เสริมสร้างความมั่นคง อย่างโปร่งใส

Building Financial Strength Transparently

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) เปิดขายหุ้นเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 เพื่อเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง รองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใส และความมั่นใจให้กับสาธารณชน

Bangkok Life Assurance Public
Co., Ltd. first offered its shares on the
stock exchange on 24 September 2009 to
strengthen our reserves fund, support the
future expansion of our business, ensure
our transparency and build confidence in
our Company.

รางวัลการบริหารงานดีเด่น

Outstanding Management Award
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ได้รับเลือกจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้รบั รางวัลบริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารบริหารงาน
ดีเด่นอีกครั้ง ในปี 2552 รวมแล้ว 4 ครั้ง โดยรางวัลนี้พิจารณาจากบริษัทที่มีความมั่นคงทางการ
เงิน ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานทางธุรกิจ ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน และประสิทธิภาพใน
ด้านการตลาด
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. was selected by the Office of
Insurance Commission for the prize for the best managed insurance company
again in 2009. In total, we have already been awarded four times. The prize is
awarded to companies with financial security, efficient business operations,
efficient asset management and efficient marketing.

ก้าวหน้าสู่...
มาตรฐาน ISO 9001:2008
Marching Forward to
ISO 9001:2008 Standard

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพจาก ISO 9001:
2000 ก้าวสู่มาตรฐาน  ISO 9001:2008 จาก International Certification Ltd., Auckland  
New Zealand (ICL) ซึ่งเป็นการยกระดับการทำ�งานทั้งในด้านการดำ�เนินงานกรมธรรม์สามัญ
สายประกั น ชี วิ ต และฝ่ า ยประกั น กลุ่ ม ถื อ เป็ น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต แห่ ง แรกในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ
ISO 9001:2008
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. has upgraded our quality
management system from ISO 9001: 2000 standard to ISO 9001:2008
standard from International Certification Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand.
We have upgraded our procedures for ordinary life insurance policy and group
policy operations and ours is the first insurance company in Thailand to receive
ISO 9001:2008.

สูส่ าขาทัว่ ประเทศด้วยมาตรฐาน
ISO 9001:2008

Building Our Nationwide Branches
with ISO 9001:2008 Standard

ด้ ว ยนโยบายยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารในทุ ก ๆ
สาขาของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 ด้านการให้บริการงานกรมธรรม์ประกัน
ชี วิ ต ประเภทสามั ญ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ ริ่ ม ต้ น พื้ น ที่ ส าขา
เชียงใหม่เป็นแห่งแรก และกำ�ลังดำ�เนินการขยายไปยังทุก
สาขาทั่วประเทศ

The Company’s policy is to upgrade
customer service in all branches of the
Company. To this end, we have raised the
standard of customer service for ordinary life
insurance policies at our Chiang Mai branch
to ISO 9001: 2008 standard. The Chiang Mai
branch is merely our starting point and the
Company is expanding such improvement to
all our branches throughout the country.

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

Thailand National Quality Awards (TNQA)
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาตัวแทนของเราให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพตัวแทน รวมทั้ง
มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจและใส่ ใจในการบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัท
เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
รางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิตที่จัด
ขึ้นเป็นประจำ�ในแต่ละปี โดยสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์และมอบรางวัลให้แก่ตัวแทน
ประกันชีวิต ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
จำ�นวน ถึง 261 คน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 65% ยิง่ กว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีตวั แทนอีกหลายท่านที่ได้รบั รางวัล
ติดต่อกันมานับสิบปีและมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมาแล้วถึง 18 ปี
Throughout the time Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. has been
operating our life insurance business, we have striven to develop our sales agents
to be knowledgeable and skillful in their profession as well as to possess honesty,
integrity, sincerity and diligence. These qualities are an important foundation for
the Company’s future growth.
The Thailand National Quality Award (TNQA) is an award for honouring
life insurance sales agents and it is given out every year. The Thai Life Assurance
Association sets the criteria and gives out the awards to sales agents who achieved
excellent results in their work according to the criteria. In 2009 the Company had
as many as 261 agents who were awarded the TNQA. This represents a rise of 65
per cent from the previous year. Furthermore, the Company also has many sales
agents who have been received the award in 10 consecutive years, including a
sales agent who has received the award for 18 consecutive years.
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MISSION STATEMENT
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) มีความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินชั้นนำ�ที่
มุง่ เน้นความมัน่ คงและมีความเป็นเลิศในการบริการ โดยมีระบบ
การจัดจำ�หน่าย และระบบการจัดการที่มีคุณภาพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ
Bangkok Life Assurance PCL. is determined
to be a leading life insurance company and
financial institution, focusing on security and
service excellence through quality distribution,
management systems and an adherence to a
professtional code of conduct.

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
FINANCIAL HIGHLIGHTS

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
เบี้ยประกันภัยรับ
Gross Written Premiums

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
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จำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance In Force

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
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2552
2009

2551
2008

381,177

326,584

210,627

175,513

170,550

151,071

84,607

70,093

50,179

37,662

34,428

32,431

19,913

15,007

2,996

2,071

5,437

4,926

53,558

41,892

68,340

51,482

1,186

752

1.12

0.75

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ / Financial Highlights

จำ�นวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ
Life Insurance In Force
• ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
• ประกันชีวิตกลุ่ม
Group Life
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยรายใหม่
New Business Sum Insured
• ประกันชีวิตรายบุคคล
Individual Life
• ประกันชีวิตกลุ่ม
Group Life
เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Income
รายได้จากการลงทุน
Investment Income
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
Benefit Payments to Policyholders
เงินสำ�รองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์
Life Insurance Policy Reserves
& Fraternal Benefits
สินทรัพย์รวม
Total Assets
กำ�ไรสุทธิ
Net Income
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
Net Income per Share (Baht)
เงินสำ�รองประกันชีวิตและสวัสดิิการสงเคราะห์
Life Insurance Policy Reserves &
Fraternal Benefits

กำ�ไรสุทธิ
Net Income

60,000
53,558
50,000
41,892
40,000
34,222
27,992
30,000
22,741
20,000
10,000
-

1,400
1,186
1,200
1,000
770 752
800
652
600
400 393
200
-

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
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หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

2548 2549 2550 2551 2552
2005 2006 2007 2008 2009

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน 5 ปี
FIVE - YEAR FINANCIAL REVIEW

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
รายการ / Item

2552/2009

2551/2008

2550/2007

2549/2006

2548/2005

สินทรัพย์รวม
68,340
51,482
44,410
36,608
30,419
Total Assets					
สินทรัพย์ลงทุน
65,763
49,038
42,268
34,664
28,590
Investment Assets						
เงินสำ�รองประกันชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์
53,558
41,892
34,222
27,992
22,741
Life Insurance Policy Reserves & Fraternal Benefits						
ส่วนของผู้ถือหุ้น
7,232
3,019
3,080
3,293
2,702
Shareholders’ Equity					
ทุนเรือนหุ้น
Share Capital
ทุนจดทะเบียน
1,220
1,220
1,220
1,000
1,000
		 Registered share capital
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
		 Issued and paid - up share capital					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
2,700
275
275
275
275
Gross Written Premium on Share Capital
เบี้ยประกันภัยรับ
19,913
15,007
12,496
10,603
9,476
Gross Written Premiums
• เบี้ยประกันภัยปีแรก
6,885
4,186
3,242
2,561
2,915
			 First Year Premiums
• เบี้ยประกันภัยปีต่อไป
13,028
10,821
9,254
8,043
6,561
			 Renewal Premiums
รายได้จากการลงทุน
2,996
2,071
2,116
1,726
1,307
Investment Income
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
19,954
14,843
12,483
10,595
9,446
Underwriting Expenses
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
1,112
965
871
716
590
Operating Expenses
กำ�ไรสุทธิ
1,186
752
770
652
393
Net Income
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
1.12
0.75
0.77
0.65
0.39
Net Income per Share (Baht)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)
1,059.18
1,000
1,000
1,000
1,000
Weighted Average Number of Ordinary Shares
(Million Shares)
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สารท่านประธานกรรมการ
CHAIRMAN’S STATEMENT

ผลการดำ�เนินงานของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมายังคงมีอัตราการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก (รวมเบี้ยชำ�ระ
ครั้งเดียว) จำ�นวน 6,885.06 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 64.48 เป็นเบี้ยประกันปีต่อไป จำ�นวน 13,027.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.39 และเบี้ยประกันภัยรวม 19,912.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ถึงแม้ในรอบปีที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ส�ำ คัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านทางการเมืองภายในที่ยังวุ่นวายจนส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ธุรกิจประกันชีวิตก็ยังคงมี
อั ต ราการขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอั น แสดงถึ ง ระดั บ การรั บ รู้ ข องประชาชนที่ ใ ห้ ค วามสำ� คั ญ หรื อ ความจำ � เป็ น ที่ ต้ อ งมี ป ระกั น ชี วิ ต
เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่างๆ ต่อบุคคลและครอบครัว ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการปูพื้นฐานความรู้ ความเชื่อมั่น และ
ความเข้าใจที่มีต่อธุรกิจ โดยในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดของธุรกิจประกันชีวิตมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 259,161.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
16.76 เป็นเบี้ยประกันปีแรก (รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว) จำ�นวน 87,815.25 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มสูงถึงร้อยละ 27.75 ทั้งนี้เนื่องจาก
ธนาคารต่างๆ มีนโยบายการขยายธุรกิจ Bancassurance อย่างเต็มที่ส่งผลให้ช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การชำ�ระเบี้ยประกันปีต่อไปซึ่งเป็นฐานเบี้ยประกันที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,346.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.82 โดยมีอัตราการเก็บเบี้ย (Premiums Collection) อยู่ที่ระดับร้อยละ 89
ส่วนผลการดำ�เนินงานของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมายังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก (รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว) จำ�นวน
6,885.06 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 64.48 เป็นเบีย้ ประกันปีตอ่ ไปจำ�นวน 13,027.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.39 และเบีย้ ประกันภัย
รวม 19,912.84 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.69 โดยมีอตั ราการเก็บเบีย้ (Premiums Collection) อยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 91.61 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่
ของธุรกิจ ช่วยให้มีผลกำ�ไรสุทธิใน ปี 2552 จำ�นวน 1,185.69 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 7,231.59 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์
ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2552 มีจำ�นวน 68,339.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 32.75 และมีเงินสำ�รองประกันชีวิต ณ เวลาเดียวกัน
จำ�นวน 53,557.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.85
และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน
อีก 2 ปีขา้ งหน้า บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกันยายน
2552 ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นจำ�นวน 2,700 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น
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During the past year Bangkok Life Assurance Company Limited achieved
rapid and high grade growth. This can be seen by the rise in earned first year
premiums by 64.48 per cent to Baht 6,885.06 million, earned renewal premiums
by 20.39 per cent to Baht 13,027.78 million and total earned premiums by 32.69
per cent to Baht 19,912.84 million.

The life insurance industry plays a vital role in the economic and social development of a country together with the quality
of people’s life. During the past year, several events adversely affected the Thai economy. Uncertainties in the global economy
and the chaotic internal political situation resulted in the recession of the Thai economy. Nevertheless the life insurance industry
still maintained a positive growth rate, which is a testament to the impressive level of public awareness on the importance and
even the necessity of having a life insurance policy. The concept of life insurance used to be new to many members of the
public and time was needed for building up knowledge, trust and confidence in the industry. Today the role of life insurance in
reducing various risks to individuals and their family is widely recognized.
During 2009, the total size of the life insurance market stood at Baht 259.16 billion, representing a rise of 16.76 per cent.
Total first year premiums (including single premiums) rose by 25.75 per cent to Baht 87.82 billion. This shift was due to the
policy of several commercial banks to expand the bancassurance business and resulted in substantial growth in sales. The
premiums category with the highest value was renewal premiums, which stood at Baht 171.35 billion, representing a rise of
11.82 per cent. The premiums collection rate was at 89 per cent.
As for the operating results of Bangkok Life Assurance Public Company Ltd., during the past year the Company
experienced further sustainable growth with good quality. This can be seen in the substantial rise of earned first year
premiums (including single premiums) by 64.48 per cent to Baht 6,885.06 million. Earned renewal premiums was Baht 13,027.78
million, an increase of 20.39 per cent. Total earned premiums stood at Baht 19,912.84 million, representing a growth of 32.69
per cent. The premiums collection rate at 91.61 per cent was above the industry’s average rate. These results in 2009 have
enabled the Company to achieve a net profit of Baht 1,185.69 million with shareholders’ equity rising to Baht 7,231.59 million.
Furthermore, our total assets at the end of 2009 reached Baht 68,339.47 million, representing a rise of 32.75 per cent from the
previous year, and our life insurance reserves grew by 27.85 per cent to Baht 53,557.94 million.
In order to facilitate future growth as well as to prepare for the impending changes in the regulations on life assurance
business, particularly with regards to risk-based capital which is likely to be in force within the next 2 years, the Company has
increased its capital and issued new shares for sale to the public to the total of Baht 2,700 million. We have become listed on
the Stock Exchange of Thailand in September 2009.
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สารท่านประธานกรรมการ
CHAIRMAN’S STATEMENT

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังคงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการทีม่ งุ่ เน้นให้ลกู ค้าได้รบั
บริการที่ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริการ พัฒนาบุคลากรตัวแทนให้มีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพสามารถให้
คำ�ปรึกษาและวางแผนการบริหารเงินให้กับลูกค้าได้

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการทีม่ งุ่ เน้นให้ลกู ค้าได้รบั
บริการที่ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริการ พัฒนาบุคลากรตัวแทนให้มีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพสามารถให้
คำ�ปรึกษาและวางแผนการบริหารเงินให้กบั ลูกค้าได้ รวมถึงการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาทีมงานขายประกันชีวติ ของธนาคารให้มคี วามรู้
ความชำ�นาญและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการลูกค้าตลอดจนการบริหารงานภายในองค์กร ปรับปรุงกรมธรรม์เดิม พัฒนารูปแบบ
กรมธรรม์ใหม่ และเพิม่ บริการเสริมด้านต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ดำ�เนินการเปิดสาขาในเขต
ภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทนให้เข้ามาใช้บริการ โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีจำ�นวนสาขา
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 71 สาขา
ตลอดระยะเวลากว่า 59 ปีของการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการที่จะตอบสนองสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมโดยจัดโครงการที่
มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนทั้งในกรุงเทพฯ และในชุมชนที่ห่างไกล โครงการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ และร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ เพื่อทำ�นุบำ�รุงศาสนาตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาแก่องค์กรการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้จำ�นวน
อาสาสมัคร พนักงาน ตัวแทนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ คู่ค้า ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน
ทุกท่านทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันทำ�งานด้วยความอุตสาหะ และทุม่ เทมาตลอดทัง้ ปี บริษทั ฯ จะรักษาความเชือ่ มัน่ นี้ไว้ดว้ ยการยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นบรรทัดฐานในการดำ�เนินงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความพึงพอใจแก่ผู้เอาประกันหรือผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
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In addition, we have continued to develop our organization in various ways. Our policy is to create
a customer service system aimed at the provision of complete, convenient and prompt services. The
Company regularly organized training sessions for our personnel to increase their knowledge, skills and
expertise in the fields of insurance and customer service.

In addition, we have continued to develop our organization in various ways. Our policy is to create a customer service
system aimed at the provision of complete, convenient and prompt services. The Company regularly organized training
sessions for our personnel to increase their knowledge, skills and expertise in the fields of insurance and customer service. We
have also trained our sales agents to ensure that their ethical and professional standards would enable them to provide the
best financial advice and planning for customers. Furthermore, we realize the importance of the development of life insurance
sales teams in commercial banks in order to provide them with greater knowledge and access to customers. Our information
technology network has been improved to cater for the provision of efficiency and quality of our customer service as well as the
refinement of internal operations. Existing policies have been upgraded and new policies been developed with extra services to
fulfil the needs of our customers. The Company has also opened two new provincial branches during the past year to provide
convenient service to our customers and sales agents. At the end of 2009, the Company has 71 branches covering all areas
of the country.
Throughout the 59 years of our existence, the Company’s goal has always been to contribute positive measures to our
society through projects to improve educational opportunities and the quality of life of children and youths in Bangkok and
in remote communities, to organize and implement public service projects by our staff and other volunteers, and to provide
donations to support religious and educational institutions.
On behalf of the Board of Directors, I would like to use this opportunity to give thanks to our shareholders, customers,
business associates, and other public and private organizations for their trust and support for the Company. Gratitude is
also expressed to the management, sales agents and other company staff who have worked with such dedication and
conscientiousness throughout the year. The Company will honour your trust with our promise to uphold corporate governance
principles as the foundation of operational management in order to provide for efficiency, stability and satisfaction to our
policyholders and customers and satisfactory returns for our shareholders.

Mr. Choedchu Sophonpanich
Chairman
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ประวัติบริษัท

CORPORATE MILESTONES
ประวัติบริษัท
ปี 2494

• 23 มีนาคม พันตรีควง อภัยวงศ์, พระยาศรีวิศาลวาจา และ
นายชิ น โสภณพนิ ช จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท โดยใช้ ชื่ อว่ า
“บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำ�กัด”
• 10 เมษายน เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั กรุงสยามประกันชีวติ จำ�กัด”
• 1 มิถุนายน เริ่มเปิดดำ�เนินการ ในชื่อ บริษัท กรุงสยามประกัน
ชีวิต จำ�กัด ณ สำ�นักงานเลขที่ 732 ถ.เจริญกรุง สามแยก
พระนคร มีสญั ลักษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมี มีอกั ษรชือ่ บริษทั
เป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ

• 5 ธันวาคม ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994
จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) ในการดำ�เนินการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ
ปี 2546

ปี 2508

• 1 ธันวาคม ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพ เป็นมาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดำ�เนินการกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญและการบริการลูกค้า ถือเป็นบริษัทประกันชีวิต
แห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้านนี้

ปี 2519

• ได้รบั รางวัลชมเชย “บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น”
ประจำ�ปี 2547 จากกรมการประกันภัย

• บริษัทจำ�เป็นต้องหยุดงานด้านประกันชีวิตไว้ชั่วคราว และเริ่ม
ดำ�เนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ (ฌาปนกิจ) เพียงอย่างเดียว
• คุณชิน โสภณพนิช ผู้ซึ่งมองการณ์ ไกลเห็นว่า ถึงเวลาดำ�เนิน
ธุรกิจประกันชีวติ อย่างจริงจัง จึงได้มอบหมายให้บริษทั ทีป่ รึกษา
สากลธุรกิจ (IFCCA) โดยคุณวัย วรรธนะกุล เป็นผูว้ างโครงสร้าง
ร่วมกับ Mr. K.V. Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์
ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurance ดำ�เนินการวาง
โครงสร้างและจัดระบบองค์กรใหม่
ปี 2520

• 7 กุมภาพันธ์ บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำ�เนินธุรกิจด้านประกันชีวติ อีกครัง้
ปี 2522

• 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำ�กัด ได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็น บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด เพือ่ บ่งบอกถึงความเป็น
บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา
ปี 2530-2532

• ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
ได้ยา้ ยจากถนนเจริญกรุงมาอยูท่ ี่ อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม
ในช่วงนีบ้ ริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตของผลงาน
โดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา 3 ปีนั้นสูงถึงร้อยละ 90 ทำ�ให้บริษัท
เติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ
ปี 2533

• 28 พฤษภาคม บริษัทฯ ย้ายที่ทำ�การใหม่ ไปยัง อาคารบี.บี.
บิลดิ้ง ชั้น 11-12 ถนนอโศก สุขุมวิท 21
ปี 2539

• 1 มิถุนายน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว บริษัทฯ จึงย้ายที่ทำ�การมาอยู่ ณ อาคาร 7 ชั้น รอยัล
ซิตี้อเวนิว ถนนพระรามเก้า
ปี 2540

• 18 มิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท
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ปี 2543

ปี 2547

ปี 2548

• เริ่มทำ�ธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)
• บริษัทฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับ 3 ประจำ�ปี 2548 จากกรมการประกันภัย
ปี 2550

• วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด ได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำ�กัด เพื่อให้บริษัท
มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
• บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับ 2 ประจำ�ปี 2550 จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี2551

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
รางวัลชมเชยประจำ�ปี 2551 จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี 2552

• ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ในการดำ�เนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิต และ
ฝ่ายประกันกลุ่ม ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ ได้รับ
ISO 9001:2008
• ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพ เป็นมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จาก International Certification Ltd., Auckland New Zealand
(ICL) ในการดำ�เนินงานกรมธรรม์สามัญสาขาเชียงใหม่

Corporate Milestones
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.
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

• In December 17, 2007, 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 upgraded its quality assurance system to
ISO 9001:2008 standard from International Certification Ltd.
(ICL), Auckland, New Zealand in our operations of ordinary
life policies and group life policies. Ours is the first life
insurance company in Thailand to receive ISO 9001:2008
certification.
• Our Chiang Mai branch also upgraded its quality
assurance system to ISO 9001:2008 standard from
International Certification Ltd. (ICL), Auckland, New Zealand
in their operations of ordinary life policies.
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ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจประกันชีวติ ในปี 2552 มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว โดยมีเบีย้ รับ
รวมทั้งระบบเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 259,161.36 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.76 แบ่งเป็น
เบี้ยปีแรก 57,041.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.51 เบี้ยชำ�ระครั้งเดียวจำ�นวน 30,773.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.19 เบี้ยปีต่อไป
171,346.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 และมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ (ประเภทสามัญ) ร้อยละ 89
สำ�หรับเบี้ยประกันภัยรับปีแรกของธุรกิจในปี 2552 กว่าร้อยละ 85.46 ยังคงมาจากธุรกิจหลัก คือ ประกันชีวิตประเภทสามัญ ซึ่ง
มีเบี้ยรับจำ�นวน 48,747.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 37.24 อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
ประกันชีวติ สะท้อนให้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ โดยในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจประกันชีวติ เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของ
ประชาชนมากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำ�คัญและมีทัศนคติด้านลบต่อธุรกิจ แม้ว่า
ตลอดปี 2552 ธุ ร กิ จ จะได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง แต่ ก็ ไ ด้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น อยู่ ห ลายประการ
คือ ประการแรก อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังคงอยู่ ในระดับต่ำ�ทำ�ให้ประชาชนสนใจซื้อประกันชีวิตเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่า
ประการที่สอง นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ในตลาดที่มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ ทำ�ให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้นในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและกำ �ลังซื้อ ประการที่
สาม การเพิ่มช่องทางจัดจำ�หน่ายใหม่ๆ ทั้งการขายผ่านโทรศัพท์ ผ่านโทรทัศน์ หรือ อินเตอร์เน็ต ทำ�ให้การประกันชีวิตเข้าถึง
ประชาชนได้ในวงกว้างและรวดเร็วยิ่งขึ้น และประการที่สี่ การสร้างมาตรฐานกำ�กับดูแลธุรกิจจากภาครัฐที่ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ตัวแทนและการให้บริการของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความภักดีต่อบริษัท ช่วยป้องกันการขาดอายุของ
กรมธรรม์ และสร้างมาตรฐานของธุรกิจให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจยังคงมีอยูส่ งู เนือ่ งจากปัจจุบันประเทศไทยมีอตั ราการถือครองกรมธรรม์เพียงร้อยละ 26
(ณ มิ.ย. 2552) หากได้รบั แรงสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ เพิม่ เติม เช่น การลดหย่อนภาษี การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจให้กับประชาชน จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่องเป็นอย่างดี
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Overview of the Life Insurance Industry in 2009
The operating results of the life insurance industry in 2009 demonstrated continuous positive growth, despite the
general slowdown of the economy. The total gross written premiums for the whole industry amounted to Baht 259,161.36 million,
which represents a year-on-year growth of 16.76 per cent. Total first-year premiums were Baht 57,041.34 million,
having grown by 27.51 per cent. Total single premiums were Baht 30,773.91 million, representing a rise of 28.19 per cent.
Total renewal premiums were Baht 171,346.12 million, having risen by 11.82 per cent. The persistency ratio of ordinary life
insurance policies was 89 per cent.
As for first-year premiums written in 2009, over 85.46 per cent still came from the main sector of ordinary life insurance
policies. The total premiums for this category were Baht 48,747.19 million, equivalent to a year-on-year growth of 37.24 per
cent. The persistent growth of the life insurance industry reflects the public’s confidence in the industry. In the past 2-3 years,
the life insurance industry has clearly become better known and accepted by the public compared to the past, when the public
did not see its importance and had negative views of the industry. Even though throughout 2009, the industry was affected
by political and economic factors, there were also many positive developments. Firstly, the market interest rate remained low,
increasing the public’s interest in buying life insurance to gain higher returns. Secondly, innovative new products that have been
designed to fulfil a diverse range of situations and demands were launched. This meant the public had more choice in searching
for products that fit their needs and budget. Thirdly, the introduction of new sales channels, such as telemarketing, direct
marketing on television and internet commerce, has ensured that the life insurance industry has access to a broad range of
potential customers. Fourthly, the creation of the industry’s regulatory standards by the government has raised the quality of
insurance sales agents and the companies’ customer service. This meant that customers’ impression of the companies was
improved and customer loyalty increased, resulting in more customers renewing their policies and increasing the industry’s
respectability.
Future opportunities for the expansion of the industry remain high as Thailand has a low coverage rate with only 26
per cent of the population holding a life insurance policy (as of June 2009). If the industry receives support from the public
sector, for example through tax credits and the propagation of life insurance understanding to the general public, the industry
in Thailand will be able to maintain a continuous growth in the future.
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แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตปี 2553
ในปี 2553 ธุรกิจประกันชีวติ ยังคงเป็นธุรกิจที่ได้รบั ความสนใจ จากแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยสมาคมประกันชีวติ ไทย
ได้ประมาณการอัตราเติบโตของธุรกิจไว้ที่ร้อยละ 15 - 20 ด้วยปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในหลายด้าน ได้แก่ การเพิ่มช่อง
ทางจำ�หน่ายใหม่, การพัฒนาสินค้า, การพัฒนาคุณภาพตัวแทน และการให้บริการของบริษัท ตลอดจนความเข้าใจและการตอบรับที่ดี
ของประชาชนต่อการประกันชีวิต นอกจากนี้การพัฒนาการทำ�ตลาดไมโคร อินชัวรันส์ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยมีบริษัทประกันชีวิต
หลายแห่งต่างเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการทำ�ตลาด เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2553 สามารถเติบโตและขยาย
วงกว้างได้มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มด้านการแข่งขันในตลาดก็จะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยในทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องทาง
ขายผ่านธนาคารหรือแบงก์แอสชัวรันส์ ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่น่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงที่สุด โดยหลายๆ บริษัทที่มีธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่เป็นพันธมิตรต่างตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะครองอันดับหนึง่ ในธุรกิจ ประกอบกับนโยบายของธนาคารพาณิชย์ทมี่ แี นวโน้มการปล่อยสินเชือ่
เพิ่มมากขึ้นในปี 2553 คาดว่าจะทำ�ให้ตลาดประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองสินเชื่อเติบโตขึ้นกว่าในอดีต ทำ�ให้ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์
เติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย   
สำ�หรับช่องทางขายผ่านตัวแทนซึง่ เป็นช่องทางหลักทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ คาดว่าจะมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงเช่นกัน เนือ่ งจากหลายๆ บริษทั
ต่างเน้นนโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงตลาดพืน้ ที่ในระดับรากหญ้าซึง่ เป็นฐานตลาดขนาดใหญ่เพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้
ด้านการสรรหาตัวแทนใหม่นนั้ ทางสมาคมประกันชีวติ ไทยประมาณการอัตราการเติบโตของผูส้ มัครสอบตัวแทนไว้ทรี่ อ้ ยละ 10 โดยหลายๆ
บริษัทยังคงให้น้ำ�หนักกับการรักษาตัวแทนเก่า และพัฒนาคุณภาพของตัวแทนไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินควบคู่กันไปเพื่อรองรับ
การแข่งขันด้วย เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตตัวแทนประกันชีวิตไม่เพียงแต่จะทำ�หน้าที่เสนอขายสินค้าเท่านั้น หากสามารถให้คำ�แนะนำ�
หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าได้ ย่อมมีความได้เปรียบและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่อาชีพตัวแทนให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น
สำ�หรับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบในปี 2553 อัตราการขยายตัวขึ้นอยู่กับแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมในประเทศ และปัจจัยด้านอัตราดอกเบีย้ โดยในปี 2553 อัตราดอกเบีย้ มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบต่อสินค้าประเภท
สะสมทรัพย์ซึ่งลูกค้าอาจจะหันไปลงทุนหรือออมเงินด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
และมีความยืดหยุน่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงใจลูกค้ามากทีส่ ดุ จะช่วยเพิม่ อัตราการเติบโตของธุรกิจ
และลดอัตราเสี่ยงต่อการขาดอายุกรมธรรม์ลงได้
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The Trend for the Life Insurance Industry in 2010
In 2010, the life insurance industry still generated much public interest from its persistent growth rate. The Thai Life
Assurance Association has estimated the industry’s growth rate at 15-20 per cent due to numerous factors that would
enhance the industry’s growth in many ways. The introduction of new sales channels, product development and the
improvement in quality of the sales agents and companies’ customer service have all helped the industry. Furthermore,
the public has a better understanding and acceptance of life insurance. Additionally, the government has supported the
development of a micro-insurance market and many life insurance companies have prepared an entry into such a market. All
of these are factors that would ensure a growth of the life insurance industry in 2010.
Nevertheless, there is also a trend towards more intense competition within the market in all sales channels, especially
sales through commercial banks or bancassurance, which is likely to become the sales channel with the most intense
competition. Many life insurance companies that have large commercial banks as their partners aim to become the industry
leader. Furthermore, the trend is that the commercial banks would ease its lending policy in 2010, which would result in a growth
of the credit life insurance market and a corresponding growth in sales through bancassurance.
As for sales through insurance sales agents, which is the main sales channel with a significant role in the industry,
the level of competition is also likely to be intense. Numerous companies are pursuing an aggressive policy in accessing the
grassroots market, which is a large market base, to gain maximum market share. Additionally, the Thai Life Assurance
Association has projected that the growth in insurance sales agent candidates will be 10 per cent. Many companies still
emphasize retaining their existing sales agents and developing their sales agents into financial advisers to prepare for increased
competition. In the future, it is likely that insurance sales agents will not only market and sell the products. If sales agents can
also provide advice and act as financial advisers for customers, the sales agents will have a competitive edge, add value to
their profession and increase acceptance and trust from the customers.
As for the trend for the growth of the life insurance industry as a whole in 2010, the growth rate will depend on the
general trend of the national economy and the interest rate. It is likely that the interest rate will increase in 2010, which will affect
savings products as customers choose to invest or save in other products that provide better returns. Therefore, development
of diverse, flexible products that suit the customers’ needs would help increase the growth rate of the industry and reduce the
lapse rate for policies.
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ผลการดำ�เนินงาน

COMPANY PERFORMANCE
โครงสร้างเบี้ยประกันภัยรับ ประจำ�ปี 2552
ในปี 2552 บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) มีผลผลิตเบีย้ รับรวมทุกประเภทธุรกิจเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 19,912.84 ล้านบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 16.76 โดย
เบี้ยรับรวมของบริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของธุรกิจ เป็นเบี้ยปีแรกทั้งสิ้น 5,459.62 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.29 เบี้ยชำ�ระ
ครั้งเดียวจำ�นวน 1,425.44 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.67 และเบี้ยปีต่อไปจำ�นวน 13,027.78 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ
20.39 โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ประเภทสามัญอยู่ที่ร้อยละ 91.61 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 89 และ ณ สิ้นปี
2552 บริษัทฯ มีจำ�นวนกรมธรรม์มีผลบังคับทั้งสิ้น 886,599 กรมธรรม์ คิดเป็นทุนประกันทั้งสิ้น 381,177 ล้านบาท
สำ�หรับผลผลิตรายใหม่ในปี 2552 เบีย้ ประกันภัยรับปีแรก (รวมเบีย้ ชำ�ระครัง้ เดียว) ของบริษทั ฯ โดยหลักกว่าร้อยละ 68.72 มาจาก
ช่องทางขายผ่านธนาคารหรือแบงก์แอสชัวรันส์ รองลงมาร้อยละ 29.35 มาจากช่องทางขายผ่านตัวแทน และเป็นช่องทางอืน่ ร้อยละ 1.94
ทั้งนี้ยอดขายผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ถือได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยในปีนี้มีอัตราการเติบโตของ
เบี้ยปีแรก (รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว) ถึงร้อยละ 77.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า
รายบุคคลหรือรายย่อย โดยเพิ่มสัดส่วนจากกลุ่มธุรกิจควบคู่กันไปด้วย ความสำ�เร็จดังกล่าวของช่องทางนี้เป็นผลมาจากการวางรากฐาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรมากว่า 4 - 5 ปี โดยเน้นในเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ความชำ�นาญในงานและการให้
บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเหมาะสมระหว่างองค์กร
ทางด้านช่องทางขายผ่านตัวแทน ในส่วนของเบีย้ ปีแรก (รวมเบีย้ ชำ�ระครัง้ เดียว) มีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 29.35 ตามแนวโน้มการขยายตัวของ
ธุรกิจ แต่หากมองในแง่ของเบีย้ รวมแล้วช่องทางขายผ่านตัวแทนมีสดั ส่วนยอดขายอยูท่ รี่ อ้ ยละ 52.22 ยังคงสูงกว่าช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์
ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 43.75 โดยในปี 2553 บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาช่องทางตัวแทนให้มากขึน้ เนือ่ งจากเป็นช่องทางหลักทีส่ ำ�คัญของธุรกิจ
ประกันชีวิตช่องทางหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการสร้างคุณค่าและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนสู่ตัวแทนคุณภาพ TNQA, IQA หรือ MDRT และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือให้กับตัวแทนของบริษัทและสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน
สำ�หรับรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทธุรกิจในปี 2552 สามารถแยกตามช่องทางจำ�หน่ายได้ดังต่อไปนี้
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The Structure of Insurance Premiums Written in 2009
In 2009, Bangkok Life Assurance had total gross written premiums of Baht 19,912.84 million, which represents
a year-on-year growth of over 32.69 per cent, while the industry’s average growth was 16.76 per cent. The Company’s
total premiums ranked fourth among all companies in the industry. The premiums comprised of first-year premiums,
single premiums and renewal premiums. First-year premiums were Baht 5,459.62 million, amounting to a growth of 55.29
per cent. Single premiums were Baht 1,425.44 million, representing a growth of 112.67 per cent. Renewal premiums
were Baht 13,027.78 million, having grown by 20.39 per cent. The persistency rate for ordinary life policies was 91.61
per cent, while the industry average was 89 per cent. At the end of 2009, the Company had 886,599 policies in force and a
total sum insured of Baht 381,177 million.
As for new business in 2009, over 68.72 per cent of the Company’s first-year insurance premiums (including single
premiums) came through the commercial bank sales channel or bancassurance. The next most important sales channel was
insurance sales agents, which contributed 29.35 per cent, and other channels contributed 1.94 per cent.
The bancassurance channel increased its share of total sales and demonstrated an impressive growth rate. In 2009, the
year-on-year growth for first year premiums (including single premiums) was as high as 77.14 per cent. Most of the sales came
from individual consumers and small businesses, while the share of commercial customers has also increased. The success
of this sales channel is the result of over 4-5 years of our investment in personnel development. The Company emphasised
creating a good mindset; the development of skills, knowledge and expertise in service provision; and the development of a
harmonious and appropriate operations system between organisations.
Sales through insurance sales agents contributed to only 29.35 per cent of first-year premiums (including single
premiums) in line with the industry’s growth trend. However, insurance sales agents contributed 52.22 per cent of total
premiums, which is still higher than sales through bancassurance, which contributed 43.75 per cent. In 2010, the Company’s
policy is to develop sales through the agent channel due to its ability to provide comprehensive coverage to all types of
customers. We will stress value creation for our customers by developing our sales agents to meet various certifications,
such as TNQA, IQA or MDRT, and enabling our sales agents to act as financial advisers to suit the current business climate.
The details of total earned insurance premiums for all aspects of our business may be divided according to the sales
channels as follow.
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2%

ช่องทางอื่น
Others

24%

ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ไม่รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว)

73%

ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรกทัง้ สิน้ 5,459.62 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.29 ในจำ�นวนนี้มาจากช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร 4,004.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.26 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 73.34 ของเบี้ยรับปีแรกทั้งหมด รองลงมาเป็น
ช่ อ งทางขายผ่ า นตั ว แทนจำ � นวน 1,322.19 ล้ า นบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 1.59 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.22 และจาก
ช่องทางอื่นๆ จำ�นวน 133.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.44

เบี้ยชำ�ระครั้งเดียว

สำ�หรับเบี้ยชำ�ระครั้งเดียวในปีนี้มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,425.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 112.67 ทั้งนี้อัตราการเติบโตดังกล่าว
เพิม่ สูงขึน้ อย่างมากจากนโยบายส่งเสริมการขายของบริษทั สำ�หรับช่องทางตัวแทน โดยเบีย้ ชำ�ระครัง้ เดียวทัง้ หมดมาจากช่องทางขายผ่าน
ธนาคาร 727.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.31 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.01 ของเบี้ยชำ�ระครั้งเดียวทั้งหมด รองลงมาเป็นช่องทางขาย
ผ่านตัวแทนจำ�นวน 698.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,659.69 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.99

5%

ช่องทางอื่น
Others

64%

ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents
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เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป

31%

ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

เบีย้ ประกันภัยรับปีตอ่ ไปมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 13,027.78 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.39 ในจำ�นวนนี้เป็นเบี้ยปีต่อไปจาก
ช่องทางขายผ่านตัวแทนจำ �นวน 8,377.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.06 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.30 ของเบี้ยปีต่อไป
ทั้งหมด รองลงมาเป็นช่องทางขายผ่านธนาคารจำ�นวน 3,981.61
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.78 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.56 และ
มาจากช่องทางอื่นๆ จำ�นวน 668.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.20 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.13

First-Year Premiums (Excluding Single Premiums)

The Company’s total first year premiums were Baht 5,459.62 million, representing an increase of 55.29 per cent
from the previous year. Of this figure, Baht 4,004.12 million came through bancassurance, having increased by 96.26 per
cent and representing 73.34 per cent of total first-year premiums. Sales through agents contributed Baht 1,322.19 million,
having fallen by 1.59 per cent and representing 24.22 per cent of total first-year premiums. Other sales channels contributed
Baht 133.31 million, having grown by 1.05 per cent and representing 2.44 per cent of total first-year premiums.

Single Premiums

The total single premiums written in this year were
Baht 1,425.44 million, having risen by 112.67 per cent from
the previous year. The extremely high growth rate is due the
Company’s policy to promote sales through sales agents. The
sum of single premiums written through bancassurance was
Baht 727.09 million, having increased by 15.31 per cent and
representing 51.01 per cent of all single premiums written.
Insurance sales agents contributed Baht 698.35 million,
representing a rise of 1,659.69 per cent and making up 48.99
per cent of total single premiums written.

49%

ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

51%

ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

Renewal Premiums

The total renewal premiums were Baht 13,027.78 million, having risen by 20.39 per cent from the previous year. Sales
through agents contributed Baht 8,377.31 million, which represents a rise of 6.06 per cent and made up 64.30 per cent of total
renewal premiums. Bancassurance contributed Baht 3,981.61 million, having risen by 72.78 per cent and representing 30.56
per cent of the total. Other sales channels contributed Baht 668.86 million, having risen by 8.20 per cent and amounting to 5.13
per cent of the total.
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4%

ช่องทางอื่น
Others

44%

เบี้ยประกันภัยรับรวม

ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

เบี้ยประกันภัยรับรวมมีจำ�นวนทั้งสิ้น 19,912.84 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 32.69 เป็นเบีย้ รวมของช่องทางขายผ่าน
ตัวแทนจำ�นวน 10,397.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.22 ของเบี้ยรับรวมทั้งหมด รองลงมา
เป็นช่องทางขายผ่านธนาคารจำ�นวน 8,712.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75.12 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.75 และมาจากช่องทางอืน่ ๆ
จำ�นวน 802.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.03

52%

ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

follow

นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว) สามารถแยกตามแบบประกันที่ขายได้ดังต่อไปนี้
The total first year premiums (including single premiums) can be broken down according to the type of policies sold as
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
ประเภท
Type

เบี้ยชำ�ระครั้งเดียว - สามัญ
Ordinary Single Premium Insurance
แบบสามัญ
Ordinary Insurance
• ตลอดชีพ
• Whole Life Insurance
• สะสมทรัพย์
• Endowment Insurance
• ชั่วระยะเวลา
• Term Insurance
• สัญญาเพิ่มเติม
• Rider Insurance
ประกันกลุ่ม
Group Life Insurance
รวมทั้งสิ้น
Total
28

เบี้ยปีแรก
(รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว)
First-Year Premiums
(Including Single Premiums)

%+/-

สัดส่วน
Percentage (%)

698.35

1,659.69%

10.14%

5,249.61

59.23%

76.25%

340.68

7.78%

4.95%

4,659.88

72.65%

67.68%

5.27

-79.78%

0.08%

243.79

-4.69%

3.54%

937.10

10.34%

13.61%

6,885.06

64.48%

100.00%

Total Premiums

Total premiums were Baht 19,912.84 million, representing a year-on-year growth of 32.69 per cent. Of the total figure,
Baht 10,397.85 million was written through insurance sales agents, having risen by 12.02 per cent from the previous year and
representing 52.22 per cent of the total premiums written. Bancassurance contributed Baht 8,712.82 million, having risen by
75.12 per cent and representing 43.75 per cent of the total. Other sales channels contributed Baht 802.18 million, having risen
by 6.95 per cent and representing 4.03 per cent of the total.

เบีย้ ประกันภัยรับปีแรกของบริษทั โดยหลักๆ ร้อยละ 76.25
มาจากแบบประกันประเภทสามัญ ด้วยเบี้ยรับจำ�นวน 5,249.61
ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
59.23 รองลงมาร้อยละ 13.61 เป็นแบบประกันประเภทกลุม่ จำ�นวน
937.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 และแบบสามัญประเภท
ชำ�ระเบี้ยครั้งเดียว ร้อยละ 10.14 ด้วยเบี้ยรับจำ�นวน 698.35 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,659.69

Overall, 76.25 per cent of the Company’s total first-year
premiums were from ordinary policies, with premiums
of Baht 5,249.61 million, representing a growth of 59.23
per cent. Next were group life policies, which contributed
13.61 per cent or Baht 937.10 million, having risen by 10.34
per cent. Ordinary single premiums policies contributed 10.14
per cent with premiums of Baht 698.35 million, having risen
by 1,659.69 per cent.
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ด้านการลงทุน

Investment

การลงทุ น ในปี 2552 มี ค วามผั น ผวนค่ อ นข้ า งมาก
โดยได้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกที่ ถ ดถอยรุ น แรง
โดยเฉพาะในไตรมาสแรกส่งผลให้ทางการต้องผ่อนคลายนโยบาย
การเงิน การคลังอย่างมาก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 1.50 ในช่วง
สิ้นปี 2551 ถึงต้นไตรมาสสองปี 2552 ขณะที่กระทรวงการคลัง
ได้ ดำ � เนิ น นโยบายการคลั ง แบบขาดดุ ล เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ผ่านโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งการดำ�เนินนโยบายดังกล่าวส่งผล
ให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรมีความผันผวน โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเคลื่อนไหวตามการคาดการณ์ถึงทิศทาง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และปริ ม าณการออกพั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณของกระทรวงการคลัง

Investment environment in 2009 was highly volatile
due the effects of the global economic crisis, especially in the
first quarter, which led the authorities to pursue expansionary
fiscal and monetary policies. The Bank of Thailand reduced
its policy rate by a total of 1.50 per cent during the period
from the end of 2008 to the beginning of the second quarter
of 2009. The Ministry of Finance created a budget deficit in
order to stimulate the economy through the Thai Khem Khaeng
project. Such policy resulted in a fluctuation in market bond
yields, especially during the first half of the year, caused by
expectations on economic recovery outlook, timing of the
change in policy rate by the Bank of Thailand, and the amount
of government bonds issued to finance the government
budget deficit by the Ministry of Finance.

สำ�หรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากดัชนีตกต่ำ�
อย่างรุนแรงในปี 2551 ตลาดฯ ได้ปรับตัวดีขึ้นจากการที่เศรษฐกิจ
เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว แม้ว่ายังคงมีปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง และปัญหากรณีศาลปกครองกลางสั่งระงับการดำ�เนิน
โครงการในมาบตาพุด ซึง่ ส่งผลระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2552 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 63.24
จากสิ้นปี 2551
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น
65,763 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16,725 ล้านบาท จาก 49,038 ล้านบาท
ในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34 ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน
ที่มีความมั่นคงสูง เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84.26 ขณะที่
เงินลงทุนในหุ้นสามัญมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.76 และเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.45 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนจาก
ค่าเช่าในระยะยาวและกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้
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As for investment in the stock market, after the
index fell dramatically in 2008, the market rose after the
economy showed signs of recovery, despite the continuing
political problems and the problems arising from the Central
Administrative Court’s injunction on further construction at
the Map Ta Phut industrial estate, both of which affected
investors’ confidence. Overall, in 2009 the Stock Exchange
of Thailand index rose by 63.24 per cent.
As of the end of 2009, the value of Company’s
investment assets was Baht 65,763 million, having
risen by Baht 16,725 million from Baht 49,038 million in
2008, representing a growth of 34 per cent. The majority of
investment assets were invested in government bonds, Bank
of Thailand bonds, State Enterprise bonds, and corporate
debentures with high creditworthiness. Investment assets in
this category amounted to 84.26 per cent, while investment
in equities and unit trusts account for 6.76 per cent and 3.45
per cent, respectively. Investment in unit trusts, in particular,
mostly comprised of property funds, which provided long
term rental income, and fixed income funds.

ในปี 2552 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จากการลงทุ น สุ ท ธิ ก่ อ น
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำ�นวน 2,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
924 ล้ า นบาทจากปี ก่ อ น เนื่ อ งจากมี กำ � ไรจากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ จำ�นวน 236 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 359 ล้านบาท
ในปีก่อน ประกอบกับรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับ และ
เงินปันผล ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ลงทุน ทำ�ให้มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 5.45
สูงขึ้นจากร้อยละ 4.80 ในปี 2551

รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี
Summary of Investment Assets at Year-End
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ตั๋วเงิน
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
หุ้นทุน
เงินให้กู้ยืมโดยกรมธรรม์เป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ (สุทธิ)
อื่นๆ
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด

Cash and bank deposits
Promissory notes
Bonds and treasury bills
Debentures
Unit trusts
Listed stocks
Policy loans    
Other loans (net)
Others
Total Investment

In 2009, the Company had net investment income
of  Baht 2,996 million, representing an increase of Baht 924
million from the previous year. This change is attributable to
profit from investment in securities amounting to Baht 236
million as opposed to the previous year’s Baht 359 million of
loss. Furthermore, investment income from interest, purchase
discounts, and dividend has shown satisfactory growth in
proportion to the increase in the portfolio’s value. Therefore,
the return on investment has increased to 5.45 per cent from
4.80 per cent in 2008.
2552 / 2009
2551 / 2008
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
Million Baht
%
Million Baht
%
1,718.06
2.61 2,381.64
4.86
4,695.64
7.14 4,058.37
8.28
42,951.30
65.31 28,448.59
58.01
7,763.77
11.81 7,422.86
15.14
2,269.93
3.45 1,334.41
2.72
4,445.58
6.76 3,594.04
7.33
1,216.89
1.85 1,050.86
2.14
687.19
1.04
747.58
1.52
14.72
0.02
65,763.08
100.00 49,038.35
100.00
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การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
RISK MANAGEMENT AND THE COMPANY’S RISK FACTORS
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้
สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายหลักขององค์กรไว้ดังนี้
“บริษัทฯ กำ�หนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน โดย
จัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน
วิเคราะห์ จัดลำ�ดับความสำ�คัญของความเสีย่ ง มีการจัดการ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นสำ�คัญ”

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่งตัง้
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ให้มีอำ�นาจหน้าที่กำ�หนด
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำ�การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร

Risk Management Policy

The Company has set its risk management policy to
conform to its mission and main objectives as follow.
“The Company has set a comprehensive risk
management process throughout the organisation, covering
all types of risks. The Company has also created specifications
of risks and their causes as well as estimations, analyses
and prioritisation of risks. The Company manages, tracks and
evaluates risk management so that the Company’s operations
may best fulfill its aims and objectives.”

Risk Management Structure

The Company has created a risk management structure
by appointing the “Risk Management Committee” with the
authority to set the policy and framework for the Company’s
risk management as well as to support and encourage the
application of risk management throughout the organisation in
an efficient manner for the Company’s greatest effectiveness.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบ
Internal Audit Dept.

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of
Directors

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

Reporting Line

ส่วนบริหารความเสี่ยง

Communication Line

บริษัทฯ ได้จัดตั้งส่วนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางและนำ�เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจน
ติดตามและรายงานความเสีย่ งประเภทต่างๆ รวมทัง้ มีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มี
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ส่วนบริหารความเสี่ยง
Risk Management
Section

Risk Management Section

The Company has created a risk management
section as the central office for proposing ways to manage risk
as well as track and report on various types of risk. The risk
management office has a direct responsibility in promoting

คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และมีกรอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการประเมิน
และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำ�เสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำ�หนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการทุกๆ ไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2552 ซึ่งอยู่ ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตทางการเงิน
ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะ
เศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมือง ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
จากความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำ�งาน “Cross Functional
Team” อันประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหลายส่วนงาน เพื่อให้
ครอบคลุมการดำ�เนินงานทุกกิจกรรม ทุกมุมมอง ในการศึกษา
และติดตามผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำ�ระ
เบี้ยของผู้เอาประกันภัย และร่วมกันทำ�งานในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะในการให้ค�ำ แนะนำ�ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้ง
ด้านความคุ้มครอง และการชำ�ระเบี้ย ตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกัน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ และผลเสียจากการหยุดชำ�ระเบี้ยหรือยกเลิกกรมธรรม์
รวมถึงปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการแก่
ผู้เอาประกันอย่างเต็มที่ และร่วมกันกำ�หนดมาตรการรองรับ ทั้งนี้
บริษทั ฯ ยังมีทมี งานด้านการตลาด ซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�งานวิจยั ด้านตลาด
เพือ่ บริษทั ฯ จะได้ดำ�เนินนโยบายด้านการตลาดอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมด้านตลาด และทบทวนนโยบายด้าน
การตลาดอย่างสม่ำ�เสมอ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ
ท้าทายใหม่ๆ เพือ่ สร้างการเติบโตและการทำ�กำ�ไรอย่างต่อเนือ่ งและ
ยัง่ ยืน พร้อมทัง้ เสริมสร้างและรักษาความเป็นผูน้ �ำ ในธุรกิจประกันชีวติ
ฉะนั้นการเลือกกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
อีกประเด็นหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ และมีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการ
การกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์ ในการดำ�เนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
แผนระยะยาว และแผนธุรกิจประจำ �ปี โดยเนื้อหาครอบคลุม
การประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
คู่แข่งขัน ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จและอุปสรรค เป้าหมายขององค์กร

the Company’s risk management system to meet internal
standards. It also has a direct responsibility in organizing
appropriate risk management and internal control systems
that is efficient and has the same applicable set of guidelines
throughout the organization to prevent any damages that may
occur. The risk management section also regularly tracks and
reports on risks to the Risk Management Committee. The Risk
Management Committee will meet regularly once per quarter.

Significant Risk Factors in the Company’s
Business Operations
Risk of Economic Volatility

The year 2009 was a period of recovery from the United
States’ financial crisis, which affected consumer confidence
in the economic and political situation. In order to prevent the
risks from such volatility, the Company acknowledges the
importance of managing the risk of economic volatility. The
company has created a “Cross-Functional Team” working
group, which comprises of executive officers from many
sections to cover all areas of operations and viewpoints to
study and follow the effects that may alter the policyholders’
ability to pay their premiums. The working group also worked
together in solving various problems, especially in providing
advice in changing the coverage and premiums payment
methods to respond to the changing needs of our policyholders,
to protect the rights and benefits according to insurance
agreements and to minimise the downsides of premiums
non-payments or policy cancellations. The working group
strove to improve the quality and efficiency of our customer
service and jointly set responsive measures. Moreover,
the Company has a special marketing team, whose duty
is to carry out market research so that the Company can
operate marketing policies that are appropriate and fitting to
the market environment and Company can constantly revise
its marketing policies.
Strategic Risk

The Company is determined to improve our capability,
create business opportunities, as well as preparing
ourselves for new challenges. We aim to obtain continual
and sustainable growth and profit in addition to building and
maintaining our leadership in the life insurance industry.
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การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
RISK MANAGEMENT AND THE COMPANY’S RISK FACTORS
การติดตามผล
Monitoring

การให้ข้อมูลและการสื่อสาร
Information & Communication

การกำ�หนดวัตถุประสงค์
Objective Setting

สภาพแวดล้อมภายใน
Internal Environment

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม
Risk Response/Control Activities

และของหน่วยงาน พร้อมกำ�หนดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ของแผนงานและโครงการต่างๆ พร้อมกับการจัดทำ�แผนงานและ
งบประมาณประจำ�ปี ซึง่ ทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในกระบวนการอย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้อาศัยหลักการประเมินด้วยตนเอง (Risk Control Self
Assessment : RCSA) โดยมีสว่ นบริหารความเสีย่ งเป็นหน่วยงานกลาง
ในการทบทวนและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานและมาตรการ
การบริหารความเสีย่ ง และทุกแผนงานและกระบวนการต่างๆ ได้ผา่ น
การพิจารณากลั่นกรองตามระดับสายงานอย่างเป็นระบบ จนถึง
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณ
ประจำ�ปี ตลอดจนการกำ�หนดกระบวนการติดตาม กำ�กับดูแล และ
ประเมินผลแผนงานอย่างชัดเจน ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การระบุเหตุการณ์
Event Identification

การประเมินความเสี่ยง
Risk Assessment

Therefore, our choice of strategy in business operations is
another factor that the Company sees as important and the
Company has issued systematic measures to manage our
strategy risks. Our operational strategic plan comprises of
long term plan and annual business plan, both of which cover
evaluation and analysis of the internal and external business
environment, our competitors, factors for success, obstacles,
and the organisation and various sections’ objectives. The
Company sets a risk management process for all plans and
projects, and creates annual plans and budgets, which involve
the participation of all sections. The Company utilises the
principles of Risk Control Self-Assessment (RCSA), while
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
the Risk Management Section acts as the central office in
• ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และความ revising and setting guidelines for business operations risk
ปลอดภัยของข้อมูล
management measures. All plans and projects are scrutinised
บริษัทฯ ถือความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร   systematically by the relevant departments and divisions up
ซึง่ หากเกิดขึน้ แล้วไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจได้เป็นปกติตอ่ เนือ่ ง อัน to the level of the Board of Directors, which approve annual
อาจมีสาเหตุจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น เกิดอัคคีภัย business plans and budgets as well as setting the tracking
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง น้ำ�ท่วม ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่งผลกระ process to oversee and evaluate the business plans’ results
ทบต่อการดำ�เนินงาน การให้บริการลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง throughout the year.
บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง การจัดทำ�แผนรองรับ
การดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
Operational Risk
โดยมาตรการสำ�คัญหนึ่งคือ การเตรียมการติดตั้งระบบ Disaster
• Risk from Continuous Business Operations and Data
Recovery เพื่อจำ�กัดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำ�ให้ Security
หน่วยงานสำ�คัญ (Critical Business Functions) เช่น หน่วยงาน
The Company treats such risks at organisational level
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฐานข้อมูล ระบบบัญชี รับ-จ่าย ระบบการ since if problems occur, normal business operations cannot
ให้บริการลูกค้า จะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ งหรือกลับมา continue. Such problems can occur due to numerous external
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ดำ�เนินการได้ในเวลาที่เหมาะสมตามปกติ โดยรวมถึงจัดทำ�แผน
ฉุกเฉินด้าน ระบบสารสนเทศโดยจัดให้มีระบบการสำ�รองข้อมูลไว้
นอกอาคารสำ�นักงานใหญ่ซงึ่ เป็นทีต่ งั้ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สร้าง
ระบบสำ�รองข้อมูล กำ�หนดระเบียบปฏิบัติและการตรวจสอบสิทธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลในระดับชัน้ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตัง้
ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันผูบ้ กุ รุก และการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
• ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอ และการสูญเสียบุคลากร
ในสายงานหลักของการดำ�เนินธุรกิจประกันชีวิต อันอาจก่อให้เกิด
การหยุดชะงักหรือชะลอการดำ�เนินกิจกรรมสำ�คัญๆ ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ
จึงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนขีดความสามารถรอบด้าน ในการเตรียมความพร้อมให้
กับพนักงานในทุกระดับ เพือ่ ความต่อเนือ่ งของการดำ�เนินกิจกรรม
หลักและสร้างกำ�ลังคนทดแทน กำ�หนดโครงสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ นอกจากนี้ความเสียหายอัน
อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม ความผิด
พลาดของบุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน รายได้ เงินกองทุน ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการสื่อสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการกำ�หนดการประชุม การฝึกอบรมอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจน
จัดทำ�คู่มือมาตรฐานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในปี 2552
บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับได้ตระหนัก เข้าใจ และให้ความ
สำ�คัญในทุกกระบวนการดำ�เนินงานด้วยการพิจารณาความเสี่ยง
ความถูกต้องครบถ้วนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังได้กำ�หนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นแผนยุทธศาสตร์หนึ่งของ
องค์กร
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านการเงินและการลงทุน

• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่อาจ
ไม่สอดคล้องกัน กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทั ฯ และ
ในปี 2552 ด้วยภาวะตลาดที่ผันผวนทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
การเมือง บริษทั ฯ มีมาตรการการป้องกันและการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยการกระจายการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาวทีม่ คี วามเสีย่ งต่�ำ
สอดคล้องกับภาระหนี้โดยธรรมชาติของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นภาระผูกพันธ์
ตามกรมธรรม์ในระยะยาว และจะยังคงดำ�เนินกิจกรรมการลงทุน

factors, such as fire, faults in the electrical system, floods and
computer viruses. These events affect business operations,
customer service and our stakeholders. Thus, the Company
has set the policy on the creation of its Business Continuity
Plan (BCP). One of the important measures is to install a
disaster recovery system to reduce risks, so that critical
business functions, such as important databases, accounting
records and customer service system, can be restored to
operational level instantly or after an appropriate amount
of time. The Company also has an emergency plan for our
information systems. Our data are stored in a back-up system
outside of the Company’s head office, which is where our main
computer centre is located. We have created a data back-up
system and have promulgated strict rules, regulations and
identification system for all levels of data access as well as
installing anti-hacker and anti-virus software.
• People Risk
The risk of insufficient or the loss of personnel in the
main operations of the life insurance business may impede
or slow down the execution of important business activities,
resulting in loss of opportunities and capability in our
competition with other companies. The Company thus
has full determination and dedication in developing our
capability and ability on all areas in preparing all our employees
at all levels to carry on important business functions, build a
substitute workforce and create an appropriate compensation
framework so that we can continue our business competition.
Furthermore, damages may arise from inappropriate
execution of our activities, human errors, planning problems
and external factors to the extent of affecting our financial
status, revenue, reserves, reputation, image and legal standing.
The Company has set clear guidelines and publicised them to
all relevant sections. We regularly hold meetings and training
sessions as well as publishing standard handbooks and
following them rigorously. In 2009 the Company organised an
academic training course on comprehensive risk management
with the involvement of knowledgeable experts and specialists.
Thus, we can be confident that employees at all levels realise,
understand and prioritise risk management, ethical behaviour,
diligence and systematic behaviour in carrying out their work.
Moreover, the Company has set our personnel development
plan as one of our strategic plans.
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การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
RISK MANAGEMENT AND THE COMPANY’S RISK FACTORS
ตามนโยบายด้านการเงินและการลงทุนนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ใน
ปี 2553 บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนของ  
Asset and Liability Management ; ALM เพื่อช่วยให้บริษัทฯ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย การกำ�หนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยกำ�หนดเพดาน
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ เช่น Value at Risk ตลอดจนบริษทั ฯ จะได้
ทำ�การสอบทานคุณภาพและมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ โดยการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และมีเงินกองทุนเพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การใช้สทิ ธิต์ ามกรมธรรม์ของผูเ้ อาประกันเป็นอีกปัจจัยหนึง่
ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เพือ่
ให้สามารถชำ�ระหนีส้ นิ และรองรับภาระผูกพันตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
ได้ตลอดเวลา ภายใต้กรอบนโยบายด้านการเงินและการลงทุน ด้วย
การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วยว่า
หากมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องขายก่อนครบกำ�หนดต้องมีตลาดรองรับ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาปริมาณกระแสเงินสดจากพฤติกรรม
การใช้เงินในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการใช้เงิน
ประจำ�วันของบริษทั ฯ และดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องหรือจัดเตรียม
ปริมาณเงินสดให้เพียงพอ
• ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ คู่ สั ญ ญาไม่
สามารถชำ�ระหนี้หรือผิดนัดชำ�ระหนี้เมื่อถึงกำ�หนดสัญญา เพื่อ
จำ�กัดความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ จะพิจารณาความสามารถในการ
ชำ�ระหนี้และความมั่นคงของคู่สัญญาของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ
ได้แก่ ผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัทรับประกันภัยต่อทั้งใน
และต่างประเทศ  สำ�หรับการลงทุนในตราสารหนีส้ ว่ นใหญ่จะเลือก
ลงทุนกับ ตราสารหนีท้ รี่ ฐั บาลเป็นผูอ้ อก เช่น พันธบัตรรัฐบาล  ตัว๋
เงินคลัง หรือ ตราสารหนีท้ รี่ ฐั บาลค้�ำ ประกัน ถือว่าปลอดความเสีย่ ง
ประเภทนี้ สำ�หรับหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน บริษัทฯ เลือกลงทุน
ในบริษัทชั้นนำ�  โดยการวิเคราะห์ถึงประวัติ ความสามารถและ
จริยธรรมของผูบ้ ริหารในการดำ�เนินธุรกิจ และความตัง้ ใจทีจ่ ะชำ�ระ
ดอกเบีย้ และเงินต้นคืนตามจำ�นวนและในเวลาทีก่ �ำ หนด ในส่วนของ
บริษทั รับประกันภัยต่อบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขการคัดเลือกบริษทั
รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับ Credit Rating ในระดับ A
ขึ้นไปจากสถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ และเพื่อ
เป็นกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ
การเอาประกันภัยต่อ บริษัทฯ ได้กระจายการเอาประกันภัยต่อไป
ยังบริษัทรับประกันภัยต่อชั้นนำ�ของโลก และทำ�การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินของบริษัทคู่สัญญาอย่างสม่ำ�เสมอ
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Risk with Financial and Investment Effects

• Risk from Changes in the Value of Investment Capital
Risks that arise from volatility of interest rates,
foreign currency exchange rates and securities prices may
affect the value of the Company’s assets and liabilities as well
as the Company’s revenue and reserves. In 2009, the market
was volatile due to economic and political factors. Thus, the
Company set measures for the protection and management
of risks by diversifying our investment into long-term debt
securities with low risk, which are appropriate to the nature
of the Company’s liabilities, most of which are long-term by
the nature of policies. The Company continues to invest in
compliance with such financial and investment policy. For
2010, the Company has set a plan for risks from asset and
liability management (ALM) to help the Company manage risks
from changes in the interest rates. The values of acceptable
risks are set through ceiling values of various risks using
methods such as value at risk. The Company has also examined
the quality and value of our assets and liabilities with various
stress tests to ensure that the Company can handle changes
in any factor and still possess sufficient reserves to cover any
unexpected damages.
• Liquidity Risk
The utilisation of rights according to life insurance
policies by the policyholders is a risk that pushes the Company
to prioritize the management of our financial liquidity so that
the Company can always cover all our liabilities and fulfill
our commitments according to the terms of policies. Under
the framework of our financial and investment policy, the
Company has diversified our investment among high-quality
assets and at the same time we also evaluate the liquidity of
the relevant securities markets so that the Company will be
able to sell our assets before the terms expire if such needs
arise. Furthermore, the Company also studies our cash flow
compared with our past costs to ensure that our cash reserves
is adequate for everyday business operations and so that we
can maintain adequate liquid assets and cash.
• Credit Risk
Credit risks arise from the inability of our contractual
counterparts to repay their liabilities or the delay of their
repayment from the due dates. To limit such risks, the Company
carefully scrutinises the repayment ability and the stability of
all our contractual counterparts, which include private issuers

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

• ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย
เป็นความเสี่ยงหลักประการหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจที่
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญเพือ่ จำ�กัดและลดความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ กำ�หนดมาตรฐานที่เป็นธรรม
ต่อทั้งกลุ่มลูกค้าและบริษัทฯ และมีแนวทางการพิจารณาที่อ้างอิง
แหล่งข้อมูลจากหลากหลายสถาบันที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้การพิจารณา
รับประกันจะตระหนักถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้าน เช่น เพศ อายุ
อาชีพ ประวัตสิ ขุ ภาพว่ามีความเสีย่ งหรืออันตรายต่อชีวติ มากน้อย
เพียงใด ส่วนรายได้จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำ�ระเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงจำ�นวนเงินเอาประกัน  การแต่งตัง้ ผูร้ บั ประโยชน์
เป็นต้น นอกจากนี้ยังกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัทรับประกัน
ภัยต่อที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีชื่อเสียงชั้นนำ�ทั้งในและต่าง
ประเทศ
• ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินสินไหม
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการในการจ่ายสินไหมอัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ระเบียบข้อกำ�หนดต่างๆ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มีการติดตามกฎระเบียบอย่างสม่ำ�เสมอ และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดอย่างถูกต้องเคร่งครัด ตลอดจนการแจ้งและประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อภาพลักษณ์และชื่อ
เสียงอันดีของบริษัทฯ

of debt securities and national and international reinsurance
companies. Most of our investments in debt securities are in
public sector products, such as government bonds, treasury
bills or debt securities backed by the government. These public
sector debt securities are regarded to have zero risk. For
corporate bonds, the Company only invests in leading
companies after analysing the experience, ability and ethical
standard of the companies’ executive officers as well as
their determination to pay both the interest and the principal
sum at the value and the time promised. As for reinsurance
companies, the Company’s criterion is to select only reinsurance
companies with a credit rating of ‘A’ or higher from reputable and
reliable credit rating agencies. To spread the Company’s risks and
reduce risk from our reliance on a small number of reinsurance
companies, the Company reinsures with a number of leading
international reinsurance companies. Additionally, the
Company constantly updates our analysis of the financial
status of our contractual counterparts.
Insurance Risk

• Risk from evaluating insurance opportunities
is one of the main risks in our operations that the
Company is fully aware of. In order to limit and reduce the
risk to an acceptable level, the Company has set a standard
that is fair to both our customers and the Company and our
guidelines are based on data and information from numerous
reputable institutions. In evaluating whether to insure an
individual, the Company utilises a variety of factors, including
sex, age, occupation and medical records, to ascertain the risk
and danger to the individual’s life. Income is used to evaluate
factors such as the ability to pay insurance premiums, claims
limit and the appointment of beneficiaries. Furthermore, the
risk is spread to both national and international reinsurance
companies that are financially stable and have a good reputation.
• Risk in payment of claims
is a risk from the process of paying claims, which may
arise from activities that are incomplete and/or incorrect in
relations to the terms of the life insurance policy and other
regulations. The Company has mandated the relevant units
to constantly pay attention to the rules and regulations and
stress the need to act strictly according to the standards,
including informing and cooperating with relevant authorities
in a timely manner to maintain the good image and reputation
of the Company.
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

Shareholder Structure

The following table sets forth information regarding our
knowledge of the ten largest shareholders of our stock as of
27 November, 2009.

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders
  1.  Nippon Life Assurance Company
Nippon Life Assurance Company
  2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำ�กัด
Wattana Sophonpanich Co., Ltd.
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
  4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
  5. คุณชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich
  6. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำ�กัด
Chatubutr Holding Co., Ltd.
  7. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
MSI Holdings (Thailand) Co., Ltd.
  8. คุณชัย โสภณพนิช
Mr. Chai Sophonpanich
  9. คุณเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich
10. คุณสมเกียรติ ลิมทรง
Mr. Somkiart Limsong

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกลั่น
กรองงานที่มีความสำ�คัญ และตามความจำ�เป็นที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน  โดยจัดให้มีการประชุม
6 ครั้งเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ
3. คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการ
4. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
5. คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ
6. คุณประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
7. คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ
กรรมการ
8. คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ
กรรมการ
9. คุณนาโอกิ บัน
กรรมการ
10. คุณชัย นวพันธ์
กรรมการอิสระ
11. ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ
12. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
13. คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการอิสระ
14. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
กรรมการอิสระ
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สัดส่วนการถือหุ้น
Percentage of Shares
23.68%
13.29%
7.74%
5.27%
3.81%
3.75%
3.41%
2.81%
2.72%
2.44%

Management Structure

The management structure of Bangkok Life Assurance
Public Co., Ltd. comprises of the Board of Directors and various
subcommittees, namely the Audit Committee, the Executive Board
of Directors and Risk Management Committee. The subcommittee
members are all appointed by the Board of Directors to oversee
important issues and other work delegated by the Board of
Directors. The details of the Company’s management structure
are as follow.
The Board of Directors and Subcommittees
1. The Board of Directors
comprises of 14 directors in total and hold at least 6
meetings in one year.
1. Mr. Choedchu Sophonpanich Chairman of the Board
2. Mr. Chai Sophonpanich
Director
3. Mr. Chan Vathanakul
Director
4. Mrs. Savitri Ramyarupa
Director
5. Mrs. Ruchanee Nopmuang Director
6. Mrs. Prapaivan Limsong
Director
7. Mr. Yoshikazu Takeda
Director
8. Mr. Kentaro Ide
Director
9. Mr. Naoki Ban
Director
10. Mr. Chai Navaphand
Independent Director
11. Dr. Siri Ganjarerndee
Independent Director
12. Mr. Sunthorn Arunanondchai Independent Director
13. Mr. Pramote Pasuwat
Independent Director
14. Mr. Pradit Rodloytuk
Independent Director

โดยมี คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการ
ลงทุน เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “คุณเชิดชู
โสภณพนิช, คุณชัย โสภณพนิช, คุณชาญ วรรธนะกุล, คุณนาโอกิ บัน
สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติของผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ
2. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบ
ประมาณของบริษทั ควบคุมกำ�กับดูแลกิจการบริหารและการจัดการ ให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
4. มีอ�ำ นาจพิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ
ซึง่ มีอ�ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั และ / หรือการทำ�นิตกิ รรมการต่างๆ
แทนบริษัท พร้อมทั้งกำ�หนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ของกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยจัดให้มีการประชุม 4
ครั้งเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการตรวจสอบ /
				
ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในการ
สอบทานงบการเงินบริษัท
โดยมี คุณประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายสำ�นักตรวจสอบ
เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

Mr. Sanor Thampipattanakul, the Executive Vice President
of the Investment Division, acts as the company secretary.
Directors with Signing Authority
The Company’s authorized signatories are any two of
the following individuals: Mr. Choedchu Sophonpanich, Mr. Chai
Sophonpanich, Mr. Chan Vathanakul and Mr. Naoki Ban.
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
by the shareholders according to law. 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 Members of the Executive Board of Directors, Members
of the Audit Committee, Members of the Risk Management
Committee, the Company’s President and Members of other
Committees as appropriate.
4. Deliberate on and amend the list of directors who act as
the Company’s authorized signatories and / or have the authority
sign legal documents on behalf of the Company as well as changing
the rules and regulations governing directors’ use of their signatory
power.
2. Subcommittees
2.1 The Audit Committee
comprises of 3 directors in total and hold least 4 meetings
in one 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, Internal Audit
Department, acts as the Audit Committee’s 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
transfers, appointments and dismissals of the managers of internal
audit offices and other offices with internal auditing responsibility.
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่
ทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยจัดให้มีการประชุม 12
ครั้งเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณชัย นวพันธ์
กรรมการบริหาร
3. ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการบริหาร
4. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการบริหาร
5. คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหาร
6. คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการบริหาร
โดยมี คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการลงทุน
เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�ำ นาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือนโยบายคำ�สัง่ ใดๆ ทีค่ ณะ
กรรมการบริษทั กำ�หนด และให้มอี �ำ นาจอนุมตั แิ ละ / หรือเห็นชอบแก่การ
ดำ�เนินการใดๆ ตามปกติและอันจำ�เป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัท
เป็นการทั่วไป นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองข้อพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ / หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับหรือคำ�สัง่ ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน
การดำ�เนินการตามคำ�สั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
2. มีหน้าทีด่ �ำ เนินการในเรือ่ งดังต่อไปนีต้ ามความจำ�เป็นแก่การ
ประกอบกิจการ โดยต้องนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ การอนุมตั ิ
หรือให้ความเห็นชอบ
		 2.1 นโยบายวางนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนงานประจำ�ปี
ของบริษัท
2.2 งบประมาณประจำ�ปีของบริษัท
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพือ่ เป็นกรอบ
			 การดำ�เนินการให้ฝา่ ยจัดการนำ�ไปถือปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั งิ าน
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3. Ensure that the Company complies with the Securities and
Exchange Act, the 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 the appropriate remuneration for external auditors and attend at
least one meeting per year with the external auditors when no members
of the Company’s management are present.
5. Review all connected transactions and transactions with
potential conflicts of interests to comply with the Securities and Exchange
Act and the regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure
that all transactions are rational and valuable to the Company’s interests.
6. Produce and publish the Audit Committee’s report, which shall
be publicised in the Annual Report and signed by the Chairman of the
Audit Committee.
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
comprises of 6 directors in total and hold at least 12 meetings
in one 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. Chan Vathanakul
Executive Director
Mr. Sanor Thampipattanakul, the executive vice president of
the Investment Division, acts as the Executive Board’s secretary.
Authority, Duties and Responsibilities of the Executive Board of Directors
1. Administer and manage the Company’s operations in accordance
with the objectives, regulations, resolutions of shareholders’ meetings or
any policies or orders as approved by the Board of Directors. Approve
and / or endorse any ordinary activities that are necessary to the general
administration and management of the Company. Furthermore, the
Executive Board of Directors has the duty to scrutinise matters for the
approval and / or endorsement of the Board of Directors as mandated
in the Board of Directors’ regulations and orders as well as to implement
the orders of the Board of Directors as occasions arise.
2. Carry out the following activities necessary for the
Company’s operations and submit proposals for these activities for the
approval of the Board of Directors:
2.1. Set the Company’s 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

2.4 โครงสร้ า งอั ต ราค่ า จ้ า ง สวั ส ดิ การของพนั ก งาน เพื่ อ
ตอบแทนการทำ�งาน
3. มีอ�ำ นาจหน้าที่ในการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การเลือ่ น
หรือการลดระดับและ / หรือตำ�แหน่ง การตัดหรือลดค่าจ้าง การพิจารณา
ความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรรโบนัส
ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับและ / หรือตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ขึ้นไปยกเว้นตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การเช่า หรือการให้เช่า
ทรัพย์สนิ การบริจาคเพือ่ การกุศล สามารถกระทำ�ได้ตามอำ�นาจหน้าทีข่ อง
กรรมการบริหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. มีอำ�นาจหน้าที่ ในการเปิดหรือยกเลิกสาขาของบริษัท การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ควบคุม
และกำ�หนดแนวทางการบริหารลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทภายใน
ขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
6. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งอนุกรรมการ และ / หรือคณะ
ทำ�งาน และ / หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองงานทีน่ ำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�ำ เนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ด�ำ เนินการใดแทนตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำ�นาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริหารก็ได้
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร โดยจัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี
1. คุณปราโมช พสุวตั
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. คุณกัลยา ม้ามณี
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมี คุณศศิธร ฐิติผกายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวางแผน
ธุรกิจ เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. กำ�หนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสีย่ งให้ครอบคลุม
และรองรับกฎหมาย ประกาศ คำ�สัง่ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานใหม่ๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบ
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายกำ�หนด และสรุปรายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ

2.4. Structure for employees’ salaries and perks in return
			 for their work.
3. Employ, appoint, remove, transfer, promote or demote
the level and / or position, reduce salaries, deliberate on good
behaviour and breaches of the code of conduct, award prizes and
bonuses, and discharge all employees from the level and / or the
position of assistant vice president upwards.
4. Approve contracts of procurement, employment, rent of
the Company’s assets to others, rent of assets from others, and
charitable donations according to the authority of the Executive
Directors as approved by the Board of Directors.
5. Open new Company branches or close existing branches,
deliberate and approve new insurance policies, control and
scrutinise the Company’s management, operations and
investment to conform to the boundaries set by the Board of
Directors and the existing legislations.
6. Appoint subcommittees and / or working groups and / or
any individual to scrutinise matters 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 matters that have
been delegated by the Board of Directors within specified authority.
2.3 Risk Management Committee
comprises of directors and executive officers and hold at
least 4 meetings in one year.
1. Mr. Pramote Pasuwat
Chairman of the Risk
				
Management Committee
2. Mr. Naoki Ban
Member of the Risk
Management Committee
3. Mrs. Kallaya Mamani
Member of the Risk
Management Committee
4. Mr. Ruangsak Panyabodegun Member of the Risk
Management Committee
5. Mr. Sanor Thampipattanakul Member of the Risk
Management Committee
Mrs. Sasitorn Thitipakaikaew, the assistant vice present of
the Strategic Planning Department, acts as the Risk Management
Committee’s secretary.
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 conform to 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 the
efficiency and effectiveness of the system and compliance with the
set policies. The Risk Management Committee should summarise
its findings and report to the Board of Directors regularly.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

SHAREHOLDER AND MANAGEMENT STRUCTURE
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คุณเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับ
ผิดชอบและดำ�เนินการจัดทำ�และจัดเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ รายงานประจำ�ปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วยผู้บริหารจำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
1. คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คุณกัลยา ม้ามณี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
3. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการตลาด
4. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการลงทุน
5. คุณฉันทนา วิมุกตานนท์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต
6. คุณฉัตรชัย โชตนาการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. มีอ�ำ นาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบาย คำ�สั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
2. มีอำ�นาจอนุมัติและ / หรือเห็นชอบแก่การดำ�เนินการใดๆ ใน
การบริหารกิจการของบริษทั ตามปกติและอันจำ�เป็นแก่การบริหารกิจการ
ของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
3. มีอ�ำ นาจในการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การเลือ่ นหรือ
การลดระดับและ / หรือตำ�แหน่ง การกำ�หนดอัตราค่าจ้าง การตัดหรือลด
ค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การให้รางวัล
การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำ�งาน หรือความดีความชอบ ตลอด
จนการเลิกจ้างพนักงานระดับและ / หรือตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ลงมา และรวมถึงพนักงานด้านตัวแทนฝ่ายขายทุกระดับและ / หรือทุก
ตำ�แหน่งด้วย
4. มีอ�ำ นาจในการจัดซือ้ จัดจ้าง การเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สนิ
การบริจาคเพือ่ การกุศล ภายใต้อ�ำ นาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตามที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตอ้ งรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อทราบ
• ผลประกอบการของบริษทั รายไตรมาสและรายปี รวมถึงการ
เปรียบเทียบเป้าหมายของกิจการ
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Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mr. Sanor Thampipattanakul,
the 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 mandated by the Capital Market Supervisory Board.
The Company has six executive officers with details as follow.
1. Mr. Chan Vathanakul
President
2. Mrs. Kallaya Mamani
Senior Executive
Vice President, Accounting
				
and Finance Division
3. Mr. Ruangsak Panyabodegun Executive Vice President,
Marketing Division
4. Mr. Sanor Thampipattanakul Executive Vice President,
				
Investment Division
5. Mrs. Chantana Vimuktanon
Senior Vice President, Life
				
Operation Division
6. 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 the objectives, regulations, resolutions of shareholders’
meetings or any policies or orders as approved by the Board of Directors.
2. Approve and / or endorse any ordinary activities that are
necessary to the general administration and management of the
Company within the limits of the President’s authority.
3. Employ, appoint, remove, transfer, promote or demote the
level and / or position, reduce salaries, deliberate on good behaviour
and breaches of the code of conduct, award prizes and bonuses, and
discharge all employees from the level and / or the position of assistant
vice president downwards, including all insurance sales agents at all
levels and / or positions.
4. Approve contracts of procurement, employment, rent of the
Company’s assets to others, rent of assets from others, and charitable
donations according to 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;

• ผลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในด้านการลงทุนรวมถึงการ
ประเมินผลเป็นรายเดือน
• ผลการดำ�เนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมตั เิ พือ่ ดำ�เนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ให้ดำ�เนินการเพื่อเข้าทำ�รายการ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
ดำ�เนินการเพื่อเข้าทำ�รายการที่ทำ�ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับ
มอบอำ�นาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำ�เนินการอนุมัติ เพื่อ
เข้าทำ�รายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติดำ�เนิน
การเพื่อเข้าทำ�รายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตามข้อ
บังคับของบริษัท และตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด)
การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ จารณาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม สมควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยได้พจิ ารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำ�หนดตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้กรรมการจำ�นวนหนึง่ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน
บัญชี และ / หรือการเงินเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำ�นวนหนึ่ง เป็นคณะ
กรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะ
กรรมการบริษัทกำ�หนด ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดย
ตำ�แหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำ�แหน่งผู้บริหาร
จำ�นวน 1 คน ทำ�หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหาผู้บริหารมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่ง สำ�หรับตำ�แหน่งรองลงมา คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหา

• The Company’s investment results, including a monthly
			 evaluation;
• Other operating results as approved by the Executive
			 Board of Directors.
6. Any operations and / or transactions approved for
execution by the President must not be operations and / or
transactions that would lead the President or the recipients of
delegated power from the President to undertake activities in
which they or others have conflicts, interests or potential conflicts
of interests with the Company. The approval of such operations
and/or transactions must be presented to a meeting of the Board
of Directors and / or a shareholders’ meeting for deliberation and
approval (as per the Company’s regulations and the 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 the appropriate
qualities to act as the Company’s Directors to a shareholders’
meeting.  The Board selects such candidate(s) from those who
possess knowledge, expertise and experience that would be
beneficial to the Company’s business operations and who fulfill
the characteristics legally specified in Public Limited Companies
Act and Securities and Exchange Act. The shareholders’ meetings
elect and appoint candidate(s) to the position of Directorship.
Selection and Appointment of the Audit Committee
The Board of Directors appoints a number of Directors as
independent members of the Audit Committee. Directors who are
Members of the Audit Committee form a third of the total number
of Directors and must fulfil the characteristics of an Independent
Director as specified by the Capital Market Supervisory Board.  At
least one Member of 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
In selecting and appointing an executive officer with the
position of executive vice president or above, the Board of Directors
will select and appoint a candidate with the necessary knowledge,
expertise and experience from more junior positions. Candidates
for more junior positions will be selected and appointed by the
Executive Board of Directors.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

SHAREHOLDER AND MANAGEMENT STRUCTURE
การเข้าประชุมของกรรมการ / Directors’ Meeting Attendance
รายชื่อ
Director

คุณชวลิต ธนะชานันท์*
Mr. Chavalit Thanachanan*
คุณเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich
คุณฮิโรยาซุ ฮิราตะ**
Mr. Hiroyasu Hirata**
นายชาติชาย ศรีรศั มี***
Mr. Chartchai Srirussamee***
คุณชัย โสภณพนิช
Mr. Chai Sophonpanich
คุณรัชนี นพเมือง
Mrs. Ruchanee Nopmuang
คุณประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong
คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ
Mr. Yoshikazu Takeda
คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ
Mr. Kentaro Ide
คุณสุนทร อรุณานนท์ชยั
Mr. Sunthorn Arunanondchai
คุณปราโมช พสุวตั
Mr. Pramote Pasuwat
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
Mr. Pradit Rodloytuk
คุณชัย นวพันธ์
Mr. Chai Navaphand
ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
คุณนาโอกิ บัน
Mr. Naoki Ban
คุณสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa
คุณชาญ วรรธนะกุล
Mr. Chan Vathanakul

ตำ�แหน่ง
Position

คณะกรรมการ
บริษัท
Board of
Directors

อดีตประธานกรรมการ
Former Chairman
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
Chairman / Chairman of the Executive Board of Directors
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of the Audit Committee / Independent Director   
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
Chairman of the Risk Management Committee /
Independent Director / Member of the Audit Committee
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Independent Director / Member of the Audit Committee
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
Independent Director / Executive Director
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
Independent Director / Executive Director
กรรมการ/กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
Director / Executive Director / Member of the Risk
Management Committee
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Director / Executive Director
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
Director / Executive Director / President

คณะกรรมการ
บริหาร
Executive
Board of
Directors

คณะกรรมการ บริคณะกรรมการ
หารความเสีย่ ง
ตรวจสอบ
Risk
Audit
Committee Management
Committee

2/6

-

-

-

6/6

12/12

-

-

2/6

-

-

-

1/6

-

-

-

5/6

-

-

-

3/6

-

-

-

6/6

-

-

-

2/6

-

-

-

4/6

-

-

-

5/6

-

8/8

-

6/6

-

8/8

3/3

5/6

-

8/8

-

6/6

12/12

-

-

6/6

12/12

-

-

6/6

12/12

-

3/3

6/6

10/12

-

-

6/6

12/12

-

-

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
Note : Members of the Risk Management Committee were appointed on 24 March, 2009.
* ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
** ลาออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552
*** ลาออก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
* Passed away peacefully on March 9, 2009 ** Resigned on March 23, 2009
*** Resigned on March 9, 2009

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ในฐานะกรรมการ โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมการใน ปี 2552
รวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 10,820,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
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1. Directors and Executive Officers’ Remunerations
1.1. Directors’ Remunerations
All 17 of the Company’s Directors, Members of the Audit
Committee, Executive Directors and Members of the Risk
Management Committee receive remunerations from the
Company for their work as directors. Attendance fees and bonuses

1. คุณชวลิต ธนะชานันท์* อดีตประธานกรรมการ
760,000
2. คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ /
1,780,000
		
ประธานกรรมการบริหาร
3. คุณฮิโรยาซุ ฮิราตะ**
กรรมการ
410,000
4. คุณชาติชาย ศรีรศั มี***
กรรมการ
30,000
5. คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ
530,000
6. คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ
530,000
7. คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
530,000
8. คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ
กรรมการ
530,000
9. คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ
กรรมการ
120,000
10. คุณสุนทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 1,360,000
		
กรรมการอิสระ
11. คุณปราโมช พสุวัต
ประธานกรรมการ
860,000
		
บริหารความเสี่ยง /
		
กรรมการอิสระ /
		
กรรมการตรวจสอบ
12. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการอิสระ /
770,000
		
กรรมการตรวจสอบ
13. คุณชัย นวพันธ์
กรรมการอิสระ /
890,000
		
กรรมการบริหาร
14. ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ /
890,000
		
กรรมการบริหาร
15. คุณนาโอกิ บัน****
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
16. คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ / กรรมการบริหาร 830,000
17. คุณชาญ วรรธนะกุล**** กรรมการ / กรรมการบริหาร /
		
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
*ถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2552
**ลาออก เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2552
***ลาออก เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2552
****คุณชาญ วรรธนะกุล และคุณนาโอกิ บัน ไม่มีค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัท
1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็นตัวเงินในรอบบัญชี 2552 ของคณะผูบ้ ริหาร
จำ�นวน 6 ราย ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 35,381,760 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
2.1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
บริษทั จัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ให้แก่
พนักงาน โดยพิจารณาจากความอาวุโส ตำ�แหน่ง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทั้งนี้ สัดส่วนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 15
ของจำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด
2.2 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
(อยู่ในหน้าที่ 111 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

paid to directors in 2009 amount to Baht 10,820,000. The details
are as follow.
1. Mr. Chavalit Thanachanan* Former Chariman
760,000
2. Mr. Choedchu Sophonpanich Chairman /
1,780,000
		
Chairman of the
		
Executive Board of Directors
3. Mr. Hiroyasu Hirata**
Director
410,000
4. Mr. Chartchai Srirussamee*** Director
30,000
5. Mr. Chai Sophonpanich
Director
530,000
6. Mrs. Ruchanee Nopmuang Director
530,000
7. Mrs. Prapaivan Limsong Director
530,000
8. Mr. Yoshikazu Takeda
Director
530,000
9. Mrs. Kentaro Ide
Director
120,000
10. Mr. Sunthorn Arunanondchai Chairman of
1,360,000
		
the Audit Committee /
		
Independent Director
11. Mr. Pramote Pasuwat
Chairman of the Risk 860,000
		
Management Committee /
		
Independent Director /
		
Member of the Audit Committee
12. Mr. Pradit Rodloytuk
Independent Director / 770,000
		
Member of the Audit Committee
13. Mr. Chai Navaphand
Independent Director / 890,000
		
Executive Director
14. Dr. Siri Ganjarerndee
Independent Director / 890,000
		
Executive Director
15. Mr. Naoki Ban****
Director / Executive
		
Director / Member of
		
the Risk Management Committee
16. Mrs. Savitri Ramayarupa Director /
830,000
		
Executive Director
17. Mr. Chan Vathanakul**** Director / Executive
		
Director / President
*Passed away peacefully on March 9, 2009
**Resigned on March 23, 2009
***Resigned on March 9, 2009
****Mr. Chan Vathanakul and Mr. Naoki Ban do not received
directors’ compensation as they are salaried employees.
1.2 Executive Officers’ Remunerations
The financial remunerations for 6 executive officers in the
accounting year 2009 comprise of salaries and bonuses amounting
to Baht 35,381,760.
2. Other Remunerations
2.1. Stock Options
The Company produces legal documents granting our
employees the right to buy ordinary shares according to their
seniority, position and responsibility. The proportion of stock
options documents distributed to executive officers amounted to
15 per cent of all stock options documents.
2.2. Pension Fund
(see details in the Notes to Financial Statements on page 111)
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คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS

คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
Mr. Choedchu Sophonpanich
Chairman
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ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริ ญ ญาตรี เศรษฐศาสตร์ London School of
Economics, University of London

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience:

• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษทั กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด
• พ.ศ. 2546-2547 : รองประธานกรรมการ
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด
• พ.ศ. 2523-2525 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
• พ.ศ. 2519-2523 : กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด

• 2009-present : Chairman,
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003-present : Chairman of the Executive Board of
Directors Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2002-present : Chairman
BBL Asset Management Co., Ltd.
• 2001-present : Director
Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
• 2004-present : Chairman
Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
• 2003-2004 : Vice Chairman
Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.
• 1980-1982 : Managing Director
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 1976-1980 : Executive Director
Bangkok Bank Co., Ltd.

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company:

32,579,110 หุน้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 2.72 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

32,579,110 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 2.72% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ ว ม
เอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton
School, University of Pennsylvania, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, USA.

• 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.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

• พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
และประธานคณะผูบ้ ริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2549-2551 : ประธาน
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
• พ.ศ. 2530-2531 : Chairman
ASEAN Insurance Council, Jakarta
• พ.ศ. 2528, 2529, 2548, 2549 : President
The East Asian Insurance Congress
• พ.ศ. 2527, 2528, 2532, 2533, 2540-2543, 2548-2549 :
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
• พ.ศ. 2521-2552 : ประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2515-2551 : กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย
การถือหุ้นในบริษัท

33,687,920 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 2.81 ของจำ�นวนหุ้นที่มิสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Training by the Thai Institute of Directors
(IOD):

• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.
• Directors Certification Program (DCP), Class of
16/2002.

คุณชัย โสภณพนิช
กรรมการ
Mr. Chai Sophonpanich
Director

Professional Experience:

• 1968-present
: Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1990-present
: Chairman and President
Bangkok Insurance 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
• 1987, 1988
: Chairman
ASEAN Insurance Council, Jakarta.
• 1985, 1986, 2005, 2006 : President
The East Asian Insurance Congress.
• 1984, 1985, 1989, 1990, 1997-2000, 2005, 2006 :
President, The General Insurance Association.
• 1978-2009
: Chairman and President
Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
• 1972-2008
: Director
The General Insurance Association.
Shareholdings in the Company:

33,687,920 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 2.81% of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
ประวัติการศึกษา/อบรม		

Education/Training:

• Bachelor of Science in Civil Engineering,
Lafayette College, Easton, PA, USA.

• Bachelor of Science in Civil Engineering,
Lafayette College, Easton, PA, USA.

• พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร
สมาคมประกันชีวิตไทย
• พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด
• พ.ศ. 2517-2527 : กรรมการบริหาร
International Finance & Consultants Co., Ltd.
และ IFCC Advisors Ltd.

• 1985-present : President
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 1999-present : Director and Executive Director
the Thai Life Assurance Association.
• 1992-present : Director
BBL Asset Management Co., Ltd.
• 1974-1984 : Executive Director
International Finance & Consultants Co., Ltd.
and IFCC Advisors Ltd.

7,998,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.67 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

7,998,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.67% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม		

Education/Training:

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี
(การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Master of Accounting, Thammasat University.
• Bachelor (Second Class Honors), Accounting
(Banking and Finance), Chulalongkorn University.

• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อำ�นวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542-2542 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายสินเชื่อรายย่อยนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540-2542 : SVP. สำ�นักประธานกิจการนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2538-2540 : ผู้จัดการภาคนครหลวง 2
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2529-2538 : ผู้จัดการสาขา
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

• 2001-present : Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001-present : Executive Vice President and
Head of Metropolitan Consumer Banking
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1999-2001 : Executive Vice President,
Metropolitan Retail Banking
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1997-1999 : SVP., Office of the Chairman,
Metropolitan Banking
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1995- 997 : SVP. and Manager, Region 2,
Metropolitan Banking
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1986-1995 : Branch Manager
Bangkok Bank Public Co., Ltd.

ประสบการณ์ทำ�งาน

คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการ
Mr. Chan Vathanakul
Director

การถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทำ�งาน

คุณรัชนี นพเมือง
กรรมการ
Mrs. Ruchanee
Nopmuang
Director

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

Professional Experience:

Shareholdings in the Company:

Professional Experience:

Shareholdings in the Company:

None.
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ประวัติการศึกษา/อบรม		

Education//Training:

• ปริ ญ ญาโท MBA (Finance) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia
University, USA.

• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business
Administration, Chulalongkorn University.
• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia
University, USA.

• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ริเวอร์ ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำ�กัด
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำ�กัด
• พ.ศ. 2529-2540 : President
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำ�กัด (มหาชน)

• 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.

- ไม่มี -

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Northwestern University Kellogg Business
School-Spring Evanston, Illinois, USA.
• ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• SIP 9 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• โครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม สนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวัน

• MBA, Sasin Graduate Institute of Business
Administration, Chulalongkorn University.
• Northwestern University, Kellogg Business
School-Spring, Evanston, Illinois, USA.
• Bachelor of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University.
• SIP 9, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• Government of Taiwan cultural exchange program.

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

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

• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรีนสปอต จำ�กัด
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำ�กัด
• พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท อโศกกมลวรรณ จำ�กัด

• 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.

2,637,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.21 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2,637,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.21% of all shares with voting rights.

ประสบการณ์ทำ�งาน

การถือหุ้นในบริษัท

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน

การถือหุ้นในบริษัท

			

Professional Experience:

คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
Mrs. Savitri
Ramyarupa
Director

Shareholdings in the Company:

Training by the Thai Institute of Directors
(IOD):
Professional Experience:

คุณประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
Mrs. Prapaivan
Limsong
Director

Shareholdings in the Company:
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คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
ประวัติการศึกษา/อบรม		

Education/Training:

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience:

• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, Japan

คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ
กรรมการ
Mr. Yoshikazu Takeda
Director

• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : Senior Managing Director &
Chief Investment Officer
Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2551-2552 : Managing Director &
Chief Investment Officer
Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2549-2551 : Managing Director
Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2546-2549 : Director
Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2541-2546 : General Manager
Nissay Dowa General Insurance Company Limited
• พ.ศ. 2539-2541 : Deputy General Manager
Nippon Life Insurance Company
• พ.ศ. 2533-2539 : Chief Manager
Nippon Life Insurance Company
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท MBA University of Southern California
(LA), USA.
• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, Japan
ประสบการณ์ทำ�งาน

คุณนาโอกิ บัน
กรรมการ
Mr. Naoki Ban
Director

• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (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
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี 50

• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan
• 2008-present : Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009-present : Senior Managing Director &
Chief Investment Officer
Nippon Life Insurance Company.
• 2008-2009 : Managing Director &
Chief Investment Officer
Nippon Life Insurance Company.
• 2006-2008 : Managing Director
Nippon Life Insurance Company.
• 2003-2006 : Director
Nippon Life Insurance Company.
• 1998-2003 : General Manager
Nissay Dowa General Insurance
• 1996-1998 : Deputy General Manager
Nippon Life Insurance Company.
• 1990-1996 : Chief Manager
Nippon Life Insurance Company.
Shareholdings in the Company:

None.

Education/Training:

• MBA, University of Southern California (LA), USA.
• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan
Professional Experience:

• 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.
Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท กฎหมาย University of Michigan Law
School
• ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo, Japan
ประสบการณ์ทำ�งาน		

• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : Chief Representative,
Singapore Representative Office
Nippon Life Insurance Company
• ม.ค. พ.ศ. 2551-มี.ค. พ.ศ. 2552 :
Deputy General Manager
Corporate Planning Dept. with holding the post
of International Planning & Operations Dept.
(Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2550-ธ.ค. พ.ศ. 2550 :
Deputy General Manager
Metropolitan Finance Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2547-มี.ค. พ.ศ. 2550 :
Deputy General Manager
Corporate Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2545-มี.ค. พ.ศ. 2547 : Sales Manager
Sendai Branch (Miyagi)
• ม.ค. พ.ศ. 2540-มี.ค. พ.ศ. 2545 : Manager
International Planning & Operations Dept.
(Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2537-ส.ค. พ.ศ. 2538 : Manager
Personnel Management Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2535-มี.ค. พ.ศ. 2537 : Assistant Manger
Shinagawa Branch (Tokyo)
• เม.ย. พ.ศ. 2532-มี.ค. พ.ศ. 2535 : Assistant Manger
Finance Planning Dept. (Tokyo Headquarters)
• เม.ย. พ.ศ. 2533 : Joined
Nippon Life Insurance Company

Education/Training:

• Master of Laws, University of Michigan Law School.
• Bachelor of Laws, University of Tokyo, Japan
Professional Experience:

• 2009-present
: Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009-present
: Chief Representative,
Singapore Representative Office
Nippon Life Insurance Company.
• Jan 2008-Mar 2009 : Deputy General Manager
Corporate Planning Dept. with holding the post
of International Planning & Operations Dept.,
Tokyo Headquarters.
• Apr 2007-Dec 2007 : Deputy General Manager
Metropolitan Finance Dept., Tokyo Headquarters.
• Apr 2004-Mar 2007 : Deputy General Manager
Corporate Planning Dept., Tokyo Headquarters.
• Apr 2002-Mar 2004 : Sales Manager
Sendai Branch, Miyagi.
• Jan 1997-Mar 2002 : Manager
International Planning & Operations Dept.,
Tokyo Headquarters.
• Apr 1994-Aug 1995 : Manager
Personnel Management Dept., Tokyo Headquarters
• Apr 1992-Mar 1994 : Assistant Manager
Shinagawa Branch, Tokyo.
• Apr 1989-Mar 1992 : Assistant Manager
Finance Planning Dept., Tokyo Headquarters.
• Apr 1989
: Joined
Nippon Life Insurance Company.

คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ
กรรมการ
Mr. Kentaro Ide
Director

Shareholdings in the Company:
None.

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -
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คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
Mr. Sunthorn
Arunanondchai
Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม		

Education/Training:

• ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ บริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท MBA-University of Arkansas, USA.
• ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA.
• วุฒิบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปรอ 366
• วุ ฒิ บั ต ร หลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย สำ � หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุ่ น ที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 6

• 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.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 98/2551
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP
รุน่ 4/2548, บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด
• พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีพีแลนด์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลราชบุรี จำ�กัด

การถือหุ้นในบริษัท

458,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.038 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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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 : Independent Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007-present : Chairman of the Audit Committee
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2004-present : Vice Chairman
Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
• 2004-present : Director
Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.
• 1998-present : Chairman
Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
• 1988-present : President
CP Land Co., Ltd.
• 1985-present : Chairman
Rajburi Sugar Co.,Ltd.

Shareholdings in the Company:

458,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.038% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econo
metrics & Operations Research, Monash
University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary
Economics, University of Sydney, Australia
• ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิย ม) Economic Statistics,
University of Sydney, Australia
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั ประสิทธิพ์ ฒ
ั นา จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อินโดรามา (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั น้�ำ มันพืชไทยจำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540-2541 : ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

Education/Training:

• Ph.D., Monetary Economics and Econo metrics &
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.

ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ
Dr. Siri Ganjarerndee
Independent Director

Professional Experience:

• 1999-present : Independent Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003-present : Executive Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2009-present : Expert Director, Bank of Thailand.
• 2008-present : Member, Financial Institutions
Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand.
• 2007-present : Director and Member of the Audit
Committee, Nomination Committee, and
Remuneration Committee, Thoresen Thai Agencies
Public Co., Ltd.
• 2005-present : Vice Chairman of the Board of
Directors, Chairman of the Executive Committee
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 and Member of the Audit
Committee and Remuneration Committee
TRIS Corporation Ltd.
• 2000-present : Independent Director and Chairman
of the Audit Committee, Post Publishing Public Co., Ltd.
• 2000-present : Vice President and Member of the
Audit Committee, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd.
• 1997-1998 : Senior Assistant Governor
Bank of Thailand.
Shareholdings in the Company:

None.
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คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

ประสบการณ์ทำ�งาน

Professional Experience:

•
•
•
•

คุณชัย นวพันธ์
กรรการอิสระ
Mr. Chai Navaphand
Independent Director

ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาชิกสามัญเนติบัณฑิตยสภา

• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2505-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ์ และ
บริษัท แอ็สโซซิเอทส์ ออดิต จำ�กัด
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำ�กัด
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์พเิ ศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การถือหุ้นในบริษัท

3,623,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.30 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• 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:

3,623,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.30% of all shares with voting rights.
Education/Training:

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training by the Thai Institute of Directors
(IOD):

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

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2534-2544 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2519-2527 : กรรมการผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
และกรรมการบริหาร
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ.2515-2517 : ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี 54

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.

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
กรรมการอิสระ
Mr. Pradit Rodloytuk
Independent Director

•
•
•
•

					
		

• MBA, Accounting, Thammasat University.

• Directors Accreditation Program (DAP), Class of
69/2008.
Professional Experience:

• 2007-present : Independent Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007-present : Member of the Audit Committee
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001-present : Executive Director
Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1992-present : Managing Director
AST Master Co., Ltd.
• 2002-2005 : Independent Director and
Member of the Audit Committee
Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.
• 1991-2001 : Managing Director
Syn Mun Kong Public Co., Ltd.
• 1976-1984 : Assistant to the President
and Executive Director
Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
• 1972-1974 : Deputy Director of the Insurance Dept.
Ministry of Commerce.
Shareholdings in the Company:

None.

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริ ญ ญาตรี การบั ญ ชี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศึกษาและดูงานด้านการธนาคาร ประเทศเยอรมันนี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

• เม.ย. พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
: กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
• พ.ศ. 2543-2547
: กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537-2542
: กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537-2542
: ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผู้อำ�นวยการด้านกิจการสาขาต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2526-2536
: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2506-2525
: เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

100,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.008 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

			

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 : Chairman of the Risk
Management Committee
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007-present
: Independent Director
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2007-present
: Member of the Audit Committee
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001-present
: Director and Treasurer
C.C.F. Foundation in Thailand under the Royal
Patronage of HRH Princess Maha Sirindhorn.
• 2000-2004
: Director and Chairman of
the Audit Committee
Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.
• 1994-1999
: Director
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 1994-1999
: Executive Vice President and
Head of Provincial Retail Banking
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1983-1993
: Senior Vice President
and Manager Audit Department
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
• 1963-1982
: Audit Dept. officer
Bangkok Bank Public Co., Ltd.

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการอิสระ
Mr. Pramote Pasuwat
Independent Director

Shareholdings in the Company:

100,000 shares (as of 31 December, 2009), equivalent
to 0.008% of all shares with voting rights.
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คณะผู้บริหาร

EXECUTIVE OFFICERS
ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Bachelor of Accounting (Second Class Honors),
Chulalongkorn University.

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
• พ.ศ. 2545-2546 : ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด

• 2007-present : Senior Executive Vice President,
Accounting and Finance Division
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003-2006 : Executive Vice President,
Accounting and Finance Division
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 2002-2003 : Senior Vice President,
Accounting and Finance Division
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

160,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.013 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

160,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.013% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิจยั ดำ�เนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

• Master of Science (Operations Research), National
Institute of Development Administration.
• Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart
University.

ประสบการณ์ทำ�งาน

คุณกัลยา ม้ามณี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
Mrs. Kallaya Mamani
Senior Executive
Vice President,
Accounting & Finance
Division

การถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการตลาด
คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด • พ.ศ. 2546-2550 : ผู้อำ�นวยการอาวุโส
Mr. Ruangsak Panyabodegun
สายการตลาด
Executive Vice President,
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
Marketing Division

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -
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Professional Experience:

Shareholdings in the Company:

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

Education/Training:

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Western
Michigan University สหรัฐอเมริกา
• ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training by the Thai Institute of Directors
(IOD):

• หลั ก สู ต ร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 19/2549
• หลั ก สู ต ร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 64/2549
• หลั ก สู ต ร Effective Minutes Taking (EMT)
รุ่นที่ 4/2548

• Audit Committee Program (ACP), Class of
คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
19/2006.
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
• Directors Accreditation Program (DAP), Class of
สายการลงทุน
64/2006.
Mr. Sanor Thampipattanakul
• Effective Minutes Taking (EMT), Class of 4/2005. Executive Vice President,

ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-2550 : ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
• พ.ศ. 2540-2546 : ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด

Professional Experience:

Investment Division

• 2007-present : Executive Vice President,
Investment Division
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2002-present : Company Secretary
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2003-2007 : Senior Vice President,
Investment Division
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.
• 1997-2003 : Vice President,
Investment Division
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

การถือหุ้นในบริษัท

Shareholdings in the Company:

- ไม่มี -

None.
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คณะผู้บริหาร

EXECUTIVE OFFICERS
ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Master of Business Administration (MBA),
National Institute of Development Administration.
• Bachelor of Accounting, Chiang Mai University.

ประสบการณ์ทำ�งาน

• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
คุณฉันทนา วิมุกตานนท์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายประกันชีวิต
Mrs. Chantana
Vimuktanon
Senior Vice President,
Life Operation Division

คุณฉัตรชัย โชตนาการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Chatchai Chotanakarn
Senior Vice President,
Information Technology
Division

75,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• 2003-present : Senior Vice President,
Life Operation Division
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
Shareholdings in the Company:

75,000 shares (as of 31 December, 2009),
equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.

ประวัติการศึกษา/อบรม

Education/Training:

• ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Florida
Institute of Technology, USA.
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• M.S. (Computer Science), Florida Institute of
Technology, USA.
• Master of Science (Agricultural Science),
Kasetsart University.
• Bachelor of Science (Agricultural Science),
Kasetsart University.

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-2550 : ผู้อำ�นวยการ
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด

• 2007-present : Senior Vice President,
Information Technology Division
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 2001-2007 : Vice President,
Information Technology Division
Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

- ไม่มี -

None.

ประสบการณ์ทำ�งาน

การถือหุ้นในบริษัท
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Professional Experience:

Professional Experience:

Shareholdings in the Company:

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
BOARD OF ADVISORS

คุณชาตรี โสภณพนิช
ประธานที่ปรึกษา
Mr. Chatri Sophonpanich
Chairman of the Board of Advisors

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา
Mr. Chartsiri Sophonpanich
Advisor

คุณปิติ สิทธิอำ�นวย
ที่ปรึกษา
Mr. Piti Sithi-Amnuai
Advisor

คุณเดชา ตุลานันท์
ที่ปรึกษา
Mr. Deja Tulananda
Advisor

คุณสุวรรณ แทนสถิตย์
ที่ปรึกษา
Mr. Suvarn Thansathit
Advisor

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Sunthorn Arunanonchai
Chairman of the Audit Committee

คุณปราโมช พสุวัต
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Pramote Pasuwat
Member of the Audit Committee

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Pradit Rodloytuk
Member of the Audit Committee
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คณะกรรมการบริหาร

EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

คุณเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Choedchu Sophonpanich
Chairman of the Executive
Board of Directors
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คุณชาญ วรรธนะกุล
กรรมการบริหาร
Mr. Chan Vathanakul
Executive Director

คุณชัย นวพันธ์
กรรมการบริหาร
Mr. Chai Navaphand
Executive Director

ดร. ศิริ การเจริญดี
กรรมการบริหาร
Dr. Siri Ganjarerndee
Executive Director

คุณสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการบริหาร
Mrs. Savitri Ramyarupa
Executive Director

คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหาร
Mr. Naoki Ban
Executive Director

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

คุณปราโมช พสุวัต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Pramote Pasuwat
Chairman of Risk
Management Committee

คุณนาโอกิ บัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Naoki Ban
Member of Risk
Management Committee

คุณกัลยา ม้ามณี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mrs. Kallaya Mamani
Member of Risk
Management Committee

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Ruangsak Panyabodegun
Member of Risk
Management Committee

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Sanor Thampipattanakul
Member of Risk
Management Committee
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เจ้าหน้าที่บริหาร

MANAGEMENT TEAM
กรรมการผู้จัดการใหญ่

President

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

Adviser to the President

คุณชาญ วรรธนะกุล

คุณประสิทธิ์ บุญเจริญ
SVP ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายบัญชีและการเงิน

Mr. Chan Vathanakul

Mr. Prasit Boonchareon
SVP, Adviser to the President

Accounting & Finance Division

คุณกัลยา ม้ามณี
Mrs. Kallaya Mamani
SEVP ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน SEVP, Accounting & Finance Division
สายการตลาด

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล		
EVP ผู้บริหารสายการตลาด
คุณพิมลพรรณ พัชรพงษ์พร		
VP ผู้ช่วยผู้บริหารสายการตลาด
สายการลงทุน

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล		
EVP ผู้บริหารสายการลงทุน
สายประกันชีวิต

คุณฉันทนา วิมุกตานนท์		
SVP ผู้บริหารสายประกันชีวิต
ศูนย์บริการการแพทย์

พญ.วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล		
SVP ผูบ้ ริหารศูนย์บริการการแพทย์
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Marketing Division

ฝ่ายการเงิน

Finance Department

ฝ่ายผลประโยชน์ตัวแทน

Agent Compensation
Department

คุณกอบแก้ว มิ่งอรุณ
VP ผู้บริหารฝ่ายการเงิน
คุณวิภา มาวัชชกิจ		
VP ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยผลประโยชน์
ตัวแทน

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

ฝ่ายตัวแทนและลูกค้าสัมพันธ์

Mr. Sanor Thampipattanakul
EVP, Investment Division

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวสุ ไพศาลศรี		
VP ผู้บริหารฝ่ายตัวแทน
และลูกค้าสัมพันธ์

Investment Division

Life Operation Division

คุณอัจฉรชาติ วัฒนกุล
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Medical Service Center

สำ�นักกฎหมาย

Mrs. Chantana Vimuktanon
SVP, Life Operation Division
Dr. Wasana Lueprasitsakul
SVP, Medical Service Center

Information Technology Division

คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน์		
VP ผู้บริหารสำ�นักกฎหมาย

ฝ่ายธุรการ
คุณฉัตรชัย โชตนาการ
Mr. Chatchai Chotanakarn
SVP ผูบ้ ริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ SVP, Information Technology คุณไพโรจน์ ชูวิทย์		
VP ผู้บริหารฝ่ายธุรการ
Division

Mr. Pairoj Chuwitya
VP, Administration Department

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Corporate Planning
Department

Mr. Chone Sophonpanich
SVP, Financial Institutions
Marketing Department

คุณศศิธร ฐิติผกายแก้ว		
AVP ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Mr. Larsak Pranootnarapran
VP, Group Insurance Department

คุณอุษณีย์ สุนทโรทก		
คุณรชฎ เอกรัตน์
Mr. Rachot Ekarat
VP ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานตัวแทน VP, Agent Administration Department ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
AVP ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
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Administration Department

Investment Department

คุณอรรณพ อุดมพาณิชย์		
VP รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุน

Agent Administration Department ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณจารุภา แจ่มวิถีเลิศ		
VP ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

Mr. Komsorn Chonsuvanavat
VP, Legal Office

ฝ่ายลงทุน

ฝ่ายบริหารงานตัวแทน

ฝ่ายบัญชี

Legal Office

Financial Institutions
Marketing Department

คุณประธาน ขจิตวิวัฒน์		
VP ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

Group Insurance Department

คุณสมหมาย เลิศสิทธิพันธ์		
VP ผู้บริหารฝ่ายคณิตศาสตร์

Mr. Ajcharachati Wattanakul
VP, Information Technology
Department

Internal Audit Department

คุณภวัต นาคกิติกูล		
VP ผูบ้ ริหารฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

ฝ่ายประกันกลุ่ม

ฝ่ายคณิตศาสตร์

Information Technology
Department

ฝ่ายตรวจสอบ

Salary Saving Department

คุณเลอศักดิ์ ประณุทนรพาล		
VP ผู้บริหารฝ่ายประกันกลุ่ม

Mr. Wasu Paisarnsri
VP, Agent & Customer
Relation Department

Mr. Visith Santikul
SVP, Salary Saving Department

ฝ่ายขายประเภทสะสมเงินเดือน

คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา
Mr. Luepong Lerlertvichaya
SVP ผูบ้ ริหารฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ SVP, Training Department

คุณโชน โสภณพนิช
SVP ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
สถาบันการเงิน

Agent & Customer Relation
Department

Policy Owner Service Department

Training Department

ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน

Miss Wipa Mawatchakit
VP, Agent Compensation
Department

ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ

คุณวิสิต สันติกุล
SVP ผู้บริหารฝ่ายขาย
ประเภทสะสมเงินเดือน

Mrs. Kobkaew Mingarun
VP, Finance Department

Actuary Department

Mr. Sommai Lertsittipan
VP, Actuary Department
Accounting Department

Mrs. Jarupa Jemvitilerd
VP, Accounting Department

ฝ่ายรับประกันและสินไหม

คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ
AVP รั ก ษาการผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ย
รับประกันและสินไหม

Mr. Pavat Narkkitikul
VP, Policy Owner Service
Department

Mr. Prathan Khachitviwat
VP, Internal Audit Department
Mr. Annop Udompanich
VP, Investment Department
Mrs. Sasitorn Thitipakaikaew
AVP,Corporate Planning
Department
Human Resource
Management Department

Mrs. Ussnee Suntarotok
AVP, Human Resource
Management Department
Underwriting&Claims
Department

Mrs. Somusa Chidchanognart
AVP, Underwriting & Claims
Department

โครงสร้างบริษัท

ORGANISATION CHART
คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors

ฝ่ายตรวจสอบ
Internal Audit Dept.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board of Advisors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

ศูนย์บริการการแพทย์
Medical Service Center

สายการลงทุน
Investment Div.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Dept.

สำ�นักกฎหมาย
Legal Office

ฝ่ายคณิตศาสตร์
Actuary Dept.

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
Corporate Planning Dept.

ฝ่ายธุรการ
Administration Dept.

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Div.

สายบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance Div.

สายประกันชีวิต
Life Operation Div.

สายการตลาด
Marketing Div.
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กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

กว่าครึง่ ศตวรรษ ในการดำ�เนินงานของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) นอกจากทีจ่ ะมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั ประกัน
ชีวิต และสถาบันการเงินชั้นนำ� ที่มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการแล้ว ยังให้ความสำ�คัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นการริเริม่ ทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม, การบริจาค, การเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้

ด้านสาธารณกุศล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญแก่สุขภาพของเด็กนักเรียนและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้สนับสนุน โครงการ
ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่
• โรงเรียนบ้านนาเลา จ.สกลนคร สนับสนุนโครงการก่อสร้าง
		 ที่ดื่มน้ำ�และแปรงฟัน
• โรงเรียนวัดดอนเซ่ง อ.บางแพ จ.ราชบุรี สนับสนุนโครงการ
		 ห้องสุขาของหนู
• โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อ.เมือง. จ.สระบุรี สนับสนุน
		 โครงการจัดทำ�ห้องอาบน้ำ�สำ�หรับเด็กอนุบาล
• โรงเรียนสมนึกวิทศิ วรการบ้านวังน้�ำ เขียว อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี
		 สนับสนุนโครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ รักษาความสะอาด
		 ให้นอ้ งอิม่
• หมูบ่ า้ นเด็กโสสะ-หนองคาย “เฉลิมนารินทร์” โครงการ ปันไออุน่
		 สู่บ้านเด็กกำ�พร้า

ด้านการศึกษาและการกีฬา

ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและกีฬามาอย่างต่อเนือ่ ง กล่าวคือ
• โรงเรียนบ้านสายชนวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริษทั ฯ จัด
		 โครงการสานฝันจากพี่สู่น้อง
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•
		
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		

ห้องสมุดไทยคิด ห้องสมุดประชาชนอำ�เภอศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำ�ภู โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้
รักการอ่านหนังสือ
โรงเรียนบ้านดอนแคน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
สนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านโพนก่อ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สนับสนุน
งบประมาณในโครงการห้องสมุดสุดฉลาด
โรงเรียนบ้านคุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โครงการเทคโนโลยี
ก้าวหน้า ไอทีกา้ วไกล พัฒนาเด็กไทย สนับสนุนคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนสายน้ำ�คำ� อ.แม่จัน
จ.เชียงราย จำ�นวน 4 ศูนย์ จัดทำ�โครงการห้องสมุดนี้...
เพื่อน้อง

ด้านศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญทางด้านการศึกษาดนตรีและ
นาฏศิลป์ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ของโรงเรียนพาทยกุล
การดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อนำ�รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธาศัย

ด้านศาสนาและประเพณี

บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำ�คัญของสถาบันศาสนาซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทย ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาตามประเพณี และโอกาสต่างๆ เสมอมา เพื่อเป็นการทำ�นุ
บำ�รุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป ดังนี้
• สนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองเจ้าแม่ทบั ทิม - เจ้าพ่อเจ้าแม่
ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
• สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่มังกรทอง  
(เล่งบ่วยเอี๊ย) จ.นครสวรรค์
• เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังกะโล่ จ.นครราชสีมา
For more than half a century, Bangkok Life Assurance
Public Co., Ltd. has not only pursued excellence and
stability as a premier life assurance company and financial
institution, we have also strived to raise the quality of life of
all disadvantaged members of the society. We have initiated
numerous charitable activities and donations. We also act as
sponsors and participators in many public-service activities,
which can be summarised as follows.

Public Services

The Company places great importance on the health
of students and the community. Our aim is to improve their
quality of life and we have supported the following projects
for schools in remote areas:
• Construction of facilities for drinking water and teeth
brushing at Ban Na Lao school, Sakon Nakhon province;
• Toilet facilities project at Wat Don Seng school, Amphoe
Bang Phae, Ratchaburi province;
• Construction of shower facilities for kindergarten
students at Sala Daeng nursery school, Amphoe
Mueang, Saraburi province;
• Hygiene and cleanliness project at Somnuek Vitis Vorakarn
school, Ban Wang Nam Kiao, Ratchaburi province;
• Donation of blankets for orphans at SOS Children’s
Village “Chalerm Narin”, Nong Khai province.

Education and Sports

In the past year, Bangkok Life Assurance Public Co.,
Ltd. has also continually supported educational and sports
activities, such as:

• “Weaving dreams to our brothers and sisters” project,
Ban Sai Chanuan school, Amphoe Pak Chong, Nakhon
Ratchasima province;
• Project to promote reading, “Thai Kid” library, Amphoe
Si Bun Rueang Public Library, Amphoe Si Bun Rueang,
Nong Bua Lamphu province;
• Renovation of the playground, Ban Don Khaen school,
Amphoe Chuturaphak Phiman, Roi Et province;
• Library project, Ban Phon Ko school, Amphoe Tha
Uthen, Nakhon Phanom province;
• Computer for education project, Ban Khura school,
Amphoe Khura Buri, Phang Nga province;
• Library project for four child care centers, Sai Nam
Kham Subdistrict Administrative Organization, Amphoe
Mae Chan, Chiang Rai province.

Arts and Culture

The Company still maintains its commitment to trainings
in musical and performing arts. Thus, we have supported an
exhibition commemorating the 60th year of His Majesty the
King’s reign and marriage. The exhibition was organised by
Phattayakul music and performing arts school and took place
at the Main Hall of the Thailand Cultural Center. The proceeds
were donated to His Majesty for use according to his discretion.

Religious Activities

The Company has also realised the importance of
religion as the institution that unites the people of Thailand
and we have supported numerous Buddhist ceremonies
during various important days and occasions in order to
maintain Buddhism’s role in our country. Our activities in the
past year have included the following:
• Support for ceremony in honor of Chao Mae Tabtim and
Chao Pho Ta Khli, Amphoe Ta Khli, Nakhon Sawan
province;
• Support for the Golden Dragon God and Goddess
procession ceremony (Leng Buai Ia), Nakhon Sawan
province;
• Hosting the Pha Pha robe offering ceremony at Wat
Wang Kalo, Nakhon Ratchasima province.
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การกำ�กับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และเสริมสร้างองค์กรให้มี
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานของการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในหลัก
สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั 6 ประการ อันประกอบด้วย
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระ
ทำ�ของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด ด้วย
ความรอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดขององค์กร
3. Equitability การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีคำ�อธิบายได้
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่ตรวจสอบ
ได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมีแนว
ประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ เป็นมิตร และยุติธรรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุม
5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดย
ไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัทฯ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น
บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมแก่
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
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Good Corporate Governance Policy

The Company had produced and publicised a codified good
corporate governance policy so that all directors, executive officers
and employees are informed of the policy and use the policy as
their operational guideline. The aims are to create a culture of good
corporate governance in the Company and building the Company
into an organization with an effective and efficient management
system, which will be a solid foundation for the sustainable growth
of our business.
The Board of Directors, executive officers and all employees
believe in six important principles of good corporate governance,
which are:
1. Accountability-being responsible for one’s decisions and
actions and being able to explain or justify one’s decisions;
2. Responsibility-being responsible in carrying out one’s
duties and assigned works with maximum knowledge and expertise
and with diligence within the rules and regulations, bearing in mind
the highest 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 disclosing all information transparently to all
interested parties;
5. Ethics-having moral and professional ethical standards
in business operations within the rules and regulations, bearing in
mind the highest interests of the organisation and having a code
of conduct that creates an honest, friendly and fair business;
6. Corporate Social Responsibility-being responsible for our
society.
The Company’s good corporate governance principles cover
five areas, namely:
1. shareholders’ rights,
2. equitable treatment of shareholders,
3. stakeholders’ role,
4. information disclosure and transparency,
5. the Board of Directors’ responsibility.

Good Corporate Governance Principles

1. Shareholders’ Rights
The Company realises and places a 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 will
also encourage shareholders to utilise their rights. The basic rights
of shareholders include the right to buy, sell or transfer shares, the
right to a share of the Company’s profit, the right to receive sufficient

ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอำ�นวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คำ�ถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวัน
ประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความมั่นใจในการลงทุน
กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และ
ปฏิบัติด้วยดี โดยได้กำ�หนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยา
บรรณและข้อพึงปฏิบตั ทิ างธุรกิจ” พร้อมทัง้ เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะ
กรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ าน ยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ิ
ในการดำ�เนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญของทุกคน  
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ด้วยบริษทั ฯ เชือ่ ว่า คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรือ่ งที่
ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำ�คัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมี
ความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

news and information of the Company, the right to attend shareholders’ meetings to use the right to vote for an approval or removal of
directors, to appoint auditors and to approve any special measures.
The Company provides information to shareholders in advance
on the meetings’ date, time, place and agenda as well as any
other information on the issues to be decided in the meetings.
The Company also informs shareholders of the rules of the
meetings and the voting procedures and encourages shareholders
to express their opinions and ask questions to the meetings on
issues pertaining to the Company. The Company provides the
opportunity for shareholders to submit their questions in advance
and propose agenda before the meeting day. The shareholders
also have the right to authorise others to attend the meetings in
their stead through a power of attorney.
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 shareholders’ confidence that the directors
and the management utilises 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 believes this is a
major factor in 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 submitted at a reasonable amount of
time before the meeting. The Board of Directors also provides the
opportunity for shareholders who cannot 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.
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
have stakeholders can be certain that their rights are well-protected
and that they are treated in an agreeable manner. The Company
has set its code of conduct to satisfy the demands of all groups of
stakeholders within our “Code of Ethics and Guidelines.” We have
also distributed and campaigned for all directors, executive officers
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ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ � 
ำ วิสยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบ
งานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลาก
หลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
กระบวนการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพล
ของผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้
กับบุคคลภายนอก
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ �ำ กับดูแล
เกีย่ วกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยา
บรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อม
ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทัน
สมัยอยูต่ ลอดเวลา กรรมการบริษทั มีการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำ�ข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ ดังนี้
ห้ามมิ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนัย
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยเพื่อ
ทำ�การซื้อ ขายโอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูล
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามนัย
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and employees to use the aforementioned document as the rules for
their work and compliance is regarded as an important duty by all.
4. Information Disclosure and Transparency
The Company realises the importance of disclosing our
important information, including both financial and non-financial
information, in a accurate, complete, timely and transparent manner
through easily accessible channels with equitability and reliability.
The Company believes that the quality of financial reports
is an issue that shareholders and outsiders see as important. Thus,
the Board of Directors has taken 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. The Company has created the Audit Committee, which
comprises 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 Company’s Board of Directors has an important role in
overseeing the business for the highest interests of the Company. The
Board of Directors is responsible for the operation results,
answerable to the shareholders, and independent from the
Company’s management.
The Directors possess leadership skills, vision and
independence in decision-making for the highest interests of the
Company and the shareholders as a whole. Thus, there is a strict
division of role, duty and responsibility between the Board of
Directors and the management. The Board of Directors also
ensures that the Company’s structure promote confidence that
the Company’s activities are legal and ethical.
The Board of Directors comprises of directors with a diverse
qualities in terms of their skills, experience and special talents, all
of which are beneficial to the Company. They dedicate their time
and effort in their work so that the Company may have a strong
Board of Directors.
The selection process of the Company’s directors and their
appointment by the shareholders’ meetings is carried out transparently
without the influence of shareholders with controlling stake or the
management to assure outsiders that they can be confident in the
Company.
So that the duty of the Board of Directors may be carried
out effectively and efficiently, the Company’s Board of Directors
has set up the Audit Committee, whose duty is to help the Board of
Directors in their duty to oversee the accuracy of financial reports,
the efficiency of the internal control system and the Company’s

มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันทำ�การนับแต่วันที่มี
การซื้อ ขาย โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ห รื อ ไม่ ดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วจะมี โ ทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้
กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องส่งสำ�เนารายงานดังกล่าวจำ�นวน
1 ชุด ให้แก่บริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�ชับห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่
ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน สำ�หรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ โดยการระมัดระวัง
รักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ต�ำ แหน่งหน้าที่ในบริษทั ฯ หรือ
ข้อมูลที่ได้รบั ระหว่างการปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ หรือทำ�ให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้
บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผูบ้ ริหารและ/หรือพนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงาน
ทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในได้ใช้ขอ้ มูลภายใน หรือมีความประพฤติทสี่ อ่ ไป
ในทางที่จะทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญและกำ�กับดูแลให้บริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ
ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ  จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
การทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำ�เสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2552  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามแบบประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์   ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ฝ่ายตรวจสอบ ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใน

compliance to legislations, regulations and ethical standards to
ensure good corporate governance.
All of the Company’s directors are aware of the duty and
responsibility of directors and the characteristics of the Company’s
business operations and are always willing to offer their independent
opinions and constantly improve themselves to keep up with the
latest developments. The Company’s directors carry out their duty
with honesty, care and diligence based on the Company’s highest
interests and fairness to all shareholders, who receive correct and
complete information.

Control of the Use of Insider Information

The Company has a policy and procedure in preventing
executive officers from using the Company’s insider information for
their individual benefit, including the buying and selling of securities,
as follow.
Directors, executive officers, employees, their spouse, their
children who have not reached the age of majority and all connected
persons as defined in Article 258 are prohibited from using
undisclosed insider information to buy, sell or transfer the Company’s
securities before such information is released to the general public.
The purchases, sales, and transfers of the Company’s securities by
the Company’s directors, executive officers as well as their spouse,
children and other connected persons as defined by Article 258 of
the Securities and Exchange Act B.E. 2535 must be declared to
the Securities and Exchange Commission and the Stock Market of
Thailand within three days of the purchases, sales and transfers. If
the rules and regulations are breached, the offense is punishable
according to Article 275 of the Securities and Exchange Act B.E.
2535 by a fine not exceeding Baht 500,000 plus a daily of fine not
exceeding Baht 10,000 per day until the rules and regulations are
followed. Furthermore, the directors and executive officers must
submit a copy of the aforementioned report to the Company for
safekeeping.
Above all, the Company stresses with its executive officers
and employees who are in the position to obtain insider information
not to disclose or benefit in any way from the Company’s private
information.  Such information must be kept secret and the use of
their positions in the Company or the information received while
carrying out the Company’s business must not be used for benefits
that are illegal or counter to the Company’s interests. The Company
will enforce the maximum penalty on any executive officer and/
or employee who are in the position to obtain insider information
and use insider information or act in any way that damages the
Company’s reputation and interests.
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บริษทั ฯ รวมถึงระบบการบริหารความเสีย่ งและการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสีย่ งที่
สำ�คัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบอย่างสม่ำ�เสมอ  
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั ฯ ได้ท�ำ การตรวจสอบ
งบการเงินประจำ�งวดบัญชี และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงประเมินระบบการตรวจ
สอบภายใน และระเบียบวิธปี ฏิบตั กิ ารลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั
ประกันชีวติ เป็นประจำ�ทุกปี ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มี
ขาดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ จะ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. 2535

Internal Control

The Company realises the importance of internal control
and has oversee the creation of an appropriate internal control
system within the Company so that our operations can be carried
out effectively and to build confidence that the Company’s business
operations will fulfill the objectives and aims at all levels, whether
they are strategic, operational, reporting or compliance to policies,
legislations, regulations and guidelines. Therefore, the Company
has appointed an Audit Committee, which comprises of independent
directors, with the duty of reviewing the sufficiency and effectiveness
of the internal control system and produce regular reports to the
Board of Directors.
At the Board of Directors’ meeting no. 4/2552 on 11 August,
2009, with the attendance of the Audit Committee, the Board
evaluated the Company’s internal control system according to the
evaluation form of the Securities and Exchange Commission, which
covers five areas, namely the organisation and its environment,
risk management, control of the executive’s operations, information
technology and data communications, and tracking system. The
Board resolved that the Company’s internal control system is
sufficient.
The Company has created the Internal Audit Department,
which directly reports to the Audit Committee, to evaluate the
sufficiency and the effectiveness of the internal control system
of all operations and activities within the Company, including the
risk management system and corporate governance as laid out in
the annual audit report. The Internal Audit Department will carry
out its duties by evaluating the significant risks that may affect the
Company’s pursuit of its objectives. The Internal Audit Department
was approved by the Audit Committee and shall report to the Audit
Committee regularly.
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 accord
with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC).

Dividend Payment Policy

The Company’s policy is that dividend pay-out shall not be
less that 25 per cent of net profit after corporate income tax as long
as shareholders’ equity is not in deficit. The Company’s dividend
payment must be approved by the Office of Insurance Commission
(OIC) as per the Life Insurance Act B.E.2535.
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รายการระหว่างกัน

CONNECTED TRANSACTIONS
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
บางส่วนร่วมกันโดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำ�นึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์
ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญา
ที่กำ�หนดให้เป็น รายการส่วนใหญ่ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาที่คิดในอัตราทั่วไป ซึ่งได้มีการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ความจำ�เป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนัน้ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้าง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และในด้าน
ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติ
ของการประกอบธุรกิจ ซึง่ บริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่
เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นสำ�คัญ

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีบ่ ริษทั ฯ จะมีตอ่ ไป
ในอนาคตเป็นไปตามความจำ�เป็น และความสมเหตุสมผลที่ได้
อธิบายไว้ข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบ
รายละเอียด ความสมเหตุสมผลของรายการ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำ�หนดไว้
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การทำ � รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และเปิ ด เผย
รายการระหว่างกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนด โดยสภา
วิชาชีพบัญชี
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยความชัดเจน
โปร่งใสและยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

The Characteristics of Connected
Transactions
The Company occasionally has commercial dealings with
connected organisations, which may be linked to the Company
through shareholding or having a common shareholder(s)
or director(s). The Company uses de facto relationships in
determining whether a transaction is connected to the Company
through individuals and / or organisations, as opposed to using
legal and contractual definitions. Most connected transactions
are made according to normal commercial terms and prices
as disclosed in the notes to the financial statements.

Necessity and Rationale of Connected
Transactions
The connected transactions disclosed by the auditors in
the notes to the financial statements are aimed at improving
the Company’s operations, maintaining and expanding the
Company’s customer base and to promote the Company’s
sustainable growth. The rationale of connected transactions is
that they are transactions that conform to standard business
practices. Additionally, the Company abides by all rules and
regulations of the Office of Insurance Commission and normal
commercial terms, using fair market prices with the Company’s
highest interests as our basis.

Policy on Future Connected Transactions
All of the Company’s future transactions with connected
parties will be carried out according to the necessity and
rationale as described above. The Audit Committee will judge
the details of their necessity and the Company will abide by all
relevant securities laws and other relevant rules, regulations,
orders and announcements of the Stock Exchange of Thailand
and the Securities and Exchange Commission. The Company
will also abide by all regulations on disclosure of information
regarding connected transactions and disclosure of connected
transactions according to the accounting standards set by the
Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.
Overall, the Company aims to operate its business
with transparency and fairness to all our customers, business
partners, and shareholders, aiming to maintain the Company’s
highest interests at all times.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2552
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2009
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการ
เงินเป็นอย่างดี โดยได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย ด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 8 ครัง้ ซึง่ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสาระสำ�คัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี โดยมีผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำ�นวน 1 ครั้ง
• สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล สนับสนุนให้การดำ�เนินงานของ บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์  
• สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ และติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการดำ�เนินการตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ  
• สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  
• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2553 นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การเข้า
ทำ�รายการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ข้อกำ�หนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ เช่นเดียวกับที่ทำ�กับบุคคลภายนอกทั่วไปด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ฯ ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจริยธรรมและความมุง่ มัน่ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพเยี่ยง มืออาชีพ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินงานภายใต้ระบบ
การกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ

(สุนทร อรุณานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2553
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Dear Fellow Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
The Audit Committee, whose members were appointed by the Company’s Board of Directors, comprises of 3
Independent Directors.  All the members of the Audit Committee meet the requirements asset 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 2009, the Audit Committee met 8 times with all its members attending at all meetings. The meetings allowed the
Committee to meet with executive officers, members of the Internal Audit Department and other auditors to exchange
information and opinions on relevant matters. The Committee’s findings can be summarised as follows.
• The Committee audited the quarterly and annual financial statements 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.
• The Committee audited the sufficiency of the Company’s internal control system to ensure that the Company’s internal
control is appropriate, efficient and supports the fulfilment of the Company’s aims and objectives.
• The Committee audited the Company’s internal auditing system to ensure that it is appropriate and efficient. We
scrutinised and approved the control plans of the Internal Audit Department and followed up on the operations of the
Internal Audit Department. We received information on the results of the internal audit reports and have ascertained
any activities carried out according to the recommendations of the internal audit reports.
• The Committee audited the Company’s operations to ensure compliance with the Securities and Exchange Act, the
regulations of the Stock Exchange of Thailand, and all legislations pertaining to the Company’s business operations.
• 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 2010 to the Board of Directors pending the approval
from a shareholders’ meeting.
• The Committee audited and provided its opinions on connected transactions and transactions with potential conflicts
of interests to ensure that such transactions comply with the orders, regulations and guidelines issued by the Stock
Exchange of Thailand. In addition, the Committee ensured that the aforementioned transactions are carried out fairly
and benefit the interests the Company as well as ascertaining that the transactions are carried out according to normal
commercial terms at fair prices and that information are sufficiently, accurately and fully disclosed.
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.
Mr. Sunthorn Arunanondchai
Chairman of the Audit Committee
23 February, 2010
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำ�ไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2553

74

Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Bangkok Life Assurance Public Company Limited
I have audited the balance sheets of Bangkok Life Assurance Public Company Limited as at 31 December 2009 and
2008 and the related statements of income, changes in shareholders’ 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.
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.
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 2009 and 2008, and the result of its operations and its
cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 24 February 2010
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งบดุล

BALANCE SHEET
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / As at 31 December 2009 and 2008

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตั๋วเงิน
หุ้นทุน
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
Notes

Assets
Investments in securities
Bonds
15, 16
Notes
Stocks
Debentures
Unit trusts
Other securities
Total investments in securities
6, 8, 9
Loans
Policy loans
Mortgage loans
Other loans
Total loans
Less: Allowance for doubtful accounts
Loans - net
7, 8
Cash and deposits at financial institutions
8, 9
Property, buildings and equipment - net
10
Dues from reinsurers
Premiums due and uncollected
11
Accrued investment income - net
Other assets
Intangible assets - net
12
Others
8, 13
Total assets		

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008
42,951,296,082 28,448,591,758
4,695,637,979 4,058,365,544
4,445,579,430 3,594,042,822
7,763,767,603 7,422,861,158
2,269,930,337 1,334,414,028
14,719,539
62,140,930,970 44,858,275,310
1,216,888,712
677,767,038
12,030,737
1,906,686,487
(2,605,722)
1,904,080,765
1,718,064,852
334,147,684
45,348,126
1,135,273,000
858,651,795

1,050,863,163
738,241,179
12,008,114
1,801,112,456
(2,672,673)
1,798,439,783
2,381,639,639
324,608,143
27,915,881
1,120,875,601
743,422,881

17,818,746
21,109,095
185,151,748
205,243,186
68,339,467,686 51,481,529,519

			

		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / As at 31 December 2009 and 2008
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
หมายเหตุ
2552
2551
Notes
2009
2008
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and Shareholders’ Equity			
หนี้สิน
Liabilities			
เงินสำ�รองประกันชีวิต
Life policy reserves
53,557,935,366 41,891,693,741
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย Unpaid policy benefits
8 4,680,399,644 3,984,060,369
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
Dues to reinsurers
8
45,651,989
76,654,300
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
Premiums received in advance
1,417,205,548 1,550,812,113
หนี้สินอื่น
Other liabilities
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
Corporate income tax payable
223,692,406
112,445,135
อื่นๆ
Others
8, 14 1,182,988,811
847,094,648
รวมหนี้สิน
Total liabilities		 61,107,873,764 48,462,760,306
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity			
ทุนเรือนหุ้น
Share capital
17, 18
ทุนจดทะเบียน
Registered
หุ้นสามัญ 1,220,000,000 หุ้น
1,220,000,000 ordinary
1,220,000,000 1,220,000,000
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
shares of Baht 1 each
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว Issued and fully paid-up
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น
1,200,000,000 ordinary
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
shares of Baht 1 each
(2551: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น
(2008: 1,000,000,000 ordinary
1,200,000,000 1,000,000,000
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
shares of Baht 1 each)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
Premiums on share capital
17 2,699,821,268
275,000,000
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealised gains
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
Surplus on changes in values
6 1,033,412,251
316,295,625
มูลค่าเงินลงทุน
of investments
กำ�ไรสะสม
Retained earnings
จัดสรรแล้ว
Appropriated
สำ�รองตามกฎหมาย
Statutory reserves
19
122,000,000
77,085,216
สำ�รองทั่วไป
General reserves
400,000,000
400,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร
Unappropriated
1,776,360,403
950,388,372
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
Total shareholders’ equity		 7,231,593,922 3,018,769,213
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and shareholders’ equity		 68,339,467,686 51,481,529,519
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
Off-balance sheet items - commitments
ภาระผูกพัน
Commitments
25
153,102,373
159,463,460

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

INCOME STATEMENTS
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
เงินสำ�รองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานสาขา
เงินสมทบจ่ายให้แก่ส�ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันชีวิต
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
หมายเหตุ
2552
2551
Notes
2009
2008
Revenues				
Net written premiums
8 19,632,050,136 14,732,094,846
Net investment income
8 2,760,070,096 2,430,055,843
Gain (loss) on investment in securities
6
235,960,575 (358,576,325)
Other income
Gain on sale of assets
4,374,712
4,416,678
Others
21,988,620
21,371,812
Total revenues		 22,654,444,139 16,829,362,854
Expenses				
Underwriting expenses
Increase in policy reserves
11,666,241,625 7,669,997,027
Benefit payments to life
8 5,437,183,044 4,925,875,593
policies during the year
Dividends to policyholders
11,135,000
315,000
Commissions and brokerages
8 2,501,520,450 1,985,490,963
Sales promotion expenses
324,663,960
249,986,167
Other underwriting expenses
8
12,901,935
11,226,756
Total underwriting expenses
19,953,646,014 14,842,891,506
Operating expenses
Personnel expenses
551,037,322
490,017,067
Premises and equipment expenses
8
121,335,060
108,260,420
Taxes and duties
80,403,906
69,956,487
Directors’ remuneration
10,820,000
10,220,000
Operating expenses - branches
59,601,795
53,223,184
Contribution to the Office of
Insurance Commission
38,061,979
27,784,585
Contribution to the life assurance fund
28,178,225
Other operating expenses
8
222,161,601
205,800,181
Total operating expenses
1,111,599,888
965,261,924
Losses (gains) on exchange
11,679,703
(7,027,413)
Total expenses		 21,076,925,605 15,801,126,017
Income before income tax
1,577,518,534 1,028,236,837
Corporate income tax
391,826,959
276,510,964
Net income for the year		 1,185,691,575
751,725,873
Basic earnings per share
20
Net income		
1.12
0.75
Weighted average number
of ordinary shares (shares)
1,059,178,082 1,000,000,000
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งบกระแสเงินสด

CASH FLOW STATEMENTS
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน Cash Flows From (Used In) Operating Activities		
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
Net written premiums
19,243,317,260
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
Net investment income
2,787,578,664
รายได้อื่น
Other income
21,988,620
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี
Benefit payments to life policies during the year
(4,726,062,282)
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
Dividends to policyholders
(11,135,000)
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
Commissions and brokerages
(2,356,617,628)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
Other underwriting expenses
(275,882,208)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
Operating expenses
(895,891,257)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate income tax
(280,579,688)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
Net cash from operating activities		 13,506,716,481
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Cash Flows From (Used In) Investing Activities		
กระแสเงินสดได้มาจาก
Cash flows from
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investments in securities
55,506,505,098
เงินให้กู้ยืม
Loans
389,169,725
เงินฝากสถาบันการเงิน
Deposits at financial institutions
1,700,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Property, building and equipment
4,772,344
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
Net cash from investing activities
57,600,447,167
กระแสเงินสดใช้ไปใน
Cash flows used in
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investments in securities
(63,823,710,346)
เงินให้กู้ยืม
Loans
(389,068,317)
เงินฝากสถาบันการเงิน
Deposits at financial institutions
(405,000,000)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Property, building and equipment
(67,235,056)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
Net cash used in investing activities
(64,685,013,719)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
Net cash used in investing activities		 (7,084,566,552)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน Cash Flows From (Used In) Financing Activities		
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Share capital issued
2,624,821,268
เงินปันผลจ่าย
Dividends paid
(314,804,760)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน Net cash from (used in) financing activities		 2,310,016,508
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
Net increase in cash and cash equivalents		 8,732,166,437
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
Cash and cash equivalents at beginning of year
661,639,639
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents		
ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 9)
at end of year (Note 9)		 9,393,806,076
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
Supplemental Cash Flow Information			
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
Non-cash item
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
Surplus on changes in values of investments
1,033,412,251
					

14,299,688,099
2,089,093,975
21,335,904
(4,224,526,659)
(315,000)
(1,968,417,261)
(268,102,432)
(920,861,220)
(320,070,863)
8,707,824,543
48,430,632,357
1,299,247,222
895,147,925
5,335,306
50,630,362,810
(54,228,738,800)
(1,479,909,237)
(2,140,147,925)
(112,791,730)
(57,961,587,692)
(7,331,224,882)
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)
376,599,661
285,039,978
661,639,639
316,295,625
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008
ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า)
ทุนเรือนหุ้น
ทุน จากการ
ที่ออก
ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
Issued and Premiums on Surplus (Deficit)
Paid-Up Share Capital on Changes
หมายเหตุ Share Capital
in Values of
Notes
Investments
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551		
Balance as at 1 January 2008		 1,000,000,000 275,000,000 1,128,945,591
รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Income and expenses
recognised directly in equity
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
Investments in
available-for-sale securities
ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Losses recognised in shareholders’ equity
- (815,565,606)
ส่วนที่โอนไปกำ�ไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย		
Transferred to profit or loss due to disposal
- 2,915,640
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Net expenses recognised directly in equity		
- (812,649,966)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
Net income for the year
รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สำ�หรับปี		
Total income and expenses for the year		
- (812,649,966)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นสำ�รองตามกฎหมาย
Unappropriated retained earnings
transferred to statutory reserves
19
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		
Balance as at 31 December 2008		 1,000,000,000 275,000,000 316,295,625

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
จัดสรรแล้ว
Appropriated
ยังไม่ได้
สำ�รอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย สำ�รองทั่วไป Unappropriated
General
Statutory
Reserves
Reserves

รวม
Total

39,498,923 400,000,000 236,248,792 3,079,693,306

-

-

- (815,565,606)

-

-

-

-

-

- (812,649,966)

-

- 751,725,873 751,725,873

-

- 751,725,873 (60,924,093)

37,586,293

- (37,586,293)

2,915,640

-

77,085,216 400,000,000 950,388,372 3,018,769,213
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

กำ�ไรสะสม
ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า)
ทุนเรือนหุ้น
Retained Earnings
ทุน จากการ
ที่ออก
ส่วนเกิน
เปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
รวม
Appropriated
ยังไม่ได้
Issued and Premiums on Surplus (Deficit) สำ�รอง
Total
จัดสรร
Paid-Up Share Capital on Changes ตามกฎหมาย สำ�รองทั่วไป Unappropriated
General
หมายเหตุ Share Capital
in Values of Statutory
Reserves
Notes
Investments Reserves
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552		
Balance as at 1 January 2009		 1,000,000,000 275,000,000 316,295,625 77,085,216 400,000,000 950,388,372 3,018,769,213
รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น									
Income recognised directly in equity
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
Investments in
available-for-sale securities
ผลกำ�ไรที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Gains recognised in
shareholders’ equity
- 678,211,139
- 678,211,139
ส่วนที่โอนไปกำ�ไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย		
Transferred to profit or loss due to disposal
- 38,905,487
- 38,905,487
รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
Net income recognised directly in equity		
- 717,116,626
- 717,116,626
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
Net income for the year
- 1,185,691,575 1,185,691,575
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำ�หรับปี		
Total income for the year		
- 717,116,626
- 1,185,691,575 1,902,808,201
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Shares capital issued
17 200,000,000 2,424,821,268
- 2,624,821,268
เงินปันผลจ่าย
Dividend paid
24
- (314,804,760) (314,804,760)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นสำ�รองตามกฎหมาย
Unappropriated retained earnings
transferred to statutory reserves
19
- 44,914,784
- (44,914,784)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
Balance as at 31 December 2009		 1,200,000,000 2,699,821,268 1,033,412,251 122,000,000 400,000,000 1,776,360,403 7,231,593,922
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำ�เนิน
ธุรกิจหลักในการรับประกันชีวติ และมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทีอ่ ยู่
ของบริษทั ฯ ตามทีจ่ ดทะเบียนตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตอี้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 71 สาขา (2551: 69 สาขา)

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินฉบับนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ�หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นการบัญชีเกีย่ วกับเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ (ข้อ 4.5) ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากมาตรฐานการบัญชีของไทยทีเ่ กีย่ วกับเงินลงทุนยังไม่
ครอบคลุมถึงกิจการประกันชีวติ และจัดทำ�ขึน้ ตามวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกันชีวติ ในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ กำ�หนด
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท�ำ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดในคำ�สั่งนายทะเบียน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ตามกฎหมายดังกล่าว
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำ�เนินงานทีย่ กเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกสิทธิการเช่า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับปีปัจจุบัน
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For the years ended 31 December 2009 and 2008

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 Company has 71 branches (2008: 69 branches) and its registered office
is located at 23/115-121, Royal City Avenue, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok.

2. Basis of Preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547, except for the investments in securities (see Note 4.5) are accounted for based on the relevant
US Generally Accepted Accounting Principles since the related Thai Accounting Standards do not address the life insurance
business, and where applicable Thai accounting practices related to life insurance and the accounting and reporting guidelines
prescribed by the Office of Insurance Commission. The presentation of the financial statements has been made in compliance
with the order of the Registrar dated 6 March 2002, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
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
In June 2009, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 12/2552, assigning new numbers to
Thai Accounting Standards that match the corresponding International Accounting Standards. The numbers of Thai Accounting
Standards as referred to in these financial statements reflect such change.
The Federation of Accounting Professions has issued Notifications No. 86/2551 and 16/2552, mandating the use of new
accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance as follows:
3.1 Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment
		
guidance which are effective for the current year

Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007)
TAS 36 (revised 2007)
Impairment of Assets
TFRS 5 (revised 2007)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Accounting Treatment Guidance for Leasehold right
Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control
These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance became effective
for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed the effect
of these standards and believes that TFRS 5 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for Business Combination
under Common Control are not relevant to the business of the Company, while Framework for Preparation and Presentation
of Financial Statements (revised 2007), TAS 36 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right
do not have any significant impact on the financial statements for the current year.
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3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

						
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจาก
1 มกราคม 2555
รัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
1 มกราคม 2554
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1 มกราคม 2554
อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 มาถือ
ปฏิบัติก่อนกำ�หนดได้
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 ไม่เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับ
ปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้เมื่อคำ�ขอผ่านการพิจารณารับประกันแล้ว ค่าเบี้ยประกันที่ยังเก็บเงินไม่ได้ซึ่งมีอยู่ ณ
วันสิ้นปี รับรู้เป็นรายได้เฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่
(ข) ดอกเบี้ย ส่วนลดรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิใน
การรับเงินปันผล
ส่วนลดที่คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินตัดจำ�หน่ายเป็นรายได้เท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินและส่วนลด ที่คิดรวมอยู่ในหุ้นกู้ตัด
จำ�หน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดยคำ�นวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยที่ค้าง
ชำ�ระเกินกว่า 6 เดือนใช้เกณฑ์เงินสด
4.2 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อกรมธรรม์ครบกำ�หนด
4.3 ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ

ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
4.4 เงินสำ�รองประกันชีวิต
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(ก) เงินสำ�รองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสำ�รองสะสมตั้งแต่เริ่มทำ�ประกันถึงวันที่ในงบดุล สำ�หรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ซึ่ง
คำ�นวณเงินสำ�รองประกันชีวิตตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การจั ด สรรเบี้ ย ประกั น ภั ย ไว้ เ ป็ น เงิ น สำ � รองประกั น ภั ย สำ � หรั บ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ ยั ง มี ค วามผู ก พั น อยู่ ล งวั น ที่
23 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งประมาณจากข้อสมมติที่กำ�หนดตั้งแต่วันเริ่มรับประกัน
ข้อสมมติหลักที่ใช้เกีย่ วข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด บริษทั ฯ ใช้ตารางมรณะและตารางการ
เจ็บป่วยทีป่ ระกาศโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทีส่ ะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต

3.2 Accounting standards which are not effective for the current year

						
Effective date
TAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of 1 January 2012
Government Assistance
TAS 24 (revised 2007)
Related Party Disclosures
1 January 2011
TAS 40
Investment Property
1 January 2011
However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allows early adoption by the entity before the effective date.
The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that TAS 20 is not
relevant to the business of the Company, while TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 will not have any significant impact on
the financial statements for the year in which they are initially applied.

4. Significant Accounting Policies
4.1 Revenue recognition

(a) Premiums income
Premiums income is recognised as income when underwriting of the insurance is approved. Premiums due and
uncollected at the end of year is recognised as revenue only if the policy is still in force.
(b) Interest, discount and dividends income on investments
Interest is recognised on accrual basis based on the effective interest rate.  Dividends are recognised as income
when the right to receive the dividend is established.
Discounts included in the face value of the notes receivable are deferred and taken up as income evenly
throughout the term of the notes, while discounts on debentures are deferred using the effective rate method.
(c) Interest incomes on loans
Interest 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.
4.2 Benefit payments to life policies

		

Benefit payments to life policies are recorded when notices of the claims are received or when policies reach maturity.

4.3 Commissions and brokerages

Commission and brokerage fees are expended when incurred.
4.4 Life premiums reserves

(a) Life assurance policy reserves represents the accumulated total liability for policies in force on the balance sheet
date. Life assurance policy reserves is calculated according to the procedures prescribed by the Regulation on
Life Assurance Policy Reserves as promulgated by the Ministry of Commerce on 23 November 2001. The liability
is based on assumptions established at inception of the contract.
The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity and discount rates. The Company bases
mortality and morbidity tables announced by the Office of Insurance Commission which reflect historical
experiences.
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(ข) เงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัยสำ�หรับการประกันภัยและการประกันกลุ่มคำ�นวณขึ้นในอัตราร้อยละ 40 ของเบี้ยประกันสุทธิ
สำ�หรับปี
4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม บริษทั ฯ บันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการ
กำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคต
อันใกล้
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำ�หน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น
ในงบกำ�ไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี และที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่จะถือจนครบกำ�หนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความ
สามารถที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า (ถ้ามี)  
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารหนี้ ถื อ พื้ น ฐานจากการคำ� นวณโดยใช้ ร าคาของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
และเงินลงทุนทั่วไปในงบกำ�ไรขาดทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกำ�ไร
(ขาดทุน) ในงบกำ�ไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
4.6 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน บริษทั ฯ ตัง้ สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้
การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน
4.7 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับโดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำ�นวนที่คาดว่าจะ
เรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปัจจุบัน
ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบดุล
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(b) For other insurance and group insurance, unearned premiums reserves is set aside at the rate of 40% of net
premiums written for the year.
4.5 Investments in securities

(a) Investments in securities held for trading are determined at fair value. Gains or losses arising from changes in
the carrying amounts of securities are included in the income statements. 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 carrying amounts of securities
are recorded as separate items in shareholders’ equity until the securities are sold, when the changes are then
included in the income statements.
(c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are stated at
amortised cost. The premiums/discount on debt securities is amortised by using the effective rate method with
the amortised 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 loss on impairment (if any).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as quoted
on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments is determined based on the required rate of return
on the yield rate quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is determined based on their net
asset value.
Loss on impairment (if any) of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity debt securities, and
other investments is included in the income statement.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are adjusted to their fair value
as at the reclassification date. Differences between the carrying amount of the investments and their fair value on that date
are included in determining income or recorded as surplus (deficit) from changes in the values of investments in shareholders’
equity, depending on the type of investment which is reclassified.
4.6 Loans and allowance for doubtful accounts

Loans are presented at their realisable value. The Company provides allowance for doubtful accounts on the basis
of collection experience, analysis of debtor aging, a review of current status of the loan receivables and the appraisal value
of the collateral of each debt.
4.7 Premiums due and uncollected and allowance for doubtful accounts

Premiums due and uncollected is carried at its net realisable value. The Company sets up an allowance for doubtful
accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premiums due, on the basis of collection experience
and a review of current status of premiums due as at the balance sheet date.
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำ�คัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
อาคาร
20 ปี
อาคารชุด
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ตามอายุของสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
3, 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบกำ�ไรขาดทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 3 ปี 5 ปี
และ 10 ปี
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษทั ฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนหากมี
ข้อบ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�่ำ กว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความ
เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
จำ�นวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุน
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4.8 Related party transactions

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly
or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them
significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning
and direction of the Company’s operations.
4.9 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, 5 years
Motor vehicles
5 years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided for land and construction in progress.
4.10 Intangible assets and amortisation

On the date of acquisition, the Company measured all acquired intangible assets at cost. Following initial recognition,
intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.
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 the income statement.
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.
4.11 Impairment of assets

At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the investments, 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. In determining value in use, the estimated future
cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of
the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation
model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the
amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable,
willing parties, after deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in the income statement.
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4.12 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้โดยคำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษทั ฯ รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ
4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีก�ำ หนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชี กำ�ไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทำ�สัญญาจะถูกตัดจำ�หน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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4.12 Income tax

		

Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in accordance with tax legislation.

4.13 Employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses
when incurred.
4.14 Foreign currencies

Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the transaction dates. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance
sheet date. Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.15 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity
of 3 months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.16 Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation.
4.17 Derivatives - Forward exchange contracts

Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange
ruling on the balance sheet. Gains and losses from the translation are included in determining income. Premiums and
discounts on forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.

5. Significant Accounting Judgements 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. Significant judgments and estimates
are as follows:
Leases

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required
to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred,
taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based
upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย
คล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความ
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด และเงินลงทุนทั่วไป
เมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ �คัญ และเป็นระยะเวลานาน
การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมถึงการเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำ�นวณ
หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
เงินสำ�รองประกันชีวิต

เงินสำ�รองประกันชีวิตคำ�นวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติที่ก�ำ หนด
ตัง้ แต่วนั เริม่ รับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ตามระยะเวลา ซึง่ สะท้อนการประมาณอย่างดีทสี่ ดุ ในเวลานัน้ และปรับ
เพิ่มด้วยความเสี่ยงและค่าการเบี่ยงเบน โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด
คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไร
ก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
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Fair value of financial instruments

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for which quoted market prices
are not readily available, the management exercise judgment, using a variety of valuation techniques. The input to these
models is taken from observable markets, and includes consideration of liquidity, correlation and longer-term volatility of
financial instruments.
Impairment of investments in securities

The Company treats available-for-sale equity investments, held-to-maturity debt securities 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.
Property, buildings and equipment/Depreciation

In calculating depreciation of buildings and equipment, the management estimates useful lives and salvage values
of the Company’s buildings and equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if 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 in the period 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 or the cash generating units and to choose a
suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.
Life insurance premiums reserves

Life insurance premiums reserves 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, investment returns,
expenses, lapse and surrender rates and discount rates.
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 balance sheet date. However, actual results could differ from the estimates.
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6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investments in Securities
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
ราคาทุน /ราคา
ราคาทุน /ราคา
ทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุติธรรม ทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุติธรรม
Cost /
Fair Value
Cost /
Fair Value
Amortised Cost
Amortised Cost
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
หุ้นสามัญ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
หุ้นสามัญ
หน่วยลงทุน
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

Trading Securities
Equity securities
Ordinary shares
4,010,700
5,200,000 341,300,843
Warrants
14,719,539
Surplus (deficit) on changes
in values of investments
15,908,839
- (103,836,020)
Total trading securities
19,919,539
19,919,539 237,464,823
Available-for-Sale Securities
Equity securities
Ordinary shares
3,461,386,897 4,410,791,600 3,222,798,688
Unit trusts
2,213,300,894 2,269,930,337 1,381,265,544
Unrealised gains on exchange
(1,559,783)
10,192,513
Surplus on changes in values
of investments
1,007,593,929
64,690,582
6,680,721,937 6,680,721,937 4,678,947,327
ตราสารหนี้
Debt securities
พันธบัตร - สุทธิ
Bonds - net
1,240,374,194 1,261,253,943 1,522,771,491
หุ้นกู้ - สุทธิ
Debentures - net
100,000,688 104,939,261 100,001,053
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
Surplus on changes in values
มูลค่าเงินลงทุน
of investments
25,818,322
- 251,605,043
1,366,193,204 1,366,193,204 1,874,377,587
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
Total available-for-sale securities 8,046,915,141 8,046,915,141 6,553,324,914
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด Held-to-Maturity Debt Securities
พันธบัตร - สุทธิ
Bonds - net
41,690,042,139
26,681,753,880
ตั๋วเงิน
Notes
4,695,637,979
4,094,865,544
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
Less: Allowance for impairment
(36,500,000)
ตั๋วเงิน - สุทธิ
Notes - net
4,695,637,979
4,058,365,544
หุ้นกู้
Debentures
7,666,328,342
7,325,921,449
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
Less: Allowance for impairment
(7,500,000)
(10,600,000)
หุ้นกู้ - สุทธิ
Debentures - net
7,658,828,342
7,315,321,449
รวมตราสารหนี้ที่จะถือ
Total held-to-maturity
จนครบกำ�หนด		 debt securities
54,044,508,460		 38,055,440,873
เงินลงทุนทั่วไป
Other Investments
หุ้นสามัญ
Ordinary shares
29,587,830
12,044,700
รวมเงินลงทุนทั่วไป
Total other investments
29,587,830		 12,044,700
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
Total investments in securities 62,140,930,970		 44,858,275,310
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237,464,823
237,464,823
3,344,533,299
1,334,414,028
4,678,947,327
1,766,837,878
107,539,709
1,874,377,587
6,553,324,914

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้
Investments in debt securities as at 31 December 2009 and 2008 will be due as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552 / 2009
ครบกำ�หนดภายใน / Due within
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

1 ปี

1 Year

1 - 5 Years Over 5 Years

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตร
หุ้นกู้

Available-for-Sale Securities
Bonds
Debentures

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตั๋วเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ

Held-to-Maturity Debt Securities
Bonds - net
6,752,476,873
Notes - net
2,750,637,979
Debentures - net
   296,402,466
9,799,517,318
Total
9,851,155,138

รวม

51,637,820
51,637,820

- 1,261,253,943 1,261,253,943
53,301,441
- 104,939,261
53,301,441 1,261,253,943 1,366,193,204
6,907,146,636
395,000,000
2,136,939,977
9,439,086,613
9,492,388,054

28,030,418,630
1,550,000,000
5,225,485,899
34,805,904,529
36,067,158,472

41,690,042,139
4,695,637,979
7,658,828,342
54,044,508,460
55,410,701,664

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552 / 2009
ครบกำ�หนดภายใน / Due within
รวม
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี

1 Year

1 - 5 Years Over 5 Years

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตร
หุ้นกู้

Available-for-Sale Securities
Bonds
Debentures

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตร - สุทธิ
ตั๋วเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ

Held-to-Maturity Debt Securities
Bonds - net
562,591,215
Notes - net
1,343,365,544
Debentures - net
   340,274,179
2,246,230,938
Total
2,246,230,938

รวม

Total

-

Total

- 1,766,837,878 1,766,837,878
107,539,709
- 107,539,709
107,539,709 1,766,837,878 1,874,377,587
5,103,504,339
395,000,000
1,456,463,445
6,954,967,784
7,062,507,493

21,015,658,326
2,320,000,000
5,518,583,825
28,854,242,151
30,621,080,029

26,681,753,880
4,058,365,544
7,315,321,449
38,055,440,873
39,929,818,460
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บริ ษั ท ฯได้ ว างพั น ธบั ต รรั ฐ บาลและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จำ � นวน
10,486.80 ล้านบาท (2551: 8,480.30 ล้านบาท) เป็นเงินสำ�รอง
ประกันชีวิตและหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ 16
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงินซึง่ จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ จ่ี ะถือ
จนครบกำ�หนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
จำ�นวนรวม 700 ล้านบาท (2551: 1,000 ล้านบาท) ตั๋วเงิน
ดังกล่าวออกโดยธนาคารพาณิชย์ ในประเทศและสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุที่เหลือประมาณ 7-13 ปี
และมีเงื่อนไขของสิทธิในการชำ�ระคืนก่อนกำ�หนดหรือเรียก
เงินฝากเพิ่มโดยผู้ออกตราสาร
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงินซึง่ จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ จ่ี ะถือ
จนครบกำ�หนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
จำ�นวนรวม 850 ล้านบาท (2551: 920 ล้านบาท) ตัว๋ เงินดังกล่าว
ออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุที่เหลือ
ประมาณ 7 ปี และมีเงือ่ นไขโดยบริษทั ฯ จะได้รบั เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเมื่อครบกำ�หนดตามสัญญา
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีองค์
ประกอบของอนุพันธ์แฝงซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับตราสาร
หลักยกเว้นเงินลงทุนตาม (ข)
บริษทั ฯ บันทึกกำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลักทรัพย์ใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2552 และ 2551 โดยรวมรายการ
ดังต่อไปนี้

The Company has pledged government and state enterprise
bonds of Baht 10,486.80 million (2008: Baht 8,480.30 million)
as life assurance policy reserves and assets pledged with the
Registrar of the Office of Insurance Commission in accordance
with the Life Assurance Act as mentioned in Notes 15 and 16.
(a) As at 31 December 2009, the Company has investments
of Baht 700 million (2008: Baht 1,000 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at
amortised cost. Such notes were issued by local banks
and branches of foreign commercial banks, have remaining
lives of 7-13 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 2009, the Company has investments
of Baht 850 million (2008: Baht 920 million) in promissory
notes and bills of exchange, which have been classified as
held-to-maturity investments and are presented at amortised
cost. Such notes were issued by branches of foreign
commercial banks, have remaining lives of 7 years, and
contain conditions whereby settlement of principal and
interest is to be received on the maturity date per the
agreement.
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).
The Company recorded gains (losses) from investments
in securities during the years ended 31 December 2009 and
2008 by included the following.
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำ�ไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าหลักทรัพย์
รวม
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Unrealised gains (losses) from trading securities
Gains (losses) from sales of trading securities
Gains (losses) from sales of
available-for-sale securities
Gains from sales of held-to-maturity securities
Gains from sales of other investments
Unrealised gains (losses) on foreign exchange
contracts
Losses from debt restructuring
Reversal of impairment loss
Total

2552 / 2009 2551 / 2008

15,039,539 (90,797,687)
62,387,202 (107,333,830)

16,551,445 (178,953,601)
105,851,670
58,871,995
8,096,798
11,150,000 (11,960,000)
(11,519,281)
36,500,000 (36,500,000)
235,960,575 (358,576,325)

7. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

7. Loans and Accrued Interest

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงเหลือของเงิน
ให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับโดยจำ�แนกอายุตามเงินต้นและดอกเบีย้
ที่ค้างชำ�ระแสดงได้ดังนี้

As at 31 December 2009 and 2008, the balances of loans
and accrued interest are aged by principal and accrued interest
as follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552 / 2009
ระยะเวลาค้างชำ�ระ
Outstanding Period

ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
Current
เกินกว่ากำ�หนดชำ�ระ
Overdue:
น้อยกว่า 6 เดือน
Less than 6 months
6 - 12  เดือน
6 - 12 months
มากกว่า 12 เดือน
Over 12 months
รวม
Total
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
for doubtful accounts
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
Loans and accrued
interest - net

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน
Policy Loans
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
เงินต้น
Accrued
Principal
Interest

ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน
Mortgage Loans
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
เงินต้น
Principal Accrued
Interest

อื่นๆ
Other Loans

รวม
Total

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

เงินต้น
Principal

1,216,888,712 88,566,671 670,430,505 2,874,655 11,909,960

เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 1,899,229,177 91,441,326 1,990,670,503

-

-

1,741,387

10,354

-

-

1,741,387

10,354

1,751,741

-

-

495,793

15,896

-

-

495,793

15,896

511,689

-

-

5,099,353

340,006

120,777

4,886

5,220,130

344,892

5,565,022

1,216,888,712 88,566,671 677,767,038 3,240,911 12,030,737

-

- (2,605,722) (340,006)

-

1,216,888,712 88,566,671 675,161,316 2,900,905 12,030,737

4,886 1,906,686,487 91,812,468 1,998,498,955

-

(2,605,722)

(340,006)

(2,945,728)

4,886 1,904,080,765 91,472,462 1,995,553,227
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2551 / 2008
ระยะเวลาค้างชำ�ระ
Outstanding Period

ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
Current
เกินกว่ากำ�หนดชำ�ระ
Overdue:
น้อยกว่า 6 เดือน
Less than 6 months
มากกว่า 12 เดือน
Over 12 months
รวม
Total
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
Less: Allowance
for doubtful accounts
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
Loans and accrued
interest - net

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน
Policy Loans
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
เงินต้น
Accrued
Principal
Interest

ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน
Mortgage Loans
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
เงินต้น
Accrued
Principal
Interest

เงินต้น
Principal

                     
- 2,371,831

14,101

-

370,810

-

5,942,338

-   
107,693

1,050,863,163 71,851,367 738,241,179 3,566,835 12,008,114

-

- (2,672,673) (343,593)

-   

1,050,863,163 71,851,367 735,568,506 3,223,242 12,008,114

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
แต่ละรายการบริษัทฯ คำ�นึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รวม
Total

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

1,050,863,163 71,851,367 729,927,010 3,181,924 11,900,421

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำ�หนดวงเงิน
กู้ยืมกรณีบุคคลค้ำ�ประกันไม่เกิน 100,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย์
ค้ำ�ประกันไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6
และร้อยละ 5 ต่อปี ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินให้
กู้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนมีจำ�นวนเงิน 42.76  ล้านบาท (2551:
41.61 ล้านบาท)
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อื่นๆ
Other Loans
เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
ค้างรับ
Accrued
Interest

รวม
Total

- 1,792,690,594 75,033,291 1,867,723,885

-

2,371,831

14,101

2,385,932

6,491

6,050,031

377,301

6,427,332

6,491 1,801,112,456 75,424,693 1,876,537,149

-

(2,672,673)

(343,593)

(3,016,266)

6,491 1,798,439,783 75,081,100 1,873,520,883

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% and
5% per annum, respectively. As at 31 December 2009, loans
to employees and agents totaled Baht 42.76 million (2008:
Baht 41.61 million).

8. Related Party Transactions
In considering each possible related party relationship,
attention is directed to the substance of the relationship, and
not merely the legal form.
The relationship between the Company and its related
parties are summarised below:

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Name of Related Parties
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
Bangkok Bank Pcl.

ประเภทกิจการ
Type of Business
ธนาคาร
Banking

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Pcl.

ประกันภัย
Insurance

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
Thai Reinsurance Pcl.
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด

ประกันภัย
Insurance
ประกันชีวิต

Thaire Life Assurance Co., Ltd.
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
Bumrungrad Hospital Pcl.

Life assurance
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Property development
การแพทย์
Health care services

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำ�กัด
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำ�กัด
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำ�กัด
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.
บริษัท น้ำ�ตาลราชบุรี จำ�กัด
Rajburi Sugar Co., Ltd.
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำ�กัด

การแพทย์
Health care services
การแพทย์
Health care services
การแพทย์
Health care services
อุตสาหกรรม
Industry
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Property development

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำ�กัด
Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.

ให้เช่าทรัพย์สิน
Rental of assets

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Relationship with the Company
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Shareholding and related by way of common
directors
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Shareholding and related by way of common
directors
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ
จำ�กัด (มหาชน)
Subsidiary of Thai Reinsurance Pcl.
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
and shareholders
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ
Holding by an individual related to the
major shareholder of the Company
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Related by way of common directors
and shareholders
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Name of Related Parties
บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำ�กัด
Royal Cliff Beach Hotel Co., Ltd.

ประเภทกิจการ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Type of Business
Relationship with the Company
ท่องเที่ยวและสันทนาการ ถือหุน้ โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการของบริษทั ฯ
Tourism & Leisure
Holding by an individual related to a director
of the Company
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ธุรกิจบริการ
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Tris Corporation Ltd.
Services
Shareholding and related by way
of common directors
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำ�กัด (มหาชน) อุตสาหกรรม
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
Union Textile Industries Pcl.
Industry
Related by way of common shareholders
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส จำ�กัด
เช่าซื้อ
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.
Leasing
Related by way of common directors
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
Charoen Pokphand Foods Pcl.
Agriculture
Related by way of common directors
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
จำ�กัด (มหาชน)
รายใหญ่ของบริษัทฯ
TICON Industrial Connection Pcl.
Property development Holding by an individual related to the major
shareholder of the Company
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด จัดการกองทุน
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
BBL Asset Management Co., Ltd.
Asset management
Related by way of common directors
and shareholders
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
Bualuang Securities Pcl.
Securities
Subsidiary of the major shareholder
of the Company
คุณพนิต ปัญญาบดีกุล
ตัวแทน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทฯ
Khun Panit Panyabordekul
Agent
Related by way of the Company’s management
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ �คัญกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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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)

2552 / 2009 2551 / 2008
เบี้ยประกันภัยรับ
Written premiums
เบี้ยประกันภัยต่อ
Ceded Premiums

ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
Commissions and brokerages

3,834,023

3,546,384

2,607,209

3,434,101

1,000,549,011 510,111,103

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ
65,172,611 68,358,150
Claims payments and diagnosis charges
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝาก
35,444,610 15,147,090
ธนาคาร ตั๋วสัญญา ใช้ เงินและ หุ้นกู้
Interest income - deposits at banks,
promissory notes and debentures
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืม
9,830,711 14,995,613
โดยมีหลักทรัพย์ จำ�นองเป็นประกัน
Interest income - mortgage loans
			
เงินปันผลรับ
70,023,966 79,840,972
Dividend income
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
52,481,435 45,221,068
Bank charges

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น
(แสดงรวมอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น)
The expenses incurred in making
the offering (including in premiums
on share capital)

37,369,600

-

นโยบายการกำ�หนดราคา
Pricing Policy
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
Normal commercial terms for reinsurance depending
on type of insurance and reinsurance contract
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อ
เบี้ยประกันภัยรับ
At a mutually agreed percentage of premiums written
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Normal commercial terms for underwriting
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กับลูกค้าทั่วไป
Same rates as those offered by financial institutions
and related companies to general customers
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯ คิดให้กับผู้กู้ยืมทั่วไปที่มี
หลักทรัพย์จำ�นอง
Same rates as the Company charged to general
borrowers who mortgage assets as collateral
ตามที่ประกาศจ่าย
The declared amount
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กับลูกค้าทั่วไป
Same rates as those charged by financial institutions
and related companies to general customers
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
Same rates as those charged by financial institutions
and related companies to general customers
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นโยบายการกำ�หนดราคา
Pricing Policy
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
1,342,542 1,092,011 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
Insurance premiums
Normal commercial terms for underwriting
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ
71,045,867 68,814,283 สำ�หรับอาคารสำ�นักงานใหญ่คา่ เช่าตารางเมตรละประมาณ
Building space rental and services
90 บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ
20 บาทต่อเดือนตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่า
ตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 บาทต่อเดือน และ
			 ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน
2552 / 2009 2551 / 2008

			

		

สำ�หรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ
100 บาท 150 บาท 188 บาทและ 315 บาทต่อเดือน
และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ
200 บาท ต่อเดือน
Head office building: Rental fee of approximately
Baht 90 per square meter per month and service fee
of Baht 20 per square meter per month 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.

เบีย้ ประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจำ�หน่าย Bancassurance
For the years ended 2009 and 2008, the premiums
สำ�หรับปี 2552 และ 2551 มีจำ�นวนโดยประมาณร้อยละ 43.75   generated from the Bancassurance distribution channel
และร้อยละ 33.15 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามลำ�ดับ
represented approximately 43.75% and 33.15% of total net
premiums written, respectively.
บริษทั ฯ มียอดคงเหลือทีม่ สี าระสำ�คัญของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
As at 31 December 2009 and 2008, The Company had
และ 2551 ดังนี้
the following significant balances of assets and liabilities with
					
its related parties:
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เงินลงทุนในหุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
Investments in listed stocks
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)   
Bangkok Bank Pcl.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)   
Bangkok Insurance Pcl.
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
Thai Reinsurance Pcl.
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
Bumrungrad Hospital Pcl.
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่นจำ�กัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection Pcl.
เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
Investments in non-listed stocks
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
Tris Corporation Ltd.
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำ�กัด (มหาชน)
Union Textile Industries Pcl.
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด   
BBL Asset Management Co., Ltd.
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
Investments in securities - warrant
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
TICON Industrial Connection Pcl.
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน
Investments in securities - unit trusts
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส
Bualuang Thanasanplus Fund
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
TICON Property Fund
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้
Investments in securities - debenture
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Pcl.
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตั๋วเงิน
Investments in securities - note
ธนาคารกรุงเทพ  จำ�กัด (มหาชน)
Bangkok Bank Pcl.      

2552 / 2009
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
Cost
Fair Value

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2551 / 2008
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
Cost
Fair Value

275,467,784

404,250,000

291,209,784

255,300,000

49,866,522

108,912,000

49,866,522

84,406,800

41,677,975

92,117,792

41,677,975

86,449,005

21,189,853

72,275,000

10,000,000

42,000,000

98,759,042
486,961,176

63,290,880
740,845,672

98,759,043
491,513,324

37,908,600
506,064,405

1,000,000

1,000,000

166,700

166,700

10,000,000
11,166,700

10,000,000
11,166,700

-

3,252,448

-

-

1,078,921,092

1,142,734,625

-

-

488,260,554
1,567,181,646

490,121,220
1,632,855,845

573,716,382
573,716,382

561,560,000
561,560,000

110,000,000

150,000,000

5,000,000

500,000,000
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(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008
เงินฝากสถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำ�นองเป็นประกัน
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำ�กัด
ค่าสินไหมค้างจ่าย
(รวมอยู่ในเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย)
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำ�กัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำ�กัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำ�กัด
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลราชบุรี จำ�กัด
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำ�กัด
บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำ�กัด
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำ�กัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำ�กัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำ�กัด
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Deposits at financial institution
Bangkok Bank Pcl.
1,039,639,970
Mortgage loan
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
128,645,874
Prepaid office rental (including in other assets)
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.
128,822,494
Claim payables
(including in unpaid policy benefits)
Bumrungrad Hospital Pcl.
3,715,348
The Phyathai 1 Hospital Co., Ltd.
2,084,270
The Phyathai 2 Hospital Co., Ltd.
3,494,984
The Phyathai 3 Hospital Co., Ltd.
1,653,957
10,948,559
Due to reinsurer
Thaire Life Assurance Co., Ltd.
864,248
Accrued commission and brokerage
expenses (including in other liabilities)
Bangkok Bank Pcl.
209,796,568
Accrued office rental and services charge
(including in other liabilities)
Bangkok Insurance Pcl.
69,086
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
128
Rajburi Sugar Co., Ltd.
60,024
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.
62,390
Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.
62,454
Bumrungrad Hospital Pcl.
184,835
The Phayathai 1 Hospital Co., Ltd.
10,800
The Phayathai 2 Hospital Co., Ltd.
73,080
The Phayathai 3 Hospital Co., Ltd.
40,930
563,727

330,625,505
156,220,800
140,615,873
3,145,197
2,295,568
3,865,028
2,239,078
11,544,871
2,029,317
90,618,388
36,491
705
66,764
66,494
62,337
346,143
89,100
81,200
266,340
1,015,574

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

Directors and management’s remuneration

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพทีบ่ ริษทั ฯ สมทบให้และอืน่ ๆ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารเป็นจำ�นวนเงิน 46.20 ล้านบาท (2551:
44.38 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั สรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ จำ�นวน 20 ล้านหน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
รายละเอียดของใบสำ�คัญและสิทธิดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18

In 2009 the Company paid meeting allowances, bonuses,
contributions to the provident fund and others to their
directors and management totaling Baht 46.20  million (2008:
Baht 44.38 million).
In addition, the Company has allocated 20 warrants to
its employees without charge. The details of the warrants are
presented in Note 18 to the financial statements.

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินประเภท
ไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืน
เมื่อสิ้นกำ�หนด ระยะเวลาและบัตรเงินฝาก
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา
ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

Cash
Deposits at banks with no fixed
maturity date
Deposits at banks with fixed maturity date
and negotiable certificates of deposits
Total cash and deposits at financial
institutions
Less: Deposits at financial institutions
with maturity of more than 3 months
Short-term investment with original
maturity within 3 months
Cash and cash equivalents

4,882,043

2,485,737

888,182,809

359,153,902

825,000,000 2,020,000,000
1,718,064,852 2,381,639,639
(705,000,000) (2,000,000,000)
8,380,741,224
9,393,806,076

280,000,000
661,639,639
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Property, Buildings and Equipment
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ที่ดิน
Land

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อาคารและ
งาน
อุปกรณ์
ส่วนปรับปรุง
าง
อาคาร
อาคารชุด สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่ระหว่
อ
สร้
าง
Buildings Condominium Furniture and Vehicles Construction
Fixtures and
and Buildings
in Progress
Office
Improvements
Equipment

ราคาทุน / Cost:
31 ธันวาคม 2551
31 December 2008
77,676,800 284,982,778 36,632,960 323,267,181 34,787,405 1,903,802
ซื้อเพิ่ม
Purchases
- 17,803,317
- 41,064,239 2,245,000 6,122,500
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
Disposals/written-off
(350,000) (2,801,825)
- (6,089,782) (6,269,840)
โอนเข้า (โอนออก)
Transfer in (out)
- 6,726,302
- 1,265,000
- (7,991,302)
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
77,326,800 306,710,572 36,632,960 359,506,638 30,762,565
35,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม / Accumulated depreciation:
31 ธันวาคม 2551
31 December 2008
- 172,032,677 9,464,351 232,873,513 20,272,242
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
Depreciation for the year
- 18,364,603 1,831,648 32,646,913 4,454,719
ค่าเสื่อมราคา-จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
Depreciation - disposals/
written-off
- (2,798,772)
- (6,045,253) (6,269,790)
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
- 187,598,508 11,295,999 259,475,173 18,457,171
มูลค่าสุทธิตามบัญชี / Net book value:
31 ธันวาคม 2551
31 December 2008
77,676,800 112,950,101 27,168,609 90,393,668 14,515,163 1,903,802
31 ธันวาคม 2552
31 December 2009
77,326,800 119,112,064 25,336,961 100,031,465 12,305,394
35,000
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน / Depreciation charged in income statements for the year
2551 / 2008							
2552 / 2009							
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รวม
Total

759,250,926
67,235,056
(15,511,447)
810,974,535
434,642,783
57,297,883

(15,113,815)
476,826,851
324,608,143
334,147,684
48,200,693
57,297,883

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์
ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาทัง้ จำ�นวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำ นวนเงิน 272.06 ล้าน
บาท (2551: 240.94 ล้านบาท)

11. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงเหลือของ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจำ�แนกตามระยะเวลาผ่อนผันตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัยแสดงได้ดังนี้

As at 31 December 2009, 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 272.06 million
(2008: Baht 240.94 million).

11. Premiums Due and Uncollected
As at 31 December 2009 and 2008, the balances of
premiums due and uncollected are classified in relation to
the grace period granted on the condition of the policy, as
follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

ค้างรับไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน
ค้างรับเกินระยะเวลาผ่อนผัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ

12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
Intangible Assets

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2551
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2552
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ซึ่งรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
2551
2552

Grace period not exceeded
Grace period exceeded
Total premiums due and uncollected

   1,099,993,818
        35,279,182
1,135,273,000

1,107,533,488
13,342,113
1,120,875,601

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ระบบงาน
โปรแกรม ระหว่างติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ System
Software Development
in Progress

Cost
31 December 2008
38,348,671
187,250
Increase
1,145,277
861,728
Transfer in (out)
299,600
(299,600)
31 December 2009
39,793,548
749,378
Accumulated amortisation
31 December 2008
17,426,826
Amortisation charged for the year
5,297,354
31 December 2009
22,724,180
Net book value
31 December 2008
20,921,845
187,250
31 December 2009
17,069,368
749,378
Amortisation charged in income
statements for the year
2008			
2009			

รวม
Total
38,535,921
2,007,005
40,542,926
17,426,826
5,297,354
22,724,180
21,109,095
17,818,746
3,307,012
5,297,354
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13. สินทรัพย์อื่น
Other Assets
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
Prepaid rental expenses
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
Accounts receivable from sales
			 of investments
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
Prepaid expenses
เงินมัดจำ� 
Deposits
อื่นๆ
Others
รวม
Total

128,822,493
4,909,350

140,615,873
7,234,646

25,290,230
16,827,141
9,302,534
185,151,748

20,340,516
19,032,376
18,019,775
205,243,186

14. หนี้สินอื่น
Other Liabilities
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

ค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้ว
แต่กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
เจ้าหนี้กรณียกเว้นเบี้ย
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
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Accrued commission expenses
Accrued expenses
Withholding tax payable
Premiums received for policies
not yet approved
Amounts received awaiting transfer
Unpaid benefits to life policies
exempted premiums
Forward contracts payables
Others
Total

548,414,192
286,264,491
31,589,219
82,233,741

403,511,371
132,441,605
25,322,248
53,248,871

83,861,356
86,317,389

78,764,294
80,818,346

15,354,900

26,575,250

48,953,522
1,182,988,810

46,412,663
847,094,648

15. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนประกัน
ชีวิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ได้วางหลัก
ทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิตดังนี้

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

As at 31 December 2009 and 2008, the following assets
have been pledged with the Registrar of the Office of Insurance
Commission in accordance with the Life Assurance Act.

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

State enterprise bond

16. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับ
นายทะเบียนประกันชีวิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ได้วาง
หลักทรัพย์ ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัยกับนายทะเบียนสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิตดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

15. Assets Pledged with Registrar

Government bonds
State enterprise bonds
Total

20,000,000

20,000,000

16. Assets Reserved with Registrar
As at 31 December 2009 and 2008, the following assets
have been pledged as life assurance policy reserves with the
Registrar of the Office of Insurance Commission in accordance
with the related section of the Life Assurance Act.
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2552
2551
2009
2008

4,516,546,937
5,950,251,426
10,466,798,363

3,605,788,757
4,854,511,383
8,460,300,140

17. ทุนจดทะเบียน

17. Share Capital

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขาย
หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำ�นวน 200 ล้านหุ้น ในราคา
หุ้นละ 13.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท โดยมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น) จำ�นวน
2,424.82 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระ
แล้วเป็น 1,200 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2552

On 14 September 2009, the Company issued an initial
public offering of 200 million ordinary shares at the price of
Baht 13.50 per share. Total proceed from the Company’s newly
share offering was Baht 2,700 million, with a share premiums
of Baht 2,424.82 million, net of related expenses incurred in
making the offering. The Company registered the change in its
paid-up share capital to be Baht 1,200 million with the Ministry
of Commerce on 22 September 2009.
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18. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

18. Warrants

เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 2 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ิให้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิชนิดระบุ
ชือ่ และโอนเปลีย่ นมือไม่ได้เพือ่ การเสนอขายแก่พนักงานจำ�นวน 20
ล้านหน่วย โดยบริษทั ฯ ได้จดั สรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

On 23 November 2008, 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:
(ล้านหน่วย / million units)

อนุมัติโดย
Approved by
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
The Executive Board of Directors of the Company, on 29 May 2009
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552
The Board of Directors of the Company, on 14 August 2009

จำ�นวนใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ
Unallocated Warrants
8.50 ล้านหน่วย
8.50 million units
7.15 ล้านหน่วย
7.15 million units

ทั้งนี้ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่
ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ
บริษัทฯโดยมีอัตราใช้สิทธิคือ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญได้จ�ำ นวน 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิเท่ากับราคาหุน้ ทีเ่ สนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป

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.

19. สำ�รองตามกฎหมาย

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

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมี
จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองตาม
กฎหมายจำ�นวน 44.9 ล้านบาท (2551: 37.6 ล้านบาท)
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จำ�นวนใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
Allocated Warrants
11.50 ล้านหน่วย
11.50 million units
1.35 ล้านหน่วย
1.35 million units

19. Statutory Reserves

In 2009, the Company transferred net income
amounting to Baht 44.9 million (2008: Baht 37.6 million) to
the statutory reserves.

20. กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

20. Basic Earnings Per Share

กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี
ด้วยจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำ หนักของ หุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี

Basic earnings per share is calculated by dividing
the net income for the year by the weighted average number
of ordinary shares in issue during the year.

21. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจำ�นวนประมาณ 25.83 ล้านบาท (2551: 21.86 ล้านบาท)
จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าว
ยังไม่สิ้นสุด

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจ
ประกันชีวิตและดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำ�ไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
ตามที่กล่าวไว้

23. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
พนักงานตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่
ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ     
5 ถึง 8 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นจำ�นวน
ไม่เกินร้อยละ 5 ถึง 8 ของเงินเดือนพนักงานที่จ่ายเข้ากองทุนขึ้น
อยูก่ บั อายุการทำ�งานของพนักงาน และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2552
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำ�นวน 21.69 ล้านบาท
(2551: 19.34 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

21. Contingent Liabilities
As at 31 December 2009, the Company has been
sued for damaged totaling approximately Baht 25.83 million
(2008: Baht 21.86 million) as insurer. The outcomes of these
causes have not yet been finalised.

22. 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.

23. Provident Fund
The Company and its employees jointly established
a provident fund in accordance with the Provident Fund Act.
B.E. 2530. Such fund is monthly contributed to both by the
employees at rates ranging from 5% to 8% of their basic
salaries and the Company at rates ranging from 5% to 8%
of the employees’ basic salaries, based on length of service.
The fund will be paid to the employees upon termination in
accordance with the rules of fund. During 2009, a total of Baht
21.69 million (2008: Baht 19.34 million) has been contributed
to the fund and recorded as expenses by the Company.
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24. เงินปันผลจ่าย

24. Dividends Paid

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ มีมติอนุมตั ิในเรือ่ งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยให้จา่ ยเงินปันผลดังกล่าวได้ในอัตราหุน้ ละ
0.135 บาท รวมเป็นเงิน 135 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว

On 17 April 2009, the Annual General Meeting of the
shareholders approved the payment of dividend of Baht 0.20
per share to the Company’s shareholders, a total of Baht 200
million. However, the Office of Insurance Commission approved
a dividend payment of Baht 0.135 per share, or a total of Baht
135 million. On 15 July 2009, the Company already made the
dividend payment.

เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ มีมติอนุมตั ิในเรือ่ งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้จ่าย
เงินปันผลดังกล่าวได้ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้
แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2551 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่าง
กาลค้างจ่ายจำ�นวน 1,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้รับอนุมัติ ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550

25. ภาระผูกพัน
บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เช่าพืน้ ที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยประมาณ  3 ถึง 24 ปี สำ�หรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และ
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี สำ�หรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
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On 11 November 2009, the Board of Directors of
the Company approved the payment of dividend of Baht
0.15 per share to the Company’s shareholders, a total of
Baht 180 million with the approval of the Office of Insurance
Commission. On 11 December 2009, the Company already
made the dividend payment.
The Company paid an accrued interim dividend of
Baht 1,000 million to the shareholders on 3 April 2008. Such
interim dividend was approved by resolution of the meeting
of the Board of Directors held on 18 December 2007.

25. Commitments
The Company has entered into several lease
agreements in respect of the lease of office building
space, motor vehicles and equipments. 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 cannot be cancelled.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้อง
จ่ายในอนาคตดังต่อไปนี้

As at 31 December 2009, the Company has outstanding
commitments as follows:
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

Operating lease agreements
Services agreements
Total

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้อง
จ่ายในอนาคตดังต่อไปนี้

จ่ายชำ�ระภายใน / Pay within
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 Year
1 - 5 Years
5 Years
28.87
25.60
5.64
33.17
41.05
18.78
62.04
66.65
24.42

รวม
Total
60.11
93.00
153.11

As at 31 December 2008, the Company has outstanding
commitments as follows:
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

Operating lease agreements
Services agreements
Total

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการสำ�หรับเครื่อง
มือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เบี้ยประกันภัยค้างรับ รายได้
จากการลงทุนค้างรับ เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย เงิน
ค้างจ่ายเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้

จ่ายชำ�ระภายใน / Pay within
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 Year
1 - 5 Years
5 Years
23.81
29.45
6.65
28.98
48.63
21.94
52.79
78.08
28.59

รวม
Total
59.91
99.55
159.46

26. Financial Instruments
26.1 Financial risk management

The Company’s financial instruments, as defined under
Thai Accounting Standard No.32 “Financial Instruments:
Presentation”, principally comprise cash and deposits at
financial institutions, investments in securities, loans,
premiums due and uncollected, accrued investment
income, unpaid policy benefit, amounts due to reinsurers.
The financial risks associated with these financial instruments
and how they are managed is described below.
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงิน
ให้กู้ยืมและจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำ�คัญ เนื่องจาก
ผู้กู้ยืมและผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของ
ความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่แสดงไว้
ในงบดุล

Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to loans
and premiums due and uncollected 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 balance sheet.

ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็น
ประกันไม่มีสาระสำ�คัญ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ ผู้เอาประกันกู้ยืม
เป็นจำ�นวนเงินทีน่ อ้ ยกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ทมี่ กี บั บริษทั ฯ
และความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกันมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินกู้ยืม หักด้วยมูลค่า
ที่บริษัทฯ สามารถรับชำ�ระคืนจากสินทรัพย์ที่นำ�มาจำ�นอง
		
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยว
เนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงิน
ให้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ
จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว

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.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำ�คัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

Significant financial assets as at 31 December 2009
classified by type of interest rates are summarised in the table
below.

Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates
primarily to its deposits at financial institutions, investments in
securities and loans. However, since most of the Company’s
financial assets bear fixed interest rates which are close to
the market rate, the Company does not use derivatives to
manage its interest rate risk.

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Balance as at 31 December 2009
ไม่มีดอกเบี้ย
No Interest

เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
พันธบัตร
ตั๋วเงิน
หุ้นกู้
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
รวม
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Deposits at financial institutions
Investments in securities - net
Bonds
Notes
Debentures
Loans - net
Total

อัตราดอกเบี้ยปรับ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ขึ้นลงตามอัตราตลาด
Fixed Interest Rate
Floating Interest Rate

326,599,705

566,465,147

825,000,000

326,599,705

34,228,752
600,693,899

42,951,296,082
4,695,637,979
7,763,767,603
1,869,852,013
58,105,553,677

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตาม
วันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

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.
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ภายใน 1 ปี
Within 1 Year

เงินฝากสถาบันการเงิน
Deposits at financial institutions
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
Investments in securities - net
พันธบัตร
Bonds
ตั๋วเงิน
Notes
หุ้นกู้
Debentures
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
Loans - net
รวม
Total

525,000,000

6,752,476,872

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

เกิน 5 ปี
Over 5 Years

-

300,000,000

รวม
Total

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
Average
Interest Rate
(ร้อยละต่อปี)
(% p.a.)

825,000,000

3.28

6,907,146,636 29,291,672,574 42,951,296,082

5.22

2,750,637,979

395,000,000

1,550,000,000

4,695,637,979

3.03

348,040,286

2,190,241,419

5,225,485,898

7,763,767,603

5.73

899,632

16,107,163

1,852,845,218

1,869,852,013

6.86 - 8.00

10,377,054,769

9,508,495,218 38,220,003,690 58,105,553,677
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยว
เนื่องกับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่าง
ประเทศ และการทำ�ประกันภัยต่อกับบริษัทประกันชีวิตในต่าง
ประเทศ บริษทั ฯ ได้ตกลงทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

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
contracts to manage the risk.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

As at 31 December 2009, the balances of financial
assets denominated in foreign currencies are summarised
below.

สกุลเงิน
Foreign Currency

สินทรัพย์ทางการเงิน
Financial Assets
(ล้าน / Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar

64.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
Foreign Currency

Foreign exchange contracts outstanding at 31
December 2009 are summarized below.

จำ�นวนที่ซื้อ
Bought Amount
(ล้าน / Million)

เหรียญสหรัฐอเมริกา / US dollar
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Average Exchange Rate as
at 31 December 2009
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ /
Baht per 1 foreign currency unit)
33.22

64.50

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจำ�นวนที่ซื้อ
Contractual Exchange Rate Bought
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ /
Baht per 1 foreign currency unit)
33.27 - 41.00

26.2 มูลค่ายุติธรรม

26.2 Fair value

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

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.

วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่อง
มือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ
กำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

The fair value is determined by reference to the market
price of the financial instrument or by using an appropriate
valuation technique, depending on the nature of the instrument.

บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุตธิ รรมถือตาม
ราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำ�นวณได้อย่าง
เหมาะสม จึงไม่มีการเปิดเผย
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุน้ กูแ้ ละตัว๋ เงิน ซึง่ มีระยะ
เวลาครบกำ�หนดไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคาทีแ่ สดง
ในงบดุล ส่วนที่เกิน 90 วันประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแส
เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินแฝง มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคา
ที่คำ�นวณโดยผู้ออกตราสาร

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, 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.

117

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็น
ประกันถือตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ราคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินของบริษทั ฯ ทีแ่ ตกต่างไปจากราคายุตธิ รรมอย่างมีสาระ
สำ�คัญมีดังต่อไปนี้

Policy loans
The fair value of policy loan is based on the amount
presented in the balance sheet.
		
As at 31 December 2009, the aggregate carrying values
of the Company’s financial instruments which are significantly
different from their aggregate fair values can be defined as
follows:
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ราคาตามบัญชี
Carrying Value
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตร - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 5 (ก)
(ไม่รวมเงินฝากเพิ่มในอนาคต)
เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 5 (ข)

Held-to-maturity debt securities
Bonds - net
Debenture - net
Investments in notes in Note 5 (a)
(exclusion of put option)
Investments in notes in Note 5 (b)

เงินลงทุนในตั๋วเงิน

Investments in promissory notes

บริษัทฯ ยังคงบันทึกพันธบัตร หุ้นกู้และตั๋วเงินข้างต้น
ในราคาตามบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบ
กำ�หนด
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Fair Value

41,690,042,139
7,658,828,342

43,129,122,875
7,886,321,549

700,000,000
850,000,000

701,925,407
1,114,687,359
ไม่สามารถคำ�นวณ
ราคาที่เหมาะสม
the proper value
cannot be calculated

4,695,637,979

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 5 (ก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ อาจต้องฝากเงินใน
อนาคตตามสัญญาเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

จ่ายภายใน

Within

ภายใน 1 ปี
1 - 3 ปี
รวม

Within 1 year
1 - 3 years
Total

Investments in notes as Note 5 (a)
As at 31 December 2009, the Company may need to
deposit additional amounts in the future under the promissory
notes and bills of exchange agreements, as summarised
below.
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
200
300
500

27. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต

27. Capital Management

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดำ�รงไว้
ซึง่ ความสามารถในการดำ�เนินงาน อย่างต่อเนือ่ ง และการดำ�รงเงิน
กองทุนให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

The primary objectives of the Company’s capital
management are to maintain the Company’s ability to continue
as a going concern and to maintain capital reserves in
accordance with Notifications of the Office of Insurance
Commission.

28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ได้รับอนุมัติ ให้ออกโดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

28. Approval of Financial Statements
These financial statements were authorised for issue
by the Board of Directors on 24 February 2010.
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ทำ�เนียบสาขา

BRANCH NETWORK
ชื่อสาขา

ปทุมธานี
		
ศรีนครินทร์
		
สีลม
		
อโศก
		
เอกมัย
		

สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โทรศัพท์

380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
0-2567-1414-6
จ.ปทุมธานี 12130
E-mail : pathumthani@bla.co.th		
4/43-44 หมู่ 10 สีแ่ ยกลาซาล ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา
0-2383-4591-3,
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
0-2758-8002
E-mail : srinakarin@bla.co.th		
302 อาคารเอ็ส แอนด์ เอ ชั้น 6-7 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์
0-2233-0099
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
E-mail : silom@bla.co.th		
54 อาคารบี.บี.บิลดิ้ง ชั้น10-11 ห้องเลขที่ 1101-2
0-2261-7766
ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
E-mail : asoke@bla.co.th		
23 / 66-73 อาคารสรชัย ชั้น 19-20 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท 0-2726-9777
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
E-mail : eakamai@bla.co.th		

โทรสาร

0-2567-4729
0-2758-8001
0-2233-4114
0-2261-7755

0-2726-9676

ภาคกลาง

กาญจนบุรี
		
ชัยนาท
		
นครปฐม
		
บ้านโป่ง
		
ประจวบคีรีขันธ์

28/1-3 หมู่ 9 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-5574, 0-3462-1616 0-3451-5578
E-mail : kanchanaburi@bla.co.th
88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
0-5641-4645-6
0-5641-4647
E-mail : chainat@bla.co.th		
194 หมู่ 1 ถ.ทรงพล ต.ลำ�พยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3421-8582-3
0-3421-8584
E-mail : nakhonpathom@bla.co.th			
114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
0-3234-4389-91, 0-3220-0444 0-3220-1251
E-mail : banpong@bla.co.th		
5/10 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
0-3255-0828-9
0-3261-1591
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
		
E-mail : prachuap@bla.co.th		
พระนครศรีอยุธยา 3/37-39 หมู่ 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
0-3532-2001-4
0-3532-2005
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
		
E-mail : ayuthaya@bla.co.th
เพชรบุรี
116 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0-3242-4190-1, 0-3241-9842 0-3242-4409
		
E-mail : pethchaburi@bla.co.th			
ราชบุรี
26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3231-3152, 0-3231-3434 0-3233-7517
		
E-mail : ratchaburi@bla.co.th		
ลพบุรี
256/13-15 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
0-3642-4304,
0-3642-4256
		
E-mail : lopburi@bla.co.th
0-3642-4361, 612-448
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ชื่อสาขา

สมุทรสงคราม
		
สมุทรสาคร
		
สระบุรี  
		
สุพรรณบุรี
		
อ่างทอง
		

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

134/16-17 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
0-3471-1620, 0-3471-1315 0-3471-4845
จ.สมุทรสงคราม 75000
0-3471-1774, 0-3471-5894
E-mail : samutsongkram@bla.co.th		
1600/119 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
0-3441-3679-80
0-3441-3681
E-mail : samutsakhorn@bla.co.th		
179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-3630-8202, 0-3630-8205-6 0-3623-0460
E-mail : saraburi@bla.co.th
0-3621-2632
292/7-10 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3550-1158-9, 0-3550-1160 0-3550-0566
E-mail : supanburi@bla.co.th			
82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
0-3562-6396-7, 0-3561-1334 0-3562-6395
E-mail : angthong@bla.co.th		
ภาคตะวันออก

กบินทร์บุรี
		
จันทบุรี
		
ฉะเชิงเทรา
		
ชลบุรี
		
นครนายก
		
บ้านเพ
		
พัทยา
		
ระยอง
		

102 หมู่ 16 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
0-3720-2533-4
E-mail : kabinburi@bla.co.th		
29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-3251,
E-mail : chanthaburi@bla.co.th
0-3931-3870, 0-3930-2927
456, 458 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
0-3851-5805, 7
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3881-3028, 0-3881-2454
E-mail : chachoensoa@bla.co.th		
112/132-133 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3878-4261, 3
E-mail : chonburi@bla.co.th
0-3878-4389, 0-3878-4198
149/5-6 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0-3732-0939
E-mail : nakhonnayok@bla.co.th
0-3732-0482
107/32 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
0-3865-2937-8
E-mail : banphe@bla.co.th		
62/3-4 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
0-3836-8064-5
E-mail : pattaya@bla.co.th		
83,85,87 ซ.6 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3861-5015, 0-3880-0449,
E-mail : rayong@bla.co.th
0-3880-0184

0-3728-2930
0-3932-3782
0-3851-3859
0-3878-4262
0-3732-0940
0-3865-2939
0-3836-8066
0-3861-7152

ภาคเหนือ

กำ�แพงเพชร
		
เชียงคำ�
		
เชียงราย
		
เชียงใหม่
		

631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
0-5571-4105-6
E-mail : kamphaeng@bla.co.th		
25 หมู่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110
0-5445-4258-9
E-mail : chiangkham@bla.co.th		
208/3-4 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5375-8767, 0-5375-8543,
E-mail : chiangrai@bla.co.th
0-5375-8794
119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
0-5340-5318-9, 0-5340-5374-6
E-mail : chiangmai@bla.co.th
0-5328-7251-3

0-5571-4107
0-5445-4260
0-5371-1243
0-5328-7250
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สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคเหนือ

ตาก
		
เถิน
		
นครสวรรค์
		
พะเยา
		
พิจิตร
		
พิษณุโลก
		
เพชรบูรณ์
		
ลำ�ปาง
		
สวรรคโลก
		

5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
0-5554-0601, 0-5554-0625 0-5554-0683
E-mail : tak@bla.co.th			
6/2-3 หมู่ 11 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ปาง 52160
0-5433-3494, 0-5433-3493 0-5433-3493
E-mail : thoen@bla.co.th			
36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
0-5622-8742-4
0-5622-8745
E-mail : nakhonsawan@bla.co.th		
556/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
0-5448-2112-3, 0-5448-0220 0-5448-0281
E-mail : phayao@bla.co.th		
2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
0-5665-1361-2
0-5665-1363
E-mail : phichit@bla.co.th		
401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5522-1566-8, 0-5524-6658 0-5524-2552
E-mail : phitsanulok@bla.co.th
0-5525-2993
6/7-8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000
0-5672-2838, 0-5674-3592 0-5672-0164
E-mail : phetchabun@bla.co.th			
236/9 หมู่ 1 ถ.ลำ�ปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100 0-5435-2623, 0-5422-6063, 0-5435-2624
E-mail : lampang@bla.co.th
0-5422-7063
90/7,9 หมู่ 3 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0-5564-1507, 0-5564-1218 0-5564-1807
E-mail : sawankhalok@bla.co.th		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์
		
ขอนแก่น
		
ชัยภูมิ
		
ชุมแพ  
		
นครพนม
		
นครราชสีมา
		
นครราชสีมา 2
		
น้ำ�โสม
		
บุรีรัมย์
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246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
0-4381-3435, 0-4382-1673 0-4381-3126
E-mail : kalasin@bla.co.th		
31/31-32 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-4033, 0-4324-3401, 0-4324-4537
E-mail : khonkhan@bla.co.th
0-4324-3534, 0-4324-3826
270/9-11 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0-4483-7072-3
0-4483-7074
E-mail : chaiyaphum@bla.co.th		
1212-1213 หมู่ 15 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 0-4338-5043-4
0-4338-5045
E-mail : chumpae@bla.co.th		
175/3-4 ถ.บำ�รุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
0-4252-0603, 0-4252-1205, 0-4252-0604
E-mail : nakhonphanom@bla.co.th
0-4252-0371
549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4424-3734, 0-4426-1736-7, 0-4424-6221
E-mail : korat@bla.co.th
0-4426-1815
2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-8688-9, 0-4427-8690 0-4427-8724
E-mail : korat2@bla.co.th			
95-95/1 ม.1 ต.ศรีสำ�ราญ อ.น้ำ�โสม จ.อุดรธานี 41210
0-4228-7314, 0-4228-7351 0-4228-7315
E-mail : namsom@bla.co.th		
129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
0-4461-4427-8
0-4461-4417
E-mail : buriram@bla.co.th		

ชื่อสาขา

โพนพิสัย
		
มหาสารคาม
		
ร้อยเอ็ด
		
เลย
		
ศรีสะเกษ
		
สกลนคร
		
สุรินทร์
		
หนองคาย
		
หนองบัวลำ�ภู
		
อุดรธานี
		
อุบลราชธานี
		

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

2/4-5 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
0-4240-5681, 0-4240-5723,
E-mail : phonphisai@bla.co.th
0-4247-1383
1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง
0-4371-1789
จ.มหาสารคาม 44000
E-mail : mahasarakham@bla.co.th		
38/8-9 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
0-4351-3833, 0-4352-0172,
E-mail : roiet@bla.co.th
0-4352-0098
29/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
0-4281-2198, 0-4281-2020
E-mail : loei@bla.co.th		
1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
0-4562-0304-5
E-mail : srisaket@bla.co.th		
241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4271-1834, 0-4273-0394
E-mail : sakonnakhon@bla.co.th		
511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0-4452-0247, 0-4452-0427
E-mail : surin@bla.co.th		
924/7 หมู่ 14 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-3890-1
E-mail : nongkhai@bla.co.th		
63 หมู่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู 39000 0-4231-2897-8, 0-4236-0193,
E-mail : nongbualamphu@bla.co.th
0-4236-0287
94/2 หมู่ 7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
0-4224-9439, 0-4224-9775-6,
จ.อุดรธานี 41000
0-4224-9894
E-mail : udon@bla.co.th		
188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4524-4491, 0-4526-4093
E-mail : ubonratchathani@bla.co.th		

โทรสาร

0-4247-1025
0-4371-2025
0-4351-3833
0-4281-2020
0-4564-3571
0-4271-2861
0-4451-2092
0-4241-3892
0-4231-2303
0-4224-9440
0-4524-4429

ภาคใต้

กระบี่
		
ชุมพร
		
ตรัง
		
นครศรีธรรมราช
		
เบตง
		
ปัตตานี
		

305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
0-7561-2142, 0-7561-2838
E-mail : krabi@bla.co.th		
181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
0-7750-1871, 0-7757-1775
E-mail : chumphon@bla.co.th		
59/61 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
0-7521-1054, 0-7521-8826,
E-mail : trang@bla.co.th
0-7521-3875
471 ถ.ราชดำ�เนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7536-0201-3
E-mail : nakhonsi@bla.co.th		
24 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
0-7323-0114, 0-7324-5262
E-mail : betong@bla.co.th		
400/53-54 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7331-9068, 0-7331-9168
E-mail : pattani@bla.co.th		

0-7563-2866
0-7750-2727
0-7521-1247
0-7536-0204
0-7324-5262
0-7331-9068
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โทรศัพท์

โทรสาร

ภาคใต้

ภูเก็ต
		
ยะลา
		
ระนอง
		
สุราษฎร์ธานี
		
หาดใหญ่
		

124

3/1 หมู่ 3 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7623-6810-7
E-mail : phuket@bla.co.th		
317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
0-7321-3622, 0-7321-3825
E-mail : yala@bla.co.th		
130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
0-7783-2956, 0-7783-5903
E-mail : ranong@bla.co.th		
4/26-27 หมู่ 1 ถ.เลีย่ งเมือง ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7722-5275-6
E-mail : suratthani@bla.co.th		
830 อาคารบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
0-7446-4056-9
ชั้น 3,4,5, ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail : hatyai@bla.co.th		

0-7623-6818
0-7321-5239
0-7783-2594
0-7722-5277
0-7446-4060

