


	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เปิดข�ยหุ้นเป็นวันแรกในตล�ดหลักทรัพย์ 

เมื่อวันที่	24	กันย�ยน	2552	เพื่อเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทฯ	ให้แข็งแกร่ง	รองรับก�รขย�ยตัวของ

ธุรกิจประกันชีวิตในอน�คต	พร้อมทั้งสร้�งคว�มโปร่งใส	และคว�มมั่นใจให้กับส�ธ�รณชน

 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.

เสริมสร้างความมั่นคง อย่างโปร่งใส
Building Financial Strength Transparently 

ปกหน้าใน





รางวัลการบริหารงานดีเด่น
Outstanding Management Award

	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ได้รับเลือกจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

ดแูลและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.)	ใหร้บัร�งวลับรษิทัประกนัชวีติทีม่กี�รบรหิ�รง�น

ดีเด่นอีกครั้ง	 ในปี	 2552	รวมแล้ว	4	ครั้ง	 โดยร�งวัลนี้พิจ�รณ�จ�กบริษัทที่มีคว�มมั่นคงท�งก�ร

เงิน	ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจ	ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รทรัพย์สิน	และประสิทธิภ�พใน 

ด้�นก�รตล�ด	

	 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	(มห�ชน)	ได้ยกระดับระบบบริห�รคุณภ�พจ�ก	ISO	9001:	

2000	ก้�วสู่ม�ตรฐ�น		ISO	9001:2008	จ�ก	International	Certification	Ltd.,	Auckland		 

New	 Zealand	 (ICL)	 ซึ่งเป็นก�รยกระดับก�รทำ�ง�นทั้งในด้�นก�รดำ�เนินง�นกรมธรรม์ส�มัญ

ส�ยประกันชีวิต	 และฝ่�ยประกันกลุ่ม	 ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับ 

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.





สู่สาขาท่ัวประเทศด้วยมาตรฐาน 

ISO 9001:2008
Building Our Nationwide Branches 

with ISO 9001:2008 Standard

	 ด้วยนโยบ�ยยกระดับก�รให้บริก�รในทุกๆ

ส�ข�ของบริษัทฯ	 ได้รับรองคุณภ�พม�ตรฐ�น	 ISO	

9001:2008	 ด้�นก�รให้บริก�รง�นกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตประเภทส�มัญ	 บริษัทฯ	 จึงได้เริ่มต้นพื้นที่ส�ข�

เชียงใหม่เป็นแห่งแรก	 และกำ�ลังดำ�เนินก�รขย�ยไปยังทุก

ส�ข�ทั่วประเทศ	



	 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)

	 ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	

เร�มุ่งมั่นในก�รพัฒน�ตัวแทนของเร�ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในก�รประกอบวิช�ชีพตัวแทน	รวมทั้ง

มีคว�มซื่อสัตย์	 สุจริต	 จริงใจและใส่ใจในก�รบริก�ร	 ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัท

เจริญเติบโตต่อไปในอน�คต	

	 ร�งวัล	“ตัวแทนคุณภ�พดีเด่นแห่งช�ติ”	ถือเป็นร�งวัลเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิตที่จัด

ขึ้นเป็นประจำ�ในแต่ละปี	โดยสม�คมประกันชีวิตไทย	เป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์และมอบร�งวัลให้แก่ตัวแทน

ประกันชีวิต	ซึ่งมีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น	 ในปี	2552	ที่ผ่�นม�บริษัทฯมีตัวแทนคุณภ�พดีเด่นแห่งช�ติ

จำ�นวน	ถงึ	261	คน	เพิม่ขึน้จ�กปกีอ่น	65%	ยิง่กว�่นัน้บรษิทัฯ	ยงัมตีวัแทนอกีหล�ยท�่นที่ไดร้บัร�งวลั

ติดต่อกันม�นับสิบปีและมีตัวแทนที่ได้รับร�งวัลดังกล่�วติดต่อกันม�แล้วถึง	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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 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�ม

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิต	 และสถ�บันก�รเงินชั้นนำ�ที่ 

มุง่เนน้คว�มมัน่คงและมคีว�มเปน็เลศิในก�รบรกิ�ร	โดยมรีะบบ

ก�รจัดจำ�หน่�ย	 และระบบก�รจัดก�รที่มีคุณภ�พ	 และยึดมั่น 

ในจรรย�บรรณ

 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.

ภารกิจของบริษัท
MISSION STATEMENT
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ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ	/	Financial	Highlights
2552

2009

2551

2008

จำานวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับ

Life Insurance In Force 381,177 326,584

•	 ประกันชีวิตร�ยบุคคล	

	 Individual	Life	 210,627	 175,513

•	 ประกันชีวิตกลุ่ม

	 Group	Life	 170,550	 151,071

จำานวนเงินเอาประกันภัยรายใหม่

New Business Sum Insured 84,607 70,093

•	 ประกันชีวิตร�ยบุคคล

	 Individual	Life	 50,179	 37,662

•	 ประกันชีวิตกลุ่ม

	 Group	Life	 34,428	 32,431

เบี้ยประกันภัยรับ

Premium	Income	 19,913	 15,007

ร�ยได้จ�กก�รลงทุน

Investment	Income	 2,996	 2,071

เงินจ่�ยต�มกรมธรรม์ประกันภัย

Benefit	Payments	to	Policyholders	 5,437	 4,926

เงินสำ�รองประกันชีวิตและสวัสดิก�รสงเคร�ะห์

Life	Insurance	Policy	Reserves	

&	Fraternal	Benefits	 53,558	 41,892

สินทรัพย์รวม

Total	Assets	 68,340	 51,482

กำ�ไรสุทธิ

Net	Income	 1,186	 752

กำ�ไรต่อหุ้น	(บ�ท)

Net	Income	per	Share	(Baht)	 1.12	 0.75

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

เงินสำ�รองประกันชีวิตและสวัสดิิก�รสงเคร�ะห์
Life	Insurance	Policy	Reserves	&	
Fraternal	Benefits
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

กำ�ไรสุทธิ
Net	Income
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

สินทรัพย์รวม
Total	Assets
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

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

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

รายการ / Item 2552/2009 2551/2008 2550/2007 2549/2006 2548/2005

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 5 ปี
FIVE - YEAR FINANCIAL REVIEW

	 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�รองประกันชีวิตและสวัสดิก�รสงเคร�ะห ์ 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�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว 
1,200 1,000 1,000 1,000 1,000

 
  Issued and paid - up share capital     

	 ส่วนเกินมูลค่�หุ้น	 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

	 ร�ยได้จ�กก�รลงทุน	 2,996 2,071 2,116 1,726 1,307
 Investment Income

	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย	 19,954 14,843 12,483 10,595 9,446
 Underwriting Expenses

	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 1,112 965   871   716   590 
 Operating Expenses

	 กำ�ไรสุทธ ิ 1,186 752   770   652   393 
 Net Income

	 กำ�ไรต่อหุ้น	(บ�ท) 1.12   0.75   0.77   0.65   0.39 
	 Net	Income	per	Share	(Baht)

	 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก	(ล้�นหุ้น) 
1,059.18 1,000 1,000 1,000 1,000 Weighted Average Number of Ordinary Shares

	 (Million	Shares)	 	 	 	
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 ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ถึงแม้ในรอบปีที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านทางการเมืองภายในที่ยังวุ่นวายจนส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ธุรกิจประกันชีวิตก็ยังคงมี 

อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันแสดงถึงระดับการรับรู้ของประชาชนที่ ให้ความสำาคัญหรือความจำาเป็นที่ต้องมีประกันชีวิต 

เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่างๆ ต่อบุคคลและครอบครัว ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการปูพื้นฐานความรู้ ความเชื่อมั่น และ

ความเข้าใจที่มีต่อธุรกิจ โดยในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดของธุรกิจประกันชีวิตมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 259,161.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

16.76 เป็นเบี้ยประกันปีแรก (รวมเบี้ยชำาระครั้งเดียว) จำานวน 87,815.25 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มสูงถึงร้อยละ 27.75 ทั้งนี้เนื่องจาก 

ธนาคารต่างๆ มีนโยบายการขยายธุรกิจ Bancassurance อย่างเต็มที่ส่งผลให้ช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัว 

เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การชำาระเบี้ยประกันปีต่อไปซึ่งเป็นฐานเบี้ยประกันที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,346.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.82 โดยมีอัตราการเก็บเบี้ย (Premiums Collection) อยู่ที่ระดับร้อยละ 89

 ส่วนผลการดำาเนินงานของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมายังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

และเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก (รวมเบี้ยชำาระครั้งเดียว) จำานวน 

6,885.06 ลา้นบาท ขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ 64.48 เปน็เบีย้ประกนัปตีอ่ไปจำานวน 13,027.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.39 และเบีย้ประกนัภยั 

รวม 19,912.84 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.69 โดยมอีตัราการเกบ็เบีย้ (Premiums Collection) อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 91.61 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ 

ของธุรกิจ ช่วยให้มีผลกำาไรสุทธิใน ปี 2552 จำานวน 1,185.69 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 7,231.59 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์

ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2552 มีจำานวน 68,339.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 32.75 และมีเงินสำารองประกันชีวิต ณ เวลาเดียวกัน 

จำานวน 53,557.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.85

 และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน 

อกี 2 ปขีา้งหนา้ บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้เพิม่ทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเดอืนกนัยายน 

2552 ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นจำานวน 2,700 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น 

สารท่านประธานกรรมการ
CHAIRMAN’S STATEMENT

	 ผลก�รดำ�เนินง�นของ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ในรอบปีที่ผ่�นม�ยังคงมีอัตร�ก�รขย�ยตัวอย่�ง 

ต่อเนื่องและเป็นก�รเติบโตอย่�งมีคุณภ�พ	 ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่บริษัทฯ	 มีก�รเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก	 (รวมเบี้ยชำ�ระ 

ครั้งเดียว)	จำ�นวน	6,885.06	ล้�นบ�ท	ขย�ยตัวสูงถึงร้อยละ	64.48	เป็นเบี้ยประกันปีต่อไป	จำ�นวน	13,027.78	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	20.39	และเบี้ยประกันภัยรวม	19,912.84	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	32.69
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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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 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาองคก์รในดา้นตา่งๆอยา่งตอ่เนือ่ง โดยนโยบายการพฒันาระบบการใหบ้รกิารทีมุ่ง่เนน้ใหล้กูคา้ไดร้บั 

บริการที่ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ

ทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริการ พัฒนาบุคลากรตัวแทนให้มีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพสามารถให ้

คำาปรกึษาและวางแผนการบรหิารเงนิใหก้บัลกูคา้ได ้รวมถงึการใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาทมีงานขายประกนัชวีติของธนาคารใหม้คีวามรู้ 

ความชำานาญและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการลูกค้าตลอดจนการบริหารงานภายในองค์กร ปรับปรุงกรมธรรม์เดิม พัฒนารูปแบบ

กรมธรรม์ใหม ่และเพิม่บรกิารเสรมิดา้นตา่งๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัไดด้ำาเนนิการเปดิสาขาในเขต

ภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทนให้เข้ามาใช้บริการ โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีจำานวนสาขา

ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 71 สาขา

 ตลอดระยะเวลากว่า 59 ปีของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการที่จะตอบสนองสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมโดยจัดโครงการที่ 

มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนทั้งในกรุงเทพฯ และในชุมชนที่ห่างไกล  โครงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ และร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ เพื่อทำานุบำารุงศาสนาตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาแก่องค์กรการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้จำานวน

อาสาสมัคร พนักงาน ตัวแทนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

 ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ คู่ค้า ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน 

ทกุทา่นทีร่ว่มแรงรว่มใจกนัทำางานดว้ยความอตุสาหะ และทุม่เทมาตลอดทัง้ป ีบรษิทัฯ จะรกัษาความเชือ่มัน่นี้ไวด้ว้ยการยดึหลกัธรรมาภบิาล 

เป็นบรรทัดฐานในการดำาเนินงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความพึงพอใจแก่ผู้เอาประกันหรือผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้าง 

ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป 

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

	 นอกจ�กนีบ้รษิทัฯ	ยงัคงพฒัน�องคก์รในด�้นต�่งๆอย�่งตอ่เนือ่ง	โดยนโยบ�ยก�รพฒัน�ระบบก�รใหบ้รกิ�รทีมุ่ง่เนน้ใหล้กูค�้ไดร้บั

บริก�รที่ครบถ้วน	สะดวก	และรวดเร็ว	บริษัทฯได้จัดอบรมพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคว�มรู้พัฒน�ทักษะและคว�มเชี่ยวช�ญ

ทั้งด้�นหลักวิช�เกี่ยวกับก�รประกันภัยและก�รบริก�ร	 พัฒน�บุคล�กรตัวแทนให้มีจรรย�บรรณ	 และมีคว�มเป็นมืออ�ชีพส�ม�รถให้ 

คำ�ปรึกษ�และว�งแผนก�รบริห�รเงินให้กับลูกค้�ได้

สารท่านประธานกรรมการ
CHAIRMAN’S STATEMENT
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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
ปี 2494

•	 23	 มีนาคม	 พันตรีควง	 อภัยวงศ์,	 พระยาศรีวิศาลวาจา	 และ 
	 นายชิน	 โสภณพนิช	 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า 
	 “บริษัท	สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต	จำากัด”
•	 10	เมษายน	เปลีย่นชือ่เปน็	“บรษิทั	กรงุสยามประกนัชวีติ	จำากดั”
•	 1	มิถุนายน	เริ่มเปิดดำาเนินการ	ในชื่อ	บริษัท	กรุงสยามประกัน 
	 ชีวิต	 จำากัด	 ณ	 สำานักงานเลขที่	732	 ถ.เจริญกรุง	 สามแยก 
	 พระนคร	มสีญัลกัษณเ์ปน็รปูชา้งในวงกลมรศัม	ีมอีกัษรชือ่บรษิทั 
	 เป็นภาษาไทย	จีน	และอังกฤษ
ปี 2508

•	 บริษัทจำาเป็นต้องหยุดงานด้านประกันชีวิตไว้ชั่วคราว	 และเริ่ม 
	 ดำาเนนิการดา้นสวสัดกิารสงเคราะห	์(ฌาปนกจิ)	เพยีงอยา่งเดยีว
ปี 2519

•	 คุณชิน	 โสภณพนิช	 ผู้ซึ่งมองการณ์ไกลเห็นว่า	 ถึงเวลาดำาเนิน 
	 ธรุกจิประกนัชวีติอยา่งจรงิจงั	จงึไดม้อบหมายใหบ้รษิทัทีป่รกึษา 
	 สากลธรุกจิ	(IFCCA)	โดยคณุวยั	วรรธนะกลุ	เปน็ผูว้างโครงสรา้ง 
	 ร่วมกับ	Mr.	K.V.	Claridge	F.I.A.	ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร ์
	 ประกันชีวิตของบริษัท	Swiss	Re	Insurance	 ดำาเนินการวาง 
	 โครงสร้างและจัดระบบองค์กรใหม่
ปี 2520

•	 7	กุมภาพันธ์	บริษัทฯ	ได้เร่ิมดำาเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต	อีกคร้ัง
ปี 2522

•	 1	มกราคม	บริษัท	กรุงสยามประกันชีวิต	จำากัด	ได้เปลี่ยนชื่อมา 
	 เปน็	บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำากดั	เพือ่บง่บอกถงึความเปน็ 
	 บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
	 รายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา
ปี 2530-2532

•	 ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2530	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	 
	 ไดย้า้ยจากถนนเจรญิกรงุมาอยูท่ี	่อาคารกรงุเทพประกนัภยั	สลีม	 
	 ในชว่งนีบ้รษิทัฯ	มกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็	การเตบิโตของผลงาน 
	 โดยเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา	3	ปีนั้นสูงถึงร้อยละ	90	ทำาให้บริษัท 
	 เติบโตไปสู่บริษัทระดับกลางของประเทศ
ปี 2533

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

•	 1	 มิถุนายน	 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและให้บริการที่สะดวก 
	 รวดเร็ว	บริษัทฯ	จึงย้ายที่ทำาการมาอยู่	ณ	อาคาร	7	ชั้น	รอยัล 
	 ซิตี้อเวนิว	ถนนพระรามเก้า
ปี 2540

•	 18	มิถุนายน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	1,000	ล้านบาท

ประวัติบริษัท
CORPORATE MILESTONES

ปี 2543

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

•	 1	ธนัวาคม	ไดย้กระดบัระบบบรหิารคณุภาพ	เปน็มาตรฐาน	ISO	 
	 9001:2000	จาก	International	Certifications	Ltd.,	Auckland,	 
	 New	Zealand	(ICL)	 ในการดำาเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิต 
	 ประเภทสามัญและการบริการลูกค้า	 ถือเป็นบริษัทประกันชีวิต 
	 แห่งแรกที่ได้รับ	ISO	9001	ด้านนี้
ปี 2547

•	 ไดร้บัรางวลัชมเชย	“บรษิทัประกนัชวีติทีม่กีารบรหิารงานดเีดน่”	 
	 ประจำาปี	2547	จากกรมการประกันภัย
ปี 2548

•	 เริ่มทำาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร	 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ	 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น	 
 อันดับ	3	ประจำาปี	2548	จากกรมการประกันภัย
ปี 2550

•	 วันที่	17	ธันวาคม	2550	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	ได้ 
	 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น	บริษัท	มหาชน	จำากัด	เพื่อให้บริษัท 
	 มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	ตรวจสอบได้	และเพื่อเพิ่ม 
	 ประสิทธิภาพในการทำางานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
•	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น	 
	 อันดับ	2	 ประจำาปี	2550	 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
	 และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี2551

•	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น	 
	 รางวัลชมเชยประจำาปี	2551	จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
	 และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ปี 2552

•	 ไดย้กระดบัระบบบรหิารคณุภาพเปน็มาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	 
	 จาก	International	Certification	Ltd.,	Auckland	New	Zealand	 
	 (ICL)	 ในการดำาเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิต	 และ 
	 ฝ่ายประกันกลุ่ม	 ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับ 
	 ISO	9001:2008
•	 ไดย้กระดบัระบบบรหิารคณุภาพ	เปน็มาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	 
	 จาก	International	Certification	Ltd.,	Auckland	New	Zealand	 
	 (ICL)	ในการดำาเนินงานกรมธรรม์สามัญสาขาเชียงใหม่
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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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ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปี 2552
และแนวโน้มของธุรกิจปี 2553
OVERVIEW OF THE LIFE INSURANCE INDUSTRY IN 2009

AND INDUSTRY TREND FOR 2010

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตปี 2552

	 ผลการดำาเนนิงานของธรุกจิประกนัชวีติในป	ี2552	มอีตัราการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งทา่มกลางภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	โดยมเีบีย้รบั 

รวมทั้งระบบเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	259,161.36	 ล้านบาท	 เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	16.76	 แบ่งเป็น 

เบี้ยปีแรก	57,041.34	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	27.51	เบี้ยชำาระครั้งเดียวจำานวน	30,773.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.19	เบี้ยปีต่อไป	

171,346.12	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	11.82	และมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์	(ประเภทสามัญ)	ร้อยละ	89	

	 สำาหรับเบี้ยประกันภัยรับปีแรกของธุรกิจในปี	2552	กว่าร้อยละ	85.46	ยังคงมาจากธุรกิจหลัก	คือ	ประกันชีวิตประเภทสามัญ	ซึ่ง

มีเบี้ยรับจำานวน	48,747.19	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	37.24	อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ 

ประกนัชวีติสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชือ่มัน่ของประชาชนทีม่ตีอ่ธรุกจิ	โดยในชว่ง	2	-	3	ปทีีผ่า่นมา	ธรุกจิประกนัชวีติเปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบัของ 

ประชาชนมากขึ้นอย่างชัดเจน	 เมื่อเทียบกับในอดีต	 ซึ่งประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำาคัญและมีทัศนคติด้านลบต่อธุรกิจ	 แม้ว่า

ตลอดปี	 2552	 ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง	 แต่ก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนอยู่หลายประการ	 

คือ	 ประการแรก	 อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำาทำาให้ประชาชนสนใจซื้อประกันชีวิตเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่า	

ประการที่สอง	 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ในตลาดที่มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์สามารถตอบ

โจทย์ความต้องการ	 ทำาให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้นในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและกำาลังซื้อ	 ประการที่

สาม	 การเพิ่มช่องทางจัดจำาหน่ายใหม่ๆ	 ทั้งการขายผ่านโทรศัพท์	 ผ่านโทรทัศน์	 หรือ	 อินเตอร์เน็ต	 ทำาให้การประกันชีวิตเข้าถึง 

ประชาชนได้ในวงกว้างและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 และประการที่สี	่ การสร้างมาตรฐานกำากับดูแลธุรกิจจากภาครัฐที่ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ

ตัวแทนและการให้บริการของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น	ทำาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความภักดีต่อบริษัท	ช่วยป้องกันการขาดอายุของ

กรมธรรม์	และสร้างมาตรฐานของธุรกิจให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	

	 สำาหรบัโอกาสในการขยายตลาดของธรุกิจยงัคงมีอยูส่งู	เนือ่งจากปจัจุบันประเทศไทยมอีตัราการถอืครองกรมธรรมเ์พยีงรอ้ยละ	26 

(ณ	ม.ิย.	2552)	หากไดร้บัแรงสนบัสนนุจากภาครฐัในดา้นตา่งๆ	เพิม่เตมิ	เชน่	การลดหยอ่นภาษี	การประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความรูค้วาม

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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ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปี 2552
และแนวโน้มของธุรกิจปี 2553
OVERVIEW OF THE LIFE INSURANCE INDUSTRY IN 2009

AND INDUSTRY TREND FOR 2010

แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตปี 2553

	 ในป	ี2553	ธรุกจิประกนัชวีติยงัคงเปน็ธรุกจิที่ไดร้บัความสนใจ	จากแนวโนม้การขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	โดยสมาคมประกนัชวีติไทย 

ได้ประมาณการอัตราเติบโตของธุรกิจไว้ที่ร้อยละ	15	-	20	ด้วยปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในหลายด้าน	ได้แก่	การเพิ่มช่อง

ทางจำาหน่ายใหม่,	 การพัฒนาสินค้า,	 การพัฒนาคุณภาพตัวแทน	 และการให้บริการของบริษัท	 ตลอดจนความเข้าใจและการตอบรับที่ดี

ของประชาชนต่อการประกันชีวิต	นอกจากนี้การพัฒนาการทำาตลาดไมโคร	อินชัวรันส์	ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	โดยมีบริษัทประกันชีวิต

หลายแห่งต่างเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการทำาตลาด	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตในป	ี2553	 สามารถเติบโตและขยาย

วงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

	 อยา่งไรกต็าม	แนวโนม้ดา้นการแขง่ขนัในตลาดกจ็ะทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ตามไปดว้ยในทกุๆ	ชอ่งทาง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชอ่งทาง 

ขายผ่านธนาคารหรือแบงก์แอสชัวรันส์	 ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่น่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงที่สุด	 โดยหลายๆ	 บริษัทที่มีธนาคารพาณิชย ์

ขนาดใหญเ่ปน็พนัธมติรตา่งตัง้เปา้หมายทีจ่ะครองอนัดบัหนึง่ในธรุกจิ	ประกอบกบันโยบายของธนาคารพาณชิยท์ีม่แีนวโนม้การปลอ่ยสนิเชือ่ 

เพิ่มมากขึ้นในปี	2553	 คาดว่าจะทำาให้ตลาดประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองสินเชื่อเติบโตขึ้นกว่าในอดีต	 ทำาให้ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์

เติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย			

	 สำาหรบัชอ่งทางขายผา่นตวัแทนซึง่เปน็ชอ่งทางหลกัทีม่บีทบาทสำาคญั	คาดวา่จะมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงเชน่กนั	เนือ่งจากหลายๆ	บรษิทั 

ตา่งเนน้นโยบายเชงิรกุในการเขา้ถงึตลาดพืน้ที่ในระดบัรากหญา้ซึง่เปน็ฐานตลาดขนาดใหญเ่พือ่ชว่งชงิสว่นแบง่ตลาดใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	นอกจากนี ้

ดา้นการสรรหาตวัแทนใหมน่ัน้	ทางสมาคมประกนัชวีติไทยประมาณการอตัราการเตบิโตของผูส้มคัรสอบตวัแทนไวท้ีร่อ้ยละ	10	โดยหลายๆ	

บริษัทยังคงให้น้ำาหนักกับการรักษาตัวแทนเก่า	 และพัฒนาคุณภาพของตัวแทนไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินควบคู่กันไปเพื่อรองรับ

การแข่งขันด้วย	เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตตัวแทนประกันชีวิตไม่เพียงแต่จะทำาหน้าที่เสนอขายสินค้าเท่านั้น	หากสามารถให้คำาแนะนำา

หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าได	้ ย่อมมีความได้เปรียบและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่อาชีพตัวแทนให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ 

ความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น	

	 สำาหรับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบในป	ี2553	 อัตราการขยายตัวขึ้นอยู่กับแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมในประเทศ	และปจัจยัดา้นอตัราดอกเบีย้	โดยในป	ี2553	อตัราดอกเบีย้มแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัตวัเพิม่ขึน้	สง่ผลกระทบตอ่สนิคา้ประเภท

สะสมทรัพย์ซึ่งลูกค้าอาจจะหันไปลงทุนหรือออมเงินด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า	 ดังนั้น	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย	

และมคีวามยดืหยุน่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะชว่งเวลาไดอ้ยา่งตรงใจลกูคา้มากทีส่ดุ	จะชว่ยเพิม่อตัราการเตบิโตของธรุกจิ	

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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ผลการดำาเนินงาน
COMPANY PERFORMANCE

โครงสร้างเบี้ยประกันภัยรับ ประจำาปี 2552

	 ในปี	2552	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	มีผลผลิตเบ้ียรับรวมทุกประเภทธุรกิจเป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน	19,912.84	ล้านบาท 

เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	32.69	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 ในขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ	16.76	 โดย 

เบี้ยรับรวมของบริษัทฯ	จัดอยู่ในอันดับที่	4	ของธุรกิจ	 เป็นเบี้ยปีแรกทั้งสิ้น	5,459.62	ล้านบาท	เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	55.29	 เบี้ยชำาระ 

ครั้งเดียวจำานวน	1,425.44	ล้านบาท	เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	112.67	และเบี้ยปีต่อไปจำานวน	13,027.78	ล้านบาท	เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	

20.39	โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ประเภทสามัญอยู่ที่ร้อยละ	91.61	สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	89	และ	ณ	สิ้นปี	

2552	บริษัทฯ	มีจำานวนกรมธรรม์มีผลบังคับทั้งสิ้น	886,599	กรมธรรม์	คิดเป็นทุนประกันทั้งสิ้น	381,177	ล้านบาท

	 สำาหรับผลผลิตรายใหม่ในปี	2552	เบ้ียประกันภัยรับปีแรก	(รวมเบ้ียชำาระคร้ังเดียว)	ของบริษัทฯ	โดยหลักกว่าร้อยละ	68.72	มาจาก 

ชอ่งทางขายผา่นธนาคารหรอืแบงกแ์อสชวัรนัส์	รองลงมารอ้ยละ	29.35	มาจากชอ่งทางขายผา่นตวัแทน	และเปน็ชอ่งทางอืน่	รอ้ยละ	1.94	

	 ทั้งนี้ยอดขายผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ถือได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่ดี	โดยในปีนี้มีอัตราการเติบโตของ

เบี้ยปีแรก	(รวมเบี้ยชำาระครั้งเดียว)	ถึงร้อยละ	77.14	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า 

รายบุคคลหรือรายย่อย	โดยเพิ่มสัดส่วนจากกลุ่มธุรกิจควบคู่กันไปด้วย	ความสำาเร็จดังกล่าวของช่องทางนี้เป็นผลมาจากการวางรากฐาน 

ด้านการพัฒนาบุคลากรมากว่า	4	-	5	ปี	โดยเน้นในเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดี	การพัฒนาทักษะความรู้ความชำานาญในงานและการให้

บริการ	รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเหมาะสมระหว่างองค์กร	

	 ทางด้านช่องทางขายผ่านตัวแทน	ในส่วนของเบ้ียปีแรก	(รวมเบ้ียชำาระคร้ังเดียว)	มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	29.35	ตามแนวโน้มการขยายตัวของ

ธรุกจิ	แตห่ากมองในแงข่องเบีย้รวมแลว้ชอ่งทางขายผา่นตวัแทนมสีดัสว่นยอดขายอยูท่ีร่อ้ยละ	52.22	ยงัคงสงูกวา่ชอ่งทางแบงกแ์อสชวัรนัส ์

ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ	43.75	โดยในป	ี2553	บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะพฒันาชอ่งทางตวัแทนใหม้ากขึน้	เนือ่งจากเปน็ชอ่งทางหลกัทีส่ำาคญัของธรุกจิ

ประกันชีวิตช่องทางหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 โดยเน้นการสร้างคุณค่าและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า	

ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนสู่ตัวแทนคุณภาพ	TNQA,	IQA	หรือ	MDRT	และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 เพื่อสร้างมาตรฐานและ 

ความน่าเชื่อถือให้กับตัวแทนของบริษัทและสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน	

	 สำาหรับรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทธุรกิจในปี	2552	สามารถแยกตามช่องทางจำาหน่ายได้ดังต่อไปนี้
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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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ผลการดำาเนินงาน
COMPANY PERFORMANCE

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ไม่รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว)

	 บรษิทัฯ	มเีบีย้ประกนัภยัรบัปแีรกทัง้สิน้	5,459.62	ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	55.29	 ในจำานวนนี้มาจากช่องทางขาย

ผ่านธนาคาร	4,004.12	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	96.26	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	73.34	ของเบี้ยรับปีแรกทั้งหมด	 รองลงมาเป็น 

ช่องทางขายผ่านตัวแทนจำานวน	1,322.19	 ล้านบาท	 ลดลง

จากปีก่อนร้อยละ	1.59	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	24.22	และจาก 

ช่องทางอื่นๆ	 จำานวน	133.31	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.05 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.44	

เบี้ยชำ�ระครั้งเดียว

	 สำาหรับเบี้ยชำาระครั้งเดียวในปีนี้มีจำานวนทั้งสิ้น	1,425.44	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	112.67	ทั้งนี้อัตราการเติบโตดังกล่าว

เพิม่สงูขึน้อยา่งมากจากนโยบายสง่เสรมิการขายของบรษิทัสำาหรบัชอ่งทางตวัแทน	โดยเบีย้ชำาระครัง้เดยีวทัง้หมดมาจากชอ่งทางขายผา่น

ธนาคาร	727.09	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.31	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51.01	ของเบี้ยชำาระครั้งเดียวทั้งหมด	รองลงมาเป็นช่องทางขาย

ผ่านตัวแทนจำานวน	698.35	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1,659.69	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	48.99	

64%
ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

24%
ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

31%
ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

73%
ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

5%
ช่องทางอื่น
Others

2%
ช่องทางอื่น
Others

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป

	 เบีย้ประกนัภยัรบัปตีอ่ไปมจีำานวนทัง้สิน้	13,027.78	ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	20.39	 ในจำานวนนี้เป็นเบี้ยปีต่อไปจาก

ช่องทางขายผ่านตัวแทนจำานวน	8,377.31	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	6.06	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	64.30	ของเบี้ยปีต่อไป

ทั้งหมด	รองลงมาเป็นช่องทางขายผ่านธนาคารจำานวน	3,981.61	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	72.78	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	30.56	และ

มาจากช่องทางอื่นๆ	จำานวน	668.86	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.20	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5.13
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49%
ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

51%
ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

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.

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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ผลการดำาเนินงาน
COMPANY PERFORMANCE

เบี้ยประกันภัยรับรวม

	 เบี้ยประกันภัยรับรวมมีจำานวนทั้งสิ้น	19,912.84	ล้านบาท	

เพิม่ขึน้จากปกีอ่นรอ้ยละ	32.69	เปน็เบีย้รวมของชอ่งทางขายผา่น

ตัวแทนจำานวน	10,397.85	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.02	หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	52.22	ของเบี้ยรับรวมทั้งหมด	รองลงมา

เป็นช่องทางขายผ่านธนาคารจำานวน	8,712.82	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ	75.12	คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ	43.75	และมาจากชอ่งทางอืน่ๆ	

จำานวน	802.18	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.95	คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	4.03

เบี้ยชำ�ระครั้งเดียว - ส�มัญ 
Ordinary Single Premium Insurance 698.35 1,659.69% 10.14%

แบบส�มัญ 
Ordinary Insurance 5,249.61 59.23% 76.25%

	 •	ตลอดชีพ	
	 •	Whole	Life	Insurance	 340.68	 7.78%	 4.95%

	 •	สะสมทรัพย์	
	 •	Endowment	Insurance	 4,659.88	 72.65%	 67.68%

	 •	ชั่วระยะเวลา	
	 •	Term	Insurance	 5.27	 -79.78%	 0.08%

	 •	สัญญาเพิ่มเติม	
	 •	Rider	Insurance	 243.79	 -4.69%	 3.54%

ประกันกลุ่ม 
Group Life Insurance 937.10 10.34% 13.61%

รวมทั้งสิ้น 
Total 6,885.06 64.48% 100.00%

	 นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยรับปีแรก	(รวมเบี้ยชำาระครั้งเดียว)	สามารถแยกตามแบบประกันที่ขายได้ดังต่อไปนี้

 The	total	first	year	premiums	(including	single	premiums)	can	be	broken	down	according	to	the	type	of	policies	sold	as	

follow

หน่วย : ล้�นบ�ท
Unit : Million Baht

ประเภท
Type

เบี้ยปีแรก
(รวมเบี้ยชำ�ระครั้งเดียว)
First-Year Premiums

(Including Single Premiums)

%+/-
สัดส่วน

Percentage (%)

52%
ช่องทางขาย
ผ่านตัวแทน
Agents

44%
ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร
Bancassurance

4%
ช่องทางอื่น
Others
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	 เบีย้ประกนัภยัรบัปแีรกของบรษิทั	โดยหลกัๆ	รอ้ยละ	76.25	

มาจากแบบประกันประเภทสามัญ	 ด้วยเบี้ยรับจำานวน	5,249.61 

ล้านบาท	 เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	

59.23	รองลงมารอ้ยละ	13.61	เปน็แบบประกนัประเภทกลุม่	จำานวน	

937.10	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.34	และแบบสามัญประเภท

ชำาระเบี้ยครั้งเดียว	ร้อยละ	10.14	ด้วยเบี้ยรับจำานวน	698.35	ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1,659.69

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.	

	 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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ผลการดำาเนินงาน
COMPANY PERFORMANCE

ด้านการลงทุน

 การลงทุนในปี	 2552	 มีความผันผวนค่อนข้างมาก	

โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยรุนแรง 

โดยเฉพาะในไตรมาสแรกส่งผลให้ทางการต้องผ่อนคลายนโยบาย

การเงิน	 การคลังอย่างมาก	 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ	1.50	 ในช่วง

สิ้นปี	2551	 ถึงต้นไตรมาสสองปี	2552	 ขณะที่กระทรวงการคลัง 

ได้ดำาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ผ่านโครงการไทยเข้มแข็ง	 ซึ่งการดำาเนินนโยบายดังกล่าวส่งผล

ให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรมีความผันผวน	 โดยเฉพาะ 

ในช่วงครึ่งแรกของปี	โดยเคลื่อนไหวตามการคาดการณ์ถึงทิศทาง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

และปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุล 

งบประมาณของกระทรวงการคลัง	

	 สำาหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 หลังจากดัชนีตกต่ำา

อย่างรุนแรงในปี	2551	ตลาดฯ	ได้ปรับตัวดีขึ้นจากการที่เศรษฐกิจ

เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว	 แม้ว่ายังคงมีปัญหาความขัดแย้งทาง	

การเมือง	 และปัญหากรณีศาลปกครองกลางสั่งระงับการดำาเนิน

โครงการในมาบตาพดุ	ซึง่สง่ผลระทบตอ่ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ	

โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี	2552	 ปรับตัวขึ้นร้อยละ	63.24 

จากสิ้นปี	2551

	 ณ	 สิ้นปี	2552	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์ลงทุนจำานวนทั้งสิ้น 

65,763	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	16,725	ลา้นบาท	จาก	49,038	ลา้นบาท 

ในปี	2551	หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	34	ทั้งนี้	 สินทรัพย์ลงทุน

ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	 พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	และตราสารหนี้ภาคเอกชน

ที่มีความมั่นคงสูง	 เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	84.26	 ขณะที่ 

เงินลงทุนในหุ้นสามัญมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	6.76	 และเงิน 

ลงทุนในหน่วยลงทุนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	3.45	 ซึ่งส่วนใหญ่

เปน็การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย	์ที่ใหผ้ลตอบแทนจาก

ค่าเช่าในระยะยาวและกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้

Investment

 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.

 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. 
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ร�ยละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี

Summary of Investment Assets at Year-End

	 ในปี	 2552	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อน 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน	2,996	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

924	 ล้านบาทจากปีก่อน	 เนื่องจากมีกำาไรจากการลงทุนใน 

หลักทรัพย์	 จำานวน	236	ล้านบาท	จากที่ขาดทุน	359	ล้านบาท 

ในปีก่อน	 ประกอบกับรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	 และ

เงินปันผล	 ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

ลงทุน	 ทำาให้มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ	5.45	

สูงขึ้นจากร้อยละ	4.80	ในปี	2551

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 Cash	and	bank	deposits	 1,718.06	 2.61	 2,381.64	 4.86

ตั๋วเงิน	 Promissory	notes	 4,695.64	 7.14	 4,058.37	 8.28

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	 Bonds	and	treasury	bills	 42,951.30	 65.31	 28,448.59	 58.01

หุ้นกู้	 Debentures	 7,763.77	 11.81	 7,422.86	 15.14

หน่วยลงทุน	 Unit	trusts	 2,269.93	 3.45	 1,334.41	 2.72

หุ้นทุน	 Listed	stocks	 4,445.58	 6.76	 3,594.04	 7.33

เงินให้กู้ยืมโดยกรมธรรม์เป็นประกัน	 Policy	loans					 1,216.89	 1.85	 1,050.86	 2.14

เงินให้กู้ยืมอื่นๆ	(สุทธิ)	 Other	loans	(net)	 687.19	 1.04	 747.58	 1.52

อื่นๆ	 Others	 14.72	 0.02	 -	 -

สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด Total Investment 65,763.08 100.00 49,038.35 100.00

2551 / 2008

ล้�นบ�ท
Million Baht

ล้�นบ�ท
Million Baht

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

2552 / 2009

 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.
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การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
RISK MANAGEMENT AND THE COMPANY’S RISK FACTORS

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ให้

สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายหลักขององค์กรไว้ดังนี้	

 “บริษัทฯ กำ�หนดให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กรอย่�งเป็นระบบ และครอบคลุมคว�มเสี่ยงในทุกๆ ด้�น โดย

จัดให้มีก�รระบุปัจจัยและเหตุที่ม�ของคว�มเสี่ยง มีก�รประเมิน 

วเิคร�ะห ์จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของคว�มเสีย่ง มกี�รจดัก�ร ตดิต�ม 

ประเมนิผลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย เป็นสำ�คัญ”

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ	ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียง	โดยแต่งต้ัง

“คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง”	 ให้มีอำานาจหน้าที่กำาหนด

นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ตลอดจน

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ

ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ

องค์กร	

ส่วนบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งส่วนบริหารความเสี่ยง	 เพื่อทำาหน้าที่เป็น

หนว่ยงานกลางและนำาเสนอแนวทางการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจน 

ติดตามและรายงานความเส่ียงประเภทต่างๆ	รวมท้ังมีความรับผิดชอบ 

โดยตรงในการผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มี

ส่วนบริห�รคว�มเสี่ยง

Risk Management

Section

คณะกรรมก�รบริห�ร

Executive Board of

Directors

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

President

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

Risk Management Committee

ฝ่�ยตรวจสอบ

Internal Audit Dept.

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

Audit Committee

คณะกรรมก�รบริษัท

Board of Directors

Reporting	Line

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.

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 

Communication	Line
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คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบโดยตรงใน

การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำากับที่เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และมีกรอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการประเมิน

และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม่ำาเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการทุกๆ ไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

 ปี 2552 ซึ่งอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตทางการเงิน

ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะ

เศรษฐกจิ และสถานการณท์างการเมอืง ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัความเสีย่ง 

จากความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำางาน “Cross Functional 

Team” อันประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหลายส่วนงาน เพื่อให้

ครอบคลุมการดำาเนินงานทุกกิจกรรม ทุกมุมมอง ในการศึกษา

และติดตามผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำาระ

เบี้ยของผู้เอาประกันภัย และร่วมกันทำางานในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ โดยเฉพาะในการให้คำาแนะนำาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้ง

ด้านความคุ้มครอง และการชำาระเบี้ย ตอบสนองต่อความต้องการ

ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกัน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ และผลเสียจากการหยุดชำาระเบี้ยหรือยกเลิกกรมธรรม์ 

รวมถึงปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการแก่ 

ผู้เอาประกันอย่างเต็มท่ี และร่วมกันกำาหนดมาตรการรองรับ ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ยังมีทีมงานด้านการตลาด ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดทำางานวิจัยด้านตลาด

เพ่ือบริษัทฯ จะได้ดำาเนินนโยบายด้านการตลาดอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมด้านตลาด และทบทวนนโยบายด้าน

การตลาดอย่างสม่ำาเสมอ

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพและสร้าง

โอกาสทางธรุกจิ ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัความ

ทา้ทายใหม่ๆ  เพือ่สรา้งการเตบิโตและการทำากำาไรอยา่งตอ่เนือ่งและ 

ย่ังยืน พร้อมท้ังเสริมสร้างและรักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันชีวิต 

ฉะนั้นการเลือกกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ 

อีกประเด็นหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ และมีมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการ

การกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 

แผนระยะยาว และแผนธุรกิจประจำาปี โดยเนื้อหาครอบคลุม 

การประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

คู่แข่งขัน ปัจจัยสู่ความสำาเร็จและอุปสรรค 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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และของหนว่ยงาน	พรอ้มกำาหนดใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ของแผนงานและโครงการต่างๆ	พร้อมกับการจัดทำาแผนงานและ 

งบประมาณประจำาป	ีซึง่ทกุสว่นงานมสีว่นรว่มในกระบวนการอยา่ง

เต็มที่	ทั้งนี้อาศัยหลักการประเมินด้วยตนเอง	(Risk	Control	Self 

Assessment	:	RCSA)	โดยมีส่วนบริหารความเส่ียงเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการทบทวนและกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและมาตรการ 

การบรหิารความเสีย่ง	และทกุแผนงานและกระบวนการตา่งๆ	ไดผ้า่น 

การพิจารณากลั่นกรองตามระดับสายงานอย่างเป็นระบบ	จนถึง

คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาอนมุตัแิผนงาน	และงบประมาณ

ประจำาป	ีตลอดจนการกำาหนดกระบวนการตดิตาม	กำากบัดแูล	และ

ประเมินผลแผนงานอย่างชัดเจน	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

 คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร

 • คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง และคว�ม

ปลอดภัยของข้อมูล

	 บริษัทฯ	ถือความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร		

ซึง่หากเกดิขึน้แลว้ไมส่ามารถดำาเนนิธรุกจิไดเ้ปน็ปกตติอ่เนือ่ง	อนั

อาจมีสาเหตุจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	 เช่น	 เกิดอัคคีภัย	

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	น้ำาท่วม	ไวรัสคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	ส่งผลกระ

ทบต่อการดำาเนินงาน	การให้บริการลูกค้า	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง	การจัดทำาแผนรองรับ

การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	

โดยมาตรการสำาคัญหนึ่งคือ	การเตรียมการติดตั้งระบบ	Disaster	

Recovery	 เพื่อจำากัดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำาให้

หน่วยงานสำาคัญ	(Critical	Business	Functions)	เช่น	หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฐานข้อมูล	ระบบบัญชี	รับ-จ่าย	ระบบการ

ใหบ้รกิารลกูคา้	จะสามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งหรอืกลบัมา

การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
RISK MANAGEMENT AND THE COMPANY’S RISK FACTORS

สภาพแวดล้อมภายใน
Internal Environment

การติดตามผล
Monitoring

การกำาหนดวัตถุประสงค์
Objective	Setting

การระบุเหตุการณ์
Event Identification

การประเมินความเสี่ยง
Risk	Assessment

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม
Risk	Response/Control	Activities

การให้ข้อมูลและการสื่อสาร
Information & Communication

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	

the	Risk	Management	Section	acts	as	the	central	office	in	

revising and setting guidelines for business operations risk 

management measures. All plans and projects are scrutinised 

systematically by the relevant departments and divisions up 

to the level of the Board of Directors, which approve annual 

business plans and budgets as well as setting the tracking 

process to oversee and evaluate the business plans’ results 

throughout the year.

 Operational Risk

 • Risk from Continuous Business Operations and Data 

Security

 The Company treats such risks at organisational level 

since if problems occur, normal business operations cannot 

continue.	Such	problems	can	occur	due	to	numerous	external	
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ดำ�เนินก�รได้ในเวล�ที่เหม�ะสมต�มปกติ โดยรวมถึงจัดทำ�แผน

ฉุกเฉินด้�น ระบบส�รสนเทศโดยจัดให้มีระบบก�รสำ�รองข้อมูลไว้ 

นอกอ�ค�รสำ�นกัง�นใหญซ่ึง่เปน็ทีต่ัง้ศนูยค์อมพวิเตอรห์ลกั สร้�ง

ระบบสำ�รองข้อมูล กำ�หนดระเบียบปฏิบัติและก�รตรวจสอบสิทธิ์ 

ในก�รเข้�ถึงข้อมูลในระดับช้ันต่�งๆ อย่�งเคร่งครัด รวมถึงมีก�รติดต้ัง 

ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันผู้บุกรุก และก�รตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์

	 •	 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

 คว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่เพียงพอ และก�รสูญเสียบุคล�กร

ในส�ยง�นหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจประกันชีวิต อันอ�จก่อให้เกิด

ก�รหยุดชะงักหรือชะลอก�รดำ�เนินกิจกรรมสำ�คัญๆ ถือเป็นก�ร

สูญเสียโอก�สและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ บริษัทฯ

จึงมีคว�มมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่�งเต็มที่ในก�รพัฒน�ศักยภ�พและ

เพิ่มพูนขีดคว�มส�ม�รถรอบด้�น ในก�รเตรียมคว�มพร้อมให้

กบัพนกัง�นในทกุระดบั เพือ่คว�มตอ่เนือ่งของก�รดำ�เนนิกจิกรรม

หลักและสร้�งกำ�ลังคนทดแทน กำ�หนดโครงสร้�งผลตอบแทนที่

เหม�ะสมส�ม�รถแข่งขันได้ในธุรกิจ นอกจ�กนี้คว�มเสียห�ยอัน

อ�จเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่ไม่เหม�ะสม คว�มผิด

พล�ดของบุคล�กร ระบบง�น หรือปัจจัยภ�ยนอก ที่อ�จส่งผล 

กระทบตอ่ฐ�นะก�รเงนิ ร�ยได ้เงนิกองทนุ ชือ่เสยีง และภ�พลกัษณ ์

ของบริษัทฯ รวมถึงคว�มเสี่ยงด้�นกฎหม�ย บริษัทฯ ได้กำ�หนด

แนวท�งปฏิบัติที่ชัดเจนและมีก�รสื่อส�รต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

มีก�รกำ�หนดก�รประชุม ก�รฝึกอบรมอย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจน

จัดทำ�คู่มือม�ตรฐ�นและปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ในปี 2552 

บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงวิช�ก�รเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแบบ

บูรณ�ก�ร โดยผู้เชี่ยวช�ญที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�น 

เพื่อให้มั่นใจว่�พนักง�นทุกระดับได้ตระหนัก เข้�ใจ และให้คว�ม

สำ�คัญในทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นด้วยก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยง 

คว�มถูกต้องครบถ้วนอย่�งรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ 

ยังได้กำ�หนดแผนพัฒน�บุคล�กรเป็นแผนยุทธศ�สตร์หนึ่งของ

องค์กร

	 ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านการเงินและการลงทุน

	 •	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

 คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�ดอกเบี้ย อัตร�แลก

เปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ ร�ค�หลักทรัพย์ ซึ่งห�กเกิดขึ้นแล้ว

จะส่งผลกระทบต่อมูลค่�ของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่อ�จ

ไมส่อดคลอ้งกนั กระทบตอ่ร�ยไดแ้ละเงนิกองทนุของบรษิทัฯ และ

ในปี 2552 ด้วยภ�วะตล�ดที่ผันผวนทั้งจ�กปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ 

ก�รเมอืง บรษิทัฯ มมี�ตรก�รก�รปอ้งกนัและก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

ดว้ยก�รกระจ�ยก�รลงทนุในตร�ส�รหนีร้ะยะย�วทีม่คีว�มเสีย่งต่ำ�

สอดคล้องกับภ�ระหน้ีโดยธรรมช�ติของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นภ�ระผูกพันธ์ 

ต�มกรมธรรม์ในระยะย�ว และจะยังคงดำ�เนินกิจกรรมก�รลงทุน

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	ยังได้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนของ		

Asset	and	Liability	Management	;	ALM	 เพื่อช่วยให้บริษัทฯ

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย	การกำาหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยกำาหนดเพดาน

ความเสีย่งประเภทตา่งๆ	เชน่	Value	at	Risk	ตลอดจนบรษิทัฯ	จะได้

ทำาการสอบทานคณุภาพและมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ	โดยการ

ทดสอบภาวะวกิฤต	(Stress	Test)	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ	สามารถ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	และมีเงินกองทุนเพียง

พอที่จะรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้

 • คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง

	 การใชส้ทิธิต์ามกรมธรรมข์องผูเ้อาประกนัเปน็อกีปจัจยัหนึง่

ทีบ่รษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัในการบรหิารสภาพคลอ่งทางการเงนิ	เพือ่

ใหส้ามารถชำาระหนีส้นิและรองรบัภาระผกูพนัตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ไดต้ลอดเวลา	ภายใตก้รอบนโยบายดา้นการเงนิและการลงทนุ	ดว้ย

การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง	 ขณะเดียวกัน	

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์นั้นๆ	 ด้วยว่า 

หากมีกรณีที่บริษัทฯ	ต้องขายก่อนครบกำาหนดต้องมีตลาดรองรับ	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ศึกษาปริมาณกระแสเงินสดจากพฤติกรรม

การใช้เงินในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการใช้เงิน

ประจำาวนัของบรษิทัฯ	และดำารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งหรอืจดัเตรยีม

ปริมาณเงินสดให้เพียงพอ

 • คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต

	 ความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่

สามารถชำาระหนี้หรือผิดนัดชำาระหนี้เมื่อถึงกำาหนดสัญญา	 เพื่อ

จำากดัความเสีย่งดงักลา่ว	บรษิทัฯ	จะพจิารณาความสามารถในการ

ชำาระหนี้และความมั่นคงของคู่สัญญาของบริษัทฯ	อย่างรอบคอบ	

ได้แก่	ผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน	บริษัทรับประกันภัยต่อทั้งใน

และตา่งประเทศ		สำาหรบัการลงทนุในตราสารหนีส้ว่นใหญจ่ะเลอืก

ลงทนุกบั	ตราสารหนีท้ีร่ฐับาลเปน็ผูอ้อก	เชน่	พนัธบตัรรฐับาล		ตัว๋

เงนิคลงั	หรอื	ตราสารหนีท้ีร่ฐับาลค้ำาประกนั	ถอืวา่ปลอดความเสีย่ง

ประเภทนี้	สำาหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน	บริษัทฯ	เลือกลงทุน

ในบริษัทชั้นนำา	 โดยการวิเคราะห์ถึงประวัติ	 ความสามารถและ

จรยิธรรมของผูบ้รหิารในการดำาเนนิธรุกจิ	และความตัง้ใจทีจ่ะชำาระ

ดอกเบีย้และเงนิตน้คนืตามจำานวนและในเวลาทีก่ำาหนด	ในสว่นของ

บรษิทัรบัประกนัภยัตอ่บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดเงือ่นไขการคดัเลอืกบรษิทั 

รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับ	Credit	Rating	 ในระดับ	A	

ขึ้นไปจากสถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ	และเพื่อ

เป็นกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ

การเอาประกันภัยต่อ	บริษัทฯ	ได้กระจายการเอาประกันภัยต่อไป

ยังบริษัทรับประกันภัยต่อชั้นนำาของโลก	และทำาการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินของบริษัทคู่สัญญาอย่างสม่ำาเสมอ

 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 
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 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

 •	 ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย

	 เป็นความเสี่ยงหลักประการหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจที่

บรษิทัฯ	ตระหนกัและใหค้วามสำาคญัเพือ่จำากดัและลดความเสีย่งให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยบริษัทฯ	กำาหนดมาตรฐานที่เป็นธรรม

ต่อทั้งกลุ่มลูกค้าและบริษัทฯ	และมีแนวทางการพิจารณาที่อ้างอิง

แหล่งข้อมูลจากหลากหลายสถาบันที่เชื่อถือได	้ทั้งนี้การพิจารณา

รับประกันจะตระหนักถึงองค์ประกอบหลายๆ	ด้าน	เช่น	เพศ	อายุ	

อาชพี	ประวตัสิขุภาพวา่มคีวามเสีย่งหรอือนัตรายตอ่ชวีติมากนอ้ย

เพียงใด	ส่วนรายได้จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำาระเบี้ย

ประกนัภยั	รวมถงึจำานวนเงนิเอาประกนั		การแตง่ตัง้ผูร้บัประโยชน์	

เป็นต้น	นอกจากนี้ยังกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัทรับประกัน

ภัยต่อที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง	และมีชื่อเสียงชั้นนำาทั้งในและต่าง

ประเทศ	

 •	 ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินสินไหม

	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการในการจ่ายสินไหมอัน

อาจเกิดจากการปฏิบัติไม่ครบถ้วน	ถูกต้อง	ตามเงื่อนไขกรมธรรม์	

ระเบยีบขอ้กำาหนดตา่งๆ	บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

มีการติดตามกฎระเบียบอย่างสม่ำาเสมอ	และปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกำาหนดอย่างถูกต้องเคร่งครัด	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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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDER AND MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	

จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	27	พฤศจิกายน	2552

		1.		Nippon	Life	Assurance	Company	 Nippon	Life	Assurance	Company	 23.68%

		2.	บริษัท	วัฒนโสภณพนิช	จำากัด Wattana	Sophonpanich	Co.,	Ltd.	 13.29%

		3.	ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) Bangkok	Bank	Public	Co.,	Ltd.	 7.74%

		4.	บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน) Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd. 5.27%

		5.	คุณชาตรี	โสภณพนิช	 Mr.	Chatri	Sophonpanich	 3.81%

		6.	บริษัท	จตุบุตรโฮลดิ้ง	จำากัด Chatubutr	Holding	Co.,	Ltd.	 3.75%

		7.	บริษัท	เอ็มเอสไอ	โฮลดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด MSI	Holdings	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 3.41%

		8.	คุณชัย	โสภณพนิช	 Mr.	Chai	Sophonpanich	 2.81%

		9.	คุณเชิดชู	โสภณพนิช	 Mr.	Choedchu	Sophonpanich 2.72%

10.	คุณสมเกียรติ	ลิมทรง	 Mr.	Somkiart	Limsong	 2.44%

โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	 จำากัด	

(มหาชน)	ประกอบดว้ย	คณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุยอ่ย	

ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อช่วยกลั่น

กรองงานที่มีความสำาคัญ	และตามความจำาเป็นที่ได้รับมอบหมาย	โดย

มีรายละเอียด	ดังนี้

คณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อย

1. คณะกรรมก�รบริษัท 

	 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	

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 อันดับแรก
10 Largest Shareholders

สัดส่วนก�รถือหุ้น
Percentage of Shares

Shareholder Structure
 The following table sets forth information regarding our 

knowledge of the ten largest shareholders of our stock as of 

27	November,	2009.

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
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	 โดยมี	คุณเสนาะ	ธรรมพิพัฒนกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายการ

ลงทุน	เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมก�รที่มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	คือ	 “คุณเชิดชู 

โสภณพนิช,	คุณชัย	โสภณพนิช,	คุณชาญ	วรรธนะกุล,	คุณนาโอกิ	บัน	

สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

	 1.	มีอำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท	ให้ 

เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจน 

มติของผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ

	 2.	กำาหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	นโยบาย	 แผนงาน	 และงบ

ประมาณของบรษิทั	ควบคมุกำากบัดแูลกจิการบรหิารและการจดัการ	ให้

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

	 3.	พิจารณาโครงสร้างการบริหาร	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

	 4.	มอีำานาจพจิารณากำาหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการ	

ซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทั	และ	/	หรอืการทำานติกิรรมการตา่งๆ 

แทนบริษัท	พร้อมทั้งกำาหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ของกรรมการ

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย

2.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบ   

	 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	3	คน	โดยจัดให้มีการประชุม	4	

ครั้งเป็นอย่างน้อยใน	1	ปี

	 1.	 คุณสุนทร	อรุณานนท์ชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 คุณปราโมช	พสุวัต	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 คุณประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	 กรรมการตรวจสอบ	/

    ผู้มีความเช่ียวชาญในการ

	 	 	 	 สอบทานงบการเงินบริษัท

	 โดยม	ีคณุประธาน	ขจติววิฒัน	์ผูอ้ำานวยการ	ฝา่ยสำานกัตรวจสอบ 

เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำ�น�จหน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 1.	สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและ

เพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็น

อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ

พจิารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน	หรอื

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

และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่

ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 

ดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า

ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษทั	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ

	 7.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมก�รบริห�ร 

	 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	

	 โดยม	ีคณุเสนาะ	ธรรมพพิฒันกลุ	ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ	่สายการลงทนุ 

เป็นเลขานุการ	

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

	 1.	มอีำานาจหนา้ที่ในการบรหิารกจิการของบรษิทั	ใหเ้ปน็ไปตาม

วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	หรอืนโยบายคำาสัง่ใดๆ	ทีค่ณะ

กรรมการบรษิทักำาหนด	และใหม้อีำานาจอนมุตัแิละ	/	หรอืเหน็ชอบแกก่าร

ดำาเนินการใดๆ	ตามปกติและอันจำาเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัท

เป็นการทั่วไป	นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา 

กลั่นกรองข้อพิจารณาต่างๆ	ที่จะได้มีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติและ	/	หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ทั้งนี้

ตามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรอืคำาสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั	ตลอดจน 

การดำาเนินการตามคำาสั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ	ไป

	 2.	มหีนา้ทีด่ำาเนนิการในเรือ่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจำาเปน็แกก่าร

ประกอบกจิการ	โดยตอ้งนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพือ่การอนมุตัิ

หรือให้ความเห็นชอบ

  2.1 นโยบายวางนโยบาย	เป้าหมาย	และวางแผนงานประจำาปี 

	 	 	 ของบริษัท

	 	 2.2	งบประมาณประจำาปีของบริษัท

	 	 2.3	แนวทาง	นโยบาย	และเปา้หมายการลงทนุ	เพือ่เปน็กรอบ 

   การดำาเนินการให้ฝ่ายจัดการนำาไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

	 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
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	 	 2.4	โครงสร้างอัตราค่าจ้าง	 สวัสดิการของพนักงาน	 เพื่อ 

	 	 	 ตอบแทนการทำางาน

	 3.	มอีำานาจหนา้ที่ในการบรรจ	ุการแตง่ตัง้	การถอดถอน	การเลือ่น

หรือการลดระดับและ	/	หรือตำาแหน่ง	การตัดหรือลดค่าจ้าง	การพิจารณา

ความดีความชอบ	การลงโทษทางวินัย	การให้รางวัล	การจัดสรรโบนัส	

ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับและ	/	หรือตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ขึ้นไปยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 4.	มีอำานาจหน้าที่ในการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	การเช่า	หรือการให้เช่า

ทรพัยส์นิ	การบรจิาคเพือ่การกศุล	สามารถกระทำาไดต้ามอำานาจหนา้ทีข่อง

กรรมการบริหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

	 5.	มีอำานาจหน้าที่ในการเปิดหรือยกเลิกสาขาของบริษัท	 การ

พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการออกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่	ควบคมุ

และกำาหนดแนวทางการบริหารลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทภายใน

ขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย	และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

	 6.	คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งอนุกรรมการ	และ	/	หรือคณะ

ทำางาน	และ	/	หรอืบคุคลใดๆ	เพือ่ทำาหนา้ทีก่ลัน่กรองงานทีน่ำาเสนอตอ่คณะ

กรรมการบริหาร	หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร	หรอืเพือ่ใหด้ำาเนนิการใดแทนตามที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อำานาจหนา้ทีข่อง

คณะกรรมการบริหารก็ได้

2.3 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร	โดยจัดให้มีการประชุม	4	ครั้ง

เป็นอย่างน้อยใน	1	ปี

	 1.	 คุณปราโมช	พสุวัต	 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

	 2.	 คุณนาโอกิ	บัน	 กรรมการบริหารความเส่ียง

	 3.	 คุณกัลยา	ม้ามณี	 กรรมการบริหารความเส่ียง

	 4.	 คุณเรืองศักด์ิ	ปัญญาบดีกุล	 กรรมการบริหารความเส่ียง

	 5.	 คุณเสนาะ	ธรรมพิพัฒนกุล	 กรรมการบริหารความเส่ียง

	 โดยมี	คุณศศิธร	ฐิติผกายแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	ฝ่ายวางแผน

ธุรกิจ	เป็นเลขานุการ	

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง

	 1.	กำาหนดกรอบนโยบาย	และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง	 โดย

สามารถระบ	ุประเมนิ	ตดิตาม	รายงาน	และควบคมุความเสีย่งใหค้รอบคลมุ

และรองรับกฎหมาย	ประกาศ	คำาส่ัง	กฎเกณฑ์	และมาตรฐานใหม่ๆ	ของภาครัฐ

	 2.	ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบ

การบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายกำาหนด	และสรุปรายงานเสนอต่อคณะ

กรรมการอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 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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เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้ง	คุณเสนาะ	 	ธรรมพิพัฒนกุล	

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายการลงทุน	 เป็นเลขานุการบริษัท	มีหน้าที่รับ

ผิดชอบและดำาเนินการจัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสาร	อาทิ	ทะเบียน

กรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ	 รายงานประจำาปีของบริษัท	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย

ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร	อีกทั้งดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะ

กรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	

คณะผู้บริห�ร

	 ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน	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	 ผู้อำานวยการอาวุโส

	 	 	 	 สายประกันชีวิต

	 6.	 คุณฉัตรชัย	โชตนาการ	 ผู้อำานวยการอาวุโส

	 	 	 	 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

	 1.	มอีำานาจหนา้ที่ในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตาม

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	หรือนโยบาย	คำาสั่งใดๆ	ที่

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	

	 2.	มีอำานาจอนุมัติและ	/	หรือเห็นชอบแก่การดำาเนินการใดๆ	ใน

การบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกตแิละอนัจำาเปน็แกก่ารบรหิารกจิการ 

ของบริษัทเป็นการทั่วไป	 ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่

	 3.	มอีำานาจในการบรรจ	ุการแตง่ตัง้	การถอดถอน	การเลือ่นหรอื 

การลดระดบัและ	/	หรอืตำาแหนง่	การกำาหนดอตัราคา่จา้ง	การตดัหรอืลด 

คา่จา้ง	การพจิารณาความดคีวามชอบ	การลงโทษทางวนิยั	การใหร้างวลั 

การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำางาน	หรือความดีความชอบ	ตลอด

จนการเลิกจ้างพนักงานระดับและ	/	หรือตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ลงมา	และรวมถึงพนักงานด้านตัวแทนฝ่ายขายทุกระดับและ	/	หรือทุก

ตำาแหน่งด้วย

	 4.	มอีำานาจในการจดัซือ้	จดัจา้ง	การเชา่หรอืการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ	

การบรจิาคเพือ่การกศุล	ภายใตอ้ำานาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญต่ามที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

	 5.	 กรรมการผูจ้ดัการใหญต่อ้งรายงานขอ้มลูดงัตอ่ไปนี	้ตอ่คณะ

กรรมการบริหารเพื่อทราบ

	 	 •	ผลประกอบการของบรษิทัรายไตรมาสและรายป	ีรวมถงึการ 

	 	 	 เปรียบเทียบเป้าหมายของกิจการ

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;
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	 	 •	ผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในด้านการลงทุนรวมถึงการ 

	 	 	 ประเมินผลเป็นรายเดือน

	 	 •	ผลการดำาเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

	 6.	การอนมุตัเิพือ่ดำาเนนิการ	ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ให้ดำาเนินการเพื่อเข้าทำารายการ	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

ดำาเนินการเพื่อเข้าทำารายการที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	หรือผู้รับ

มอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำาเนินการอนุมัติ	 เพื่อ

เข้าทำารายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	ซึ่งการอนุมัติดำาเนิน

การเพื่อเข้าทำารายการในลักษณะดังกล่าว	จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการและ	/	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ	(ตามข้อ

บังคับของบริษัท	และตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และ	/	หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำาหนด)

ก�รสรรห�คณะกรรมก�ร และผู้บริห�ร

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสม	สมควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทั	โดยไดพ้จิารณา

จากผูท้รงคณุวฒุ	ิมคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการดำาเนินธุรกิจ	มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

	 คณะกรรมการบรษิทั	แตง่ตัง้ใหก้รรมการจำานวนหนึง่	เปน็กรรมการ

ตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ	โดยมีสัดส่วน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด	และมี	1	ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน

บัญชี	และ	/	หรือการเงินเป็นอย่างดี	และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ

อิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้งให้กรรมการจำานวนหนึ่ง	 เป็นคณะ

กรรมการบริหาร	 โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะ

กรรมการบริษัทกำาหนด	 ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดย

ตำาแหน่ง	และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำาแหน่งผู้บริหาร	

จำานวน	1	คน	ทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาผู้บริหาร

	 การสรรหาผู้บริหารมาดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

คณะกรรมการบรษิทัจะเปน็ผูพ้จิารณาบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และ

ประสบการณท์ีเ่หมาะสมมาดำารงตำาแหนง่	สำาหรบัตำาแหนง่รองลงมา	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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ก�รเข้�ประชุมของกรรมก�ร / Directors’ Meeting Attendance

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDER AND MANAGEMENT STRUCTURE

คุณชวลิต	ธนะชานันท์*	 อดีตประธานกรรมการ	
Mr.	Chavalit	Thanachanan*	 Former	Chairman	 2/6	 -	 -	 -

คุณเชิดชู	โสภณพนิช	 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	
Mr.	Choedchu	Sophonpanich	 Chairman	/	Chairman	of	the	Executive	Board	of	Directors	 6/6	 12/12	 -	 -

คุณฮิโรยาซุ	ฮิราตะ**	 กรรมการ	
Mr.	Hiroyasu	Hirata**	 Director	 2/6	 -	 -	 -

นายชาติชาย	ศรีรัศมี***	 กรรมการ
Mr.	Chartchai	Srirussamee***	 Director	 1/6	 -	 -	 -

คุณชัย	โสภณพนิช	 กรรมการ	
Mr.	Chai	Sophonpanich	 Director	 5/6	 -	 -	 -

คุณรัชนี	นพเมือง	 กรรมการ	
Mrs.	Ruchanee	Nopmuang	 Director	 3/6	 -	 -	 -

คุณประไพวรรณ	ลิมทรง	 กรรมการ	
Mrs.	Prapaivan	Limsong	 Director	 6/6	 -	 -	 -

คุณโยชิคาซึ	ทาเคดะ	 กรรมการ	
Mr.	Yoshikazu	Takeda	 Director	 2/6	 -	 -	 -

คุณเคนทาโร่	อิเด่ะ	 กรรมการ	
Mr.	Kentaro	Ide	 Director	 4/6	 -	 -	 -

คุณสุนทร	อรุณานนท์ชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ		
Mr.	Sunthorn	Arunanondchai	 Chairman	of	the	Audit	Committee	/	Independent	Director				 5/6	 -	 8/8	 -

คุณปราโมช	พสุวัต	 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	/	
	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	 	 	
Mr.	Pramote	Pasuwat	 Chairman	of	the	Risk	Management	Committee	/
	 	 Independent	Director	/	Member	of	the	Audit	Committee		 6/6	 -	 8/8	 3/3

คุณประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
Mr.	Pradit	Rodloytuk	 Independent	Director	/	Member	of	the	Audit	Committee	 5/6	 -	 8/8	 -

คุณชัย	นวพันธ์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการบริหาร	
Mr.	Chai	Navaphand	 Independent	Director	/	Executive	Director	 6/6	 12/12	 -	 -

ดร.	ศิริ	การเจริญดี	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการบริหาร	
Dr.	Siri	Ganjarerndee	 Independent	Director	/	Executive	Director	 6/6	 12/12	 -	 -

คุณนาโอกิ	บัน	 กรรมการ/กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเส่ียง	
Mr.	Naoki	Ban	 Director	/	Executive	Director	/	Member	of	the	Risk
	 	 Management	Committee	 6/6	 12/12	 -	 3/3

คุณสาวิตรี	รมยะรูป	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	
Mrs.	Savitri	Ramyarupa	 Director	/	Executive	Director	 6/6	 10/12	 -	 -

คุณชาญ	วรรธนะกุล	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
Mr.	Chan	Vathanakul	 Director	/	Executive	Director	/	President	 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. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

1.1 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

บริหาร	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท

ในฐานะกรรมการ	โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการใน	ปี	2552	

รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	10,820,000	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

ร�ยชื่อ
Director

ตำ�แหน่ง
Position

คณะกรรมก�ร
บริษัท

Board of
Directors

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

Executive
Board of
Directors

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

Audit
Committee

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง

Risk
Management
Committee

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 
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1. คุณชวลิต ธนะชานันท์* อดีตประธานกรรมการ 760,000

2. คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ / 1,780,000

  ประธานกรรมการบริหาร

3. คุณฮิโรยาซุ ฮิราตะ** กรรมการ 410,000

4. คุณชาติชาย ศรีรัศมี*** 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 อรุณานนท์ชัย 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 / -

  กรรมการผู้จัดการใหญ่

 *ถึงแก่กรรม เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2552

 **ลาออก เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2552

 ***ลาออก เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2552

 ****คุณชาญ วรรธนะกุล และคุณนาโอกิ บัน ไม่มีค่าตอบแทน 

ในฐานะกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัท

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 คา่ตอบแทนรวมทีเ่ปน็ตวัเงนิในรอบบญัช ี2552 ของคณะผูบ้รหิาร 

จำานวน 6 ราย ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 35,381,760 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

2.1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

 บรษิทัจดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่

พนกังาน โดยพจิารณาจากความอาวโุส ตำาแหนง่ และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ทั้งนี้ สัดส่วนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 15 

ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด

2.2 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

(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

ประวัติการศึกษา/อบรม 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ London School of  

 Economics, University of London

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด

• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำากัด 

• พ.ศ. 2546-2547 : รองประธานกรรมการ

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำากัด 

• พ.ศ. 2523-2525 : กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด 

• พ.ศ. 2519-2523 : กรรมการบริหาร

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท 

32,579,110 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 2.72 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

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

 UK. 

Professional Experience:

• 2009-present : Chairman,

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003-present : Chairman of the Executive Board of 

 Directors Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2002-present : Chairman

 BBL Asset Management Co., Ltd.

• 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.

Shareholdings in the Company:

32,579,110 shares (as of 31 December, 2009), 

equivalent to 2.72% of all shares with voting rights.
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คุณชัย โสภณพนิช

กรรมการ

Mr. Chai Sophonpanich

Director

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วม

 เอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)

• Advanced Management Program, Wharton 

 School, University of Pennsylvania, USA.

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, USA.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

 รุ่นที่ 16/2545

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 และประธานคณะผู้บริหาร

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ

 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (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

 และกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2515-2551 : กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย

การถือหุ้นในบริษัท

33,687,920 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 2.81 ของจำานวนหุ้นที่มิสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

• National Defense Diploma, National Defense Joint 

 Public-Private Sector Program (Class 6), National  

 Defense College of Thailand.

• Advanced Management Program, Wharton School, 

 University of Pennsylvania, USA.

• B.Sc., Business Administration, University of

 Colorado, USA.

Training by the Thai Institute of Directors 

(IOD):

• Chairman 2000 Program, Class of 10/2004.

• Directors Certification Program (DCP), Class of 

 16/2002.

Professional Experience:

• 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

คุณรัชนี นพเมือง

กรรมการ

Mrs. Ruchanee

Nopmuang

Director

ประวัติการศึกษา/อบรม  

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี

 (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 ผู้อำานวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2542-2542 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 สายสินเชื่อรายย่อยนครหลวง

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2540-2542 : SVP. สำานักประธานกิจการนครหลวง

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2538-2540 : ผู้จัดการภาคนครหลวง 2

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2529-2538 : ผู้จัดการสาขา

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -  

ประวัติการศึกษา/อบรม  

• Bachelor of Science in Civil Engineering,

 Lafayette College, Easton, PA, USA.

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร 

 สมาคมประกันชีวิตไทย

• พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด

• พ.ศ. 2517-2527 : กรรมการบริหาร

 International Finance & Consultants Co., Ltd.

 และ IFCC Advisors Ltd.

การถือหุ้นในบริษัท

7,998,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.67 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณชาญ วรรธนะกุล

กรรมการ

Mr. Chan Vathanakul

Director

Education/Training:

• Bachelor of Science in Civil Engineering,

 Lafayette College, Easton, PA, USA.

Professional Experience:

• 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.

Shareholdings in the Company:

7,998,000 shares (as of 31 December, 2009),  

equivalent to 0.67% of all shares with voting rights.

Education/Training:

• Master of Accounting, Thammasat University.

• Bachelor (Second Class Honors), Accounting

 (Banking and Finance), Chulalongkorn University.

Professional Experience:

• 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.

Shareholdings in the Company:

None.
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คุณสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ

Mrs. Savitri

Ramyarupa

Director

คุณประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

Mrs. Prapaivan

Limsong

Director

ประวัติการศึกษา/อบรม  

• ปริญญาโท MBA (F inance) สถาบันบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia 

 University, USA.

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำากัด

• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำากัด

• พ.ศ. 2529-2540 : President

 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -  

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

 ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Northwestern University Kellogg Business 

 School-Spring Evanston, Illinois, USA.

• ป ริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• SIP 9 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม สนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวัน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

 รุ่นที่ 80/2549

ประสบการณ์ทำางาน 

• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท กรีนสปอต จำากัด

• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำากัด

• พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท อโศกกมลวรรณ จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท

2,637,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.21 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

     

Education//Training:

• MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business 

 Administration, Chulalongkorn University.

• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia 

 University, USA.

Professional Experience:

• 1999-present : Director

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2003-present : Executive Director

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2007-present : Managing Director

 Riverside Garden Marina Co., Ltd.

• 2000-present : Managing Director

 Sukhumvit City Co., Ltd.

• 1986-1997 : President

 Union Asia Finance Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

Education/Training: 

• 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.

Training by the Thai Institute of Directors 

(IOD):

• Directors Certification Program (DCP), Class of 

 80/2006.

Professional Experience:

• 2005-present : Director

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2007-present : Director

 Green Spot Co., Ltd.

• 2004-present : Director

 NL Asset Co., Ltd.

• 1991-present : Director

 Asoke Kamolwan Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

2,637,000 shares (as of 31 December, 2009), 

equivalent to 0.21% of all shares with voting rights.
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คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

คุณโยชิคาซึ ทาเคดะ

กรรมการ

Mr. Yoshikazu Takeda

Director

คุณนาโอกิ บัน

กรรมการ

Mr. Naoki Ban

Director

ประวัติการศึกษา/อบรม  

• ปริญญาตรี กฎหมาย Kyoto University, Japan
ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (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
ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (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 -

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.

Education/Training:

• Bachelor of Law, Kyoto University, Japan
Professional Experience:

• 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.
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คุณเคนทาโร่ อิเด่ะ

กรรมการ

Mr. Kentaro Ide

Director

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท กฎหมาย University of Michigan Law 
 School
• ปริญญาตรี กฎหมาย University of Tokyo, Japan
ประสบการณ์ทำางาน  
• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (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
การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

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.
Shareholdings in the Company:
None.
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คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ

Mr. Sunthorn

Arunanondchai

Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม  

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  บริหารธุ รกิ จ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาโท MBA-University of Arkansas, USA.

• ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA.

• วุฒิบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

 ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปรอ 366

• วุฒิบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5  

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 รุ่นที่ 6

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

 รุ่นที่ 98/2551

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) CP 

 รุ่น 4/2548, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด  (มหาชน)

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ

 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด

• พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ซีพีแลนด์ จำากัด

• พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริษัท น้ำาตาลราชบุรี จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท
458,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.038 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

• Honorary Doctor of Business Administration, Khon 

 Kaen University.

• MBA, University of Arkansas, USA. 

• Bachelor degree, Southern Arkansas University, 

 USA.

• National Defense Diploma, National Defense Joint 

 Public-Private Sector Program (Class 366), National  

 Defense College of Thailand.

• Diploma, Politics and Governance in Democratic 

 Regimes Program for Executives (Class 5), King  

 Prajadhipok’s Institute.

• Leadership Program (Class 6), Capital Market 

 Academy.

Training by the Thai Institute of Directors 

(IOD):

• Director Certificate Program (DCP), Class of 

 98/2008. 

• Director Accreditation Program (DAP) CP, Class of 

 4/2005, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.

Professional Experience:

• 1976-present : 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.
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ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการอิสระ

Dr. Siri Ganjarerndee

Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econo
 metr ics & Operations Research, Monash
 University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary
 Economics, University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 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
ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
 กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธาน
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ประสทิธิพ์ฒันา จำากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : คณะกรรมการจดัทำาบนัทกึข้อตกลง
 และประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
 สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำากัด
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการอสิระและประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท น้ำามันพืชไทยจำากัด (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.
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

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์

กรรมการอิสระ

Mr. Pradit Rodloytuk

Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 69/2551
ประสบการณ์ทำางาน 
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร 
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด
• พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2534-2544 : กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2519-2527 : กรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ
 และกรรมการบริหาร
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2515-2517 : ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
 สำานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -   
     
  

คุณชัย นวพันธ์

กรรการอิสระ

Mr. Chai Navaphand

Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม 

• ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาชิกสามัญเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์ทำางาน 
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2505-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย
 สำานักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ์ และ
 บริษัท แอ็สโซซิเอทส์ ออดิต จำากัด
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำากัด
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การถือหุ้นในบริษัท

3,623,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 
ร้อยละ 0.30 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

• Master of Accounting, University of Texas, USA.
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University.
• LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasat University.
• Ordinary member of the Thai Bar Association.
Professional Experience:

• 2003-present : Executive Director
 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
• 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:

• MBA, Accounting, Thammasat University.
Training by the Thai Institute of Directors 

(IOD):

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

• 2007-present : Independent Director
 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.
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คุณปราโมช พสุวัต

กรรมการอิสระ

Mr. Pramote Pasuwat

Independent Director

ประวัติการศึกษา/อบรม 

• ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ

 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ศึกษาและดูงานด้านการธนาคาร ประเทศเยอรมันนี 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

 รุ่นที่ 17/2545

ประสบการณ์ทำางาน 

• เม.ย. พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

 บริหารความเสี่ยง

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก

 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย  

 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

• พ.ศ. 2543-2547 : กรรมการ และ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2537-2542 : กรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2537-2542 : ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 ผู้อำานวยการด้านกิจการสาขาต่างจังหวัด

  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2526-2536 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

 ผู้อำานวยการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2506-2525 : เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

100,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.008 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

   

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.

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

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด

Mr. Ruangsak Panyabodegun

Executive Vice President,

Marketing Division

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิจัยดำาเนินงาน

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 สายการตลาด

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546-2550 : ผู้อำานวยการอาวุโส

 สายการตลาด

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

คุณกัลยา ม้ามณี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

สายบัญชีและการเงิน

Mrs. Kallaya Mamani

Senior Executive

Vice President,

Accounting & Finance

Division

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน  

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

 สายบัญชีและการเงิน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546-2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 สายบัญชีและการเงิน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

• พ.ศ. 2545-2546 : ผู้อำานวยการอาวุโส

 สายบัญชีและการเงิน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท

160,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.013 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด

Education/Training:

• Bachelor of Accounting (Second Class Honors), 

 Chulalongkorn University.

Professional Experience:

• 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.

Shareholdings in the Company:

160,000 shares (as of 31 December, 2009), 

equivalent to 0.013% of all shares with voting rights.

Education/Training:

• Master of Science (Operations Research), National 

 Institute of Development Administration.

• Bachelor of Science (Mathematics), Kasetsart

 University.

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.
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คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

สายการลงทุน

Mr. Sanor Thampipattanakul

Executive Vice President,

Investment Division

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Western

 Michigan University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร์ 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 รุ่นที่ 19/2549

• หลักสูตร Directors Accreditation Program 

 (DAP) รุ่นที่ 64/2549

• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)

 รุ่นที่ 4/2548

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 สายการลงทุน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546-2550 : ผู้อำานวยการอาวุโส

 สายการลงทุน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

• พ.ศ. 2540-2546 : ผู้อำานวยการ ฝ่ายลงทุน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

Education/Training:

• Master of Economics, Western Michigan

 University, USA.

• Bachelor of Business Administration, Kasetsart 

 University.

Training by the Thai Institute of Directors 

(IOD):

• Audit Committee Program (ACP), Class of 

 19/2006.

• Directors Accreditation Program (DAP), Class of 

 64/2006.

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

Professional Experience:

• 2007-present : 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.

Shareholdings in the Company:

None.
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คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE OFFICERS

คุณฉัตรชัย โชตนาการ

ผู้อำานวยการอาวุโส

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Chatchai Chotanakarn

Senior Vice President,

Information Technology

Division

คุณฉันทนา วิมุกตานนท์

ผู้อำานวยการอาวุโส

สายประกันชีวิต

Mrs. Chantana 

Vimuktanon

Senior Vice President,

Life Operation Division

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Florida 

 Institute of Technology, USA.

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการอาวุโส

 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544-2550 : ผู้อำานวยการ

 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา/อบรม

• ปรญิญาโท MBA สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางาน

• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการอาวุโส

 สายประกันชีวิต

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

75,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็น 

ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Education/Training:

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

 Technology, USA.

• Master of Science (Agricultural Science),

 Kasetsart University.

• Bachelor of Science (Agricultural Science),

 Kasetsart University.

Professional Experience:

• 2007-present : Senior Vice President,

 Information Technology Division

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

• 2001-2007 : Vice President,

 Information Technology Division

 Bangkok Life Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

None.

Education/Training:

• Master of Business Administration (MBA),

 National Institute of Development Administration.

• Bachelor of Accounting, Chiang Mai University.

Professional Experience:

• 2003-present : Senior Vice President,

 Life Operation Division

 Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

Shareholdings in the Company:

75,000 shares (as of 31 December, 2009), 

equivalent to 0.00% of all shares with voting rights.
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
BOARD OF ADVISORS

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คุณชาติศิริ โสภณพนิช

ที่ปรึกษา

Mr. Chartsiri Sophonpanich

Advisor

คุณปราโมช พสุวัต

กรรมการตรวจสอบ

Mr. Pramote Pasuwat

Member of the Audit Committee

คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์

กรรมการตรวจสอบ

Mr. Pradit Rodloytuk

Member of the Audit Committee

คุณเดชา ตุลานันท์

ที่ปรึกษา

Mr. Deja Tulananda

Advisor

คุณปิติ สิทธิอำานวย

ที่ปรึกษา

Mr. Piti Sithi-Amnuai

Advisor

คุณสุวรรณ แทนสถิตย์

ที่ปรึกษา

Mr. Suvarn Thansathit

Advisor

คุณชาตรี โสภณพนิช

ประธานที่ปรึกษา

Mr. Chatri Sophonpanich

Chairman of the Board of Advisors

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Sunthorn Arunanonchai

Chairman of the Audit Committee
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คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

คุณสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการบริหาร

Mrs. Savitri Ramyarupa

Executive Director

คุณนาโอกิ บัน

กรรมการบริหาร

Mr. Naoki Ban

Executive Director

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

คุณเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Choedchu Sophonpanich

Chairman of the Executive

Board of Directors
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sanor Thampipattanakul

Member 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

คุณปราโมช พสุวัต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Pramote Pasuwat

Chairman of Risk

Management Committee



เจ้าหน้าที่บริหาร
MANAGEMENT TEAM
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กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณชาญ วรรธนะกุล
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณประสิทธิ์ บุญเจริญ
SVP ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน

คุณกัลยา ม้ามณี
SEVP ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
สายการตลาด

คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล  
EVP ผู้บริหารสายการตลาด
คุณพิมลพรรณ พัชรพงษ์พร  
VP ผู้ช่วยผู้บริหารสายการตลาด
สายการลงทุน

คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล  
EVP ผู้บริหารสายการลงทุน
สายประกันชีวิต

คุณฉันทนา วิมุกตานนท์  
SVP ผู้บริหารสายประกันชีวิต
ศูนย์บริการการแพทย์

พญ.วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล  
SVP ผู้บริหารศูนย์บริการการแพทย์
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณฉัตรชัย โชตนาการ 
SVP ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ

คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา
SVP ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ

ฝ่ายขายประเภทสะสมเงินเดือน

คุณวิสิต สันติกุล
SVP ผู้บริหารฝ่ายขาย
ประเภทสะสมเงินเดือน

ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน

คุณโชน โสภณพนิช
SVP ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
สถาบันการเงิน

ฝ่ายประกันกลุ่ม

คุณเลอศักดิ์ ประณุทนรพาล  
VP ผู้บริหารฝ่ายประกันกลุ่ม

ฝ่ายบริหารงานตัวแทน

คุณรชฎ เอกรัตน์
VP ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานตัวแทน

ฝ่ายคณิตศาสตร์

คุณสมหมาย เลิศสิทธิพันธ์  
VP ผู้บริหารฝ่ายคณิตศาสตร์

ฝ่ายบัญชี

คุณจารุภา แจ่มวิถีเลิศ  
VP ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

คุณกอบแก้ว มิ่งอรุณ 
VP ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ฝ่ายผลประโยชน์ตัวแทน

คุณวิภา มาวัชชกิจ  
VP ผู้บริหารฝ่ายผลประโยชน์
ตัวแทน

ฝ่ายตัวแทนและลูกค้าสัมพันธ์

คุณวสุ ไพศาลศรี  
VP ผู้บริหารฝ่ายตัวแทน
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณอัจฉรชาติ วัฒนกุล
VP ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำานักกฎหมาย

คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน์  
VP ผู้บริหารสำานักกฎหมาย

ฝ่ายธุรการ

คุณไพโรจน์ ชูวิทย์  
VP ผู้บริหารฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

คุณภวัต นาคกิติกูล  
VP ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์

ฝ่ายตรวจสอบ

คุณประธาน ขจิตวิวัฒน์  
VP ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

ฝ่ายลงทุน

คุณอรรณพ อุดมพาณิชย์  
VP รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุน

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

คุณศศิธร ฐิติผกายแก้ว  
AVP ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณอุษณีย์  สุนทโรทก  
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
AVP ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายรับประกันและสินไหม

คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ 
AVP รักษาการผู้บริหารฝ่าย
รับประกันและสินไหม

President

Mr. Chan Vathanakul
Adviser to the President

Mr. Prasit Boonchareon
SVP, Adviser to the President
Accounting & Finance  Division

Mrs. Kallaya Mamani
SEVP, Accounting & Finance Division
Marketing Division

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

Mr. Sanor Thampipattanakul
EVP, Investment Division
Life Operation Division

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

Dr. Wasana Lueprasitsakul
SVP, Medical Service Center
Information Technology Division

Mr. Chatchai Chotanakarn
SVP, Information Technology 
Division

Training Department

Mr. Luepong Lerlertvichaya
SVP, Training Department

Salary Saving Department

Mr. Visith Santikul
SVP, Salary Saving Department

Financial Institutions

Marketing Department

Mr. Chone Sophonpanich
SVP, Financial Institutions
Marketing Department

Group Insurance Department

Mr. Larsak Pranootnarapran
VP, Group Insurance Department

Agent Administration Department

Mr. Rachot Ekarat
VP, Agent Administration Department

Actuary Department

Mr. Sommai Lertsittipan
VP, Actuary Department

Accounting Department

Mrs. Jarupa Jemvitilerd
VP, Accounting Department

Finance Department

Mrs. Kobkaew Mingarun
VP, Finance Department

Agent Compensation

Department

Miss Wipa  Mawatchakit
VP, Agent Compensation
Department

Agent & Customer Relation 

Department

Mr. Wasu Paisarnsri
VP, Agent & Customer
Relation Department

Information Technology

Department

Mr. Ajcharachati Wattanakul
VP, Information Technology 
Department

Legal Office

Mr. Komsorn Chonsuvanavat
VP, Legal Office

Administration Department

Mr. Pairoj Chuwitya
VP, Administration Department

Policy Owner Service Department

Mr. Pavat Narkkitikul
VP, Policy Owner Service
Department

Internal Audit Department

Mr. Prathan Khachitviwat
VP, Internal Audit Department

Investment Department

Mr. Annop Udompanich
VP, Investment Department

Corporate Planning

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
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คณะกรรมการ

Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Board of Advisors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร

Executive Board of Directors

ฝ่ายตรวจสอบ

Internal Audit Dept.

กรรมการผู้จัดการใหญ่

President

ศูนย์บริการการแพทย์

Medical Service Center

สำานักกฎหมาย

Legal Office

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

Corporate Planning Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Dept.

ฝ่ายคณิตศาสตร์

Actuary Dept.

ฝ่ายธุรการ

Administration Dept.

สายการลงทุน

Investment Div.

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Div.

สายบัญชีและการเงิน

Accounting & Finance Div.

สายประกันชีวิต

Life Operation Div.

สายการตลาด

Marketing Div.

โครงสร้างบริษัท
ORGANISATION CHART
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 กวา่ครึง่ศตวรรษ ในการดำาเนนิงานของบรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) นอกจากทีจ่ะมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็บรษิทัประกนั

ชีวิต และสถาบันการเงินชั้นนำา ที่มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ ไมว่า่จะเปน็การรเิริม่ทำากจิกรรมเพือ่สงัคม, การบรจิาค, การเปน็ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ และ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ด้านสาธารณกุศล    
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญแก่สุขภาพของเด็กนักเรียนและ

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้สนับสนุน โครงการ

ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่

 • โรงเรยีนบา้นนาเลา จ.สกลนคร สนบัสนนุโครงการกอ่สรา้ง

  ที่ดื่มน้ำาและแปรงฟัน

 • โรงเรยีนวดัดอนเซง่ อ.บางแพ จ.ราชบรุ ีสนบัสนนุโครงการ

  ห้องสุขาของหนู 

 • โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อ.เมือง. จ.สระบุรี สนับสนุน

  โครงการจัดทำาห้องอาบน้ำาสำาหรับเด็กอนุบาล 

 • โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการบ้านวังน้ำาเขียว อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

  สนับสนุนโครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ รักษาความสะอาด 

  ให้น้องอ่ิม

 • หมู่บ้านเด็กโสสะ-หนองคาย “เฉลิมนารินทร์” โครงการ ปันไออุ่น 

  สู่บ้านเด็กกำาพร้า 

ด้านการศึกษาและการกีฬา  
 ในปทีีผ่า่นมา บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) ไดใ้ห ้

การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและกีฬามาอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ

 • โรงเรยีนบา้นสายชนวน อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา บรษิทัฯ จดั

  โครงการสานฝันจากพี่สู่น้อง

 • ห้องสมุดไทยคิด ห้องสมุดประชาชนอำาเภอศรีบุญเรือง 

  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำาภู โครงการส่งเสริมเด็กไทยให ้

  รักการอ่านหนังสือ  

 • โรงเรียนบ้านดอนแคน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

  สนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

 • โรงเรียนบ้านโพนก่อ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สนับสนุน

  งบประมาณในโครงการห้องสมุดสุดฉลาด 

 • โรงเรียนบ้านคุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โครงการเทคโนโลยี

  ก้าวหน้า ไอทีก้าวไกล พัฒนาเด็กไทย สนับสนุนคอมพิวเตอร์  

  เพื่อการศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนสายน้ำาคำา อ.แม่จัน 

  จ.เชียงราย จำานวน 4 ศูนย์ จัดทำาโครงการห้องสมุดนี้... 

  เพื่อน้อง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม
 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญทางด้านการศึกษาดนตรีและ

นาฏศิลป์ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ของโรงเรียนพาทยกุล 

การดนตรีและนาฏศิลป์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อนำารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธาศัย   
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ด้านศาสนาและประเพณ ี 

	 บริษัทฯ	ยังเห็นถึงความสำาคัญของสถาบันศาสนาซึ่งเป็นศูนย์

รวมจิตใจของคนไทย	 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาตามประเพณี	และโอกาสต่างๆ	เสมอมา	เพื่อเป็นการทำานุ

บำารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป	ดังนี้

	 •	 สนบัสนนุการจดังานเฉลมิฉลองเจา้แมท่บัทมิ	-	เจา้พอ่เจา้แม ่

	 	 ตาคลี	อ.ตาคลี	จ.นครสวรรค์

	 •	 สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ	-	เจ้าแม่มังกรทอง		 

	 	 (เล่งบ่วยเอี๊ย)	จ.นครสวรรค์	

	 •	 เปน็เจา้ภาพทอดผา้ปา่สามคัค	ีณ	วดัวงักะโล	่จ.นครราชสมีา	

 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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การกำากับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นลาย

ลักษณ์อักษร	 และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ทุกคนได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน	 เพื่อสร้างวัฒนธรรม

การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร	และเสริมสร้างองค์กรให้มี

ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	อันเป็นพื้นฐานของการ

เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึมัน่ในหลกั

สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 6 ประการ อันประกอบด้วย

	 1.	Accountability	ความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระ

ทำาของตนเอง	และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้

	 2.	Responsibility	 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	 และ

ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด	 ด้วย

ความรอบคอบ	ภายใตก้ฎระเบยีบ	รวมถงึผลประโยชนส์งูสดุขององคก์ร

	 3.	Equitability	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	

เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	และมีคำาอธิบายได้

	 4.	Transparency	 ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่ตรวจสอบ

ได้	และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 5.	Ethics	 การมีจริยธรรม	 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	

ภายใต้กฎระเบียบ	 รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร	 และมีแนว

ประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์	เป็นมิตร	และยุติธรรม

	 6.	Corporate	Social	Responsibility	การมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม	

 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุม 

5 หมวด ได้แก่

	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

	 3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดย

ไมก่ระทำาการใดๆ	ทีเ่ปน็การละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	รวมถงึ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	 โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

ได้แก่	 การซื้อขายหรือการโอนหุ้น	 การมีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัทฯ 

การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุม 

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น

	 บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	

ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชมุแก่

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้

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 
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ในการประชุม	 รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมต	ิ บริษัทมีการอำานวย

ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

อยา่งเตม็ที	่และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้

คำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ได้	รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวัน

ประชุม	รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรม	ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น 

ต่างชาติ	 และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างเหมาะสม	ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุน

กับบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่กำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับการปฏิบัติ	และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นใน

ลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร	 รวมถึง

เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง	สามารถใชส้ทิธิ

ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	 และแจ้งแนวทาง 

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ	 และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม	 เพื่อ

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง	 และ

ปฏิบัติด้วยดี	 โดยได้กำาหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน	 “จรรยา

บรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิางธรุกจิ”	พรอ้มทัง้เผยแพรแ่ละรณรงค์ใหค้ณะ

กรรมการบรษิทั	ฝา่ยบรหิาร	ตลอดจนผูป้ฏบิตังิาน	ยดึถอืเปน็หลกัปฏบิตัิ

ในการดำาเนินงาน	และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำาคัญของทุกคน		

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน 

อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 โปร่งใส	 ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล 

ได้ง่าย	มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

	 ดว้ยบรษิทัฯ	เชือ่วา่	คณุภาพของรายงานทางการเงนิเปน็เรือ่งที ่

ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำาคัญ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึง

ดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมี

ความถกูตอ้ง	เปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	และผา่น

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน	

news	and	information	of	the	Company,	the	right	to	attend	share-

holders’	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	



68

การกำากับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE

ทั้งนี้	 รายงานของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ

รายงานของผู้สอบบัญชี	มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาปี

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการเพือ่

ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	คณะกรรมการบรษิทั	มคีวามรบัผดิชอบตอ่

ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

	 คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้ำา	วสิยัทศัน	์และมคีวามเปน็อสิระ

ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน	 และดูแลให้บริษัทฯ	 มีระบบ

งานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ได้ดำาเนินไปใน

ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	 กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลาก

หลายทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ	 รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ

ปฏิบัติหน้าที่	เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ	มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

	 กระบวนการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง	 เป็นไปอย่างโปร่งใส	 ปราศจากอิทธิพล

ของผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ	และสร้างความมั่นใจให้

กับบุคคลภายนอก

	 เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั	มปีระสทิธภิาพ

และมีประสิทธิผล	 คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ

สอบ	เพ่ือทำาหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าท่ีกำากับดูแล

เก่ียวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 ประสิทธิภาพระบบการ

ควบคุมภายใน	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และหลักจรรยา

บรรณต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี		

	 กรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	พรอ้ม

ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทัน

สมยัอยูต่ลอดเวลา	กรรมการบรษิทัมกีารปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์

สจุรติ	ระมดัระวงัและรอบคอบ	โดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน	โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน		

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูล

ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 รวมทั้งการซื้อขายหลัก

ทรัพย์	ดังนี้

	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานรวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนัย

มาตรา	258	ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยเพื่อ

ทำาการซื้อ	ขายโอน	หรือรับโอน	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ก่อนที่ข้อมูล

นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 ทั้งนี้	 การซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 รวมถึงคู่

สมรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามนยั 

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 
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มาตรา	258	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535	 ของบุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ภายใน	3	 วันทำาการนับแต่วันที่มี

การซื้อ	 ขาย	 โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น	 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำาเนินการดังกล่าวจะมีโทษตาม

มาตรา	275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.	2535	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	และปรับอีกไม่เกิน

วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	 นอกจากนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องส่งสำาเนารายงานดังกล่าวจำานวน 

1	ชุด	ให้แก่บริษัท	เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 กำาชับห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่

ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	 สำาหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้

ประโยชนจ์ากขา่วสารใดๆ	ทีเ่ปน็ความลบัของบรษิทัฯ	โดยการระมดัระวงั

รกัษาขอ้มลูใหเ้ปน็ความลบั	และการไม่ใชต้ำาแหนง่หนา้ที่ในบรษิทัฯ	หรอื

ขอ้มลูที่ไดร้บัระหวา่งการปฏบิตังิานในบรษิทัฯ	ไปแสวงหาผลประโยชน์

ในทางมิชอบ	หรือทำาให้ประโยชน์ของบริษัทฯ	ลดลง	โดยบริษัทฯ	จะใช้

บทลงโทษสงูสดุหากพบวา่ผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังานซึง่อยู่ในหนว่ยงาน

ทีร่บัทราบขอ้มลูภายในไดใ้ชข้อ้มลูภายใน	หรอืมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไป

ในทางที่จะทำาให้บริษัทฯ	ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

การควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัและกำากบัดแูลใหบ้รษิทัมี

ระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	ทำาใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ	

และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ	

ทั้งด้านกลยุทธ์	 ด้านการปฏิบัติงาน	 ด้านการรายงาน	 รวมทั้งด้านการ

ปฏบิตัติามนโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	และขอ้ปฏบิตัติา่งๆ		จงึไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	ปฏบิตัหินา้ที่ใน

การทบทวนความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุ

ภายใน	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำาเสมอ

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	4/2552	 เมื่อวันที่	

11	สิงหาคม	2552		ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย	

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 	 ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ	5	 ด้าน	 ได้แก่	 องค์กร 

และสภาพแวดล้อม	 การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการ

ตดิตาม	คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่	บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุ

ภายในที่เพียงพอ

	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัตัง้ฝา่ยตรวจสอบ	ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เพื่อทำาหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล

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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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.

บรษิทัฯ	รวมถงึระบบการบรหิารความเสีย่งและการกำากบัดแูลกจิการของ

บรษิทัฯ	ตามแผนการตรวจสอบประจำาป	ีโดยพจิารณาตามปจัจยัเสีย่งที่

สำาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 ซึ่งได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบอย่างสม่ำาเสมอ		 

	 นอกจากนี	้ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ	ไดท้ำาการตรวจสอบ

งบการเงินประจำางวดบัญชี	 และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในทางดา้นบญัชกีารเงนิของบรษิทัฯ	รวมถงึประเมนิระบบการตรวจ

สอบภายใน	และระเบยีบวธิปีฏบิตักิารลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทั

ประกนัชวีติเปน็ประจำาทกุป	ีซึง่เปน็ไปตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

	 บริษัทฯ	กำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	25	ของกำาไรสุทธิ	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	แต่จะต้องไม่มี

ขาดทนุสะสมในสว่นของผูถ้อืหุน้	ทัง้นี	้การจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ	จะ

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิ 

การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต	

พ.ศ.	2535
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รายการระหว่างกัน
CONNECTED TRANSACTIONS

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ	 มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ซึ่ง

เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น	 หรือการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

บางสว่นรว่มกนัโดยในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้	บรษิทัฯ	คำานงึถงึเนือ้หาของความสมัพนัธ์

ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย	 หรือสัญญา

ที่กำาหนดให้เป็น	 รายการส่วนใหญ่ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่

เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาที่คิดในอัตราทั่วไป	ซึ่งได้มีการ 

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	

ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกันที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินน้ัน	 เพ่ือช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ	และช่วยเสริมสร้าง

ธรุกจิของบรษิทัฯ	ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งมัน่คง	และในดา้น

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน	ก็เป็นรายการโดยปกติ

ของการประกอบธรุกจิ	ซึง่บรษิทัปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้กำาหนด

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	(คปภ.)	และเงื่อนไขการค้าที่เป็นมาตรฐาน	ด้วยราคาที่

เป็นธรรมตามราคาตลาด	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	

เป็นสำาคัญ

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การมรีายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ทีบ่รษิทัฯ	จะมตีอ่ไป 

ในอนาคตเป็นไปตามความจำาเป็น	 และความสมเหตุสมผลที่ได้

อธิบายไว้ข้างต้น	 และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบ

รายละเอยีด	ความสมเหตสุมผลของรายการ	โดยบรษิทัฯ	จะปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์	และขอ้บงัคบั	ประกาศ	คำาสัง่	หรอื

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดไว้

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และเปิดเผย 

รายการระหว่างกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนด	 โดยสภา

วิชาชีพบัญชี	

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 มุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน 

โปร่งใสและยุติธรรมต่อลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนรักษา 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ

The Character ist ics 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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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	 ท่าน	 ซึ่งทุกท่านมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการ

เงนิเปน็อยา่งดี	โดยไดป้ฏบิตังิานตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย	ดว้ยความรู้	ความสามารถ	ประกอบกบัความรอบคอบ	

และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้ให้ความ

เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

	 ในรอบป	ี2552	คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุรวมทัง้สิน้จำานวน	8	ครัง้	ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นเขา้รว่มประชมุครบ

ทุกครั้ง	โดยได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	เพื่อร่วมเสนอข้อมูล	หารือ	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระ

ที่เกี่ยวข้อง	สามารถสรุปสาระสำาคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

	 •	 สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาป	ีโดยมผีูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	เขา้รว่มประชมุดว้ย 

	 	 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	มคีวามถกูตอ้ง	เชือ่ถอืได	้และเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัครบถว้น	เพยีงพอ 

	 	 และทันเวลา	 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำานวน	1	ครั้ง

	 •	 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการควบคุมภายในที่ 

	 	 เพียงพอและมีประสิทธิผล	สนับสนุนให้การดำาเนินงานของ	บริษัทฯ	บรรลุตามวัตถุประสงค์		

	 •	 สอบทานใหบ้รษิทัฯ	มรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	โดยพจิารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบ 

	 	 ของฝ่ายตรวจสอบ	และติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการดำาเนินการตาม 

	 	 ข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ		

	 •	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ		

	 •	 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง	บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมทั้งการพิจารณา 

	 	 เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2553	นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อให้การเข้า 

	 	 ทำารายการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ	 ข้อกำาหนด	 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ 

	 	 เป็นไปด้วยความเป็นธรรม	และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เป็นสำาคัญ	 เช่นเดียวกับที่ทำากับบุคคลภายนอกทั่วไปด้วยราคาที่ 

	 	 สมเหตุสมผล	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	และครบถ้วน

	 โดยสรปุในภาพรวมแลว้	คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่	บรษิทัฯ	ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	มจีรยิธรรมและความมุง่มัน่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	อย่างมีคุณภาพเยี่ยง	มืออาชีพ	ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานภายใต้ระบบ

การกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่อถือได้	รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2552
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2009

(สุนทร	อรุณานนท์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23	กุมภาพันธ์	2553



73

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	จำากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	งบกำาไรขาดทุน	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จำากัด	(มหาชน)	 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น 

ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี้	สว่นขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิ

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

	 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ให้

ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ

ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่

กจิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำาคญัซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำาขึน้	ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสม 

ของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จำากดั	(มหาชน)	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง

ทั่วไป

นงลักษณ์	พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4172

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด

กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ์	2553
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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

สินทรัพย์ Assets

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 Investments	in	securities

	 พันธบัตร	 	 Bonds	 15,	16	 42,951,296,082	 28,448,591,758	

	 ตั๋วเงิน	 	 Notes	 	 4,695,637,979		 4,058,365,544	

	 หุ้นทุน	 	 Stocks	 	 4,445,579,430		 3,594,042,822	

	 หุ้นกู้	 	 Debentures	 	 7,763,767,603	 7,422,861,158	

	 หน่วยลงทุน	 	 Unit	trusts	 	 2,269,930,337	 1,334,414,028	

	 หลักทรัพย์อื่น	 	 Other	securities	 	 14,719,539	 	-	

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 Total	investments	in	securities	 6,	8,	9	 62,140,930,970	 44,858,275,310	

เงินให้กู้ยืืม	 Loans	 	 	

	 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน	 	 Policy	loans	 	 1,216,888,712	 1,050,863,163	

	 โดยมีทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน	 	 Mortgage	loans	 	 677,767,038	 738,241,179	

	 อื่นๆ	 	 Other	loans	 	 12,030,737	 12,008,114	

รวมเงินให้กู้ยืม	 Total	loans	 	 1,906,686,487	 1,801,112,456	

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 Less:	Allowance	for	doubtful	accounts	 	 (2,605,722)	 (2,672,673)

เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ	 Loans	-	net	 7,	8	 1,904,080,765		 1,798,439,783	

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	 Cash	and	deposits	at	financial	institutions	 8,	9	 1,718,064,852		 2,381,639,639	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 Property,	buildings	and	equipment	-	net	 10	 334,147,684	 324,608,143	

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	 Dues	from	reinsurers	 	 45,348,126	 27,915,881	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	 Premiums	due	and	uncollected	 11	 1,135,273,000	 1,120,875,601	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	สุทธิ	 Accrued	investment	income	-	net	 	 858,651,795	 743,422,881	

สินทรัพย์อื่น	 Other	assets	 	 	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 	 Intangible	assets	-	net	 12	 17,818,746	 21,109,095	

	 อื่นๆ	 	 Others	 8,	13	 185,151,748	 205,243,186	

รวมสินทรัพย์ Total assets  68,339,467,686 51,481,529,519 

   

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุ
Notes

2552
2009

2551
2008
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น Liabilities and Shareholders’ Equity   

หนี้สิน Liabilities   

เงินสำารองประกันชีวิต	 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

	 ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 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	

ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 Unrealised	gains	 	 	

	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง	 	 Surplus	on	changes	in	values	 6	 1,033,412,251	 316,295,625

	 มูลค่าเงินลงทุน		 	 of	investments

กำาไรสะสม	 Retained	earnings	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	 	 Appropriated	 	 	

	 	 สำารองตามกฎหมาย	 	 	 Statutory	reserves	 19	 122,000,000	 77,085,216	

	 	 สำารองทั่วไป	 	 	 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.

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / As at 31 December 2009 and 2008 
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งบกำาไรขาดทุน
INCOME STATEMENTS

รายได้ Revenues    

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 Net	written	premiums	 8	 19,632,050,136	 14,732,094,846	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 Net	investment	income	 8	 2,760,070,096	 2,430,055,843	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนในหลักทรัพย	์ Gain	(loss)	on	investment	in	securities	 6	 235,960,575		 (358,576,325)

รายได้อื่น	 Other	income	 	 	 	

	 กำาไรจากการขายทรัพย์สิน	 	 Gain	on	sale	of	assets	 	 4,374,712	 4,416,678	

	 อื่น	ๆ	 	 Others	 	 21,988,620	 21,371,812	

รวมรายได้ Total revenues  22,654,444,139 16,829,362,854 

ค่าใช้จ่าย Expenses    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 Underwriting	expenses	 	 	 	

	 เงินสำารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน	 	 Increase	in	policy	reserves	 	 11,666,241,625	 7,669,997,027

	 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี	 	 Benefit	payments	to	life	 8	 5,437,183,044	 4,925,875,593

	 	 	 policies	during	the	year	

	 เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย	 	 Dividends	to	policyholders	 	 11,135,000	 315,000	

	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 	 Commissions	and	brokerages	 8	 2,501,520,450	 1,985,490,963	

	 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	 	 Sales	promotion	expenses	 	 324,663,960	 249,986,167	

	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 	 Other	underwriting	expenses	 8	 12,901,935	 11,226,756	

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 Total	underwriting	expenses	 	 19,953,646,014	 14,842,891,506	

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 Operating	expenses	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		 	 Personnel	expenses	 	 551,037,322	 490,017,067	

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 	 Premises	and	equipment	expenses	 8	 121,335,060	 108,260,420	

	 ค่าภาษีอากร	 	 Taxes	and	duties	 	 80,403,906	 69,956,487	

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	 	 Directors’	remuneration	 	 10,820,000	 10,220,000	

	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสาขา	 	 Operating	expenses	-	branches	 	 59,601,795	 53,223,184	

	 เงินสมทบจ่ายให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ	 	 Contribution	to	the	Office	of	 	 	 	

	 	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 	 	 Insurance	Commission	 		 38,061,979	 27,784,585	

	 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันชีวิต	 	 Contribution	to	the	life	assurance	fund	 	 28,178,225	 	-	

	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น	 	 Other	operating	expenses	 8	 222,161,601		 205,800,181	

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 Total	operating	expenses	 	 1,111,599,888	 965,261,924	

ขาดทุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 Losses	(gains)	on	exchange	 	 11,679,703	 (7,027,413)

รวมค่าใช้จ่าย Total expenses  21,076,925,605 15,801,126,017 

กำาไรก่อนภาษีเงินได	้ Income	before	income	tax	 	 1,577,518,534	 1,028,236,837	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 Corporate	income	tax	 	 391,826,959	 276,510,964	

กำาไรสุทธิสำาหรับป ี Net income for the year  1,185,691,575 751,725,873 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  Basic earnings per share 20 

กำาไรสุทธ ิ Net income  1.12 0.75 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)	 Weighted	average	number	 	

	 	 of	ordinary	shares	(shares)		 	 1,059,178,082	 1,000,000,000

     

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008 

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

หมายเหตุ
Notes

2552
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2551
2008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกระแสเงินสด
CASH FLOW STATEMENTS

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008 

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552
2009

2551
2008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน Cash Flows From (Used In) Operating Activities  

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 Net	written	premiums	 	 19,243,317,260	 14,299,688,099	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 Net	investment	income	 	 2,787,578,664	 2,089,093,975	

รายได้อื่น	 Other	income	 	 21,988,620	 21,335,904	

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี	 Benefit	payments	to	life	policies	during	the	year	 	 (4,726,062,282)	 (4,224,526,659)

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย	 Dividends	to	policyholders	 	 (11,135,000)	 (315,000)

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ	 Commissions	and	brokerages	 	 (2,356,617,628)	 (1,968,417,261)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 Other	underwriting	expenses	 	 (275,882,208)	 (268,102,432)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 Operating	expenses	 	 (895,891,257)	 (920,861,220)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 Corporate	income	tax	 	 (280,579,688)	 (320,070,863)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน Net cash from operating activities  13,506,716,481 8,707,824,543 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน Cash Flows From (Used In) Investing Activities  

กระแสเงินสดได้มาจาก	 Cash	flows	from	 	 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 Investments	in	securities	 	 55,506,505,098	 48,430,632,357	

	 เงินให้กู้ยืม	 	 Loans	 	 389,169,725	 1,299,247,222	

	 เงินฝากสถาบันการเงิน	 	 Deposits	at	financial	institutions	 	 1,700,000,000	 895,147,925	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 Property,	building	and	equipment	 	 4,772,344	 5,335,306	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 Net	cash	from	investing	activities	 	 57,600,447,167	 50,630,362,810	

กระแสเงินสดใช้ไปใน	 Cash	flows	used	in	 	 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 	 Investments	in	securities	 	 (63,823,710,346)	 (54,228,738,800)

	 เงินให้กู้ยืม	 	 Loans	 	 (389,068,317)	 (1,479,909,237)

	 เงินฝากสถาบันการเงิน	 	 Deposits	at	financial	institutions	 	 (405,000,000)	 (2,140,147,925)

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 Property,	building	and	equipment	 	 (67,235,056)	 (112,791,730)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 Net	cash	used	in	investing	activities	 	 (64,685,013,719)	 (57,961,587,692)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน Net cash used in investing activities  (7,084,566,552) (7,331,224,882)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน Cash Flows From (Used In) Financing Activities  

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 Share	capital	issued	 	 2,624,821,268	 	-	

เงินปันผลจ่าย	 Dividends	paid	 	 (314,804,760)	 (1,000,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน Net cash from (used in) financing activities  2,310,016,508 (1,000,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ Net increase in cash and cash equivalents  8,732,166,437 376,599,661 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 Cash	and	cash	equivalents	at	beginning	of	year	 	 661,639,639	 285,039,978	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents   

ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 9) at end of year (Note 9)  9,393,806,076 661,639,639

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม Supplemental Cash Flow Information   

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย	 Non-cash	item	 	 	

	 ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 	 Surplus	on	changes	in	values	of	investments	 	 1,033,412,251	 316,295,625	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  
Balance as at 1 January 2008  1,000,000,000 275,000,000 1,128,945,591 39,498,923 400,000,000 236,248,792 3,079,693,306

รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Income and expenses
 recognised directly in equity

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	
Investments in
	 available-for-sale	securities	

	 ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	
	 Losses	recognised	in	shareholders’	equity		 -	 -	 (815,565,606)	 -	 -	 -		(815,565,606)

	 ส่วนที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย  
	 Transferred	to	profit	or	loss	due	to	disposal	 -		 	-	 2,915,640	 -	 -	 -	 	2,915,640	

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น
Net expenses recognised directly in equity  -  - (812,649,966) - - -  (812,649,966)

กำาไรสุทธิสำาหรับป ี   
Net	income	for	the	year	 	 -		 -		 -		 -		 -		751,725,873	 	751,725,873

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับป ี  
Total income and expenses for the year  -   -  (812,649,966) -  -  751,725,873  (60,924,093)

โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

	 เป็นสำารองตามกฎหมาย	  
Unappropriated	retained	earnings
	 transferred	to	statutory	reserves	 19	 -		 -		 -		 	37,586,293	 -	 	(37,586,293)	 	-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   
Balance as at 31 December 2008  1,000,000,000  275,000,000   316,295,625  77,085,216  400,000,000 950,388,372  3,018,769,213

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า)
ทุน จากการ
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุน
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on Changes 
in Values of 
Investments

กำาไรสะสม
Retained Earningsทุนเรือนหุ้น

ที่ออก
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หมายเหตุ
Notes
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 / For the years ended 31 December 2009 and 2008

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

	 ผลกำาไรที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 Gains	recognised	in
	 	 shareholders’	equity	 	 	-		 	-		 	678,211,139		 -	 	-	 	-	 678,211,139	

	 ส่วนที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย   
	 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

กำาไรสุทธิสำาหรับป ี   
Net	income	for	the	year	 	 -		 -		 -		 	-		 	-			1,185,691,575	 1,185,691,575

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับป ี   
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)

โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

	 เป็นสำารองตามกฎหมาย	  
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

 

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า)
ทุน จากการ
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุน
Surplus (Deficit) 

on Changes 
in Values of 
Investments

กำาไรสะสม
Retained Earningsทุนเรือนหุ้น

ที่ออก
และชำาระแล้ว
Issued and
Paid-Up

Share Capital

จัดสรรแล้ว
Appropriated

หมายเหตุ
Notes

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

Premiums on
Share Capital

สำารอง
ตามกฎหมาย
Statutory 
Reserves

สำารองทั่วไป
General 
Reserves

ยังไม่ได้
จัดสรร

Unappropriated

รวม
Total

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	บริษัทฯ	ดำาเนิน

ธรุกจิหลกัในการรบัประกนัชวีติ	และมบีรษิทั	นปิปอนไลฟ	์อนิชวัรนัส	์ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศญีปุ่น่เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ	่ทีอ่ยู ่

ของบรษิทัฯ	ตามทีจ่ดทะเบยีนตัง้อยู	่ณ	เลขที	่23/115-121	รอยลัซติีอ้เวนวิ	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะป	ิเขตหว้ยขวาง	กรงุเทพมหานคร	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีสาขารวมทั้งสิ้น	71	สาขา	(2551:	69	สาขา)

2. เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน

	 งบการเงนิฉบบันีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานบญัชทีีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี	พ.ศ.	2547	ยกเวน้การบญัชเีกีย่วกบัเงนิลงทนุ

ในหลกัทรพัย	์(ขอ้	4.5)	ซึง่เปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชขีองสหรฐัอเมรกิา	เนือ่งจากมาตรฐานการบญัชขีองไทยทีเ่กีย่วกบัเงนิลงทนุยงัไม่

ครอบคลมุถงึกจิการประกนัชวีติ	และจดัทำาขึน้ตามวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการประกนัชวีติในประเทศไทยและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่กำาหนด

โดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	และการแสดงรายการในงบการเงนิไดท้ำาขึน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

ข้อกำาหนดในคำาสั่งนายทะเบียน	ลงวันที่	6	มีนาคม	2545	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปน็งบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ	ใชเ้ปน็ทางการตามกฎหมาย	งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิ 

ตามกฎหมายดังกล่าว

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

	 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 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 แม่บทการบัญชี	(ปรับปรุง	2550)

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2550)	 	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2550)	สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ

	 	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

	 	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

	 	 มาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับ 

	 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	 มกราคม	2552	 เป็นต้นไป	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐาน 

	 การรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2550)	 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 

	 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ส่วนแม่บทการบัญชี	 (ปรับปรุง	2550)	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2550)	 และ 

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกสิทธิการเช่า	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน	
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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	Account-

ing	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 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

      วันที่มีผลบังคับใช้

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจาก	 1	มกราคม	2555

	 	 	 	 	 	 รัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

	 	 	 	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2550)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ	 1	มกราคม	2554

	 	 	 	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 1	มกราคม	2554

	 	 อย่างไรก็ตาม	 กิจการสามารถนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2550)	 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	 มาถือ 

	 ปฏิบัติก่อนกำาหนดได้	

	 	 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่20	ไมเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	สว่นมาตรฐาน 

	 การบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2550)	และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับ 

	 ปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

	 	 (ก)	 เบี้ยประกันชีวิต

	 	 	 	 เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้เมื่อคำาขอผ่านการพิจารณารับประกันแล้ว	 ค่าเบี้ยประกันที่ยังเก็บเงินไม่ได้ซึ่งมีอยู่	 ณ 

	 	 วันสิ้นปี	รับรู้เป็นรายได้เฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่

	 	 (ข)	 ดอกเบี้ย	ส่วนลดรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน

	 	 	 	 ดอกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำานงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ	เงนิปนัผลรบัถอืเปน็รายไดเ้มือ่มสีทิธิใน 

	 	 การรับเงินปันผล

	 	 	 	 ส่วนลดที่คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินตัดจำาหน่ายเป็นรายได้เท่าๆ	 กันตลอดอายุของตั๋วเงินและส่วนลด	 ที่คิดรวมอยู่ในหุ้นกู้ตัด 

	 	 จำาหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 	 (ค)	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 	 	 	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดยคำานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง	ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยที่ค้าง 

	 	 ชำาระเกินกว่า	6	เดือนใช้เกณฑ์เงินสด

 4.2 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

	 	 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อกรมธรรม์ครบกำาหนด

 4.3  ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

 4.4 เงินสำารองประกันชีวิต

	 	 (ก)	 เงินสำารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสำารองสะสมตั้งแต่เริ่มทำาประกันถึงวันที่ในงบดุล	สำาหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ซึ่ง 

	 	 คำานวณเงินสำารองประกันชีวิตตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี 

	 	 การจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่ลงวันที่ 

	 	 23	พฤศจิกายน	2544	ซึ่งประมาณจากข้อสมมติที่กำาหนดตั้งแต่วันเริ่มรับประกัน

	 	 	 	 ขอ้สมมตหิลกัที่ใชเ้กีย่วขอ้งกบัอตัรามรณะ	อตัราการเจบ็ปว่ย	อายแุละอตัราคดิลด	บรษิทัฯ	ใชต้ารางมรณะและตารางการ 

  เจ็บป่วยท่ีประกาศโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ท่ีสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต	
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 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)	 เงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัยสำาหรับการประกันภัยและการประกันกลุ่มคำานวณขึ้นในอัตราร้อยละ	40	ของเบี้ยประกันสุทธิ 

	 	 สำาหรับปี

 4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 (ก)	 เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้แสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม	บรษิทัฯ	บนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของหลกัทรพัยเ์ปน็รายการ 

	 	 กำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุน	 เงินลงทุนจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	 เมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคต 

	 	 อันใกล้

	 	 (ข)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	บริษัทฯ	บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น 

	 	 รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป	 จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	

	 	 (ค)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดชำาระใน	1	ปี	และที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย	 

	 	 บริษัทฯ	 ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซึ่งจำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้จะแสดงเป็น

	 	 รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ	 ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่จะถือจนครบกำาหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความ 

	 	 สามารถที่จะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอน

	 	 (ง)	 เงนิลงทนุในตราสารทนุที่ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไป	ซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การ 

	 	 ด้อยค่า	(ถ้ามี)		

	 	 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี 

	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคำานวณโดยใช้ราคาของสมาคม 

	 ตลาดตราสารหนี้ไทย	มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

	 	 บริษัทฯ	 จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)	 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 

	 และเงินลงทุนทั่วไปในงบกำาไรขาดทุน

	 	 บริษัทฯ	ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

	 	 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	 บริษัทฯ	 จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	 ณ	 

	 วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	 ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกำาไร	 

	 (ขาดทุน)	ในงบกำาไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน	(ต่ำากว่า)	ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของ

	 เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 4.6 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 เงนิใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื	บรษิทัฯ	ตัง้สำารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ 

	 การวิเคราะห์อายุหนี้	การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้	และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

 4.7 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับโดยบริษัทฯ	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำานวนที่คาดว่าจะ 

	 เรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู	่ 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	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ 

	 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบคุคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำาคญักบับรษิทัฯ	ผูบ้รหิารสำาคญั 

	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 	 ที่ดินแสดงตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ 

	 สินทรัพย์	(ถ้ามี)	

	 	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 

	 ของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

	 	 อาคาร	 -	 20	ปี	

	 	 อาคารชุด	 -	 20	ปี	

	 	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 -	 ตามอายุของสัญญาเช่า	

	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน	 -	 3,	5	ปี

	 	 ยานพาหนะ	 -	 5	ปี

	 	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

 4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 	 ณ	 วันที่ได้มา	 บริษัทฯ	 จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน	 และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก	 สินทรัพย์ไม่มี 

	 ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 	 บริษัทฯ	 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

	 ของสินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 จะทบทวน 

	 ระยะเวลาการตดัจำาหนา่ยและวธิกีารตดัจำาหนา่ยของสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปเีปน็อยา่งนอ้ย	คา่ตดัจำาหนา่ยรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ย 

	 ในงบกำาไรขาดทุน

	 	 ค่าตัดจำาหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน	3	ปี	5	 ปี	 

	 และ	10	ปี

 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 ทกุวนัที่ในงบดลุ	บรษิทัฯ	จะทำาการประเมนิการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณห์รอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนหากม ี

	 ขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่	บรษิทัฯ	รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ำากวา่

	 มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้	ทัง้นีม้ลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึ	มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ 

	 จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	บริษัทฯ	ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

	 ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความ 

	 เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่	 ในการ 

	 ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	บริษัทฯ	ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	ซึ่งสะท้อนถึง 

	 จำานวนเงนิทีก่จิการสามารถจะไดม้าจากการจำาหนา่ยสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทนุในการจำาหนา่ย	โดยการจำาหนา่ยนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวาม 

	 รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัทฯ	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน	
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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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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

 4.12 ภาษีเงินได้

	 	 บริษัทฯ	บันทึกภาษีเงินได้โดยคำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

	 	 บริษัทฯ	รับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

 4.14 เงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรายการ	สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ 

	 ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบดุล	กำาไรและขาดทุนที่เกิดจาก 

	 การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	ได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 4.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	หมายถงึ	เงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงูซึง่มกีำาหนด 

	 จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 4.16 ประมาณการหนี้สิน

	 	 บริษัทฯ	จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมีความ 

	 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯ	สามารถประมาณ 

	 มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

 4.17 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

	 	 ลกูหนีแ้ละเจา้หนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้จะถกูแปลงคา่ตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้งวดบญัชี	กำาไร 

	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุน	ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก 

	 การทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ

เหตกุารณท์ี่ไมแ่นน่อนในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ	มีดังนี้

 สัญญาเช่า 

	 	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

	 การประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ	ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 

	 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.	

  



92

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย 

	 คลอ่ง	ฝา่ยบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	โดยใชเ้ทคนคิและแบบจำาลองการ 

	 ประเมินมูลค่า	ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	โดยคำานึงถึงสภาพคล่อง	ข้อมูลความ 

	 สัมพันธ์	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 บริษัทฯ	จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	และเงินลงทุนทั่วไป	 

	 เมือ่ฝา่ยบรหิารใชด้ลุยพนิจิในการพจิารณาวา่มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญั	และเปน็ระยะเวลานาน	 

	 การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัหรอืเปน็ระยะเวลานานหรอืไมน่ัน้จำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิของฝา่ยบรหิาร	

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 	 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อ 

	 เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 	 นอกจากนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการ 

	 ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่

	 เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

	 	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันที่ได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหาร 

	 จำาเปน็ตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัย์	รวมถงึการเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคำานวณ 

	 หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ	

 เงินสำารองประกันชีวิต

	 	 เงินสำารองประกันชีวิตคำานวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติที่กำาหนด 

	 ตัง้แตว่นัเริม่รบัประกนั	โดยสะทอ้นถงึการประมาณการทีด่ทีีส่ดุตามระยะเวลา	ซึง่สะทอ้นการประมาณอยา่งดทีีส่ดุในเวลานัน้	และปรบั 

	 เพิ่มด้วยความเสี่ยงและค่าการเบี่ยงเบน	โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ	อัตราการเจ็บป่วย	อายุและอัตราคิดลด

 คดีฟ้องร้อง

	 	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ 

	 ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว	ณ	วันที่ในงบการเงิน	อย่างไร 

	 ก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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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

หลักทรัพย์เพื่อค้า Trading Securities

ตราสารทุน	 Equity	securities

	 หุ้นสามัญ	 	 Ordinary	shares	 4,010,700	 5,200,000	 341,300,843	 237,464,823

	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 	 Warrants	 -	 14,719,539	 -	 -

	 ส่วนเกิน	(ต่ำากว่า)	ทุนจาก	 	 Surplus	(deficit)	on	changes

	 	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 	 	 in	values	of	investments	 15,908,839	 -	 (103,836,020)	 -

รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า Total trading securities 19,919,539 19,919,539 237,464,823 237,464,823

หลักทรัพย์เผื่อขาย Available-for-Sale Securities

ตราสารทุน	 Equity	securities

	 หุ้นสามัญ	 	 Ordinary	shares	 3,461,386,897	 4,410,791,600	 3,222,798,688	 3,344,533,299

	 หน่วยลงทุน	 	 Unit	trusts	 2,213,300,894	 2,269,930,337	 1,381,265,544	 1,334,414,028

	 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	 Unrealised	gains	on	exchange	

	 	 จากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	 (1,559,783)	 -	 10,192,513	 -

	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง	 	 Surplus	on	changes	in	values	

	 	 มูลค่าเงินลงทุน	 	 	 of	investments	 1,007,593,929	 -	 64,690,582	 -

	 	 	 	 6,680,721,937	 6,680,721,937	 4,678,947,327	 4,678,947,327

ตราสารหนี้	 Debt	securities

	 พันธบัตร	-	สุทธิ	 	 Bonds	-	net	 1,240,374,194	 1,261,253,943	 1,522,771,491	 1,766,837,878

	 หุ้นกู้	-	สุทธิ	 	 Debentures	-	net	 100,000,688	 104,939,261	 100,001,053	 107,539,709

	 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	 1,874,377,587

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย Total available-for-sale securities 8,046,915,141 8,046,915,141 6,553,324,914 6,553,324,914

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 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 

 จนครบกำาหนด  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

ราคาทุน /ราคา
ทุนตัดจำาหน่าย

ราคาทุน /ราคา
ทุนตัดจำาหน่ายมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

Cost /
Amortised Cost

Cost /
Amortised Cost

Fair Value Fair Value

25512552
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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หลักทรัพย์เผื่อขาย Available-for-Sale Securities

พันธบัตร	 Bonds	 -	 -	 1,261,253,943	 1,261,253,943

หุ้นกู้	 Debentures	 51,637,820	 53,301,441	 -	 104,939,261

	 	 	 	 51,637,820	 53,301,441	 1,261,253,943	 1,366,193,204

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด Held-to-Maturity Debt Securities

พันธบัตร	-	สุทธิ	 Bonds	-	net	 6,752,476,873	 6,907,146,636	 28,030,418,630	 41,690,042,139

ตั๋วเงิน	-	สุทธิ	 Notes	-	net	 2,750,637,979	 395,000,000	 1,550,000,000	 4,695,637,979

หุ้นกู้	-	สุทธิ	 Debentures	-	net	 			296,402,466	 2,136,939,977	 5,225,485,899	 7,658,828,342

	 	 	 	 9,799,517,318	 9,439,086,613	 34,805,904,529	 54,044,508,460

รวม Total 9,851,155,138 9,492,388,054 36,067,158,472 55,410,701,664

หลักทรัพย์เผื่อขาย Available-for-Sale Securities

พันธบัตร	 Bonds	 -	 -	 1,766,837,878	 1,766,837,878

หุ้นกู้	 Debentures	 -	 107,539,709	 -	 107,539,709

	 	 	 	 -	 107,539,709	 1,766,837,878	 1,874,377,587

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด Held-to-Maturity Debt Securities

พันธบัตร	-	สุทธิ	 Bonds	-	net	 562,591,215	 5,103,504,339	 21,015,658,326	 26,681,753,880

ตั๋วเงิน	-	สุทธิ	 Notes	-	net	 1,343,365,544	 395,000,000	 2,320,000,000	 4,058,365,544

หุ้นกู้	-	สุทธิ	 Debentures	-	net	 			340,274,179	 1,456,463,445	 5,518,583,825	 7,315,321,449

	 	 	 	 2,246,230,938	 6,954,967,784	 28,854,242,151	 38,055,440,873

รวม Total 2,246,230,938 7,062,507,493 30,621,080,029 39,929,818,460

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

เงินลงทุนในตราสารหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	มีระยะเวลาครบกำาหนดดังนี้

Investments	in	debt	securities	as	at	31	December	2009	and	2008	will	be	due	as	follows:

2552 / 2009

2552 / 2009

ครบกำาหนดภายใน / Due within

ครบกำาหนดภายใน / Due within

1 ปี
1 Year

1 ปี
1 Year

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

เกิน 5 ปี
Over 5 Years

เกิน 5 ปี
Over 5 Years

รวม
Total

รวม
Total
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	 บริษัทฯได้วางพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำานวน	

10,486.80	ล้านบาท	(2551:	8,480.30	ล้านบาท)	เป็นเงินสำารอง

ประกันชีวิตและหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม 

พระราชบัญญัติประกันชีวิตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	15	และ	16

	 (ก)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในตั๋ว 

 สัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินซ่ึงจัดประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือ

	 จนครบกำาหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 

	 จำานวนรวม	700	ล้านบาท	(2551:	1,000	ล้านบาท)	ตั๋วเงิน 

	 ดังกล่าวออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศและสาขาของ 

	 ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีอายุที่เหลือประมาณ	7-13	 ปี	 

	 และมีเงื่อนไขของสิทธิในการชำาระคืนก่อนกำาหนดหรือเรียก 

	 เงินฝากเพิ่มโดยผู้ออกตราสาร	

	 (ข)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในตั๋ว 

 สัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินซ่ึงจัดประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือ

 จนครบกำาหนดซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย

	 จำานวนรวม	850	ลา้นบาท	(2551:	920	ลา้นบาท)	ตัว๋เงนิดงักลา่ว 

	 ออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	มีอายุที่เหลือ 

	 ประมาณ	7	ป	ีและมเีงือ่นไขโดยบรษิทัฯ	จะไดร้บัเงนิตน้พรอ้ม 

	 ดอกเบี้ยเมื่อครบกำาหนดตามสัญญา

	 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีองค์

ประกอบของอนุพันธ์แฝงซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสาร

หลักยกเว้นเงินลงทุนตาม	(ข)

	 บรษิทัฯ	บนัทกึกำาไร	(ขาดทนุ)	จากการลงทนุในหลกัทรพัย์ใน

ระหว่างปสีิ้นสดุวนัที่	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	de-

scribed	in	(b).

	 The	Company	recorded	gains	(losses)	from	investments	

in	securities	during	the	years	ended	31	December	2009	and	

2008	by	included	the	following.

กำาไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	 Unrealised	gains	(losses)	from	trading	securities	 15,039,539	 (90,797,687)

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	 Gains	(losses)	from	sales	of	trading	securities	 62,387,202	 (107,333,830)

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย	 Gains	(losses)	from	sales	of	

	 	 	 available-for-sale	securities	 16,551,445	 (178,953,601)

กำาไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	 Gains	from	sales	of	held-to-maturity	securities	 105,851,670	 58,871,995

กำาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	 Gains	from	sales	of	other	investments	 -	 8,096,798

กำาไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขาย	 Unrealised	gains	(losses)	on	foreign	exchange

	 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 contracts	 11,150,000	 (11,960,000)

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	 Losses	from	debt	restructuring	 (11,519,281)	 -

กลับรายการ	(ขาดทุน)	จากการด้อยค่าหลักทรัพย์	 Reversal	of	impairment	loss	 36,500,000	 (36,500,000)

รวม Total 235,960,575 (358,576,325)

2551 / 20082552 / 2009
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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7. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ยอดคงเหลือของเงิน

ใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบัโดยจำาแนกอายตุามเงนิตน้และดอกเบีย้

ที่ค้างชำาระแสดงได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 

Current	 1,216,888,712	 88,566,671	 670,430,505	 2,874,655	 11,909,960	 -	 1,899,229,177	 91,441,326	 1,990,670,503

เกินกว่ากำาหนดชำาระ

Overdue:

	 น้อยกว่า	6	เดือน	

	 Less	than	6	months	 -	 -	 1,741,387	 10,354	 -	 -	 1,741,387	 10,354	 1,751,741

	 6	-	12		เดือน	

	 6	-	12	months	 -	 -	 495,793	 15,896	 -	 -	 495,793	 15,896	 511,689

	 มากกว่า	12	เดือน	

	 Over	12	months	 -	 -	 5,099,353	 340,006	 120,777	 4,886	 5,220,130	 344,892	 5,565,022

รวม	

Total	 1,216,888,712	 88,566,671	 677,767,038	 3,240,911	 12,030,737	 4,886	 1,906,686,487	 91,812,468	 1,998,498,955

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	

Less: Allowance

	 for	doubtful	accounts	 -	 -	 (2,605,722)	 (340,006)	 -	 -	 (2,605,722)	 (340,006)	 (2,945,728)

เงินให้กู้ยืมและ

 ดอกเบ้ียค้างรับ - สุทธิ 

Loans and accrued

 interest - net 1,216,888,712 88,566,671 675,161,316 2,900,905 12,030,737 4,886 1,904,080,765 91,472,462 1,995,553,227

7. Loans and Accrued Interest

	 As	at	31	December	2009	and	2008,	the	balances	of	loans	

and	accrued	interest	are	aged	by	principal	and	accrued	interest	

as follows: 

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

รวม
Total

รวม
Total

2552 / 2009

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน

Policy Loans

ทรัพย์สินจำานอง
เป็นประกัน

Mortgage Loansระยะเวลาค้างชำาระ
Outstanding Period

อื่นๆ
Other Loans

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 

Current 1,050,863,163	 71,851,367	 729,927,010	 3,181,924	 11,900,421	 -	 1,792,690,594	 75,033,291	 1,867,723,885

เกินกว่ากำาหนดชำาระ

Overdue:

	 น้อยกว่า	6	เดือน	 																					

 Less	than	6	months	 -	 -	 2,371,831	 14,101	 -				 -	 2,371,831	 14,101	 2,385,932

	 มากกว่า	12	เดือน	

 Over	12	months	 -	 -	 5,942,338	 370,810	 107,693	 6,491	 6,050,031	 377,301	 6,427,332

รวม	

Total 1,050,863,163	 71,851,367	 738,241,179	 3,566,835	 12,008,114	 6,491	 1,801,112,456	 75,424,693	 1,876,537,149

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	

Less: Allowance

	 for	doubtful	accounts	 -	 -	 (2,672,673)	 (343,593)	 -				 -	 (2,672,673)	 (343,593)	 (3,016,266)

เงินให้กู้ยืมและ

 ดอกเบ้ียค้างรับ - สุทธิ 

Loans and accrued

 interest - net 1,050,863,163 71,851,367 735,568,506 3,223,242 12,008,114 6,491 1,798,439,783 75,081,100 1,873,520,883

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

Accrued
Interest

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

เงินต้น
Principal

รวม
Total

รวม
Total

2551 / 2008

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน

Policy Loans

ทรัพย์สินจำานอง
เป็นประกัน

Mortgage Loansระยะเวลาค้างชำาระ
Outstanding Period

อื่นๆ
Other Loans

	 เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังานตามโครงการสวสัดกิาร	กำาหนดวงเงนิ

กู้ยืมกรณีบุคคลค้ำาประกันไม่เกิน	100,000	บาท	กรณีมีหลักทรัพย์

ค้ำาประกันไม่เกิน	50	เท่าของเงินเดือน	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6	

และร้อยละ	5	ต่อปี	ตามลำาดับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	เงินให้

กู้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนมีจำานวนเงิน	42.76		ล้านบาท	(2551:	

41.61	ล้านบาท)

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แต่ละรายการบริษัทฯ	 คำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบทางกฎหมาย

	 	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

	 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:	

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 ธนาคาร	 การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Bangkok	Bank	Pcl.	 Banking	 Shareholding	and	related	by	way	of	common	

	 	 directors

บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 ประกันภัย	 การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Bangkok	Insurance	Pcl.	 Insurance	 Shareholding	and	related	by	way	of	common	

	 	 directors

บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)	 ประกันภัย	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Thai	Reinsurance	Pcl.	 Insurance	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จำากัด	 ประกันชีวิต	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ

	 	 จำากัด	(มหาชน)

Thaire	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 Life	assurance	 Subsidiary	of	Thai	Reinsurance	Pcl.

บริษัท	สรชัยวิวัฒน์	จำากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Sorachai	Vivatn	Co.,	Ltd.	 Property	development	 Related	by	way	of	common	directors	

บริษัท	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน)	 การแพทย์	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Bumrungrad	Hospital	Pcl.	 Health	care	services	 Related	by	way	of	common	directors

	 	 and	shareholders

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	1	จำากัด	 การแพทย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

The	Phyathai	1	Hospital	Co.,	Ltd.	 Health	care	services	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	2	จำากัด		 การแพทย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

The	Phyathai	2	Hospital	Co.,	Ltd.	 Health	care	services	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	3	จำากัด	 การแพทย์	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

The	Phyathai	3	Hospital	Co.,	Ltd.	 Health	care	services	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	น้ำาตาลราชบุรี	จำากัด	 อุตสาหกรรม	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Rajburi	Sugar	Co.,	Ltd.	 Industry	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	นารายณ์ร่วมพิพัฒน์	จำากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

	 	 รายใหญ่ของบริษัทฯ

Narai	Ruamphiphat	Co.,	Ltd.	 Property	development	 Holding	by	an	individual	related	to	the

	 	 major	shareholder	of	the	Company

บริษัท	อาคารกรุงเทพธุรกิจ	(1987)	จำากัด	 ให้เช่าทรัพย์สิน	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Bangkok	Business	Building	(1987)	Co.,	Ltd.		 Rental	of	assets	 Related	by	way	of	common	directors

	 	 and	shareholders

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Name of Related Parties

ประเภทกิจการ
Type of Business

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Relationship with the Company
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บริษัท	โรแยลคลีฟ	บีช	โฮเต็ล	จำากัด	 ท่องเที่ยวและสันทนาการ		 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัทฯ

Royal	Cliff	Beach	Hotel	Co.,	Ltd.	 Tourism	&	Leisure	 Holding	by	an	individual	related	to	a	director

	 	 of	the	Company

บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 ธุรกิจบริการ	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Tris	Corporation	Ltd.		 Services	 Shareholding	and	related	by	way

	 	 of	common	directors

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)	 อุตสาหกรรม	 มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

Union	Textile	Industries	Pcl.		 Industry	 Related	by	way	of	common	shareholders

บริษัท	บางกอก	มิตซูบิชิ	ยูเอฟเจ	ลีส	จำากัด	 เช่าซื้อ	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Bangkok	Mitsubishi	UFJ	Lease	Co.,	Ltd.	 Leasing	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)	 ธุรกิจการเกษตร	 มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Charoen	Pokphand	Foods	Pcl.	 Agriculture	 Related	by	way	of	common	directors

บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

จำากัด	(มหาชน)	 	 รายใหญ่ของบริษัทฯ

TICON	Industrial	Connection	Pcl.	 Property	development	 Holding	by	an	individual	related	to	the	major	

	 	 shareholder	of	the	Company

บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	 จัดการกองทุน	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

BBL	Asset	Management	Co.,	Ltd.	 Asset	management		 Related	by	way	of	common	directors

	 	 and	shareholders

บริษัท	หลักทรัพย์	บัวหลวง	จำากัด	(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

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Name of Related Parties

ประเภทกิจการ
Type of Business

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Relationship with the Company

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และกิจการเหล่านั้น	ซึ่ง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	 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:
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เบี้ยประกันภัยรับ	 3,834,023	 3,546,384	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

Written	premiums	 	 	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

เบี้ยประกันภัยต่อ	 2,607,209	 3,434,101	 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท 

Ceded	Premiums	 	 	 ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ

	 	 	 Normal	commercial	terms	for	reinsurance	depending 

	 	 	 on	type	of	insurance	and	reinsurance	contract

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

Commissions	and	brokerages	 	 	 เบี้ยประกันภัยรับ

	 	 	 At	a	mutually	agreed	percentage	of	premiums	written

ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ	 65,172,611	 68,358,150	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

Claims	payments	and	diagnosis	charges	 	 	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินฝาก	 35,444,610	 15,147,090	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ธนาคาร	ตั๋วสัญญา	ใช้	เงินและ	หุ้นกู้	 	 	 คิดให้กับลูกค้าทั่วไป

Interest	income	-	deposits	at	banks,	 	 	 Same	rates	as	those	offered	by	financial	institutions 

promissory	notes	and	debentures	 	 	 and	related	companies	to	general	customers	

ดอกเบี้ยรับ	-	เงินให้กู้ยืม	 9,830,711	 14,995,613	 อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯ	 คิดให้กับผู้กู้ยืมทั่วไปที่มี 

โดยมีหลักทรัพย์	จำานองเป็นประกัน	 	 	 หลักทรัพย์จำานอง

Interest	income	-	mortgage	loans		 	 	 Same	rates	as	the	Company	charged	to	general 

   borrowers who mortgage assets as collateral

เงินปันผลรับ	 70,023,966	 79,840,972	 ตามที่ประกาศจ่าย

Dividend	income	 	 	 The	declared	amount

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 52,481,435	 45,221,068	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

Bank	charges	 	 	 คิดให้กับลูกค้าทั่วไป

	 	 	 Same	rates	as	those	charged	by	financial	institutions	

	 	 	 and	related	companies	to	general	customers

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น	 37,369,600	 -	 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป

(แสดงรวมอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น)	 	 	 Same	rates	as	those	charged	by	financial	institutions

The	expenses	incurred	in	making	 	 	 and	related	companies	to	general	customers

the	offering	(including	in	premiums	

on	share	capital)	 	

นโยบายการกำาหนดราคา
Pricing Policy

2552 / 2009 2551 / 2008

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	 1,342,542	 1,092,011	 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

Insurance	premiums	 	 	 Normal	commercial	terms	for	underwriting

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ	 71,045,867	 68,814,283	 สำาหรบัอาคารสำานกังานใหญค่า่เชา่ตารางเมตรละประมาณ	

Building	space	rental	and	services	 	 	 90	 บาทต่อเดือน	 และค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	 

	 	 	 20	 บาทต่อเดือนตามสัญญาเช่าระยะยาว	 และค่าเช่า 

	 	 	 ตารางเมตรละประมาณ	44	บาท	138	บาทต่อเดือน	และ 

   ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ	91	บาท	307	บาทต่อเดือน

	 	 	 สำาหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ	

	 	 	 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.

นโยบายการกำาหนดราคา
Pricing Policy

2552 / 2009 2551 / 2008

	 เบีย้ประกนัภยัรบัจากชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย	Bancassurance	

สำาหรับปี	2552	 และ	2551	 มีจำานวนโดยประมาณร้อยละ	43.75		

และร้อยละ	33.15	ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ตามลำาดับ

 

	 บรษิทัฯ	มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระสำาคญัของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2552	

และ	2551	ดังนี้	 	 	

     

	 For	the	years	ended	2009	and	2008,	the	premiums 

generated	 from	the	Bancassurance	distribution	channel	

represented	approximately	43.75%	and	33.15%	of	total	net	

premiums	written,	respectively.

 

	 As	at	31	December	2009	and	2008,	The	Company	had	

the	following	significant	balances	of	assets	and	liabilities	with	

its	related	parties:	

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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เงินลงทุนในหุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์

Investments in listed stocks

ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)			

Bangkok	Bank	Pcl.	 275,467,784	 404,250,000	 291,209,784	 255,300,000

บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)			

Bangkok	Insurance	Pcl.	 49,866,522	 108,912,000	 49,866,522	 84,406,800

บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)

Thai	Reinsurance	Pcl.	 41,677,975	 92,117,792	 41,677,975	 86,449,005

บริษัท	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน)

Bumrungrad	Hospital	Pcl.	 21,189,853	 72,275,000	 10,000,000	 42,000,000

บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่นจำากัด	(มหาชน)

TICON	Industrial	Connection	Pcl.	 98,759,042	 63,290,880	 98,759,043	 37,908,600

	 	 486,961,176	 740,845,672	 491,513,324	 506,064,405

เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

Investments in non-listed stocks

บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด

Tris	Corporation	Ltd.	 1,000,000	 	 1,000,000

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)

Union	Textile	Industries	Pcl.	 166,700	 	 166,700

บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง	จำากัด			

BBL	Asset	Management	Co.,	Ltd.	 10,000,000	 	 10,000,000

	 	 11,166,700	 	 11,166,700

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

Investments in securities - warrant

บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คช่ัน	จำากัด	(มหาชน)

TICON	Industrial	Connection	Pcl.	 -	 3,252,448	 -	 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน

Investments in securities - unit trusts

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส	

Bualuang	Thanasanplus	Fund	 1,078,921,092	 1,142,734,625	 -	 -

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

TICON	Property	Fund	 488,260,554	 490,121,220	 573,716,382	 561,560,000

	 	 1,567,181,646	 1,632,855,845	 573,716,382	 561,560,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้

Investments in securities - debenture

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

Charoen	Pokphand	Foods	Pcl.	 110,000,000	 	 150,000,000	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตั๋วเงิน

Investments in securities - note

ธนาคารกรุงเทพ		จำากัด	(มหาชน)

Bangkok	Bank	Pcl.							 5,000,000	 	 500,000,000

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552 / 2009 2551 / 2008

ราคาทุน
Cost

ราคาทุน
Cost

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินฝากสถาบันการเงิน Deposits at financial institution

ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 Bangkok	Bank	Pcl.	 1,039,639,970	 330,625,505

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำานองเป็นประกัน Mortgage loan

บริษัท	สรชัยวิวัฒน์	จำากัด	 Sorachai	Vivatn	Co.,	Ltd.		 128,645,874	 156,220,800

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น) Prepaid office rental (including in other assets)

บริษัท	นารายณ์ร่วมพิพัฒน์	จำากัด	 Narai	Ruamphiphat	Co.,	Ltd.	 128,822,494	 140,615,873

ค่าสินไหมค้างจ่าย Claim payables

(รวมอยู่ในเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย)  (including in unpaid policy benefits)

บริษัท	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน)	 Bumrungrad	Hospital	Pcl.	 3,715,348	 3,145,197

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	1	จำากัด	 The	Phyathai	1	Hospital	Co.,	Ltd.	 2,084,270	 2,295,568

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	2	จำากัด	 The	Phyathai	2	Hospital	Co.,	Ltd.	 3,494,984	 3,865,028

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	3	จำากัด	 The	Phyathai	3	Hospital	Co.,	Ltd.	 1,653,957	 2,239,078

	 	 10,948,559	 11,544,871

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ Due to reinsurer

บริษัท	ไทยรีประกันชีวิต	จำากัด	 Thaire	Life	Assurance	Co.,	Ltd.	 864,248	 2,029,317

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น) Accrued commission and brokerage

 expenses (including in other liabilities)

ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 Bangkok	Bank	Pcl.	 209,796,568	 90,618,388

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น) Accrued office rental and services charge

 (including in other liabilities)

บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 Bangkok	Insurance	Pcl.	 69,086	 36,491

บริษัท	สรชัยวิวัฒน์	จำากัด	 Sorachai	Vivatn	Co.,	Ltd.	 128	 705

บริษัท	น้ำาตาลราชบุรี	จำากัด	 Rajburi	Sugar	Co.,	Ltd.	 60,024	 66,764

บริษัท	นารายณ์ร่วมพิพัฒน์	จำากัด	 Narai	Ruamphiphat	Co.,	Ltd.	 62,390	 66,494

บริษัท	อาคารกรุงเทพธุรกิจ	(1987)	จำากัด	 Bangkok	Business	Building	(1987)	Co.,	Ltd.	 62,454	 62,337

บริษัท	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน)	 Bumrungrad	Hospital	Pcl.	 184,835	 346,143

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	1	จำากัด	 The	Phayathai	1	Hospital	Co.,	Ltd.	 10,800	 89,100

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	2	จำากัด	 The	Phayathai	2	Hospital	Co.,	Ltd.	 73,080	 81,200

บริษัท	โรงพยาบาลพญาไท	3	จำากัด	 The	Phayathai	3	Hospital	Co.,	Ltd.	 40,930	 266,340

	 	 563,727	 1,015,574

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552
2009

2551
2008
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(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552
2009

2551
2008

Directors and management’s remuneration

	 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.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในปี	2552	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุม	 เงินเดือน	 โบนัส 

เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีทีบ่รษิทัฯ	สมทบใหแ้ละอืน่ๆ	ใหแ้ก ่

กรรมการและผู้บริหารเป็นจำานวนเงิน	46.20	 ล้านบาท	(2551:	

44.38	ล้านบาท)

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ไดจ้ดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั

ของบริษัทฯ	 จำานวน	20	 ล้านหน่วย	 ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ	

รายละเอียดของใบสำาคัญและสิทธิดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	18

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 Cash and Cash Equivalents

เงินสด	 Cash	 4,882,043	 2,485,737

เงินฝากสถาบันการเงินประเภท	 Deposits	at	banks	with	no	fixed

	 ไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน	 	 maturity	date	 888,182,809	 359,153,902

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืน	 Deposits	at	banks	with	fixed	maturity	date

	 เมื่อสิ้นกำาหนด	ระยะเวลาและบัตรเงินฝาก	 	 and	negotiable	certificates	of	deposits	 825,000,000	 2,020,000,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	 Total	cash	and	deposits	at	financial

	 	 	 institutions	 1,718,064,852	 2,381,639,639

หัก:	เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา	 Less:	Deposits	at	financial	institutions

	 ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน		 	 with	maturity	of	more	than	3	months	 (705,000,000)	 (2,000,000,000)

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำาหนด	 Short-term	investment	with	original

	 ภายใน	3	เดือน	 	 maturity	within	3	months	 8,380,741,224	 280,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents 9,393,806,076 661,639,639
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 Property, Buildings and 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	 759,250,926

ซื้อเพิ่ม

Purchases	 -	 17,803,317	 -	 41,064,239	 2,245,000	 6,122,500	 67,235,056

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย

Disposals/written-off	 (350,000)	 (2,801,825)	 -	 (6,089,782)	 (6,269,840)	 -	 (15,511,447)

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	 810,974,535

 ค่าเสื่อมราคาสะสม / Accumulated depreciation:

31	ธันวาคม	2551

31	December	2008	 -	 172,032,677	 9,464,351	 232,873,513	 20,272,242	 -	 434,642,783

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

Depreciation	for	the	year	 -	 18,364,603	 1,831,648	 32,646,913	 4,454,719	 -	 57,297,883

ค่าเสื่อมราคา-จำาหน่าย/

	 ตัดจำาหน่าย

Depreciation	-	disposals/

	 written-off	 -	 (2,798,772)	 -	 (6,045,253)	 (6,269,790)	 -	 (15,113,815)

31	ธันวาคม	2552

31	December	2009	 -	 187,598,508	 11,295,999	 259,475,173	 18,457,171	 -	 476,826,851

 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 1,903,802 324,608,143

31 ธันวาคม 2552

31 December 2009 77,326,800 119,112,064 25,336,961 100,031,465 12,305,394 35,000 334,147,684

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน / Depreciation charged in income statements for the year

2551 / 2008       48,200,693

2552 / 2009       57,297,883

ที่ดิน
Land

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน

Furniture and
Fixtures and

Office
Equipment

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร
Buildings

and Buildings
Improvements

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

Construction
in Progress

อาคารชุด
Condominium

ยานพาหนะ
Vehicles

รวม
Total

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)



107

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีอาคารและอุปกรณ์

ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาทัง้จำานวนแลว้แตย่งัใชง้านอยู่	ราคาทนุกอ่นหกั 

คา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมจีำานวนเงนิ	272.06	ลา้น

บาท	(2551:	240.94	ล้านบาท)

11. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ยอดคงเหลือของ

เบี้ยประกันภัยค้างรับจำาแนกตามระยะเวลาผ่อนผันตามเงื่อนไข

กรมธรรม์ประกันภัยแสดงได้ดังนี้

ค้างรับไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน	 Grace	period	not	exceeded	 			1,099,993,818	 1,107,533,488

ค้างรับเกินระยะเวลาผ่อนผัน	 Grace	period	exceeded	 								35,279,182	 13,342,113

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ Total premiums due and uncollected 1,135,273,000 1,120,875,601

	 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: 

2552
2009

2551
2008

12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 Intangible Assets

ราคาทุน Cost

31	ธันวาคม	2551	 31	December	2008	 38,348,671	 187,250	 38,535,921

เพิ่มขึ้น	 Increase	 1,145,277	 861,728	 2,007,005

โอนเข้า	/	(โอนออก)	 Transfer	in	(out)	 299,600	 (299,600)	 -

31	ธันวาคม	2552	 31	December	2009	 39,793,548	 749,378	 40,542,926

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม Accumulated amortisation

31	ธันวาคม	2551	 31	December	2008	 17,426,826	 -	 17,426,826

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับป	ี Amortisation	charged	for	the	year	 5,297,354	 -	 5,297,354

31	ธันวาคม	2552	 31	December	2009	 22,724,180	 -	 22,724,180

มูลค่าสุทธิตามบัญชี Net book value

31 ธันวาคม 2551 31 December 2008 20,921,845 187,250 21,109,095

31 ธันวาคม 2552 31 December 2009 17,069,368 749,378 17,818,746

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับป ี Amortisation charged in income

ซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน statements for the year

2551 2008   3,307,012

2552 2009   5,297,354

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Software

ระบบงาน
ระหว่างติดตั้ง

System 
Development
in Progress

รวม
Total

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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13. สินทรัพย์อื่น

 Other Assets

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า	 Prepaid	rental	expenses	 128,822,493	 140,615,873

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	 Accounts	receivable	from	sales	 4,909,350	 7,234,646

   of investments

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 Prepaid	expenses	 25,290,230	 20,340,516

เงินมัดจำา		 Deposits	 16,827,141	 19,032,376

อื่นๆ	 Others	 9,302,534	 18,019,775

รวม Total 185,151,748 205,243,186

14. หนี้สินอื่น

 Other Liabilities

ค่าบำาเหน็จค้างจ่าย	 Accrued	commission	expenses	 548,414,192	 403,511,371

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 Accrued	expenses	 286,264,491	 132,441,605

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 Withholding	tax	payable	 31,589,219	 25,322,248

เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้ว	 Premiums	received	for	policies	 82,233,741	 53,248,871

	 แต่กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ	 	 not	yet	approved

เงินรับรอการโอนบัญชี	 Amounts	received	awaiting	transfer	 83,861,356	 78,764,294

เจ้าหนี้กรณียกเว้นเบี้ย	 Unpaid	benefits	to	life	policies	 86,317,389	 80,818,346

	 	 	 exempted	premiums

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขาย	 Forward	contracts	payables	 15,354,900	 26,575,250

	 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

อื่นๆ	 Others	 48,953,522	 46,412,663

รวม Total 1,182,988,810 847,094,648

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552
2009

2552
2009

2551
2008

2551
2008
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15. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนประกัน 

 ชีวิต

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	ได้วางหลัก

ทรพัยป์ระกนัไวก้บันายทะเบยีนสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิตดังนี้

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 State	enterprise	bond	 20,000,000	 20,000,000

16. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับ 

 นายทะเบียนประกันชีวิต

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2552	 และ	2551	 บริษัทฯ	 ได้วาง 

หลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยกับนายทะเบียนสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม 

พระราชบัญญัติประกันชีวิตดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล	 Government	bonds	 4,516,546,937	 3,605,788,757

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 State	enterprise	bonds	 5,950,251,426	 4,854,511,383

รวม Total 10,466,798,363 8,460,300,140

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2552
2009

2552
2009

2551
2008

2551
2008

15. Assets Pledged with Registrar

	 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.	

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.

17. ทุนจดทะเบียน

	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2552	บริษัทฯ	ได้รับเงินจากการขาย

หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำานวน	200	ล้านหุ้น	ในราคา

หุ้นละ	13.50	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	2,700	ล้านบาท	โดยมีส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น	(สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น)	 จำานวน	

2,424.82	ล้านบาท	บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระ

แล้วเป็น	1,200	 ล้านบาท	 กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	22	

กันยายน	2552

17.  Share Capital

	 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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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2551	 11.50	ล้านหน่วย	 8.50	ล้านหน่วย

The	Executive	Board	of	Directors	of	the	Company,	on	29	May	2009	 11.50	million	units	 8.50	million	units

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2552	 1.35	ล้านหน่วย	 7.15	ล้านหน่วย

The	Board	of	Directors	of	the	Company,	on	14	August	2009	 1.35	million	units	 7.15	million	units

18. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

	 เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2550	ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้

ที	่2	ของบรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัิใหอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธชินดิระบุ

ชือ่และโอนเปลีย่นมอืไมไ่ดเ้พือ่การเสนอขายแกพ่นกังานจำานวน	20	

ลา้นหนว่ย	โดยบรษิทัฯ	ไดจ้ดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธดิงักลา่วใหแ้ก่

พนักงานของบริษัทฯ	ดังนี้

18. Warrants

	 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:

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ

Unallocated Warrants

(ล้านหน่วย / million units)

อนุมัติโดย
Approved by

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
Allocated Warrants

	 ทั้งนี้	ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ 

ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ	

บริษัทฯโดยมีอัตราใช้สิทธิคือ	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิ

ซือ้หุน้สามญัไดจ้ำานวน	1	หุน้	ในราคาใชส้ทิธเิทา่กบัราคาหุน้ทีเ่สนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไป

19. สำารองตามกฎหมาย

	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาป ี

สว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	5	ของกำาไรสทุธปิระจำาป ี

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองนี้จะมี

จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียน	 สำารองตาม

กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

	 ในปี	2552	บริษัทฯ	ได้จัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตาม

กฎหมายจำานวน	44.9	ล้านบาท	(2551:	37.6	ล้านบาท)

		 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. Statutory Reserves

	 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.

	 In	2009,	 the	Company	 transferred	net	 income 

amounting	to	Baht	44.9	million	(2008:	Baht	37.6	million)	to	

the	statutory	reserves.
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20. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิสำาหรับปี 

ดว้ยจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของ	หุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหวา่งปี

21. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีคดีถูกฟ้องร้องเรียก 

คา่เสยีหายจำานวนประมาณ	25.83	ลา้นบาท	(2551:	21.86	ลา้นบาท) 

จากการเป็นผู้รับประกันภัย	 ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าว 

ยังไม่สิ้นสุด	

22. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจำาแนกตามสว่นงาน

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจ

ประกันชีวิตและดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือใน

ประเทศไทย	 ดังนั้นรายได้	 กำาไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงใน

งบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานธรุกจิและสว่นงานทางภมูศิาสตร์

ตามที่กล่าวไว้

23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บรษิทัฯ	และพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี

พนกังานตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ซึง่

ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ					

5	ถึง	8	ของเงินเดือน	และเงินที่บริษัทฯ	จ่ายสมทบให้เป็นจำานวน

ไม่เกินร้อยละ	5	ถึง	8	ของเงินเดือนพนักงานที่จ่ายเข้ากองทุนขึ้น

อยูก่บัอายกุารทำางานของพนกังาน	และจะจา่ยใหพ้นกังานในกรณทีี่

ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุดงักลา่ว	ในระหวา่งป	ี2552	

บริษัทฯ	 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวน	21.69	 ล้านบาท 

(2551:	19.34	ล้านบาท)	ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

20. Basic Earnings Per Share

	 	 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. 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

	 เมื่อวันที่	17	 เมษายน	2552	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ	มมีตอินมุตัิในเรือ่งการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรา

หุ้นละ	0.20	บาท	รวมเป็นเงิน	200	ล้านบาท		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับ

ความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกจิประกนัภยัใหจ้า่ยเงนิปนัผลดงักลา่วไดใ้นอตัราหุน้ละ	

0.135	บาท	รวมเป็นเงิน	135	ล้านบาท	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	

2552	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

เรียบร้อยแล้ว

	 เมือ่วนัที	่11	พฤศจกิายน	2552	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ 

บรษิทัฯ	มมีตอินมุตัิในเรือ่งการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรา

หุ้นละ	0.15	บาท	รวมเป็นเงิน	180	ล้านบาท	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้จ่าย

เงินปันผลดังกล่าวได้ในอัตราหุ้นละ	0.15	 บาท	 เมื่อวันที่	 11	

ธันวาคม	2552	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้

แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

	 เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2551	บรษิทัฯ	ไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่ง

กาลค้างจ่ายจำานวน	1,000	 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเงินปันผล

ระหว่างกาลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2550

25. ภาระผูกพัน

	 บริษัทฯ	 ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ

เชา่พืน้ที่ในอาคาร	รถยนตแ์ละอปุกรณ	์อายขุองสญัญามรีะยะเวลา

โดยเฉลี่ยประมาณ		3	ถึง	24	ปี	สำาหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร	และ

ประมาณ	1	 ถึง	5	 ปี	 สำาหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์	 สัญญา 

ดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้	

24. Dividends Paid

	 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.

	 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.
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สัญญาเช่าดำาเนินงาน	 Operating	lease	agreements	 28.87	 25.60	 5.64	 60.11

สัญญาบริการ	 Services	agreements	 33.17	 41.05	 18.78	 93.00

รวม Total 62.04 66.65 24.42 153.11

สัญญาเช่าดำาเนินงาน	 Operating	lease	agreements	 23.81	 29.45	 6.65	 59.91

สัญญาบริการ	 Services	agreements	 28.98	 48.63	 21.94	 99.55

รวม Total 52.79 78.08 28.59 159.46

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่ต้อง

จ่ายในอนาคตดังต่อไปนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่ต้อง

จ่ายในอนาคตดังต่อไปนี้

จ่ายชำาระภายใน / Pay within

จ่ายชำาระภายใน / Pay within

1 ปี
1 Year

1 ปี
1 Year

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

เกิน 5 ปี
5 Years

เกิน 5 ปี
5 Years

รวม
Total

รวม
Total

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

	 As	at	31	December	2009,	the	Company	has	outstanding	

commitments as follows: 

	 As	at	31	December	2008,	the	Company	has	outstanding	

commitments as follows: 

26.  เครื่องมือทางการเงิน

 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ	 ตามที่นิยามอยู่

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	32	 “การแสดงรายการสำาหรับเครื่อง

มือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 เงินให้กู้ยืม	เบี้ยประกันภัยค้างรับ	รายได้

จากการลงทนุคา้งรบั	เงนิจา่ยตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจา่ย	เงนิ

คา้งจา่ยเกีย่วกบัการประกนัภยัตอ่	บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	และมนีโยบายในการบรหิารความ

เสี่ยงดังนี้

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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เงินฝากสถาบันการเงิน	 Deposits	at	financial	institutions	 326,599,705	 566,465,147	 825,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	สุทธิ	 Investments	in	securities	-	net

	 พันธบัตร	 	 Bonds	 -	 -	 42,951,296,082	

	 ตั๋วเงิน	 	 Notes	 -	 -	 4,695,637,979

	 หุ้นกู้		 	 Debentures	 -	 -	 7,763,767,603

เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ	 Loans	-	net	 -	 34,228,752	 1,869,852,013

รวม Total 326,599,705 600,693,899 58,105,553,677

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงิน

ให้กู้ยืมและจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำาคัญ	 เนื่องจาก 

ผู้กู้ยืมและผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรม

ที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆในประเทศ	 และมูลค่าสูงสุดของ

ความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวตามที่แสดงไว ้

ในงบดุล

	 ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็น

ประกันไม่มีสาระสำาคัญ	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ให้	 ผู้เอาประกันกู้ยืม

เปน็จำานวนเงนิทีน่อ้ยกวา่มลูคา่เงนิสดตามกรมธรรมท์ีม่กีบับรษิทัฯ	

และความเสี่ยง	 ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำานอง

เป็นประกันมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินกู้ยืม	 หักด้วยมูลค่า

ที่บริษัทฯ	สามารถรับชำาระคืนจากสินทรัพย์ที่นำามาจำานอง

  

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยว

เนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 และเงิน

ให้กู้ยืม	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 บริษัทฯ

จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญ

สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Balance as at 31 December 2009

ไม่มีดอกเบี้ย
No Interest

อัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด

Floating Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยคงที่

Fixed Interest Rate

 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.

	 There	is	insignificant	risk	from	policy	loans	since	the	

sum	that	the	Company	has	lent	to	insured	parties	is	less	than	

cash	value	of	their	policies	with	the	Company.		The	maximum	

value	of	the	risk	arising	from	secured	loans	is	the	amount	of	

the	loan	less	the	value	which	the	Company	is	able	to	derive	

from	the	assets	placed	as	collateral.

 Interest rate risk

	 The	Company’s	exposure	to	interest	rate	risk	relates	

primarily	to	its	deposits	at	financial	institutions,	investments	in	

securities	and	loans.	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.

	 Significant	financial	assets	as	at	31	December	2009	

classified	by	type	of	interest	rates	are	summarised	in	the	table	

below.

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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	 สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตาม

วันที่ครบกำาหนด	หรือ	วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หาก

วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	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.

เงินฝากสถาบันการเงิน

Deposits	at	financial	institutions		 525,000,000	 -	 300,000,000	 825,000,000	 3.28

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	สุทธิ

Investments	in	securities	-	net

	 พันธบัตร

	 Bonds	 6,752,476,872	 6,907,146,636	 29,291,672,574	 42,951,296,082	 5.22

	 ตั๋วเงิน

	 Notes	 2,750,637,979	 395,000,000	 1,550,000,000	 4,695,637,979	 3.03

	 หุ้นกู้	

	 Debentures	 348,040,286	 2,190,241,419	 5,225,485,898	 7,763,767,603	 5.73

เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ

Loans	-	net	 899,632	 16,107,163	 1,852,845,218	 1,869,852,013	 6.86	-	8.00

รวม

Total 10,377,054,769 9,508,495,218 38,220,003,690 58,105,553,677

1 - 5 ปี
1 - 5 Years

เกิน 5 ปี
Over 5 Years

รวม
Total

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
Average

Interest Rate

ภายใน 1 ปี
Within 1 Year

(ร้อยละต่อปี)
(% p.a.)

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยว 

เนื่องกับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่าง

ประเทศ	 และการทำาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันชีวิตในต่าง

ประเทศ	บรษิทัฯ	ไดต้กลงทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่ง

หน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2552	 บริษัทฯ	 มียอดคงเหลือของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

	 	 (ล้าน	/	Million)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ	/

	 	 	 Baht	per	1	foreign	currency	unit)

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	/	US	dollar	 64.50	 33.22

	 	 (ล้าน	/	Million)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ	/

	 	 	 Baht	per	1	foreign	currency	unit)

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	/	US	dollar	 64.50	 33.27	-	41.00

 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.	

	 As	at	31	December	2009,	the	balances	of	financial	

assets	denominated	in	foreign	currencies	are	summarised	

below.	

สกุลเงิน
Foreign Currency

สกุลเงิน
Foreign Currency

สินทรัพย์ทางการเงิน
Financial Assets

จำานวนที่ซื้อ
Bought Amount

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

Average Exchange Rate as
at 31 December 2009

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจำานวนที่ซื้อ

Contractual Exchange Rate Bought

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

	 Foreign	exchange	contracts	outstanding	at	 31 

December	2009	are	summarized	below.	



117

 26.2 มูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง

แลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้	 และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น

อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่อง

มือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ

กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

	 บริษัทฯ	 ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 หลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด	มลูคา่ยตุธิรรมถอืตาม

ราคาที่ซื้อขายกันในตลาด

	 เงินลงทุนทั่วไป	 มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำานวณได้อย่าง

เหมาะสม	จึงไม่มีการเปิดเผย

	 เงนิฝากสถาบนัการเงนิ	พนัธบตัร	หุน้กูแ้ละตัว๋เงนิ	ซึง่มรีะยะ

เวลาครบกำาหนดไมเ่กนิ	90	วนั	มลูคา่ยตุธิรรมถอืตามราคาทีแ่สดง

ในงบดุล	 ส่วนที่เกิน	90	 วันประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแส

เงินสด	โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

	 ตราสารอนพุนัธท์างการเงนิแฝง	มลูคา่ยตุธิรรมถอืตามราคา

ที่คำานวณโดยผู้ออกตราสาร

 26.2 Fair value

 A fair value is the amount for which an asset can be 

exchanged	or	a	 liability	settled	between	knowledgeable, 

willing	parties	in	an	arm’s	length	transaction.	The	fair	value	

is	determined	by	depending	on	the	nature	of	the	instrument.	

	 The	fair	value	is	determined	by	reference	to	the	market	

price	of	the	financial	instrument	or	by	using	an	appropriate	

valuation	technique,	depending	on	the	nature	of	the	instrument.

	 The	following	methods	and	assumptions	were	used	

by	the	Company	in	estimating	the	fair	values	of	financial 

instruments: 

 Investments in securities

	 The	fair	values	of	listed	securities	are	based	on	their	

quoted	market	prices.

	 The	fair	values	of	other	securities	cannot	be	properly	

calculated,	and	therefore	no	disclosure	is	made.

	 The	fair	values	of	deposits	at	financial	 institutions,	

bonds,	debentures	and	notes	with	maturity	periods	of	less	than	

90	days	are	based	on	their	carrying	values.		For	those	with	

maturity	periods	longer	than	90	days,	fair	values	are	estimated	

using	a	discounted	cash	flow	analysis	based	on	the	current	

interest	rate	and	the	remaining	period	to	maturity.

	 The	 fair	value	of	debt	securities	 in	 the	 form	of 

embedded	derivatives	are	based	on	the	calculations	made	

by	the	issuers.
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 เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

	 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมป์ระกนัภยัเปน็

ประกันถือตามจำานวนเงินที่แสดงในงบดุล

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		ราคาตามบัญชีของเครื่องมือ

ทางการเงนิของบรษิทัฯ	ทีแ่ตกตา่งไปจากราคายตุธิรรมอยา่งมสีาระ

สำาคัญมีดังต่อไปนี้

 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: 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด Held-to-maturity debt securities

พันธบัตร	-	สุทธิ	 Bonds	-	net	 41,690,042,139	 43,129,122,875

หุ้นกู้	-	สุทธิ	 Debenture	-	net	 7,658,828,342	 7,886,321,549

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ	5	(ก)	 Investments	in	notes	in	Note	5	(a)

	 (ไม่รวมเงินฝากเพิ่มในอนาคต)	 	 (exclusion	of	put	option)	 700,000,000	 701,925,407

เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ	5	(ข)	 Investments	in	notes	in	Note	5	(b)	 850,000,000	 1,114,687,359

	 	 	 	 	 ไม่สามารถคำานวณ

	 	 	 	 	 ราคาที่เหมาะสม

	 	 	 	 	 the	proper	value

เงินลงทุนในตั๋วเงิน	 Investments	in	promissory	notes	 4,695,637,979	 cannot	be	calculated

ราคาตามบัญชี
Carrying Value

มูลค่ายุติธรรม
Fair Value

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

	 บริษัทฯ	 ยังคงบันทึกพันธบัตร	 หุ้นกู้และตั๋วเงินข้างต้น

ในราคาตามบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ	 ตั้งใจจะถือเงินลงทุนจนครบ

กำาหนด

	 The	Company	has	 recorded	 the	above	bonds, 

debentures	and	notes	at	 their	book	values	because	the 

Company	intends	to	hold	the	investments	to	maturity.
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จ่ายภายใน Within หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

ภายใน	1	ปี	 Within	1	year	 200

1	-	3	ปี	 1	-	3	years	 300

รวม Total 500

 เงินลงทุนในตั๋วเงินตามหมายเหตุ 5 (ก)

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	 อาจต้องฝากเงินใน

อนาคตตามสัญญาเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้	

 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.

27. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ	คือ	การดำารงไว้

ซึง่ความสามารถในการดำาเนนิงาน	อยา่งตอ่เนือ่ง	และการดำารงเงนิ

กองทนุใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

28. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2553

27. Capital Management

	 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. Approval of Financial Statements

	 These	financial	statements	were	authorised	for	issue	

by	the	Board	of	Directors	on	24	February	2010.
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ทำาเนียบสาขา
BRANCH NETWORK

 ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

	ปทุมธานี	 380	ถ.รังสิต-ปทุมธานี	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	 0-2567-1414-6	 0-2567-4729

	 	 จ.ปทุมธานี	12130

  E-mail : pathumthani@bla.co.th  

	ศรีนครินทร์		 4/43-44	หมู่	10	ส่ีแยกลาซาล	ถ.ศรีนครินทร์	แขวงบางนา		 0-2383-4591-3,		 0-2758-8001

	 	 เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260				 0-2758-8002	

  E-mail : srinakarin@bla.co.th  

	สีลม	 302	อาคารเอ็ส	แอนด์	เอ	ชั้น	6-7	ถ.สีลม	แขวงสุริยวงศ์	 0-2233-0099	 0-2233-4114

	 	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

  E-mail : silom@bla.co.th  

	อโศก	 54	อาคารบี.บี.บิลดิ้ง	ชั้น10-11	ห้องเลขที่	1101-2	 0-2261-7766	 0-2261-7755

	 	 ถ.สุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา

	 	 กรุงเทพฯ	10110	 	 	 	

  E-mail : asoke@bla.co.th  

	 เอกมัย	 23	/	66-73	อาคารสรชัย	ชั้น	19-20	ซ.สุขุมวิท	63	ถ.สุขุมวิท	 0-2726-9777	 0-2726-9676

	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	 	

  E-mail : eakamai@bla.co.th  

ภาคกลาง

	 กาญจนบุรี	 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 

	 ชัยนาท	 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  

	 นครปฐม	 194	หมู่	1	ถ.ทรงพล	ต.ลำาพยา	อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000	 0-3421-8582-3	 0-3421-8584

  E-mail : nakhonpathom@bla.co.th   

	 บ้านโป่ง	 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  

	 ประจวบคีรีขันธ์	 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	



121

 ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

	 สมุทรสงคราม	 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  

	 สมุทรสาคร		 1600/119	ถ.ท่าปรง	ต.มหาชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร	74000	 0-3441-3679-80	 0-3441-3681

  E-mail : samutsakhorn@bla.co.th  

	 สระบุรี			 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	

	 สุพรรณบุรี	 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   

	 อ่างทอง	 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	 102	หมู่	16	ต.เมืองเก่า	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	25240	 0-3720-2533-4	 0-3728-2930

  E-mail : kabinburi@bla.co.th  

	 จันทบุรี	 29/10-11	ถ.พระยาตรัง	ต.วัดใหม่	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000	 0-3931-3251,	 0-3932-3782

  E-mail : chanthaburi@bla.co.th	 0-3931-3870,	0-3930-2927	

	 ฉะเชิงเทรา	 456,	458	ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	 0-3851-5805,	7	 0-3851-3859

	 	 จ.ฉะเชิงเทรา	24000	 0-3881-3028,	0-3881-2454

  E-mail : chachoensoa@bla.co.th  

	 ชลบุรี	 112/132-133	หมู่	1	ถ.พระยาสัจจา	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000	 0-3878-4261,	3	 0-3878-4262

  E-mail : chonburi@bla.co.th	 0-3878-4389,	0-3878-4198	

	 นครนายก	 149/5-6	หมู่	7	ถ.สุวรรณศร	ต.บ้านใหญ่	อ.เมือง	จ.นครนายก	26000	 0-3732-0939	 0-3732-0940

  E-mail : nakhonnayok@bla.co.th	 0-3732-0482	

	 บ้านเพ	 107/32	หมู่	2	ต.เพ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21160	 0-3865-2937-8	 0-3865-2939	

  E-mail : banphe@bla.co.th  

	 พัทยา	 62/3-4	หมู่	5	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150	 0-3836-8064-5	 0-3836-8066

  E-mail : pattaya@bla.co.th  

	 ระยอง	 83,85,87	ซ.6	ถ.ราษฎร์บำารุง	ต.เนินพระ	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000	 0-3861-5015,	0-3880-0449,	 0-3861-7152

  E-mail : rayong@bla.co.th	 0-3880-0184	

ภาคเหนือ

	 กำาแพงเพชร	 631/3	ถ.เจริญสุข	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.กำาแพงเพชร	62000	 0-5571-4105-6	 0-5571-4107

  E-mail : kamphaeng@bla.co.th  

	 เชียงคำา	 25	หมู่	10	ต.หย่วน	อ.เชียงคำา	จ.พะเยา	56110	 0-5445-4258-9	 0-5445-4260

  E-mail : chiangkham@bla.co.th  

	 เชียงราย	 208/3-4	หมู่	16	ถ.ราชโยธา	ต.รอบเวียง	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57000	 0-5375-8767,	0-5375-8543,	 0-5371-1243

  E-mail : chiangrai@bla.co.th	 0-5375-8794	 	

	 เชียงใหม่		 119/3	ถ.ช้างเผือก	ต.ศรีภูมิ	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50200	 0-5340-5318-9,	0-5340-5374-6	 0-5328-7250

  E-mail : chiangmai@bla.co.th	 0-5328-7251-3	
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 ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

ภาคเหนือ

	 ตาก	 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   

	 เถิน	 6/2-3	หมู่	11	ถ.เถินบุรี	ต.ล้อมแรด	อ.เถิน	จ.ลำาปาง	52160	 0-5433-3494,	0-5433-3493	 0-5433-3493

  E-mail : thoen@bla.co.th   

	 นครสวรรค์	 36/6-8	ถ.โกสีย์ใต้	ต.ปากน้ำาโพ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000	 0-5622-8742-4	 0-5622-8745	

  E-mail : nakhonsawan@bla.co.th  

	 พะเยา	 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  

	 พิจิตร		 2/256	ถ.ศรีมาลา	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000	 0-5665-1361-2	 0-5665-1363

  E-mail : phichit@bla.co.th  

	 พิษณุโลก	 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	 	

	 เพชรบูรณ์	 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   

	 ลำาปาง 236/9	หมู่	1	ถ.ลำาปาง-เชียงใหม่	ต.ปงแสนทอง	อ.เมือง	จ.ลำาปาง	52100	 0-5435-2623,	0-5422-6063,	 0-5435-2624

  E-mail : lampang@bla.co.th	 0-5422-7063	 	

	 สวรรคโลก	 90/7,9	หมู่	3	ถ.จรดวิถีถ่อง	ต.ย่านยาว	อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	64110	 0-5564-1507,	0-5564-1218	 0-5564-1807

  E-mail : sawankhalok@bla.co.th  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 กาฬสินธุ์	 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  

	 ขอนแก่น		 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	

	 ชัยภูมิ	 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  

	 ชุมแพ			 1212-1213	หมู่	15	ถ.มะลิวัลย์	ต.ชุมแพ	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	40130	 0-4338-5043-4	 0-4338-5045

  E-mail : chumpae@bla.co.th  

	 นครพนม	 175/3-4	ถ.บำารุงเมือง	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	

	 นครราชสีมา	 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	

	 นครราชสีมา	2	 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   

	 น้ำาโสม	 95-95/1	ม.1	ต.ศรีสำาราญ	อ.น้ำาโสม	จ.อุดรธานี	41210	 0-4228-7314,	0-4228-7351	 0-4228-7315

  E-mail : namsom@bla.co.th  

	 บุรีรัมย์	 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  

ทำาเนียบสาขา
BRANCH NETWORK
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 ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

	 โพนพิสัย	 2/4-5	ม.1	ต.จุมพล	อ.โพนพิสัย	จ.หนองคาย	43120	 0-4240-5681,	0-4240-5723,	 0-4247-1025

  E-mail : phonphisai@bla.co.th	 0-4247-1383	

	 มหาสารคาม	 1112/291-292	ถ.ริมคลองสมถวิล	ต.ตลาด	อ.เมือง	 0-4371-1789	 0-4371-2025

	 	 จ.มหาสารคาม	44000

  E-mail : mahasarakham@bla.co.th  

	 ร้อยเอ็ด	 38/8-9	ถ.สันติสุข	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	45000	 0-4351-3833,	0-4352-0172,	 0-4351-3833

  E-mail : roiet@bla.co.th	 0-4352-0098	

	 เลย	 29/8	ถ.ร่วมใจ	ต.กุดป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	42000	 0-4281-2198,	0-4281-2020	 0-4281-2020

  E-mail : loei@bla.co.th  

	 ศรีสะเกษ	 1420/8-9	ถ.อุบล	ต.เมืองใต้	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	33000	 0-4562-0304-5	 0-4564-3571

  E-mail : srisaket@bla.co.th  

	 สกลนคร	 241/4	ถ.สกลนคร-อุดรธานี	ต.ธาตุเชิงชุม	อ.เมือง	จ.สกลนคร	47000	 0-4271-1834,	0-4273-0394	 0-4271-2861

  E-mail : sakonnakhon@bla.co.th  

	 สุรินทร์	 511-513	ถ.ธนสาร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000	 0-4452-0247,	0-4452-0427	 0-4451-2092

  E-mail : surin@bla.co.th  

	 หนองคาย	 924/7	หมู่	14	ถ.ประจักษ์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.หนองคาย	43000	 0-4241-3890-1	 0-4241-3892

  E-mail : nongkhai@bla.co.th  

	 หนองบัวลำาภู	 63	หมู่	3	ถ.วิไสยอุดรกิจ	ต.หนองบัว	อ.เมือง	จ.หนองบัวลำาภู	39000	 0-4231-2897-8,	0-4236-0193,	 0-4231-2303

  E-mail : nongbualamphu@bla.co.th	 0-4236-0287	

	 อุดรธานี		 94/2	หมู่	7	ซ.บ้านโนนยาง	ถ.ทหาร	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	 0-4224-9439,	0-4224-9775-6,	 0-4224-9440

	 	 จ.อุดรธานี	41000	 0-4224-9894

  E-mail : udon@bla.co.th  

	 อุบลราชธานี	 188,190	ถ.ผาแดง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000	 0-4524-4491,	0-4526-4093	 0-4524-4429

  E-mail : ubonratchathani@bla.co.th  

ภาคใต้

	 กระบี่	 305/6	ถ.มหาราช	ต.ปากน้ำา	อ.เมือง	จ.กระบี่	81000	 0-7561-2142,	0-7561-2838	 0-7563-2866

  E-mail : krabi@bla.co.th  

	 ชุมพร	 181	ถ.กรมหลวงชุมพร	ต.ท่าตะเภา	อ.เมือง	จ.ชุมพร	86000	 0-7750-1871,	0-7757-1775	 0-7750-2727

  E-mail : chumphon@bla.co.th  

	 ตรัง	 59/61	ถ.ห้วยยอด	ต.ทับเที่ยง	อ.เมือง	จ.ตรัง	92000	 0-7521-1054,	0-7521-8826,	 0-7521-1247

  E-mail : trang@bla.co.th	 0-7521-3875	

	 นครศรีธรรมราช	 471	ถ.ราชดำาเนิน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	80000	 0-7536-0201-3	 0-7536-0204

  E-mail : nakhonsi@bla.co.th  

	 เบตง	 24	ถ.คชฤทธิ์	ต.เบตง	อ.เบตง	จ.ยะลา	95110	 0-7323-0114,	0-7324-5262	 0-7324-5262

  E-mail : betong@bla.co.th  

	 ปัตตานี	 400/53-54	หมู่	4	ถ.หนองจิก	ต.รูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	94000	 0-7331-9068,	0-7331-9168	 0-7331-9068

  E-mail : pattani@bla.co.th  
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 ชื่อสาขา สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

ภาคใต้

	 ภูเก็ต	 3/1	หมู่	3	ถ.เทพกษัตรีย์	ต.รัษฎา	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000	 0-7623-6810-7	 0-7623-6818

  E-mail : phuket@bla.co.th  

	 ยะลา	 317	ถ.สิโรรส	ต.สะเต็ง	อ.เมือง	จ.ยะลา	95000	 0-7321-3622,	0-7321-3825	 0-7321-5239

  E-mail : yala@bla.co.th  

	 ระนอง	 130/260	ถ.ท่าเมือง	ต.เขานิเวศน์	อ.เมือง	จ.ระนอง	85000	 0-7783-2956,	0-7783-5903	 0-7783-2594

  E-mail : ranong@bla.co.th  

	 สุราษฎร์ธานี	 4/26-27	หมู่	1	ถ.เล่ียงเมือง	ต.บางกุ้ง	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	84000	 0-7722-5275-6	 0-7722-5277

  E-mail : suratthani@bla.co.th  

	 หาดใหญ่	 830	อาคารบริษัทกรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 0-7446-4056-9	 0-7446-4060

	 	 ชั้น	3,4,5,	ถ.เพชรเกษม	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110	 	 	 	

  E-mail : hatyai@bla.co.th  






