โดยในช่วง
ครึ่งปีแรกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นตามการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยจาก 2% ในช่วง
ปลายปี 2553 เป็น 3.5% ในเดือนสิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตาม
หลังจากนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก
ความกังวลปัญหาหนี้ในยุโรปที่มีมากขึ้น ประกอบกับการเกิดเหตุการณ์
น�้ ำ ท่ ว มครั้ ง ใหญ่ ส ่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ หดตั ว ท� ำ ให้ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนมกราคม 2555 ลงสู่ระดับ 3.00%
ส� ำ หรั บ การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
ผันผวนค่อนข้างมากโดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องปัญหาหนี้ของ
ประเทศในกลุ ่ ม ยู โ ร การลดอันดับเครดิตของประเทศสหรัฐฯ และ
ประเทศในกลุ ่ ม ยู โ ร และปั จ จั ย ในประเทศซึ่ ง ได้ แ ก่ ป ั ญ หาความไม่
แน่นอนทางการเมืองในช่วงยุบสภา และปัญหาน�้ำท่วมครั้งใหญ่ ใน
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยสรุปในปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
เปลีย่ นแปลงเล็กน้อยจากสิน้ ปี 2553 โดยปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 0.72
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนจ�ำนวนทั้งสิ้น 107,932
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 85,864 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 25.7 ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล พั น ธบั ต รธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พั น ธบั ต ร
รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 85.68 ขณะที่เงินลงทุนในหุ้นสามัญมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 7.62 และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ
2.21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ผล
ตอบแทนจากค่าเช่าในระยะยาวและกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้
ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 5,010.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,095 ล้านบาท
จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีก�ำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จ�ำนวน 313 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากดอกเบีย้ และส่วนลดรับ และ
เงินปันผล ยังขยายตัวในเกณฑ์ดตี ามการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ลงทุน และ
ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดฯ ท�ำให้มอี ตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 5.29 เทียบกับร้อยละ 5.35 ในปี 2553
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Investment

I

n 2011, the European debt crisis and the slowdown of
the US economy contributed to the long period of
volatility experienced by most economies throughout
the world. These factors also had a negative effect on Thailand’s
domestic investment, which was even more adversely
affected by severe floods in the last quarter of the year. The economy
shrank by 9% in that quarter and recorded a meager 0.1% growth for
the entire year.
Fixed income investments have been quite volatile. In the first half
of the year, Government Bond Yields increased as the Bank of Thailand
enforced a hike in interest rate, from 2% at the end of 2010 to 3.5% in
August 2011. However, interest rates have declined continuously
as a result of worries in European debts and heavy floods that could
cause a serious economic reccssion. Hence, the Bank of Thailand
announced a 0.25% decrease in policy interest rate in November
and in January 2012 to 3.00% to stimulate economy.
In the equity investment market, the Stock Exchange of
Thailand (SET) index has seen substantial swings. Debts in
Euro countries, downgrading of US credit rating, volatile Thai political
scene following the parliamentary dissolution and heavy floods in
the last quarter of the year have contributed to a varying extent.
Overall however, the SET index has recorded a very slight decline of
0.72% from the end of 2010.
As at the end of 2011, investment assets of the Company
amounted to Baht 107,932 million, increasing from Baht
85,864 million in 2010 and representing a growth of 25.7 %. The
majority of assets were invested in government bonds, Bank of
Thailand bonds, State Enterprise bonds, and corporate debentures
with high creditworthiness. Investment assets in these categories
amounted to 85.68%, while equities and unit trusts accounted
for 7.62% and 2.21%, respectively. Investment in unit trusts,
in particular, comprised mostly property funds, which provided
long term rental income, and fixed income funds.
In 2011, the Company had a net investment income before
the effect of currency exchange rate of Baht 5,010.99 million, an increase
of Baht 1,095 million from the preceding year. This was partly due to
a profit of Baht 313 million gained from investment in securities.
Furthermore, investment income from interests, purchase
discounts, and dividends has grown satisfactorily in proportion
with the increase in the investment portfolio value and the increase in
earnings of listed companies. In conclsion, the company recorded a
return on investment of 5.29%, compared with 5.35% in 2010.

รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี
Summary of Investment Assets at year-end
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalent

ล้านบาท
Million Baht

2553 / 2010

ร้อยละ
%

ล้านบาท
Million Baht

ร้อยละ
%

2,736.72

2.54

3,579.53

4.17

ตั๋วเงิน

Promissory notes

11,750.00

10.89

4,485.00

5.22

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

Bonds and treasury bills

67,446.93

62.49

56,702.14

66.04

หุ้นกู้

Debentures

13,274.85

12.30

8,654.59

10.08

หน่วยลงทุน

Unit trusts

2,380.47

2.21

2,421.91

2.82

หุ้นทุน

Listed stocks

8,227.32

7.62

7,862.98

9.16

เงินให้กยู้ มื โดยกรมธรรม์เป็นประกัน Policy loans

1,939.31

1.80

1,517.44

1.77

173.77

0.16

640.61

0.75

2.33

0.00

-

-

107,931.7

100.00

85,864.19

100.00

เงินให้กู้ยืมอื่นๆ (สุทธิ)

Other loans (net)

อื่นๆ

Others

สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด

Total Investment Assets
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กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด

31,600,010 หุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของจ�ำนวนหุ้น
นายเชิดชู  โสภณพนิช ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ประธานกรรมการ Education/Training:
• B.Sc., Economics, London School of Economics, University of London UK.

Professional Experience:
• 2009 - present :
• 2003 - present :
		
• 2002 - present :
• 2001 - present :
• 2004 - present :
• 2003 - 2004 :
• 1980 - 1982 :
• 1976 - 1980 :

Chairman, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Chairman of the Executive Board of Directors,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Chairman, BBL Asset Management Co., Ltd.
Director, Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
Vice Chairman, Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
Managing Director, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Executive Director, Bangkok Bank Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

31,600,010 shares (as of 26 August, 2011), equivalent to 2.63% of all shares with
voting rights.
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คณะกรรมการ

Board Of Directors

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, สหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณ์ท�ำงาน

Mr.Chai Sophonpanich
Director

คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2511 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2521 - 2552
• พ.ศ. 2531 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2522 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2521 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2549 - 2551
• พ.ศ. 2527,2528,2532,
2533,2540-2543,
2548,2549
• พ.ศ. 2515 - 2551
• พ.ศ. 2552 - 2555
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2531 - 2535
• พ.ศ. 2529 - 2531
• พ.ศ. 2527 - 2529,
2547 - 2549

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย

:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย
Director, International Insurance Society, Inc. New York, USA
Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore
Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta
President, The East Asean Insurance Congress

การถือหุ้นในบริษัท

32,667,920 หุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program (Class 6),
National Defense College of Thailand
• Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
• B.Sc., Business Administration, University of Colorado, USA.
Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.
• Directors Certification Program (DCP), Class of 16/2002.

Professional Experience:

• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee,
		 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1968 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Chairman and President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Director, International Insurance Society, Inc., New York, USA.
• 1997 - present : Director, Asia Insurance (Philippines) Corp.
• 1996 - present : Chairman, Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
• 1988 - present : Chairman, Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd.
• 1986 - present : Chairman, Charoong Thai Wire & Cable Public Co., Ltd.
• 1979 - present : Chairman, Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd.
• 1978 - present : Vice Chairman, Thai Reinsurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chairman, Federation of Thai Insurance Organizations
• 1984, 1985, 1989, 1990, 1997- 2000, 2005, 2006 : President, The General Insurance Association
• 1972 - Mar 2008 : Director, The General Insurance Association
• 1988 - 1992 : Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
• 1986 - 1988 : Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta, Indonesia
• 1984 - 1986, 2005 - 2007 : President, The East Asian Insurance Congress

คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University
• ปริญญาตรี Economics, Upper Second Class Honours University College London
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• 23 ก.พ. 54 - ปัจจุบัน
:
• 11 มี.ค. 54 - ปัจจุบัน
:
• 23 ก.พ. 54 - ปัจจุบัน
:
• 1 ม.ค. 54 - 22 ก.พ. 54 :
		
• ส.ค. 53 - ธ.ค. 53
:
Mr.Chone Sophonpanich
:
President • ก.ย. 51 - ส.ค. 53
คุณโชน โสภณพนิช 		
:
กรรมการผู้จัดการใหญ่ • 2543 - 2551
• 2541- 2543
:
		
• 2540 - 2541
:

การถือหุ้นในบริษัท

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผูบ้ ริหารฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
Director-International Business บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
Senior Dealer, Foreign Exchange Department
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Financial Analyst, Corporate Finance Morgan Stanly, New York

- ไม่มี -

Education/Training:

• Master of Economics and International Relations, Johns Hopkins University, USA.
• Bachelor of Economics (Upper Second class Honors), University college London, England
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), class of 142/2554, Thai Institute of directors

Professional Experience:
• 23 Feb 11 - Present 		 :
• 11 Mar 11 - Present 		 :
• 23 Feb 11 - Present 		 :
• 1 Jan 11- 22 Feb 11		 :
• Aug 2010 - present 		 :
• Sep 2008 - Aug 2010 :
			
• 2000 - 2008 		 :
• 1998 - 2000 		 :
• 1997 - 1998 		 :

President, Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.
Director, Bangkok Bank Asset Management Co.,Ltd
Director and Executive Director, The Thai Life Assurance Association
Acting President, Bangkok Life Assurance Co.,Ltd
Executive Vice President, Bangkok Life Assurance Public Co.,Ltd.
Senior Vice President, Financial Institutions Marketing Dept.,
Bangkok Life Assurance Public Co.Ltd.
Director-International Business, Green Spot Co. Ltd.
Senior Dealer, Foreign Exchange Dept., Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

Shareholdings in the Company:
None.

Shareholdings in the Company:
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32,667,920 shares (as of 26 August, 2011), equivalent to 2.72% of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2/2549

ประสบการณ์ท�ำงาน

Mrs. Ruchanee Nopmuang
Director

คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ

• ปัจจุบัน
:
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2542 - 2542
:
		
• พ.ศ. 2540 - 2542
:
• พ.ศ. 2538 - 2540
:
• พ.ศ. 2529 - 2538
:

การถือหุ้นในบริษัท

กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อยนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
SVP. ส�ำนักประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

Mrs.Savitri Ramyarupa
Director

คุณสาวิตรี  รมยะรูป
กรรมการ

- ไม่มี -

Education/Training:

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

Professional Experience:
• Present
:
• 2010 - present
:
		
• 2001 - present
:
• 2001 - present
:
		
• 1999 - 1999
:
		
• 1997 - 1999
:
		
• 1995 - 1997
:
		
• 1986 - 1995
:

Director, Thai Financial Planner Association
Executive Director of Nomination and Compensation 			
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Executive Vice President and Head of Metropolitan Consumer Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Executive Vice President, Metropolitan Retail Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
SVP., Office of the Chairman, Metropolitan Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
SVP. and Manager, Region 2, Metropolitan Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Branch Manager, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.
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Mr.Naoki Ban
Director

คุณนาโอกิ บัน
กรรมการ

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ�ำกัด
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จ�ำกัด		
• พ.ศ. 2529 - 2540 : President บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี Education/Training:
• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA.
Professional Experience:
• 1999 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Managing Director, Riverside Garden Marina Co., Ltd.
• 2000 - present : Managing Director, Sukhumvit City Co., Ltd.
• 1986 - 1997
: President, Union Asia Finance Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท M.B.A., University of Southern California, USA
• ปริญญาตรี LL. B., Kyoto University, Japan
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549 - 2551 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat, Nippon
		 Life Insurance Company
• พ.ศ. 2548 - 2549 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset
		 Management Corporation
• พ.ศ. 2546 - 2548 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2540 - 2544 : Manager, International Real Estate Investment Group,
		 Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2537 - 2540 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535 - 2537 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2535
: Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี Education/Training:
• MBA, University of Southern California, USA.
• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan
Professional Experience:
• 2010 - present : Executive Director of Nomination and Compensation Committee,
		 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Executive Director of Risk Management Committee, Bangkok
Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2008 - present : Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2006 - 2008 : Chief Manager, Operations Oversight Committee Secretariat,
		 Nippon Life Insurance Company
• 2005 - 2006 : Chief Manager, Corporate Planning Dept., Nissay Asset Management Corporation
• 2003 - 2005 : Chief Manager, Public & IR Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1997 - 2001
: Manager, International Real Estate Investment Group, Nippon Life Insurance Company
• 1994 - 1997 : Associate, Secretarial Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1992 - 1994 : Associate, Kumamoto Branch, Nippon Life Insurance Company
• 1992
: Joined Nippon Life Insurance Company
Shareholdings in the Company:
None.
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คณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา/อบรม 			
• เศรษฐศาสตร์, University of Tokyo, 1990
ประสบการณ์ท�ำงาน
• 2011 - Present : Chief Executive Officer, NLI International Asia Private Limited
• 2008 - 2011 : Deputy General Manager, International Planning & Operations
		 Department, Nippon Life Insurance Company
• 1999 - 2008 : Seconded to Nissay Dowa General Insurance Company
		 Limited from Nippon Life (Product Development & Operations 		
		 Department, Corporate Planning Department)
• 1997 - 1999 : Seconded to Marsh & McLennan Companies (New York) 		
from Nippon Life
• 1997 - 1997 : Manager, International Operations Department
• 1994 - 1997 : Manager, Ueno Branch (Tokyo)
: Assistant Manager, System Planning Department
Mr.Keiji Morita • 1992 - 1994
•
1990
1992
: Assistant Manager, Public Affairs Department
Director
• 1990
: Joined Nippon Life Insurance Company
คุณเคอิจิ โมริตะ การถือหุ้นในบริษัท
กรรมการ - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา/อบรม 		
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Sophia University ประเทศญี่ปุ่น		
ประสบการณ์ท�ำงาน
• 2009 - ปัจจุบัน : General Manager, International Planning & Operations Dept.
• 2007
: General Manager, Credit & Alternative Investment Dept.,
Nippon Life Insurance Company
• 2006- 2007 : Nissay Asset Management Corporation
: General Manager, Corporate Planning and Administrative Dept.
: Head of Public Communications Office
: Head of Corporate Planning Office
• 2004 - 2006 : Nissay Asset Management Corporation
: Deputy General Manager, Corporate Planning and Administrative Dept.
: Head of Public Communications Office
: Head of Corporate Planning Office
Mr.Kazuhide Toda
•
2003
2004
: Nissay Asset Management Corporation
Director
: Chief Manager, Public Communications Office / Corporate
คุณคาซึฮิเดะ โทดะ 		 Planning and Administrative Dept.
กรรมการ • 1999 - 2003 : Deputy General Manager, International Investment Dept.
• 1995 - 1999 : Manager, International Investment Dept., Nippon Life Insurance Company
• 1992 - 1995 : Nippon Life (Deutschland) GmbH
• 1990 - 1992 : Human Resource Development Office, sent to Munich University
• 1990
: Human Resource Development Office, sent to Goethe Institut (Germany)
• 1986 - 1990 : Associate, International Investment Dept.
• 1986
: Joined Nippon Life Insurance Company
การถือหุ้นในบริษัท		
- ไม่มี -
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ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• พ.ศ. 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ�ำกัด
• พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อโศกกมลวรรณ จ�ำกัด
การถือหุ้นในบริษัท
2,637,000 หุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
Mr.Prapaivan Limsong Education/Training:
Director
• MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration,
คุณประไพวรรณ ลิมทรง • Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University.
กรรมการ Training by the Thai Institute of Directors (IOD):
• Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006.
Professional Experience:
• 2005 - present : Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Director, Green Spot Co. Ltd.
• 2004 - present : Director, NL Asset Co., Ltd.
• 1991 - present : Director, Asoke Kamolwan Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
2,637,000 shares (as of 26 August, 2011), equivalent to 0.22% of all shares with voting rights.
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาชิกสามัญเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2505 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ์
		 และบริษัท แอ็สโซซิเอทส์ ออดิต จ�ำกัด
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ถ้วยทองโอสถ จ�ำกัด
• อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อดีตอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
Mr.Chai Navaphand การถือหุ้นในบริษัท
Independent Director 2,823,000 หุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณชัย นวพันธ์ Education/Training:
กรรมการอิสระ • Master of Accounting, University of Texas, USA.
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
• LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasat University
• Ordinary member of the Thai Bar Association
Professional Experience:
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1962 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1977 - present : Legal Advisor, Chai Navaphand CPA and Associates Audit Co., Ltd.
• Certified auditor, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.
• Former part-time lecturer, Thammasat University
• Former part-time lecturer, National Institute of Development Administration (NIDA)
Shareholdings in the Company:
2,823,000 shares (as of 26 August, 2011), equivalent to 0.24% of all shares with voting rights.
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ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท MBA-University of Arkansas สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Southern Arkansas University สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร,ปรอ 366
• วุฒิบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6

Board Of Directors

คณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University ออสเตรเลีย
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney ออสเตรเลีย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ท�ำงาน

Dr.Siri Ganjarerndee
Independent Director

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน :
		

การถือหุ้นในบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงินและกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
การลงทุน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

Education/Training:

• Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
• M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
• B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

• Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005
• Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003

Professional Experience:

• 2010 - present : Chairman of Nomination and Compensation Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1999 - present : Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Executive Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2010 - present : Independent Director, Executive Director of Nomination and Compensation Committee
		 and Member of Corporate Governance Committee, Indorama Ventures Public Co., Ltd.
• 2009 - present : Expert Director, Bank of Thailand.
• 2008 - present : Member, Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand
• 2007 - present : Director, Member of the Audit Committee, Nomination Committee and Compensation
		 Committee,Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
• 2005 - present : Vice Chairman of the Board of Directors, Prasit Patana Public Co., Ltd.
• 2004 - present : Independent Director and Member of the Audit Committee, Indorama Polymers Public Co., Ltd.
• 2003 - present : Member of the subcommittee for agreement drafting and evaluating state enterprises,
		 State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
• 2003 - present : Director, Member of the Audit Committee and Compensation Committee,
		 Chairman of the Board of Investments, TRIS Corporation Ltd.
• 2000 - present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Member of Nomination
		 and Compensation Committee, Post Publishing Public Co., Ltd.
• 2000 - present : Vice President and Chairman of the Audit Committee, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd.

Mr.Sunthorn Arunanondchai
Independent Director

• พ.ศ. 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551
• พ.ศ. 2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548,
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย • พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

:
:
:
:
:
:
:

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด

458,000 หุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

• Honorary Doctor of Business Administration, Khon Kaen University
• MBA, University of Arkansas, USA.
• Bachelor degree, Southern Arkansas University, USA.
• National Defense Diploma, National Defense Joint Public-Private Sector Program
(Class 366), National Defense College of Thailand
• Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for Executives
(Class 5), King Prajadhipok’s Institute
• Leadership Program (Class 6), Capital Market Academy

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

• Director Certificate Program (DCP), Class of 98/2008
• Director Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005,
Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

Professional Experience:

• 1976 - present
• 2007 - present
• 2004 - present
• 2004 - present
• 1998 - present
• 1988 - present
• 1985 - present

:
:
:
:
:
:
:

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Chairman of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
Director, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.
Chairman, Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
President, CP Land Co., Ltd.
Chairman, Rajburi Sugar Co.,Ltd.

Shareholdings in the Company:

458,000 shares (as of 26 August, 2010), equivalent to 0.04% of all shares
with voting rights.

Shareholdings in the Company:
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None.
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Board Of Directors

คณะกรรมการ

Board Of Directors

คณะกรรมการ

• ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศึกษาและดูงานด้านการธนาคาร ประเทศเยอรมันนี

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

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

ประวัติการศึกษา/อบรม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำงาน

Mr. Pramote Pasuwat
Independent Director

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการอิสระ

• เม.ย. 2552 - ปัจจุบนั :
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน :
		
		
• พ.ศ. 2543 - 2547 :
		
• พ.ศ. 2537 - 2542 :
• พ.ศ. 2537 - 2542 :
		
• พ.ศ. 2526 - 2536 :
		
• พ.ศ. 2506 - 2525 :

การถือหุ้นในบริษัท

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการด้านกิจการสาขาต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2545 - 2548 		 :
			
Mr.Pradit Rodloytuk
Independent Director • พ.ศ. 2534 - 2544 		 :
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ • พ.ศ. 2519 - 2527 		 :
กรรมการอิสระ 			
• พ.ศ. 2515 - 2517 		 :

การถือหุ้นในบริษัท

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- ไม่มี -

Education/Training:

• MBA, Accounting, Thammasat University

- ไม่มี -

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

Education/Training:

• B.A., Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
• Study and observation trips on the banking industry, Germany

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

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

Professional Experience:

• April 2009 - present :
		
• 2007 - present
:
• 2007 - present
:
• 2001 - present
:
		
• 2000 - 2004
:
		
• 1994 - 1999
:
• 1994 - 1999
:
		
• 1983 - 1993
:
		
• 1963 - 1982
:

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chairman of the Risk Management Committee, Bangkok Life
Assurance Public Co., Ltd.
Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Director and Treasurer, C.C.F. Foundation in Thailand under the
Royal Patronage of HRH Princess Maha Sirindhorn
Director and Chairman of the Audit Committee, Bangkok
First Investment & Trust Public Co., Ltd.
Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Executive Vice President and Head of Provincial Retail Banking,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Manager Audit Dept. and Senior Vice President,
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Audit Dept. officer, Bangkok Bank Public Co., Ltd.

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

Professional Experience:
• 2007 - present :
• 2007 - present :
		
• 2001 - present :
• 1992 - present :
• 2002 - 2005 :
		
• 1991 - 2001 :
• 1976 - 1984
:
		
• 1972 - 1974 :

Independent Director, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Member of the Audit Committee,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Executive Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
Managing Director, AST Master Co., Ltd.
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.
Managing Director, Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
Assistant to the President and Executive Director,
Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
Deputy Director of the Insurance Dept. Ministry of Commerce

Shareholdings in the Company:
None.

Shareholdings in the Company:
None.
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Executive Officers

คณะผู้บริหาร

Executive Officers

คณะผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (วิจัยด�ำเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน

• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2546 - 2550 :
		

การถือหุ้นในบริษัท

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

- ไม่มี Mr.Ruangsak Panyabodegun
Executive Vice President
Marketing Division

Education/Training:

• Master of Science (Operations Research), National Institute of Development
Administration
คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล • Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart University
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด Professional Experience:
• 2007 - present : Executive Vice President, Marketing Division,
		 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003 - 2007
: Senior Vice President, Marketing Division,
		 Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.		

ประวัติการศึกษา/อบรม

Mr.Sanor Thampipattanakul

Executive Vice President
Investment Division/
Company Secretary
คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการลงทุน/
เลขานุการบริษัท

• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน :
		
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2546 - 2550 :
		
• พ.ศ. 2540 - 2546 :

การถือหุ้นในบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด

- ไม่มี -

Education/Training:

• Master of Economics, Western Michigan University, USA.
• Bachelor of Business Administration, Kasetsart University

Training by the Thai Institute of Directors (IOD):

• Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 64/2006
• Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005

Professional Experience:
• 2007 - present :
		
• 2002 - present :
• 2003 - 2007 :
		
• 1997 - 2003 :

Executive Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Company Secretary, Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Senior Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Vice President, Investment Division, Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:
None.
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Executive Officers

คณะผู้บริหาร

Mrs. Chantana Vimuktanon

Senior Vice President
Life Operation Division

ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั : ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายประกันชีวติ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
• 75,000 หุน้ (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.00% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
Education/Training:
• Master of Business Administration (MBA), National Institute of Development Administration
• Bachelor of Accounting, Chiang Mai University
Professional Experience:
• 2003 - present : Senior Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life
Assurance Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company
75,000 shares (as of 26 August, 2011), equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

Board Of Advisors

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

Mr.Chatri Sophonpanich

Mr.Chartsiri Sophonpanich

Mr.Piti Sithi-Amnuai

Mr.Deja Tulananda

Chairman of the Board of Advisors
คุณชาตรี โสภณพนิช
ประธานที่ปรึกษา

Advisor
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา

คุณฉันทนา วิมุกตานนท์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
ประวัติการศึกษา/อบรม
• ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Florida Institute of Technology, USA.
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		 บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - 2550 : ผู้อ�ำนวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี Mr.Chatchai Chotanakarn Education/Training:
Senior Vice President
• M.S. (Computer Science), Florida Institute of Technology, USA.
Information Technology Division
• Master of Science (Agricultural Science), Kasetsart University
คุณฉัตรชัย โชตนาการ • Bachelor of Science (Agricultural Science), Kasetsart University
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Experience:
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ Professional
• 2007 - present : Senior Vice President, Information Technology Division,
		 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007 - present : Chairman of Audit Committee and Independent Director,
		 Group Lease Public Co., Ltd.
• 2001 - 2007
: Vice President, Information Technology Division,
		 Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:
None.
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Advisor
คุณปิติ สิทธิอ�ำนวย
ที่ปรึกษา

Advisor
คุณเดชา ตุลานันท์
ที่ปรึกษา

Mr.Suvarn Thansathit

Advisor
คุณสุวรรณ แทนสถิตย์
ที่ปรึกษา

Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

Mr.Sunthorn Arunanonchai

Chairman of the Audit Committee
คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr.Pramote Pasuwat

Member of the Audit Committee
คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Pradit Rodloytuk

Member of the Audit Committee
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
กรรมการตรวจสอบ

47

Risk Management Committee

Executive Board Of Directors

คณะกรรมการบริหาร

Mr.Choedchu Sophonpanich

Chairman of the Executive
Board of Directors
คุณเชิดชู  โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Executive Director
คุณชัย นวพันธ์
กรรมการบริหาร

Executive Director
คุณสาวิตรี  รมยะรูป
กรรมการบริหาร
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Chairman of Risk
Management Committee
คุณปราโมช พสุวัต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Executive Director
คุณโชน โสภณพนิช
กรรมการบริหาร

Mr.Chai Navaphand

Mrs.Savitri Ramyarupa

Mr. Pramote Pasuwat

Mr.Chone Sophonpanich

Mr.Naoki Ban

Executive Director
คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหาร

Dr.Siri Ganjarerndee

Mr.Naoki Ban

Executive Director
ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการบริหาร

Member of Risk
Management Committee
คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sanor Thampipattanakul

Mamber of Risk
Management Committee
คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr.Ruangsak Panyabodegun

Mamber of Risk
Management Committee
คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mrs.Jarupa Jemvitilerd

Member of Risk
Management Committee
คุณจารุภา เเจ่มวิถีเลิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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Management Team

Organization Chart

เจ้าหน้าที่บริหาร
President

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

Advisor to the President

ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

Mr.Chone Sophonpanich
Mr.Prasit Boonchareon
SVP, Advisor to the President
Mrs.Kallaya Mamani
Advisor to the President
Marketing Division

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

Mr.Sanor Thampipattanakul
EVP, Investment Division
Life Operation Division

Mrs.Chantana Vimuktanon
SVP, Life Operation Division

Medical Service Center

Dr.Wasana Lueprasitsakul
SVP, Medical Service Center

Information Technology Division

Mr.Chatchai Chotanakarn
SVP, Information Technology
Division

คุณโชน โสภณพนิช

โครงสร้างบริษัท
Finance Department

Mrs.Kobkaew Mingarun
VP, Finance Department

Agent Compensation Department
คุณประสิทธิ์ บุญเจริญ
Wipa Mawatchakit
SVP ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ Miss
VP,
Agent
Compensation Department
คุณกัลยา ม้ามณี
Agent & Customer
ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สายการตลาด

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกลุ
EVP ผูบ้ ริหารสายการตลาด
คุณพิมลพรรณ พัชรพงษ์พร
VP ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารสายการตลาด

Relation Department

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Legal Office

ส�ำนักกฎหมาย

สายประกันชีวิต

Mr.Komsorn Chonsuvanavat
VP, Legal Office

ศูนย์บริการการแพทย์

Mr.Pairoj Chuwitya
VP,Administration Department

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs.Oranuch Sumranrit
VP, Policy Owner Service Department

พญ.วาสนา ลือประสิทธิส์ กุล
SVP ผูบ้ ริหารศูนย์บริการการแพทย์

ฝ่ายธุรการ

Policy Owner Service Department

ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

VP, Internal Audit Department

Salary Saving Department

ฝ่ายขายประเภทสะสมเงินเดือน VP, Research & Investment Risk

Financial Institutions
Marketing Department

Mr.Ruckchart Sukporn
VP, Financial Institutions
Marketing Department

Group Insurance Department

Mr.Larsak Pranootnarapran
VP.Group Insurance Department

Research & Investment Risk
คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา
Department
SVP.ผูบ้ ริหารฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ Management
Mr.Annop Udompanich

คุณวิสติ สันติกลุ
Management Department
SVP ผูบ้ ริหารฝ่ายขายประเภทสะสมเงินเดือน

Fixed Income Investment Department

ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน Mr.Sanor Thampipattanakul
คุณรักชาติ สุขพร
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายการตลาด
สถาบันการเงิน

ฝ่ายประกันกลุ่ม

คุณเลอศักดิ์ ประณุทนรพาล
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายประกันกลุม่

Equity Investment Department

Miss Chollada Sophonpanich
VP, Equity Investment Department

Accounting Department

Mrs.Jarupa Jemvitilerd
VP, Accounting Department
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คุณสมหมาย เลิศสิทธิพนั ธ์
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายคณิตศาสตร์

ฝ่ายบัญชี

คุณจารุภา แจ่มวิถเี ลิศ
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายบัญชี

Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Nominating and Remuneration Committee

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบ

Executive Board

Internal Audit Dept.

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ

President

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Corporate Planning Dept.

คุณประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายตรวจสอบ

Human Resource Management Dept.

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิจัยเเละบริหาร
ความเสี่ยงการลงทุน
คุณอรรณพ อุดมพาณิชย์
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายวิจยั และ
บริหารความเสีย่ งการลงทุน

Actuary Dept.

ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

Legal Office

ฝ่ายคณิตศาสตร์

ส�ำนักกฎหมาย

Administration Dept.

Medical Service Center

คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล

ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

คุณชลลดา โสภณพนิช
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายลงทุนตราสารทุน

Underwriting &Claims Department

ฝ่ายรับประกันและสินไหม

Corporate Planning Department

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Mr.Sommai Lertsittiphan
VP, Actuary Department

ฝ่ายคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอรนุช ส�ำราญฤทธิ์
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Mrs.Somusa Chidchanognart
VP, Underwriting &Claims Department

Actuary Department

คุณไพโรจน์ ชูวทิ ย์
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายธุรการ

Human Resource Management
Department

Mr.Rachot Ekarat
คุณรชฎ เอกรัตน์
VP, Agent Administration Department VP ผูบ้ ริหารฝ่ายบริหารงานตัวแทน

ฝ่ายบริหารงานตัวแทน

Audit Committee

คณะกรรมการ

EVP, Fixed Income Investment Department EVP รักษาการผูบ้ ริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

Mrs.Ussnee Suntarotok
VP, Human Resource Management
Department

Agent Administration Department

คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน์
VP ผูบ้ ริหารส�ำนักกฎหมาย

Administration Department

คุณฉัตรชัย โชตนาการ
Internal Audit Department
SVP ผูบ้ ริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr.Prathan Khachitviwat

Board of Directors

ฝ่ายตัวแทนและลูกค้าสัมพันธ์

สายการลงทุน

คุณฉันทนา วิมกุ ตานนท์
SVP ผูบ้ ริหารสายประกันชีวติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณวิภา มาวัชชกิจ
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายผลประโยชน์ตวั แทน

Mr. Ajcharachati Wattanakul
คุณอัจฉรชาติ วัฒนกุล
VP, Information Technology Department VP ผูบ้ ริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
EVP ผูบ้ ริหารสายการลงทุน

Advisor to Board of Directors

ฝ่ายผลประโยชน์ตัวแทน

Information Technology Department

ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ

Mr.Visith Santikul
SVP, Salary Saving Department

คุณกอบแก้ว มิง่ อรุณ
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน

คุณวสุ ไพศาลศรี
Mr.Wasu Paisarnsri
VP, Agent & Customer Relation Department VP ผูบ้ ริหารฝ่ายตัวแทนและลูกค้าสัมพันธ์

Training Depatment

Mr.Luepong Lerlertvichaya
SVP, Training Department

ฝ่ายการเงิน

Mrs.Sasitorn Thitipakaikaew
AVP, Corporate Planning Department

ฝ่ายธุรการ

ศูนย์บริการการแพทย์

คุณอุษณีย์ สุนทโรทก
VP ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายรับประกันและสินไหม
คุณศศิธร ฐิตผิ กายแก้ว
AVP ผูบ้ ริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Marketing Div.
สายการตลาด

Life Operation Div.
สายประกันชีวิต

Investment Div.
สายการลงทุน

Accounting & Finance Div.
สายบัญชีและการเงิน

Information Technology Div.
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านการศึกษา
• สมทบทุ น การศึ ก ษาผ่ า น “ทุ น การกุ ศ ลสมเด็ จ พระเทพฯ” เพื่ อ ให้ การช่ ว ยเหลื อ เยาวชนที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ ไ ด้ มี โ อกาส
ในการศึกษา โดยทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวน 200,000 บาท
• สมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมภ์ (ม.น.ข.) เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน
โดยทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวน 200,000 บาท

ด้านการแพทย์
• สมทบทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างห้องตรวจโรคหัวใจ ส�ำหรับอาคารปิยมหาราชการุณย์
เป็นจ�ำนวนเงิน 3,000,000 บาท
• มอบเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
• สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ เพื่อให้การช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดผู้ยากไร้ 500 คน ในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
• ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้โรงพยาบาลจุฬาฯ

ด้

วยปรั ช ญาของการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี เ จตนารมณ์ ใ นการรั บ ผิ ด ชอบ
และตอบแทนต่ อ สั ง คมไทยอยู ่ เ สมอ เราได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการ
ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น โครงการด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสั ง คม
ด้ า นการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยจะมุ ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น ไปในส่ ว น
ที่เกี่ยวกับเยาวชนไทยเป็นส�ำคัญ

A
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s an ardent believer in the virtue of giving, Bangkok Life Assurance
lives up to its responsibility of giving back to society and helping
others. We continue to extend our support to numerous projects in
education, social development, medical and health care with special
emphasis on promoting the welfare of Thai youth.

Education
• Scholarships worth 200,000 Baht have been donated to H.R.H. Princess Maha
Chakri Sirindhorn Charity Fund for the education of needy students.
• Donation of 200,000 Baht has been given to the Foundation for the Welfare
of Needy School Children under Royal Patronage of Her Majesty the Queen to
help support poor and needy students.
Medical Care
• Baht 3,000,000 donated to Sayamindradhiraj Medical Institute for building and
furnishing a check-up room for heart patients in the Piyamaharaj Garoon Building.
• Intensive Care Infant Warmer donated to Yuparaj Hospital in Tapan Hin, Phichit
province.
• Cash donation given to Bumrungrad Hospital Foundation for Rak Jai Thai
project providing surgical operation for 500 disadvantaged children with
congenital heart disease.
• Cash donation given to Chulalongkorn Hospital for the purchase of a
dialysis machine.
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โครงการ “สานฝันจากพี่...สู่น้อง”
โครงการ “สานฝันจากพี...
่ สูน่ อ้ ง” เป็นโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา ทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการมาต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 ด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2554 ได้จัดท�ำโครงการนี้ที่โรงเรียน
วัดตันทาราม อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยสร้างอาคาร 60 ปีกรุงเทพประกันชีวิตเพื่อใช้เป็นห้องเรียนขนาด 3 ห้อง
ทดแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้, ทาสีห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ ส�ำหรับ ห้องสมุด
ห้องพยาบาล มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จัดท�ำแปลงปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันแด่น้องๆ และมอบทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา
ให้ กั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นต่ า งๆ อาทิ โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า น
ต้นมะม่วง , โรงเรียนบ้านท่าเสลา โรงเรียนบ้านพุพลู โรงเรียนบ้านยางน�ำ้ กลัดเหนือ
โรงเรี ย นบ้ า นลิ้ น ช้ า ง ฯลฯ และได้ จั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ น�้ ำ สะอาด
มอบให้ แ ก่ โ รงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นภู มิ ภาคต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ ดื่ ม น�้ ำ ที่ ส ะอาด
มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
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A Brighter Future for Children Project
For the fifth consecutive year, Bangkok Life Assurance completed its
“A Brighter Future for Children” education support program thanks to the
co-operation of the company’s management and staff as well as sales persons
throughout country. In 2011, the program carried out at Wat Tantharam School
in Amphur Kabinburi, Prachinburi province involved the construction of a building
with three classrooms to replace the old building which burned down. The newly
constructed building was dedicated to the 60th anniversary of Bangkok Life Assurance.
The program also included painting the classrooms, renovating the school
playground, growing a vegetable garden, donating educational materials and sports
equipment as well as books and equipment for the library and the nursing room,
and awarding scholarships to students.

Furthermore, scholarships have been awarded to Bantonmamung Border
Patrol Police School, Ban Ta Salao School, Ban Pu Plu School, Ban Yang Nam
Klad Nue School, and Ban Lin Chang School. Water purification equipment have
also been donated to all these schools in various regions of Thailand, making
available clean drinking water for the good health of students.
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Every School Deserves Clean Drinking Water Project
Ever aware of the importance of safe sanitation for students,
Bangkok Life Assurance has given much support to numerous
needs through its “Every School Deserves Clean Drinking Water”
project.
In 2011, the company donated water storage tanks, inclusive
of installation, to more than 30 schools countrywide that would
be beneficial to more than 4,400 students. Schools supplied with
these storage tanks include 16 in the Northeast, 6 in the North, 4
in the South, 2 in the East and 2 in the Central region. Donations
were made to Ban Tam Pa Lad School in Phichit province, Ban
Pak Duk School in Phetchabun province, Ban Khok Sanga School

โรงเรียน บ้านหนองดินด�ำ

โครงการ “น�้ำดื่มสะอาด เพื่อโรงเรียน”
กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านความสะอาดของน�้ำดื่ม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน บริษัทฯ
จึงได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อท�ำน�้ำสะอาดมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการ “น�้ำดื่มสะอาด เพื่อโรงเรียน”
ในปี 2554 บริษทั ฯได้มอบเครือ่ งกรองน�้ำพร้อมติดตัง้ ให้กบั โรงเรียนในทุกภูมภิ าคของประเทศแล้วกว่า 30 แห่ง มีนกั เรียน
ที่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 4,400 คน โดยมอบให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง, ภาคเหนือ 6 แห่ง,
ภาคใต้ 4 แห่ง, ภาคตะวันออก 2 แห่ง, ภาคกลาง 2 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านถ�ำ้ ผาลาด จ.พิจติ ร โรงเรียนบ้านปากดุก จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียน บ้านปากดุก

in Khonkaen province, Ban Ta Ngam School in Kalasin province,
Ban Nong Din Dam School in Chaiyaphum province, Ban Mae
Ka Moey School in Phetchaburi province, Klong Ruam School
in Prachinburi province, and Ban Kuan Tan School in Pattani
province, among several other schools.
Donations to some schools also included stainless steel water
storage tanks and water pumps, with shelters built for the tanks
and pumps.

โรงเรียนบ้านโคกสง่า จ.ขอนแก่น โรงเรียนบ้านท่างาม จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านหนองดินด�ำ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย จ.เพชรบุรี
โรงเรียนคลองร่วม จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านควนแตน จ. ปัตตานี ฯลฯ
นอกจากบริษัทฯ จะมอบเครื่องกรองน�้ำให้กับโรงเรียนแล้ว
บริษทั ฯ ยังได้มอบถังเก็บน�ำ้ สแตนเลสและแทงค์นำ�้ มอบเครือ่ งปัม๊ น�ำ้
และสร้างโรงเรือนแท่นวางอุปกรณ์เครื่องกรองน�้ำหรือปั๊มน�้ำ ให้กับ
โรงเรียนบางแห่งอีกด้วย
โรงเรียน บ้านเเม่คะเมย
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โรงเรียน บ้านท่างาม
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ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากสถานการณ์อทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในหลายพืน้ ที่ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด กรุงเทพประกันชีวติ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมในการช่วยบรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข และลดภาระความเดือดร้อนเบือ้ งต้น
ให้กับผู้ประสบภัย โดยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นเงิน 5,000,000 บาท และจัดท�ำถุงยังชีพ
จ�ำนวน 2,000 ชุด โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ และน�ำไปมอบให้กับประชาชนในจังหวัดที่ประสบภัย ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย
บริษทั ฯ ยังได้รว่ มกับบริษทั ในเครือลงพืน้ ทีป่ ระสบอุกทกภัยในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพ และจัดตัง้
โรงอาหารเพื่อประกอบอาหารสดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย

ในด้านการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท
ในเครือน�ำสิ่งของเครื่องใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันและมุ้ง ไปมอบให้กับ
ผู้ประสบภัยพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ศูนย์พักพิงในเขตดินแดง
3 แห่ง ได้แก่ รร.วิชากร รร.วิชูทิศ รร.สามเสนนอก
นอกจากนี้ เมือ่ ครัง้ เกิดเหตุการณ์สนึ ามิ แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
บริษทั ฯ และพนักงาน ได้รว่ มกันมอบเงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่าง
ประเทศ เป็นจ�ำนวน 1,100,000 บาท และมอบเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อซื้อเครื่องอุปโภคเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
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Disaster Relief Aid
Thailand’s worst ever floods last year caused much damage and
hardship for many both in Bangkok and other provinces. Bangkok Life
Assurance contributed to the relief of disaster victims with a cash donation
of Baht 5,000,000 to The Chaipattana Foundation. Employees of
the company also helped to pack 2,000 relief supply bags that were
distributed to people in flood disaster areas in Ayutthaya, Angthong,
Lopburi, Chainat, Nakhonsawan, Phichit, Phitsanulok and Sukhothai
provinces.
Our employees also joined with employees of other companies
to form a large group that visited flooded areas in Ayutthaya and
Lopburi provinces to distribute relief supply bags and cook food for
the flood victims.

Together with other companies, we also donated essential items
such as mosquito nets and prepared meals for those staying at three
flood relief shelters set up at Vichakorn, Vichutis and Samsennok
School in Din Daeng district of Bangkok.
Moreover, our company employees donated through Thailand’s
Ministry of Foreign Affairs 1,100,000 Baht to aid victims of the
massive tsunami that hit Japan in 2011. We also gave a cash donation
of 1,000,000 Baht for the purchase of essential consumer goods for
those affected by floods in Southern Thailand.
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การก�ำกับดูเเลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นลายลักษณ์
อักษร และประกาศใช้เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และเสริมสร้างองค์กรให้มี
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานของ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นใน
หลักส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 6 ประการ
อันประกอบด้วย
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำ
ของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และภาระงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด ด้วยความ
รอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. Equitability การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีค�ำอธิบายได้
4. Transparency ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีต่ รวจสอบได้
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและมีแนว
ประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ เป็นมิตร และยุติธรรม
6. Corporate Social Responbility การมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนือ้ หาครอบคลุม
5 หมวดได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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Good Corporate Governance
The Company has produced and publicized a codified good
corporate governance policy so that all directors, executive
officers and employees are informed of the policy and use
the policy as a guideline for undertaking business operations.
This is intended to create a culture of good corporate governance
within the Company and build an organisation advocating
an effective and efficient management system, which would
lay a solid foundation for sustainable growth of the Company.
The Board of Directors, executive officers and all employees
adhere to the following six important principles of good corporate
governance:
1. Accountability -- being responsible for one’s decisions
and actions and being able to explain or justify one’s decisions;
2. Responsibility -- being responsible for carrying out
one’s duties and assignments with utmost knowledge,
expertise and diligence and in abidance with prescribed
rules and regulations, and with due consideration given to
serving the best interests of the organization;
3. Equitability -- treating all stakeholders equitably and fairly
in a justifiable manner;
4. Transparency -- being transparent in one’s activities,
being open to scrutiny and being willing to disclose information
fully and transparently to all concerned parties;
5. Ethics -- maintaining moral standards and professional
ethics in operating business with adherence to rules and
regulations,putting interests of the organization ahead
of one’s own and observing codes of conduct that promote
honesty, friendliness and fairness in doing business;
6.		Corporate Social Responsibility -- being responsible for
and acting in the best interest of society.
The Company prescribes good corporate governance
principles to five categories as follows:
1. Shareholders’ rights,
2. Equitable treatment of shareholders,
3. Stakeholders’ role,
4. Information disclosure and transparency, and
5. Responsibility of the Board of Directors.

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยไม่ กระท� ำ การใดๆ ที่ เ ป็ น การละเมิ ด หรื อ ริ ด รอนสิ ท ธิ ข อง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ข องตนโดยสิ ท ธิ
ขั้ น พื้ น ฐานของ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ แ ก่ การซื้ อ ขายหรื อ การโอนหุ ้ น
การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจในที่
ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
และเปิ ด เผยบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.bla.co.th) เพื่ อ ให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสะดวกและรวดเร็ว บริษัทมีการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสี ย งอย่ า งเต็ ม ที่ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ นมี โ อกาสใน
การแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
และมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมรวมถึงมีสิทธิ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงิน
ของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด กระบวนการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในลั ก ษณะที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ กรายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ประชุ ม ด้ ว ยตนเอง สามารถใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยมอบฉั น ทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการเก็ บ รั ก ษา
และป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และ
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

Good Corporate Governance Principles
1. Shareholders’ Rights
The Company realises and places great importance on the
shareholders’ rights. The Company will refrain from acting in any way
that would infringe or reduce the rights of shareholders. We also
encourage shareholders to utilise their rights. The basic rights
of shareholders include the buying, selling or transfer of shares,
owning a share of the Company’s profit, access to sufficient news
and information of the Company, attendance of shareholders’
meetings and using the right to vote for approval or removal
of directors, appointment of auditors and approval of any
special measures.
The Company provides in advance information on
shareholders’ meetings, including date, time, place and agenda
as well as any other information on the issues to be decided in the
meetings. All information is also posted on its website, www.bla.
co.th, in order that shareholders can have quick and convenient
access to information. Moreover, the Company informs
shareholders about rules concerning meetings and voting
procedures and encourages them to participate actively,
expressing opinions and asking questions on issues
concerningthe Company.The Company provides the opportunity
for shareholders’ to submit prior to a meeting any question
or any issue for the agenda. Shareholders also have the right,
through a power of attorney, to authorise others to attend the
meetings on their behalf.
2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company’s policy is to treat all shareholders equitably and
fairly, whether the shareholder is a director of the Company, not a
director of the Company, a foreign national or a minority shareholder.
To ensure that the directors and the management utilise
shareholders’ capital appropriately, the Board of Directors
has the duty to make certain that all shareholders are treated
equitably and all shareholders’ basic rights are equitably
protected. The Company recognizes this as a major factor in
assuring investors’ confidence in the Company.
The Board of Directors has arranged the procedures of
shareholders’ meetings in such a way as to encourage the
equitable treatment of all shareholders and to create opportunities
for minority shareholders to propose candidates for the Company’s
directorship as long as the proposal is are submitted within a
reasonable amount of time before the meeting. The Board of
Directors also provides the opportunity for shareholders who
are unable to attend the meeting to confer their voting rights
to their agent(s) through a power of attorney.
The Board of Directors has produced codified guidelines
on the maintenance and protection of insider information and
has publicised the guidelines for everyone in the organisation
to follow.
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การก�ำกับดูเเลกิจการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คล
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งต่ อ บริ ษั ท และรายงานทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ และประสานประโยชน์ ร ่ ว มกั น อย่ า งเหมาะสม
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มัน่ ใจว่าสิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครอง
และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ก�ำหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย แต่ ล ะกลุ ่ ม ไว้
อย่ า งชั ด เจนใน “จรรยาบรรณและข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ ”
พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินงาน และ
ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญของทุกคน
นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทาง E-mail address
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน website ของบริษัท ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุ ม ภายใน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ในการด� ำ เนิ น งานและสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
และเพื่ อ เป็ น การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล การรั ก ษาข้ อ มู ล
ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย นไว้ เ ป็ น ความลั บ ให้ จ� ำ กั ด เฉพาะผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสัง่ การและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ด้วยบริษัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่อง
ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และบุ ค คลภายนอกให้ ค วามส� ำ คั ญ คณะกรรมการ
บริษัทจึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่ ว ไป และผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป็ น อิ ส ระ
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Moreover, the Board of Directors insist upon all directors
and executives officers to declare their stake holdings and
those of others related to the Company, and any change in
shareholding at any time for compliance with the notice of the
Capital Market Supervisory Board.
3. Stakeholders’ Role
The Company realizes its responsibility and treats all
groups of stakeholders by balancing various parties’ interests
and cooperating in an appropriate manner to ensure that all
groups of stakeholders can be certain that their rights are well
protected and that they are treated in an agreeable manner.
The Company has set up a code of conduct within its “Code
of Ethics and Guidelines” to satisfy the demands of all groups
of stakeholders. All directors, executive officers and employees
have been provided with adequate information and made aware
of the importance of the responsibility they have to apply the
guidelines in carrying out their work and complying with rules.
Stakeholders can contact the Audit Committee directly through
the e-mail address posted on the Company’s website for any
concern related to violation of law and ethics, transparency
in financial reporting and internal controls for operating
business, timeliness in resolution to issues and problems,
and the protection of confidentiality of informants as well as
information and its source. Only those entrusted with the
responsibility have access to such information, and the Audit
Committee will evaluate the information obtained and report to
the Board of Directors.
4. Information Disclosure and Transparency
The Company recognizes the importance of disclosure through
easy-to-access, unbiased and reliable channels of important
information, financial or otherwise, in an accurate, complete,
timely and transparent maner.
The Company realizes the importance shareholders
and outsiders attach to the quality of financial reports.
The Board of Directors therefore takes thorough
care to ensure that the information in the financial
reports is accurate, conforms to widely accepted accounting
standards and has been audited by independent auditors.

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอิสระเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู ้ สอบบั ญ ชี
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�ำปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิด
ชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระ
ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยจั ด การที่ ชั ด เจนและ
ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการ
ที่เข้มแข็ง
กระบวนการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพล
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี ำ� นาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับบุคคลภายนอก
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุง
ตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

The Company has set up the Audit Committee that consists
of independent directors who are responsible for the quality
of financial reports and the internal control system. The reports
of the Board of Directors, the Audit Committee and the auditors
are published in all annual reports.
5. The Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors has an important role of overseeing
operation of business in the best interests of the Company.
The Board is responsible for the operating results, answerable
to the shareholders, and independent from the Company’s
management.
The Directors possess leadership skills, vision and
independence in decision-making that serves the best
interests of the Company and its shareholders as a whole.
Thus, there is a strict division of role, duty and responsibility
between the Board of Directors and Management. The Board of
Directors also ensures that the organizational structure is
properly and suitably set up for the Company to operate business in
accordance with all legal and ethical aspects .
The Board of Directors comprises directors with diverse
qualities in skills, experience and special talents that are
beneficial to the Company. The time and effort dedicated by
the directors to their work is not only important but essential
for the Company in maintaining a strong Board of Directors.
The selection process of the Company’s directors and their
appointment in the shareholders’ meetings is carried out
transparently, without the influence of shareholders with a
controlling stake or the management to assure outsiders have
confidence in the Company.
To be able to perform effectively and efficiently, the
Company’s Board of Directors has set up the Audit Committe,
The committee is responsible for assisting the Board
in overseeing the accuracy of financial reports,
efficiency of the internal control system and compliance
with legislations, regulations and ethical standards to ensure
good corporate governance within the Company.
All board directors are fully aware of their duty and responsibility and the Company’s business operations , always willing
to offer their independent opinions, and constantly strive to
improve themselves and keep abreast with the latest industry
trends and developments. They carry out their duty with honesty,
care and diligence to ensure that the Company’s best interests
and fairness as well as distribution of correct and complete
information to all shareholders are preserved.
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การก�ำกับดูเเลกิจการ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้
การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ ให้เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัท และการไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่
ในบริ ษั ท หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้ประโยชน์ของบริษทั
ลดลง โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารและ/หรือ
พนักงานซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในได้ ใช้ข้อมูล
ภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�ำให้บริษัทได้รับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันท�ำการนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้

Control of the Use of Insider Information
The Company has a strict policy and maintains
procedures that protect the use of insider information
by its directors, executive officers or employees for
their own benefit. This includes the unauthorised buying
and selling of securities by disclosing or utilizing confidential
information of the Company, taking advantage of the authority or
influence of a company employee, or making use illegally or
otherwise of information obtained for the Company’s business
operation or assignment. Severe punitive measures are
imposed against any executive officers or employees who
make use of their access to insider information in any way
that is counterproductive to the interests of the Company or
damages its reputation.
Furthermore, directors and executive officers are required to
report and declare, within three days after execution of
the transaction, necessary details of any change in the
Company’s securities holdings to the Securities and Exchange
Commission, thus complying with Article 59 of the Securities
and Exchange Act B.E.2535.

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม เหมาะสม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพโดยการน�ำการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(Enterprise Risk Management : ERM) มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ
ของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้การบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท�ำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุ
สมผลว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรือ
เป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎ ระเบี ย บ และข้ อ ปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ และยั ง ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ

Internal Control
Recognizing the importance of internal control, the Company
utilizes Enterprise Risk Management, a management tool
enabling it to implement a system to enhance internal control
and risk management in the most effective, expedient and
suitable way. Doing so is crucial for ensuring effectiveness in
business undertakings and providing the impetus and stability
needed to help achieve objectives and aims of the Company’s
business in every aspect - be it strategic planning, operation,
reporting or compliance with policies, legislations, regulations
and guidelines, among other tasks. To this end, an Audit
Committee, comprising independent directors, has been
appointed with the task of reviewing the appropriateness and
effectiveness of internal audit and control systems and reporting
on a regular basis their findings to the Board of Directors.
In the Board of Directors’ meeting (no. 5/2554), convened
on 9 November 2011 and with the Audit Committee in attendance,
the Board has evaluated the internal control systems of the
Company. The evaluation was made in conformity with the
guidelines of the Securities and Exchange Commission which
covers five areas: organisational control and environment
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5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบที่มีความอิสระในการปฏิบัติงาน และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงระบบการ
บริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้พจิ ารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
และ พันธกิจในระดับภาพรวม ตลอดจนได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจ
สอบงบการเงินประจ�ำงวดบัญชี และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงประเมินระบบ
การตรวจสอบภายในและระเบียบวิธปี ฏิบตั กิ ารลงทุนประกอบธุรกิจอืน่
ของบริษัทประกันชีวิตเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

measure, risk management measure, management control
activities, information and communication measure and
monitoring. The Board concluded that the Company is
adequately equipped with internal control systems in undertaking
business operations.
The Company’s Internal Audit Department, reporting directly
to the Audit Committee, has complete freedom to operate,
which is to assess the adequacy and effectiveness of internal
control systems of all business operations and activities within
the Company. The assessment of internal control systems,
risk management and corporate governance is done with
due consideration to the following as approved by the Audit
Committee, overall goals, objectives, strategies and mission;
and potential risks that may affect the ability to achieve
company’s business objectives.
Additionally, the Company’s external auditors have
examined the accounting year’s financial statements and have
expressed their opinion on the Company’s internal accounting
control system. The external auditors have also annually evaluated
the company’s internal control system and the procedural
rules on investment in non-insurance businesses. All of these
activities are in accordance with the regulations of the Office
of Insurance Commission (OIC).

65

Risk Management and
Important risk factors

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจของบริษัทมีดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องด�ำรง
ตามกฎหมาย
บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุนเพื่อให้การด�ำรงฐานะ
ของเงินกองทุนของบริษทั อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะสนับสนุนเป้าหมาย
และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กฎเกณฑ์
การด�ำรงเงินกองทุนตามกรอบ RBC (Risk Base Capital) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึง่ เริม่ มีผลบังคับเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2554 ภายใต้กฎเกณฑ์
ดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. ได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำรงเงินกองทุน
ของบริษัทประกันภัยทั้งระบบไม่น้อยกว่า 125 % และมีเป้าหมาย
ให้เทียบเท่าระดับสากลได้ภายในปี 2557 ด้วยระดับเงินกองทุนที่
จะต้องไม่ต�่ำกว่า 150 %
ส�ำหรับความเสี่ยงหลักต่อการด�ำรงเงินกองทุนของบริษัท คือ
ความเสี่ยงด้านตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารความเสี่ยงด้าน ALM
(Asset Liability Management) ด้วยการท�ำ Duration Matching และ
ยังได้ประเมินและติดตามเพือ่ ค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน
พร้อมทั้งท�ำการทดสอบ Stress test และ Scenario test ภายใต้
สถานการณ์สมมุติต่างๆ ทั้งปัจจุบันและล่วงหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ การวางแผนการบริหารเงินกองทุน และการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ค่า Var (Value at Risk)
เป็นเครื่องมือในการวัดและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ บริษทั จะพิจารณาประเด็นความเสีย่ งดังกล่าวอย่าง
ครอบคลุม ท�ำให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงด้านตลาดได้มีการประเมิน
อย่างเพียงพอก่อนน�ำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
2. ความเสี่ยงจากภาระภาษีของเงินส�ำรองประกันชีวิต
ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดที่มีการแข่งขัน
ในแบบเงินออมระยะสัน้ สูง และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัท ในการช�ำระภาษีเพิ่มเติมในส่วนของเงินส�ำรองที่เกิน 65%
ของเบีย้ รับสุทธิ ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีระยะเวลาการ
ช�ำระเบี้ยยาวขึ้น โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองชีวิต
ได้แก่ แบบตลอดชีพ, แบบคุม้ ครองชัว่ ระยะเวลา, แบบคุม้ ครองสินเชือ่
เพื่อลดภาระด้านเงินส�ำรองของบริษัทลง
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ความไม่เพียงพอของเงินส�ำรองจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้
เป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลให้บริษทั ต้องตัง้ เงินส�ำรองประกันชีวติ เพิม่ ขึน้
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ทัง้ นีแ้ นวทางในการ
บริหารความเสี่ยงด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ที่
การันตีผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการต้องเพิ่มเงินส�ำรองหากดอกเบี้ยลดลงต�่ำ
กว่าคาดการณ์ ทั้งนี้บริษัทจะได้ติดตามดูแลระดับเงินส�ำรองประกัน
ชีวิตให้เพียงพอไม่ต�่ำกว่าที่กฎหมายก�ำหนดและภาระผูกพันแท้จริง
ที่มีต่อลูกค้า
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริ ษั ท มี การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ การภายใต้ กรอบ
นโยบาย และระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านโดยให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษทั
ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง ควบคุมและ
ลดความเสีย่ งภายในหน่วยงานของตนเอง ทัง้ นีห้ น่วยงานจะระบุและ
ประเมินความเสีย่ งตามลักษณะงานของตนเอง พร้อมกับการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และการจัด
ท�ำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ด้านการก�ำกับดูแล เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทได้ก�ำหนดแนวทาง
และกรอบการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ จะ
ประสานงานกับส�ำนักกฎหมาย เพื่อขอค�ำแนะน�ำหรือปรึกษาด้าน
ข้อกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลได้รับการ
จัดการอย่างรัดกุม
4. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทมีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP) เพือ่ รองรับเหตุการณ์หรือข้อขัดข้อง
ทางธุรกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทีค่ าดการณ์หรือมิได้คาดการณ์ไว้ลว่ งหน้า
โดยได้จดั ท�ำแผนฉุกเฉินด้าน IT และจัดให้มรี ะบบคอมพิวเตอร์สำ� รอง
นอกอาคารที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
หากมีเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามปกติ หน่วยงาน
ส�ำคัญ (Critical Business Functions) จะสามารถด�ำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องหรือกลับมาด�ำเนินการได้ในเวลาที่เหมาะสม

Risks affecting the industry and the company’s business are as follows:
1. Risks in adequacy of legal reserve requirements
The company has a fund management policy to ensure its
reserve requirements can adequately support its business goals
and strategies in accordance with the Risk Based Capital (RBC)
rules enforced by the Office of the Insurance Commission (OIC)
in July 2011. Under this measure, all insurance companies
Thailand will need to hold solvency capital at a level not
lower than the prescribed minimum CAR (Capital Adequacy
Ratio) in order to avoid potential regulatory intervention. This
prescribed minimum CAR is based on a sliding scale, with an
initial statutory minimum CAR of 125%, increasing to 140%
from 1 January 2013 and to the international standard of not
less than 150% by 2014.
The main risk posed for the company’s legal reserve
requirements is the volatility in interest rates. To manage risks,
we apply Asset Liability Management (ALM) that would require
such measuring technique as duration matching of assets and
liabilities in order to effectively evaluate the adequacy of legal
reserve requirements. We also conduct consistently Stress
test and Scenario test under current circumstances as well as
under simulated future circumstances in planning management
of legal reserve requirements. Moreover, we employ VAR
(Value at Risk), a risk measurement technique to assess risks
in market conditions that might have impact on the value and
development of a new service or product. The company takes
into account thorough assessment of risks to ensure they can
be adequately evaluated before offering products to customers.
2. Risks in tax burden on reserves set aside for life
insurance policies
Such risks as the limitation of a product developed for a
market with high competition in short term savings has an
impact on the company’s turnover as it can incur additional
tax payable for life insurance policy reserves that exceed 65%
of net written premiums, which is the rule stipulated by the
Revenue Department. To manage potential risks, the company
has created insurance products requiring premium payment
on a longer term, even lifelong for protection policies or other
insurance policies such as term life insurance and credit life
insurance to lessen the tax burden on insurance policy reserves.

Realizing the risk in inadequacy reserves resulting from
declining interest rates, reserves set aside for insurance
policies were increased, which would have some impact on the
company’s profit and loss statement. We manage such risk
by coming up with savings products that guarantee benefits in
suitable proportion with policy conditions of life insurance so that
risks can be minimized if the reserves need to be supplemented
in case interest rates fall lower than expected. The company
will maintain the level of insurance policy reserves in accordance
with legal requirements and the need to fulfill our obligations
to our customers.
3. Operational Risks
Operational Risks are managed within the framework of
policies and regulations prescribed for each business unit in
order to identify, evaluate, follow through, control and reduce
risks pertinent to each unit. Each unit is thus required to
identify and manage risks that have specific relevance to the
type of business operation and to have a system for assessing
potential risks as well as an appropriate and adequate plan for
risk management.
In terms of management for preventing risks that may arise
from breaking rules of the law, the company has in place a
definite framework. Every business unit is required to seek legal
advice or counseling to ensure risks can be effectively managed.
4. Business Discontinuity Risks
The Company has implemented a Business Continuity Plan in
order to effectively deal with predictable as well as unpredictable
elements that can hinder operation of business. We have, for
instance, an emergency plan for managing our information
systems as well as a back-up system outside of the computer
centre to ensure Critical Business Functions are not disrupted
and they can resume operation within a short period even in
the event of an emergency situation.
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Shareholder and Management Structure

โครงสร้างการถือหุ้นเเละการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554

Shareholder Structure

The following are the ten largest shareholders of
our stock as of 26 August, 2011
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
Percentage of Shares

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.		
2. บริษทั วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
Wattanasophonpanich Co., Ltd.
3. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
4. บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
5. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
6. นายชาตรี โสภณพนิช
Mr.Chatri Sophonpanich
7. บริษทั จตุบตุ รโฮลดิง้ จ�ำกัด
Jatubhut Holding Co., Ltd.
8. บริษทั เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd.
9. นายชัย โสภณพนิช
Mr.Chai Sophonpanich
10. นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr.Choedchu Sophonpanich
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มี
ความส�ำคัญ และตามความจ�ำเป็นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยจัดให้มีการประชุม 6
ครั้งเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
3. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
4. นางรัชนี นพเมือง
กรรมการ
5. นายคาซึฮิเดะ โทดะ
กรรมการ
6. นายเคอิจิ โมริตะ
กรรมการ
7. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
8. นายนาโอกิ บัน
กรรมการ
9. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
10. นายชัย นวพันธ์
กรรมการอิสระ
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24.41
13.29
7.74
5.30
5.04
3.81
3.75
3.40
2.72
2.63

Management Structure
The management structure of Bangkok Life Assurance Public Co.,
Ltd. comprises the Board of Directors and various subcommittees,
namely the Audit Committee, the Executive Board of Directors, Risk
Management Committee, Nomination and Remuneration Committee.
All subcommittee members are appointed by the Board of Directors
to oversee important issues and other work delegated by the Board
of Directors. Details of the Company’s management structure are
as follows.
Board of Directors and Subcommittees
1. The Board of Directors
The Board comprises 14 directors and holds at least 6 meetings
in a year.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman of the Board
2. Mr.Chai Sophonpanich Director
3. Mrs.Savitri Ramyarupa Director
4. Mrs.Ruchanee Nopmuang Director
5. Mrs.Kazuhide Toda
Director
6. Mr.Keiji Morita
Director
7. Mr.Papaivan Limsong
Director
8. Mr.Naoki Ban
Director
9. Mr.Chone Sophonpanich Director
10. Mr.Chai Navaphand
Independent Director

11. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
12. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ
13. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการอิสระ
14. นายปราโมช พสุวัต
กรรมการอิสระ
โดยมี น ายเสนาะ ธรรมพิ พั ฒ นกุ ล ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การใหญ่
สายการลงทุน เป็นเลขานุการ
กรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายเชิดชู
โสภณพนิช, นายชัย โสภณพนิช, นายนาโอกิ บัน และนายโชน
โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติของผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ
2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ของบริษทั ควบคุมก�ำกับดูแล กิจการบริหารและการจัดการ ให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และคณะกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม
4. มีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ
ซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพัน บริษทั และ/หรือการท�ำนิตกิ รรมต่างๆ
แทนบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดเงือ่ นไขในการลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั
ของกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 คน โดยจัดให้มกี ารประชุม 4 ครัง้
เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปราโมช พสุวตั 		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
กรรมการตรวจสอบ/ผูม้ ี
					
ความเชี่ยวชาญในการ
					
สอบทานงบการเงินบริษทั
โดยมี นายประธาน ขจิตวิวัฒน์ ผู้อ�ำนายการ ฝ่ายตรวจสอบ
เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

11. Mr.Sunthorn Arunanondchai Independent Director
12. Dr.Siri Ganjarerndee
Independent Director
13. Mr.Pradit Rodloytuk			 Independent Director
14. Mr.Pramote Pasuwat 			 Independent Director
Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the
Investment Division, acts as Secretary.
Directors with Signing Authority
The Company’s authorized signatories are any two of the following:
Mr. Choedchu Sophonpanich, Mr. Chai Sophonpanich, Mr. Naoki
Ban and Mr. Chone Sophonpanich.
Authority, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. Ensure that administration and management of the Company
complies with all applicable legislation, with the Company’s objectives
and regulations and with resolutions passed lawfully by the
shareholders. Act with honesty and integrity, and always put the
Company’s interests first and foremost.
2. Formulate the Company’s objectives, strategies, policies and
financial budgets. Monitor and control the Company’s administration
and management to comply with approved policies.
3. Review the Company’s organisational structure and appoint
as deemed appropriate Members of the Executive Board of
Directors, Members of the Audit Committee, Members of the Risk
Management Committee, Members of Nomination and Remuneration
Committee, the Company’s President and Members of other
Committees.
4. Deliberate on and amend the list of directors who act
as the Company’s authorized signatories and / or have the
authority to sign legal documents on behalf of the Company
as well as amending rules and regulations governing
directors’ use of their signatory power.
2. Subcommittees
2.1 The Audit Committee
The Committee comprises 3 directors and holds at least
4 meetings in a year.
1. Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee
2. Mr.Pramote Pasuwat
Member of the Audit Committee
3. Mr.Pradit Rodloytuk
Member of the Audit Committee/
		
Expert on auditing the Company’s
		
financial statements
Mr.Prathan Khachitviwat, Vice President of Internal Audit
Department, acts as Secretary.
Authority, Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1. Ensure that the Company’s financial reports are accurate
and provide sufficient information.
2. Ensure that the Company has appropriate and effective
internal control and auditing systems, and monitor the independence
of the internal audit offices as well as approving the transfer,
appointment and dismissal of managers of internal audit offices
and other offices with internal auditing responsibility.
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3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วย
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 6 คน โดยการจัดให้มกี ารประชุม
12 ครัง้ เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. นายเชิดชู โสภณพนิช		
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัย นวพันธ์		
กรรมการบริหาร
3. ดร.ศิริ การเจริญดี		
กรรมการบริหาร
4. นางสาวิตรี รมยะรูป		
กรรมการบริหาร
5. นายนาโอกิ บัน		
กรรมการบริหาร
6. นายโชน โสภณพนิช		
กรรมการบริหาร
โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการ
ลงทุน เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำ� นาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือนโยบายค�ำสัง่ ใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และให้มีอ�ำนาจอนุมัติและ/หรือ
เห็นชอบแก่การด�ำเนินการใดๆ ตามปกติและอันจ�ำเป็นแก่การ
บริหารกิจการของบริษทั เป็นการทัว่ ไป นอกจากนัน้ ให้คณะกรรมการ
บริ ห ารมี ห น้ า ที่ พิ จารณากลั่ น กรองข้ อ พิ จารณาต่ า งๆที่ จ ะได้ มี
การน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละ/พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือค�ำสั่งของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนการด� ำ เนิ น การตามค� ำ สั่ ง ของ
คณะกรรมการบริษทั เป็นคราวๆ ไป
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3. Ensure that the Company complies with the Securities and
Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of Thailand, all
legislations pertaining to the life insurance industry and all other
applicable legislation.
4. Consider, select and nominate the Company’s external auditors,
propose appropriate remuneration for external auditors and attend
at least one meeting in a year with the external auditors when no
members of the Company’s management are present.
5. Review all relevant transactions and transactions with potential
conflicts of interest to comply with the Securities and Exchange
Act and regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure
that all transactions are rational and in the best interests of the
Company.
6. Prepare the Audit Committee’s report, which will be signed
by the Chairman of the Audit Committee and published in the
Company Annual Report.
7. Perform any other tasks as assigned by the Company’s
Board of Directors and consented to by the Audit Committee.
2.2 Executive Board of Directors
The Board comprises 6 directors and holds at least 12 meetings
in a year.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman of the Executive Board
2. Mr.Chai Navaphand
Executive Director
3. Dr.Siri Ganjarerndee Executive Director
4. Mrs.Savitri Ramyarupa Executive Director
5. Mr.Naoki Ban
Executive Director
6. Mr.Chone Sophonpanich Executive Director
Mr.Sanor Thampipattanakul, Executive Vice President of the
Investment Division, acts as Secretary.
Authority, Duties and Responsibilities of the Executive Board
of Directors
1. Administer and manage the Company’s operations in
accordance with objectives, regulations, resolutions of shareholders’
meetings or any policies or orders approved by the Board of Directors.
Approve and / or endorse any activities necessary for general
administration and management of the Company. Furthermore,
the Executive Board of Directors has the duty to scrutinise matters
for approval and/or endorsement of the Board of Directors as
mandated in the Board of Directors’ regulations and orders as
well as to implement orders of the Board of Directors as needed.

2. มีหน้าที่ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ�ำเป็นแก่
การประกอบกิ จ การ โดยต้ อ งน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพือ่ อนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
2.1 นโยบาย เป้าหมาย และวางแผนงานประจ�ำปีของบริษทั
2.2 งบประมาณประจ�ำปีของบริษทั
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพือ่ เป็นกรอบ
การด�ำเนินการให้แก่ฝา่ ยการจัดการน�ำไปถือปฏิบตั ิในการปฏิบตั งิ าน
2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อ
ตอบแทนการท�ำงาน
3. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การ
เลือ่ นระดับหรือการลดระดับและ/หรือต�ำแหน่ง การตัดหรือลดค่าจ้าง
การพิจารณาความดี ความชอบ การลงโทษทางวินยั การให้รางวัล
การจัดสรรโบนัส ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานตัง้ แต่ระดับและ/หรือ
ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการขึน้ ไป ยกเว้นต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. มีอำ� นาจหน้าที่ในการจัดซือ้ จัดจ้าง การเช่า หรือการให้เช่า
ทรัพย์สนิ การบริจาคเพือ่ การกุศล สามารถกระท�ำได้ตามอ�ำนาจหน้าที่
ของกรรมการบริหารที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
5. มีอำ� นาจในการเปิดหรือยกเลิกสาขาของบริษทั การพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ควบคุม
และก�ำหนดแนวทางการบริหารลงทุนประกอบธุรกิจของบริษทั ภายใน
ขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริ ห ารจะแต่ ง ตั้ ง อนุ กรรมการ และ/หรื อ
คณะท�ำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองงาน
ที่ น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ เพื่ อ ให้ ด� ำ เนิ น งานใด
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร
หรือเพื่อให้ด�ำเนินการใดแทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยจัดให้มกี ารประชุม 4 ครัง้
เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. นายปราโมช พสุวตั
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายนาโอกิ บัน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายเสนาะ ธรรมพิพฒั นกุล กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นางจารุภา แจ่มวิถเี ลิศ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมี นางศศิธร ฐิตผิ กายแก้ว ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายวางแผน
ธุรกิจ เป็นเลขานุการ

2. Carry out the following activities necessary for the Company’s
operations and submit proposals for these activities for approval
of the Board of Directors:
2.1. Policies, objectives, and annual plans;
2.2. The Company’s annual financial budget;
2.3. Guidelines, policies and objectives of asset investments as
the framework for the management to use in their operations; and
2.4. Structure for employee salaries and perks commensurate
with the work undertaken
3. Employ, appoint, remove or transfer employees; promote or
demote the rank and/or position of an employee, reduce employee
salaries, deliberate on good behaviour and breaches of code of
conduct, award prizes and bonuses, and dismiss any employee
holding the rank and/or position which is the same as or higher
than Vice President, except for President.
4. Approve contracts for procurement, employment, rent of
the Company’s assets to others, rent of assets from others, and
charitable donations in accordance with the authority of the Executive Directors as approval by the Board of Directors.
5. Open new Company branches or close existing branches,
deliberate on and approve new insurance policies, control and
scrutinise the Company’s management, operations and investment
to conform with directives and guidelines set by the Board of
Directors and the existing legislations.
6. Appoint subcommittees and/or working groups and/or any
individual to scrutinise issues/information to be presented to the
Board of Directors or to carry out any activities that are beneficial
to the duties of the Board of Directors or to carry out assignments
that have
2.3 Risk Management Committee
The Committee comprises directors and executive officers and
holds at least 4 meetings in a year.
1. Mr.Pramote Pasuwat 		 Chairman of the Risk
			 Management Committee
2. Mr.Naoki Ban 		 Member of the Risk
			 Management Committee
3. Mr.Ruangsak Panyabodegun Member of the Risk
			 Management Committee
4. Mr.Sanor Thampipattanakul Member of the Risk
			 Management Committee
5. Mrs.Jarupa Jemvitiled 		 Member of the Risk
			 Management Committee
Mrs.Sasitorn Thitipakaikaew, Assistant Vice Present of the
Strategic Planning Department, acts as Secretary.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง โดย
สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสีย่ งให้
ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ ค�ำสัง่ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
ใหม่ๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายก� ำ หนด
และสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
2.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 4 คน โดยการจัดให้มกี ารประชุม
1 ครัง้ เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัย โสภณพนิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนาโอกิ บัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายรัชนี นพเมือง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางอุ ษ ณี ย ์ สุ น ทโรทก ผู ้ อ� ำ นวยการ ฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ทดแทนกรรมการใน
กรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี
โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่ เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ตามข้อ
บังคับของบริษทั แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และรองผูจ้ ดั การใหญ่ ในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอนื่ ๆ โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่ น�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาก�ำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อนื่ ๆ
ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่ารอง
ผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอ
ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษทั
4. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย

72

Authority, Duties and Responsibilities of the Risk Management
Committee
1. Set the policy framework and strategy for risk management
by prescribing, evaluating, following up, reporting and controlling
risk to comply with all new legislations, orders, decrees, rules and
standards issued by the public sector.
2. Consider the appropriateness of the Company’s risk management
policies and risk management systems, including efficiency and
effectiveness of the system and compliance with set policies. The
Risk Management Committee should summarise its findings and
report regularly to the Board of Directors.
2.4 Nomination and Compensation Committee
The Committee comprises 4 directors and holds at least
1 meeting in a year.
1. Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of Nomination and
		
Compensation Committee
2. Mr. Chai Sophonpanich Member of Nomination and
		
Compensation Committee
3. Mr. Naoki Ban
Member of Nomination and
		
Compensation Committee
4. Mrs. Ruchanee Nopmuang Member of Nomination and
		
Compensation Committee
Mrs.Ussnee Suntarotok, Vice President of Human Resources
Department, acts as Secretary.
Authority, Duties and Responsibilities of the Nomination and
Compensation Committee
1. Seek and select capable candidates to replace Directors,
who have completed their term, resigned or have been discharged
from the position, and propose for the approval of the Board of
Directors and/or in a shareholders’ meeting as stipulated in the
Companies Act.
2. Seek and select capable candidate to replace Chief and
Deputy Executive Officers, who have completed their term, resigned
or have been discharged, and proposefor the approval of Directors.
3. Determine the nomination of candidates and the criteria for
compensation and other benefits of Directors and others holding
higher positions or the equivalent of Deputy Chief Officers for the
approval of the Board of Directors and/or in a shareholders’ meeting
as stipulated in the Companies Act.
4. Undertake any other tasks assigned by the Board of Directors.

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบและด�ำเนินการ จัดท�ำและจัดเก็บรักษาเอกสาร อาทิ
ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรักษา
รายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร อีกทัง้
ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
คณะผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกลุ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
				
สายการตลาด
3. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการลงทุน
4. นางฉันทนา วิมกุ ตานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายประกันชีวติ
5. นายฉัตรชัย โชตนาการ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายเทคโนโลยี
				
สารสนเทศ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม หรือนโยบาย ค� ำสั่งใดๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
2. มีอำ� นาจอนุมตั แิ ละ/หรือเห็นชอบแก่การด�ำเนินการใดๆ ในการ
บริหารกิจการของบริษทั ตามปกติ และอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการ
ของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
3. มีอำ� นาจในการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การเลือ่ นหรือ
การลดระดับและ/หรือต�ำแหน่ง การก�ำหนดอัตราค่าจ้าง การตัดหรือ
ลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การให้
รางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการท�ำงาน หรือความดีความชอบ
ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานระดับและ/หรือต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวย
การลงมา และรวมถึงพนักงานด้านตัวแทนฝ่ายขายทุกระดับ/หรือทุก
ต�ำแหน่งด้วย
4. มีอำ� นาจในการจัดซือ้ จัดจ้าง การเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สนิ
การบริจาคเพือ่ การกุศล ภายใต้อำ� นาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตาม
ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพือ่ ทราบ
• ผลประกอบการของบริษทั รายไตรมาสและรายปี รวมถึงเปรียบ
เทียบเป้าหมายของกิจการ
• ผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านการลงทุนรวมถึงการ
ประเมินผลเป็นรายเดือน
• ผลการด�ำเนินการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mr. Sanor Thampipattanakul,
Executive Vice President of the Investment Division, as the company
secretary. His duty and responsibility include the organisation and
maintenance of documents, such as directors’ registration, invitation
letters for the Board’s and committees’ meetings, meeting reports
for the Board and the committees, the Company’s annual reports,
invitations letters for shareholders’ meetings and shareholders’
meeting reports. Additionally, the company secretary shall maintain
a record of the directors’ and executive officers’ declaration of
interests and carry out any additional duties as mandated by the
Capital Market Supervisory Board.
Executive Officers
The Company has 5 executive officers.
1. Mr. Chone Sophonpanich President
2. Mr. Ruangsak Panyabodegun Executive Vice President,
			 Marketing Division
3. Mr. Sanor Thampipattanakul Executive Vice President,
			 Investment Division
4. Mrs. Chantana Vimuktanon Senior Vice President,
			 Life Operation Division
5. Mr. Chatchai Chotanakarn Senior Vice President,
			 Information Technology
			 Division
Authority, Duties and Responsibilities of the President
1. Administer and manage the Company’s operations in
accordance with objectives, regulations, resolutions of meetings
or any policies or orders approved by the Board of Directors.
2. Approve and/or endorse any activities required for general
administration and management of the Company in accordance
with the authority entrusted to the President.
3. Employ, appoint, remove or transfer an employee;
promote or demote the rank and/or position of an employee, reduce
employee salaries, deliberate on good behavior and breaches
of code of conduct, award prizes and bonuses, and dismiss any
employee holding the rank and/or position which is the same as or
lower than Assistant Vice President, including an insurance sales
agent of any rank and /or position.
4. Approve contracts for procurement, employment, rent
of the Company’s assets to others, rent of assets from others,
and charitable donations in accordance with the authority of the
President as approved by the Board of Directors.
5. Report the following information to the Executive Board of
Directors:					
• The Company’s quarterly and annual operating results
compared with the Company’s set objectives;		
• The Company’s investment results, including a monthly
evaluation; and
• Other operating results approved by the Executive Board
of Directors.
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โครงสร้างการถือหุ้นเเละการจัดการ
6. การอนุ มั ติ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น การ ตลอดจนการมอบหมายจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการ จะต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถ
ด�ำเนินการอนุมตั ิ เพือ่ เข้าท�ำรายการทีต่ นเองหรือบุคคลอาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการในลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ (ตามข้อบังคับของบริษทั และตาม
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด)
การสรรหาคณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม สมควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยได้
พิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีคุณสมบัติที่กฎหมายก�ำหนด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ผูพ้ จิ ารณาเลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้กรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดี และเป็นผู้ทมี่ ี
คุณสมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่ง เป็น
คณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ พนักงานต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาผูบ้ ริหาร
การสรรหาผู้บริหารมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
คณะกรรมการบริษทั จะเป็น ผูพ้ จิ ารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง ส�ำหรับต�ำแหน่งรองลงมา
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหา
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6. Operations and/or transactions approved for
implementation by the President must not be any operation
and/or transaction that would lead the President or any persons
empowered by the President to undertake activities in which
they or others have conflicts, interests or potential conflicts
of interest with the Company. Approval for such operation and/or
transaction must be presented to a meeting of the Board
of Directors and/or a shareholders’ meeting for deliberation
and acknowledgment (in compliance with the Company’s
regulations and orders of the Securities and Exchange
Commission and/or the Stock Exchange of Thailand).
Selection and Appointment of Directors and Executive Officers
Selection and Appointment of the Company’s Board of Directors
The Company’s Board of Directors deliberates and proposes
the name(s) of candidate(s) with appropriate qualifications to act as
the Company’s Director (s) at a shareholders’ meeting. The Board
selects such candidate(s) who possess knowledge, expertise and
experience that would be beneficial to the Company’s business
operations and who meet the provisions legislated by the Public
Limited Companies Act and the Securities and Exchange Act.
The shareholders’ meetings elect and appoint candidate(s) for the
position of Director.
Selection and Appointment of the Audit Committee
The Board of Directors appoints a number of Directors as
independent members of the Audit Committee. These directors of
the Audit Committee must make up one third of the total number
of directors of the Board and must meet the qualifications of an
Independent Director as specified by the Capital Market Supervisory
Board. At least one Member of the Audit Committee must
possess substantial expertise and / or experience in accounting
and/or finance.
Selection and Appointment of the Executive Directors
The Board of Directors appoints a number of Directors as
Executive Directors with the authority to manage the Company’s
business operations as prescribed by the Board of Directors. The
Chairman of the Executive Board of Directors shall be an ex officio
Director. The Executive Board of Directors shall appoint one of
the Company’s executive officers to act as the secretary to the
Executive Board of Directors.
Selection and Appointment of the Executive Officers
For the position of executive vice president or higher, the Board
of Directors will select and appoint a candidate who has the required
knowledge, expertise and experience. Candidates for more junior
positions are selected and appointed by the Executive Board of
Directors.

ข้อมูลคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

Meeting Attendance of Information Committee on 31 December 2011 at Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ-นามสกุล
Director

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาเเละพิ
จารณา
ตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง ค่าตอบเเทน
บริหาร
บริษทั
Risk Management Nomination and
Audit
Executive Board
Board of
Committee
Committee
of Directors
Directors
Compensation
Committee

คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman/Chairman of the
Executive Board of Directors

6/6

12/12

-

-

-

คุณชัย โสภณพนิช
Mr.Chai Sophonpanich

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Directors/Executive Director of Nomination
and Compensation Committee

6/6

-

-

-

3/3

คุณรัชนี นพเมือง
Mrs.Ruchanee Nopmuang

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Director/Executive Director of Nomination
and Compensation Committee

6/6

-

-

-

3/3

คุณประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs.Prapaivan Limsong

กรรมการ
Director

5/6

-

-

-

-

คุณคาซิฮเิ ดะ โทดะ***
Mr.Kazuhide Toda***

กรรมการ
Director

4/6

-

-

-

-

คุณเคอิจิ โมริตะ***
Mr.Keiji Morita***

กรรมการ
Director

5/6

-

-

-

-

คุณทาเคซิ ฟูรูอิชิ**
Mr.Takachi Fuluishi**

กรรมการ
Director

0/6

-

-

-

-

คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ**
Mr.Kentaro Ide**

กรรมการ
Director

1/6

-

-

-

-

คุณชาญ วรรธนะกุล*
Mr.Chan Vathanakul

กรรมการ/กรรมการบริหาร
Director/Executive Director

-

1/12

-

-

-

5/6

-

4/5

-

-

5/5

4/4

-

Mr.Pramote Pasuwat

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
6/6
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ			
Chairman of the Risk Management Committee/
Independent Director/Member of the Audit Committee

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
Mr.Pradit Rodloytuk

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Member of the Audit Committee

6/6

-

5/5

-

-

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
Chairman of Nomination and Compensation
Committee/ Independent Director/Executive Director

6/6

12/12

-

-

3/3

6/6

12/12

-

4/4

3/3

Mr.Naoki Ban

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Director/Executive Director/Member of the Risk
Management Committee/Executive Director
of Nomination and Compensation Committee

คุณชัย นวพันธ์
Mr.Chai Navaphand

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
Independent Director/Executive Director

6/6

12/12

-

-

-

คุณสาวิตรี รมยะรูป
Mrs.Savitri Ramyarupa

กรรมการ/กรรมการบริหาร
Director/Executive Director

5/6

8/12

-

-

-

คุณโชน โสภณพนิช
Mr.Chone Sophonpanich

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
Director/Executive Director/President

6/6

12/12

-

-

-

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Mr.Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit Committee/Independent Director
คุณปราโมช พสุวัต

Dr.Siri Ganjarerndee
คุณนาโอกิ บัน

หมายเหตุ : * คุณชาญ วรรธนะกุล ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54
* คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ เเละคุณทาเคชิ ฟูรูอิชิ ลาออกเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 54
** คุณคาซึฮเิ ดะ โทดะ เเละ คุณเคอิจิ โมริตะ เป็นกรรมการเเทน คุณทาเคชิ ฟูรอู ชิ ิ เเละ คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ เมือ่ วันที่ 11 พ.ค. 54 ตามล�ำดับ
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Shareholder and Management Structure

โครงสร้างการถือหุ้นเเละการจัดการ
1. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในฐานะกรรมการ
โดยเป็นค่าเบีย้ ประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการใน ปี 2554 รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 11,660,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
		

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

2,140,000

2. นายชัย นวพันธ์
		

กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหาร

1,070,000

3. นายชัย โสภณพนิช
		

กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

740,000

4. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 910,000
		
กรรมการอิสระ
5. นางสาวิตรี รมยะรูป
		

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

950,000

6. ดร.ศิริ การเจริญดี
		
		

ประธานกรรมการสรรหา
1,290,000
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร

7. นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ**

กรรมการ

8. นายเคอิจิ โมริตะ**

1. Directors and Executive Officers’ Remunerations
1.1 Directors’ Remunerations
All Company Directors, Members of the Audit Committee, Executive
Directors, Members of the Risk Management Committee, Members
of the Nomination and Remuneration Committee are remunerated by
the Company for their work as directors. Attendance fees and bonuses
paid to directors in 2011 amounted to Baht 11,660,000. Remuneration
details are as follows.
1. Mr.Choedchu Sophonpanich Chairman/
2,140,000
		
Chairman of the Executive
		
Board of Directors
2. Mr.Chai Navaphand
3. Mr.Chai Sophonpanich
		
		

Independent Director/
Executive Director

1,070,000

Director/Member of the 740,000
Nomination and
Remuneration Committee

4. Mr.Sunthorn Arunanondchai Chairman of the Audit 910,000
		
Committee/Independent
		
Director
5. Mrs.Savitri Ramayarupa Director/
		
Executive Director

950,000

600,000

6. Dr.Siri Ganjarerndee
		
		
		
		

Chairman of the
1,290,000
Nomination and
Remuneration Committee
Independent Director/
Executive Director

กรรมการ

600,000

7. Mr.Kazudide Toda**

Director

600,000

9. นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ

740,000

8. Mr.Keiji Morita**

Director

600,000

10. นายทาเคซิ ฟูรอู ชิ *ิ

กรรมการ

30,000

9. Mrs. Ruchanee Nopmuang Director

740,000

11. นายเคนทาโร่ อิเด่ะ*

กรรมการ

30,000

12. นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ

630,000
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10. Mr.Takashi Furuichi

Director

30,000

11. Mr.Kentaro Ide*

Director

30,000

12. Mrs.Prapaivan Limsong

Director

630,000

13. นายนาโอกิ บัน***
		
		
		
14. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
		

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน

15. นายปราโมช พสุวตั
		
		
		

ประธานกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

16. นายชาญ วรรธนะกุล
		

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

17. นายโชน โสภณพนิช***
		

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการอิสระ/
800,000
กรรมการตรวจสอบ		

13. Mr.Naoki Ban***
		
		
		
		

14. Mr.Pradit Rodloytuk
		
1,100,000 		

30,000
-

หมายเหตุ: * นายเคนทาโร่ อิเด่ะ และนายทาเคซิ ฟูรอู ชิ ิ ลาออก
เมือ่ วันที่ 11 พ.ค.54
** นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ และนายเคอิจิ โมริตะ ได้รบั การแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ เมือ่ วันที่ 11 พ.ค.54
*** นายโชน โสภณพนิช และคุณนาโอกิ บัน ไม่มคี า่ ตอบแทน
ในฐานะกรรมการ เนือ่ งจากเป็นพนักงานของบริษทั

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินในรอบบัญชี 2554 ของคณะ
ผู้บริหารจ�ำนวน 5 ราย ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เท่ากับ
30.60 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอืน่
2.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้
แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากความเป็นอาวุโส ต�ำแหน่ง และหน้าที่
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ สัดส่วนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้
บริหาร คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ทัง้ หมด
2.2 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
(อยู่ในหน้าที่ 125 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

Director/Executive
Director/Member of the Risk
Management Committee/
Member of the Nomination
and Remuneration Committee
Independent Director/
Member of the Audit
Committee

800,000

15. Mr.Pramote Pasuwat
		
		
		

Chairman of the Risk 1,100,000
Management Committee/
Independent Director/
Member of the Audit Committee

16. Mr.Chan Vathanakul

Director/Executive Director 30,000

17. Mr.Chone Sophonpanich*** Director/Executive Director/
		
President

-

* Resigned on May 11, 2011
** Nominated on May 11, 2011
*** Mr.Chone Sophonpanich and Mr.Naoki Ban do not received
directors’ compensation as they are salaried employees.

1.2 Executive Officer’s Remunerations
The financial remunerations for 5 executive officers in the
counting year 2011 comprise salaries and bonuses amounting
to Million Baht 30.60.
2. Other Remunerations
2.1. Stock Options
The Company produces legal documents granting its employees
the right to buy ordinary shares according to seniority, position and
responsibility. The proportion of stock option documents distributed
to executive officers amounted to 15 per cent of all stock option
documents.
2.2. Pension Fund
(See details in the Notes to Financial Statements on page 125)
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Report of the Audit Committee for 2011
Dear Fellow Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

รายงานคณะการตรวจสอบประจ�ำปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจ� ำ นวน 3 ท่ า น ซึ่ ง ทุ ก ท่ า น
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
เป็นอย่างดี โดยได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจน ได้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสาระส�ำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี รวมทั้งมีการสอบทานการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเเปลง
มาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ เเละกฎเกณฑ์ ก ารค� ำ นวณเงิ น ส� ำ รองเเละการด� ำ รงกองทุ น ตามความเสี่ ย งโดยมี ผู ้ บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เเละผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีเเละรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้
และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง
2. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเเละการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เเละมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เเละเหมาะสมสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานผลการตรวจสอบ
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2555 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และ
เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับทีท่ ำ� กับบุคคลภายนอกทัว่ ไปด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ถูกต้อง และครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อได้โดยตรง ผ่านทาง E-mail address ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใน website ของบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย เเละจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน เเละระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานเเละสามารถเเก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินตนเองเกีย่ วกับการท�ำหน้าทีเ่ เละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ผลสรุป
โดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์เเละเเนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ

(สุนทร อรุณานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2555
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The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises 3 Independent Directors. All
the members of the Audit Committee meet the requirements as set out in the regulation of the Stock Exchange of Thailand and possess
substantial knowledge, expertise and/or experience in accounting and finance. The Audit Committee has carried out its mandated duties
and responsibilities skillfully, knowledgeably and conscientiously with sufficient independence and access to unlimited information from
executive officers, employees and all relevant parties. The Audit Committee has provided its comments and suggestions for the benefits
of all stakeholders with no discrimination.
In 2011, the Audit Committee met 5 times. The meetings allowed the Committee to meet with executive officers, members of the
Internal Audit Department and the company’s auditor to exchange information and opinions on relevant matters. The Committee’s findings
can be summarised as follows.
1. The Committee reviewed the quarterly and annual financial statements. Additionally, it reviewed the groundwork being prepared for
some changes in accounting standards, rules of reserve calculation and Risk Based Capital in a meeting attended by all relevant executive
officers and the Company’s auditors. We ensured that the Company’s accounting system and financial reports are correct and reliable.
We also ascertained that the Company discloses important financial information completely and sufficiently in a timely manner and in
accordance with widely-accepted accounting standards and relevant rules and regulations. Additionally, the Audit Committee also had one
meeting with the auditors without the presence of the Company’s management.
2. The Committee reviewed the sufficiency of the Company’s internal control system and risk management to ensure that the
Company’s internal control is sufficient and risk management is circumspect and appropriate to support the fulfilment of the Company’s
aims and objectives.
3. The Committee reviewed the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We scrutinised and
approved the control plans of the Internal Audit Department and followed up on the operations of the Internal Audit Department. We received
information on the results of the internal audit reports and have ascertained any activities carried out according to the recommendations
of the internal audit reports.
4. The Committee reviewed the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, the regulations of
the Stock Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations.
5. The Committee discussed, selected and proposed the appointment of Ernst & Young Office Ltd. as the Company’s auditors and
proposed the auditors’ remunerations for the year 2012 to the Board of Directors pending the approval from a shareholders’ meeting.
6. The Committee reviewed and provided its opinions on connected transactions and transactions with potential conflicts of
interests to ensure that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand. In
addition, the Committee ensured that the aforementioned transactions are carried out fairly and benefit the interests the Company as well
as ascertaining that the transactions are carried out according to normal commercial terms at fair prices and that information are sufficiently,
accurately and fully disclosed.
Moreover, stakeholders have direct access to the Audit Committee via the E-mail address posted on the Company’s website.They
can raise any issues concerning violation of law or ethics, financial reports and internal control systems for the sake of transparency in the
business operation and timeliness in the prevention or resolution of problems.
Furthermore, the Audit Committee has evaluated its own performance and responsibilities. The evaluation, in accordance with the
criteria and regulations of The Stock Exchange of Thailand, can be deemed conclusive.
Overall, the Audit Committee is of the opinion that the Company and its executive officers are ethical and possess great determination
to carry out their duties to fulfill Company’s objectives diligently and professionally. The Company and its executive officers have placed
great importance on operating under efficient, transparent and credible regulatory system and corporate governance, and the internal
control system is sufficiently stringent.
(Sunthorn Arunanondchai)
Chairman of the Audit Committee
20 February, 2012
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Report of Independent Auditor

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Report of Independent Auditor

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

I have audited the statements of financial position of Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December
2011 and 2010, and the related statements of income, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years
then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the
completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 3 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทฯได้แสดงรายการในงบการเงินให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of
Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2011 and 2010, and the result of its operations and
its cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles. Without qualifying my
opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention to Note 3 to the financial statements, during the current
year the Company adopted a number of revised and new accounting standards as issued by the Federation of Accounting
Professions, and as described in Note 2 to the financial statements, the Company presented the financial statements in
compliance with the Declaration of the Insurance Commission. The Company has applied them in the preparation and
presentation of its financial statements.

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2555
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Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 22 February 2012
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Statements of financial position

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / As at 31 December 2011 and 2010				
										

งบเเสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
หมายเหตุ
Note

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / As at 31 December 2011 and 2010				
								
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
		 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์

Assets
Cash and cash equivalent
Accrued investment income
Premium receivables, net
Reinsurance assets
Investment assets
Investments in securities
		 Trading investments
		 Available-for-sale investments
		 Held-to-maturity investments
		 Other investments
Loans, net
Property and equipment, net
Intangible assets, net
Other assets
Total assets

หมายเหตุ
Note

2554 / 2011

2553 / 2010

8, 31

2,736,720,476
1,375,597,931
2,312,647,445
332,055,036

3,579,532,959
987,293,818
1,310,540,738
239,172,543

9
10, 31
31
11.1
11.2
11.3, 32, 33
11.4
12, 31
13
14
15, 31

299,019,595
13,358,947,452
89,394,339,476
29,587,830
2,113,082,452
306,415,271
21,390,815
179,608,126
112,459,411,905

391,114,010
12,916,792,267
66,789,113,478
29,587,830
2,158,045,731
339,047,772
18,949,031
183,685,558
88,942,875,735

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

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
ส�ำรองประกันชีวติ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
		 และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
หนีส้ นิ อืน่ ตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,220,000,000 หุน้
		 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,200,000,000 หุน้
		 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

Liabilities and equity
Liabilities
Income tax payable
Amount due to reinsurers
Insurance contract liabilities
Life policy reserve
Unpaid policy benefits
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserve
Other insurance liabilities
Employee benefit obligations
Other liabilities
Total liabilities
Equity
Share capital
Registered
1,220,000,000 ordinary shares
		 of Baht 1 each
Issued and fully paid up
1,200,000,000 ordinary shares
		 of Baht 1 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
General reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total equity
Total liabilities and equity

16, 31

2554 / 2011

2553 / 2010

738,563,265
266,778,378

501,204,734
237,341,227

17
18
19, 31

88,386,403,850 68,189,797,590
77,579,880
82,588,130
320,619,427
333,830,276

20

1,085,196,967 1,013,363,551
6,852,174,216 6,343,444,654
108,392,538
233,793,703
1,048,861,404 1,234,428,064
99,028,190,189 78,026,171,665

21
22, 31

25

1,220,000,000

1,220,000,000

1,200,000,000
2,699,821,268

1,200,000,000
2,699,821,268

122,000,000
122,000,000
400,000,000
400,000,000
6,531,692,293 4,154,178,577
2,477,708,155 2,340,704,225
13,431,221,716 10,916,704,070
112,459,411,905 88,942,875,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Income

Statements of Comprehensive Income

งบก�ำไรขาดทุน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the years ended 31 December 2011 and 2010
							
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

รายได้
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
เงินส�ำรองประกันภัยเพิม่ จากปีกอ่ น
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ยการรับประกันภัย
ก�ำไรจากการรับประกันภัย
ก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนเพือ่ ค้า
รายได้อนื่
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
เงินสมทบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุน้
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลด
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุ
Note

Income
Net earned premium
26, 31
Net investment income
31
Total income
Expenses
Underwriting
Life policy reserve increase from previous year
26
Benefit payments to life policies and
benefit adjustment expenses
26
Claims and losses adjustment expenses 26, 31
Commissions and brokerages expenses
Sales promotion expenses
Other underwriting expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit from underwriting
Profit from investments
Fair value gains (losses) on trading
investments
Other income
Gains (losses) on exchange
Profit from operations
Contribution to the Office of Insurance
Commission
Contribution to Life Guarantee Fund
Profit before income tax
Corporate income tax
Profit for the year
Earnings per share
Basic earnings per share
Profit for the year
Diluted earnings per share
Profit for the year

26, 31
26
26, 31
27, 31
11
11

29
30

2554 / 2011

2553 / 2010

31,066,702,999 25,872,748,492
4,697,720,065 3,465,087,526
35,764,423,064 29,337,836,018

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
2554 / 2011

20,196,606,260 15,535,905,435
5,380,207,311
1,559,104,914

4,873,985,599
1,555,339,556

2,439,192,599 2,701,496,515
328,773,706
301,603,224
20,784,146
24,852,630
1,250,099,832 1,120,048,791
31,174,768,768 26,113,231,750
4,589,654,296 3,224,604,268
326,486,406
448,694,262
(13,216,817)
16,290,869
12,507,829
4,931,722,583

2,139,007
22,047,398
(29,424,950)
3,668,059,985

57,709,635
31,556,169
4,842,456,779
1,425,358,620
3,417,098,159

51,153,105
26,351,944
3,590,554,936
794,070,558
2,796,484,378

2.848

2.330

2.827

2.318

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the years ended 31 December 2011 and 2010
						

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

Profit for the year
Other comprehensive income:
Gains on changes in values of
available-for-sale investments
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

2553 / 2010

3,417,098,159 2,796,484,378
137,003,930 1,307,291,974
137,008,930 1,307,291,974
3,554,102,089 4,103,776,352

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

85
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the year ended 31 December 2011 and 2010

Statement of Changes in equity

งบเเสดงการเปลี่ยนเเปลงส่วนของเจ้าของ

(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the year ended 31 December 2011 and 2010
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว
Issued and
fully Paid-Up
Share Capital

หมายเหตุ
Note
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Balance as
at 31 December 2009
เงินปันผลจ่าย
Dividend paid
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
Total comprehensive
income for the year
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance as
at 31 December 2010

องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ
Other components of equity
ก�ำไรสะสม
ก�ำไรขาดทุน
Retained earnings
เบ็ดเสร็จอืน่
Other
รวม
comprehensive
income องค์ประกอบอืน่
ส่วนเกินทุน ของส่วนของ
ส่วนเกิน
เจ้าของ
จากการ
จั
ด
สรรแล้
ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
Total
other
Appropriated
เปลี
ย
่
นแปลง
Share
components
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
Premium
of
จัดสรร
Surplus on
Unappropriated Changes in shareholders’
ส�ำรอง
equity
รองทั่วไป
Value of
ตามกฎหมาย ส�ำGeneral
available
Legal
Reserve
for-sale
Reserve
Investments

1,200,000,000 2,699,821,268

24

-

-

-

-

1,200,000,000 2,699,821,268

122,000,000
-

-

122,000,000

รวม
Total

400,000,000 1,776,360,403 1,033,412,251 1,033,412,251 7,231,593,922
		
- (418,666,204)

-

- (418,666,204)

- 2,796,484,378 1,307,291,974 1,307,291,974 4,103,776,352

400,000,000 4,154,178,577 2,340,704,225 2,340,704,225 10,916,704,070
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว
Issued and
fully Paid-Up
Share Capital

หมายเหตุ
Note
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance as
at 31 December 2010

องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ
Other components of equity
ก�ำไรสะสม
ก�ำไรขาดทุน
Retained earnings
เบ็ดเสร็จอืน่
Other
รวม
comprehensive
income องค์ประกอบอืน่
ส่วนเกินทุน ของส่วนของ
ส่วนเกิน
เจ้าของ
จากการ
จั
ด
สรรแล้
ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
Total
other
เปลีย่ นแปลง
Appropriated
Share
components
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
Premium
of
จัดสรร
Surplus on
shareholders’
Unappropri
a
ted
Changes
in
ส�ำรอง
equity
Value of
รองทั่วไป
ตามกฎหมาย ส�ำGeneral
available
Legal
for-sale
Reserve
Reserve
Investments

1,200,000,000 2,699,821,268

122,000,000

รวม
Total

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
Cumulative effect of change
in accounting policy
of employee benefits 5

-

-

-

- (108,188,146)

-

- (108,188,146)

เงินปันผลจ่าย
Dividend paid

-

-

-

- (931,396,297)

-

- (931,396,297)

-

-

-

- 3,417,098,159

137,003,930

137,003,930 3,554,102,089

1,200,000,000 2,699,821,268

122,000,000

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
Total comprehensive
income for the year
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Balance as
at 31 December 2011

24

400,000,000 6,531,692,293 2,477,708,155 2,477,708,155 13,431,221,716
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flows

งบกระเเสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the years ended 31 December 2011 and 2010
							
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)
2554 / 2011
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน่
รายได้อนื่
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
		

Cash flows from operating activities
Direct premium written
Interest income
Dividend income
Other investment income
Other income
Benefit payments to life policies during the year
Dividends to policyholders
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
Other expenses
Corporate income tax
Net cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property and equipment
Net cash flows from investing activities
Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property and equipment
Net cash flows used in investing activities
Net cash flows used in investing activities
		

2553 / 2010

29,742,780,760 25,490,017,827
3,775,208,609 2,864,024,506
534,207,344
472,420,996
395,567,503
538,788,611
16,768,826
18,414,388
(6,331,418,362) (5,637,080,256)
(44,776,600)
(40,711,000)
(2,623,444,010) (2,645,158,944)
(462,396,505) (307,254,390)
(1,085,544,368) (1,026,660,999)
(90,467,707)
(65,865,046)
(1,188,000,089) (516,558,231)
22,638,485,401 19,144,377,462
128,580,469,709 158,388,075,564
916,754,630
452,948,452
405,000,000
104,406
4,548,070
129,497,328,745 159,250,572,086

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 / For the years ended 31 December 2011 and 2010
							
(หน่วย: บาท / Unit: Baht)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี
(หมายเหตุ 8)

Cash flows used in financing activities
Dividends paid
Net cash flows used in financing activities
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
(Note 8)

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

Supplemental cash flows information
Non-cash item
Gains on changes in values of
available-for-sale investments

2554 / 2011

2553 / 2010

(931,396,297)
(931,396,297)
(842,812,483)
3,579,532,959

(418,666,204)
(418,666,204)
(88,531,893)
3,668,064,852

2,736,720,476

3,579,532,959

137,003,930

1,307,291,974

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

(149,812,723,167) (177,446,434,437)
(615,166,001) (542,665,807)
(1,575,000,000)
(44,341,164)
(75,714,993)
(152,047,230,332) (178,064,815,237)
(22,549,901,587) (18,814,243,151)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to Financial Statements

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์
ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทั ฯคือการรับประกันชีวติ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่
23/115-121 รอยัลซิตอี้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯมีสาขารวมทัง้ สิน้ 74
สาขา (2553: 74 สาขา)
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�ำขึน้ ตามวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกันภัย
ในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดง
รายการในงบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีปจั จุบนั และได้จดั ประเภทรายการใหม่สำ� หรับงบการเงินปี 2553 เพือ่ ให้เป็นไปตามรูปแบบของข้อก�ำหนดนีแ้ ล้ว โดยไม่มผี ลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
3. การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)		
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)		
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)		
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)		
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)		
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)		
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)		
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)		
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)		
รายได้
ฉบับที่ 19 			
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)		
ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)		
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ฉบับที่ 26 			
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)		
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)		
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ฉบับที่ 29 			
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)		
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)		
ก�ำไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)		
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)		
การด้อยค่าของสินทรัพย์
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For the years ended 31 December 2011 and 2010
1. General information
Bangkok Life Assurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its major
shareholder is Nippon Life Insurance Company, which was incorporated in Japan. The Company is principally engaged in the provision of
life insurance business. The registered office of the Company is at 23/115-121, Royal City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok. As at 31 December 2011, the Company has 74 branches (2010: 74 branches).
2. Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act
B.E. 2547, and where applicable Thai accounting practices related to life insurance and the accounting and reporting guidelines prescribed by
the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the financial statements has been made in compliance with the Declaration
of the Insurance Commission dated 27 May 2010. The Company has presented the statements of financial position, income, comprehensive
income, changes in equity and cash flows for the current year and reclassified the 2010 financial statements in accordance with the Declaration
without the effect to the Company’s equity.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in
English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
3. Adoption of new accounting standards during the year
During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards, issued by the Federation of Accounting
Professions, as listed below.
Accounting standards:
TAS 1 (revised 2009)		
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2009)		
Inventories
TAS 7 (revised 2009)		
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2009)		
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2009)		
Events after the Reporting Period
TAS 11 (revised 2009)		
Construction Contracts
TAS 16 (revised 2009)		
Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2009)		
Leases
TAS 18 (revised 2009)		
Revenue
TAS 19 				
Employee Benefits
TAS 23 (revised 2009)		
Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2009)		
Related Party Disclosures
TAS 26 				
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (revised 2009)		
Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2009)		
Investments in Associates
TAS 29				
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 31 (revised 2009)		
Interests in Joint Ventures
TAS 33 (revised 2009)		
Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009)		
Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2009)		
Impairment of Assets
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ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)		
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)		
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)		
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 				
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)		
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
ฉบับที่ 6				
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15				
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31				
รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ ำ� หนดให้กจิ การรับรูผ้ ลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ กิจการได้รบั บริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนีส้ นิ เกีย่ วกับผลประโยชน์ของพนักงานเนือ่ งจากเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ที่ให้กบั พนักงาน โดย
ใช้การค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ เดิมบริษทั ฯ รับรูผ้ ลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมือ่ เกิดรายการ
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปีปจั จุบนั และรับรูห้ นีส้ นิ ในช่วงทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของ
ปีปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงนีท้ ำ� ให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรส�ำหรับปี 2554 ลดลงเป็นจ�ำนวน 12.93 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุน้ ) ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทยี่ งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 			
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)		
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)		
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10				
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 21				
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
ฉบับที่ 25				
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ ำ� หนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและ
ภาษีอากร เพือ่ รับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ิ
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TAS 37 (revised 2009)		
TAS 38 (revised 2009)		
TAS 40 (revised 2009)		
Financial Reporting Standard
TFRS 2 				
TFRS 3 (revised 2009)		
TFRS 5 (revised 2009)		
TFRS 6				
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 15				
Accounting Standard Interpretations:
SIC 31				

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-Based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

These accounting standards do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.
TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which the service is performed by the
employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision for post-employment benefits and other long-term employee benefits
using actuarial techniques. The Company previously accounted for such employee benefits when they were incurred.
The Company has changed this accounting policy in the current year and recognise the liability in the transition period through an adjustment
to the beginning balance of retained earnings in the current year. The change has the effect of decreasing the profit of the Company for the
year 2011 by Baht 12.93 million, (0.01 Baht per share). The cumulative effect of the change in the accounting policy has been presented in
Note 5 to the financial statements.
4. New accounting standards issued during the years not yet effective
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are effective for fiscal years beginning
on or after 1 January 2013.
Accounting standards:
TAS 12 				
Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)		
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)		
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Accounting Standard Interpretations:
SIC 10				
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
SIC 21				
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25				
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial statements
for the year when they are initially applied, except for the following accounting standard.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the carrying amount of an
asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognise deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines.
At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this standard is adopted.
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5. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนือ่ งจากบริษทั ฯ น�ำมาตรฐาน
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
										
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ 							
121.12
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรรลดลง							
108.19
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
										
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าใช้จา่ ยพนักงานเพิม่ ขึน้ (ล้านบาท							
12.93
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานลดลง (บาท)							
0.01
ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดลดลง (บาท)								
0.01
6. นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
6.1 การรับรูร้ ายได้
(ก) เบีย้ ประกันชีวติ
เบีย้ ประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้ตามวันที่ที่มผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยต่อและส่งคืน และส�ำหรับกรมธรรม์ตอ่ อายุ
จะรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ ถึงก�ำหนดช�ำระเฉพาะเบีย้ ประกันของกรมธรรม์ทมี่ ผี ลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
(ข) ดอกเบีย้ และเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล
(ค) ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นทีค่ งค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบีย้ ทีค่ า้ งช�ำระเกินกว่า 6 เดือน
ใช้เกณฑ์เงินสด
(ง) ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
6.2 การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ย
ก) เบีย้ ประกันภัยต่อจ่าย
เบีย้ ประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ข) ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในปีบญั ชีทเี่ กิดรายการ
ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัย ซึง่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนั
และงวดก่อนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี หักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันตามจ�ำนวนทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ทเี่ กีย่ วข้อง
ง) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวติ
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวติ บันทึกเมือ่ ได้รบั แจ้งหรือตามเงือ่ นไขในกรมธรรม์

94

5. Cumulative effect of changes in accounting policy due to the adoption of new accounting standard
During the current year, the Company made the change to its significant accounting policy described in Note 3 to the financial statements,
as a result of the adoption of new accounting standard. The cumulative effect of the changes in the accounting policy has been separately
presented in the statements of changes in equity.
The amounts of adjustments affecting the statement of financial position as at 31 December 2011 are summarised below.
										
(Unit: Million Baht)
Increase in employee benefits obligations							
121.12
Decrease in unappropriated retained earnings							
108.19
The amounts of adjustments affecting the statement of income for the year ended 31 December 2011 are summarised below.
										
(Unit: Million Baht)
Increase in personal expenses (Million Baht)							
12.93
Decrease in basic earnings per share (Baht)				
			
0.01
Decrease in diluted earnings per share (Baht)						
0.01
6. Significant accounting policies
6.1 Revenue recognition
(a Premium income
Premium income is recognised as income on the effective date less premium ceded and refund. For renewal premium
income is recognised when the premium is dued, and if the policy is still in force at the end of reporting period.
(b) Interest income and dividends on investments
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised as income
when the right to receive the dividend is established.
(c) Interest incomes on loans
Interest income is recognised over the term of the loans based on the amount of principal outstanding, except for interest of
past due over six months recognised based on cash basis.
(d) Income (expenses) on investments
Income (expenses) on investments is recognised as income or expenses when incurred.
6.2 Expenses recognition
(a) Ceded premium
Ceded premium are recognised as expenses when the risks is transfer to the reinsurer.
(b) Commissions and brokerages
Commission and brokerage fees are expended when incurred.
(c) Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of insurance, and include the amounts
of the claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, and less claims
refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from the in sured,
based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum value of claims
estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
(d) Benefit payments to life policies
Benefit payments to life policies are recorded when notices of claims have been received or when policies reach maturity.
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6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีกำ� หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
6.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัท
ประกันภัยต่อยกเว้นเบีย้ ประกันภัยค้างรับ หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำรองค่าสินไหม ทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการค�ำนวณส�ำรองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอืน่ ๆ ให้กบั บริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ)
เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา
เดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
6.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของเจ้าของ และจะบันทึกในส่วนก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย บริษัทฯ
ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบีย้ รับตราสารหนีจ้ ดั เป็นประเภททีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดเมือ่ บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้จนครบก�ำหนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
บริษทั ฯ ใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภท
หนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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6.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash on hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of 3 months or
less and not subject to withdrawal restrictions.
6.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivable is stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be
incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and a review of current status of the premium
receivables as at the end of reporting period.
6.5 Reinsurance assets and due to reinsurers
(a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers and insurance reserve refund able
from reinsurers.
Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other items
receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts. The Company records
allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into account
collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.
Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve and 		
outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.
(b) Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance.
Amount due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding claims.
The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when the 		
following criteria for offsetting are met.
(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and
(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise the asset
at the same time as it pays the liability.
6.6 Investments in securities
(a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded
in profit or loss. Investments are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.
(b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded
as a separate item in equity, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
(c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost.
The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/ac creted amount
presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified as held to maturity when the Company has
the positive intention and ability to hold them to maturity.
(d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost 		
net of allowance for impairment (if any).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value 		
of debt instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit 		
trusts is determined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair value as
at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification
are recorded in profit or loss or recorded as surplus (deficit) from changes in the value of investments in equity, depending on the type of
investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is recognised in
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6.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บหนี้ไม่ได้
ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนีแ้ ต่ละรายในปัจจุบนั
6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์หรือ
อายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
อาคาร					
20 ปี
อาคารชุด					
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า			
ตามอายุของสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ				
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯ ตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
6.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และ
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัด
จ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
6.11 เงินส�ำรองประกันชีวิต
เงินส�ำรองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ำรองสะสมตั้งแต่เริ่มท�ำประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินส�ำรองดังกล่าวตั้งขึ้นส�ำหรับชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนที่ประมาณว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ทั้งหมด บริษัทฯ ค� ำนวณส�ำรองประกันชีวิตภายใต้
สัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอ้างอิงตามวิธีส�ำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�ำระคงที่ (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ่งเป็นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด
6.12 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�ำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้เอาประกันภัยตามจ�ำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้ตั้งส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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profit or loss.
6.7 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in
collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience, analysis of debt aging and the appraisal value of the
collateral of each debt.
6.8 Property, buildings and equipment and depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment
of assets (if any).
Depreciation of buildings and equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following estimated
useful lives, or the period of the lease.
Buildings					
20 years
Condominium					
20 years
Building improvements				
Period of lease
Furniture and fixtures and office equipment		
3 years and 5 years
Motor vehicles					
5 years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided for land and construction in progress.
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its
use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
6.9 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever
there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible
assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.
The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are expected to generate economic benefit within
3 years, 5 years and 10 years.
6.10 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or
which are under common control with the Company.
They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over
the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
6.11 Life premium reserve
Life assurance policy reserve represents the accumulated total liability for policies in force as at the end of the reporting period. Such
reserves are set aside for estimated future claims under all life insurance policies in force. The Company calculates reserve under long-term
policies with reference to net level premium reserve (“NPV”), which is an actuarial method, and assumptions as to mortality rate, morbidity
rate, age and discount rate.
6.12 Loss reserve and outstanding claims
Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon receipt of claim advices from the
insured based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s management. The Company has to allocate
IBNR, which is calculated by the actuarial method. The maximum value of claims estimate is not however, to exceed the sum-insured under
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.13 ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(ก) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�ำหรับการประกันภัยและการประกันภัยกลุ่มค�ำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 40 ของเบี้ย
ประกันภัยสุทธิส�ำหรับปี
(ข) ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ตั้งแต่ปี 2554 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯ จัดส�ำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตส� ำ หรั บ การประกั น ภั ย ที่ ยั ง มี ผ ลบั ง คั บ อยู ่ ซึ่ ง ค� ำ นวณโดยวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย
บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ หากมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและ
แสดงรายการส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
6.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
6.15 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
6.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากมีข้อ
บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมด
ไปหรือลดลง บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู้ในงวดก่อน
ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการ
ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดย
รับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
6.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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6.13 Premium reserve
Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risks reserve.
(a) Unearned premium reserve for other insurance and group insurance is set aside at the rate of 40% of net premium written for
the year.
(b) Unexpired risks reserve
Since 2011, unexpired risks reserve is the reserve for the claims, which may occur, of the in-force policy. Unexpired risks reserve
is set aside using an actuarial method. The reserve is calculated as the best estimate of the claims, which are expected to occur
during the remained coverage period, by based on the historical claims data.
As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risks reserve with unearned premium reserve, and
if unexpired risks reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognised as unexpired risks reserve in the financial
statements.
6.14 Long-term lease
Leases of property, buildings or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.
The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to
profit or loss over the lease period. The asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and
the lease period.
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
6.15 Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period. Gains and
losses on exchange are included in determining income.
6.16 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property, buildings and equipment and
intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the
carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may
have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there
has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised.
The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would
have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss in
which case the reversal.
6.17 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็น
รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษทั ฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงาน
อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ประกอบด้วย มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครัง้ แรก บริษทั ฯ เลือกรับรูห้ นีส้ นิ ในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน
6.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.19 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
6.20 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิด
ขึ้นจากการท�ำสัญญาจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
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Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees and by the
Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under labor law and
other employee benefit plans. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company
provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based on actuarial techniques,
using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits and other long-term benefits are recognised immediately in profit or loss.
The defined benefits liability and other long-term benefit liabilities comprise the present value of the defined benefit obligation less
unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or losses.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to recognise the transitional liability, which exceeds the
liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting policy, through an adjustment to the beginning
balance of retained earnings in the current year.
6.18 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
6.19 Income tax
Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined
in accordance with tax legislation.
6.20 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling at the end of
reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are included in determining income. Premium or discounts on forward
exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.
Cross currency swap agreement
Payables and receivables arising from cross currency swap agreements are translated into Baht at the rates of exchange ruling at the
end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are recognised in profit or loss.
7. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management to make
subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts
and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระส�ำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
ส�ำรองประกันชีวิต
ส� ำ รองประกั น ชี วิ ต ค� ำ นวณตามวิ ธี ข องคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ซึ่ ง ประมาณจากข้ อ สมมติ ป ั จ จุ บั น หรื อ ข้ อ สมมติ ที่ ก� ำ หนดตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม
รับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการทีด่ ีทสี่ ุดตามระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพิ่มด้วยความเสี่ยงและค่าการเบีย่ งเบน โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะ
เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุ กวั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้อ งประมาณการส� ำ รองค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า สิ น ไหมทดแทนค้ า งจ่ า ยโดยแยกพิ จารณา
สองส่ ว น คื อ ส่ ว นของค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น และบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รายงานความเสี ย หายแล้ ว และส่ ว นของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
แล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบ
ด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช�ำระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จ�ำนวนครั้ง
ของค่าสินไหม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิง
จากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งาน และตามโครงการผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนั ก งานประมาณขึ้ น
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ
เชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use judgment
regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and
conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among other
things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Impairment of equity investments
The Company treats available-for-sale equity investments and other investments as impaired when there has been a significant or
prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is
“significant” or “prolonged” requires judgment of the management.
Property, buildings and equipment/Depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and residual
values of the Company’s, buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis and record
impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding
forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to make estimates
of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.
Life insurance premium reserve
Life insurance premium reserve is calculated under the actuarial method, based on the current assumptions or on assumptions established
at inception of the contract which reflect the best estimate at the time increased with a margin for risk and adverse deviation. The main
assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity, and discount rates.
Loss reserve and outstanding claims
At each reporting period, the Company has to estimate loss reserve and outstanding claims taking into account two parts. These are
the claims incurred and reported at the reporting date, and the claims incurred but not reported (IBNR) at the reporting date. The main
assumptions underlying these actuarial techniques relate to historical experience, including the development of claims estimates, paid and
incurred losses, average costs per claim and claim numbers, etc.
Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to be paid over the
remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference to historical data and
the best estimates available at the time.
Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based on actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgment to assess of the results
of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded as at the end of reporting period
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011 2553 / 2010
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ� หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ สิน้ ก�ำหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาครบก�ำหนดภายใน 3 เดือน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอืน่ ทีม่ รี ะยะเวลา
ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Cash on hand
5,741,220
4,934,607
Deposits at banks with no fixed maturity date
710,979,256 554,598,352
Deposits at banks with fixed maturity date
1,875,000,000 300,000,000
Total cash and financial institutions
2,591,720,476 859,532,959
Short-term investment which amounts maturing 2,020,000,000 3,020,000,000
within 3 months
Less: Deposits at banks which amounts maturing (1,875,000,000) (300,000,000)
in over 3 months
Cash and cash equivalents
2,736,720,476 3,579,532,959

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ
และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.75 ถึง 6.10 ต่อปี
(2553: 0.25 ถึง 6.10 ต่อปี)

As at 31 December 2011, interest rates of saving account,
fixed account and promissory notes are 0.75% - 6.10% per annum
(2010: 0.25% - 6.10% per annum).

9. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบี้ย
ประกันภัยค้างรับโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นทีค่ า้ งช�ำระนับตัง้ แต่วนั
ครบก�ำหนดช�ำระตามเครดิตเทอมแสดงได้ดังนี้

9. Premium receivables
The balances as at 31 December 2011 and 2010 of premium
receivables are classified by aging from the maturity date under
the stipulated credit terms as follows:

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
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Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011
จากตัวแทนและ
จากผู้เอา
รวม
นายหน้าประกันภัย
ประกันภัย
Total
Due from insured Due from agents
and brokers
2,243,833,205
28,594,810 2,272,428,015
1,633,290
13,826,807
15,460,097
2,678,410
3,149,146
5,827,556
1,223,199
2,970,963
4,194,162
799,176
13,565,635
14,364,811
10,315
362,489
372,804
2,250,177,595
62,469,850 2,312,647,445

จากผู้เอา
ประกันภัย
Due from insured

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้างรับ

Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables

ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ
ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามเครดิตเทอม โดย
หนีท้ เี่ กินกว่าก�ำหนดรับช�ำระ บริษทั ฯได้ดำ� เนินการตามกฎหมายกับ
ตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

1,227,106,501
6,037,540
418,283
885,201
3,656,206
19,837
1,238,123,568

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
จากตัวแทนและ
รวม
นายหน้าประกันภัย
Total
Due from agents
and brokers
- 1,227,106,501
24,053,591
30,091,131
7,754,414
8,172,697
18,523,585
19,408,786
25,605,255
21,949,049
136,531
156,368
72,417,170 1,310,540,738

For premium receivables due form agents and brokers,
the Company has stieulated credit term. For overdue premium
receivables, the Company has the legal process with such
agents and brokers.

10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
Reinsurance assets
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011 2553 / 2010
ส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

Insurance reserve refundable from reinsurers
Amounts due from reinsurers
Reinsurance assets, net

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงิน
ค้ า งรั บเกี่ ยวกั บการประกั น ภั ยต่ อโดยจ� ำ แนกอายุ ตามเงิ น ต้ น ที่
ค้างช�ำระแสดงได้ดังนี้

44,362,258
287,692,778
332,055,036

34,186,315
204,986,228
239,172,543

The balances as at 31 December 2011 and 2010 of amounts
due from reinsurers are classified by aging as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011 2553 / 2010

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดรับช�ำระ
รวมเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ

Not yet due
Total amounts due from reinsurers

287,692,778
287,692,778

204,986,228
204,986,228
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11.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
Available-for-sale investments
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2554 / 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน
Cost

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / Investments in securities
     11.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้า / Trading investments
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011
ราคาทุน
Cost

หลักทรัพย์เอกชน    Private enterprises debt securities 		
หุ้นทุน
Equity securities
312,236,412
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ Warrants
รวม
Total
312,236,412
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า Total trading investments
312,236,412

ก�ำไรที่ยังไม่
ขาดทุนที่ยัง
เกิดขึ้นจริง
ไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealised gains Unrealised losses

626,240
2,326,745
2,952,985
2,952,985

(16,169,802)
(16,169,802)
(16,169,802)

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์
Fair Value ต่อสินทรัพย์รวม
Percentage of
total asset

296,692,850
2,326,745
299,019,595
299,019,595

0.26
0.01
0.27
0.27

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
ขาดทุนที่ยัง
ก�ำไรที่ยังไม่
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์
ไม่เกิดขึ้นจริง
เกิดขึ้นจริง
Unrealised gains Unrealised losses Fair Value ต่อสินทรัพย์รวม
Percentage of
total asset

หลักทรัพย์รฐั บาล Government and state enterprise
และรัฐวิสาหกิจ
securities
พันธบัตรรัฐบาลไทย Thai government bond
(890,678)
2,958,300,610
68,610,850
หุน้ ทุน
Equity securities
385,914,167
- (59,788,037)
รวม
Total
3,344,214,777
68,610,850 (60,678,715)
หลักทรัพย์เอกชน Private enterprises debt securities
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ Debenture - convertible debenture
50,000,157
1,416,923
หุน้ ทุน
Equity securities
5,247,888,506 2,374,374,096 (47,344,497)
หน่วยลงทุน
Unit trusts
1,814,664,836 169,061,811 (10,618,848)
รวม
Total
7,112,553,499 2,544,852,830 (57,963,345)
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ Foreign securities
หน่วยลงทุน
Unit trusts
423,350,000
14,957,245 (30,949,689)
รวม
Total
423,350,000
14,957,245 (30,949,689)
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย Total available-for-sale investments 10,880,118,276 2,628,420,925 (149,591,749)

2553 / 2010
2553 / 2010
ราคาทุน
Cost

หลักทรัพย์เอกชน    Private enterprises debt securities
หุ้นทุน
Equity securities
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ Warrants
รวม
Total
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า Total trading investments
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388,975,003
388,975,003
388,975,003

ก�ำไรที่ยังไม่
ขาดทุนที่ยัง
เกิดขึ้นจริง
ไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealised gains Unrealised losses

6,071,387
6,071,387
6,071,387

(3,932,380)
(3,932,380)
(3,932,380)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์
Fair Value ต่อสินทรัพย์รวม
Percentage of
total asset

391,114,010
391,114,010
391,114,010

0.44
0.44
0.44

ราคาทุน
Cost

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

3,026,020,782
326,126,130
3,352,146,912

2.69
0.29
2.98

51,417,080
7,574,918,105
1,973,107,799
9,599,442,984

0.05
6.74
1.75
8.54

407,357,556
407,357,556
13,358,947,452

0.36
0.36
11.88

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
ขาดทุนที่ยัง
ก�ำไรที่ยังไม่
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์
ไม่เกิดขึ้นจริง
เกิดขึ้นจริง
Unrealised gains Unrealised losses Fair Value ต่อสินทรัพย์รวม
Percentage of
total asset

หลักทรัพย์รฐั บาล Government and state enterprise
และรัฐวิสาหกิจ
securities
พันธบัตรรัฐบาลไทย Thai government bond
2,974,326,525
49,890,421
หุน้ ทุน
Equity securities
363,483,363
10,425,837
รวม
Total
3,337,809,888
60,316,258
หลักทรัพย์เอกชน Private enterprises debt securities
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ Debenture - convertible debenture 50,000,316
3,043,469
หุน้ ทุน
Equity securities
4,964,106,691 2,119,161,897
หน่วยลงทุน
Unit trusts
2,071,935,329 204,244,892
รวม
Total
7,086,042,336 2,326,450,258
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ Foreign securities
หน่วยลงทุน
Unit trusts
170,000,000
รวม
Total
170,000,000
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย Total available-for-sale investments 10,593,852,224 2,386,766,516

(24,648,675) 2,999,568,271
- 373,909,200
(24,648,675) 3,373,477,471

3.37
0.42
3.79

- 53,043,785
(14,904,200) 7,068,364,388
(4,749,581) 2,271,430,640
(19,653,781) 9,392,838,813

0.06
7.95
2.55
10.56

(19,524,017) 150,475,983
(19,524,017) 150,475,983
(63,826,473) 12,916,792,267

0.17
0.17
14.52
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11.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
Other investments

Notes to Financial Statements

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ราคาทุน
ต่อสินทรัพย์รวม
Cost
Percentage of
total asset

2554 / 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ Investment in non-listed
ของตลาดในประเทศ
companies in Thailand
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
Total

11.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด
Held-to-maturity investments
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011
2553 / 2010
ร้อยละของ                          
ร้อยละของ                          
ราคาทุน/ราคา เงินลงทุนใน ราคาทุน/ราคา เงินลงทุนใน
ทุนตัดจ�ำหน่าย หลักทรัพยต่อ ทุนตัดจ�ำหน่าย หลักทรัพยต่อ
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
Cost/
Cost/
Amortised cost Percentage of Amortised cost Percentage of
total asset
total asset

Government and state enterprise
securities
48,467,761,460
พันธบัตรรัฐบาลไทย
Thai government bond
13,884,381,226
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ State enterprise bond
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Debenture - convertible debenture 2,116,059,896
395,000,000
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
Promissory note
64,863,202,582
รวม
Total
หลักทรัพย์เอกชน
Private enterprises debt securities
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน-ตัว๋ แลกเงิน
Promissory note - bills of exchange 9,480,000,000
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Debenture- convertible debenture 8,380,621,815
17,860,621,815
รวม
Total
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
Less: Allowance for Impairment
17,860,621,815
รวม
Total
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
Foreign debt securities
2,068,763,701
พันธบัตร
Bond
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Debenture - convertible debenture 2,726,751,378
4,795,515,079
รวม
Total
เงินฝากสถาบันการเงินที่
Deposit at finacial institutions which
ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน
amounts maturing in over 3 months
1,575,000,000
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
Deposit at bank
300,000,000
บัตรเงินฝาก
Certificate of deposit
1,875,000,000
รวม
Total

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ

รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบ
  ก�ำหนดสุทธิ
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Total held-to-maturity investments 89,394,339,476

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
Percentage of
total asset

ราคาทุน
Cost

43.10
12.35
1.88
0.35
57.68
8.43
7.45
15.88
15.88

39,675,423,536
12,384,037,615
1,916,961,970
395,000,000
54,371,423,121

44.61
13.92
2.16
0.44
61.13

3,790,000,000
4,425,330,659
8,215,330,659
(7,500,000)
8,207,830,659

4.26
4.98
9.24
(0.01)
9.23

1.84 1,643,110,367
2.42 2,266,749,331
4.26 3,909,859,698

1.85
2.55
4.40

1.40
0.27
1.67

300,000,000
300,000,000

0.34
0.34

79.49 66,789,113,478

75.10

29,587,830
29,587,830

0.03
0.03

29,587,830
29,587,830

0.03
0.03

11.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
Maturity of debt securities
2554 / 2011
1 ปี
Within 1 Year
Available-for-sale investment
Government and state enterprise
securities
Thai
government bond
พันธบัตรรัฐบาลไทย
Add (less): Unrealised gains (loss)
บวก (หัก): ก�ำไร (ขาดทุน)
on changes in values of investments
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
Total
รวม
Private enterprises securities
หลักทรัพย์เอกชน
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Add: Unrealised gains on changes in
บวก: ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
values of investments
Total
รวม
Total available-for-sale investments
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
Held-to-maturity investment
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ Government and state enterprise
securities
Thai government bond
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ State enterprise bond
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Certificate of deposits
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
Promissory notes - bills of exchange
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน-ตัว๋ แลกเงิน
Total
รวม
Private enterprises securities
หลักทรัพย์เอกชน
Promissory notes - bills of exchange
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน-ตัว๋ แลกเงิน
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Certificated deposit
เงินฝากสถาบันการเงิน
Total
รวม
Less: Allowance for impairment
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
Total
รวม
Foreign investments
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
Bond
พันธบัตร
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Total
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด Total held-to-maturity investments

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ครบก�ำหนด / Period to maturity
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 - 5 Years
Over 5 Years

รวม
Total

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ

-

1,263,769,233

1,694,531,377

2,958,300,610

-

1,910,708
1,265,679,941

65,809,465
1,760,340,842

67,720,173
3,026,020,783

50,000,157

-

-

50,000,157

1,416,923
51,417,080
51,417,080

1,265,679,941

1,760,340,842

1,416,923
51,417,080
3,077,437,863

1,033,831,067
395,000,000
1,428,831,067

2,833,957,436 45,633,804,024 48,467,761,460
3,731,948,919 9,118,601,240 13,884,381,226
820,774,187 1,295,285,710 2,116,059,897
300,000,000
300,000,000
395,000,000
7,686,680,542 56,047,690,974 65,163,202,583

4,550,000,000
220,000,000
1,575,000,000
6,345,000,000
6,345,000,000

1,630,000,000
2,126,000,000
3,756,000,000
3,756,000,000

3,300,000,000 9,480,000,000
6,034,621,815 8,380,621,815
- 1,575,000,000
9,334,621,815 19,435,621,815
9,334,621,815 19,435,621,815

- 1,468,763,701 600,000,000 2,068,763,701
- 1,500,709,660 1,226,041,717 2,726,751,377
- 2,969,473,361 1,826,041,717 4,795,515,078
7,773,831,067 14,412,153,903 67,208,354,506 89,394,339,476
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11.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
      Maturity of debt securities
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2553 / 2010
ครบก�ำหนด / Period to maturity
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 - 5 Years
Over 5 Years

1 ปี
Within 1 Year

Available-for-sale investment
Government and state enterprise
securities
Thai government bond Add (less):
พันธบัตรรัฐบาลไทย
Unrealised gains (loss) on changes
บวก (หัก): ก�ำไร (ขาดทุน)
in values of investments
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
Total
รวม
Private enterprises securities
หลักทรัพย์เอกชน
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Add: Unrealised gains on changes
บวก: ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
in values of investments
Total
รวม
Total available-for-sale investments
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด Held-to-maturity investment
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ Government and state enterprise
securities
Thai government bond
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ State enterprise bond
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Certificate of deposits
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
Promissory notes - bills of exchange
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน-ตัว๋ แลกเงิน
Total
รวม
Private enterprises securities
หลักทรัพย์เอกชน
Promissory notes - bills of exchange
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน-ตัว๋ แลกเงิน
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Certificated deposit
เงินฝากสถาบันการเงิน
Total
รวม
Less: Allowance for impairment
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
Total
รวม
Foreign investments
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
Bond
พันธบัตร
Debenture - convertible debenture
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Total
รวม
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนด Total held-to-maturity investments

รวม
Total

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯได้วางพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 17,238.64 ล้านบาท (2553: 13,146.02 ล้านบาท) เป็นเงินส�ำรองประกัน
ชีวติ และหลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตปิ ระกัน
ชีวิตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 32 และ 33
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-

714,049,337 2,260,277,188 2,974,326,525

-

(2,193,528)
27,435,275
25,241,747
711,855,809 2,287,712,463 2,999,568,272

-

50,000,316

-

50,000,316

3,043,469
3,043,469
53,043,785
53,043,785
764,899,594 2,287,712,463 3,052,612,057

2,118,148,192 2,785,808,433 34,771,466,912 39,675,423,537
560,328,521 4,587,494,904 7,236,214,190 12,384,037,615
- 821,108,166 1,095,853,804 1,916,961,970
- 300,000,000
- 300,000,000
395,000,000
- 395,000,000
3,073,476,713 8,494,411,503 43,103,534,906 54,671,423,122
- 3,790,000,000 3,790,000,000
268,055,726 1,415,000,000 2,742,274,933 4,425,330,659
268,055,726 1,415,000,000 6,532,274,933 8,215,330,659
(7,500,000)
(7,500,000)
260,555,726 1,415,000,000 6,532,274,933 8,207,830,659
- 981,066,310 662,044,057
- 830,517,357 1,436,231,974
- 1,811,583,667 2,098,276,031
3,334,032,439 11,720,995,170 51,734,085,870

1,643,110,367
2,266,749,331
3,909,859,698
66,789,113,479

As at 31 December 2011, the Company has pledged
government and state enterprise bonds of Baht 17,238.64
million (2010: Baht 13,146.02 million) as life assurance policy reserve
and assets pledged with the Registrar in accordance
with the Life Assurance Act as mentioned in Notes 32 and 33.

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนรวม 1,800
ล้านบาท (2553:1,700 ล้านบาท) ตั๋วเงินดังกล่าวออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุ
ทีเ่ หลือประมาณ 9 -11 ปี และมีเงือ่ นไขของสิทธิในการช�ำระคืนก่อน
ก�ำหนดหรือเรียกเงินฝากเพิม่ โดยผูอ้ อกตราสาร
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนรวม 1,330
ล้านบาท (2553:1,090 ล้านบาท) ตัว๋ เงินดังกล่าวออกโดยสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ มีอายุทเี่ หลือประมาณ 5 ปี และมีเงือ่ นไข
โดยบริษทั ฯ จะได้รบั เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เมือ่ ครบก�ำหนดตามสัญญา
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้
เงินและตัว๋ แลกเงินซึง่ จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
ซึง่ แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนรวม 600 ล้านบาท
(2553: 600 ล้านบาท) ตัว๋ เงินดังกล่าวออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุทเี่ หลือประมาณ 9 ปี และมีเงือ่ นไขของสิทธิในการ
รับดอกเบีย้ อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญา
ใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนดซึง่ แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนรวม 900 ล้าน
บาท (2553: 400 ล้านบาท) ตัว๋ เงินดังกล่าวออกโดยสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ตา่ งประเทศ มีอายุทเี่ หลือประมาณ 9 - 10 ปี และมีเงือ่ นไขของ
การเวนคืนตัว๋ เมือ่ เกิด Credit Event กับหลักทรัพย์อา้ งอิง
เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีองค์ประกอบ
ของอนุพนั ธ์แฝงซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับตราสารหลักยกเว้นเงิน
ลงทุนตาม (ข)

(a) As at 31 December 2011, the Company has investments
of Baht 1,800 million (2010: Baht 1,700 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at amortised cost.
Such notes were issued by local banks and branches of foreign
commercial banks, have remaining lives of 9 - 11 years, and contain
conditions related to early redemption rights or put options obliging
the Company to purchase additional notes released by issuers.
(b) As at 31 December 2011, the Company has investments
of Baht 1,330 million (2010: Baht 1,090 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at amortised cost.
Such notes were issued by branches of foreign commercial banks,
have remaining lives of 5 years, and contain conditions whereby
settlement of principal and interest is to be received on the maturity
date per the agreement.
(c) As at 31 December 2011, the Company has investments
of Baht 600 million (2010: Baht 600 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at amortised cost.
Such notes were issued by branches of foreign commercial banks,
have remaining lives of 9 years, and contain conditions whereby
settlement of principal and interest is to be received based on the
rate of return of government bond (CMT Index).
(d) As at 31 December 2011, the Company has investments
of Baht 900 million (2010: Baht 400 million) in promissory notes and
bills of exchange, which have been classified as held-to-maturity
investments and are presented at amortised cost. Such notes were
issued by branches of foreign commercial banks, have remaining
lives of 9 - 10 years, and contain conditions whereby settlement
of principal is based on the credit event.
The promissory notes and bills of exchange contain embedded
derivatives that are not closely related to the host contract
instruments, except for one structured note as described in (b).

บริษัทฯ บันทึกก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 โดยรวม
รายการดังต่อไปนี้

The Company recorded gains (losses) from investments in
securities for the years ended 31 December 2011 and 2010 by
included the following.
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ก�ำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์
รวม

2554 / 2011

2553 / 2010

Unrealised gains (losses) from trading securities
Gains from sales of trading securities
Gains from sales of available-for-sale securities
Gains from sales of held-to-maturity securities
Unrealised gains on foreign exchange contracts

(13,216,817)
56,940,570
283,770,601
3,390,822
(17,632,500)

2,139,007
202,615,935
225,873,311
4,000,000
16,200,000

Reversal of impairment loss
Total

16,913
313,269,589

5,016
450,833,269
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ระยะเวลาค้างช�ำระ
Outstanding Period

12. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
Loans and accrued interest
As at 31 December 2011 and 2010, the balances of loans
and accrued interest are aged by principal and accrued interest
as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2554 / 2011
ระยะเวลาค้างช�ำระ
Outstanding Period

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน
Policy Loans
เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

ทรัพย์สินจ�ำนอง
เป็นประกัน
Mortgage Loans
เงินต้น
Principal

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ 1,939,305,479 136,778,194 155,587,371
Current
เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ
Overdue:
น้อยกว่า 6 เดือน
Less than 6 months
- 724,652
6 - 12 เดือน
6 - 12 months
มากกว่า 12 เดือน
Over 12 months
- 1,258,520
รวม
Total
1,939,305,479 136,778,194 157,570,543
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
- (66,408)
for doubtful accounts
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
Loans and accrued
interest - net
1,939,305,479 136,778,194 157,504,135
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กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน
Policy Loans
เงินต้น
Principal

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื
และดอกเบี้ยค้างรับโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้าง
ช�ำระแสดงได้ดังนี้

รวม
Total

อื่นๆ
Other Loans

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

เงินต้น
Principal

38,546 16,145,621

เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 2,111,038,471 136,816,740 2,247,855,211

4,308

-

-

724,652

4,308

728,960

-

14,592

-

14,592

-

14,592

79,478

112,625

3,353

1,371,145

82,831

1,453,976

122,332 16,272,838
(79,478)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2553 / 2010

-

42,854 16,272,838

3,353 2,113,148,860 136,903,879 2,250,052,739
-

(66,408)

(79,478)

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

ทรัพย์สินจ�ำนอง
เป็นประกัน
Mortgage Loans
เงินต้น
Principal

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ 1,517,437,651 108,983,658 623,913,961
Current
เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ
Overdue:
น้อยกว่า 6 เดือน
1,270,928
Less than 6 months
มากกว่า 12 เดือน
Over 12 months
- 1,286,677
รวม
Total
1,517,437,651 108,983,658 626,471,566
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
for doubtful accounts
- (66,408)
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
Loans and accrued
interest - net
1,517,437,651 108,983,658 626,405,158

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

เงินต้น
Principal

2,691,501 14,090,179

เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 2,155,441,791 111,675,159 2,267,116,950

-

-

-

1,270,928

-

1,270,928

79,478

112,743

3,353

1,399,420

82,831

1,482,251

2,770,979 14,202,922
(79,478)

-

2,691,501 14,202,922

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
กรณีบคุ คลค�ำ้ ประกันไม่เกิน 100,000 บาท กรณีมหี ลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 และร้อยละ 5
ต่อปี ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
และตัวแทนมีจ�ำนวนเงิน 67.06 ล้านบาท (2553: 55.91 ล้านบาท)

รวม
Total

อื่นๆ
Other Loans

3,353 2,158,112,139 111,757,990 2,269,870,129
-

(66,408)

(79,478)

(145,886)

3,353 2,158,045,731 111,678,512 2,269,724,243

Loans provided to employees are in accordance with employee’s
benefits plan under a credit line of Baht 100,000 or less for personal
guarantee loans. In case of secured loans, the credit line is not to
exceed 50 times the employee’s salary. The interest rates for the
loans charge at the rates of 6 percent and 5 percent per annum,
respectively. As at 31 December 2011, loans to employees and
agents totaled Baht 67.06 million (2010: Baht 55.91 million).

(145,886)

3,353 2,113,082,452 136,824,401 2,249,906,853
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน
หนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 313.26 ล้านบาท (2553: 264.47 ล้านบาท)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
Intangible assets

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Property and equipment
ที่ดิน
Land

เครือ่ งตกแต่ง
อาคารเเละ
ติดตัง้ และอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุง
ส�ำนักงาน
อาคาร
อาคารชุด
ยานพาหนะ
Buildings Condominium Office furniture,
Motor
fixture and
and buildings
Vehicles
equipment
improvements

ราคาทุน / Cost:
31 ธันวาคม 2552
72,476,800 304,875,572 36,632,960 359,506,638
31 December 2009
		
		
		
		
ซื้อเพิ่ม
15,067,942
55,562,190
Additions
จ�ำหน่าย
(816,581)
- (23,243,570)
Disposals
ปรับปรุง
519,862
Adjustment
โอนเข้า/(โอนออก)
3,085,000
690,000
Transfer in (out)
31 ธันวาคม 2553
72,476,800 322,211,933 36,632,960 393,035,120
31 December 2010
ซื้อเพิ่ม
3,757,381
- 37,976,026
Additions
จ�ำหน่าย
- (7,049,551)
Disposals
โอนเข้า/(โอนออก)
829,000
- 1,355,000
Transfers in (out)
31 ธันวาคม 2554
72,476,800 326,798,314 36,632,960 425,316,595
31 December 2011
ค่าเสื่อมราคาสะสม / Accumulated
depreciation:
		
31 ธันวาคม 2552
- 186,228,536 11,295,999 259,475,173
31 December 2009
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
(816,503)
- (22,328,659)
Depreciation on disposals
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 22,249,989
1,831,648 41,951,426
Depreciation for the year
31 ธันวาคม 2553
- 207,662,022 13,127,647 279,097,940
31 December 2010
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
- (6,855,662)
Depreciation on disposals
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 21,982,362
1,831,648 49,324,969
Depreciation for the year
31 ธันวาคม 2554
- 229,644,384 14,959,295 321,567,247
31 December 2011
มูลค่าสุทธิตามบัญชี / Net book value:
31 ธันวาคม 2553
72,476,800 114,549,911 23,505,313 113,937,180
31 December 2010
31 ธันวาคม 2554
72,476,800 97,153,930 21,673,665 103,749,348
31 December 2011
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี / Depreciation for the year
2553 / 2010
2554 / 2011
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As at 31 December 2011, certain of the buildings and equipment
items of the Company have been fully depreciated but are still in
use. The cost before deducting accumulated depreciation of those
assets amounted to Baht 313.26 million (2010: Baht 264.47 million).

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Software

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ทรัพย์สิน
งาน
รอการขาย
ระหว่าง
Properties
ก่อสร้าง
foreclosed Construction
in progress

รวม
Total

(8,805,000)

-

- (32,865,151)

-

-

-

519,862

-

-

(3,775,000)

-

21,957,565

6,685,000

1,248,757

-

1,359,000

44,341,164

-

-

-

(7,049,551)

-

-

(2,184,000)

-

23,206,322

6,685,000

- 891,115,991

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุง
31 ธันวาคม 2554
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2553
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

18,457,171

1,369,973

- 476,826,852

2553
2554

(8,804,930)

-

- (31,950,092)

3,776,783

90,000

13,429,024

1,459,973

-

-

-

(6,855,662)

3,515,797

125,000

-

76,779,776

16,944,821

1,584,973

- 584,700,720

8,528,541

5,225,027

825,000 339,047,772

6,261,501

5,100,027

- 306,415,271

30,762,565
-

		

6,685,000
-

		

35,000 810,974,535
		
4,565,000 75,195,132

825,000 853,824,378

-

69,899,846

- 514,776,606

69,899,846
76,779,776

Cost:
31 December 2009
Increase
Adjust
Transfer in (out)
31 December 2010
Increase
Adjust
31 December 2011
Accumulated amortisation:
31 December 2009
Amortisation charged for the year
31 December 2010
Amortisation charged for the year
31 December 2011
Net book value
31 December 2010
31 December 2011
Amortisation charged in income
statements for the year
2010
2011

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ระบบงาน
ระหว่างติดตั้ง
System
รวม
development
Total
in progress

39,793,548
8,838,601
(519,862)
764,378
48,876,665
11,949,609
(232,477)
60,593,797

749,378
175,500
(764,378)
160,500
160,500

40,542,926
9,014,101
(519,862)
49,037,165
11,949,609
(232,477)
60,754,297

22,724,179
7,363,955
30,088,134
9,275,348
39,363,482

-

22,724,179
7,363,955
30,088,134
9,275,348
39,363,482

18,788,531
21,230,315

160,500
160,500

18,949,031
21,390,815
7,363,955
9,275,348

15. สินทรัพย์อื่น
Other assets
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำ
อื่นๆ
รวม

Prepaid rental expenses
Receivable from sales of investments
Prepaid expenses
Deposits
Others
Total

2554 / 2011
105,235,731
5,651,811
32,565,528
24,770,787
11,384,269
179,608,126

2553 / 2010
117,029,111
8,258,080
24,960,298
22,342,680
11,095,389
183,685,558
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19. ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย     
Loss reserves and outstanding claims

Notes to Financial Statements

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ      
Due to reinsurers

Beginning balance
Claims and loss adjustment expenses
for the year
Claims and loss adjustment expenses
paid during the year
Ending balance

2554 / 2011
320,619,427

2553 / 2010
261,543,874

1,799,686,133

1,735,641,829

(1,786,475,284) (1,676,566,276)
333,830,276
320,619,427

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

Outward premium payable
Total due to reinsurers

2554 / 2011

2553 / 2010

266,778,378
266,778,378

237,341,227
237,341,227

20. ส�ำรองเบี้ยประกันภัย / Premium reserve
     20.1 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ / Unearned premium reserve

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

17. ส�ำรองประกันชีวิต   
Life policy reserve

Beginning balance
Premium written for the year
Premium earned for the current year
Ending balance

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011
2553 / 2010
904,043,211
1,013,363,551
2,712,992,417 2,533,408,881
(2,641,159,001) (2,424,088,541)
1,085,196,967 1,013,363,551

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ยอดคงเหลือต้นปี
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับเบีย้ รับในปี
และส�ำรองทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับกรมธรรม์ทยี่ งั มีผล
บังคับ ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอืน่ ๆ
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์สำ� หรับการตาย
การครบก�ำหนด การเวนคืนกรมธรรม์
ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ
ยอดคงเหลือปลายปี

Beginning balance
Life policy reserve for premium received
during the period and reserve for
enforced policy benefit and other claims
Benefit paid for death, maturity, surrender
and other claims
Ending balance

2553 / 2010
2554 / 2011
68,189,797,590 52,653,892,155
25,096,628,836 19,766,489,354
(4,900,022,576) (4,230,583,919)
88,386,403,850 68,189,797,590
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Beginning balance
Increase (decrease) during the year
Ending balance

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

Death benefit
Maturity payment
Total

ยอดคงเหลือต้นปี
เงินส�ำรองที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2554 / 2011
2553 / 2010
723,234,569
780,289,934
57,055,365
(20,652,057)
780,289,934
759,637,877

21. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
Employee benefit obligations

18. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย  
Unpaid policy benefits

เงินค่ามรณกรรมและอื่น ๆ
เงินครบก�ำหนด
รวม

20.2. ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
Unexpired risk reserve

2554 / 2011
81,726,023
862,107
82,588,130

2553 / 2010
76,645,330
934,550
77,579,880

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

Short-term employee benefit
Long-term employee benefit
Employee benefit obligations

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงิน
ชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้

2554 / 2011
112,672,558
121,121,145
233,793,703

2553 / 2010
108,392,538
108,392,538

Provision from long-term employee benefits as at 31 December
2011 which are compensations on employee retirement and other
long-term employee benefit, were as follows:
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22. หนี้สินอื่น
Other liabilities
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(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่วย : บาท
Unit : Baht)
2554 / 2011
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ Cumulative effect of change in accounting policy for employee
benefits adjusted against beginning balance of retained
ของพนักงานโดยปรับกับก�ำไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 5)
earning (Note 5)
Current service cost
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
Interest cost
ต้นทุนดอกเบี้ย
Benefit paid during the year
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial losses
Balance at end of year
ยอดคงเหลือ

ค่าใช้จ่ายส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงิน
ชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่รับ
รู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเงินส�ำรองเกษียณอายุพนักงานสุทธิ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)
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Employee benefit expenses for the year ended 31 December
2011 which are compensations on employees retirement and
other long-term employee benefit, were as follows:

Current service cost
Interest cost
Actuarial loss
Reserve for retirement benefit expense, net

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

108,188,146
8,354,432
5,408,816
(7,084,640)
6,254,391
121,121,145

(หน่วย : บาท
Unit : Baht)
2554 / 2011
8,354,432
5,408,816
6,254,391
20,017,639

Principal assumptions at the valuation date were as follows:

Discount rate
Future salary increasing rate
Staff turnover rate (depending on age of employee)

(ร้อยละต่อปี)
(% per annum)
5%
5.75%
1% - 9%

ค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้วแต่กรมธรรม์ยัง
ไม่อนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
เจ้าหนี้กรณียกเว้นเบี้ย
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

Accrued commission expenses
Accrued expenses
Withholding tax payable
Premium received for policies not yet approved
Amounts received awaiting transfer
Unpaid benefits to life policies exempted premium
Forward contracts payables
Payable from purchases of investments
Others
Total

23. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 2 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุ
ชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพื่อการเสนอขายแก่พนักงานจ�ำนวน 20
ล้านหน่วย โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

อนุมัติโดย / Approved by
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
The Executive Board of Directors of the Company, on 29 May 2008
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552
The Board of Directors of the Company, on 11 August 2009
คงเหลือจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร
Unallocated warrants
ทั้งนี้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมี
อัตราใช้สิทธิคือ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
จ�ำนวน 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิเท่ากับราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
ภายหลังเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมของบริษัทฯ ได้มี
มติอนุมัติยกเลิกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้
จัดสรรข้างต้นจ�ำนวน 7.15 ล้านหน่วย และอนุมัติให้ออกใบส�ำคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 ชนิดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จ�ำนวน 7.15 ล้านหน่วย
ให้แก่พนักงาน และ/หรือผูบ้ ริหาร ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 2 และยังไม่ได้มกี ารจัดสรรใบส�ำคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 นี้ในปีปัจจุบัน

2554 / 2011
420,500,352
138,228,344
21,413,594
72,012,505

2553 / 2010
604,751,763
223,127,921
19,716,519
76,962,715

95,778,232
95,767,729
56,231,300

125,158,636
89,503,128
39,487,950

72,303,102
76,626,246
1,048,861,404

2,590,007
53,129,425
1,234,428,064

23. Warrants
On 23 November 2007, Extraordinary General Meeting
No. 2 of the Company’s shareholders passed a resolution approving
the issuance of 20 million registered and non-transferrable warrants
to subscribe to the Company’s ordinary shares, to be allotted to
employees as follow:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
Warrants
ล้านหน่วย / million units

11.50
1.35
7.15
These warrants expire 5 years from the issue date or on the termination date of employment, if earlier. The exercise ratio is 1 warrant to
1 new ordinary share and the exercise price is the public offering price.
Subsequently, on 26 April 2011, the Annual General Meeting
of shareholders of the Company passed a resolution approving the
cancelation of the 7.15 million unallocated warrants and the issuance
of 7.15 million registered and non-transferrable units of Warrant No.2
to employees and/or management. The Company is still considering
the allocation of Warrant No.2 and there has yet to be any allocation
in the current year.
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24. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายทีป่ ระกาศจ่ายในระหว่างปี 2554 และ 2553
ประกอบด้วย

26. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

24. Dividend paid
Dividend declared during the periods 2011 and 2010
consist of the following:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
จ�ำนวน                        
จ�ำนวน                             เงินปันผลต่อหุ้น
เงินปันผลรวม
Dividend per
Total dividend
share

อนุมัติโดย / Approved by

ล้านบาท / Million Baht

มติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2554
และอนุมตั โิ ดย คปภ. เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2554
Annual General Meeting of the Shareholders on 26
April 2011 and the OIC on 20 April 2011
ข) เงินปันผลระหว่างกาลจากผลกาด�ำเนินงาน มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 10 สิงหาคม 2554 และอนุมตั โิ ดย คปภ.
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2554
Interim dividend from operations for
Meeting of Board of Directors on 10 August 2011
six-month periods ended 30 June 2011 and the OIC on 6 September 2011

บาท / Baht

ก) เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2553
Final dividend for 2010

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2554
ก) เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2552
Final dividend for 2009

Total dividend for the period 2011
มติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553
และอนุมตั โิ ดย คปภ. เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553
Annual General Meeting of the Shareholders on
27 April 2010 and the OIC on 22 April 2010
ข) เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553 10 สิงหาคม 2554 และอนุมตั โิ ดย คปภ.
Interim dividend from operations for
เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2553
six-month periods ended 30 June 2010 Meeting of Board of Directors on 10 August 2011
and the OIC on 8 September 2010
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2553
Total dividend for the period 2010

25. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ น
หนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดัง
กล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
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480.0

0.40

456.0

0.38

936.0

0.78

180.0

240.0
420.0

0.15

0.20
0.35

25. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act
B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory
reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches
10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not
available for dividend distribution.

26. Underwriting information reported by insurance categories
Underwriting information classified by insurance categories for
the year ended 31 December 2011 is as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ
ประเภทดัง้ เดิม - แบบไม่มสี ว่ น
ร่วมในเงินปันผล
Traditional products no participating dividend

รายได้จากการรับประกันภัย
Underwriting income
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium written
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
Less: Premium ceded
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
Net premium written
บวก (หัก): ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
Add (less): Unearned premium reserve
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
Total underwriting income
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
Underwriting expenses
ส�ำรองประกันภัยเพิ่มจากปีก่อน
Life policy reserve increase from prior year
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการผลประโยชน์
Benefit payments to life policies and benefit
adjustment expenses
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สินไหมทดแทน
Claims and losses adjustment expenses
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
Commissions and brokerage expenses
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
Sales promotion expenses
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
Other underwriting expenses
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
Total underwriting expenses

ประกันอุบตั เิ หตุ               
ส่วนบุคคล
Personal accident

รวม
Total

31,509,704,298

46,464,496

31,556,168,794

(414,142,541)

(3,489,838)

(417,632,379)

31,095,561,757

42,974,658

31,138,536,415

(73,583,867)

1,750,451

(71,833,416)

31,021,977,890

44,725,109

31,066,702,999

20,196,606,260

-

20,196,606,260

5,380,207,311

-

5,380,207,311

1,552,422,741

6,682,173

1,559,104,914

2,438,477,641

714,958

2,439,192,599

328,300,388

473,318

328,773,706

20,754,224

29,922

20,784,146

29,916,768,565

7,900,371

29,924,668,936
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27. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
Operating expenses
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลตามการรับประกันภัยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

Underwriting information classified by insurance categories
for the year ended 31 December 2010 is as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ
ประเภทดัง้ เดิม - แบบไม่มสี ว่ น
ร่วมในเงินปันผล
Traditional products no participating dividend

รายได้จากการรับประกันภัย
Underwriting income
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium written
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
Less: Premium ceded
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
Net premium written
หัก: ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
less: Unearned premium reserve
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
Total underwriting income
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
Underwriting expenses
ส�ำรองประกันภัยเพิ่มจากปีก่อน
Life policy reserve increase from prior year
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการผลประโยชน์
Benefit payments to life policies and benefit
adjustment expenses
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สินไหมทดแทน
Claims and losses adjustment expenses
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
Commissions and brokerage expenses
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
Sales promotion expenses
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
Other underwriting expenses
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
Total underwriting expenses
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ประกันอุบตั เิ หตุ               
ส่วนบุคคล
Personal accident

รวม
Total

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่		
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

Personal expenses which is not expenses
for underwriting and claims
Premises and equipment expenses which is
not expenses for underwriting
Taxes and duties
Other operating expenses
Total operating expenses

2554 / 2011

2553 / 2010

628,520,842

586,566,563

149,873,926
130,892,838
340,812,226
1,250,099,832

138,811,472
94,251,096
300,419,660
1,120,048,791

28. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
Employee expenses
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

26,301,102,548

50,840,623

26,351,943,171

(366,383,594)

(3,490,745)

(369,874,339)

25,934,718,954

47,349,878

25,982,068,832

(112,267,408)

2,947,068

(109,320,340)

25,822,451,546

50,296,946

25,872,748,492

15,535,905,435

-

15,535,905,435

4,873,985,599

-

4,873,985,599

1,545,630,537

9,709,019

1,555,339,556

2,700,834,050

662,465

2,701,496,515

301,016,904

586,320

301,603,224

24,804,316

48,314

24,852,630

24,982,176,841

11,006,118

24,993,182,959

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

Salary and wages
Social security fund
Contribution to defined employee benefit

2554 / 2011
583,414,258
10,747,816
22,368,237

2553 / 2010
559,575,240
10,797,128
23,069,420

Other benefits
Total employee expenses

41,460,399
657,990,710

24,830,968
618,272,756

บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5
ถึง 10 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของ
เงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 22.37 ล้านบาท (2553: 23.07 ล้านบาท)

The Company and its employees have jointly established a
provident fund in accordance with the Provident Fund Act. B.E.
2530. Both employees and the Company contribute to the fund at
rates ranging from 5 percent to 10 percent and the Company at
rates ranging from 5 percent to 10 percent of the employees’ basic
salaries, based on length of service. The fund, which is managed
by a fund manager licensed by the Ministry of Commerce will be
paid to the employees upon termination in accordance with the
rules of fund. During 2011, a total of Baht 22.37 million (2010:
Baht 23.07 million) has been contributed to the fund.

29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ของบริษัทฯ ค�ำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 หลังจากบวกกลับ
ด้วยส�ำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การค�ำนวณภาษี และหักด้วยเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำมา
รวมเป็นเงินได้

29. Corporate income tax
Corporate income taxes of the Company for the years ended
31 December 2011 and 2010 have been calculated on taxable
income at rates of 25% on earnings after adding back provisions
and certain expenses which are disallowed for tax computation
purposes, deducting dividends exempted from income tax.
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31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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30. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณ
ได้ดังนี้

30. Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for
the year (excluding other comprehensive income) by the weighted
average number of ordinary shares in issue during the year.
Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for
the year (excluding other comprehensive income) by the weighted
average number of ordinary shares in issue during the year plus
the weighted average number of ordinary shares which would
need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares
into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion
took place either at the beginning of the year or on the date the
potential ordinary shares were issued.
Basis earning per share and diluted earnings per share were
calculated as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
Weighted average number
of ordinary shares
(Thousand shares)
2554 / 2011 2553/ 2010

ก�ำไรสุทธิ (พันบาท)
Profit of the year
(Thousand Baht)

2554 / 2011
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
Basic earnings per share
ก�ำไร
Profit
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
Effect of dilutive potential ordinary share
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
Dilutive effect of warrants
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
Diluted earnings per share
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี
การแปลงเป็นหุน้ สามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
Profit of ordinary shareholder assuming the
conversion of warrants to ordinary shares
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2553/ 2010

3,417,098

2,796,484

1,200,000

1,200,000

-

-

8,929

6,199

3,417,098

2,796,484

1,208,929

1,206,199

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
Earnings
per share (Baht)

2554 / 2011

2.848

2.827

2553/ 2010

2.330

31. Related party transactions
During the years, the Company had significant business
transactions with its related parties. Such transactions, which
have been concluded on commercial terms and bases agreed
upon in the ordinary course business between the Company and
those parties are as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2554 / 2011 2553 / 2010
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Transaction with related companies
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium written
เบี้ยประกันภัยต่อ
Premium ceded
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
Claim recoverable from reinsurer
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
Commission and broker ages
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ
Claim payment and diagnose charge
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้
Interest income - deposits at bank,
promissory notes and debentures
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืม
โดยมีหลักทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน
Interest income mortgage loans

นโยบายการก�ำหนดราคา
Pricing Policy

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
3,875,200 Normal commercial terms for underwriting
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของ
21,263,036
6,900,852 การประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
Normal commercial terms for reinsurance depending on
type of insurance and reinsurance contract
อัตราตามสัญญาทีต่ กลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบีย้ ประกันภัยจ่าย
24,398,091
4,205,847 At a mutually agreed percentage of reinsurance premium
อัตราตามสัญญาทีต่ กลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบีย้ ประกันภัยรับ
1,068,694,475 1,212,770,112 At a mutually agreed percentage of premium written

3,879,210

73,016,717

74,096,851

76,481,564

17,325,292

5,541,058

7,834,080

เงินปันผลรับ
Dividend income
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
Bank charges

130,561,381

98,609,805

71,321,935

61,135,516

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
Insurance premium

921,275

1,040,141

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ
ลูกค้าทัว่ ไป
Same rates as those offered by financial institutions and related
companies to general customers
อัตราเดียวกับอัตราทีบ่ ริษทั ฯ คิดให้กบั ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไปทีม่ ี
หลักทรัพย์จำ� นอง
Same rates as the Company charged to general borrowers who
mortgage assets as collateral
ตามทีป่ ระกาศจ่าย
The declared amount
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
Same rates as those charged by financial institutions and related
companies to general customers
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting

2.318
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หมายเหตุ / Note

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2554 / 2011 2553 / 2010
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ
Building space rental and services

61,433,042

นโยบายการก�ำหนดราคา
Pricing Policy

ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 90
72,655,332 บาทต่อเดือน และตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2553 ค่าบริการตารางเมตร
ละประมาณ 29 บาทต่อเดือน(ก่อน 1 สิงหาคม 2553 คิดค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 20 บาทต่อเดือน)ตามสัญญาเช่าระยะยาว
และค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 บาทต่อเดือน
และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน
ส�ำหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 100
บาท 150 บาท 188 บาทและ 315 บาทต่อเดือนและค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาทต่อเดือน
Head office building: Rental fee of approximately Baht 90 per
square meter per month and service fee of Baht 29 per square
meter per month since 1 August 2010 (before 1 August 2010:
fee of Baht 20 per square meter) for long-term agreement
and approximately Baht 44, Baht 138 per square meter per
month and service fees approximately Baht 91, Baht 307 per
square meter per month.
Branch office buildings: Rental fees of approximately Baht
100, Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per square meter per
month and service fees of approximately Baht 342 and Baht
200 per square meter per month.

เบี้ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Bancassurance
ส�ำหรับปี 2554 และ 2553 มีจ�ำนวนโดยประมาณร้อยละ 61.83 และ
ร้อยละ 56.38 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามล�ำดับ

For the years 2011 and 2010, the premium generated from the
Bancassurance distribution channel represented approximately
61.83 percent and 56.38 percent of total net premium written,
respectively.

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

As at 31 December 2011 and 2010, the balance of the accounts
between the Company and those related companies are as follows:
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

หมายเหตุ / Note
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Transactions with related companies
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ - ราคาทุน
Investments in marketable equity securities - cost
บวก: ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Add: Unrealised gain
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2554 / 2011

2553 / 2010

1,266,585

610,333

576,627

480,663

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ - มูลค่ายุติธรรม
Investments in marketable equity securities - fair value
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน - ราคาทุน
Investments in unit trusts - cost
บวก: ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Add: Unrealised gain
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน - มูลค่ายุติธรรม
Investments in unit trusts - fair value
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
Investments in non-marketable equity securities
เงินลงทุนในหุ้นกู้
Investments in debentures
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้ต่างประเทศ
Investments in foreign debentures
เงินฝากสถาบันการเงิน
Deposit at financial institution
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน
Mortgage loans
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
Prepaid rental expense (Including in other assets)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
Reinsurance assets
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
Amounts due to reinsurers
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)
Accrued commission (Including in other liabilities)
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)
Accrued rental and service expense (Including in other liabilities)
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
Outstanding claims

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งานที่ ใ ห้ แ ก่ กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้

2554 / 2011

2553 / 2010

1,843,212

1,090,996

1,247,518

1,468,503

102,972

156,466

1,350,490

1,624,969

11

11,167

11,167

11

3,555,000

100,000

11

1,046,041

1,046,232

8

689,495

519,817

12

83,620

99,679

15

105,236

117,029

10

16,903

2,835

16

10,887

4,100

22

160,787

282,450

22

16,525

284

19

16,113

13,874

11

Directors and management’s benefits

During the year ended 31 December 2011 and 2010, the Company
had employee benefit expenses payable to their directors and
management as below.
(หน่วย : พันบาท / Unit : Million Baht)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

Short-term employee benefits
Long-term employee benefits
Total

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 20 ล้านหน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รายละเอียด
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 23

2554 / 2011

2553 / 2010

33.37
11.66
45.03

55.54
55.54

In addition, the Company has allocated 20 million warrants to its
employees without charge. The details of the warrants are presented
in Note 23.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
32. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์
ประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

34. ภาระผูกพัน

32. Assets pledged with registrar
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets
have been pledged with the Registrar in accordance with the
Life Assurance Act.
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010

2554 / 2011
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
Cost/ Amortised
cost

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
State enterprise bonds

33. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์
ไว้เป็นเงินส�ำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตดังต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

20,000,000

21,361,905

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
Cost/ Amortised
cost
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20,000,000

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

บริษทั ฯได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ที่ใน
อาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ
3 ถึง 24 ปี ส�ำหรับการเช่าพืน้ ที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ปี ส�ำหรับ
การเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

The Company has entered into several lease agreements in respect
of the lease of office building space, motor vehicles and equipment.
The terms of the agreements are generally between 3 and 24 years for
lease of building space and are generally between 1 and 5 years for
lease of motor vehicles and equipments. Operating lease agreements
can not be cancelled.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

As at 31 December 2011, future minimum lease payments required
under these non-cancellable operating lease contracts were as follows:
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
จ่ายช�ำระภายใน / Pay within

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

21,436,731

33. Assets reserve with registrar
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets have
been pledged as life assurance policy reserve with the Registrar
in accordance with the Life Assurance Act.

2554 / 2011

พันธบัตรรัฐบาล
Government bonds
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
State enterprise bonds
รวม
Total

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
Cost/ Amortised
cost

34. Commitments

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

Operating lease agreements
Services agreements
Total

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯมีภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต
ดังต่อไปนี้

1 ปี
1 year
28.91
42.13
71.04

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
จ่ายช�ำระภายใน / Pay within

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

8,877,714,310 9,667,637,947 4,780,291,574 5,328,042,582

รวม
Total
66.74
126.30
193.04

As at 31 December 2010, future minimum lease payments required
under these non-cancellable operating lease contracts were as follows:

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2553 / 2010
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
Cost/ Amortised
cost

1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 - 5 years Over 5 years
34.07
3.76
66.49
17.68
100.56
21.44

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

Operating lease agreements
Services agreements
Total

1 ปี
1 year
22.59
23.82
46.41

1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 - 5 years Over 5 years
14.53
4.70
32.20
22.10
46.73
26.80

รวม
Total
41.82
78.12
119.94

8,340,931,088 9,194,442,506 8,345,723,786 8,981,768,409
17,218,645,398 18,862,080,453 13,126,015,360 14,309,810,991

35. คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีคดี ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จ�ำนวนประมาณ 38.27 ล้านบาท (2553: 33.78 ล้านบาท) จากการเป็น
ผูร้ บั ประกันภัย ซึง่ ผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สนิ้ สุด บริษทั ฯ จึง
ยังไม่ได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับความเสียหายข้างต้น เนือ่ งจากความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี

35. Litigation

As at 31 December 2011, the Company has been sued for
damaged totaling approximately Baht 38.27 million (2010: Baht 33.78
million) as insurer. The outcomes of these causes have not yet been
finalised. The Company did not set up for the above liabilities due to
the uncertainly of the outcome.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น กิ จการในส่ว นงานทางธุร กิจเดียวคือธุรกิจ
ประกันชีวิตและด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ
ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ ก�ำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
ตามที่กล่าวไว้

36. Financial information by segment
The Company’s operations involve a single industry segment
in life insurance and are carried on in the single geographic area
in Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and
assets as reflected in these financial statements pertain to the
aforementioned industry segment and geographic area.

37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ ตามที่ นิ ย าม
อยู ่ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ
สิ น ทรั พ ย์ (หนี้ สิ น ) จากการประกั น ภั ย ต่ อ เงิ น ให้ กู ้ ยื ม
เงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

37. Financial instruments
37.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai
Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure
and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents,
premiums receivable, reinsurance assets (liabilities), loans, and
investments. The financial risks associated with these financial
instruments and how they are managed is described below.

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้
ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�ำคัญ เนื่องจากผู้กู้ยืมและ
ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กันและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน
ไม่มสี าระส�ำคัญ เนือ่ งจากบริษทั ฯให้ผเู้ อาประกันกูย้ มื เป็นจ�ำนวนเงิน
ทีน่ อ้ ยกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ทมี่ กี บั บริษทั ฯ และความเสีย่ ง
ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืม โดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกันมีมูลค่า
สูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินกู้ยืมหักด้วยมูลค่าที่บริษัทฯสามารถรับ
ช�ำระคืนจากสินทรัพย์ที่น�ำมาจ�ำนอง

Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to loans and
premium receivables are insignificant due to the large number
of customers comprising the customer base and their dispersion
across different industries and geographic regions in Thailand.
The maximum exposure to credit risk is the book value of assets
as presented in statement of financial position.
There is insignificant risk from policy loans since the sum that
the Company has lent to insured parties is less than cash value
of their policies with the Company. The maximum value of the
risk arising from secured loans is the amount of the loan less
the value which the Company is able to derive from the assets
placed as collateral.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทีส่ �ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม
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Interest rate risk

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to
its deposits at financial institutions, investments in securities and loans.

As at 31 December 2011, financial assets classified by type of
interest rate are summarised in the table below.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Balance as at 31 December 2010
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด
Floating interest rate
308,719,181
408,001,295

ไม่มีดอกเบี้ย
No interest
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
รวม

Cash equivalent
Investments in securities - net
Government and state enterprise securities
Private enterprises debt securities
Foreign debt securities
Loans - net
Total

51,981,194
459,982,489

2,020,000,000
68,189,223,364
19,487,038,896
4,795,515,079
2,061,101,258
96,552,878,597

As at 31 December 2011, the financial assets that carry fixed
interest rates further classified based on the maturity date, or the
repricing date if this occurs before the maturity date as follows:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ภายใน 1 ปี
Within 1 year
รายการเทียบเท่าเงินสด
Cash equivalent
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
Investments in securities - net
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
Government and state enterprise securities
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
Private enterprises debt securities
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
Foreign debt securities
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
Loans - net
รวม
Total

308,719,181

อัตราดอกเบี้ยคงที่
Fixed interest rate

1 - 5 ปี
1 - 5 years

เกิน 5 ปี
Over 5 years

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
Average
รวม
interest rate
Total
(ร้อยละต่อปี)
(% p.a.)
- 2,020,000,000

3.24

1,428,831,067 8,952,360,483 57,808,031,814 68,189,223,364

4.56

6,396,417,081 3,756,000,000 9,334,621,815 19,487,038,896

5.04

- 2,969,473,362 1,826,041,717 4,795,515,079

5.26

16,379,379 2,043,435,253 2,061,101,258

5.72 - 8.00

2,020,000,000

1,286,626

-

9,846,534,774 15,694,213,224 71,012,130,599 96,552,878,597
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37.2 มูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ ง
กับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นสกุลเงินต่างประเทศ
และการท� ำ ประกั น ภั ย ต่ อ กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ในต่ า งประเทศ
บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

Foreign currency risk
The Company’s significant exposure to foreign currency risk
is in respect of its investments in bonds and unit trusts which are
denominated in foreign currencies and reinsurance with foreign
reinsurers. The Company utilises forward exchange and cross
currency swap contracts to manage the risk.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

As at 31 December 2011, the balances of financial assets
denominated in foreign currencies are summarised below.

สินทรัพย์ทางการเงิน
Financial assets

สกุลเงิน
Foreign currency

		
(ล้าน / Million)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
			
US dollar
		
127.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
Foreign currency

จ�ำนวนที่ซื้อ
Bought amount
(ล้าน / Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
US dollar
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127.75

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Average exchange rate as
at 31 December 2011
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ /
Baht per 1 foreign currency unit)
31.55

Foreign exchange contracts outstanding at 31 December 2011
are summarised below.

อัตราเเลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจ�ำนวนที่ซื้อ
Contractual exchange
rate bought
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ /
		
Baht per 1 foreign currency unit)
29.80 - 41.00

วันครบก�ำหนด
ตามสัญญา
Contractual
maturity date
กุมภาพันธ์ 2555 - ตุลาคม 2563
February 2012- October 2020

37.2 Fair value

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�ำหนด
มูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่า
ยุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

A fair value is the amount for which an asset can be
exchanged or a liability settled between knowledgeable,
willing parties in an arm’s length transaction.The fair value
is determined by depending on the nature of the instrument.
The fair value is determind by reference to the market price of
the financial instrument or by using an appropriate valuation
technique, depending on the nature of the instrument.

บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตาม
ราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถค�ำนวณได้อย่าง
เหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และตั๋วเงิน
ซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคา
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วันประมาณโดยวิธี
การหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั และ
อายุสัญญาคงเหลือ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่
ค�ำนวณโดยผู้ออกตราสาร

Investments in securities
The fair values of listed securities are based on their quoted
market prices.
The fair values of other securities cannot be properly
calculated, and therefore no disclosure is made.
The fair values of deposits at financial institutions, bonds,
treasury bill, debentures and notes with maturity periods of less
than 90 days are based on their carrying values. For those with
maturity periods longer than 90 days, fair values are estimated
using a discounted cash flow analysis based on the current
interest rate and the remaining period to maturity.
The fair value of debt securities in the form of embedded
derivatives are based on the calculations made by the issuers.

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็น
ประกันถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน

Policy loans
The fair value of policy loan is based on the amount presented
in the statement of financial position.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีของเครือ่ งมือทางการ
เงินของบริษัทฯที่แตกต่างไปจากราคายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ
มีดังต่อไปนี้

As at 31 December 2011, the aggregate carrying values
of the Company’s financial instruments which are significantly
different from their aggregate fair values can be defined as follows:
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(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ราคาตามบัญชี
Carrying value
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตร - สุทธิ
หุน้ กู้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 11 (ก)
(ไม่รวมเงินฝากเพิม่ ในอนาคต)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 11 (ข)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 11 (ค)
เงินลงทุนในตัว๋ เงินตามหมายเหตุ 11 (ง)

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Debentures - net
Investments in notes in Note 11 (a)
(exclusion of put option)
Investments in notes in Note 11 (b)
Investments in notes in Note 11 (c)
Investments in notes in Note 11 (d)

มูลค่ายุติธรรม
Fair value

64,420,906,387
13,223,433,090

68,777,238,710
14,024,139,862

1,800,000,000
1,330,000,000
600,000,000
900,000,000

1,922,014,781
1,836,689,535
656,940,000
841,540,000

บริษัทฯ ยังคงบันทึกพันธบัตร หุ้นกู้และตั๋วเงินข้างต้นในราคา
ตามบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบก�ำหนด

The Company has recorded the above bonds, debentures
and notes at their book values because the Company intends to
hold the investments to maturity.

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 11 (ก) และหมายเหตุ 11 (ข)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ อาจต้องฝากเงินในอนาคต
ตามสัญญาเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน เเละตัว๋ เเลกเงิน สรุปได้ดงั นี้

Investments in notes as Note 11 (a) and Note 11 (b)
As at 31 December 2011, the Company may need to deposit
additional amounts in the future under the promissory notes and
bills of exchange agreements, as summarised below.

จ่ายภายใน

Within

1 ปี
2 - 5 ปี

1 year
2 - 5 years

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
1,640
830

38. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
Contribution to Life Guarantee Fund
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี Life guarantee fund at the beginning of the year
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่างปี
Contribution during the year
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายปี Life guarantee fund at the end of the year
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2554 / 2011

2553 / 2010

54,530,168
31,556,169
86,086,337

28,178,224
26,351,944
54,530,168

39. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือ การจัดให้มี
โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และการด�ำรงเงินกองทุนให้ตามความเสีย่ ง
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ คปภ.

39. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management are to ensure that it has an appropriate financial structure,
to preserves the Company’s ability to continue its business as a
going concern and to maintain capital reserve in accordance with
Declarations of the OIC.

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
40.1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงินรวม 408.00 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วจ�ำนวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม
456.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ทั้งนี้การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
40.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 2 ชนิดระบุชอื่
และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จ�ำนวน 7.15 ล้านหน่วยให้แก่พนักงาน
และ/หรือผู้บริหาร

40. Events after the reporting period
40.1 On 22 February 2012, the meeting of the Company’s
Board of Director passed a resolution to approve a dividend
payment of Baht 0.34 per share, in respect of the 1,200,000,000
ordinary shares held by the Company’s shareholders, a total of
Baht 408 million. The Company paid interim dividends of Baht
0.38 per share, totaling Baht 456.00 million on 15 September
2011. However, the payment of dividend must be approved by
the Annual General Meeting of shareholders of the Company and
the Office of Insurance Commission.
40.2 On 22 February 2012, the meeting of the Company’s
Board of Director passed a resolution approving the allocation
of 7.15 million registered and non-transferrable units of Warrant
No. 2 to employees and/or managements.

41. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อ
ก�ำหนดของ คปภ. ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2 และผลจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
ตาม ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบาง
รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดย
ไม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไว้

41. Reclassification
To follow the adoption of presentation of the financial statements in accordance with the stipulations of the Declarations of
the OIC described in Note 2 to the financial statement, and the
adoption of new accounting standards described in Note 3 to the
financial statement and Note 5 to the financial statement. The
Certain amounts in the financial statements for the year ended 31
December 2010 have been reclassified to conform to the current
year’s classification, without the effect to the Company’s equity.

42. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

42. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the
Board of Directors on 22 February 2012.
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ส�ำนักงานใหญ่ : 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899
Call Center 0-2777-8000
ชื่อสาขา

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปทุมธานี
ศรีนครินทร์
สีลม
อโศก
เอกมัย
ภาคกลาง

กาญจนบุรี

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตั ย์
02-567-1414-6
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
4/43-44 หมู่ 10 สีแ่ ยกลาซาล ถ.ศรีนครินทร์
02-383-4591-3
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-758-8002
302 อาคารเอ็ส แอนด์ เอ ชัน้ 6-7 ถ.สีลม
02-233-0099
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
54 อาคาร บี.บี.บิลดิง้ ชัน้ 10-11 ห้องเลขที่ 1101-2 02-261-7766
ถ.สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ			
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		
23 / 66-73 อาคารสรชัย ชัน้ 19-20
02-726-9777
ซ.สุขมุ วิท 63 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ			
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรสาร
02-567-4729

pathumthani@bla.co.th

02-758-8001

srinakarin@bla.co.th

02-233-4114

silom@bla.co.th

02-261-7755

asoke@bla.co.th

02-726-9676

eakamai@bla.co.th

28/1-3 หมู่ 9 ถ.อูท่ อง ต.ปากแพรก
034-515-574
034-515-578
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-621-616		
ชัยนาท
88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
056-414-645-6
056-414-647
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000		
นครปฐม
194 หมู่ 1 ถ.ทรงพล ต.ล�ำพยา
034-218-582-3
034-218-584
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000		
บ้านโป่ง
114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง
032-344-389-91
032-201-251
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
032-200-444
ประจวบคีรขี นั ธ์ 27/56 ซ.หมูบ่ า้ นบ่อฝ้าย ต.หัวหิน
032-547-354-5
032-522-805
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110		
พระนครศรีอยุธยา 3/37-39 หมู่ 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชยั
035-322-001-4
035-322-005
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 		
เพชรบุรี
116 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้
032-424-190-1
032-424-409
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
032-419-842
ราชบุรี
26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง
032-313-152
032-337-517
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
032-313-434
ลพบุรี
256/13-15 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา
036-424-304
036-424-256
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
036-423-61,612-448		
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E-mail

kanchanaburi@bla.co.th
chainat@bla.co.th
nakhonpathom@bla.co.th
banpong@bla.co.th
prachuap@bla.co.th
ayuthaya@bla.co.th
pethchaburi@bla.co.th
ratchaburi@bla.co.th
lopburi@bla.co.th

ชื่อสาขา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม 134/16-17 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
034-711-620
034-714-845
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
034-711-315		
		
034-711-774		
		
034-715-894		
สมุทรสาคร 931/108-109 ถ.พระรามที่ 2 ต.มหาชัย
034-810-276-7
034-870-907
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000		
สระบุรี
179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
036-308-202
036-230-460
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036-308-205-6
		
036-212-632		
สุพรรณบุรี
292/7-10 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย
035-501-158-9
035-500-566
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
035-501-160
อ่างทอง
82 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
035-626-396-7
035-626-395
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-611-334		

E-mail
samutsongkram@bla.co.th

samutsakhorn@bla.co.th
saraburi@bla.co.th
supanburi@bla.co.th
angthong@bla.co.th

ภาคตะวันออก

กบินทร์บรุ ี

102 หมู่ 16 ต.เมืองเก่า
037-202-533-4
037-282-930
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240			
จันทบุรี
29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่
039-313-251
039-323-782
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
039-313-870		
		
039-302-927		
ฉะเชิงเทรา 456, 458, 460 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
038-515-805-7
038-513-859
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
038-813-028		
		
038-812-454		
ชลบุรี
112/132-135 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา
038-784-261,3
038-784-262
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-784-389		
		
038-784-198		
นครนายก
149/5-6 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่
037-320-939
037-320-940
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
037-320-482		
บ้านเพ
107/32 หมู่ 2 ต.เพ
038-652-937-8
038-652-939
อ.เมือง จ.ระยอง 21160			
พัทยา
62/3-4 หมู่ 5 ต.นาเกลือ
038-368-064-5
038-368-066
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150			
ระยอง
83, 85, 87 ซ.6 ถ.ราษฎร์บำ� รุง ต.เนินพระ
038-615-015
038-617-152
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-800-449		
		
038-800-184

kabinburi@bla.co.th

ก�ำแพงเพชร

kamphaeng@bla.co.th

chanthaburi@bla.co.th
chachoensoa@bla.co.th
chonburi@bla.co.th
nakhonnayok@bla.co.th
banphe@bla.co.th
pattaya@bla.co.th
rayong@bla.co.th

ภาคเหนือ

631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
055-714-105-6
055-714-107
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000			
เชียงค�ำ	
25 หมู่ 10 ต.หย่วน
054-454-258-9
054-454-260
อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา 56110		
เชียงราย
208/3-4 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง
053-758-767
053-711-243
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-758-543		
		
053-758-794		
เชียงใหม่
119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภมู ิ
053-405-318-9
053-287-250
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-405-374-6		
		
053-287-251-3
ตาก
5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
055-540-601
055-540-683
อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-540-625

chiangkham@bla.co.th
chiangrai@bla.co.th
chiangmai@bla.co.th
tak@bla.co.th
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ชื่อสาขา

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ภาคเหนื
ภาคหนือ

ตะพานหิน

324/42-43 หมู่ 3 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก
056-621-333
056-621-800
ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110
056-622-223		
		
056-623-323		
เถิน
6/2-3 หมู่ 11 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด
054-333-494
054-333-493
อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
054-333-493		
นครสวรรค์ 36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�ำ้ โพ
056-228-742-4
056-228-745
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000		
พะเยา
556/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
054-482-112-3
054-480-281
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-480-220
พิจติ ร
2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
056-651-361-2
056-651-363
อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000		
พิษณุโลก
401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
055-221-566-8
055-242-552
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-246-658
เพชรบูรณ์
6/7- 8 ถ.สามัคคีชยั ต.ในเมือง
056-722-838
056-720-164
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
056-743-592
ล�ำปาง
236/9 หมู่ 1 ถ.ล�ำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง
054-352-623
054-352-624
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100
054-226-063		
		
054-227-063
สวรรคโลก
90/7,9 หมู่ 3 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ย่านยาว
055-641-507
055-641-807
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
055-641-218

taphanhin@bla.co.th
thoen@bla.co.th
nakhonsawan@bla.co.th
phayao@bla.co.th
phichit@bla.co.th
phitsanulok@bla.co.th
phetchabun@bla.co.th
lampang@bla.co.th
sawankhalok@bla.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงหนือ

กาฬสินธุ์

246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์
043-813-435
043-813-126
kalasin@bla.co.th
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
043-821-673		
ขอนแก่น
31/31-32 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง
043-244-033
043-244-537
khonkhan@bla.co.th
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-243-534			
		
043-243826			
ชัยภูมิ
270/9-11 หมู่ 6 ถ.ชัยภูม-ิ สีควิ้
044-837-072-3
044-837-074
chaiyaphum@bla.co.th
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000				
ชุมแพ
1212-1213 หมู่ 15 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ
043-385-043-4
0-4338-5045
chumpae@bla.co.th
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130			
นครพนม
175/3-4 ถ.บ�ำรุงเมือง ต.ในเมือง
042-520-603
042-520-604
nakhonphanom@bla.co.th
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-521-205			
		
042-520-371			
นครราชสีมา 549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
044-243-734
044-246-221
korat@bla.co.th
จ.นครราชสีมา 30000
044-261-736-7			
		
044-261-815			
นครราชสีมา 2 2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง
044-278-688-9
044-278-724
korat2@bla.co.th
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-278-690
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สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น�ำ้ โสม

95-95/1 หมู่ 1 ต.ศรีสำ� ราญ อ.น�ำ้ โสม
042-287-314
042-287-315
namsom@bla.co.th
จ.อุดรธานี 41210
042-287-351
บ้านผือ
79 หมู่ 4 ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ
042-281-525-6
042-281-523
banphue@bla.co.th
จ.อุดรธานี 41160
บุรรี มั ย์
129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง
044-614-427-8
044-614-417
buriram@bla.co.th
อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
พิมาย
677/2-3 หมู1่ ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง
044-285-411-2
044-928-328
phimai@bla.co.th
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110			
โพนพิสยั
2/4-5 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั
042-405-681
042-471-025
phonphisai@bla.co.th
จ.หนองคาย 43120
042-405-723			
		
042-471-383			
มหาสารคาม 1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล
043-711-789
043-712-025
mahasarakham@bla.co.th
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000			
ร้อยเอ็ด
38/8-9 ถ.สันติสขุ ต.ในเมือง
043-520-172
043-513-833
roiet@bla.co.th
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-520-098			
เลย
29/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง
042-812-198
042-812-020
loei@bla.co.th		
อ.เมือง จ.เลย 42000
ศรีบญุ เรือง 152 หมู่ 8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญุ เรือง
042-353-481-3
0-4235-3484
sribunrueang@bla.co.th
จ. หนองบัวล�ำภู 39180		
ศรีสะเกษ
1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้
045-620-304-5
045-643-571
srisaket@bla.co.th
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000			
สกลนคร
241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม
042-711-834
042-712-861
sakonnakhon@bla.co.th
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
042-730-394
สุรนิ ทร์
511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง
044-520-247
044-512-092
surin@bla.co.th		
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
044-520-427
หนองคาย
924/7 หมู่ 14 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
042-413-890-1
042-413-892
nongkhai@bla.co.th
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000			
หนองบัวล�ำภู 63 หมู่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
042-312-897-8
042-312-303
nongbualamphu@bla.co.th
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
042-360-193			
		
042-360-287
อุดรธานี
94/2 หมู่ 7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร
042-249-439
042-249-440
udon@bla.co.th
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-249-775-6			
		
042-249-894			
อุบลราชธานี 188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง
045-244-491
045-244-429
ubonratchathani@bla.co.th
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-264-093
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ชื่อสาขา

ภาคใต้

กระบี่

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน�ำ	
้
075-612-142
075-632-866
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
075-612-838
ชุมพร
181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา
077-501-871
077-502-727
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
077-571-775
ตรัง
59/61 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเทีย่ ง
075-211-054
075-211-247
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-218-826		
		
075-213-875		
นครศรีธรรมราช 774 ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง
075-321-513-5
075-368-030
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000		
เบตง
24 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง
073-230-114
073-245-262
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
073-245-262
ปัตตานี
400/53-54 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล
073-319-068
073-319-068
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-319-168		
ภูเก็ต
3/1 หมู่ 3 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา
076-236-810-7
076-236-818
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000		
ยะลา
317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง
073-213-622
073-215-239
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073-138-25
ระนอง
130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
077-832-956
077-832-594
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
077-835-903
สุราษฎร์ธานี 4/26-27 หมู่ 1 ถ.เลีย่ งเมือง ต.บางกุง้
077-225-275-6
077-225-277
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
หาดใหญ่
830 อาคารบริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 074-464-056-9
074-464-060
ชัน้ 3, 4, 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 			
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110			
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E-mail
krabi@bla.co.th
chumphon@bla.co.th
trang@bla.co.th
nakhonsi@bla.co.th
betong@bla.co.th
pattani@bla.co.th
phuket@bla.co.th

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้าง ความสุขที่มากกว่า

yala@bla.co.th
ranong@bla.co.th
suratthani@bla.co.th
hatyai@bla.co.th
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วิสัยทัศน์
ให้วคิตนไทยเห็
นประโยชน์
กขารประกั
นชีวาิต
ชี
ที
ม
่
ค
ี
วามสุ
มากกว
และท�ำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต
“มั่นคง อบอุน ใหคุณมั่นใจ”

That Thai people can realise the benefits of
life insurance and choose the appropriate coverage
for their financial situation and value of life.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PLC.

VISION

Vision

23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8888 โทรสาร 0-2777-8899 Call Center 0-2777-8000
www.bla.co.th

