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สว่ นที 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด ้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ทต
ี ้องการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข โดยให ้ประชาชนมีหลักประกันทางการเงิน
ทีม
 ันคงและมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
 ี พันตรีควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวศ
ิ าลวาจา และนายชิน โสภณพนิช
 ว่า “บริษั ท สุข สวัส ดิป
 เป็ น “บริษั ท กรุงสยามประกัน ชีวต
ก่อตัง. บริษั ทโดยใช ้ชือ
2 ระกันชีวต
ิ จํ ากัด ” และได ้เปลีย
 นชือ
ิ
จํากัด” และได ้เริม
 ดําเนินกิจการตัง. แต่วน
ั ที 1 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2494 เป็ นต ้นมา
ในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษั ทได ้เน ้นไปในด ้านสวัสดิก ารสงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทังถึงปี
2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานทีป
 รึกษาของบริษัทในขณะนั น
. ได ้แนะนํ าให ้บริษัทเริม
 พัฒนาด ้านประกันชีวต
ิ อย่าง
จริงจัง โดยได ้ มอบหมายให ้คุณวัย วรรธนะกุล ผู ้ซึง มากไปด ้วยประสบการณ์ และคุณ วุฒ เิ ป็ นทีย
 อมรั บทัง. ภายในและ
 วชาญ
ต่างประเทศมาวางโครงสร ้าง และจัดองค์กรการบริหารโดยอาศัยคําแนะนํ าจาก Mr.K.V. Claridge , F.I.A.ผู ้เชีย
ด ้านคณิตศาสตร์ประกันชีวต
ิ ของบริษัท สวิสรีอน
ิ ชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 เป็ น "บริษัท กรุงเทพ
เมือ
 วันที 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวต
ิ จํากัด ได ้ทําการเปลีย
 นชือ
ประกันชีวต
ิ จํากัด" บ่งบอกถึงความเป็ นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
และได ้ให ้การสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทด ้วยดีมาโดยตลอด
ต่อมาเมือ
 วันที 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด ได ้แปรสภาพเป็ น บริษัท มหาชน จํากัด
เพือ
 ให ้บริษัท มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได ้ และเพือ
 เพิม
 ประสิทธิภาพในการทํางานและให ้บริการ
ทีด
 แ
ี ก่ประชาชน
เมือ วั น ที 25 กั น ยายน 2552 บริษั ท กรุ ง เทพประกั น ชีว ต
ิ จํ า กั ด (มหาชน) ได ้เข ้าจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด ้วยทุนจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท
ปั จจุบัน นอกจากการประกอบธุรกิจด ้านการประกันชีวต
ิ แล ้ว บริษัทยังมุ่งเน ้นในการสร ้างความมันคงทางการ
เงินให ้แก่ป ระชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการเสริม สร ้างคุณ ค่าชีวต
ิ โดยการให ้คําแนะนํ าด ้านการวางแผนทางการเงินอย่าง
รอบด ้านอีกด ้วย
ั ัศน์ ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1.1 วิสยท
ั ัศน์ (Vision)
วิสยท
“ให ้คนไทยเห็นประโยชน์การประกันชีวต
ิ และทําประกันชีวต
ิ ให ้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวต
ิ ”
ภารกิจ (Mission)
“ บริษัทมีความมุง่ มันทีจ
 ะเป็ นผู ้นํ าในการสร ้างความมันคงทางการเงินให ้กับประชาชนทุกกลุม
่ ด ้วยการปกป้ อง
คุณค่าชีวต
ิ การให ้คําแนะนํ าด ้านการวางแผนการเงิน และบริการทีป
 ระทับใจ ผ่านตัวแทน คูค
่ ้า และพนั กงานทีม
 ค
ี วาม
จริงใจ และมีความรู ้ระดับแนวหน ้าของประเทศ ”
ค่านิยมองค์กร (Value)
ศรัทธา

:: ส่งมอบการประกันชีวต
ิ ด ้วยความยินดี มุ่งมันสร ้างเสริมให ้ประชาชนเห็นประโยชน์และคุณค่าการ
ทําประกันชีวต
ิ

รับผิดชอบ

:: มุ่งมันให ้งานสําเร็ จและเกิดผลสัมฤทธิต
2 ามวัตถุประสงค์ทไี ด ้รับมอบหมายภายในเวลาทีก
 ําหนด
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผู ้อืน

ส่วนที 1 หน ้าที 1

จริงใจ

:: สร ้างความไว ้วางใจให ้ลูกค ้าและผู ้มาติดต่อ ด ้วยการบริการทีป
 ระทับใจเกินความคาดหมาย มีการ
 สารและการให ้ข ้อมูลทีเ ปิ ดเผยตรงไปตรงมา
สือ
ั เจน มีความคิดริเริม
:: มุง่ มันด ้วยเป้ าหมายทีช
 ด
 แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ

พัฒนาตน

่ วามสําเร็จในอาชีพ
และต่อเนือ
 ง จนก ้าวขึน
. สูค
ทํางานเป็ นทีม

่ ุดหมายทีว างไว ้
:: ทํางานเชิงรุกอย่างมีเป้ าหมาย มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมันสูจ
ร่วมกันอย่างสร ้างสรรค์ เป็ นกําลังใจและเป็ นมิตรต่อเพือ
 นร่วมงาน

เป้าหมายระยะยาวของบริษ ัท
 มโยงทุกเป้ าหมายของแผนงานของบริษัท คือ “การเป็นผูน
บริษัทมุ่งเน ้นกลยุทธ์หลักทีจ
 ะเชือ
้ ําในการสร้าง
ความมน
 ั คงทางการเงินแก่ประชาชนทุกกลุม
่ ” และมีเป้ าหมายเป็ นบริษัทระดับแนวหน ้า โดยมีเบีย
. ประกันชีวต
ิ รั บ
รวมอยูใ่ นกลุม
่ TOP 3 ของธุรกิจประกันชีวต
ิ ภายในปี 2561 ซึง สรุปสาระสําคัญได ้ ดังนี.


ผลิต ภั ณ ฑ์ ท ีม ีค วามหลากหลายพร อ้ มกั บ นวั ต กรรมทีต อบโจทย์ใ นการสร า้ งหลั ก ประกั น ชีว ต
ิ อย่ า ง
เหมาะสมกับลูกค ้าแต่ละกลุม
่



มีความรู ้เกีย
 วกับลูกค ้าอย่างลึกซึง. ด ้วยการแบ่งกลุ่มลูกค ้า พร ้อมกับการสร ้างความสัมพั นธ์ท ด
ี ก
ี ับลูกค ้า
เพือ
 เพิม
 ความสามารถในการขายทัง. ในกลุม
่ ลูกค ้าเดิมและศักยภาพในการหาลูกค ้าใหม่



เพิมประสิทธิภาพของช่องทางขายและบริการทีห
 ลากหลายด ้วยสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางอย่าง
เหมาะสม



การบริการเป็ นเลิศในการสร ้างประสบการณ์อน
ั ดีแก่ลก
ู ค ้า ด ้วยการบริการทีร วดเร็วและมีประสิทธิภาพ



การลงทุนทีม
 ผ
ี ลตอบแทนมากกว่า risk-return



ั ยภาพให ้มาร่วมงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็ นองค์กรที High Performance ทีด
 งึ ดูดผู ้มีศก



เพิม
 ศักยภาพการใช ้เทคโนโลยีในการบริหารงานโดยมีลก
ู ค ้าเป็ นศูนย์กลาง



 งทัว ทัง. องค์กร
การบริหารความเสีย
1.2 การเปลีย
 นแปลงและพ ัฒนาการทีส
 ําค ัญ

รางว ัลแห่งความภูมใิ จ

-

บริษั ท กรุงเทพประกัน ชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) ได ้รั บ รางวัล “ศูนย์รับเรือ
 งและแก ้ไขปั ญ หาผู ้บริโภคดีเด่น

ประจําปี 2557” ภายใต ้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรือ
 งและแก ้ไขปั ญหาให ้กับผู ้บริโภค (Call Center) ของสํานั ก
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เนือ
 งในโอกาสทีบ
 ริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวต
ิ เป็ นผู ้ประกอบการทีส
 ามารถตอบโจทย์ความต ้องการของประชาชนในด ้านการรับเรือ
 งราวร ้องทุกข์และการ
แก ้ไขปั ญหาได ้อย่างดีมาโดยตลอด ตอกยํ.ามาตรฐานการจัดการและคุณภาพการให ้บริการอันเป็ นเลิศอย่างแท ้จริง

-

บริษัทได ้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใสประจําปี 2556” เมือ
 วันที 8 ธันวาคม 2557 ถือเป็ นบริษัทประกันชีวต
ิ

เพี ย งรายเดีย วทีไ ด ้รั บ เกีย รติรับ รางวัล นี. จากผลของนโยบายและการดํ า เนิน งานด ้วยหลัก ธรรมาภิบ าล โปร่ งใส มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตามเกณฑ์การคัดเลือก และด ้วยความมุง่ มันในการให ้บริการ เสริมสร ้าง
ความมัน คงทางการเงินให ้กับ ประชาชน ทัง. การสร ้างหลักประกันและสร ้างฐานะ พร ้อมกับ เสริมสร ้างความมันคงของ
องค์กร ตลอดจนการสร ้างสรรค์สงั คมในมิตต
ิ า่ งๆ

-

บริษัทได ้รับการรับรองเป็ น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต” โดยผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ

ส่วนที 1 หน ้าที 2

-

บริษัทได ้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น (Annual General Meeting, AGM) ประจําปี

2557 ด ้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในระดับ “ดีเลิศ+สมควรเป็ นตัวอย่าง” เป็ นปี แรก โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

บริษั ทได ร้ ั บ การจั ด อั น ดั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การทีด ีข องบริษั ทจดทะเบีย น (Corporate Governance

rating, CG rating) ปี 2557 ในระดับ “4 ดาว” เป็ นปี ที 2 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
A ฐานให้แข็งแกร่ง
การพ ัฒนาโครงสร้างพืน
-

 สาร สร ้างการรับรู ้และความเชือ
 มันในแบรนด์
ด ้านการสือ
 สารให ้ประชาชนทราบถึงวิสัยทัศ น์แ ละภารกิจ ของบริษั ทอย่างต่อ เนือ ง
ในปี 2557 บริษั ทมีการสือ
และให ้ประชาชนทราบถึงแนวคิด “สร ้างความมัน คงทางการเงิน ด ้วยการวางแผนการเงิน อย่างรอบด ้าน
สร ้างหลักประกันควบคู่กับการสร ้างฐานะ” โดยการให ้ความรู ้เรือง “การสร ้างมันคงทางการเงินให ้ตนเอง
และครอบครัว ด ้วยการวางแผนทางการเงิน” ผ่านทางกิจกรรมทีส
 าํ คัญคือ
1) เผยแพร่แนวคิดโดยผู ้บริห าร, สกู๊ป ให ้ความรู ้ และตอบคํ าถามเกีย
 วกับการวางแผนการเงินและ
 สาธารณะ ทัง. Free TV / Cable TV / วิทยุ และ
การสร ้างหลักประกันควบคูก
่ บ
ั สร ้างฐานะ ผ่านสือ
สิง พิมพ์
2) ให ้บริก าร “วางแผนการเงิน ” ต่อ ประชาชนโดยไม่ค ด
ิ ค่า ใช ้จ่า ย ในงานกิจ กรรมด ้านการเงิน ที
สําคั ญ ต่างๆ เช่น Money Expo, งานวัน ประกั น ชีว ต
ิ แห่ง ชาติ และงาน Post Today Expo เพือ
เป็ นการสร ้าง Brand Experience
3) เปิ ด Corporate Facebook Fan Page “Bangkoklife” เพือ
 ให ้ประชาชนในโลกออนไลน์สามารถ
ั ทัศน์ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของกรุงเทพประกันชีวต
รับรู ้ถึงแนวความคิด วิสย
ิ มากยิง ขึน
.
4) ก าร ใ ห ค
้ วา ม รู ด
้ า้ น ก าร เงิ น ต่ า ง ๆ ผ่ าน Social Network: Corporate Facebook Fan Page
“Bangkoklife” เพือ
 ให ้ประชาชนในโลกออนไลน์สามารถรับรู ้แนวคิดของบริษัทมากยิง ขึน
. รวมถึง
การอัพเดทข่าวสารกิจการด ้าน CSR ผ่าน Facebook : BLA Happy Life
5) ร่วมกับพั นธมิตรธุรกิจ บลจ.บัวหลวง และบมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดเสวนาภายใต ้หัวข ้อ “ชีวต
ิ
ออกแบบได ้” ด ้วยการวางแผนการเงิน อย่างรอบด ้าน โดยนํ าเสนอแนวทางการออกแบบแผน
ทางการเงิน ตามช่วงอายุท ม
ี ไี ลฟ์ สไตล์ (Lifestyle) ทีแ
 ตกต่างกัน เพือ สร ้างความพร ้อมในการ
ดําเนินชีวต
ิ ในอนาคตอย่างมีความสุข
 สาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนืองเพือ
6) โฆษณาทางสือ
 สร ้างการรับรู ้ในแบรนด์กรุงเทพประกันชีวต
ิ ใน
แคมเปญ “ความเสีย งไม่ ส ะเทือ นความสุข เมื อ พร อ้ มทั .ง หลั ก ประกั น และฐานะ” เพื อ สือ ถึง
แนวความคิดของกรุงเทพประกันชีวต
ิ ในเรืองการวางแผนการเงินให ้ประชาชน เพือเตรียมพร ้อม
 ง ผ่านสือ
 ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา สือ
 สิง พิมพ์ตา่ งๆ สือ

รับมือกับความเสีย
ออนไลน์

7) ขยายการรั บ รู ้แบรนด์ก รุง เทพประกั น ชีว ต
ิ ด ้วยผลิต ภั ณ ฑ์ต่า งๆ ให ้เป็ นทีรู ้จั ก มากยิง ขึน
. ในสือ
ออนไลน์ และเป็ นการขยายกลุ่ม ลูกค ้าใหม่เพิมขึน
. เช่น การทํา Google Adwords เพือ ให ้คนที
 บริษัทและได ้เห็นผลิตภัณฑ์มากยิง ขึน
ใช ้ Search engine ได ้พบชือ
.
 และแบรนด์กรุงเทพประกันชีวต

8) สร ้างการจดจํ าในชือ
ิ โดยเน ้นการทํ า Brand Visibility ตามสือ
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น VTR ในโทรทัศน์ Jingle ในวิทยุ ป้ ายโฆษณาต่างๆ เพือ
 ให ้คนเห็น และรับรู ้ถึง
แบรนด์ให ้มากทีส
 ด
ุ
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9) เพิม
 ความคุ ้นเคยกับแบรนด์ และสร ้างภาพลักษณ์องค์กรให ้เป็ นทีร ู ้จักในวงกว ้าง ผ่านทาง
 กิจ กรรมต่ า งๆ (Brand Visibility) โดยสือ Outdoor ทั .ง การใส่เ สื.อ ทีม ีต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
กรุงเทพประกันชีวต
ิ ในงานต่างๆ ป้ ายข ้างทางในต่างจังหวัด Billboard ร่มสนาม เต็นท์ หรือ
ั ยภาพทัว ประเทศ
ป้ ายต่างๆ ในพืน
. ทีศ
 ก
 กิจ กรรม Brand Activation ทีจ ะให ้กรุ งเทพประกัน ชีว ต
ิ เป็ นทีรู ้จั ก ด ้วยการออกกิจ กรรมใน
งานต่างๆ เช่น ออกบูธงาน ทีว ี 3 สัญจร
-

ด ้านระบบการดําเนินงานและการจัดการ
บริษัทมุ่งมันต่อการสร ้างสรรค์งานบริการภายใต ้ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
อย่างต่อเนือง เพือ
 ให ้การบริการได ้คุณภาพมาตรฐานถูกต ้องสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็ วทัง. ในปั จจุบันและ
อนาคต โดยเป็ นบริษัทประกันชีวต
ิ แห่งแรกทีผ
 ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
International Certifications Ltd., Auckland New Zealand (ICL) ด ้านการดํ าเนิน งานกรมธรรม์ส ามั ญ
่ าขา
สายประกันชีวต
ิ ฝ่ ายประกันกลุม
่ และสํานั กงานสาขา เพือ
 เพิม
 ประสิทธิภาพของการบริการกระจายสูส
ทัวทุกภูมภ
ิ าคแบบครบวงจร โดยในปี 2557 บริษัทได ้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
เพิม
 อีก 4 สาขา รวมเป็ น 46 สาขาจากทัง. หมด 76 สาขา และในอนาคตบริษัทมีเป้ าหมายทีจ
 ะเพิม
 ระดับ
่ าขาอย่างต่อเนือ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพให ้กระจายสูส
 งต่อไป
. และขายหน่ วย
นอกจากนี.บริษัทยังมีหน่ วยงานปฏิบัตก
ิ ารนายหน ้าหน่ วยลงทุน ซึง สนั บสนุ นการซือ
ลงทุนให ้กับตัวแทนของบริษัทเพือ
 เป็ นทีป
 รึกษาและนํ าเสนอในการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร

-

ด ้านช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษั ทได ้พั ฒ นาช่อ งทางการขายตรงผ่ า น Telemarketing ต่ อ เนื อ งจากปี 2556 ด ้วยการขยาย
ผลผลิต Telemarketing โดยเพิม
 การ Cross Selling ผ่านฐานลูกค ้าของ I-direct broker เพือขยายฐาน
ลูก ค ้ารายใหม่ให ้มากยิง ขึน
. ร่วมกับ การออกแบบประกัน เพือ การคุ ้มครองสุข ภาพและรายได ้ เพือ ขยาย
ตลาดทัง. ในฐานลูกค ้าเดิมและลูกค ้าใหม่

-

ด ้านการบริการ
บริษั ทได ้เปิ ดให ้บริก าร Service Center ทีส
 ํานั ก งานใหญ่ เมือ
 เดือ นมกราคม 2557 โดยให ้บริการ
แบบครบวงจร (One Stop Service) ทัง. การให ้บริการด ้านการชําระเงิน และงานบริการ เพืออํ านวยความ
สะดวกให ้กับผู ้เอาประกันและตัวแทน

- ด ้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนและการสร ้างทีมทีป
 รึกษาทางการเงิน
. 514
บริษั ทมีตัวแทนทีไ ด ้รั บรางวัล ตัวแทนคุณ ภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจํ าปี 2557 ทัง. สิน
คน จากทัง. ธุรกิจ 2,910 คน เป็ นอันดับที 3 ของธุรกิจ และ มีทป
ี รึกษาการวางแผนทางการเงินทีผ
 ่านการ
. นํ า และได ้รั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
อบรมจากสถาบั น ชัน
(ก.ล.ต) จํ านวน 730 คน ซึง การมุ่งมัน พั ฒ นาดังกล่าวเพือสนั บสนุ นภารกิจของบริษั ทในการทีจ
 ะเป็ นผู ้นํ า
ทางการเงินในการสร ้างความมันคงให ้ประชาชนทุกกลุ่มและให ้คําแนะนํ าด ้านการวางแผนการเงินได ้อย่าง
ครบวงจร
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1.3 โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุม
่ บริษ ัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ได ้ลงทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ซึง เป็ นบริษั ทนายหน า้ ประกั น วิน าศภั ย เมือ วัน ที 7 พฤศจิก ายน 2555 เพือ เพิม ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน และขยาย
ความสามารถในการเสนอขายสินค ้าและบริการให ้มีความหลากหลาย ในการตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า และถือ
เป็ นการสนับสนุนให ้ตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษัทเป็ นทีป
 รึกษาทางการเงินทีค
 รบวงจรมากขึน
.
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด มีทน
ุ จดทะเบียน 4,000,000 บาท จํานวนหุ ้น 400,000
หุ ้น มูลค่าทีต
 ราไว ้ 10 บาทต่อหุ ้น ทัง. นี. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ได ้เพิม
 สัดส่วนการถือหุ ้นจากเดิม
. หุ ้นจากผู ้ถือหุ ้นเดิมซึง ไม่ใช่บุคคลทีเ กีย
ร ้อยละ 15 เป็ นร ้อยละ 99 เมือ
 วันที 28 กรกฎาคม 2557 โดยได ้ซือ
 วข ้องใน
ราคาทีต
 ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท และเมือ
 วันที 8 สิงหาคม 2557 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ได ้เพิม
 ทุน
จดทะเบียนเป็ น 4,000,000 บาท โดยออกหุ ้นใหม่ จํานวน 200,000 หุ ้น ขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาที
ตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท
ั ันส ์ โปรกเกอร์ จําก ัด
โครงสร้างการถือหุน
้ ของบริษ ัท บีแอลเอ อินชวร
 -นามสกุล
ชือ

ลําดับ
1

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

396,000

99.00

นางกัลยา ม ้ามณี

2,000

0.50

3

นายประสิทธิ2 บุญเจริญ

1,998

0.50

4

ั ดิโ2 สภากุล
นางสมใจ สุทธิศก

2

0.00

ั ันธ์ก ับกลุม
1.4 ความสมพ
่ ธุรกิจของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได ้มีความสัมพันธ์หรือเกีย
 วข ้องกับการดําเนินธุรกิจอืน
 ของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
อย่างมีนัยสําคัญ
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2. ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์และการให้บริการ
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวต
ิ โดยเบีย
% ประกันภัยรับส่วนหนึง จะถูกกันไว ้เป็ นเงินสํารองประกันชีวต
ิ
โดยมีการดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวต
ิ ส่วนนีโ% ดยนํ าไปลงทุน
ภายใต ้พระราชบัญ ญัตป
ิ ระกันชีวต
ิ พ.ศ. 2535 ซึง แก ้ไขเพิม
 เติมโดยพระราชบัญ ญั ตป
ิ ระกันชีวต
ิ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2551 ปั จจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การประกันชีวต
ิ การประกันชีวต
ิ
เป็ นวิธก
ี ารทีบ
 ุคคลกลุ่มหนึงร่วมกันเฉลีย
 ภัยอันเนืองจากการเสียชีวต
ิ การสูญ เสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญ เสีย
รายได ้ในยามชรา โดยทีเ มือ
 บุคคลใดต ้องประสบกับภัยเหล่านั น
% ก็ได ้รับเงินเฉลีย
 ช่วยเหลือเพือ
 บรรเทาความเดือดร ้อน
แก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัททําหน ้าทีน
 ํ าเงินดังกล่าวไปจ่ายให ้แก่ผู ้ประสบภัยหรือผู ้รับผลประโยชน์
ในอดีตบริษัทเริม
 ประกอบการธุรกิจประกันชีวต
ิ โดยเน ้นกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ สามัญประเภทคุ ้มครองตลอดชีวต
ิ
ปั จจุบันบริษั ทได ้ทํ าการพั ฒ นารูป แบบผลิตภั ณ ฑ์เพือตอบสนองความต ้องการของลูก ค ้าและก่อให ้เกิด ประโยชน์กับ
ลูกค ้าสูงสุด โดยหลักแล ้วการทําประกันชีวต
ิ จะให ้ผลประโยชน์กับผู ้เอาประกัน ในสองรูป แบบหลัก คือ ผลประโยชน์
ทางด ้านความคุ ้มครอง และผลประโยชน์ท างด ้านการออมทรัพ ย์ ผู ้เอาประกันได ้รั บประโยชน์ท างด ้านความคุ ้มครอง
โดยบริษั ทประกัน จะชํา ระเงิน คุ ้มครองให ้กับ ผู ้รั บ ประโยชน์ หากผู ้เอาประกัน เจ็ บ ป่ วย ประสบอุบั ต เิ หตุห รือ เสีย ชีว ต
ิ
สํ า หรั บ ประโยชน์ ท างด ้านการออมทรั พ ย์ ผู เ้ อาประกั น จะได ้รั บ เงิน ผลประโยชน์ ใ นระหว่า งระยะเวลาของสัญ ญา
ประกันภัย
2.1.1 ประเภทการประกันชีวต
ิ
ปั จจุบันบริษัทมีแบบประกันทีส
 ามารถเสนอให ้กับลูกค ้ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตามประเภทการประกันได ้
ดังต่อไปนี%

2.1.1.1 ประกันชีวต
ิ สามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกัน ชีวต
ิ รายบุค คลทีจํ านวนเงิน เอาประกัน ภั ย ขึน
% อยู่กับ ความสามารถในการชํา ระเบีย
% ของแต่ล ะ
บุคคล ความคุ ้มครองและระยะเวลาในการชําระเบีย
% ขึน
% อยู่กบ
ั แบบของการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ
จนผู ้ทําประกันมีอายุครบอายุใดอายุหนึง ทีก
 ําหนดไว ้ โดยอาจมีงวดการชําระเบีย
% ประกันภัยเป็ นรายปี ราย 6 เดือน ราย
3 เดือนหรือรายเดือน การทําประกันชีวต
ิ ประเภทนี%ผู ้เอาประกันจะได ้รับผลประโยชน์หลักคือความคุ ้มครองและการออม
ทรัพย์ โดยประกันชีวต
ิ สามัญแบบต่างๆ จะมีสัดส่วนผลประโยชน์ของความคุ ้มครองและการออมทรัพย์ตา่ งกันออกไป
ประกันชีวต
ิ สามัญมีลก
ั ษณะแบบประกันดังนี%
(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
หมายถึง แบบประกัน ชีวต
ิ ทีกํ าหนดเงือ
 นไขการจ่า ยเงิน เอาประกัน ให ้กับ ผู ้รั บ ผลประโยชน์เมือ ผู ้ทํ า
ประกันเสียชีวต
ิ หรือ จ่ายเงินเอาประกันให ้แก่ผู ้เอาประกันในกรณีท ผ
ี ู ้เอาประกันมีชวี ต
ิ อยู่ในวันทีก
 รมธรรม์ครบกําหนด
สัญ ญา ซึง โดยทัวไปจะกําหนดวันครบอายุสัญ ญาเมือ
 ผู ้เอาประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชีวต
ิ
สามัญทีเ น ้นผลประโยชน์ด ้านความคุ ้มครองและได ้รับความนิยมมากประเภทหนึง โดยทัวไปแบบประกันแบบตลอดชีพ
จะกําหนดการชําระเบีย
% ตลอดชีพ แต่บ างแบบอาจจะลดระยะเวลาชําระเบีย
% ลงเพือ ให ้เหมาะสมกับความต ้องการของ
ลูกค ้า เช่น ชําระเบีย
% 15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอายุ 70 ปี
(2) แบบชัว ระยะเวลา (Term Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวต
ิ ทีก
 ําหนดเงือ
 นไขการจ่ายเงินเอาประกันให ้แก่ผู ้รับประโยชน์ในช่วงระยะเวลา
หนึงๆ เมือ
 ผู ้ทํ าประกันภัยเสียชีวต
ิ ภายในระยะเวลาทีก
 ําหนดไว ้ในกรมธรรม์ป ระกันภัย โดยทัวไปมีระยะเวลาคุ ้มครอง
หรืออายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะนีม
% จ
ี ด
ุ เด่นทีอ
 ัตราเบีย
% ประกันภัยตํา
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(3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวต
ิ ทีก
 ําหนดเงือ
 นไขการจ่ายเงินเอาประกันให ้แก่ผู ้รับประโยชน์ เมือ
 ผู ้ทําประกัน
เสียชีวต
ิ ภายในระยะเวลาทีก
 ําหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให ้กับผู ้ทําประกันภัย เมือ
 ผู ้ทําประกันภัยมีชวี ต
ิ
อยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึง อาจมีทางเลือกการชําระเบีย
% หลากหลายระยะเวลา และเพิม
 การคืนเงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย ทําให ้แบบประกันนี%เป็ นแบบประกันชีวต
ิ สามัญทีเ พิม
 ผลประโยชน์ด ้านการออม
ทรัพย์
(4) แบบบํานาญ (Pension)
การประกันชีวต
ิ แบบเงินได ้ประจํา เหมาะสําหรับผู ้ทีค
 าดว่าจะยังชีพ และมีอายุยน
ื ยาว เป็ นการประกัน
ชีวต
ิ เพือคุ ้มครองการสูญ เสียทางเศรษฐกิจ อันเนืองมาจากการสูญเสียรายได ้เมือ
 มีอายุมากขึน
% หรือเมือ
 พ ้นวัยทํ างาน
บริษัทประกันชีวต
ิ จะจ่ายเงินจํ านวนหนึงเท่ากันอย่างสมําเสมอให ้แก่ผู ้เอาประกันชีวต
ิ ทุกเดือนหรือทุกปี นั บแต่ผู ้เอา
ประกันชีวต
ิ เกษี ยณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็ นต ้น แล ้วแต่เงือ
 นไขในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีก
 ําหนดไว ้
%
สําหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึน
% อยู่กบ
ั ความต ้องการของผู ้เอาประกันชีวต
ิ ทีจ
 ะเลือกซือ
(5) สัญญาเพิม
 เติม (Rider)
สัญ ญาเพิมเติม เป็ นสัญ ญาทีบ
 ริษั ทประกันชีวต
ิ ทํ าให ้กับ ผู ้ทีมก
ี รมธรรม์ประกัน ชีวต
ิ กับ บริษั ท เพือ ให ้
ั ญาเพิม
ความคุ ้มครองเพิม
 เติมจากกรมธรรม์หลักทีผ
 ู ้เอาประกันได ้ทํากับบริษัทแล ้ว บริษัทมีสญ
 เติมให ้ผู ้เอาประกันเลือก
2 ประเภทหลั ก ๆ คือ สัญ ญาเพิม เติม อุบั ต ิเหตุ (Personal Accident; PA) และสั ญ ญาเพิม เติม สุข ภาพ ซึง สัญ ญา
เพิม
 เติมอุบัตเิ หตุให ้ความคุ ้มครองการเสียชีวต
ิ และการสูญเสียอวัยวะเนืองจากอุบัตเิ หตุ และสัญญาเพิม
 เติมสุขภาพให ้
ความคุ ้มครองเกีย
 วกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล ทีเ กิดขึน
% ไม่วา่ จะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรือจากอุบต
ั เิ หตุ
2.1.1.2 การประกันชีวต
ิ กลุม
่ (Group Life Insurance)
ประกันกลุม
่ เป็ นการประกันชีวต
ิ ทีก
 รมธรรม์หนึงจะมีผู ้เอาประกันชีวต
ิ ร่วมกันตัง% แต่ 5 คนขึน
% ไป ส่วนมากจะ
เป็ นกลุม
่ ของพนั กงานบริษัท ซึง เป็ นสวัสดิการทีบ
 ริษัทห ้างร ้าน และองค์กรต่างๆ ทัง% ภาครัฐบาล และเอกชนจัดให ้กับ
 งของบุคคลในกลุม
ลูกจ ้างหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสีย
่ ทัง% หมดด ้วยอัตราเฉลีย
 ไม่วา่ จะเป็ น อายุ เพศ
หน ้าทีก
 ารงาน หรือจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคํานวณออกมาเป็ นอัตราเบีย
% ประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช ้
กับบุคคลทุกคนในกลุม
่ นั น
% และเนืองจากประกันกลุม
่ มีคา่ ใช ้จ่ายในการรับประกันหลาย ๆ อย่างตํา ลง จึงเป็ นผลดีและมี
ส่วนทําให ้เบีย
% ประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ ตํากว่าการประกันชีวต
ิ รายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ กลุ่มจะเป็ น
สัญญาปี ต่อปี ซึง ต ้องเก็บเบีย
% ทุกปี ยกเว ้นกรมธรรม์ท อ
ี อกแบบพิเศษซึง อาจชําระเบีย
% เพียงครั ง% เดียวตลอดระยะเวลา
คุ ้มครองก็ได ้

2.1.1.3 แบบคุ ้มครองสินเชือ
% เชิง
หมายถึง แบบประกันชีวต
ิ ทีค
 ุ ้มครองการเสียชีวต
ิ หรือ คุ ้มครองการเสียชีวต
ิ และทุพพลภาพถาวรสิน
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด ้วยจํานวนเงินเอาประกันภัยทีล
 ดลงรายงวด
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สัดส่วนผลผลิตแยกตามกลุม
่ ธุรกิจ
สัด ส่วนผลผลิต รายใหม่ หรือ เบีย
% ประกัน รั บ ปี แรก ของบริษั ท ประจํ าปี 2555 - 2557 แบ่ง ตามประเภทการ
ประกันได ้ดังต่อไปนี%
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

สามัญ - ชําระเบีย
% ครัง% เดียว

2,425.46

27.66

1,881.85

17.86

12,044.67

63.17

สามัญ

4,628.16

52.79

6,534.10

62.02

4,716.78

24.74

ประเภทการประก ัน

ตลอดชีพ

661.09

7.54

579.48

5.50

679.95

3.57

ชัว ระยะเวลา

11.33

0.13

42.41

0.40

34.36

0.18

สะสมทรัพย์

3,688.02

42.07

5,686.54

53.98

3,793.69

19.90

267.72

3.05

225.67

2.14

208.78

1.09

1,713.77

19.55

2,118.74

20.11

2,307.07

12.10

8,767.39

100.00

10,534.69

100.00

19,068.52

100.00

สัญญาเพิม
 เติม
ประกันกลุม
่
&
ผลผลิตรวมทงสิ
ั& น

หมายเหตุ: เบีย
% ประกันรับปี แรก หักเบีย
% ประกันส่งคืนให ้กับผู ้เอาประกันทีย
 กเลิกกรมธรรม์

% 8,767.39 ล ้านบาท เติบโตเพิม
ปี 2555 เบีย
% รับ ปี แรกของบริษั ททุก ประเภทธุรกิจ มีจํานวนทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ
% 10,534.69 ล ้านบาท เพิม
% 19,068.52
5.91 ปี 2556 มีจํานวนทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ 20.16 และ ปี 2557 มีจํานวนทัง% สิน
ล ้านบาท เพิม
 ขึน
% ร ้อยละ 81.01 โดยผลผลิตในแต่ละประเภทการประกัน เป็ นดังนี%
•

ผลผลิตประเภทสามัญ ซึง เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ปี 2555 มีเบีย
% รับปี แรก 4,628.16 ล ้านบาท คิด

เป็ นอัตราส่วนร ้อยละ 52.79 ของผลผลิตทุกประเภท และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงร ้อยละ 29.88 สําหรับปี 2556 มี
เบีย
% รับปี แรก 6,534.10 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร ้อยละ 62.02 ของผลผลิตทุกประเภท เพิม
 ขึน
% ร ้อยละ 41.18 และปี
2557 มีเบีย
% รับปี แรก 4,716.78 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร ้อยละ 24.74 ของผลผลิตทุกประเภท ลดลงร ้อยละ 27.81
•

% 661.09 ล ้านบาท เพิมขึน
เบีย
% รั บ ปี แรกของแบบประกัน ชีวต
ิ ตลอดชีพ ในปี 2555 มีจํ านวนทัง% สิน
% จากปี

% 579.48 ล ้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร ้อยละ 12.34 และปี 2557 มี
ก่อน ร ้อยละ 32.61 สําหรับปี 2556 มีจํานวนทัง% สิน
% 679.95 ล ้านบาท เพิม
จํานวนทัง% สิน
 ขึน
% จากปี กอ
่ น ร ้อยละ 17.34
•

ระหว่างผลผลิตของแบบประกันต่างๆ ในประกันชีวต
ิ ประเภทสามัญนัน
% การประกันแบบสะสมทรัพย์มอ
ี ัตรา

เติบ โตสูง ทีส ุด และมีสัด ส่ว นสูง สุด โดยในปี 2555 มีเ บี%ย ประกั น ภั ย ปี แรก ถึง 3,688.02 ล ้านบาท คิด เป็ นร ้อยละ
42.07 ของเบีย
% ประกันรับปี แรกรวม ลดลงร ้อยละ 36.92 สําหรับปี 2556 มีเบีย
% ประกันภัยปี แรก ถึง 5,686.54 ล ้านบาท
คิด เป็ นร อ้ ยละ 53.98 ของเบี%ย ประกั น รั บ ปี แรกรวม เพิ ม ขึ%น ร อ้ ยละ 54.19 และปี 2557 มีเ บี%ย ประกั น ภั ย ปี แรก ถึง
3,793.69 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 19.90 ของเบีย
% ประกันรับปี แรกรวม ลดลงร ้อยละ 33.29
•

ในส่วนสัญ ญาเพิมเติม ปี 2555 มีจํานวนเบีย
% ประกัน รั บปี แรก 267.72 ล ้านบาท เพิมจากปี ก่อ น ร ้อยละ

5.38 ปี 2556 มีจํานวนเบีย
% ประกันรับปี แรก 225.67 ล ้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร ้อยละ 15.71 และปี 2557 มีจํานวน
เบีย
% ประกันรับปี แรก 208.78 ล ้านบาท ลดลงจากปี กอ
่ น ร ้อยละ 7.48
•

% ร ้อยละ 19.55 ด ้วยเบีย
ประกันกลุ่ม ปี 2555 มีสัดส่วนในผลผลิตรวมทัง% สิน
% รับ ปี แรกรวม 1,713.77 ล ้าน

% ร ้อยละ 20.11 ด ้วยเบีย
บาท เติบโตเพิม
 ขึน
% จากปี ก่อนร ้อยละ 8.75 สําหรั บปี 2556 มีสัดส่วนในผลผลิตรวมทัง% สิน
% รับปี
ั ส่วนในผลผลิตรวมทัง% สิน
% ร ้อยละ
แรกรวม 2,118.74 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% จากปี ก่อนร ้อยละ 23.63 และ ปี 2557 มีสด
12.10 ด ้วยเบีย
% รับปี แรกรวม 2,307.07 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% จากปี กอ
่ นร ้อยละ 8.89

ส่วนที 1 หน ้าที 8

สัดส่วนเบีย
% ประกันรับปี ต่อไป และเบีย
% ประกันรับรวมของบริษัท ประจําปี 2555 - ปี 2557 แบ่งตามประเภทการ
ประกันได ้ดังนี%
& ประก ันร ับปี ต่อไปและเบีย
& ประก ันร ับรวม
เบีย
ปี 2555

ปี 2556

& ร ับปี ต่อไป
เบีย

ประเภทการประก ัน

& รวม
เบีย

& ร ับปี ต่อไป
เบีย

& รวม
เบีย

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

เบีย
% ชําระครัง% เดียว-สามัญ

-

-

2,425.46

7.00

-

-

1,881.85

4.82

25,139.66

97.17

29,767.82

85.93

27,738.24

97.18

34,272.34

87.70

1,887.07

7.29

2,548.17

7.36

2,402.57

8.42

2,982.05

7.63

ชัว ระยะเวลา

38.79

0.15

50.12

0.14

25.33

0.09

67.74

0.17

สะสมทรัพย์

21,601.52

83.49

25,289.54

73.01

23,597.43

82.67

29,283.97

74.93

1,612.27

6.23

1,879.99

5.43

1,712.92

6.00

1,938.58

4.96

733.15

2.83

2,446.93

7.06

806.25

2.82

2,924.99

7.48

25,872.81

100.00

34,640.20

100.00

28,544.50

100.00

39,079.19

100.00

สามัญ
ตลอดชีพ

สัญญาเพิม
 เติม
ประกันกลุม
่
&
ผลผลิตรวมทงสิ
ั& น

ปี 2557
ประเภทการประก ัน

เบีย
% ชําระครัง% เดียว-สามัญ

& ร ับปี ต่อไป
เบีย

& รวม
เบีย

จํานวนเงิน (ล ้าน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

บาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

-

-

12,044.67

23.25

31,871.09

97.34

36,587.87

70.62

2,594.25

7.92

3,274.20

6.32

ชัว ระยะเวลา

36.19

0.11

70.55

0.14

สะสมทรัพย์

27,469.65

83.90

31,263.34

60.34

1,771.00

5.41

1,979.78

3.82

870.52

2.66

3,177.59

6.13

32,741.61

100.00

51,810.13

100.00

สามัญ
ตลอดชีพ

สัญญาเพิม
 เติม
ประกันกลุม
่
&
ผลผลิตรวมทงสิ
ั& น

หมายเหตุ: เบีย
% ประกันรับปี ตอ
่ ไปและเบีย
% รับรวม หักเบีย
% ประกันส่งคืนให ้กับผู ้เอาประกันทีย
 กเลิกกรมธรรม์

สํา หรั บ เบีย
% ประกัน ภั ย รั บ ปี ต่อ ไปและเบีย
% ประกัน รั บ รวมของบริษั ทในปี 2555 บริษั ทมีเ บีย
% ประกัน รั บ ปี ต่อ ไป
% 25,872.81 ล ้านบาท เติบโตเพิม
% 34,640.20 ล ้านบาท เพิม
ทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ 11.15 และเบีย
% รับรวม ทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ
9.77
% 28,544.50 ล ้านบาท เติบโตเพิมขึน
สําหรั บ ในปี 2556 บริษั ทมีเบีย
% ประกันรั บปี ต่อ ไปทัง% สิน
% ร ้อยละ 10.33
% 39,079.19 ล ้านบาท เพิม
และเบีย
% รับรวม ทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ 12.81
% 32,741.61 ล ้านบาท เติบโตเพิมขึน
สําหรั บ ในปี 2557 บริษั ทมีเบีย
% ประกันรั บปี ต่อ ไปทัง% สิน
% ร ้อยละ 14.70
% 51,810.13 ล ้านบาท เพิม
และเบีย
% รับรวม ทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ 32.58 โดยสามารถพิจารณาแยกตามประเภทการประกันได ้
ดังนี%
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•

% 25,139.66 ล ้านบาท เติบ โตเพิมขึน
ผลผลิต ประเภทสามั ญ ในปี 2555 มีเบีย
% ปี ต่อไปทัง% สิน
% จากปี ก่อ น

ร ้อยละ 11.39 และมีอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ (Persistency rate)1 สูงถึงร ้อยละ 86 ซึง เป็ นอัตราทีต
 ํากว่าอัตราความ
%
ยั ง ยืน ของกรมธรรม์โ ดยรวมของอุต สาหกรรมที ร ้อยละ 90 ในปี เดีย วกั น สํ า หรั บ ในปี 2556 มีเบี%ย ปี ต่อ ไปทั ง% สิน
27,738.24 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% จากปี ก่อนร ้อยละ 10.34 และมีอต
ั ราคงอยูข
่ องกรมธรรม์ ร ้อยละ 93 ซึง เป็ นอัตราที
สูง กว่ า อั ต ราความยั ง ยืน ของกรมธรรม์ โ ดยรวมของอุ ต สาหกรรมที ร อ้ ยละ 88 ในปี 2557 มีเ บี%ย ปี ต่ อ ไปทั %ง สิ%น
32,741.61 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% จากปี ก่อนร ้อยละ 14.90 และมีอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ ร ้อยละ 93 ซึง เป็ นอัตราที
สูงกว่าอัตราความยังยืนของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมที ร ้อยละ 87 สําหรับเบีย
% รับรวม ในปี 2555 มีจํานวน
% 29,767.82 ล ้านบาท เพิม ขึน
% 34,272.34 ล ้านบาท เพิม ขึน
ทัง% สิน
% ร ้อยละ 2.05 ในปี 2556 มีจํ านวนทั ง% สิน
% ร ้อยละ
% 36,587.87 ล ้านบาท เพิม
15.13 และในปี 2557 มีจํานวนทัง% สิน
 ขึน
% ร ้อยละ 6.76
•

ประกันกลุ่ม ในปี 2555 มีเบีย
% รับปี ต่อไป 733.15 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% ร ้อยละ 3.58 และมีเบีย
% รับรวม

2,446.93 ล ้านบาท ขยายตัวจากปี ก่อ น ร ้อยละ 7.15 สําหรับ ในปี 2556 มีเบีย
% รั บ ปี ต่อ ไป 806.25 ล ้านบาท เติบโต
เพิม
 ขึน
% ร ้อยละ 9.97 และมีเบีย
% รับรวม 2,924.99 ล ้านบาท ขยายตัวจากปี ก่อน ร ้อยละ 19.54 และสําหรับในปี 2557 มี
เบีย
% รับปี ต่อไป 870.52 ล ้านบาท เติบโตเพิม
 ขึน
% ร ้อยละ 7.97 และมีเบีย
% รับรวม 3,177.59 ล ้านบาท ขยายตัวจากปี ก่อน
ร ้อยละ 8.64

2.2 การตลาดและการแข่งข ัน
นโยบายการตลาด ผลิตภ ัณฑ์และบริการ
บริษัทสนับสนุนนโยบายการวางแผนการเงินรอบด ้านอย่างต่อเนือ
 ง ด ้วยผลิตภัณฑ์และบริการการเงินสําหรับประชาชน
ทัว ไป ดังนี%
(1) กลยุทธ์การแข่งข ัน
•

ด้านผลิตภ ัณฑ์
บริษั ทยัง ดํ าเนินนโยบายการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์เพือตอบสนองความต ้องการด ้านการวางแผนการเงิน ให ้กับ

ประชาชนอย่างต่อเนือง ทัง% ผลิตภัณฑ์เพือการออมและความคุ ้มครองทีห
 ลากหลาย สามารถเลือกใช ้ได ้ในทุกช่วงวัย
และระยะเวลาตามทีต
 ้องการ โดยได ้เพิมผลิตภัณ ฑ์เฉพาะกลุ่มสําหรั บผู ้สูงอายุเพือเป็ นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และผลิต ภั ณ ฑ์เพื อ การออมสํ า หรั บ วัย เกษี ย ณ ซึง จะช่ว ยตอบโจทย์ภ าระการใช ้จ่ า ยในชีว ต
ิ ประจํ า วั น
 ได ้มีการพัฒนาในเรือ
หลังจากหยุดทํางานประจําแล ้ว ในส่วนของผลิตภัณฑ์ด ้านสินเชือ
 งของระยะเวลาคุ ้มครองและการ
ิ ของประชาชนมากยิง ขึน
ชําระเบีย
% ประกันให ้เหมาะสมกับภาระหนี%สน
% สามารถเลือกใช ้วางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวต
ิ
ได ้โดยไม่เป็ นภาระมากเกินไป
•

ด้านบริการ
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บริษัทให ้ความสําคัญกับการบริการลูกค ้าและคูค
่ ้าในแต่ละช่องทาง ทัง% ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน และ
ช่องทางขายตรง โดยเฉพาะการเพิม
 จํานวนและคุณภาพของทีมงานผู ้ให ้บริการจากบริษัท ให ้สามารถเข ้าถึงประชาชน
ทุก กลุ่ม และบริก ารได ้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการพั ฒ นาคุณ ภาพทีม ทีป รึก ษาทางการเงิน ทีได ้รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (กลต.) ให ้มีจํานวนมากพอ และส่งเสริมให ้ได ้รับคุณวุฒ น
ิ ั กการ
วางแผนการเงิน (CFP : Certified financial planner) จากสมาคมนั ก วางแผนการเงิน ไทย เพื อ สามารถให บ
้ ริก าร
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให ้กับลูกค ้าได ้ในหลาย ๆ ด ้าน
สําหรับตัวแทนประกันชีวต
ิ บริษัทยังคงนโยบายการสร ้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวต
ิ อย่างต่อเนือ
 ง ให ้มี
ความรู ้และประสิทธิภาพในการให ้บริการลูกค ้า และส่งเสริมให ้มีความสามารถในระดับตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
(TNQA)
ในด ้านช่องทางขายตรง บริษัทให ้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมงานคูค
่ ้าเพือ
 ให ้มีความรู ้ความสามารถในการ
% ของประชาชน
อธิบายผลิตภัณฑ์ทถ
ี ก
ู ต ้องครบถ ้วน เพือ
 ประกอบการตัดสินใจก่อนซือ
•

ด้านความร่วมมือก ับคูค
่ า้ และพ ันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทได ้ร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร เพือ
 กําหนดเป้ าหมายร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ และการ

เพิม
 ประสิทธิภาพในการให ้บริการให ้กับลูกค ้าของธนาคาร เพือ
 รองรับฐานลูกค ้าทีม
 ม
ี ากขึน
% อย่างต่อเนือง สอดคล ้องกับ
ความต ้องการของลูก ค ้าของธนาคาร นํ า เสนอผ่านสาขาและสํา นั กธุรกิจ ของธนาคารกรุงเทพทีม
 ีอ ยู่ทั วประเทศกว่า

1,200 แห่ง ทัง% ในกลุม
่ ลูกค ้าเงินฝากและกลุม
่ สินเชือ
สํา หรั บ ความร่ว มมือ กั บ บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุน รวมบัว หลวง จํ า กัด และบริษั ทกรุ ง เทพประกัน ภั ย
จํากัด (มหาชน) เน ้นการคัดสรรและนํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์ท ช
ี ว่ ยตอบโจทย์ด ้านการวางแผนการเงิน ทัง% ในส่วนของการ
ิ ให ้กับประชาชนทุกกลุม
สร ้างฐานะและการสร ้างหลักประกันทรัพย์สน
่
นอกจากนี% บริษัทยังได ้ขยายพั นธมิตรเพือการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ทัง% การขยาย
โบรกเกอร์รายใหม่สําหรั บช่องทางขายตรง และการร่วมมือกับบริษัทรั บประกันภัยต่อทีม
 ป
ี ระสบการณ์ เพือการพั ฒนา
นวัตกรรมด ้านผลิตภัณฑ์ใหม่สาํ หรับลูกค ้าเฉพาะกลุม
่ ด ้วย
•

ั ันธ์ก ับลูกค้า
; สารการตลาดและกิจกรรมเพือ
ด้านการสือ
; สร้างสมพ
 สารการตลาดอย่างครบวงจร เพือเสริมสร ้างจุดยืนเชิงกลยุทธ์ผ่านวิสย
ั ทัศน์และพั นธกิจ
บริษัทดําเนินการสือ

ของบริษั ทในการเป็ นผู ้นํ าด ้านการวางแผนการเงินโดยผู ้บริห ารของบริษั ท สร ้างการรับรู ้และจดจํ าในบริษัทเพือสร ้าง
 มันและคุ ้นเคยกับบริษัทผ่านกิจกรรมและสือ
 ต่าง ๆ การใช ้สือ
 ประชาสัมพันธ์เพือเพิม
ความเชือ
 จํานวนตัวแทนและทีมที
 ถือและไว ้วางใจในบริษัทและ
ปรึกษาการเงิน รวมถึงการทํากิจกรรมเพือสังคม (CSR) เพือ
 สร ้างความสุข ความน่ าเชือ
ตัวแทนให ้กับชุมชน
บริษัทยังให ้ความสําคัญกับกิจกรรมสร ้างสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า สนับสนุนการให ้ความรู ้เรือ
 งการวางแผนการเงินผ่าน
กิจ กรรม Beyond Life งานสัม มนาทีให ้ความรู ้และให ้ลูก ค ้าได ้ทดลองวางแผนการเงิน ทีเ หมาะสมกับ ตนเองสําหรั บ
% ซํ%า และขยายกิจกรรมให ้ครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
ลูกค ้าปั จจุบัน เพือการรักษาฐานตลาดเดิมและสนั บสนุ นให ้เกิดการซือ
ผู ้มุง่ หวังโดยรอบของลูกค ้าเพือ
 การขยายตลาดในอนาคตด ้วย
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(2) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
& ประก ันภ ัยร ับ จําแนกตามช่องทางจําหน่าย ปี 2555
โครงสร้างเบีย
*เบีย
% ปี แรก
ช่องทางการจําหน่าย

เบีย
% รับปี ตอ
่ ไป

เบีย
% รวม

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

ตัวแทน

1,600.06

18.25

10,436.54

40.34

12,036.59

34.75

ธนาคาร**

6,925.90

79.00

14,624.44

56.52

21,550.33

62.21

241.44

2.75

811.84

3.14

1,053.28

3.04

8,767.39

100.00

25,872.81

100.00

34,640.20

100.00

อืน
 ๆ
%
ผลผลิตรวมทัง% สิน

& ประก ันภ ัยร ับ จําแนกตามช่องทางจําหน่าย ปี 2556
โครงสร้างเบีย
*เบีย
% ปี แรก
ช่องทางการจําหน่าย

เบีย
% รับปี ตอ
่ ไป

เบีย
% รวม

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

ตัวแทน

1,986.34

18.86

11,248.55

39.41

13,234.89

33.87

ธนาคาร

8,269.64

78.50

16,416.73

57.51

24,686.37

63.18

278.72

2.65

879.23

3.08

1,157.95

2.96

10,534.70

100.00

28,544.51

100.00

39,079.21

100.00

อืน
 ๆ
%
ผลผลิตรวมทัง% สิน

& ประก ันภ ัยร ับ จําแนกตามช่องทางจําหน่าย ปี 2557
โครงสร้างเบีย
*เบีย
% ปี แรก
ช่องทางการจําหน่าย

เบีย
% รับปี ตอ
่ ไป

เบีย
% รวม

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

จํานวนเงิน

สัดส่วน

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

(ล ้านบาท)

(ร ้อยละ)

ตัวแทน

2,081.43

10.92

11,786.63

36.00

13,868.06

26.77

ธนาคาร

16,665.49

87.40

20,008.77

61.11

36,674.26

70.79

321.60

1.69

946.20

2.89

1,267.80

2.45

19,068.52

100.00

32,741.61

100.00

51,810.13

100.00

อืน
 ๆ
%
ผลผลิตรวมทัง% สิน

หมายเหตุ : *เบีย
% ปี แรกรวมเบีย
% ชําระครัง% เดียว

** ช่องทางธนาคารรวม PA Group

เบีย
% ประกันภัยรับรวมของบริษัทแยกตามช่องทางจําหน่ายในปี 2557 ประกอบด ้วยช่องทางจําหน่ายหลัก 3
ช่องทาง ตามกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมาย โดยมีเบีย
% ประกันภัยรับรวมจากช่องทางธนาคารเป็ นช่องทางหลัก ทีร ้อยละ 70.79
รองลงมาคือ ช่องทางตัวแทนอยูท
่ รี ้อยละ 26.77 และช่องทางอืน
 ๆ อยู่ทรี ้อยละ 2.45 และมีนโยบายด ้านช่องทาง
จําหน่ายทีส
 าํ คัญ ดังนี%
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•

ด้านช่องทางจําหน่ายผ่านต ัวแทน

& ร ับรวม และเบีย
& ปี แรกรวมเบีย
& ชําระครงเดี
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย
ั& ยวช่องทางจําหน่ายผ่านต ัวแทน ปี 2557

เบีย
% ปี แรกรวม

เบีย
% รับรวม
บริษัท

1. เอไอเอ

จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

เบีย
% ชําระครัง% เดียว
%+/-

จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

%+/-

105,547

40.60

5.12

20,244

36.14

2.48

2. ไทยประกันชีวต
ิ

53,202

20.46

12.68

10,772

19.23

2.10

3. เมืองไทยประกันชีวต
ิ

19,469

7.49

14.06

6,535

11.67

17.16

4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวต
ิ

18,268

7.03

20.64

4,994

8.91

14.17

5. อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ

14,215

5.47

1.05

1,999

3.57

-17.00

6. กรุงเทพประก ันชีวต
ิ

13,868

5.33

4.78

2,081

3.72

4.79

7.ไทยสมุทรประกันชีวต
ิ

12,821

4.93

-2.04

2,575

4.60

-22.66

259,984

100.00

7.49

56,016

100.00

2.37

ธุรกิจ

ข ้อมูลจากสมาคมประกันชีวต
ิ ไทย เรียงอันดับตามเบีย
% รับรวม
ในปี 2557 บริษั ทยังคงรั กษาเบีย
% รับ รวมได ้ในอันดับ ที 6 โดยมีอัต ราเติบโตตํากว่าธุรกิจ เล็ กน อ้ ย จากอัต รา
เติบโตของเบีย
% ปี แรกรวมเบีย
% ชําระครัง% เดียวทีเ พิม
 สูงขึน
% เพียงเล็กน ้อย ด ้วยการใช ้นโยบาย Product Mixed ทีเ น ้นการ
ขยายตลาดด ้วยผลิตภัณฑ์ระยะยาวทีม
 ก
ี ําไรมากขึน
% เช่น ผลิตภัณฑ์ตลอดชีพและผลิตภัณฑ์บํานาญ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เพื อ การคุ ้มครองโรคร ้ายแรงและสุข ภาพสํ า หรั บ ผู ส
้ ูง อายุ รองรั บ ประชากรผู ส
้ ูง อายุ ท ีม ีม ากขึน
% ในปั จจุ บั น โดยใช ้
% ขยายตลาดในช่วงเวลาทีเ หมาะสมตามสถานการณ์การตลาดและการลงทุน สิง สําคัญ คือ คํานึงถึง
ผลิตภัณฑ์ระยะสัน
การรักษาสมดุลระหว่างความต ้องการของลูกค ้าและความยังยืนของธุรกิจในระยะยาวเป็ นหลัก การผลักดันกลยุทธ์การ
ให ้บริก ารวางแผนการเงิน รอบด ้านอย่างต่อ เนือ งจากปี 2556 เป็ นจุด เด่น ในการสร ้างความแตกต่างและการเพิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ในด า้ นของที ม งาน บริษั ทได ้เพิ ม การลงทุ น เพื อ พั ฒ นาทีม ทีป รึก ษาทางการเงิน เพิ ม ขึ%น อย่ า งต่ อ เนื อ ง
เป้ าหมายคือการขยายการให ้บริการด ้านวางแผนการเงิน ทีม
 ป
ี ระสิท ธิภาพและครอบคลุมทุกพื%น ที โดยสนั บ สนุ นการ
เรีย นรู ้หลักสูต รความรู ้พื%นฐานเกีย
 วกับ ตลาดการเงิน และการลงทุน ในหลักทรั พ ย์ และการสอบรั บ ใบอนุ ญ าตเพือ ขึน
%
ทะเบียนผู ้แนะนํ าการลงทุนด ้านหลักทรั พย์ (Single License) และคุณวุฒน
ิ ั กวางแผนการเงิน จากสมาคมนั กวางแผน
การเงินไทย เพือ
 สามารถให ้บริการการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได ้ในทุกๆ ด ้าน
% นํ าและได ้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ปั จจุบันบริษัทมีทป
ี รึกษาทางการเงินทีผ
 ่านการอบรมจากสถาบันชัน
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) กว่า 700 คน และตัวแทนคุณ ภาพดีเด่น แห่ งชาติอ ก
ี 514 คน เป็ น
ทรัพยากรทีส
 าํ คัญในการเติบโต การสร ้างกําไร และความยังยืนของบริษัทในอนาคต
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•

ด้านช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคาร

& ร ับรวม และเบีย
& ปี แรกรวมเบีย
& ชําระครงเดี
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย
ั& ยวช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคาร ปี 2557

เบีย
% ปี แรกรวม
บริษัท

เบีย
% รับรวม
จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

เบีย
% ชําระครัง% เดียว
%+/-

จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

%+/-

1. เมืองไทยประกันชีวต
ิ

52,927

25.10

29.41

27,694

27.62

30.10

2. ไทยพาณิชย์ประกันชีวต
ิ

41,969

19.90

6.72

16,914

16.87

0.94

36,674

17.39

48.56

16,665

16.62

101.53

4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวต
ิ

29,021

13.76

34.35

13,039

13.00

38.71

5. พรูเด็นเชียลประกันชีวต
ิ

15,124

7.17

85.94

8,067

8.04

48.98

6. ไทยประกันชีวต
ิ

9,132

4.33

27.78

3,932

3.92

-1.03

7.เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวต
ิ

8,177

3.88

21.83

3,365

3.36

17.42

210,861

100.00

22.39

100,283

100.00

23.15

3. กรุงเทพประก ันชีวต
ิ

ธุรกิจ

ข ้อมูลจากสมาคมประกันชีวต
ิ ไทย เรียงอันดับตามเบีย
% รับรวม
ในปี 2557 บริษั ทยังคงรั กษาเบีย
% รั บรวมได ้ในอันดับที 3 โดยมีอัตราเติบโตสูงกว่าธุรกิจมาก จากการเติบโต
ของเบี%ย ชํา ระครั ง% เดีย วประเภทสามั ญ ซึง เติบ โตถึง ร ้อยละ 294 เนือ งจากเป็ นผลิต ภั ณ ฑ์ท ีให ้ผลตอบแทนทีด เี ป็ นที
 ทีม
ต ้องการของลูกค ้าธนาคารจํานวนมาก และผลิตภัณ ฑ์ประเภทคุ ้มครองสินเชือ
 อ
ี ัตราเติบโตประมาณร ้อยละ 9 สวน
ทางกับอัตราเติบโตของธุรกิจทีเ ติบโตลดลงร ้อยละ 7 ในปี ทีผ
 ่านมา บริษัทได ้ให ้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างเข ้มแข็ง
กับธนาคารทัง% ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตก
ิ าร เพือ
 สนั บสนุนการผลักดันการขยายตลาดและบริการอย่างต่อเนือง
ซึง เป็ นสิง สําคัญทีค
 แ
ู่ ข่งขันสามารถดําเนินการได ้ยาก
นอกเหนือจากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทได ้เสริมสร ้างความรู ้ด ้านการประกันชีวต
ิ และทักษะ
การขายใหม่ๆ ให ้กั บ บุค ลากรของธนาคารเพือ สามารถให ้บริก ารลูก ค ้าได ้อย่างเหมาะสม ครบถ ้วนตามรายละเอีย ด
กรมธรรม์ทน
ี ํ าเสนอต่อลูกค ้า และถูกต ้องตามหลักเกณฑ์นายหน ้าประกันชีวต
ิ ตามทีก
 ฎหมายกําหนดไว ้ รวมถึงสนับสนุน
การให ้บริการลูกค ้าและประสานงานภายในสาขาธนาคาร โดยการเพิมทีมเจ ้าหน ้าทีพ
 ั ฒ นาการตลาดเข ้าดูแลอํ านวย
ความสะดวกในทุกสาขาธนาคารทัวประเทศด ้วย
•

ด้านช่องทางจําหน่ายอืน
; ๆ
บริษั ทมีน โยบายในการขยายตลาดผ่านช่อ งทางขายตรง (Direct Marketing) มากขึน
% โดยการเพิม จํ า นวน

โบรกเกอร์ผู ้ดําเนินการจัดจําหน่ายสําหรับ Tele marketing และกระตุ ้นการขยายตลาด Direct Mail ผ่านการทํา Cross
Selling ช่องทางอืน
 ๆ ภายในบริษัท
(3) กลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ การประกันชีวต
ิ ประเภทสามัญและกลุม
่ โดยมีลก
ั ษณะของกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมาย
ดังนี%
•

ประก ันชีวต
ิ ประเภทสาม ัญ
เป็ นประกันชีวต
ิ รายบุคคลสําหรั บผู ้มีรายได ้และเงิน ออมทัวไป ทัง% ในส่วนของผลิตภัณ ฑ์สะสมทรั พ ย์ท ี และ

ผลิต ภั ณ ฑ์เพื อ การคุ ้มครองสํ า หรั บ ลูก ค ้าทีต ้องการสร ้างหลั ก ประกั น เพื อ ความมั น คงให ้กั บ ชีว ต
ิ และธุ ร กิจ โดยจั ด
จําหน่ายผ่านทัง% ช่องทางจําหน่ายผ่านตัวแทนและช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคาร
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•

ประก ันชีวต
ิ ประเภทกลุม
่
เป็ นประกั น ชีว ต
ิ รายกลุ่ ม บุ ค คลสํ า หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค า้ ที เ ป็ นองค์ก รธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ โดยบริษั ทให ้

 งต่อภาระค่าสินไหมตํา นอกจากนี%ยัง
ความสําคัญกับการขยายตลาดในกลุ่มลูกค ้าทีส
 ามารถสร ้างผลกําไร มีความเสีย
 ทีต
ิ ดังกล่าว เช่น สินเชือ
 บ ้าน สินเชือ

เพิม
 นโยบายขยายตลาดสําหรับกลุม
่ ลูกค ้าสินเชือ
 ้องการความคุ ้มครองภาระหนีส
% น
ธุรกิจและบัตรเครดิต เป็ นต ้น โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ทส
ี ามารถสร ้างผลกําไร และสร ้างความมันคงให ้กับบริษัทได ้ในระยะ
ยาว
ภาวะตลาดและการแข่งข ัน
(1) ภาพรวมธุรกิจ
& ร ับรวม และเบีย
& ปี แรกรวมเบีย
& ชําระครงเดี
ภาพรวมธุรกิจ : เบีย
ั& ยว ปี 2557

เบีย
% ปี แรกรวม

เบีย
% รับรวม
บริษัท

1. เอไอเอ

จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

เบีย
% ชําระครัง% เดียว
%+/-

จํานวน

ส่วนแบ่ง

(ล ้านบาท)

ตลาด

%+/-

114,784

22.78

3.81

26,187

15.34

-2.55

2. เมืองไทยประกันชีวต
ิ

75,234

14.93

24.87

35,275

20.67

27.75

3. ไทยประกันชีวต
ิ

63,060

12.52

14.59

14,936

8.75

1.13

51,810

10.28

32.58

19,069

11.17

81.01

5. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวต
ิ

48,877

9.70

29.55

19,476

11.41

33.30

6. ไทยพาณิชย์ประกันชีวต
ิ

48,621

9.65

6.87

18,329

10.74

0.53

7. อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ

26,958

5.35

7.44

6,048

3.54

2.55

503,850

100.00

13.77

170,664

100.00

15.05

4. กรุงเทพประก ันชีวต
ิ

ธุรกิจ

ข ้อมูลจากสมาคมประกันชีวต
ิ ไทย เรียงอันดับตามเบีย
% รับรวม
ธุรกิจในภาพรวมยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนืองจากปี 2556 ทีร ้อยละ 13.77 โดยบริษัทมีเบีย
% รับรวมขยับขึน
% มา
อยูใ่ นอันดับที 4 ของธุรกิจจากเดิมซึง อยูใ่ นอันดับที 5 ด ้วยอัตราการเติบโตทีส
 งู กว่าธุรกิจมาก เป็ นผลมาจากการเติบโต
ของเบีย
% ปี แรกรวมเบีย
% ชําระครัง% เดียวทีเ ติบโตมากกว่าร ้อยละ 80 อยูใ่ นอันดับ 4 ของธุรกิจจากเดิมทีอ
 น
ั ดับ 6
ช่องทางธนาคารยังเป็ นช่องทางหลักทีช
 ว่ ยขยายตลาดอย่างรวดเร็ ว จากฐานลูกค ้าทีม
 ศ
ี ักยภาพทางการเงิน
ความรู ้ความเข ้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสาขาธนาคารทีม
 อ
ี ยู่มากทําให ้ลูกค ้าสามารถเข ้าใช ้บริการได ้สะดวก
ส่ง ผลให ้บริษั ทประกัน ชีวต
ิ ทีม ีช ่อ งทางจํ าหน่ า ยผ่านธนาคารเป็ นหลัก เช่น เมือ งไทยประกัน ชีวต
ิ กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวต
ิ และกรุงเทพประกันชีวต
ิ มีอัตราการเติบโตของเบีย
% รั บปี แรกรวมเบีย
% ชําระครัง% เดียวในระดับทีส
 งู กว่าธุรกิจ
ค่อนข ้างมาก
ธุรกิจเติบโตได ้อย่างต่อเนืองจากปั จจัยหลัก คือ อัตราการถือครองกรมธรรม์ของประเทศซึง ยังอยู่ในระดับตํา
นโยบายจากภาครัฐทีใ ห ้การสนั บสนุนการประกันชีวต
ิ ทัง% ในด ้านความรู ้ การลดหย่อนภาษี และการเข ้าถึงประกันชีวต
ิ ได ้
 เพือ
สะดวกจากช่องทางการจําหน่ายทีเ ข ้าถึงผู ้บริโภคได ้ง่ายและกว ้างขวางขึน
% การขยายตัวของสินเชือ
 ทีอ
 ยูอ
่ าศัยและ
 เพือธุรกิจ ตลอดจนการขยายตัวของเทคโนโลยีทําให ้การรั บสือ
 ของผู ้บริโภคในด ้านต่างๆ ทําได ้อย่างรวดเร็ ว
สินเชือ
สามารถรับรู ้ทางเลือกการออมด ้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ ได ้มากขึน
%
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(2) ภาวะการแข่งข ันและกลยุทธ์
ธุรกิจมีการแข่งขันสูงในทุกด ้าน เพือ
 ตอบสนองต่อความต ้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริการก่อนและหลังการขาย
ทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
% ดังนี%
•

ด ้านช่องทางจําหน่าย

ช่องทางตัวแทน : การเพิม
 จํานวนตัวแทนทีม
 ค
ี วามรู ้ในด ้านการวางแผนการเงิน และจํานวนตัวแทนคุณภาพ
ช่องทางธนาคาร : สร ้างสัมพันธ์ทด
ี ก
ี ับพันธมิตรหลัก/การขยายพันธมิตรใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ
กลุม
่ เป้ าหมาย
ช่องทางอืน
 ๆ

: เพิม
 ช่องทางขายตรง ทัง% การขายผ่านโทรศัพท์ เคเบิล
% ทีว ี และอินเตอร์เน็ ต รวมถึงการขาย
ประกันชีวต
ิ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วส
ิ และจุดชําระเงินของห ้างสรรพสินค ้า

•

ด ้านการสร ้างภาพลักษณ์

เพิม
 การโฆษณาผ่านทาง Social media การประชาสัมพั นธ์และจัดกิจกรรมการตลาดตามแหล่งชุมชนและศูนย์การค ้า
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพือ
 สังคม
•

ด ้านผลิตภัณฑ์ เพิม
 ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะวัยทํางานทีม
 รี ายได ้ระดับกลางขึน
% ไป ทีใ ห ้ความสําคัญ

กับสุขภาพและการออมเพือ
 ใช ้จ่ายหลังเกษี ยณ ผลิตภัณฑ์สําหรับผู ้สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์หลักทีไ ด ้รับความนิยมโดย
%
ตลอด คือ ผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสัน
•

ด ้านบริการและการสร ้างความสัมพั นธ์กับลูกค ้า เพิมความสะดวกในการสมัครทัง% E-Application หรือการไม่

ต ้องตรวจ/ตอบคําถามสุขภาพและการชําระเบีย
% ประกันผ่านบัตรเครดิต การเพิมศูนย์บริการลูกค ้าตามห ้างสรรพสินค ้า
 สารช่องทางต่างๆ /ทํ ากิจกรรมลูกค ้าผ่าน Social Media เช่น Face book และ Line และทํ ากิจกรรม
และเพิมการสือ
ร่วมกับลูกค ้าในรูปแบบต่างๆ
(3) แนวโน้มธุรกิจประก ันชีวต
ิ ปี 2558
จากภาพรวมของธุรกิจประกันชีวต
ิ ในปี 2557 และประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ทําให ้คาดการณ์ได ้ว่า
ธุรกิจประกันชีวต
ิ ยังคงมีแนวโน ้มเติบโตอย่างต่อเนืองในปี 2558 โดยสมาคมประกันชีวต
ิ ไทยคาดการณ์ การเติบโตที
ร ้อยละ 13-14 เนืองจากประเทศไทยยังคงมีอัตราการถือ ครองกรมธรรม์เฉลีย
 ทัง% ประเทศอยู่ในระดับตําเมือ
 เทีย บกับ
ประเทศทีพั ฒ นาแล ้วในกลุ่ม อาเซีย น โดยการถือ ครองกรมธรรม์ส ่ว นใหญ่ ยั ง อยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
่ า่ งจังหวัด ประกอบกับปั จจุบันประชาชนในต่างจังหวัดมีความรู ้
ดังนั น
% ธุรกิจยังมีโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวต
ิ สูต
ความเข ้าใจต่อการทําประกันชีวต
ิ มากขึน
% ซึง เป็ นโอกาสทีธ
 ุรกิจประกันชีวต
ิ จะสามารถเติบโตในส่วนของภูมภ
ิ าคเพิม
 ขึน
%
นอกจากโอกาสทางธุรกิจในภาพกว ้างแล ้วในปี 2558 ยังมีปัจจัยอืน
 ๆ ทีส
 นั บสนุ นต่อการเติบโตของธุรกิจประกันชีวต
ิ
ดังนี%
1. ประชาชนส่วนใหญ่รับรู ้และตระหนักถึงการประกันชีวต
ิ เพิม
 ขึน
%
่ งั คมผู ้สูงวัยของ
2. การทบทวนเรือ
 งโครงสร ้างภาษี ตา่ งๆ รวมถึงแนวทางเตรียมความพร ้อมประเทศไทยเข ้าสูส
ภาครั ฐ ทีม ีแ นวโน ม
้ สนั บ สนุ น ให ้ประชาชนมีก ารออมมากขึน
% ผ่ า นเครือ งมือ ทางการเงิน ต่า งๆ ซึง ประกั น ชีว ต
ิ ถือ เป็ น
ทางเลือกหนึง ทีช
 ว่ ยสนับสนุนการออมและการเตรียมความพร ้อมสําหรับการเกษี ยณอายุได ้เป็ นอย่างดี
ั ส่วนของผู ้สูงอายุเพิม
3. การเปลีย
 นแปลงโครงสร ้างประชากรและพฤติกรรมผู ้บริโภคทีป
 ระเทศไทยจะมีสด
 ขึน
%
ในอนาคต จากการเปลีย
 นแปลงดังกล่าวประกอบกับนโยบายการสนั บสนุนจากภาครัฐ จึงเป็ นโอกาสในการเติบโตของ
แบบประกันชีวต
ิ ทีส
 ามารถตอบสนองความต ้องการของผู ้บริโภคได ้ ซึง คาดว่าแบบประกันเพือ
 การเกษี ยณอายุและแบบ
ประกันสุขภาพจะเป็ นทีต
 ้องการของตลาดมากขึน
%
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ทีม
 า : สํานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานั ก นายกรั ฐมนตรี, ประมาณการ
ประชากร จําแนกตามกลุม
่ อายุ และเพศ (1 กรกฎาคม) ข ้อสมมติภาวะเจริญพั นธุป
์ านกลาง ทัวราชอาณาจักร
พ.ศ. 2543 – 2573
4. การพั ฒ นาเทคโนโลยีส มัย ใหม่ท ท
ี ํ าให ้สังคมเคลือ
 นเข ้าสู่ยุค ดิจต
ิ อลด ้วยการเติบ โตของ Smart device
ต่างๆ เปิ ดโอกาสให ้สิน ค ้าและบริการเข ้าถึงกลุ่มลูกค ้าได ้มากขึน
% รวมถึงการพั ฒ นาเทคโนโลยี Big Data ทีส
 ามารถ
เข ้าถึงข ้อมูลเพือ
 ใช ้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของลูกค ้าในขณะนั น
% ได ้ เพือบริษัทนํ าเสนอสินค ้าได ้ตรง
ความต ้องการลูกค ้ามากขึน
%
 บ ้านเติบโตเพิมขึน
5. แนวโน ้มการฟื% นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท น
ี ่ าจะส่งผลให ้สินเชือ
% ในปี 2558 สร ้าง

โอกาสในการเติบโตของแบบประกันชีวต
ิ ประเภทการคุ ้มครองสินเชือ
6. การขยายธุรกิจในประชาคมอาเซียนซึง คาดว่าจะเติบโตเพิม
 ขึน
% ตามการฟื% นตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบ
กับนโยบายการค ้าของรัฐบาลทีม
 ค
ี วามชัดเจน จึงคาดว่าเศรษฐกิจตามแนวชายแดนจะเติบโตเพิม
 ขึน
% อย่างมาก ดังนั น
%
จึงเป็ นโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวต
ิ ออกไปทัง% ในส่วนแนวชายแดนทีเ ป็ นเขตเศรษฐกิจของไทย รวมถึงของ
ประเทศเพือ
 นบ ้านทีค
 าดว่าน่าจะให ้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ ของประเทศไทยทีม
 ค
ี วามหลากหลายมากกว่า
เนือ
 งจากธุรกิจประกันชีวต
ิ ของประเทศเพือ
 นบ ้านยังอยูใ่ นช่วงเริม
 ต ้น
ซึง จากปั จจัยต่างๆ ทีก
 ล่าวมาข ้างต ้น ส่งผลต่อแนวโน ้มธุรกิจประกันชีวต
ิ โดยแบ่งเป็ น 5 ด ้านดังนี%
1. ผลิตภัณฑ์: มีแนวโน ้มออกแบบประกันทีเ น ้นการออมระยะยาว หรือออมเพือการเกษี ยณอายุ สําหรับกลุ่ม
ลูกค ้าอายุ 30 ขึน
% ไป และคาดว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมการออมเพือ
 การเกษี ยณอายุเพิม
 ขึน
% โดยเฉพาะ
ในกลุ่มลูกค ้าทีม
 รี ายได ้ระดับล่างถึงระดับ กลาง เพือลดภาระการดูแ ลผู ้สูงอายุข องภาครั ฐในอนาคต นอกจากนี%แ บบ
ประกันสุขภาพจะมีหลากหลายมากขึน
% หรือขายในลักษณะเป็ นแพ็ คเกจร่วมกับแบบประกันชีวต
ิ มากขึน
% เพือให ้ง่ายต่อ
การเข ้าใจของลูกค ้า โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางธนาคาร
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่ ั กวางแผนทางการเงินมากขึน
2. ช่องทาง: ช่องทางตัวแทนจะพัฒนาไปสูน
% โดยเฉพาะในบริษัทประกันชีวต
ิ ทีม
 ี
ธนาคารสนั บสนุ น เนืองจากมีผลิตภัณ ฑ์ท างการเงิน อืน
 ๆ ทีต
 ัวแทนสามารถนํ าเสนอให ้แก่ลูกค ้าได ้ และการขายผ่าน
่ า่ งจังหวัดมากขึน
่ งทางธนาคารจะให ้
ช่องทางตัวแทนจะขยายสูต
% โดยเฉพาะตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมภ
ิ าค ในขณะทีช
 อ
ความสําคัญ กับ การขายและการบริก ารหลังการขายมากขึน
% เพือ รั บ รองจํ านวนลูกค ้าทีเ พิม มากขึน
% และลดจํ า นวนข ้อ
ร ้องเรียน นอกจากนี%เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให ้เกิดช่องทางการขายใหม่อย่างช่องทางขายผ่านทางออนไลน์มาก
ยิง ขึน
%
3. การบริการ: จากการพั ฒ นาทางเทคโนโลยีทํ าให ้เกิดการบริการใหม่ๆ ทีส
 ามารถนํ ามาใช ้ในธุรกิจประกัน
ชีวต
ิ มากขึน
% ดังนั น
% จะมีการร่วมมือระหว่างบริษั ทประกันชีวต
ิ กับธุรกิจอืน
 ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาล Fitness อาหารเพือ
สุข ภาพ เพือ สนั บ สนุ น โปรแกรมการดูแ ลสุข ภาพ Wellness Program เป็ นต ้น นอกจากนี%บ ริษั ทประกัน ชีว ต
ิ ยั งมีก าร
พัฒ นาเทคโนโลยีเพือเพิม
 ประสิทธิภาพการให ้บริการทีร วดเร็ วและมีคุณภาพ ด ้วยการบริการทีส
 ามารถเข ้าถึงได ้ทุกที
 สารกับ บริษั ทประกัน ชีว ต
ทุกเวลาผ่า นทาง mobile application อีกทัง% การให ้ลูกค ้าสามารถติด ต่อสือ
ิ ได ้หลากหลาย
 สารทีม
ช่องทาง เช่น email, web chat, automatic call centers ซึง เป็ นการติดต่อสือ
 ป
ี ระสิทธิภาพมากกว่าช่องทาง
สาขาทีม
 อ
ี ยู่เดิม สําหรับความคาดหวังในการบริการยังมีความท ้าทายอีกมากเพราะลูกค ้าสามารถแบ่งปั นข ้อมูลได ้อย่าง
 สังคมออนไลน์ ดังนั น
รวดเร็วและมีอท
ิ ธิพลอย่างมากในสือ
% บริษัทประกันชีวต
ิ จะต ้องปรับปรุงการให ้บริการให ้เป็ นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน
4. การบริห าร: บริษั ทประกั น ชีว ต
ิ จะให ค
้ วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค ้าและยึด ลู ก ค ้าเป็ นศู น ย์ก ลางมากขึ%น ในการ
ออกแบบประกันชีวต
ิ และบริการต่างๆ เพือให ้ลูกค ้าเกิด ความจงรั ก ภัก ดีต่อ แบรนด์และสามารถตอบสนองต่อรูป แบบ
พฤติก รรมการใช ้ชีว ต
ิ ของประชาชนไทยทีเ ปลีย
 นแปลง อีก ทั ง% ปั จ จุบัน ประชาชนไทยมีค วามรู ้ด ้านการวางแผนทาง
การเงินและการประกันชีวต
ิ มากขึน
% และต ้องการข ้อมูลสินค ้าและบริการก่อนการตัดสินใจ ดังนั น
% ลูกค ้ามีแนวโน ้มทีจ
 ะใช ้
 มโยงข ้อมูลบริการเข ้าด ้วยกัน เพือ
บริการผ่านหลายช่องทาง บริษัทต่างๆ จึงต ้องเตรียมความพร ้อมในการเชือ
 ให ้ทุกจุด
บริการมีมาตรฐานการให ้บริการทีเ หมือนกัน
5. ระเบียบข ้อบังคับ: มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงานทุกด ้านให ้มีความเป็ นสากลตามกฎระเบียบ
ทีจ
 ะเข ้มงวดมากขึน
% โดยเฉพาะเรืองความมันคงทางการเงินของบริษัท ทัง% นี% เพือให ้บริษัทประกันสามารถรองรั บการ
แข่ง ขัน ทีเ พิม ขึน
% จากการเปิ ดประชาคมอาเซีย นได ้ พร ้อมกับ รองรั บ การขยายตัวของธุรกิจ ทีจ
 ะเพิม ขึน
% ตามนโยบาย
ภาครัฐ
2.3 การจ ัดหาผลิตภ ัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แหล่งทีม
 าของเงินทุน
(1) แหล่งทีม
 าของเงินทุน
แหล่งทีม
 าสําคัญของเงินทุนของบริษัท ประกอบด ้วย ส่วนของผู ้ถือหุ ้น เบีย
% ประกันภัยรับสุทธิ และ
% ปี 2555 บริษัทมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นทัง% สิน
% 19,464.77 ล ้านบาท เพิม
กําไรจากการลงทุนสุทธิ ณ สิน
 อัตราร ้อยละ 46.61
จากปี 2554 แหล่งทีม
 าสําคัญของเงินทุนของบริษัทได ้จากเบีย
% ประกันภัยรับสุทธิ 34,127.63 ล ้านบาท และรายได ้จาก
การลงทุนสุทธิจํานวน 5,703.83 ล ้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
% ร ้อยละ 21.42
% ปี 2556 บริษัทมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นทัง% สิน
% 22,263.66 ล ้านบาท เพิม
ณ สิน
 อัตราร ้อยละ 14.38 จากปี
2555 แหล่งทีม
 าสําคัญ ของเงินทุนของบริษัทได ้จากเบีย
% ประกันภัยรั บสุทธิ 38,795.18 ล ้านบาท และรายได ้จากการ
ลงทุนสุทธิจํานวน 7,055.87 ล ้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
% ร ้อยละ 23.70
% ปี 2557 บริษัทมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นทัง% สิน
% 25,579.23 ล ้านบาท เพิม
ณ สิน
 อัตราร ้อยละ 14.89 จากปี
2556 แหล่งทีม
 าสําคัญของเงินทุนของบริษัทได ้จากเบีย
% ประกันภัยรับสุทธิ 51,172.06 ล ้านบาท และ รายได ้จากการ
ลงทุนสุทธิจํานวน 8,811.63 ล ้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
% ร ้อยละ 24.88
ส่วนที 1 หน ้าที 18

(2) แหล่งทีใ ช ้ไปของเงินทุน
บริษัทจะจัดส่วนหนึง ของเงินทุนจากเบีย
% ประกันรับสุทธิไว ้สําหรับค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานของ
บริษัท และส่วนหนึงสําหรับเป็ นเงินสํารองประกันชีวต
ิ เพือใช ้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ให ้กับผู ้เอาประกัน
หรือผู ้รับประโยชน์กบ
ั บริษัท หากผู ้เอาประกันเสียชีวต
ิ หรือครบกําหนดชําระผลตอบแทน
แหล่งใช ้ไปของเงินทุนของบริษัททีส
 ําคัญในปี 2555 ประกอบด ้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จํานวนรวม 7,971.39 ล ้านบาท ค่าจ ้างและบําเหน็ จ
% 22,872.80 ล ้านบาท
ให ้กับนายหน ้า 2,758.14 ล ้านบาท และเงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 จากปี ก่อน ทัง% สิน
% ปี 2556 แหล่งใช ้ไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบด ้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่า
ณ สิน
สินไหมทดแทน และค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จํ านวนรวม 10,851.23 ล ้านบาท ค่าจ ้างและบําเหน็ จ
% 25,357.21 ล ้านบาท
ให ้กับนายหน ้า 2,705.21 ล ้านบาท และเงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 จากปี ก่อน ทัง% สิน
% ปี 2557 แหล่งใช ้ไปของเงินทุนของบริษัท ประกอบด ้วย ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่า
ณ สิน
สินไหมทดแทน และค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จํานวนรวม 12,384.40 ล ้านบาท ค่าจ ้างและบําเหน็ จ
% 40,818.25 ล ้านบาท
ให ้กับนายหน ้า 2,805.34 ล ้านบาท และเงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 จากปี ก่อน ทัง% สิน
2.4

่ มอบ
งานทีย
; ังไม่ได้สง
- ไม่ม ี -

ส่วนที 1 หน ้าที 19

ี ง
3. ปัจจ ัยความเสย
 งภัยมาจากภาคประชาชน ทําให ้การบริหารจัดการจึง
บริษั ทดําเนิน ธุรกิจประกันชีวต
ิ ซึง ต ้องรั บโอนความเสีย
 งทีม
ต ้องทําด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และตระหนั กถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหารความเสีย
 ป
ี ระสิทธิภาพ
 งทัวทัง/ องค์กร Enterprise Risk Management (ERM) โดยจัดทําแผนธุรกิจและ
บริษัทจึงใช ้ระบบการบริหารความเสีย
 งทีย
กลยุทธ์ให ้สอดคล ้องกับระดับความเสีย
 อมรับได ้ (Risk Appetite) มีการบริหารการดํารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสีย ง (Risk - Base Capital) และการปฏิบั ต ิต ามกฏระเบีย บ ข ้อบั ง คั บ ต่ า งๆ ภายใต ้การกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
 งทีม ี
คณะกรรมการกํ า กับ และส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกัน ภั ย (คปภ.) ทั ง/ นี/ ปั จ จัย ทีบ ริษั ทเห็ น ว่า เป็ นความเสีย
นัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ได ้แก่
 งจากการสร ้างรายได ้จากการขาย จากความผันผวนของตลาดสร ้างความไม่เชือ
 มันในการออมเงิน
1. ความเสีย
 งจากการดําเนินงานทีไ ม่
ผ่านการประกันชีวต
ิ ทีเ ป็ นสัญญาระยะยาว การแข่งขันจากคู่แข่งในธุรกิจ ความเสีย
 มันและ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว างไว ้ กระทบต่อการสร ้างรายได ้และผลกําไรของบริษัท อย่างไรก็ด ี บริษัทเชือ
ยังคงใช ้กลยุทธ์การขยายฐานลูกค ้าทัง/ รายใหม่และลูกค ้าเดิม ผ่านการจัดการช่องทางการขายทีเ หมาะสมจาก
ช่องทางการขายทีม
 อ
ี ยู่และนํ าเสนอผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น การขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ ประกอบกับการ
 ถือ และการสร ้าง
วางแผนการตลาดและการบริห ารต ้นทุน ค่าใช ้จ่ายทีม ีป ระสิท ธิภ าพ การสร ้างความน่ าเชือ
่ าขาให ้เป็ นมาตรฐานเดียวกับสํานั กงานใหญ่
ภาพลักษณ์ใหม่ ตลอดจนงานด ้านบริการทีพ
 ั ฒ นาและขยายสูส
 งจากปั จจัยต่างๆ ได ้ ในปี นี/
จะยังสามารถลดความเสีย
 งจากการสูญ เสียรายได ้จากการลงทุน เป็ นการสูญ เสียเงิน ลงทุน อัน เนือ งมาจากการเปลีย
2. ความเสีย
 นแปลง
ราคาของหลั ก ทรั พ ย์ท ีล งทุ น ซึง เป็ นไปตามอุ ป สงค์ และอุ ป ทานของตลาดตามความผั น ผวนของภาวะ
 งทีม
 ว่า Market
เศรษฐกิจ และปั จจัยทางการเมือง เป็ นความเสีย
 ผ
ี ลกระทบต่อตลาดทัง/ ระบบ มักจะเรียกอีกชือ
 งทีไ ม่ส ามารถทํ าให ้ลดลงได ้จากการกระจายการลงทุน ทั ง/ นี/บ ริษั ทฯ จะต ้องลงทุน ใน
Risk เป็ นความเสีย
สินทรัพย์ทเี หมาะสมเพือ
 ให ้ได ้ผลตอบแทนทีเ พียงพอ สอดคล ้องกับภาระผูกพันและระดับต ้นทุนทีม
 อ
ี ยู่ บริษัท
ฯ จึงได ้พิจารณาเพิม
 สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอืน
 ๆ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี/ภาครัฐ
 งและการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย
 งจากสินทรัพย์ลงทุนควบคูไ่ ป
ซึง ได ้มีการพิจารณาเรือ
 งความเสีย
ด ้วย อีกทัง/ บริษัทได ้พิจารณาช่องทางการประกอบธุรกิจอืน
 นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวต
ิ เพือ
ผลตอบแทนเพิม
 เติมในระยะเวลาทีเ หมาะสม โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของ
บริษั ท ทั ง/ นี/ บ ริษั ทได ้กํ า หนดกรอบนโยบายการลงทุ น และแผนการลงทุ น ให ้เป็ นไปตามข ้อกํ า หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเคร่งครัด
 งจากอัต ราดอกเบีย
 งทีส
ิ ของ
3. ความเสีย
/ เป็ นความเสีย
 ่งผลกระทบต่อ การประเมินมูล ค่าสิน ทรั พ ย์ และหนี/ส น
 ง
บริษัท ส่งผลต่อความผันผวนของการดํารงเงินกองทุน บริษัทมีการจัดสรรเงินกองทุนตามประเภทความเสีย
อย่างมีป ระสิท ธิภาพ เพือให ้มั นใจว่าตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจบริษั ทมีเงินกองทุนเพียงพอ โดยในการ
จัดสรรเงินกองทุนจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควบคูไ่ ปด ้วย ดังนี/
•

ติดตามการเปลีย
 นแปลงของอัตราดอกเบีย
/ อย่างสมําเสมอ เพือ
 ประเมินผลกระทบต่ออัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) และเพิม
 การติดตามมากเป็ นพิเศษในช่วงทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ

•

ในช่วงทีอ
 ัตราดอกเบีย
/ มีการปรั บตัวดีขน
ึ/ ทํ าให ้บริษัท มีทางเลือกในการลงทุน จึงได ้เน ้นการลงทุน
ิ ทรัพย์ในช่วง 8-10 ปี เพือเพิม
ในช่วงอายุสน
 ประสิทธิภาพของ Cash Flow Matching เพือลดระดับ
Interest rate Risk Charge ลง อีกทัง/ ยังช่วยลด Liquidity Risk ทีอ
 าจจะเกิดขึน
/ ในอนาคตอีกด ้วย
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•

 ง เพือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสีย
 ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
/ โดย
ก า รบ ริ ห า รสิ น ท รั พ ย์ แ ล ะห นี/ สิ น (ALM: Asset Liability Management) ใ ห อ
้ ่ อ น ไห ว ต่ อ ก าร
เปลีย
 นแปลงของอัตราดอกเบีย
/ ในระดับทีใ กล ้เคียงกัน ทัง/ การจัดพอร์ตการลงทุนเพือลด Duration
ิ การพิจารณาการลงทุนให ้สอดคล ้องกับผลิตภัณ ฑ์ทพ
Gap ระหว่างสินทรั พย์และหนี/สน
ี ั ฒนาออกสู่
ตลาด พร ้อมทัง/ จัดหาโปรแกรมประยุกต์ ALM เพือ
 เป็ นเครือ
 งมือในการประมาณการและการวางแผน
ทีเ กีย
 วข ้องให ้มีความถูกต ้อง แม่นยํามากยิง ขึน
/

 งด ้านปฏิบัตก
4. ความเสีย
ิ าร (Operational Risk) จากการดําเนินธุรกิจทีเ ป็ นผลจากการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
กระบวนการปฏิบัตงิ าน เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ ช ้ และจากเหตุปัจจัยภายนอกอืน
 ๆ บริษัทมีแผนงานในการ
เพิม
 ระบบการจัดเก็บข ้อมูลทีเ ป็ นนั ยสําคัญเกีย
 วกับลูกค ้า เช่นเหตุผลการยกเลิกกรมธรรม์ การเวนคืน เพือหา
มาตรการและแนวทางแก ้ไขและป้ องกันได ้อย่างถูกต ้องและทันการณ์ ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงส่งเสริมและ
 งในด ้านต่างๆ ดังนี/
มุง่ เน ้นการบริหารความเสีย
•

ด ้านบุค ลากร บริษั ทฯ ส่งเสริมให ้พนั ก งานมีการพั ฒ นาตนเองเพือ เพิมพู น ความรู ้และทัก ษะในการ
ปฏิบั ต งิ าน และสรรหาบุ ค คลากรทีเ หมาะสมและเพี ย งพอในการปฎิบั ต ิง าน ตลอดจนสนั บ สนุ น
เครือ
 งมือในการปฏิบต
ั งิ านอย่างเหมาะสม

•

ด า้ นกระบวนการปฏิ บั ต ิง าน บริษั ทฯ ได ด
้ ํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบงาน Work Flow ต่ า งๆ ให ม
้ ี
ประสิท ธิภาพมากยิง ขึน
/ พร ้อมจัดทําคู่มอ
ื การปฏิบัตงิ านในหน ้าทีห
 ลัก เช่น กระบวนการพั ฒ นาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการจ่ายสินไหม งานด ้านการเงินและการบัญชี

•

ด ้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ บริษั ทฯ ได ้ลงทุ น และพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื อ ง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด ้านฐานข ้อมูลและระบบงานทีเ กีย
 วข ้อง

•

 ง นโยบายการบริห ารความเสีย
 ง
ในระดับหน่ วยงาน บริษัท ฯ กําหนดโครงสร ้างการบริห ารความเสีย
 งทีอ าจจะเกิด ขึน
เพือ ให ้บริษั ทสามารถรั บ รู ้และบริห ารจั ด การความเสีย
/ ได ้ เพือ ให ้มั น ใจได ้ว่า การ
 งด ้านปฏิบต
บริหารความเสีย
ั ก
ิ ารของบริษัทฯ มีความ

ก า รบ ริ ห ารค วาม ต่ อ เนื อ ง ใน ก าร ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ (BCM: Business Continuity Management)บ ริ ษั ท ใ ห ้
ความสําคัญต่องานด ้านการให ้บริการลูกค ้าได ้อย่างทันท่วงทีเป็ นลําดับแรกหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงได ้ปรับปรุง
และพั ฒ นากระบวนการและแผนงานบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Plan) อย่างต่อเนือง
โดยได ้จัดทําคูม
่ อ
ื แผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจแยกตามสถานการณ์ฉุกเฉิน และได ้จัดให ้มีการซ ้อมสถานการณ์
ฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนย์ปฏิบัตงิ านสํารองของบริษัท เพือ
 ให ้มันใจว่าระบบงานต่างๆ ทีจ
 ัดเตรียมไว ้สามารถ
ใช ้งานได ้ดีตามแผนทีว างไว ้
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ิ ทีใ ชใ้ นการประกอบธุรกิจ
4. ทร ัพย์สน
4.1 ตารางแสดงสินทร ัพย์ของบริษ ัททีใ ชใ้ นการประกอบธุรกิจ ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2557
ิ ของ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขา (ไม่รวมสํานักงานใหญ่) จํานวน 76 สาขา โดยเป็ นทรัพย์สน
บริษัทเอง จํานวน 26 แห่ง และเป็ นสาขาทีบ
 ริษัทเช่าจํานวน 50 สาขา
ิ ประเภท ทีด
บริษัทมีทรัพย์สน
 น
ิ อาคารชุด ทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้าง และอุปกรณ์ ดังนี6
-

สํานั กงานใหญ่ของบริษัท ตัง6 อยู่เลขที 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี6 เวนิว ถนนพระราม 9 เขตห ้วยขวาง
6 สุด ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2563
กรุงเทพฯ 10310 ซึง บริษัททําสัญญาเช่าระยะยาวกับผู ้ให ้เช่า สิน
6 ปี 2557 มีจํานวน 389.20
ทีด
 น
ิ อาคารชุด ทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้าง และอุปกรณ์สท
ุ ธิอน
ื ๆ ณ วันที สิน

-

ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี6
4.1.1 ทีด
 น
ิ เปล่า อาคารชุด และทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้าง *
มูลค่า
ทางบ ัญชี
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ราคา

0 ปี
ณ สิน

0 ที
พืน

ประเมิน

ล ักษณะ

ภาระ

2557

(ตร.วา)

(ล้าน

กรรมสิทธิ4

ผูกพ ัน

บริษัทเป็ น

-ไม่ม-ี

ทีต
 งั 6 สํานั กงาน

-ไม่ม-ี

ทีต
 งั 6 สํานั กงาน

(ล้าน

ว ัตถุประสงค์

บาท)

บาท)
ทีด
 น
ิ เปล่า 1 แปลง

16.05

855.00

18.81

ทีต
 งั 6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.

เจ ้าของ

หนองบัวลําพูน
อาคารชุด จํานวน 1 ห ้องชุด

16.18

327.08

85.70

บริษัทเป็ น

(สาขาเอกมัย)

เจ ้าของ

ทีต
 งั 6 อ.พระโขนง จ. กรุงเทพฯ
ทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้าง
- ทีด
 น
ิ (25 สาขา)

153.36

1,534.55

224.60

บริษัทเป็ น

-ไม่ม-ี

ทีต
 งั 6 สํานั กงาน

- สิง ปลูกสร ้าง (25 สาขา)

59.49

-

105.09

เจ ้าของ

-ไม่ม-ี

ทีต
 งั 6 สํานั กงาน

บริษัทเป็ น
เจ ้าของ
รวม

245.08

2,433.63

434.20

หมายเหตุ: ราคาทีด
 น
ิ และอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสํานัก คปภ.ปี 2557 เว ้นแต่ ทีด
 น
ิ เปล่า และ อาคาร
จังหวัดอยุธยา ประเมินตามกฎการประเมินของสํานัก คปภ.ปี 2556
* ส่วนทีเ ป็ นของบริษัท

ส่วนที 1 หน ้าที 22

4.1.2 เครือ
 งมือ อุปกรณ์ และเครือ
 งใช ้สํานักงานของบริษัท*
มูลค่าทางบ ัญชี
ิ
ประเภททร ัพย์สน

0 ปี 2557
ณ สิน

ล ักษณะกรรมสิทธิ

ภาระผูกพ ัน

(ล้านบาท)
ยานพาหนะ

13.01

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

-ไม่ม-ี

เครือ
 งใช ้สํานั กงาน

44.21

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

-ไม่ม-ี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

20.73

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

-ไม่ม-ี

ิ ทีเ ช่า
ค่าปรับปรุงทรัพย์สน

66.17

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

-ไม่ม-ี

144.12

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

-ไม่ม-ี

รวม

หมายเหตุ: * ส่วนทีเ ป็ นของบริษัท
ั
สญญาเช่
าทีด
 น
ิ และอาคาร *
ั ญา
คูส
่ ญ

ผู ้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผู ้ให ้เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จํากัด

วัตถุประสงค์

เพือ
 เช่าอาคารสําหรับใช ้เป็ นสํานักงาน เลขที 23/115-121
อาคารฝั งตะวันตก รอยัลซิตอ
ี6 เวนิว ถนนพระรามเก ้า เขตห ้วยขวาง กทม.10310

เนือ
6 ทีป
 ระมาณ

11,766.24 ตารางเมตร

ระยะเวลา

25 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 29 ธันวาคม 2538 – วันที 30 พฤศจิกายน 2563

อัตราค่าเช่า

อัตราค่าเช่าจ่ายล่วงหน ้า จํานวนรวม 294,156,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี6
1. จํานวน 174,000,000 บาท ชําระเมือ
 17 กรกฎาคม 2538
2. จํานวน 120,156,000 บาท ชําระเมือ
 24 มกราคม 2539
นอกจากนี6 บริษัท ยังต ้องชําระค่าเช่ารายเดือนในอัตรา 5 บาทต่อตารางเมตร
ิ ธิปรัปค่าเช่ารายเดือน
โดยเริม
 ตัง6 แต่ วันที 24 มกราคม 2539 โดยผู ้ให ้เช่ามีสท
ขึน
6 ร ้อยละ 10 ตัง6 แต่ 1 มกราคม 2541 และสามารถปรับเพิม
 ขึน
6 อีกร ้อยละ 10
ทุกๆ 5 ปี ตัง6 แต่ 1 มกราคม 2546 เป็ นต ้นไป โดยปั จจุบันบริษัทขําระค่าเช่าราย
เดือนในอัตรา7.32 บาท ต่อตารางเมตร

ั
สญญาเช่
าทีด
 น
ิ และอาคาร
ั ญา
คูส
่ ญ

ผู ้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผู ้ให ้เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จํากัด

วัตถุประสงค์

6 6 และชัน
6 7
เพือ เช่า อาคารสํา หรั บ ใช ้เป็ นสํา นั ก งาน เลขที 23/122-123 ชัน
อาคารฝั งทิศตะวัน ออก รอยัลซิต ี6 อเวนิว ถนนพระรามเก ้า เขตห ้วยขวาง กทม.
10310

เนือ
6 ทีป
 ระมาณ

3,173.00 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 1 สิงหาคม 2557 – วันที 31 กรกฎาคม 2560

ส่วนที 1 หน ้าที 23

อัตราค่าเช่า

อั ต ราค่ า เช่ า จ่ า ยล่ ว งหน า้ เดือ นละ 500,000.00 บาท โดยเริม ชํ า ระในวั น ที
1 สิงหาคม 2254 เป็ นต ้นไป
นอกจากนี6 บริษั ท ยั ง ต อ
้ งชํ า ระค่ า บริ ก ารสํ า ห รั บ อาคารส่ ว นกลางเดื อ นละ
1,038,905.00 บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม ) และค่ า บริก ารสํ า หรั บ ภายใน
โครงการเดือนละ 111,055.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
 ) โดยชําระพร ้อมกัน
กับค่าเช่า

ั
การบอกเลิกสญญาเช่
า

กรณี ผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าผิด สัญ ญาเช่า คู่ก รณี จะแจ ้งเป็ นลายลักษณ์ อักษรแก่อ ก
ี
ฝ่ าย ถ ้าหากผ่าน 30 วัน แล ้วคูก
่ รณียังไม่แก ้ไข สัญญาเช่าสามารถยกเลิกได ้

เงือ
 นไขอืน
 ๆ

ผู ้ให เ้ ช่า เป็ นผู จ้ ั ด ให ม
้ ีป ระกั น วิน าศภั ย ในส่ว นของตั ว อาคาร โดยผู ้ให เ้ ช่า เป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่าย

ั
สญญาเช่
าทีด
 น
ิ และอาคาร
ั
คูส
่ ญญา

ผู ้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผู ้ให ้เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จํากัด

ว ัตถุประสงค์

เพือ
 เช่าอาคารสําหรับใช ้เป็ นห ้องเก็บกรมธรรม์ เลขที 21/106-107 รอยัลซิต ี6
อเวนิว ถนนพระรามเก ้า เขตห ้วยขวาง กทม. 10310

0 ทีป
เนือ
 ระมาณ

727.12 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 1 พฤศจิกายน 2555 - วันที 31 ตุลาคม 2558

อ ัตราค่าเช่า

อั ต ราค่ า เช่ า จ่ า ยล่ ว งห น า้ เดื อ นละ 34,400.00 บาท โดยเริม ชํ า ระในวั น ที
1 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต ้นไป
นอกจากนี6 บริษั ท ยั ง ต อ
้ งชํ า ระค่ า บริ ก ารสํ า ห รั บ อาคารส่ ว นกลางเดื อ นละ
51,600.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
 ) และค่าบริการสําหรับภายในโครงการ
เดือนละ 21,039.20 บาท (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
 ) โดยชําระพร ้อมกันกับค่าเช่า

ั
การบอกเลิกสญญาเช่
า

กรณี ผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าผิด สัญ ญาเช่า คู่ก รณี จะแจ ้งเป็ นลายลักษณ์ อักษรแก่อ ก
ี
ฝ่ าย ถ ้าหากผ่าน 30 วัน แล ้วคูก
่ รณียังไม่แก ้ไข สัญญาเช่าสามารถยกเลิกได ้

เงือ
 นไขอืน
 ๆ

ผู ้ให เ้ ช่า เป็ นผู จ้ ั ด ให ม
้ ีป ระกั น วิน าศภั ย ในส่ว นของตั ว อาคาร โดยผู ้ให เ้ ช่า เป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่าย

ั
สญญาเช่
าทีด
 น
ิ และอาคาร
ั
คูส
่ ญญา

ผู ้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผู ้ให ้เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จํากัด

ว ัตถุประสงค์

เพือเช่าอาคารสําหรั บใช ้เป็ นห ้อง Club S เลขที 23/129 ซอยศูนย์วจ
ิ ัย ถนน
พระรามเก ้า เขตห ้วยขวาง กทม. 10310

0 ทีป
เนือ
 ระมาณ

428 ตารางเมตร

ระยะเวลา

3 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 1 กรกฎาคม 2556 - วันที 30 มิถน
ุ ายน 2559

อ ัตราค่าเช่า

อั ต ราค่ า เช่ า จ่ า ยล่ ว งห น า้ เดื อ นละ 87,000.00 บาท โดยเริม ชํ า ระในวั น ที
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต ้นไป
นอกจากนี6 บริษั ท ยั ง ต อ
้ งชํ า ระค่ า บริ ก ารสํ า ห รั บ อาคารส่ ว นกลางเดื อ นละ
131,280.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
 ) และค่าบริการสําหรับภายในโครงการ
เดือนละ 12,840.00 บาท (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
 ) โดยชําระพร ้อมกันกับค่าเช่า
ส่วนที 1 หน ้าที 24

ั
การบอกเลิกสญญาเช่
า

กรณี ผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าผิด สัญ ญาเช่า คู่ก รณี จะแจ ้งเป็ นลายลักษณ์ อักษรแก่อ ก
ี
ฝ่ าย ถ ้าหากผ่าน 30 วัน แล ้วคูก
่ รณียังไม่แก ้ไข สัญญาเช่าสามารถยกเลิกได ้

เงือ
 นไขอืน
 ๆ

ผู ้ให เ้ ช่า เป็ นผู จ้ ั ด ให ม
้ ีป ระกั น วิน าศภั ย ในส่ว นของตั ว อาคาร โดยผู ้ให เ้ ช่า เป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่าย

ั
สญญาประก
ันภ ัยทีส
 ําค ัญ
กรมธรรม์ประก ันภ ัยเลขที

(อยูร่ ะหว่างออกเล่มกรมธรรม์)

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

ป ระกั น ค วาม เสี ย งภั ย ท รั พ ย์ ส ิ น (Accidental Damage Property Insurance
Policy)

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

เฟอร์นิเจอร์ เครืองตกแต่ง ห ้องกรมธรรม์ของสํานั กงานใหญ่ และ สิง ปลูกสร ้าง
ตัวอาคาร (ทีเ ป็ นกรรมสิท ธิข
f องบริษั ท) เฟอร์นิเจอร์ เครือ งตกแต่ง ของอาคาร
สาขาอีก 76 สาขา

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วงเงินประก ันภ ัย

986,441,960.00 บาท

0 ประก ันภ ัย
เบีย

900,757.03 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริ ษั ท กรุ ง เท พ ป ระกั น ชี ว ิต จํ ากั ด (ม ห าช น ) ย กเว น
้ อาค ารเช่ า ซึ ง ผู ร้ ั บ
ผลประโยชน์ในอาคาร คือ ผู ้ให ้เช่า

กรมธรรม์ประก ันภ ัยเลขที

(อยูร่ ะหว่างออกเล่มกรมธรรม์ สํานักงานใหญ่และสาขา)

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

 งบางชนิดเช่น ความสูญเสียของเงินภายใน
การประกันภัยสําหรับเงิน ต่อความเสีย
ตู ้นิรภัยหรือภายในสถานทีเ อาประกันภัย ความสูญเสียของเงินขณะขนส่ง ความ
ิ อืน ๆ ทีเกิด ขึ6น กั บ เงิน และทรั พ ย์ส น
ิ อืน ๆของ
เสีย หายต่อ ตู ้นิร ภั ย หรือ ทรั พ ย์ส น
บริษัท

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

ิ อืน
เงิน ตู ้นิรภั ย ห ้องนิรภั ย ตั ว อาคาร และทรั พ ย์ส น
 ๆของสํ า นั ก งานใหญ่ และ
สาขา อีก 76 สาขา

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วงเงินประก ันภ ัย

38,285,000.00 บาท

0 ประก ันภ ัย
เบีย

153,209.02 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประก ันภ ัยเลขที

(อยูร่ ะหว่างออกเล่มกรมธรรม์)

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

ประกันภัยป้ ายโฆษณา สาขาพิจต
ิ ร

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

ป้ ายโฆษณา โครงเหล็กขนาดกว ้าง 8 เมตร x สูง 10.30 เมตร หนา 1.60 เมตร

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วงเงินประก ันภ ัย

800,000.00 บาท

0 ประก ันภ ัย
เบีย

25,782.72 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1 หน ้าที 25

กรมธรรม์ประก ันภ ัยเลขที

(อยูร่ ะหว่างออกเล่มกรมธรรม์)

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

ประกันภัยป้ ายโฆษณา สาขาอุดรธานี

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

ป้ ายโฆษณา โครงเหล็ก ขนาดกว ้าง 11.90 เมตร x สูง 11.30 เมตร หนา 1.60
เมตร

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วงเงินประก ันภ ัย

1,104,000.00 บาท

0 ประก ันภ ัย
เบีย

35,580.71 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประก ันภ ัยเลขที

(อยูร่ ะหว่างออกเล่มกรมธรรม์)

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

ประกันภัยสิทธิการเช่า

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

-

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วงเงินประก ันภ ัย

69,609,200.00 บาท

0 ประก ันภ ัย
เบีย

45,989.67 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

ประเภทการประก ันภ ัย

ประกันภัยรถยนต์

ั
คูส
่ ญญา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ิ ทีเ อาประก ัน
ทร ัพย์สน

รถยนต์จํานวน 20 คัน

ระยะเวลาประก ันภ ัย

1 ปี นับตัง6 แต่วน
ั ที 17 สิงหาคม 2556 ถึงวันที 17 สิงหาคม 2557

วงเงินประก ันภ ัย

19,770,000.00 บาท

0 ประก ันภ ัยรวม พ.ร.บ.
เบีย

712,404.93 บาท

ผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

ั
สญญาเช่
าและการบริการอาคารบริษ ัทย่อย
ั ญา
คูส
่ ญ

ผู ้เช่า : บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ผู ้ให ้เช่า : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพือ
 เช่าอาคารสําหรับใช ้เป็ นสํานักงาน เลขที 23/115-121
อาคารฝั งตะวันตก รอยัลซิตอ
ี6 เวนิว ถนนพระรามเก ้า เขตห ้วยขวาง กทม.10310

เนือ
6 ทีป
 ระมาณ

64.5 ตารางเมตร

ระยะเวลา/อัตรา

3 ปี นั บตัง6 แต่วน
ั ที 1 มิถน
ุ ายน 2556 – 31พฤษภาคม 2557
3 ปี นั บแต่วน
ั ที 1 มิถน
ุ ายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560
ค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็ นตรม.ละ 510 บาท
โดยปั จจุบน
ั ค่าเช่าต่อเดือน 32,895 บาท เงินประกันความเสียหาย 65,790 บาท

ส่วนที 1 หน ้าที 26

ั
สญญาอื
น
 ๆ
ลักษณะสัญญา

สั ญ ญ านายหน า้ ประกั น ชีว ิต สํ า หรั บ การจํ า หน่ า ยกรมธรรม์ ป ระกั น ชีว ิต ผ่ า น
ช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

ั ญา
คูส
่ ญ

ผู ้ว่าจ ้าง : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผู ้รับจ ้าง : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

วัตถุประสงค์

เพื อ ว่ า จ า้ งธนาคารกรุ ง เทพ ในการดํ า เนิ น การเป็ นนายหน า้ เพื อ จั ด จํ า หน่ า ย
กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ให ้กับบริษัท

ค่าตอบแทน

บริษัทจะทําการชําระค่าตอบแทนให ้กับธนาคารกรุงเทพ เป็ นค่าบําเหน็ จตาม
กรมธรรม์ โดยพิจารณาจากชนิดและปริมาณผลผลิตทีเ กิดขึน
6 ในแต่ละเดือน และ
จะพิจารณาส่วนเกินของผลผลิตจากเป้ าหมายทีต
 งั 6 ไว ้เป็ นรายปี ประกอบด ้วย

4.2 การลงทุนในบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม
วันที 28 มีนาคม 2556 บริษัทเข ้าร่วมเป็ นผู ้ถือหุ ้นในการจัดตัง6 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จํากัด
โดยเข ้าร่วมลงทุนในหุ ้นสามัญ คิดเป็ นร ้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ซึง เป็ นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง
การลงทุนประกอบธุรกิจอืน
 ของบริษัทประกันชีวต
ิ
วันที 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทเพิม
 สัดส่วนการลงทุนในหุ ้นสามัญ เป็ น 99 % ของทุนจดทะเบียนการเข ้า
ร่วมลงทุน ในครั ง6 นี6 บริษั ททํ า หน า้ ทีเ ป็ นตัว กลางและอํ านวยประโยชน์ใ นการขายให ้กับ ตัว แทนฝ่ ายขายของบริษั ท
สามารถเพิม ศัก ยภาพในการแข่งขันในธุรกิจ การบริก ารโดยส่งเสริมให ้ทรั พ ยากรบุค คลด ้านตัวแทนฝ่ ายขาย ซึง เป็ น
ตัวแทนประกันชีวต
ิ เดิมของบริษัท ในแต่ละพื6นทีท
 ัวภูมภ
ิ าคของประเทศไทย เป็ นการส่งเสริมให ้วิสัยทัศน์ และภารกิจ
ของบริษั ทบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเป็ นผู ้นํ าการวางแผนทางการเงินด ้านการสร ้าง
 งอย่างหนึงในการ
หลักประกันให ้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยมีการประกันวินาศภัยเป็ นเครือ
 งมือในการบริหารความเสีย
ิ โดยยึดหลักธรรมาภิบ าล เพือให ้เกิดความเชือ
 มัน ของลูกค ้าและ
ปกป้ องและบรรเทาความสูญ เสียชีวต
ิ และทรัพ ย์สน
ความมันคงของบริษัท และเพือตอบสนองความต ้องการของผู ้บริโภคอย่างครบวงจร เป็ นการเพิม
 ช่องทางการจัดการ
บริการทีค
 รบวงจรมากขึน
6
ิ
4.3 การเปิ ดเผยราคาประเมินทร ัพย์สน
- ไม่ม ี -
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีข ้อพิพาททางกฎหมายทีบ
 ริษัทเป็ นคู่ความหรือคู่กรณี ซึง เป็ นคดีหรือข ้อ
ิ+ สุดและเป็ นคดีทอ
พิพาททีย
 ังไม่สน
ี าจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี+
1. บริษัทเป็ นจํ าเลยในคดีเรียกร ้องค่าสินไหม เนืองจากบริษัทได ้ทําการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมกับผู ้เอา
+ จํานวน 10 คดี โดยมีการ
ประกันสําหรับกรณีทผ
ี ู ้เอาประกันได ้ทําผิดข ้อตกลงทีร ะบุไว ้ในกรมธรรม์ ทัง+ สิน
เรีย กร ้องค่า เสีย หาย จํ า นวน 38.03 ล ้านบาท คดีท ีม ีก ารเรีย กร ้องค่ า เสีย หายสูง สุด มีก ารเรีย กร ้อง
ค่าเสียหายเป็ นเงินจํ านวน 12.00 ล ้านบาท โดยปั จ จุบัน บริษั ทได ้แต่งตัง+ ทนายความเข ้าสู ้คดีดังกล่าว
เพือ
 ไม่ต ้องรับผิดตามข ้อกล่าวหาดังกล่าว
2. บริษัทเป็ นจํ าเลยในคดีทม
ี ผ
ี ู ้แอบอ ้างเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเก็บเบีย
+ ประกันชีวต
ิ จากผู ้เอาประกันของ
บริษัท จํานวน 7 แสนบาท โดยปั จจุบันบริษัท ได ้แต่งตัง+ ทนายความเข ้าสู ้คดีดังกล่าว เพือไม่ต ้องรับผิด
ตามข ้อกล่าวหาดังกล่าว
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ํ ค ัญอืน
6. ข้อมูลทวไปและข้
ั
อมูลสา
การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value )
. ปี 2556 โดยมีบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํ ากัด
การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ สิน
เป็ นบริษัททีป
 รึกษาในการประเมินมูลค่าดังกล่าว มีรายละเอียดเมือ
 เปรียบเทียบกับปี ทีผ
 ่านมา ดังนี.
31 ธันวาคม
2556

2555

ล ้านบาท

บาทต่อหุ ้น

ล ้านบาท

บาทต่อหุ ้น

Embedded Value (EV)

32,641

26.94

30,610

25.40

Value of One Year New Business (VNB)

1,862

1.54

1,910

1.59

สมมุตฐิ านทีส
 าํ คัญ :
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

5.00%

5.00%

อัตราดอกเบีย
. คิดลด (Discount Rate)

10.00%

10.00%

. ปี 2557 จะแล ้วเสร็ จ และสามารถ
สําหรั บ การประเมิน มู ล ค่า ธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษั ท ณ สิน
เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวได ้ประมาณเดือนเมษายน 2558
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สว่ นที 2 การจ ัดการและการกําก ับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหล ักทร ัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทน
ุ จดทะเบียน 1,708,000,000 บาท เรียกชําระแล ้ว 1,697,850,000
บาท โดยแบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 1,697,850,000 หุ ้น มูลค่าทีต
 ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท
7.2 ผูถ
้ อ
ื หุน
้
 ผูถ
7.2.1 รายชือ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่
 ผู ้ถือหุ ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง7 ล่าสุด เมือ
รายชือ
 วันที 30 ธันวาคม 2557
จํานวนหุ ้นทีช
 าํ ระแล ้ว 1,697,850,000 หุ ้น
ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2557

รายชือ

จํานวนหุ ้น (หุ ้น)

ร ้อยละของหุ ้นทีเ รียก
ชําระแล ้วทัง7 หมด

1. MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*

413,396,200

24.35

2. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด

223,055,000

13.14

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

130,022,480

7.66

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)

78,594,760

4.63

5. คุณชาตรี โสภณพนิช

63,967,204

3.77

6. บริษัท จตุบต
ุ รโฮลดิง7 จํากัด

63,000,000

3.71

7. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง7 (ประเทศไทย) จํากัด

57,201,480

3.37

8. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25

46,352,460

2.73

9. นายเชิดชู โสภณพนิช

45,704,014

2.69

10. ด.ช. ก ้องภพ ลิมทรง

40,950,000

2.41

หมายเหตุ : * บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จํากัด ถือหุ ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
ผ่าน MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.
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 กลุม
รายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่
จํานวนหุ ้นทีช
 าํ ระแล ้ว 1,697,850,000 หุ ้น
ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2557

รายชือ

จํานวนหุ ้น (หุ ้น)

ร ้อยละของหุ ้นทีเ รียก
ชําระแล ้วทัง7 หมด

MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.*

413,396,200

24.35

กลุม
่ โสภณพนิช

499,765,686

29.44

- บุคคลธรรมดา

203,360,286

11.98

- บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด

223,055,000

13.14

63,000,000

3.71

- ห ้างหุ ้นส่วนสามัญบุญ

5,230,400

0.31

- บริษัท วัฒนชาญ จํากัด

5,120,000

0.30

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

130,022,480

7.66

กลุม
่ ลิมทรง

100,157,340

5.90

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)

78,594,760

4.63

บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง7 (ประเทศไทย) จํากัด

57,201,480

3.37

- บริษัท จตุบต
ุ รโฮลดิง7 จํากัด

7.2.2 ในกรณีทบ
ี ริษ ัทมีการประกอบธุรกิจ holding company
บริษัทมิได ้มีการประกอบธุรกิจ holding company
7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
ั
สญญาระหว่
างผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีส
 ําค ัญ
มีการทําสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่สองกลุม
่ คือ บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ (“นิปปอนไลฟ์ ”)
และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีข ้อตกลงระหว่างสองกลุม
่ ทีส
 ําคัญดังต่อไปนี7
1.

 กรรมการทีอ
นิปปอนไลฟ์ และธนาคารกรุงเทพจะให ้ความร่วมมือในการเสนอชือ
 ก
ี ฝ่ ายเป็ นผู ้เสนอ
ในการประชุม ผู ้ถือหุ ้น โดยคํานึงถึงสัดส่วนการถือหุ ้นทีแ
 ต่ละฝ่ ายถืออยูใ่ นบริษัท

2.

7 หุ ้นจากผู ้ถือหุ ้นอีกฝ่ ายหนึงเป็ นรายแรก (First Right of Refusal) โดย
แต่ละฝ่ ายได ้สิทธิทจ
ี ะซือ
ฝ่ ายทีไ ด ้สิท ธิ ต ้องตอบรั บ คํ า เสนอภายใน 30 วั น ในกรณี ท ีบ ริษั ทเข ้าจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ (หรือ 60 วัน ในกรณีทบ
ี ริษัทไม่ได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
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7.3 การออกหล ักทร ัพย์อน
ื
ใบสําค ัญแสดงสิทธิ


7 หุ ้นสามัญ ทีอ
ณ วันที 11 กันยายน 2552 บริษั ท ได ้ออกใบสําคัญ แสดงสิท ธิทจ
ี ะซือ
 อกใหม่ของบริษั ท
จํานวน 20,000,000 หน่ วย จัดสรรให ้แก่พนั กงานของบริษัททีม
 ค
ี ุณ สมบัตต
ิ ามทีบ
 ริษัท กําหนด จํ านวน
12,850,000 หน่ วย คงเหลือ ทีย
 ั งไม่ได ้จั ดสรร 7,150,000 หน่ ว ย โดยใบสําคัญ แสดงสิท ธิม ีอายุ 5 ปี
ิ ธิซ อ
ื7 หุ ้นสามัญ ได ้ 1 หุ ้น ราคาใช ้สิท ธิท จ
7 หุ ้นสามั ญ เท่ากับ
และใบสําคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ วย มีสท
ี ะซือ
13.50 บาทต่อหุ ้น โดยการใช ้สิทธิครัง7 แรกคือ หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี หลังจากนั น
7 ให ้
ใช ้สิท ธิไ ด ้ทุก ๆ วัน ทํ าการสุด ท ้ายของเดือ นมีน าคม มิถุน ายน กัน ยายน และธั น วาคม ทั ง7 นี7 บริษั ทได ้
7 หุ ้นสามัญของบริษัททีอ
ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
 อกให ้แก่พนั กงานและผู ้บริหารของ
บริษัท (BLA - WA)



้ ท
ิ ธิ (หุน
จํานวนหุน
้ ทีใ ชส
้ )

จํานวนเงินทีไ ด้ร ับ

ครงที
ั@ 

้ ท
ิ ธิ
ว ันทีใ ชส

7

31 มีนาคม 2557

508,350

6,862,725

8

30 มิถน
ุ ายน 2557

333,000

4,495,500

9

30 กันยายน 2557

102,000

1,377,000

้ ท
ิ ธิ (บาท)
จากการใชส

ภายหลังเมือ
 วันที 26 เมษายน 2554 ทีป
 ระชุมของบริษัทได ้มีมติอนุ มัตย
ิ กเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะ
7 หุ ้นสามัญของบริษัททีไ ม่ได ้จัดสรรข ้างต ้นจํานวน 7.15 ล ้านหน่วย และอนุมัตใิ ห ้ออกใบสําคัญแสดง
ซือ
ื และโอนเปลีย นมือ ไม่ ไ ด ้จํ า นวน 7.15 ล ้านหน่ ว ย ให ้แก่พ นั ก งาน และ/หรือ
สิท ธิรุ่น ที 2 ชนิด ระบุช อ
7 หุ ้นสามัญเท่ากับ 35 บาทต่อหุ ้น
ผู ้บริหาร ซึง ราคาใช ้สิทธิทจ
ี ะซือ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายทีจ
 ะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํา กว่าร ้อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี ในแต่ละปี ทีม
 ี
ผลกําไรจากการดําเนินงาน แต่จะต ้องไม่มข
ี าดทุนสะสมในส่วนของผู ้ถือหุ ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมี ก ารเปลี ย นแปลงได ้ ท ง
ั@ นี@ การจ่ า ยเงิน ปั น ผ ลของบ ริษ ท
ั ต้อ งได้ร บ
ั ความเห็ นชอ บจากสํ า น ก
ั งาน
คณะกรรมการกําก ับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประก ันภ ัย ตาม พรบ.ประกันชีวต
ิ พ.ศ. 2535 มาตรา 32
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8. โครงสร้างการจ ัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษ ัท
ตามข ้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต ้องประกอบด ้วยกรรมการไม่น ้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น ้อยกว่า
กึง หนึง ของจํานวนกรรมการทัง& หมดนั น
& ต ้องมีถน
ิ ทีอ
 ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครัง& ให ้กรรมการออก
จากตําแหน่งหนึง ในสาม ถ ้าจํานวนกรรมการทีจ
 ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนทีใ กล ้ทีส
 ด
ุ กับ
ส่วนหนึง ในสาม ในการดําเนินกิจการ กรรมการต ้องปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ ห ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข ้อบังคับของ
บริษั ท ตลอดจนมติท ีป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ ้นด ้วยความซือ สัต ย์ส ุจ ริต โดยคํ า นึง ถึง ผลประโยชน์ ส ูง สุด ของบริษั ท และได ้
มอบหมายให ้ผู ้บริหารบริษัท ปฎิบต
ั งิ านแทนตามอํานาจอนุมัต ิ เช่น กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และกรรมการชุดย่อย
เป็ นต ้น
ปั จจุบน
ั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน ประกอบด ้วยกรรมการทีเ ป็ นผู ้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่ และกรรมการทีไ ม่เป็ นผู ้บริหาร 14 คน ซึง ในจํานวนนีเ& ป็ นกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการทีม
 ถ
ี น
ิ ทีอ
 ยูใ่ น
ราชอาณาจักรมีจํานวน 12 คน ซึง เกินกว่ากึง หนึง ของกรรมการทัง& หมด
 และรายละเอียดการ
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทจัดให ้มีการประชุมวาระปกติ จํานวน 8 ครัง& โดยมีรายชือ
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน สรุปดังนี&
ลําด ับ

 - นามกสุล
ชือ

ตําแหน่ง

จํานวนครงที
ั% จ
 ัดประชุม/
การเข้าร่วมการประชุม

1

นายเชิดโสภณพนิช

ประธานกรรมการ

8/8

2

ดร. ศิร ิ การเจริญดี

กรรมการอิสระ

8/8

3

ั
นายสุนทร อรุณานนท์ชย

กรรมการอิสระ

7/8

4

นางคมคาย ธูสรานนท์

กรรมการอิสระ

8/8

5

รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย*

กรรมการอิสระ

6/8

6

นายประพันธ์ อัศวอารี*

กรรมการอิสระ

5/8

7

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

6/8

8

นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ

7/8

9

นางสาวพจณี คงคาลัย

กรรมการ

6/8

10

นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ

8/8

11

นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

8/8

12

นายคาซิฮเิ ดะ โทดะ*

กรรมการ

6/8

13

นายนาโอกิ บัน

กรรมการ

8/8

14

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

กรรมการ

8/8

15

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

8/8

หมายเหตุ : * รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย ได ้รับเลือกตัง& เป็ นกรรมการ แทน คุณปราโมช พสุวต
ั
ทีอ
 อกตามวาระ เมือ
 วันที 30 เมษายน 2557
* คุณประพันธ์ อัศวอารี ได ้รับเลือกตัง& เป็ นกรรมการ แทน คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ทีอ
 อกตามวาระ เมือ
 วันที 30 เมษายน 2557
* คุณคาซิฮเิ ดะ โทดะ ได ้รับเลือกตัง& เป็ นกรรมการ แทน คุณยูทากะ ฮิเดกูช ิ ทีล
 าออก
เมือ
 วันที 14 มีนาคม 2557
ทัง& นี& ได ้แนบประวัตข
ิ องกรรมการในเอกสารแนบ 1

ส่วนที 2 หน ้าที 33

ทีป
 รึกษาคณะกรรมการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ทีป
 รึกษาคณะกรรมการบริษัทประกอบด ้วย
 - นามกสุล
ชือ

ลําด ับ

ตําแหน่ง

1

นายชาตรี

โสภณพนิช

ประธานทีป
 รึกษา

2

นายชาติศริ ิ

โสภณพนิช

ทีป
 รึกษา

3

นายปิ ต ิ

สิทธิอํานวย

ทีป
 รึกษา

4

นายเดชา

ตุลานันท์

ทีป
 รึกษา

4

นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

ทีป
 รึกษา

5

นายปานศักดิH

พฤกษากิจ

ทีป
 รึกษา

8.2 คณะผูบ
้ ริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู ้บริหารจํานวน 6 คน ประกอบด ้วย
 - นามกสุล
ชือ

ลําด ับ

ตําแหน่ง

1

นายโชน

โสภณพนิช

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

2

นายเรืองศักดิH

ปั ญญาบดีกล
ุ

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด

3

นายเสนาะ

ธรรมพิพัฒนกุล

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน

4

นางสาวสุจน
ิ ดา

เลิศเกียรติมงคล

ผู ้อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

นางสาวจารุวรรณ

ลิม
& คุณธรรมโม

ผู ้อํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

6

นางอรนุช

สําราญฤทธิH

ผู ้อํานวยการ สายประกันชีวต
ิ

ทัง& นี& ได ้แนบประวัตข
ิ องผู ้บริหารในเอกสารแนบ 1
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โครงสร้างการบริหารจ ัดการของบริษ ัท ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2557

โครงสร ้างบริษัท (Organization Chart)
ทีป
 รึกษาคณะกรรมการ
Advisers to Board of
Directors

คณะกรรมการ
Board of Directors

 ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
Risk Management Committee
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
Nominating and Remuneration
Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of
Directors

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
Good Corporate Governance
Committee
คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผู ้จัดการใหญ่
President

ฝ่ ายตรวจสอบ
Internal Audit
Department
สํานั กกํากับการปฏิบัตงิ าน
Compliance Office

สายการตลาด
Marketing Div.

สายประกันชีวต
ิ
Life Operation Div.

สายการลงทุน
Investment Div.

สายบัญชีและ
การเงิน
Accounting &
Finance Div.

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology Div.
ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
Corporate Planning Dept.
ฝ่ ายคณิตศาสตร์
Actuarial Dept.
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Dept.
 ง
ฝ่ ายบริหารความเสีย
Risk Management Dept.
สํานั กกฎหมาย
Legal Office
ฝ่ ายธุรการ
Administration Dept.
ศูนย์บริการการแพทย์
Medical Service Center
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8.3 เลขานุการบริษ ัท
ทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง& ที 2/2551 ซึง ประชุมเมือ
 วันที 8 เมษายน 2551 ได ้แต่งตัง& ให ้ นายเสนาะ
ธรรมพิ พั ฒ นกุ ล เป็ นเลขานุ ก ารบริษั ท โดยให ม
้ ีห น า้ ทีต ามทีกํ า หนดไว ้ในพระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พ ย์ (ฉบับ ที 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัด ให ้มีการประชุม สามั ญ ผู ้ถือหุ ้น ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตามและ
ประสานงานให ้บริษัท ปฏิบัตต
ิ ามมติค ณะกรรมการ และมติประชุม ผู ้ถือหุ ้น อีกทัง& ดูแลให ้มีก ารเปิ ดเผยข ้อมูล รายงาน
 สารกับผู ้ถือหุ ้นทัวไปให ้ได ้รั บ
สารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและข ้อกําหนดของหน่ วยงานราชการ และติดต่อสือ
ทราบสิท ธิต่ า งๆ เพื อ ให เ้ ป็ นไปตามห ลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การที ด ี อี ก ทั & ง ดู แ ลกิจ กรรมและการฝึ กอบรมของ
คณะกรรมการ มีประวัตโิ ดยสังเขปตามรายละเอียดปรากฎในประวัตเิ ลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู ้ความสามารถ
ความเหมาะสมกับภาระหน ้าทีแ
 ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดําเนินงานของ
บริษั ท และการเติบ โตทางผลกํ าไรของบริษั ท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ
& นํ าในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดียวกัน นํ าเสนอคณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณาให ้ความ
บริษั ทชัน
เห็นชอบ และเสนอขออนุมัตต
ิ อ
่ ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นตามข ้อบังคับของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด ้วยเบีย
& ประชุมและค่าบําเหน็ จ โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน า้ ทีค
 วาม
& นํ าและกลุม
รับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได ้กับบริษัทชัน
่ ธุรกิจเดียวกัน ซึง ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 เมือ

วันที 30 เมษายน 2557 มีมติอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการมี ดังนี&
1. ค่าเบีย
& ประชุม คือ ครัง& ละ 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยได ้รับใน
อัตรา 2 เท่า
2. ค่าบําเหน็ จ คือ ท่านละ 450,000 บาท ประธานกรรมการได ้รับในอัตรา 2 เท่า
& 14,940,000 บาท
ทัง& นีใ& นปี 2557 บริษัทได ้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างปี 2557 รวมเป็ นเงินทัง& สิน
มีรายละเอียดดังนี&
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ ป็นต ัวเงิน

หมายเหตุ :

* นายปราโมช พสุวัต ออกตามวาระเมือ
 วันที 30 เมษายน 2557 และได ้แต่งตัง& รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย เป็ นกรรมการแทน
* นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ออกตามวาระเมือ
 วันที 30 เมษายน 2557 และได ้แต่งตัง& นายประพันธ์ อัศวอารี เป็ นกรรมการแทน
* นายยูทากะ ฮิเดกูช ิ ลาออกเมือ
 วันที 14 มีนาคม 2557 และได ้แต่งตัง& นายคาซิฮเิ ดะ โทดะ เป็ นกรรมการ แทน
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หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนผู ้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูง ดังนี&
1. ประเมิน ผลการปฏิบั ต งิ านของผู ้บริห ารระดับ สูง ทีส ูงกว่า หรือ เทีย บเท่า รองผู ้จั ด การใหญ่ เพือ กํ า หนด
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ จากหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
การดําเนินงานตามนโยบายทีไ ด ้รับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใต ้สภาวการณ์เศรษฐกิจ
และสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให ้ดีขน
ึ& ใน
แต่ละปี
2. พิจ ารณาค่า ตอบแทนของผู ้บริห ารระดั บ สูง ทีส ูง กว่า หรือ เทีย บเท่า รองผู ้จั ด การใหญ่ ซึง ประกอบด ้วย
เงิน เดือน และโบนั สประจํ าปี โดยพิจารณาจากการประเมิน ผลการปฏิบัตงิ าน การเปรียบเทียบการจ่าย
ค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงในกลุม
่ อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล ้องกับแนวทางการเติบโตของผล
กําไร ตลอดจนมูลค่าธุรกิจของบริษั ท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนํ าข ้อมูลทีไ ด ้
เปรีย บเทียบข ้อมูล ย ้อนหลังไปใช ้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู ้บริห ารระดับ สูง เสนอขออนุ มัต ต
ิ ่อ
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนผู ้บริหารทีเ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2557 ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร จํานวน 6 คน ประกอบด ้วย เงินเดือน โบนั ส และกองทุนสํารองเลีย
& งชีพ
เป็ นเงินรวม 39,991,342 บาท (ยอดประมาณการโบนั ส) เทียบกับปี 2556 จํานวน 6 คน เป็ นเงิน 42,319,534 บาท
และในปี 2555 จํานวน 6 คน เป็ นเงิน 39,145,352.00 บาท
ค่าตอบแทนอืน
 ๆ
บริษัทมีการตอบแทนพนั กงานในรูปแบบของสวัสดิการคือมีการให ้พนักงานกู ้ยืมซึง มีการให ้กู ้ยืม 2 แบบคือ
1. การกู ย
้ ม
ื โดยมีบุ ค คลคํ า% ประก น
ั โดยวงเงิน การกู ้ยืม ทีใ ห ้กับ พนั ก งานจะอยู่ในช่ว ง 50,000 บาท ถึง
100,000 บาท โดยวงเงินทีใ ห ้แต่ละบุคคลจะพิจารณาจากอายุงานและเงินเดือนของพนั กงาน พนั กงาน
ทีก
 ู ้ยืมในประเภทนีต
& ้องจ่ายดอกเบีย
& ในอัตราดอกเบีย
& เท่ากับ ร ้อยละ 6
้ ล ักทร ัพย์คํา% ประกัน โดยวงเงินการกู ้ยืมจะขึน
2. การกูย
้ ม
ื โดยใชห
& อยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยวงเงิน
ทีใ ห ้แต่ละบุคคลจะพิจารณาจากมูลค่าของหลักทรัพย์แล ้วยังต ้องพิจารณาจากเงินเดือนของพนักงานด ้วย
พนักงานทีก
 ู ้ยืมในประเภทนีต
& ้องจ่ายดอกเบีย
& ในอัตราดอกเบีย
& เท่ากับ ร ้อยละ 5
& หุ ้นสามัญของบริษัทให ้แก่พนั กงาน โดย
3. ใบสําค ัญแสดงสิทธิ บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
พิจารณาจากความเป็ นอาวุโส ตําแหน่ ง และหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ ทัง& นี& สัดส่วนใบสําคัญ แสดงสิทธิท ี
จัดสรรให ้แก่ผู ้บริหาร คิดเป็ นร ้อยละ 15 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ัดสรรทัง& หมด
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8.5 บุคลากร
& จํานวน 1,453 คน จํานวนพนั กงานแบ่งตามสายงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีพนักงานรวมทัง& สิน
ดังรายละเอียดต่อไปนี&
จํานวนพน ักงาน (คน)

สายงาน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

สังกัดคณะกรรมการตรวจสอบ

10

10

9

สังกัดกรรมการผู ้จัดการใหญ่1

335

114

134

สายการลงทุน

17

17

22

สายบัญชีและการเงิน

92

93

96

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

29

37

39

สายประกันชีวต
ิ

164

405

437

สายการตลาด

631

651

716

1,278

1,327

1,453

รวม
ค่าตอบแทนพน ักงานทีเ ป็นต ัวเงิน
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนและอืน
 ๆ

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

532,770,897.87

580,440,189.88

599,722,959.08

33,313,511

37,316,836

44,136,753

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
สว ัสดิการอืน
 ๆ
บริษัทมีการส่งเสริมทางด ้านสวัสดิการให ้แก่พนักงานเช่น เครือ
 งแบบพนั กงาน ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและ
 แก่พ นั กงาน เงินช่วยเหลือกรณี ต่างๆ นอกจากนี&บริษั ทยังมีการจัดกิจกรรม
ครอบครัว ประกัน ชีวต
ิ กลุ่ม การให ้สินเชือ
สัน ทนาการเพื อ ส่ง เสริม ความสามั ค คีแ ละการประสานงานระหว่า งพนั ก งาน เช่น การจั ด งานปี ใหม่ กิจ กรรมชมรม
พนั กงาน 7 ชมรม ได ้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมจักรยาน ชมรมปิ งปอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมดนตรี ชมรมรักษ์ สข
ุ ภาพ
และชมรมวิง เพือสุขภาพ และโครงการ Happy BLA Home เพือส่งเสริมให ้บุคลากรสร ้างความสุขอย่างมีความสมดุล
ระหว่างชีวต
ิ การทํางาน ครอบครัว และสังคม ด ้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 8 ด ้าน ได ้แก่ Happy Body (สุขภาพดี)
Happy Heart (นํ& าใจงาม) Happy Relax (การผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู ้) Happy Soul (การมีคุณธรรม)
Happy Money (ใช ้เงินเป็ น) Happy Family (ครอบครัวทีด
 )ี ซึง เป็ นไปตามหลักของ Happy Workplace

1

พนั กงานซึง สังกัดกรรมการผู ้จัดการใหญ่ประกอบด ้วย พนั กงานฝ่ ายธุรการ พนั กงานสํานั กกฎหมาย พนั กงานสํานั ก

กํ า กั บ การปฏิบั ต ิง าน พนั ก งานฝ่ ายบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล พนั ก งานศู น ย์บ ริก ารทางการแพทย์ พนั ก งานฝ่ าย
 ง
คณิตศาสตร์ พนักงานฝ่ ายวางแผนธุรกิจ พนักงานฝ่ ายบริหารความเสีย
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นโยบายในการพ ัฒนาพน ักงาน
บริษัทมีระบบการอบรมพนั กงานตัง& แต่การปฐมนิเทศสําหรับพนั กงานเข ้าใหม่ ความรู ้เบือ
& งต ้นในการวางแผน
 สารภาษาอัง กฤษ และมีห ลัก สูต รการอบรมตามหน่ ว ยงานส่วนงานและระดับ ของ
ทางการเงิน พั ฒ นาทั ก ษะการสือ
พนักงานตลอดทัง& ปี นอกจากนี& บริษัทยังมีการส่งเสริมให ้กับพนักงานในการเข ้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึ กอบรมความรู ้
ทางด ้านวิช าการ ทัง& ทีเ กีย
 วข ้องกับงานโดยตรงและโดยอ ้อม เพือพั ฒ นาความรู ้ความสามารถของพนั กงานทีม
 อ
ี ยู่ใน
ปั จจุบน
ั ให ้พร ้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสมํา เสมอ
ในส่วนตัวแทนประกัน ชีวต
ิ นั &น บริษั ทให ้ความสําคัญ ต่อการอบรมตัวแทนเป็ นอย่างยิง เนือ งจากตัวแทนคือ
บุคคลสําคัญทีไ ปติดต่อลูกค ้าโดยตรง โดยบริษั ทมีศูนย์อบรมตัวแทนทีอ
 าคารสํานั กงานใหญ่ และมีการจัดอบรมตาม
จังหวัดทีส
 ําคัญต่างๆ เพือ
 การกระจายการอบรมและให ้ความรู ้ครอบคลุมไปยังตัวแทนทัง& หมด อันรวมถึงพนักงานทีข
 าย
ประกันของบริษัท และพนักงานของธนาคารทีข
 ายประกันของบริษัท
โดยในการอบรมความรู ้ให ้ตัวแทน บริษัทจะแบ่งการอบรมออกเป็ น 2 ระดับคือระดับตัวแทน และระดับตัวแทน
บริห าร โดยในระดับ ตัวแทนจะให ้ความสําคัญ เป็ นพิเศษในด ้านความรู ้ด ้านผลิตภัณ ฑ์ เทคนิค ในการขาย การพั ฒ นา
ตนเองส่วนทางด ้านระดับตัวแทนบริหาร จะให ้ความสําคัญกับการพั ฒนาทีมงาน การวางแผน การติดตามงาน การเป็ น
ผู ้นํ า เป็ นต ้น โดยฝ่ ายฝึ กอบรมของบริษั ทมีก ารพั ฒ นาหลัก สูต รการฝึ กอบรมมาจากหลั ก สูต ร LIMRA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง เป็ นทีย
 อมรับกันอย่างแพร่หลาย
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9. การกําก ับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกําก ับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยึดมัน และให ้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี เนืองจากเป็ นสิง ทีแ
 สดงให ้เห็นถึงการ
 มันและความมันใจ
มีระบบบริหารจัดการทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ซึง เป็ นปั จจัยหลักทีช
 ว่ ยสร ้างความเชือ
ต่อ ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได ้เสียทีเ กีย
 วข ้องทุก ฝ่ าย อีก ทัง6 ยั งเป็ นการเพิม มูล ค่าและส่งเสริม การเติบ โตทางธุรกิจ อย่า ง
ยังยืน
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร ้างกรรมการบริษัทประกอบด ้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท
ได ้แต่งตัง6 คณะกรรมการชุด ย่อยทัง6 หมด 6 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
 ง คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการดูแ ลกิจการทีด
บริห ารความเสีย
 ี และคณะกรรมการ
ลงทุ น ซึง คณะกรรมการและผู บ
้ ริห ารของบริษั ท ประกอบด ว้ ยผู ท
้ รงคุ ณ วุฒ ิ ท ี ม ี คุ ณ สมบั ต ิต ามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท ี
กจ. 12/2543 เรือ
 งการขออนุญาตให ้เสนอขายหุ ้นทีอ
 อกใหม่ ฉบับลงวันที 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการ
ต่างๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี6
คณะกรรมการบริษ ัท
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
% องคณะกรรมการบริษ ัท
1. มีอํานาจหน ้าที และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข ้อบังคับ
ของบริษั ท ตลอดจนมติข องผู ถ้ ือ หุ น
้ ทีช อบด ้วยกฎหมาย ด ้วยความซือ สั ต ย์ส ุจ ริต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
2. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษั ท ควบคุมกํากับดูแลกิจการบริหาร
และการจัดการ ให ้เป็ นไปตามนโยบายทีไ ด ้รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร ้างการบริหาร แต่งตัง6 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
 ง คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ล
ความเสีย
กิจการทีด
 ี กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอืน
 ตามความเหมาะสม
 กรรมการซึง มีอํานาจลงลายมือชือ
 ผูกพันบริษัท และ/หรือ
4. มีอํานาจพิจารณากําหนดและแก ้ไขเปลีย
 นแปลงชือ
 ผูกพันบริษัทของกรรมการ
การทํานิตก
ิ รรมต่างๆ แทนบริษัท พร ้อมทัง6 กําหนดเงือ
 นไขในการลงลายมือชือ
การทําหน้าทีข
% องคณะกรรมการบริษ ัทในปี ทีผ
% า
่ นมา
ใน 1 ปี ทีผ่ า นมา คณะกรรมการบริษั ทได ้กํ า หนดและอนุ มั ต ิว ส
ิ ัย ทั ศ น์ และภารกิจ รวมถึง กลยุ ท ธ์ ทิศ ทาง นโยบาย
แผนงาน และเป้ าหมายของบริษั ท รวมทั ง6 ติด ตามผลการดํ า เนิน งานให ้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่า งต่อ เนือ ง
เพื อ ให บ
้ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละมีก ารปฏิบั ต ท
ิ ีส อดคล ้องกั บ นโยบาย กฎระเบีย บ กฎหมายและข ้อบั ง คั บ ต่ า งๆ ทีเกีย วข ้อง
 งให ้อยู่ในระดับทีเ หมาะสม ภายใต ้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติท ป
ตลอดจนบริหารความเสีย
ี ระชุมผู ้ถือหุ ้น ด ้วยความ
 สัตย์สจ
ซือ
ุ ริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้น และต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย
นอกจากนี6 เพือ
 ให ้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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การฝึ กอบรมของคณะกรรมการบริษ ัท
บริษัทสนั บสนุนให ้คณะกรรมการบริษัท ได ้ศึกษาและอบรมเพือ
 เพิม
 พูนความรู ้ ถึงหลักการของการกํากับกิจการที
ดี ตลอดจนบทบาทหน ้าทีข
 องคณะกรรมการบริษัทให ้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึง ในปี 2557 นี6 มีกรรมการเข ้า
อบรมสัม มนาหลั ก สูต รของสมาคมส่ง เสริม สถาบั น กรรมการบริษั ทไทย (IOD) ได ้แก่ นางสาวพจณี คงคาลั ย ใน
หลั ก สูต ร Director Certification Program (DCP) และในปั จ จุ บั น มีก รรมการบริษั ททีผ่ า นการอบรมในหลั ก สูต รที
เกีย
 วข ้องกับบทบาทหน ้าทีข
 องกรรมการรวมจํานวน 9 ท่าน จากกรรมการทัง6 หมด 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัตก
ิ าร
ฝึ กอบรมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปดังนี6
หล ักสูตร

%
รายชือ

ตําแหน่ง

ดร. ศิร ิ การเจริญดี

กรรมการอิสระ

รุ่น 60/2548

รุ่น 4/2546

ั
นายสุนทร อรุณานนท์ชย

กรรมการอิสระ

รุ่น 98/2551

รุ่น 4/2548

นางคมคาย ธูสรานนท์

กรรมการอิสระ

รุ่น 26/2546

-

นายประพันธ์ อัศวอารี

กรรมการอิสระ

รุ่น 101/2551

-

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

รุ่น 16/2545

-

-

รุ่น 10/2547

นางสาวพจณี คงคาลัย

กรรมการ

รุ่น 198/2557

-

-

-

นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ

รุ่น 176/2556

-

-

-

นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

รุ่น 80/2549

-

-

-

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

รุ่น 142/2554

-

-

-

*DCP : Director Certification Program
*ACP : Audit Committee Program

DCP*

DAP*

ACP*

RCP*

รุ่น 6/2548

-

-

-

-

-

รุ่น 21/2550

-

*DAP : Director Accreditation Program
*RCP : Role of the Chairman Program

คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด ้วยกรรมการทัง6 หมด 5 คน โดยการจัดให ้มีการประชุมอย่างน ้อยเดือนละ 1 ครัง6 โดยมีรายนามดังนี6
%
รายชือ

ลําด ับที%

ตําแหน่ง

1

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการบริหาร

2

ดร. ศิร ิ การเจริญดี

กรรมการบริหาร

3

นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการบริหาร

4

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

กรรมการบริหาร

5

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการบริหาร

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน ทําหน ้าทีเ ลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
% องคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจหน ้าทีใ นการบริหารกิจการของบริษัท ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ มติทป
ี ระชุมผู ้ถือหุ ้น หรือ
นโยบายคําสังใดๆ ทีค
 ณะกรรมการบริษัทกําหนด และให ้มีอํานาจอนุมัตแ
ิ ละ/หรือเห็ นชอบแก่การดําเนินการ
ใดๆ ตามปกติแ ละอัน จํ าเป็ นแก่ก ารบริห ารกิจการของบริษั ทเป็ นการทัว ไป ตามกรอบอํา นาจหน า้ ทีท
 ีได ้รั บ
อนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการ นอกจากนั น
6 ให ้คณะกรรมการบริหารมีหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณากลันกรองข ้อพิจารณาต่างๆ ที
จะได ้มีก ารนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ทเพือ พิจารณาอนุ มั ต แ
ิ ละ/พิจารณาให ้ความเห็ น ชอบ ทัง6 นี6ต ามที
กําหนดไว ้ในข ้อบังคับหรือคําสัง ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการตามคําสัง ของคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นคราวๆ ไป
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2. คณะกรรมการบริห ารจะแต่ ง ตั ง6 อนุ ก รรมการ และ/หรือ คณะทํ า งาน และ/หรือ บุ ค คลใดๆ เพื อ ทํ า หน า้ ที
กลัน กรองงานทีนํ า เสนอต่อ คณะกรรมการบริห าร หรือ เพือ ให ้ดํ า เนิน งานใดอัน เป็ นประโยชน์ต่อ การปฎิบั ต ิ
หน ้าทีข
 องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ
 ให ้ดําเนินการใดแทนตามทีไ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน ้าทีข
 องคณะกรรมการบริหารก็ได ้
การทําหน้าทีข
% องคณะกรรมการบริหารในปี ทีผ
% า
่ นมา
ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 ครัง6 เพือ
 ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ด ้านต่ า งๆ รวมถึง พิ จ ารณาอนุ มั ต ธ
ิ ุ ร กรรมทีม ีค วามสํ า คั ญ ตามอํ า นาจหน า้ ทีท ีไ ด ้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี6ยังช่วยพิจารณากลันกรองเรือ
 งต่างๆ ทีม
 ค
ี วามสําคัญต่อกลยุทธ์การดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรต่างๆ เพือ
 นํ าเสนอต่อคณะกรรมการเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ
% ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ประกอบด ้วยกรรมการและผู ้บริหาร จํานวน 5 คน โดยจัดให ้มีการประชุม 4 ครัง6 เป็ นอย่างน ้อยใน 1 ปี
%
รายชือ

ลําด ับที%

ตําแหน่ง

1

นายประพันธ์ อัศวอารี

 ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย

2

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

 ง
กรรมการบริหารความเสีย

3

นางจารุภา แจ่มวิถเี ลิศ

 ง
กรรมการบริหารความเสีย

4

นายเรืองศักดิc ปั ญญาบดีกล
ุ

 ง
กรรมการบริหารความเสีย

5

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

 ง
กรรมการบริหารความเสีย

 ง
โดยมี นางศศิธร ฐิตผ
ิ กายแก ้ว ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ ทําหน ้าทีเ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย
% ง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
% องคณะกรรมการบริหารความเสีย
 ง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติด ตามรายงาน และ
1. กํ า หนดกรอบนโยบาย และกลยุ ท ธ์ก ารบริห ารความเสีย
 งให ้ครอบคลุม และรองรั บ กฎหมาย ประกาศ คํ า สัง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานใหม่ๆ ของ
ควบคุม ความเสีย
ภาครัฐ
2. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายบริห ารความเสีย งและระบบการบริห ารความเสีย ง รวมถึง ความมี
ประสิท ธิ ภ าพ และประสิท ธิ ผ ลของระบบการปฎิ บั ต ิต ามนโยบายกํ า ห นด และสรุ ป รายงานเสนอต่ อ
คณะกรรมการอย่างสมํา เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ิ รบถ ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกอบด ้วยกรรมการอิสระทัง6 หมด 3 คน ซึง มีคุณสมบัตค
ที ทจ. 28/2551 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ
 ะสามารถทําหน ้าทีใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดให ้มีการ
ประชุม 4 ครัง6 เป็ นอย่างน ้อยใน 1 ปี
ลําด ับที%

%
รายชือ

ตําแหน่ง

1

ั
นายสุนทร อรุณานนท์ชย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นางคมคาย ธูสรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

3

รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒ
ั น์ ผู ้อํานายการ ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน ้าทีเ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
% องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได ้กําหนดให ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน ้าทีด
 งั ต่อไปนี6
1. สอบทานให ้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ
2. สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจ ารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้ความเห็ น ชอบในการพิจารณาแต่งตัง6
โยกย ้าย เลิกจ ้างหัวหน ้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอืน
 ใดทีร ับผิดชอบเกีย
 วกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให บ
้ ริษั ทปฎิบั ต ิต ามกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข อ้ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง6 บุคคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือทําหน ้าทีเ ป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง6 เข ้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุมด ้วย
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง6
5. พิจารณารายการทีเ กีย
 วโยงกัน หรือรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง6 นี6 เพือ
 ให ้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจํ าปี ของบริษัท ซึง รายงานดังกล่าว
ต ้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฎิบต
ั ก
ิ ารอืน
 ใดตามทีค
 ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด ้วยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด ้วยกรรมการทัง6 หมดจํานวน 4 คน โดยการจัดให ้มีการประชุมสมําเสมออย่างน ้อยปี ละ 2 ครัง6
%
รายชือ

ที%

ตําแหน่ง

1

ดร.ศิร ิ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายชัย โสภณพนิช

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4

นางรัชนี นพเมือง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางอุษณีย ์ สุนทโรทก ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทําหน ้าทีเ ลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข
% องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือทดแทนกรรมการในกรณีทค
ี รบวาระ ลาออก หรือพ ้นสภาพการเป็ น
กรรมการในทุกกรณี โดยพิจารณาบุค คลทีเ หมาะสมมาดํ ารงตําแหน่ ง เพือเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือขออนุมัตต
ิ อ
่ ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น ตามข ้อบังคับของบริษัท แล ้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒเิ พือ
 ทดแทนกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และรองผู ้จัดการใหญ่ ในกรณีทค
ี รบ
วาระ ลาออก หรือกรณีอน
ื ๆ โดยพิจารณาบุคคลทีเ หมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพือ
 นํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัต ิ
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3. พิจารณากําหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อน
ื ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูง
กว่า หรือ เทีย บเท่ า รองผู จ้ ั ด การใหญ่ ให เ้ หมาะสมกั บ หน า้ ทีแ ละความรั บ ผิด ชอบต่ อ องค์ก ร เพื อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษั ทพิจารณาอนุ มัต ิ และหรือเสนอขออนุ มัตต
ิ ่อทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น แล ้วแต่กรณีตามข ้อบังคับ
ของบริษัท
4. ปฏิบต
ั งิ านอืน
 ๆ ตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด ้วยกรรมการและผู ้บริหาร ทัง6 หมดจํานวน 5 คน ซึง มีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามประกาศ คณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ
 ง การลงทุนประกอบธุรกิจอืน
 ของบริษัทประกันชีวต
ิ พ.ศ. 2556 รวมถึงมี
 วชาญ และมีป ระสบการณ์ เกีย วกั บ การบริห ารการลงทุน การบริห ารความเสีย
 ง หรือ การ
บุค คลทีม ีค วามรู ้ ความเชีย
วิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 3 ปี ร่วมเป็ นกรรมการลงทุนด ้วย และจัดให ้มีการประชุมอย่างสมําเสมอเป็ น
รายเดือน
%
รายชือ

ที%

ตําแหน่ง

1

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานคณะกรรมการลงทุน

2

ดร.ศิร ิ การเจริญดี

กรรมการลงทุน

3

นายประพันธ์ อัศวอารี

กรรมการลงทุน

4

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการลงทุน

5

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการลงทุน

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู ้อํานวยการฝ่ ายลงทุนตราสารทุน ทําหน ้าทีเ ลขานุการคณะกรรมการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหน้าที% และความร ับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
 งรวม และกระบวนการบริหารความเสีย
 งทีเ หมาะสมที
1. กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสีย
เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัตแ
ิ ผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร ้อมทัง6 จัดให ้มีระบบควบคุมภายในทีเ หมาะสม
4. กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
 วกับการลงทุน
5. กํากับดูแลเรือ
 งธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให ้คณะกรรมการรับทราบอย่างสมําเสมอ
7. กํ ากับ ดูแ ลการประกอบธุรกิจ อืน
 ของบริษั ทให ้เป็ นไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดํ า เนิน งานให ้
คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํา เสมอ
การทําหน้าทีข
% องคณะกรรมการลงทุนในปี ทีผ
% า
่ นมา
 ง
ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุนได ้มีการกําหนดนโยบายการและแนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเสีย
 งทีเ กิดจากการลงทุนของบริษัทโดยพิจารณาปั จจัยสําคัญต่างๆ ทัง6 ในและต่างประเทศ
และกระบวนการบริหารความเสีย
ทีอ
 าจส่งผลกระทบต่อการลงทุน รวมทัง6 การกําหนดและปรับเปลีย
 นกลยุทธ์การลงทุนเพือให ้สอดคล ้องและเหมาะสม
กับภาวะตลาดทีเ ปลีย
 นแปลงไป นอกจากนี6 คณะกรรมการลงทุนได ้มีการพิจารณาอนุมัตแ
ิ ละ/หรือให ้ความเห็นชอบ ใน
แนวนโยบายทีม
 ค
ี วามสําคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และการจัดสรร
ทรัพยากรก่อนนํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มัต ิ ทัง6 นี6 คณะกรรมการลงทุนได ้มีการติดตาม กํากับ และ
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ควบคุม ดูแ ลการปฏิบัต งิ านเพือ ให ้บรรลุเป้ าหมายของแผนงานและเป็ นไปตามกรอบนโยบายทีไ ด ้รั บ การอนุ มั ต จ
ิ าก
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกําก ับดูแลกิจการทีด
% ี
ประกอบด ้วยกรรมการและผู ้บริหาร จํานวน 5 คน โดยการจัดให ้มีการประชุมสมํา เสมออย่างน ้อยปี ละ 4 ครัง6
%
รายชือ

ที%

ตําแหน่ง

1

นางคมคาย ธูสรานนท์

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

2

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

3

รศ. ดํารงค์ แสงสกุลไทย

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

4

นายเรืองศักดิc ปั ญญาบดีกล
ุ

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

5

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝั6น ผู ้อํานวยการ สํานั กกํากับการปฏิบต
ั งิ าน ทําหน ้าทีเ ลขานุการคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ี
ขอบเขตอํานาจหน้าที% และความร ับผิดชอบของคณะกรรมการกําก ับดูแลกิจการทีด
% ี
1. เสนอนโยบาย คําแนะนํ า ข ้อเสนอแนะ แนวปฏิบต
ั เิ กีย
 วกับการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. จัดให ้มีแนวทางดําเนินการเพือ
 ให ้สามารถติดตามดูแลการปฏิบต
ั งิ านของบริษัท ให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ข
ี องสถาบันกํากับหรือหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องรายงานความคืบหน ้าและผลการปฏิบต
ั งิ านต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกครัง6 หลังมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 อ
ี ย่างสมํา เสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องบริษัทอย่างสมํา เสมอ เพือ
 ให ้สอดคล ้องกับแนวทาง
ปฏิบต
ั ข
ิ องสากล และข ้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง
4. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ให ้เป็ นทีเ ข ้าใจทัวทุกระดับและมีผลในทางปฏิบต
ั ิ
5. แต่งตัง6 คณะทํางานชุดย่อย เพือ
 ทําหน ้าทีส
 นั บสนุนการกํากับดูแลกิจการทีด
 ไี ด ้ตามความเหมาะสม
9.3 การสรรหาและแต่งตงกรรมการและผู
ั7
บ
้ ริหารระด ับสูง
9.3.1 กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง6 กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู ้พิจารณาคัดเลือก
กรรมการทีม
 ค
ี วามเป็ นอิสระตามนิยามของบริษัท เพือ
 ให ้สอดคล ้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข ้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง ประกอบด ้วย กรรมการอิสระ
จํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทั ง6 หมดของบริษั ท แต่ต ้องไม่น ้อยกว่า 3 คน และเสนอความเห็ น ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพือ
 ทีจ
 ะนํ าเสนอในทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้เป็ นผู ้แต่งตัง6 กรรมการ
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระ
ิ ธิออกเสียงทัง6 หมดของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ท
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 1 ของจํ านวนหุ ้นทีม
 ีสท
ย่อย บริษั ทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุม ของบริษั ท ทัง6 นี6 ให ้นั บ รวมการถือ หุ ้น
ของผู ้ทีเ กีย
 วข ้องของกรรมการอิสระรายนัน
6 ๆ ด ้วย
(2) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการทีม
 ีส ่ว นร่วมบริห ารงาน ลูก จ ้าง พนั ก งาน ทีป รึก ษาทีไ ด ้เงิน เดือ น
ประจํ า หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม บริษั ทย่อยลํ าดับ
เดียวกัน หรือ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
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(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม
 ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที
เป็ น บิดามารดา สมรส พีน
 ้อง และบุตร รวมทัง6 คูส
่ มรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้
มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ
 ะได ้รับการเสนอให ้เป็ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู ้มีอํ านาจควบคุม ของบริษั ท ในลัก ษณะทีอ าจเป็ นการขัด ขวางการใช ้วิจ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น

ผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของผู ้ทีม
 ี

ความสัมพั นธ์ท างธุรกิจกับบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัท ร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของ
สํานั กงานสอบบัญชี ซึง มีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู ม
้ ีอํ า นาจควบคุม ของบริษั ทสัง กั ด อยู่ เว ้นแต่จ ะได ้พ น
้ จากการมีลั ก ษณะดั ง กล่า ว
มาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง รวมถึงการให ้บริการเป็ นทีป
 รึกษากฎหมายหรือ
ทีป
 รึกษาทางการเงิน ซึง ได ้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ท
ย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย ผู ้มี
อํานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพนั น
6 ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ ด ้รับการแต่งตัง6 ขึน
6 เพือ
 เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือผู ้ถือหุ ้นซึง เป็ นผู ้ทีเ กีย
 วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
(8) ไม่ป ระกอบกิจ การทีม
 ีส ภาพอย่างเดีย วกันและเป็ นการแข่ง ขัน ทีม
 ีนั ยกับ กิจการของบริษั ทหรือ
บริษั ทย่อ ย หรือ ไม่เป็ นหุ ้นส่วนทีม
 ีนั ย ในห ้างหุ ้นส่วน หรือ เป็ นกรรมการทีม ีส ่วนร่วมบริห ารงาน
ิ ธิ
ลูกจ ้าง พนั กงาน ทีป
 รึกษาทีร ับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจํ านวนหุ ้นทีม
 ส
ี ท
ออกเสียงทัง6 หมดของบริษัทอืน
 ซึง ประกอบกิจการทีม
 ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
 ี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่ม ีลัก ษณะอืน
 ใดทีท
 ํ าให ้ไม่ส ามารถให ้ความเห็ น อย่างเป็ นอิส ระเกีย
 วกั บ การดํ าเนิน งานของ
บริษัท
9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบ
้ ริหารระด ับสูง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาโครงสร ้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ และกําหนดคุณสมบัตข
ิ องกรรมการทีต
 ้องการสรรหา โดยสรรหาคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ส
ี มควรได ้รับการ
แต่งตัง6 เป็ นกรรมการเพือ
 ทดแทนกรรมการ ในกรณีทค
ี รบวาระ ลาออก หรือพ ้นสภาพการเป็ นกรรมการในทุกกรณี โดย
 วชาญ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และความเป็ นมือ อาชีพ ของกรรมการโดยรวม
คํ า นึง ถึงความรู ้ ประสบการณ์ ความเชีย
เพือให ้มีองค์ประกอบและคุณสมบัตต
ิ ามกฎหมาย หรือระเบียบทีเ กีย
 วข ้อง (ตามข ้อบังคับของบริษัทกําหนดให ้ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทก
ุ ครัง6 ต ้องให ้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรือจํานวนทีใ กล ้ทีส
 ด
ุ กับสัดส่วน 1 ใน 3)
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การสรรหาผู ้บริหาร
บริษัทได ้มอบหมายให ้มีคณะผู ้ดําเนินการในการสรรหาผู ้บริหารตามลําดับ ดังนี6
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู ้พิจารณาสรรหาผู ้บริหารในตําแหน่งกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่และรองผู ้จัดการใหญ่ เพือ
 เสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ สรรหาผู ้บริห ารในตํ า แหน่ ง ผู ้ช่วยผู ้จั ด การใหญ่ และผู ้ช่วยผู ้จั ด การใหญ่
อาวุโส นํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ตําแหน่งผู ้บริหารระดับรองลงมา กรรมการผู ้จัดการใหญ่สรรหาและนํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริหาร
เป็ นผู ้พิจารณา
โดยคณะผู ้ดําเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง6 จากภายในและภายนอกองค์กร ซึง จะเป็ นผู ้ทีม
 ี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณ ธรรมและจริย ธรรม ตลอดจนมีค วามเป็ นมือ อาชีพ ทีเ หมาะสมมาดํ า รง
ตําแหน่ง
9.4 การกําก ับดูแลการดําเนินงานของบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม
คณะกรรมการลงทุน ทําหน ้าทีก
 ํากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอืน
 ของบริษัท ซึง รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัท
 งรวม และข ้อกํ า หนดของกฎหมายที
ร่ ว ม ให เ้ ป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุ ร กิจ อืน นโยบายบริห ารความเสีย
เกีย
 วข ้อง อีกทัง6 รายงานผลการดําเนินงานให ้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ
้ อ
9.5 การดูแลเรือ
% งการใชข
้ มูลภายใน
บริษั ทมีน โยบายด ้านการใช ้ข ้อมูล ภายในของกรรมการ ผู ้บริห าร และพนั ก งานทีส
 อดคล ้องกับ ข ้อกํ าหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี โดยได ้กําหนดให ้ทุก
คนตระหนั กถึงหน ้าทีใ นการเก็บรักษาและป้ องกันการรัวไหลของข ้อมูลภายใน และความลับของลูกค ้า และกําหนดห ้าม
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานนํ าข ้อมูลภายในของบริษัท หรือคูค
่ ้าทีต
 นได ้รับทราบจากการปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ ปแสวงหา
ประโยชน์ให ้กับตนเอง หรือบุคคลทีเ กีย
 วข ้อง
9.6 ค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบ ัญชี (Audit Fee)
ที%

% บริษ ัทผูจ
ชือ
้ า่ ย

1

บมจ.กรุงเทพประกันชีวต
ิ

% ผูส
ชือ
้ อบบ ัญชี
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบ ัญชี
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ค่าสอบบ ัญชี
1,600,000
1,600,000

ค่าบริการอืน
% (Non-Audit fee) *
ค่าตอบแทนของงาน
บริการอืน
%
ที%

ประเภทของงานบริการอืน
%

% บริษ ัทผูจ
ชือ
้ า่ ย

้ ริการ
ผูใ้ ชบ

(Non-Audit Service)

ส่วนทีจ
% า่ ยไป
ในระหว่างปี
บ ัญชี

1

บมจ.กรุงเทพประกันชีวต
ิ

บมจ.กรุงเทพประกันชีวต
ิ
2

3

บมจ.กรุงเทพประกันชีวต
ิ

ค่าตรวจสอบและสอบทาน

บริษัท เคพีเอ็มจี

รายการดํารงเงินกองทุนตามระดับ

ภูมไิ ชย สอบบัญชี

 ง
ความเสีย

จํากัด

ค่าสอบทานมูลค่าของบริษัทที

บริษัท เคพีเอ็มจี

คํานวณตามวิธค
ี ณิตศาสตร์

ภูมไิ ชย สอบบัญชี

ประกันภัย (Embedded value)

จํากัด

ส่วนที%
จะต้อง
จ่ายใน
อนาคต

1,500,000

-

900,000

-

ค่าสอบทานสํารองประกันชีวต
ิ

-

เพิม
 เติม (Model review)
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอืน
%

2,400,000

-

หมายเหต: *ส่วนของบริษัท

ค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี (บริษ ัทย่อย)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึง เป็ นบริษัทย่อย ตรวจสอบ
โดยคุณเอนก อาภาสวัสดิวc งศ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10913 จากบริษัท เอ.เอ็น.ออดิท จํากัด ค่าสอบ
บัญชีตอ
่ ปี 15,000.- บาท
9.7 การปฏิบ ัติตามหล ัก CG
ในปี 2557 บริษัทได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ดังนี6
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษั ทตระหนั ก ถึงการให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รั บ สิท ธิขัน
6 พื6น ฐาน และให ้ความสําคัญ กับการไม่ก ระทํ าการใดๆ ทีเ ป็ นการ
ละเมิด หรือ ลิด รอนสิท ธิข องผู ถ
้ ือ หุ น
้ รวมทั 6ง ส่ง เสริม ให ผ
้ ู ถ้ ื อ หุ น
้ ได ใ้ ช ้สิท ธิข องตน สิท ธิขั น
6 พื6 น ฐานของผู ถ้ ือ หุ น
้
6 ขายหรือการโอนหุ ้น การได ้รั บส่วนแบ่งในกําไรอย่างเท่าเทียมกัน การได ้รั บข่าวสารข ้อมูลของ
ประกอบด ้วย การซือ
บริษัทอย่างเพียงพอ การแต่งตัง6 หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง6 ผู ้สอบบัญชี การ
อนุมัตริ ายการพิเศษ อาทิ การเพิม
 ทุน เป็ นต ้น
ในการจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 เมือ
 วันที 30 เมษายน 2557 บริษัทได ้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุม
ผู ้ถือหุ ้นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นการล่วงหน ้าก่อนการประชุม 21 วัน พร ้อมด ้วยรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงานการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นครั ง6 ทีผ
 ่านมา รายงานประจํ าปี แนวปฏิบัต ใิ นการเข ้าร่ว ม
ประชุม การมอบฉั นทะของผู ้ถือหุ ้น และการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต ้น เพือ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นได ้มีเวลาศึกษา
ข ้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน ้า นอกจากนี6 บริษัทได ้ลงประกาศการจัดการประชุมในหนั งสือพิมพ์ และได ้เผยแพร่
หนั งสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกทัง6 บริษัทไม่มก
ี ารเพิม
 วาระอืน
 ๆ ทีไ ม่ได ้ระบุ
ไว ้ในหนั งสือนั ดประชุมให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัต ิ ทัง6 นี6 ในปี 2557 บริษัทได ้เรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น เป็ น
จํานวน 2 ครัง6 ครัง6 ที 1 เมือ
 วันที 25 กันยายน 2557 และ ครัง6 ที 2 เมือ
 วันที 12 ธันวาคม 2557 เพือการอนุมัตริ ายการ
พิเศษ
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ในวัน ประชุม ผู ้ถือ หุ ้น บริษั ทได ้จั ด ให ้มีเจ ้าหน า้ ทีอํ านวยความสะดวกให ้ผู ้ถือ หุ ้นและผู ้รั บ มอบฉั น ทะทีเ ข ้าร่ ว ม
ประชุม โดยการใช ้ระบบบาร์โค ้ดสําหรับการลงทะเบียนของผู ้เข ้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการนั บคะแนน เพือ
 ให ้
เป็ นไปด ้วยความถูกต ้อง แม่นยํา และสะดวกรวดเร็ว
คณะกรรมการและผู ้บริห ารให ้ความสําคัญ ในการเข ้าร่วมประชุม เว ้นแต่ต ด
ิ ภารกิจสําคัญ จนไม่สามารถเข ้าร่ว ม
ประชุมได ้ ทัง6 นี6 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 เมือ
 วันพุธที 30 เมษายน 2557 มีกรรมการเข ้าร่วมประชุม
6 จงตอบข ้อซั ก ถามและรั บ ฟั ง
14 ท่ า น และอีก 1 ท่ า นติด ภารกิจ ทั ง6 นี6 กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ และผู ้บริห ารร่ ว มชีแ
ข ้อเสนอแนะของผู ้ถือหุ ้น นอกจากนี6 บริษัทได ้เชิญคุณรัชดา ยงสวัสดิวc าณิชย์ซงึ เป็ นผู ้สอบบัญชีภายนอก จากบริษัท อี
วาย จํ า กั ด เข ้าร่ ว มประชุม เพื อ ตอบข ้อซั ก ถามในวาระพิจ ารณาอนุ มั ต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น
6 สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2556 และเชิญ คุณ เลิศ ศั ก ดิc สุธ รรมพร ทีป รึก ษากฎหมายอิส ระ จาก
เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิน
สํานั กงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด เข ้ามาทําหน ้าทีด
 แ
ู ลให ้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต ้องตาม
กฎหมายและข ้อบังคับของบริษัท
6 จงให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงวิธก
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น เลขานุการบริษัทได ้กล่าวชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนน และวิธก
ี าร
 กรรมการให ้ผู ้ถือหุ ้น
นับคะแนนอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในวาระการแต่งตัง6 กรรมการ ประธานคณะกรรมการจะเสนอชือ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล และจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
 เติมก่อนการลงคะแนน
เสีย ง หลังจากทุกคนได ้ลงคะแนนเสีย งเป็ นทีเ รียบร ้อยแล ้ว ประธานคณะกรรมการจะเปิ ดเผยผลสรุป การนั บคะแนน
สําหรับวาระนัน
6 ๆ ทันทีในห ้องประชุม
การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
บริษั ทปฏิบั ต ต
ิ ่อ ผู ้ถือ หุ ้นทุ ก รายอย่ า งเท่ า เทีย มกั น และเป็ นธรรม ทั ง6 ผู ้ถือ หุ น
้ ทีเ ป็ นผู ้บริห าร ผู ้ถือ หุ ้นทีไ ม่ เป็ น
ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ ผู ้ถือหุ ้นประเภทสถาบัน และผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย โดยคณะกรรมการได ้กํากับดูแลให ้การใช ้เงิน
 ว่าเป็ นปั จจัย สําคัญ ทีเ สริมสร ้างความมันใจในการลงทุนกับบริษั ท อีกทัง6
ของผู ้ถือ หุ ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม ด ้วยเชือ
คณะกรรมการบริษัทยังได ้ดําเนินการ ดังนี6
1. คณะกรรมการบริษั ทเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นส่วนน อ้ ยสามารถเสนอวาระการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ า ปี
 บุคคลเพือรับการพิจารณาแต่งตัง6 เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน ้า ในระหว่างวันที 1
2557 และเสนอชือ
ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 และได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ ม่สามารถเข ้าประชุมด ้วยตนเอง สามารถใช ้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉั นทะให ้
ผู ้อืน
 มาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ โดยใช ้หนั งสือมอบฉั นทะทีผ
 ู ้ถือหุ ้นสามารถกํ าหนดทิศทางการ
ิ ธิเข ้าร่ว ม
ลงคะแนนเสียงได ้ ผู ้รั บมอบฉั น ทะทีถูก ต ้องตามกฎหมายซึง ยืน หนั งสือ มอบฉั น ทะแล ้ว ย่อมมีสท
ประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู ้ถือหุ ้นทุกประการ ทัง6 นี6 บริษัทได ้อํานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้น ให ้สามารถ
มอบฉั น ทะแก่ก รรมการอิส ระของบริษั ทเข ้าประชุม แทนได ้ โดยบริษั ทได ้เสนอให ้มอบฉั น ทะแก่คุณ สุน ทร
ั ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผู ้ออกเสียงลงมติแทนได ้ ทัง6 นี6 ได ้แนบ
อรุณานนท์ชย
หนังสือมอบฉั นทะ และขัน
6 ตอน เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉั นทะ พร ้อมข ้อมูลของกรรมการตรวจสอบ
ไว ้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557
3. คณะกรรมการบริษั ทสนั บ สนุ น ให ้ผู ้ถือหุ ้นใช ้บัต รลงคะแนนเสีย งในทุก วาระ โดยจะมีเ จ ้าหน า้ ทีค
 อยอํ านวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห ้องประชุม ซึง จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีทผ
ี ู ้ถือ
หุ ้นไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง ยกเว ้นวาระแต่งตัง6 กรรมการทีผ
 ู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกตัง6 ได ้เป็ นรายบุคคล การ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณีทเี ห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง
4. บริษัทมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นเรือ
 งการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท และการใช ้ข ้อมูลภายใน
6 ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานเพือ
และการซือ
 ให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
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5. บริษัทกําหนดให ้กรรมการ ผู ้บริหาร ต ้องรายงานการมีสว่ นได ้เสียของตนและบุคคลทีม
 ค
ี วามเกีย
 วข ้อง รวมทัง6
กรรมการและผู ้บริห ารเข ้าใหม่ ต ้องจั ดทํ ารายงานการมีสว่ นได ้เสีย ตามแบบทีค
 ณะกรรมการเห็ น ชอบให ้แก่
เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนั บจากทีไ ด ้รับตําแหน่ง และเมือ
 มีการเปลีย
 นแปลงข ้อมูลต ้องแจ ้งเลขานุการ
บริษัทภายใน 14 วันนั บจากวันทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลงข ้อมูล และให ้เลขานุการบริษัทสําเนาให ้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันทีไ ด ้รายงาน
บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
บริษั ทตระหนั ก ถึงความรั บ ผิดชอบและการปฏิบัต ต
ิ ่อ ผู ้มีส ่วนได ้เสีย อันได ้แก่ ผู ้ถือ หุ ้น ลูก ค ้า พนั ก งาน ตัวแทน
ประกันชีวต
ิ และทีป
 รึกษาการเงิน คูค
่ ้า ตลอดจนสังคม และมุ่งมันในการผสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพือ
 ให ้ผู ้
มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ มันใจว่าได ้รับการคุ ้มครองและปฏิบัตด
ิ ้วยดี อันทําให ้เกิดการร่วมมือทีด
 รี ะหว่างบริษัทกับผู ้มีสว่ นได ้
เสีย ซึง เป็ นปั จจัยทีจ
 ะช่วยส่งเสริมให ้บริษัทเติบโตได ้อย่างยังยืน โดยบริษัทได ้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้มี
ส่ว นได ้เสีย แต่ ล ะกลุ่ ม ใน “คู่ ม ือ การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การทีด ี จริย ธรรมและจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ” เพื อ ให ้
6 ได ้ศึกษาและยึดถือเป็ นหลักปฏิบัตใิ นการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหาร ตลอดจนพนั กงานทุกระดับชัน
โดยมีใจความสําคัญ ดังนี6
ผูถ
้ อ
ื หุน
้

บริษั ทมุ่งมั น ในการพั ฒ นาธุรกิจ ให ้เจริญ เติบ โตอย่างยั งยืน โดยการออกผลิต ภั ณ ฑ์ท ี
ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า สนั บสนุนการเรียนรู ้เกีย
 วกับนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน เพือ
 การรักษาผลตอบแทนให ้อยูใ่ นระดับทีเ หมาะสม
สําหรับผู ้ถือหุ ้นทุกกลุม
่

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมันในการสร ้างหลักประกันความมันคงทางการเงินให ้กับลูกค ้าโดยการ
ให ้คําปรึกษาด ้านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด ้านเพือ
 ให ้เกิดความสมดุลระหว่าง
การสร ้างความมั น คงทางการเงิน และการดํ า เนิน ชีว ต
ิ อย่ า งมีคุณ ภาพ ผ่ า นทีป รึก ษา
ทางการเงิน ทีป
 รึกษาประกันชีวต
ิ คูค
่ ้า และพนักงานทีจ
 ริงใจ

พน ักงาน

บริษั ทมุ่ง มั น ในการสรรหาผู ้มีป ระสบการณ์ จ ากภายนอกเพือ การบริห ารจั ด การองค์ก ร
อย่างมืออาชีพ รวมทัง6 การคัดสรรและรักษาพนั กงานทีม
 ค
ี วามรู ้ความสามารถ โดยการ
กําหนดค่าตอบแทนทีส
 อดคล ้องกับผลการดําเนินงานของบริษั ท และเทียบเคียงได ้ใน
อุ ต ส าห ก รรม เดี ย วกั น ผ ลั ก ดั น ให เ้ กิ ด วั ฒ น ธรรม แ ห่ งก ารเรี ย น รู ้ แ ล ะก ารส ร า้ ง
สภาพแวดล ้อมทีท
 ําให ้พนั กงานปฏิบัตงิ านด ้วยความทุม
่ เท และมีความผูกพันในการร่วม
สร ้างความเจริญ เติบ โตแก่อ งค์ก ร ในปี 2557 บริษั ทมีก ารจั ด อบรมให ้กับ พนั ก งานทั ง6
6 169
ภายในและภายนอก ตลอดจนการส่ง ไปสั ม มนา/ดู ง านต่ า งประเทศ รวมทั ง6 สิน
หลักสูตร จํานวนชัว โมงในการอบรมเฉลีย
 ต่อคนเท่ากับ 29.14 ชัว โมง นอกจากนี6 บริษัท
ยังให ้ความรู ้ด ้านสิง แวดล ้อมกับพนั กงาน บริษัทได ้จัดทําโครงการบีแอลเอ แฮปปี6 ไลฟ์
โก กรีน จํ า นวน 4 ครั 6ง เพื อ สร า้ งจิต สํ า นึ ก รั ก สิง แวดล ้อมแก่ ผู บ
้ ริห ารและพนั ก งาน
(รายละเอียดโครงการ โปรดดูหัวข ้อที 10)

ต ัวแทน

บริษั ท มุ่ ง มั น ในการส่ ง เสริม และสนั บสนุ นการเพิ ม พู นความ รู ค
้ วาม สาม ารถ ของ

ประก ันชีวต
ิ

ตัวแทนประกันชีวต
ิ และทีป
 รึกษาการเงินให ้เป็ นมืออาชีพในการวางแผน

และทีป
% รึกษา

การเงินอย่างรอบด ้านให ้กับประชาชน โดยมุง่ เน ้นการบริการทีป
 ระทับใจและมี

ทางการเงิน

ประสิทธิภาพ บทพิสจ
ู น์คณ
ุ ภาพจากรางวัลทีไ ด ้รับมีดงั นี6
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•

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards:
TNQA)

คูค
่ า้

•

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ (International Quality Awards: IQA)

•

รางวัลสโมสรล ้านเหรียญโต๊ะกลม (Million Dollar Round Table: MDRT)

บริษั ทมุ่ง เน น
้ ในการเสริม สร ้างความสัม พั น ธ์อั น ดีกั บ คู่ค ้าอย่า งต่อ เนือ งเสมอมา และ
ได ้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีในการบริการด ้านการขายประกันชีวต
ิ ผ่านธนาคาร ซึง เป็ นคู่
ค ้ามายาวนาน

คูแ
่ ข่งทาง

บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูแ
่ ข่งทางการค ้าอย่างเป็ นธรรม โดยไม่แสวงหาข ้อมูล

การค้า

ของคูแ
่ ข่งทางการค ้าอย่างไม่สจ
ุ ริตและไม่เป็ นธรรม

ั
สงคม
ชุมชน

บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง แวดล ้อม

และสิง% แวดล้อม

ด ว้ ยการให ก
้ ารสนั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื อ ง ไม่ ว่า จะเป็ นโครงการด า้ น
การศึกษา การกีฬา การแพทย์และสาธารณสุข และการอนุรักษ์ สงิ แวดล ้อม เป็ นต ้น ซึง
บริษั ทได ้เปิ ดเผยการดํ า เนิ น กิจ กรรมไว ้ในรายงานประจํ า ปี นอกจากนี6 บริษั ทยั ง มี
นโยบายด ้านการสร ้างจิตสํานึกให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานทุกระดับ เพือ
 ให ้ทุก
คนตระหนั กถึงความสําคัญของการปฏิบัตต
ิ นให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ สังคม รวมทัง6 ได ้มีการ
สร ้างเครือ ข่า ยด ้านความร่วมมือ กับ หลายๆองค์ก รเพือ ให ้การสนั บ สนุ น โครงการต่า งๆ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์ในวงกว ้างอย่างมีประสิทธิภาพทีส
 ด
ุ
นอกจากนี6 บริษัทยังมีการสนั บสนุนให ้พนั กงานใช ้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ
 ให ้
ั ติดตัวพนักงาน และสามารถนํ ากลับไปใช ้ในชีวต
เป็ นนิสย
ิ ประจําวันได ้

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท ซึง ครอบคลุมทัง6 ข ้อมูลทางการเงินและที
มิใช่ข ้อมูล ทางการเงิน อย่างถูก ต ้อง ครบถ ้วน ทัน เวลา โปร่งใส และสอดคล ้องกับ กฎหมาย โดยให ้ผ่านช่อ งทางที
เข ้าถึงข ้อมูลได ้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต ้น เพือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้น
และนักลงทุนสามารถรับรู ้ข่าวสารของบริษัทได ้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็ นประโยชน์มากทีส
 ด
ุ
นอกจากนัน
6 คณะกรรมการได ้จัดให ้มีสว่ นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ
 ทําหน ้าทีใ นการให ้บริการ
และเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารความเคลือ
 นไหวของบริษัททีเ ป็ นประโยชน์แก่ผู ้ทีเ กีย
 วข ้องทุกกลุม
่ ทัง6 ผู ้ลงทุนรายย่อย นั ก
ลงทุนสถาบัน นั กลงทุนทัวไป นั กวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู ้จัดการกองทุนทัง6 ในและต่างประเทศ ทัง6 จากการตอบคําถาม
โดยตรงทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ หรือผ่านกิจกรรมอืน
 ๆ
ข ้อมูลการติดต่อกับส่วนนั กลงทุนสัมพันธ์
คุณมธุอร ธีระนันท์มงคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-8681
คุณจินดาวรรณ ณ ราช

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-8672

หมายเลขโทรสาร 0-2777-8680
หรือทาง E-mail : ir@bangkoklife.com
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การเปลีย
% นแปลงการถือครองหุน
้ บริษ ัทของกรรมการและผูบ
้ ริหารระด ับสูง
หน่วย : หุ ้น
ลําด ับ

% - นามกสุล
ชือ

7 ปี 2556
ณ สิน

7 ปี 2557
ณ สิน

เปลีย
% นแปลง

32,810,010

45,704,014

12,894,004

2.708%

2.692%

-

-

-

428,000

599,200

171,200

0.035%

0.035%

1

นายเชิดชู โสภณพนิช

2

ดร. ศิร ิ การเจริญดี

3

ั
นายสุนทร อรุณานนท์ชย

4

นางคมคาย ธูสรานนท์

-

-

-

5

รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

-

-

-

6

นายประพันธ์ อัศวอารี

-

-

-

7

28,334,520

38,634,828

10,300,308

นายชัย โสภณพนิช

2.338%

2.276%

8

นางรัชนี นพเมือง

-

-

-

9

20,000

28,000

8,000

นางสาวพจณี คงคาลัย

0.002%

0.002%

10

นางสาวิตรี รมยะรูป

-

-

-

11

2,637,000

35,111,800

32,474,800

นางประไพวรรณ ลิมทรง

0.218%

2.068%

12

นายคาซิฮเิ ดะ โทดะ

-

-

-

13

นายนาโอกิ บัน

-

-

-

14

นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

-

-

-

15

80,900

42,000

38,900

นายโชน โสภณพนิช

0.007%

0.002%

16

นายเรืองศักดิc ปั ญญาบดีกล
ุ

-

-

-

17

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

-

-

-

18

นางสาวจารุวรรณ ลิม
6 คุณธรรมโม

-

-

-

19

นางสาวสุจน
ิ ดา เลิศเกียรติมงคล

-

-

-

20

นางอรนุช สําราญฤทธิc

-

-

-

6 ปี 2556 1,211,714,350 หุ ้น
หมายเหตุ : ทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว ณ สิน
6 ปี 2557 1,697,850,000 หุ ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว ณ สิน
(การเปลีย
 นแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว เกิดจากการใช ้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของพนั กงาน
และผู ้บริหาร รุ่นที 1 และการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ 5 หุ ้นเดิมต่อ 2 หุ ้นใหม่)
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ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเข ้าใจเป็ นอย่างดีถงึ หน ้าทีค
 วามรั บผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ของบริษั ท พร ้อมทีจ ะแสดงความคิด เห็ น ของตนอย่า งเป็ นอิส ระและปรั บ ปรุ ง ตัว เองให ้ทั น สมั ย อยู่ต ลอดเวลา
 สัตย์สจ
กรรมการบริษั ทมีการปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
 ้วยความซือ
ุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํ านึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นทุกคน
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร ้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด ้วย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง6 หมด 6 ชุด
 ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ได ้แก่ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสีย
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
1. คณะกรรมการบริษั ทประกอบด ้วย กรรมการทีไ ด ้รั บ ความเห็ น ชอบจากทีป
 ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น จํ านวน 15
ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอยู่ในคณะกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านเป็ นผู ้มีคณ
ุ สมบัตห
ิ ลากหลาย มี
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด ้าน
2. กรรมการอิสระมีคุณ สมบัต ต
ิ ามทีก
 ํ าหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ.4/2552
เรือ
 ง การขออนุญาตและการอนุญาตให ้เสนอขายหุ ้นทีอ
 อกใหม่ (ฉบับที 2)
3. คณะกรรมการได ้แยกบุคคลทีด
 ํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู ้จัดการใหญ่มใิ ห ้
เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือ
 ให ้เกิดความสมดุลในการบริหารกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทได ้แต่งตัง6 คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
เป็ นเลขานุ การบริษั ท โดยให ้มีหน ้าทีต
 ามทีก
 ําหนดไว ้ในพระราชบัญญั ตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประสานงานให ้บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ าม
มติคณะกรรมการ และมติประชุมผู ้ถือหุ ้น อีกทัง6 ดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบ
 สารกับผู ้ถือหุ ้นทัวไปให ้ได ้รั บทราบสิทธิต่างๆ เพือให ้เป็ นไปตาม
และข ้อกําหนดของหน่ วยงานราชการ และติดต่อสือ
หลัก การกํ ากับ ดูแลกิจ การทีด
 ี อีกทัง6 ดูแ ลกิจกรรมและการฝึ กอบรมของคณะกรรมการ ทัง6 นี6 เลขานุ ก ารบริษั ท ได ้รั บ
ประกาศนี ย บั ต ร Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research,
USA และ Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board, USA อีก ทั ง6 ได ้ผ่ า นการอบรม
ในหลั ก สูต รของสมาคมส่ง เสริม สถาบั น กรรมการบริษั ทไทย (IOD) ได ้แก่ หลั ก สูต ร Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น ที 19/2549 หลัก สูต ร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น ที 64/2549 และหลั ก สูต ร Effective
Minutes Taking (EMT) รุ่นที 4/2548 (โปรดดูประวัตจิ ากเอกสารแนบ 1)
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้แต่งตัง6 คณะกรรมการชุดย่อย ได ้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการลงทุ น และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี เพือ
 ทําหน ้าทีก
 ลัน
 กรองการทํางานให ้แก่คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริหาร ทําหน ้าทีช
 ว่ ยคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานทัว ไปให ้
เป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณทีค
 ณะกรรมการกําหนด
 ง ทําหน ้าทีก
 ง
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย
 ําหนดกรอบ นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย
 ง ซึง เป็ นกิจกรรมหลักของบริษัทให ้อยู่ในระดับทีย
โดยระบุ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเสีย
 อมรับได ้ ให ้
ครอบคุมและรองรับกฎหมาย ประกาศ คําสัง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานของหน่วยงานทีก
 ํากับหรือของรัฐ
3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามข ้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัตห
ิ น ้าทีก
 ํากับดูแลเกีย
 วกับความถูกต ้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน และการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ
ส่วนที 2 หน ้าที 54

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน ้าทีก
 ําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหาบุ ค คลทีม ี คุ ณ สมบั ต ิเ หมาะสม เพื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการและผู บ
้ ริห ารระดั บ สูง และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท เพือนํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นสําหรั บการแต่งตัง6 กรรมการ อีกทัง6 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
จ่า ยและรู ป แบบค่า ตอบแทนของกรรมการและผู ้บริห ารระดั บ สูง เพื อ เสนอความเห็ น ต่อ คณะกรรมการบริษั ท โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการจะเป็ นผู ้
นํ าเสนอทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ
 งรวมและ
5. คณะกรรมการการลงทุน ทํ า หน า้ ทีกํ า หนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริห ารความเสีย
 งทีเ หมาะสมจากการลงทุน อนุ มัตแ
กระบวนการบริหารความเสีย
ิ ผนการลงทุน ติดตามผลการลงทุน พร ้อมทัง6 จัดให ้มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ หมาะสม กํากับดูแลการลงทุน กํากับดูแลเรือ
 งธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและป้ องกันความ
ขั ด แย ้งทางผลประโยชน์ รวมทั ง6 กํ า กั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิจ อืน ของบริษั ท และรายงานให ้คณะกรรมการบริษั ท
รับทราบ
6. คณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลกิจ การทีด ี ทํ า หน า้ ทีเ สนอนโยบายเกีย วกั บ การกํ า กั บ ดูแ ลกิจ การทีด ีต่อ
คณะกรรมการบริษั ท จัดให ้มีแนวทางดําเนินการเพือให ้สามารถติด ตามดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษั ทให ้เป็ นไปตาม
หลัก การกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องหน่ วยงานกํ ากับ และรายงานความคืบหน ้าและผลการปฏิบัตงิ านแก่คณะกรรมการ
บริษัท
3. บทบาทหน้าทีแ
% ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัททําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณาและเห็นชอบในเรือ
 งสําคัญทีเ กีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัท
ั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสีย
 ง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง6 ควบคุมดูแล
เช่น นโยบาย วิสย
ให ้ฝ่ ายจัดการดําเนินงานให ้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานทีก
 ําหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให ้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องบริษัท ส่งเสริมให ้กรรมการ ผู ้บริหาร
และพนักงานทุกคนได ้เข ้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และให ้ปฎิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจอย่างจริงจัง
 ง (Risk Management Policy)
3. คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดให ้มีนโยบายด ้านการบริหารความเสีย
้ ลั ก ก ารก ารบ ริ ห ารค วาม เสี ย งต าม ม าต รฐ าน ส าก ล ERM (Enterprise Risk
ให ค
้ รอ บ คุ ม ทั 6 ง อ งค์ ก ร โด ย ใช ห
 งภายใต ้ Risk Appetite System รวมถึง การ
Management) เป็ นแนวทาง ซึง ประกอบไปด ้วยการบริห ารความเสีย
 ง RBC (Risk Base Capital) ภายใต ้การกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
บริห ารการดํ า รงเงนกองทุ น ตามระดั บ ความเสีย
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจ
 ะดูแลการดําเนินธุรกิจให ้มีความต่อเนืองในระยะยาว รวมทัง6 จัดให ้มี
แผนการพัฒนาพนักงาน และผู ้บริหาร รวมถึงแผนการสืบทอดงานในตําแหน่งทีส
 ําคัญ
5. คณะกรรมการบริษัทให ้ความสําคัญในเรือ
 งความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะพิจารณา
อย่างรอบคอบและพิจารณาไปในทางทีเ ป็ นผลประโยชน์ของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ กรรมการทีม
 ส
ี ว่ นได ้
เสียกับบริษัทในเรือ
 งใดจะต ้องแจ ้งให ้คณะกรรมการทราบ และกรรมการท่านนัน
6 จะไม่มส
ี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ
 งที
ตนมีสว่ นได ้เสียกับบริษัท
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4. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให ้มีการกําหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน ้าทุกปี โดยกําหนดให ้มีการ
ประชุมอย่างน ้อย 6 ครัง6 ต่อปี ในการประชุมกรรมการแต่ละครัง6 จะมีการแจ ้งกําหนดการประชุมให ้ทราบล่วงหน ้าไม่น ้อย
กว่า 7 วัน พร ้อมกับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพือให ้กรรมการได ้มีเวลาพิจารณาศึกษาข ้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข ้าร่วมประชุม
2. ในการประชุมคณะกรรมการจะมีการกํ าหนดวาระและเวลาการประชุม ทีเ พีย งพอและเหมาะสม เพือ
กรรมการจะได ้มีเวลาอภิป ายปั ญ หาสําคัญ อย่างรอบคอบโดยทั วกัน นอกจากนั 6น ยั งได ้ให ้ผู ้บริห ารได ้เข ้าร่วมประชุม
เพือให ้สารสนเทศเพิม
 เติมในทีป
 ระชุม รวมถึงให ้กรรมการได ้มีโอกาสรู ้จักผู ้บริหารสําหรับใช ้พิจารณาแผนการสืบทอด
งาน
3. คณะกรรมการบริษั ทสามารถเข ้าถึง สารสนเทศที จ ะเป็ นเพิ ม เติม ได จ้ ากกรรมการผู จ้ ั ด การใหญ่
เลขานุการบริษัท ผู ้บริหาร หรือบุคคลทีไ ด ้รับมอบหมาย
4. กรรมการทีไ ม่เป็ นผู ้บริหารได ้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพือ
 อภิปายปั ญหาต่างๆ โดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการ
ร่วมด ้วย
5. บริษัทได ้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให ้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพือให ้คณะกรรมการ
สามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบต
ั งิ านของฝ่ ายจัดการได ้อย่างต่อเนือ
 งและทันการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพือ
 ให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับกิจการทีด
 ี คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดให ้มีการจัดทําแบบประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ ปี ละ 1 ครั ง6 ทัง6 ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล โดยกรรมการแต่ล ะท่านเป็ นผู ้
ประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู ้ประเมิน และได ้นํ าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ
 นํ าข ้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ต่อไป
สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการ บริษัทได ้พัฒนารูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินให ้สอดคล ้องกับ
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม โดยมีหัวข ้อหลักๆ ในการประเมิน ดังนี6
1. ความพร ้อมของกรรมการ
2. การกําหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
 งและการควบคุมภายใน
3. การจัดการความเสีย
4. การดูแลไม่ให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และการประเมินผลงานกรรมการผู ้จัดการ
8. โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ
9. บทบาท หน ้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
10. การทําหน ้าทีข
 องกรรมการ
11. ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
12. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร
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สําหรับกระบวนการประเมินผลงานคณะกรรมการ บริษัทจะส่งแบบประเมินคณะกรรมการในเดือนมกราคม
ของทุกปี แล ้วนํ าผลมาวิเคราะห์ประมวลผล เพือ
 นํ าเสนอในทีป
 ระชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยบริษัท
ได ้นํ าข ้อมูลทีไ ด ้รับมาใช ้ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให ้ดีขน
ึ6
6. ค่าตอบแทน
1. การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการจากความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม ภาระหน ้าที และ
บทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชน์ทค
ี าดว่าจะได ้รั บจากกรรมการ ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษั ท
และการเติบ โตทางผลกํ า ไร ทั ง6 นี6 จะเปรีย บเทีย บกั บ การจ่า ยค่า ตอบแทนกั บ กลุ่ม อุต สาหกรรมเดีย วกั น เพือ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต ้องนํ าเสนอทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัต ิ
2. การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับผู ้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาจากการปฏิบัตงิ านของผู ้บริหารระดับสูงทีส
 งู กว่า หรือเทียบเท่ารองผู ้จัดการใหญ่ เพือ
 กําหนดค่าตอบแทนโดย
พิจารณาปั จจัยต่างๆ จากหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที
ได ้รั บ จากคณะกรรมการบริษั ท การบริห ารงานภายใต ้สภาวะเศรษฐกิจ และสัง คม ความสามารถในการพั ฒ นาธุรกิจ
รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให ้ดีขน
ึ6 เพือ
 เสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให ้ความเห็นชอบ
7. การพ ัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร
1. คณะกรรมการบริษั ทส่ง เสริม การพั ฒ นากรรมการและผู บ
้ ริห ารของบริษั ท และมีก ารให ค
้ วามรู ้แก่
กรรมการใหม่เกีย
 วกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท ส่งเสริมให ้มีการให ้ความรู ้ในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการสนั บสนุนให ้กรรมการเข ้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2. คณะกรรมการบริษัท ได ้กํ าหนดแผนในการสืบ ทอดงาน โดยได ้กําหนดแนวทางในการปฏิบัต ห
ิ น า้ ที
แทน กรณีกรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือผู ้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ ด ้
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ั
10. ความร ับผิดชอบต่อสงคม
บริษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด ้วยจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสว่ นร่วมในการเสริมสร ้างความมันคงทางการ
เงิน ซึง นํ า ไปสู่ค วามมั น คงและความสุข ในชีว ต
ิ ของประชาชนอย่ า งจริง จั ง และต่ อ เนื อ ง รวมทั ง/ ให ค
้ วามสํ า คั ญ ต่ อ
สิง แวดล ้อมเพือ
 ความยังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทส่งเสริมให ้พนั กงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนั กถึงความรับผิดชอบขององค์กรและของตนเองต่อ
สังคม ในด ้านการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิง แวดล ้อม โดยดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม
บริษัทให ้ความสําคัญต่อการเสริมสร ้างสิง แวดล ้อมอย่างยังยืน โดยส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนของบริษัท ซึง ประกอบด ้วยพนั กงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชีวต
ิ คูค
่ ้า และพั นธมิตร ด ้วยการใช ้ทรัพยากร
อย่างคุ ้มค่า ด ้วยหลักการ ใช ้อย่างประหยัดลดการสูญเปล่าการนํ ามาใช ้ซํ/า หรือการใช ้วัสดุทผ
ี ่านกระบวนการแปรสภาพ
ตามความเหมาะสมแล ้วแต่กรณี และโดยสนับสนุนกิจกรรมฟื/ นฟูธรรมชาติ อนุรักษ์ สงิ แวดล ้อม และปลูกฝั งจิตสํานึกการ
รักษาสิง แวดล ้อมในมิตต
ิ า่ งๆ ให ้เยาวชน เพือ
 ผลระยะยาวและความยังยืน
ั
แนวทางเกีย
 วก ับความร ับผิดชอบต่อสงคม
มีหล ักการ 8 ข้อ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
หลักการในการดําเนินธุรกิจประกันชีวต
ิ บริษัทยึดมันหลักการในการประกอบธุรกิจ ดังนี/
 สัตย์สจ
• ด ้วยหลักความสุจริตใจอย่างยิง บริษัท ประกอบธุรกิจด ้วยความซือ
ุ ริตอย่างยิง ต่อ ผู ้เอาประกันและผู ้มี
ส่วนเกีย
 วข ้อง
• ด ้วยหลักความยุตธิ รรม บริษัทปฏิบัตด
ิ ้วยความเป็ นธรรมและชอบธรรมต่อผู ้เอาประกันอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่เลือกปฏิบต
ั ิ
• ด ้วยหลักการควบคุมภายใน บริษัทจัดโครงสร ้างองค์กรเพือสนั บสนุ นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย
จั ด ให ้มีร ะบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในทีรั ด กุม มีก ารบั น ทึก ข ้อมู ล อย่า งเหมาะสม โดยถู ก ต ้อง
ครบถ ้วนและเป็ นจริง อีกทัง/ มีกระบวนการสรรหาและพั ฒ นาพนั ก งานให ้มีค วามรู ้ความสามารถในการปฏิบัต ิ
หน ้าทีต
 ามวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
• ด ้วยหลั ก การปฏิบั ต ต
ิ ามกฎ ระเบีย บ และข ้อบั ง คั บ บริษั ทปฏิบั ต ต
ิ ามกฎหมายระเบีย บ หรือ ข ้อบั ง คั บ ของ
หน่ วยงานกํากับภายนอก รวมทัง/ กําหนดขัน
/ ตอนการดําเนินการให ้พนั กงานปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ
ของตนเอง และเป็ นไปตามกฎทีเ กีย
 วข ้องโดยเคร่งครัด
2.

ั
การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
บริษั ทได ้แสดงเจตนารมณ์ เ ข ้าเป็ นแนวร่ ว มของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต ้านการทุ จ ริต (Collective Action

Coalition) บริษัทได ้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต”
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบต
ั ฯิ
บริษัทได ้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจําปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จากสํานั กงานคณะกรรมการ
 สัตย์
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึง เป็ นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซือ
สุจริต ประจําปี ครัง/ ที 4
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บริษั ทมีน โยบายต่อ ต ้านการทุจ ริต ซึง ได ้รั บ อนุ มั ต จ
ิ ากคณะกรรมการบริษั ท สรุ ป สาระสํา คั ญ ดัง นี/ “บริษั ทไม่
ยอมรับการให ้หรือการรับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อน
ื ใด ทีม
 เี จตนาจูงใจให ้กระทําการใดๆ เพือ
 แสวงหาประโยชน์ทม
ี ิ
ควรได ้โดยชอบด ้วยกฎหมาย” นอกจากนี/ บริษัทยังมีการกําหนดแนวปฏิบต
ั ิ และระเบียบการต่อต ้านการทุจริต รวมถึงมี
 สารผ่านการอบรม และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึง คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานทุกระดับถือปฏิบัตโิ ดย
การสือ
เคร่งครัด
 งด ้านการปฏิบัตก
 งสามารถ
ปั จจุบันบริษัทให ้ทุกฝ่ ายงานระบุและประเมินความเสีย
ิ าร เพือให ้ฝ่ ายบริหารความเสีย
 งการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนือ
กําหนดแนวทางการจัดการความเสีย
 ง
 งของบริษัท มีหน ้าทีร ับผิด ชอบในการกําหนดแนวทางติดตามให ้มีการปฏิบัตต
ฝ่ ายบริหารความเสีย
ิ ามนโยบาย
 งทีอ
 งทีย
และประเมินความเสีย
 าจก่อให ้เกิดการทุจริต ให ้ภาพรวมอยู่ในระดับความเสีย
 อมรับได ้ รวบรวมข ้อมูลให ้ฝ่ าย
 งทีจ ะกระทํ าทุจ ริต นอกจากนี/ บริษั ทยั ง มีก ารอบรมให ้
ตรวจสอบในเบือ
/ งต ้นหากพบกรณี ต ้องสงสัย และมีค วามเสีย
ความรู ้เรือ
 ง การป้ องกันการทุจริต ซึง รวมถึงการรับและการให ้ของขวัญต่างๆ และการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย เป็ นต ้น
 งจากการทุจริต โดย
ฝ่ ายตรวจสอบ มีหน ้าทีต
 รวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความเสีย
ได ้มีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ได ้อบรมให ้ความรู ้ ผู ้บริหาร และพนั กงานเรือ
 งการปฏิบัตต
ิ ามคู่มอ
ื การกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ผู ้มีสว่ นได ้เสียสามารถแจ ้งเรือ
 งร ้องเรียนหรือเบาะแสเกีย
 วกับการกระทําทีไ ม่เหมาะสมในทางธุรกิจ พฤติกรรมของ
คระกรรมการ ผู ้บริห าร พนั ก งานทีข
 ัด ต่อคู่มอ
ื การกํ ากับ ดูแลกิจการทีด
 ี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
หรื อ ประเด็ น อืน ๆ ที เ ป็ นประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษั ท ได ห
้ ลากหลายช่ อ งทางเช่ น Email Address:
audit_committee@bangkoklife.com ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หรือ ส่งทางไปรษณียม
์ ายัง ผู ้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบ หรือผู ้อํานวยการสํานั กกํากับการปฏิบัตงิ าน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) 23/115-121
รอยัลซิต อ
ี/ เวนิว ถนนพระราม 9 เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึง จะมีการสอบสวนทีเ ป็ นอิส ระและมีก ารพิจารณา
ดําเนินการอย่างเหมาะสม เพือ
 แสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใส ผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ถูกเรียกมาเป็ นพยาน หรือผู ้
นํ าส่งข ้อมูลใดๆ จะได ้รับความคุ ้มครองตามทีแ
 นวปฏิบัตใิ นการต่อต ้านการทุจริตกําหนด ทัง/ นี/ในปี 2557 ไม่ปราฎว่ามี
ข ้อร ้องเรียนในเรือ
 งดังกล่าวข ้างต ้น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการคุ ้มครองสิทธิสว่ นบุคคล เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก ภายใต ้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี/ บริษัทยังได ้กําหนดถึงแนวทางการปฏิบัตใิ นเรือ
 งการเคารพต่อสิทธิ
ของบุคคลและการปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงช่องทางการร ้องเรียนกรณีทถ
ี ูกละเมิดสิทธิไว ้ในคูม
่ อ
ื การกํากับดูแล
กิจการทีด
 ี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึง คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานได ้ลงนามรับทราบและ
ถือปฏิบต
ั ต
ิ ลอดมา
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4. การปฏิบ ัติตอ
่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
4.1 สภาพการทํางานและการคุ ้มครองทางสังคม
4.1.1 สภาพการทํางานประกอบด ้วย ค่าจ ้าง เวลาทํางาน เวลาพักผ่อน วันหยุด ข ้อปฏิบัตท
ิ างวินัย การเลิก
จ ้าง สวัสดิการต่างๆ เช่น นํ/ าดืม
 สะอาด สถานทีร ับประทานอาหารมีสข
ุ ลักษณะดีการักษาพยาบาล
เป็ นต ้น
4.1.2 การคุ ้มครองทางสังคม เป็ นการบรรเทาผลทีเ กิดจากการลดหรือสูญเสียรายได ้ จากประเด็นต่างๆ เช่น
อุบต
ั เิ หตุ เจ็บป่ วย คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็ นต ้น
4.1.3 สภาพการทํางานเป็ นไปตามกฎหมาย หรือดําเนินการตามมาตรฐานแรงงาน
4.1.4 จัดให ้มีสภาพการทํางานทีด
 ี ให ้ได ้รับความสมดุลของชีวต
ิ การทํางานมากทีส
 ด
ุ โดยเทียบเคียงกับ
องค์กรอืน

4.1.5 ให ้ความสําคัญเกีย
 วกับพิธก
ี รรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
4.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
4.2.1 จัดหาอุปกรณ์ด ้านความปลอดภัยทีจ
 ําเป็ น เพือ
 ป้ องกันอุบต
ั เิ หตุและเหตุฉุกเฉิน
4.2.2 สอบสวนและบันทึกอุบต
ั เิ หตุ และปั ญหาต่างๆ เพือ
 ลดหรือกําจัดปั ญหาเหล่านัน
/
 งทีม
4.2.3 หลีกเลีย
 งความเสีย
 ผ
ี ลกระทบต่อผู ้หญิง (ตัง/ ครรภ์ คลอดบุตร) และทัวไป เช่น คนพิการ
ผู ้ไม่มป
ี ระสบการณ์ เยาวชน
4.2.4 คุ ้มครองคนงานนอกเวลา ชัว คราว รับเหมาช่วง
4.2.5 กําจัดอันตรายด ้านจิตใจ ทีท
 ําให ้เครียด และเจ็บป่ วย
4.2.6 จัดการฝึ กอบรมทีเ พียงพอให ้กับทุกคนในหัวข ้อทีเ กีย
 วข ้อง
4.2.7 จัดให ้มีระบบด ้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง แวดล ้อม
5. ความร ับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค
ลูกค้า/ผูถ
้ อ
ื กรมธรรม์
บริษัทมีความมุ่งมันในการให ้บริการแก่ลูกค ้าและผู ้ถือกรมธรรม์ โดยการนํ าเสนอแบบประกันทีม
 ค
ี ุณภาพและ
เหมาะสม เพือ
 ให ้ลูกค ้า/ผู ้ถือกรมธรรม์มห
ี ลักประกันและความมันคงทางการเงิน บริษัทได ้มีการเสริมสร ้างความสัมพันธ์
 สารและกิจกรรมทีห
ทีด
 ก
ี ับลูกค ้า/ผู ้ถือกรมธรรม์ด ้วยการสือ
 ลากหลาย มีสํานั กงานสาขาทัวประเทศทีค
 อยให ้คําแนะนํ า
และบริการ
บริษั ทมีค วามมุ่ ง มั น และพั ฒ นาการบริก ารเพื อ เพิม ประสิท ธิภ าพการบริก ารแก่ลูก ค ้าภายในระบบคุณ ภาพ
ม า ต ร ฐ า น ISO 9 0 0 1 :2008 โ ด ย ไ ด ร้ ั บ ร าง วั ล Best Quality Management Awards 2012 จ า ก International
Certification Co.,Ltd. มากว่า 10 ปี
6. การดูแลร ักษาสิง แวดล้อม
ด ้วยความมุง่ มันทีจ
 ะดําเนินธุรกิจด ้วยจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเสริมสร ้างความมันคงทางการเงินซึง
่ วามมันคงและความสุขในชีวต
นํ าไปสูค
ิ ของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนือง รวมทัง/ ให ้ความสําคัญ ต่อสิง แวดล ้อม
เพือ
 ความยังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
การทํางานภายใต ้แนวคิด “ชีวต
ิ ออกแบบได ้” และ “ชีวต
ิ ทีม
 ค
ี วามสุขมากกว่า” จึงเกิดขึน
/ เพือ
 ตอบสนองนโยบาย
สังคมและสิง แวดล ้อมของบริษัท โดยกิจกรรมมากมายภายใต ้แนวคิดดังกล่าว ได ้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนือง เพือ
 เป็ น
การส่งเสริมให ้พนั กงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรและของตนเองทีม
 ต
ี อ
่ สังคม ใน
ด ้านการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทัวประเทศ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทีม
 ม
ี ายาวนาน การดูแลผู ้สูงอายุ และการ
สร ้างจิตสํานึกรักสิง แวดล ้อม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม
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บริษั ทยั ง ให ค
้ วามสํ า คั ญ ต่ อ การเสริม สร า้ งสิง แวดล ้อมอย่ า งยั ง ยืน ทั ง/ ภายในองค์ก รระหว่า งพนั ก งานและ
ครอบครัว คูค
่ ้า ตัวแทน และพันธมิตร ด ้วยการใช ้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า มีการนํ ากลับมาใช ้ซํ/า ลดการสูญเปล่า และการ
จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก รักษาสิง แวดล ้อมในมิตต
ิ า่ งๆ แก่เยาวชน เพือ
 ผลระยะยาวและยังยืนอีกด ้วย
กิจกรรมเพือ
 สังคมและสิง แวดล ้อมในปี 2557 ภายใต ้กรอบแนวคิดหลัก
1. “ชีวต
ิ ออกแบบได้” ด ้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด ้าน คือ โครงการด ้านการวางแผนการเงิน พร ้อมทัง/ ให ้
คําปรึกษาและความรู ้ทางการเงินแก่ประชาชน ทัง/ การสร ้างฐานะควบคูก
่ ับการสร ้างหลักประกัน เป็ นการสร ้าง
 งทีเ กิดขึน
ความพร ้อมให ้ประชาชนรับมือกับความเสีย
/ ได ้เสมอ
1.1 งานเสวนาแนะแนวทางวางแผนการเงิน “ชีว ต
ิ ออกแบบได ้” วั น อาทิต ย์ท ี 26 ตุล าคม 2557 บริษั ท
กรุงเทพประกัน ชีวต
ิ จํ า กัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษั ท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุน รวมบัว หลวง จํ ากัด จั ด
เสวนาพิเศษภายใต ้หัวข ้อ “ชีวต
ิ ออกแบบได ้ ด ้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด ้าน” แนะนํ าแนวทางการ
สร ้างฐานะและหลักประกันทีเ หมาะสมสําหรับแต่ละช่วงวัย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 งานมหกรรมการเงิน ตลอดปี 2557 ภายใต ้แนวคิด “ชีวต
ิ ออกแบบได ้” โดยจัดทัพ ทีป
 รึกษาการเงินมือ
อาชีพ แนะแนวทางวางแผนสร ้างหลักประกัน และความมันคงทางการเงินให ้แก่ประชาชนอย่างใกล ้ชิด
โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่าย พร ้อมนํ าเสนอผลิตภัณฑ์การเงินหลากหลายรูปแบบทีต
 อบโจทย์ทุกความต ้องการ
ของประชาชนได ้อย่างครบวงจร
•

มหกรรมการเงิน (Money Expo) หาดใหญ่ วัน ศุ ก ร์ท ี 7- วัน อาทิต ย์ท ี 9 มีน าคม 2557 ณ ศู น ย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•

มหกรรมการเงิน (Money Expo) กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีท ี 8 – วันอาทิตย์ท ี 11 พฤษภาคม 2557 ณ
อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

•

งานวัน ประกัน ชีว ต
ิ แห่ งชาติ ครั ง/ ที 15 วัน เสาร์ท ี 26 – วัน อาทิต ย์ท ี 27 กรกฎาคม 2557 ณ ลาน
/ G ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
กิจกรรม ชัน

•

โพสต์ ทูเดย์ เอ็กซ์โป 2557 วันศุกร์ท ี 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ท ี 2 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิz

•

มหกรรมการเงิน (Money Expo) เชีย งใหม่ วั น ศุ ก ร์ท ี 7 – วั น อาทิต ย์ท ี 9 พฤศจิก ายน 2557 ณ
เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่

•

SET in the City กรุงเทพมหานคร 2557 วันพฤหัสบดีท ี 20 – วันอาทิตย์ท ี 23 พฤศจิกายน 2557 ณ
/ 5 ศูนย์การค ้าสยามพารากอน
รอยัล พารากอน ฮอลลชัน

2. “ชีวต
ิ ทีม
 ค
ี วามสุขมากกว่า” (BLA Happy Life) คือ โครงการเพือสร ้างความสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
ประชาชน ทัง/ 5 ด ้าน อันประกอบด ้วย ด ้านการศึกษา ด ้านศิลปวัฒนธรรม ด ้านสิง แวดล ้อม ด ้านสุขภาพและ
กีฬา ด ้านผู ้สูงอายุ
2.1 ด ้านการศึกษาและโรงเรียน
ู่ ้อง” ปี ที 8บริษัทมีความมุ่งมันในการสนั บสนุนการศึกษาให ้กับนั กเรียน
โครงการ “สานฝั นจากพีส
 น
ในพืน
/ ทีห
 า่ งไกล ซึง ยังได ้รับการสนั บสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ จึงได ้ขยายโอกาสทางการเรียนรู ้ให ้กับ
่ ารสร ้างอนาคตให ้กับประเทศชาติตอ
เด็กนั กเรียน เพือเป็ นการปูรากฐานทางการศึกษาอันจะนํ าไปสูก
่ ไป
ู่ ้อง” ปี ที 8 อย่างต่อเนือ
ในปี 2557 บริษัทยังคงสานต่อโครงการ “สานฝั นจากพีส
 น
 ง โดยคณะผู ้บริหาร ที
ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวต
ิ และพนั กงานบริษัทได ้ร่วมแรงร่วมใจกันมอบโอกาสทางการศึกษา
ไปยังโรงเรียนวัดห ้วงหิน อ.บ ้านค่าย จ.ระยอง ด ้วยการสร ้างอาคารเรียน หลังใหม่ 1 หลังประกอบด ้วย
ห ้องเรียน 1 ห ้อง และห ้องฝึ กปฏิบัตก
ิ ารวิชาชีพ 1 ห ้อง พร ้อมอุปกรณ์ การศึกษา อีกทัง/ ยังปรับปรุงภูม ิ
ทัศน์โดยรอบโรงเรียน จัดทําแปลงเกษตรเพืออาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์เครือ
 งเล่นในสนามเด็กเล่น
 การเรียนการสอน และมอบทุนการศึกษาจํานวน 64 ทุน รวมถึงการเลีย
มอบอุปกรณ์กฬ
ี า มอบสือ
/ งอาหาร
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กลางวันแก่คณะครู นั กเรียน และผู ้ปกครองในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์อันดี
ด ้วยความรักความห่วงใย
โครงการ “บี แฮ็ปปี/ ” (B happy) แต ้มฝั น ปั นยิม
/ เพือน ้อง 29 มีนาคม 2557 ผู ้บริหารและพนั กงาน
บริษั ท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) และ บริษั ท กรุงเทพประกันภั ย จํ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
 “B happy แต ้มฝั น ปั นยิม
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จัด กิจกรรมภายใต ้ ชือ
/ เพือน อ้ ง” ร่วมแรง ร่วมใจ
พัฒนาโรงเรียนบ ้านหนองไผ่แก ้ว อําเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี มอบทุนการศีกษา และอุปกรณ์การเรียน แก่
เด็กนักเรียก ทําให ้เยาวชนได ้รับความสุขจากการให ้อย่างแท ้จริง
โครงการ “นํ/ าดืม
 สะอาดเพือชีวต
ิ ทีม
 ค
ี วามสุข” บริษัทตระหนั กถึงความสําคัญของคุณภาพชีวต
ิ และ
สุขภาพของเยาวชน ในเรือ
 งการบริโภคนํ/ าดืม
 ทีส
 ะอาด และการออกกําลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิง ในเขต
พื/ น ทีห่ า งไกล ในสถานศึก ษาทีอ ยู่ ห่ า งไกลตั ว เมือ ง ซึง ขาดแคลนนํ/ า ดืม สะอาด บริษั ทจึง ได ้ริเ ริม
โครงการ “นํ/ าดืม
 สะอาด เพือชีวต
ิ ทีม
 ค
ี วามสุข” ด ้วยการมอบเครืองกรองนํ/ า และระบบกักเก็บนํ/ าสะอาด
เช่น ถังนํ/ าดืม
 และ/หรือเครือ
 งสูบนํ/ า ตามความต ้องการและความจําเป็ นของแต่ละพื/นที ให ้กับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน เริม
 ต ้น 7 แห่งในปี 2556
นอกจากนี/ บ ริษั ทยั งได ้ร่ วมกับ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข ให ้ความรู ้พื/น ฐานเรือ งการรั ก ษา
สุข ภาพ การออกกํ าลังกายแก่นั กเรีย น และทีม ตัวแทนประกัน ชีวต
ิ และทีป
 รึก ษาการเงินของบริษั ทให ้
ความรู ้เรือ
 งการออม จัดกิจกรรมสันทนาการ เลีย
/ งอาหารกลางวันสําหรับเด็กนั กเรียน ในปี 2557 บริษัท
ยั ง คงดํ า เนิน งานตามนโยบายอย่า งต่อ เนื อ ง โดยมอบอุป กรณ์ แ ก่โ รงเรีย นทีข าดแคลนนํ/ า ดืม
 สะอาด
จํานวน 8 โรงเรียน จากทุกภูมภ
ิ าคทัว ประเทศไทย
• ครัง/ ที 1 วันอังคารที 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ ้านตลิง สูง อ.ห ้วยคต จ.อุทย
ั ธานี
• ครัง/ ที 2 วันพุธที 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนนายอพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร
• ครัง/ ที 3 วันอังคารที 17 มิถน
ุ ายน 2557 ณ โรงเรียนบ ้านหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
• ครัง/ ที 4 วันพฤหัสบดีท ี 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดนาหนองบุญ อ.นาหมอบุญ
จ.นครศรีธรรมราช
• ครัง/ ที 5 วันจันทร์ท ี 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ ้านหนองจิก อ.หนองไผ่ จ. กระบี
• ครัง/ ที 6 วันพุธที 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ ้านตีบใต ้ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
• ครัง/ ที 7 วันจันทร์ท ี 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ ้านป่ าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย
• ครัง/ ที 8 วันอาทิตย์ท ี 23 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ ้านกลางน ้อยเหล่ามะแงว อ.บ ้านผือ จ.อุดรธานี
2.2 ด ้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการ “ร่วมสร ้างความสุข สืบสานประเพณีไทย” เป็ นโครงการทีก
 รุงเทพประกันชีวต
ิ ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี พื/นบ ้านของไทย และชุม ชนในจังหวัด ต่างๆ

เพือคงไว ้ซึง ประเพณี อันดีงาม

ของไทย โดยจัดต่อเนือ
 งมาจนถึงปี 2557
•

ประเพณีตรุษจีน ณ ปากนํ/ าโพ จ.นครสวรรค์ วันศุกร์ท ี 24 มกราคม – วันอังคารที 4 กุมภาพันธ์
ื ทอดมาตัง/ แต่สมัยบรรพบุรุษของชาว
2557 กรุงเทพประกันชีวต
ิ ร่วมสืบสานประเพณีดงั / เดิมทีส
 บ
/ สายจีน ซึง อาศัยอยู่ในเมือ งนครสวรรค์ ซึง จัดสืบ ทอดกันมากยาวนานกว่า 98 ปี ชาว
ไทยเชือ
ปากนํ/ าโพอัญ เชิญ องค์เจ ้าพ่ อ-เจ ้าแม่ ทุกองค์แห่รอบตลาดปากนํ/ าโพ เพือเป็ นศิรม
ิ งคล และ
ความเจริญ ก ้าวหน า้ ด ้านการค ้า ในพิธ ีจ ะมีข บวนแห่ ม ากมายไปตามถนนสายสํ า คั ญ ในเขต
เทศบาลเมือ ง บริษั ทได ้เข ้าร่ ว มเป็ นผู ้สนั บ สนุ น ขบวนแห่ มั ง กรทอง ซึง จั ง หวัด นครสวรรค์ม ี
 เสียงมากในด ้านความสวยงามทัง/ ในการแห่ชว่ งกลางวันและช่วงกลางคืน เป็ นการแสดงที
ชือ
น่าตืน
 เต ้นเร ้าใจ
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•

ประเพณีสงกรานต์ จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ท ี 13 – วันอังคารที 15 เมษายน 2557 บริษัทร่วม
สืบสานประเพณีไทยทีจ
 ังหวัดเชียงใหม่ พนั กงานและตัวแทนร่วมทําบุญตักบาตร ก่อกองทราย
ในงานประเพณี พร อ้ มเปิ ดเต ้นท์พ ยาบาล เพื อ บริก ารด ้านสุข ภาพแก่ป ระชาชน และมอบ
กรมธรรม์แก่ผู ้ชนะการประกวดเทพบุตร และเทพีสงกรานต์ในงานนี/

•

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ท ี 11 – วันเสาร์ท ี 12 กรกฎาคม 2557 ร่วมสืบ
สานวั ฒ นธรรมการทํ ารถแห่ เ ที ย นตามประเพณี ดั ง เดิม เพื อ เข า้ ร่ ว มประกวดในจั ง ห วั ด
อุบลราชธานี

•

ประเพณีแข่งเรือยาว จ.พิจต
ิ ร วันเสาร์ท ี 6 – วันอาทิตย์ท ี 7 กันยายน 2557 ร่วมสืบสานมรดก
แห่งสายนํ/ า สนั บสนุ นการแข่งเรือยาวทีมเขลางค์นคร กรุงเทพประกันชีวต
ิ เรือยาว 40 ฝี พาย
ซึง ได ้แชมป์ เป็ นสมัยที 2 เรือยาวพรหมประทาน และเรือยาวพรเมธี

•

ประเพณี สารทไทยกล ้วยไข่เ มืองกําแพง จ.กําแพงเพชร วันอังคารที 23 กันยายน 2557 ซึง
เป็ นงานประเพณีประจํากําแพงเพชรเมืองทีม
 ฉ
ี ายาว่า “เมืองกล ้วยไข่” ซึง จัดต่อเนืองมากว่า 30
ปี โดยยึดแนวคตินย
ิ มทางพืน
/ ฐานพระพุทธศาสนา ทีช
 าวพุทธนิยมทําบุญเดือน 10 หรือ “สารท
ไทย” การจัด งานประเพณี “สารทไทย กล ้วยไข่” ยั งเป็ นการช่วยส่งเสริม การตลาดกล ้วยไข่
ของหน่วยราชการ และบรรดาผู ้ประกอบการทําสวนกล ้วยไข่ ในจังหวัดกําแพงเพชร ให ้เป็ นที
รู ้จักไปทัว ประเทศอีกด ้วย

•

ประเพณี ถ ือ ศีล กิน ผั ก จ.ภูเก็ ต วัน พุ ธ ที 24 กั น ยายน – วัน พฤหั ส บดีท ี 2 ตุล าคม 2557 ทีม
ตัวแทนประกันชีวต
ิ และทีป
 รึกษาการเงิน ร่วมประเพณี “ถือศีลกินผัก” ซึง ถือเป็ นงานทีก
 น
ิ เจที
ใหญ่ท ส
ี ด
ุ แห่งปี พร ้อมจัดขบวนแห่รถผัก และร่วมเดินขบวน ซึง ถือเป็ นการเดิน เทิดพระเกีย ติ
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ตลอดจน
ร่วมออกบูทแจกนํ/ าและพัด เพือ
 บริการประชาชนและชาวต่างชาติทเี ดินทางมาร่วมงานอย่างคับ
คัง

2.3 ด ้านสุขภาพและกีฬา
สนั บ สนุ น ความพร ้อมทั พ นั ก กรีฑ าทีม ชาติไ ทย สู ้ศึก เอเชีย นเกมส์ 2014 วัน อัง คารที 2 กัน ยายน
2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพประกันชีวต
ิ สนั บสนุ นทัพนั กกรีฑาไทยสู ้ศึก
 นเกมส์ โดยมอบกรมธรรม์คุ ้มครองทุนประกันละ 1,000,000.00 บาท รวมเป็ น 81,000,000.00
เอเชีย
บาท เพือสร ้างขวัญและกําลังใจให ้แก่ทัพนั กกรีฑาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ 2014 ก่อนเดินทางไป
ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาทีย
 งิ ใหญ่ทส
ี ด
ุ ของเอเชีย ทีป
 ระเทศเกาหลีใต ้ในระหว่างวันที 19 กันยายน – 4
ตุลาคม 2557
โครงการ “บีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ คีตะมวยไทย แอโรบิก”
กรุงเทพประกันชีวต
ิ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิ ดตัวโครงการ “บีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์
คีต ะมวยไทย แอโรบิก ” โดยมีวัต ถุ ป ระสงค์เ พื อ ส่ง เสริม สุข ภาพของคนไทย ให ค
้ นไทยตระหนั ก ถึง
ิ ปะแม่ไม ้มวยไทยมาผสานท่วงท่าและ
ความสําคัญของการออกกําลังกายอย่างถูกวิธ ี โดยการประยุกต์ศล
ลีล าการเต ้นประกอบจั งหวะดนตรี เพือ ให ้ประชาชนออกกําลังกายได ้อย่างสนุ กสนานมากยิง ขึน
/ ตอบ
โจทย์ไลฟ์ สไตล์ข องคนรุ่น ใหม่ท ใี ส่ใจสุข ภาพและชูเอกลัก ษณ์ วัฒ นธรรมไทยได ้อย่างลงตัว ภายใต ้
โครงการบีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ คีตะมวยไทย ประกอบไปด ้วยกิจกรรมมากมาย เพือให ้เข ้าถึงประชาชน
ทุกกลุม
่

ส่วนที 2 หน ้าที 63

•

กิจ กรรม “Training the Trainers” Training The Trainer วั น ศุ ก ร์ ท ี 12 – วั น อาทิต ย์ ท ี 14
กัน ยายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย โฮเทล เพื อ อบรมครู ส อนเต ้นในชุม ชน และสร ้าง
เครือข่ายผู ้ถ่ายทอดความรู ้ในการออกกําลังกายด ้วยการเต ้นคีตะมวยไทยทีถ
 ูกต ้อง โดยมีกอง
ออกกําลังกายเพือ
 สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข เป็ นทีป
 รึกษาในการจัดหลักสูตร

•

กิจกรรมเดินสายลงพื/นทีเ พือรณรงค์การออกกําลังกายอย่างถูกต ้องด ้วยการเต ้นคีตะมวยไทย
แอโรบิก ในกรุงเทพมหานครและทัวประเทศตลอดทัง/ ปี โดยจะมีก จ
ิ กรรมแนะนํ าท่าเต ้นคีต ะ
มวยไทยทีถ
 ูกต ้อง การจัดแสดงนิทรรศการ พร ้อมให ้ความรู ้เกีย
 วกับหลักและวิธก
ี ารออกกาลัง
กายทีถ
 ก
ู ต ้อง ตลอดจนการสาธิตการออกกําลังกายอย่างง่ายให ้กับประชาชน
ครัง/ ที 1 วันพุธที 9 เมษายน 2557 ณ จ.อุดรธานี
ครัง/ ที 2 วันศุกร์ท ี 17 ตุลาคม 2557 ณ จ.กาญจนบุรี
ครัง/ ที 3 วันจันทร์ท ี 20 ตุลาคม 2557 ณ จ.ระยอง
ครัง/ ที 4 วันอังคารที 28 ตุลาคม 2557 ณ จ.พิษณุโลก
ครัง/ ที 5 วันอังคารที 4 พฤศจิกายน 2557 ณ จ. หนองคาย
ครัง/ ที 6 วันจันทร์ท ี 1 ธันวาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม่

•

กิจกรรมประกวดเต ้น บีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ คีตะมวยไทย แอโรบิก…เต ้นล่าไลค์ ลุ ้นเงินแสน’ ใน
วันพฤหัสบดีท ี 11 ธันวาคม 2557 เพือ
 ให ้โครงการ บีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ คีตะมวยไทย เข ้าถึง
คนในยุค ปั จจุบันง่ายขึน
/ บริษั ทได ้จัดทํ าเพลงคีต ะมวยไทยแอโรบิก “ลุกสู ้” และมิวสิค วีด โี อ
แนะนํ าท่าคีตะมวยไทยแอโรบิกโดยเฉพาะ เพือ
 ให ้ประชาชนทัวไปสามารถนํ าไปใช ้ออกกําลัง
กายได ้ฟรีทัวประเทศ โดยมีผู ้เข ้าร่วมส่งคลิปประกวดกว่า 40 คลิปทัวประเทศ และมี 5 ทีมมา
แข่งขันทีล
 านเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร์โดยมี “ทีมลูกพญานาค” จากโรงเรียนฮัวเคียวกงฮัก
จ. หนองคาย เป็ นผู ้ชนะเลิศจากเวที บีแอลเอ แฮ็ปปี/ ไลฟ์ คีตะมวยไทย แอโรบิก

โครงการเดิน-วิง เพือ
 สุขภาพ กรุงเทพประกันชีวต
ิ มินม
ิ าราธอน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัด
งานเดิน-วิง เพือ
 สุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวต
ิ มินม
ิ าราธอน ครัง/ ที 1 ณ สวนหลวง ร.9 เพือ

ตอกยํ/าเจตนารมย์ให ้คนไทยมีความสุขจากการมีสข
ุ ภาพทีด
 ี รายได ้ทัง/ หมดโดยไม่หักค่าใช ้จ่ายจะ
นํ าไปขยายโครงการ “นํ/ าดืม
 สะอาด เพือ
 น ้อง” ในการจัดหาเครือ
 งกรองนํ/ า ถังเก็บนํ/ า และเครือ
 งปั ม
นํ/ า ให ้กับโรงเรียนในถิน
 โดยมีนักวิง ชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 2,000 คน เข ้าร่วมกิจกรรม
2.4 ด ้านสิง แวดล ้อม
•

โครงการบีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ โก กรีน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธ ิ
สิง แวดล ้อมศึกษาเพือการพั ฒนาอย่างยังยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ดําเนินงานโครงการสร ้าง
จิตสํานึกรักสิง แวดล ้อมอย่างยังยืนต่อเนืองเป็ นปี ท ี 2 ด ้วยการทํากิจกรรมพร ้อมๆกับการอธิบายความ
 มโยงของสิง แวดล ้อมในชีวต
เชือ
ิ ประจําวัน ทีส
 ามารถนํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง

•

โครงการบีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ โก กรีน ครัง/ ที 2 กิจกรรมเสริมสร ้างจิตสํานึกรักสิง แวดล ้อมและสร ้าง
แนวกั น ไฟ ป้ องกั น ไฟป่ า ณ เขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ป่ าห ว้ ยขาแข ้ง จ.อุทั ย ธานี วัน ศุก ร์ท ี 28 – วั น
อาทิตย์ท ี 30 มีนาคม 2558 นํ านั กศึกษาจาก 10 สถาบันเข ้าร่วมกิจกรรม โดยผู ้เข ้าร่วมโครงการได ้
ลงมือ “ทําแนวกันไฟป่ า” เพือ
 ช่วยป้ องกันพืน
/ ทีอ
 ยูอ
่ าศัยและแหล่งหากินของสัตว์ป่าให ้ปลอดภัยจาก
ไฟป่ า เป็ นการดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมให ้สมบูรณ์ และยังสามารถช่วยลดปั ญหาสภาวะโลกร ้อนอีก
ด ้วย พร ้อมกับ กิจกรรมการเรียนรู ้ทีส
 นุ กสนานสอดแทรกสาระความสําคัญ ของระบบนิเวศธรรมชาติ
ตลอดจนความเกีย
 วข ้องในการดําเนินชีวต
ิ เพือปลูกจิตสํานึกอย่างยังยืนให ้แก่เยาวชน หลังจากนั น
/
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เด็กนักศึกษาผู ้เข ้าร่วมได ้รับทุนเพือ
 ทําโครงการสิง แวดล ้อมในชุมชนของตนเอง เพือ
 เป็ นการต่อยอด
การสร ้างจิตสํานึกในชุมชน
•

ึ ษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู วันที 26
โครงการบีแอลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ โก กรีน ครัง/ ที 3 ณ ศูนย์ศก
เมษายน 2557 – รวมพลังบีแอลเอ สร ้างจิตสํานึกรักสิง แวดล ้อม ปลูกป่ าชายเลน จัดขึน
/ โดยชมรม
รั ก สิง แวดล ้อม นํ า ทีม ผู บ
้ ริห าร พนั ก งาน และทีม งานฝ่ ายขาย กว่า 100 คน ร่ ว มกั น ดูแ ลรั ก ษา
ึ ษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ จ.สมุทรปราการ
สิง แวดล ้อมและเป็ นจิตอาสากันทีศ
 น
ู ย์ศก

•

โครงการบีแ อลเอ แฮปปี/ ไลฟ์ โก กรีน ครั ง/ ที 4 กิจกรรมอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติแ ละสร ้างโป่ งเทียม ณ
ั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา วันศุกร์ท ี 31 ตุลาคม - วันเสาร์ท ี 1 พฤศจิกายน
เขตรักษาพันธุส
์ ต
2557 นํ านิ ส ิต นั กศึก ษ ากว่ า 50 ชี ว ิต จาก 9 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าชั /น นํ า ร่ ว ม สร า้ งจิ ต สํ า นึ ก รั ก
สิง แวดล ้อมจากห ้องเรียนธรรมชาติผ่านกิจกรรมศึกษาและอนุรักษ์ ธรรมชาติ สร ้างโป่ งเทียมเพือ
 ฟื/ นฟู
สิง แวดล ้อมและระบบนิเวศด ้วยการเสริมสร ้างแร่ธาตุให ้แก่แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พร ้อมทํากิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ ารทีส
 อดแทรกเนื/อหาสาระ กระตุ ้นให ้เห็ น
ความสําคัญของสิง แวดล ้อมและสร ้างประสบการณ์ตรงด ้วยการให ้ลงมือปฏิบัตใิ นสภาพแวดล ้อมจริง
ตามธรรมชาติ หลังจากนั น
/ เด็กนั กศึกษาผู ้เข ้าร่วมได ้รับทุนเพือ
 ทําโครงการสิง แวดล ้อมในชุมชนของ
ตนเอง เพือ
 เป็ นการต่อยอดการสร ้างจิตสํานึกในชุมชน

•

โครงการ “บี แฮ็ปปี/ ” B happy ปล่อยปู ปลูกป่ า พาเพลิน ณ อุทยานสิง แวดล ้อมนานาชาติสริ น
ิ ธร อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี วันเสาร์ท ี 22 พฤศจิกายน 2557 ผู ้บริหารและพนั กงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
รวมทํากิจกรรมอนุรักษ์ สงิ แวดล ้อมอย่างยังยืนร่วมกัน

2.5 ด ้านการดูแลผู ้สูงอายุ
•

โครงการร่วมสร ้างความสุข โลกสดใส สําหรับผู ้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวต
ิ
โครงการร่วมสร ้างความสุข โลกสดใส สําหรับผู ้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวต
ิ เป็ นกิจกรรม
สร ้างความสุข ให ้ผู ้สูงวัย ได ้มองเห็ น โลกได ้สดใสขึน
/ ด ้วยตรวจวัดสายตาและมอบตาแว่นคุณ ภาพ
 วชาญ โดยในปี 2557 ได ้มอบแว่นตา
รวมถึงการตรวจสุขภาพขัน
/ พืน
/ ฐานจากทีมแพทย์ทม
ี ค
ี วามเชีย
/ กว่า 4000 ราย จํ านวน 13 จั งหวัด ในทุกภูม ภ
ไปทัง/ สิน
ิ าคทัวประเทศ เพือให ้ผู ้สูงอายุส ามารถใช ้
ชีวต
ิ ประจําวันได ้อย่างมีความสุข และสามารถช่วยเหลือตัวเองได ้
ครัง/ ที 1 วันอาทิตย์ท ี 19 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ครัง/ ที 2 วันอาทิตย์ท ี 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ครัง/ ที 3 วันอังคารที 25 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ ้านท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ครัง/ ที 4 วันศุกร์ท ี 4 เมษายน 2557 ณ อบต.ไร่ส ้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ครัง/ ที 5 วันพฤหัสบดีท ี 24 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ อ.สามโคก
จ.ลพบุรี
ครัง/ ที 6 วันศุกร์ท ี 2 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลอําเภอภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา
ครัง/ ที 7 วันเสาร์ท ี 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีธาตุพท
ิ ยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ครัง/ ที 8 วันพฤหัสบดีท ี 12 มิถน
ุ ายน 2557 ณ โรงเรียนป้ อมนาคราชย์สวาทยานนท์
จ.สมุทรปราการ
ครัง/ ที 9 วันศุกร์ท ี 27 มิถน
ุ ายน 2557 ณ หอประชุมเทศบาลในเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
ครัง/ ที 10 วันอังคารที 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดทูแร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครัง/ ที 11 วันเสาร์ท ี 2 สิงหาคม 2557 ณ อบต.หาดส ้มแป้ น จ.ระนอง
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ครัง/ ที 12 วันอังคารที 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู ้ ต.สระแก ้ว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
ครัง/ ที 13 วันศุกร์ท ี 14 พฤศจิกายน 2557 ณ จ.พะเยา
ั
7. การร่วมพ ัฒนาชุมชนหรือสงคม
ั
การดําเนินกิจกรรมเพือ
 สงคม
Corporate Social Responsibility (CSR)
ด ้วยความมุ่งมั น ทีจะดํา เนิน ธุรกิจ ให ้สอดคล ้องกับ วิสัย ทัศ น์ข องบริษั ท ในการทํ าให ้คนไทยเห็ น ประโยชน์ก าร
ประกันชีวต
ิ และทําประกันชีวต
ิ ให ้เหมาะกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวต
ิ ทัง/ ของตนเองและครอบครัว และเพือเป็ น
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภคและสังคม บริษัทจึงมุ่งสร ้างความมันคงทางการเงินให ้กับประชาชนทุกกลุม
่ ผ่าน
การให ้คําแนะนํ าด ้านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด ้านและบริการทีป
 ระทับใจผ่านตัวแทน คู่ค ้า และพนั กงานทีม
 ี
ความจริง ใจ มีค วามรู ้ รวมทั /ง พั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื อ ตอบสนองการวางแผนชีว ต
ิ อย่ า งรอบด า้ น ปรั บ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ เพิม
 ความคุ ้มครองให ้ครอบคลุม ตอบสนองการวางแผนชีวต
ิ ของทุกคน เพือเป็ นทางเลือกในการวางแผน
 งทีจ
การเงินให ้ประชาชน ได ้เตรียมความพร ้อมในการดําเนินชีวต
ิ และรับมือกับความเสีย
 ะเกิดขึน
/ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด ้วยจิตสํานึกรั บผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังส่งเสริมสังคมให ้เป็ นสุขยิง ขึน
/ ผ่านการดําเนินงานตามนโยบายความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนือง
ครอบคลุ ม ถึง 6 ด ้าน ได ้แก่ การวางแผนการเงิน แก่ป ระชาชน การส่ง เสริม สุข ภาพและกีฬ า การสร ้างจิต สํ า นึก รั ก
สิง แวดล ้อม การส่ง เสริม สืบ สานศิล ปวัฒ นธรรมไทย การสนั บ สนุ น การศึก ษาและการเรีย นรู ้ และการดูแ ลผู ้สูง อายุ
ทัง/ หมดนี/ ค อ
ื ความมุ่ง มั น เพือ สร ้างสรรค์ค วามสุข ทีแ ท ้จริง สู่ป ระชาชน ดัง จะเห็ น ได ้จากรายละเอีย ดในส่วนของการ
ดําเนินกิจกรรมเพือ
 สังคมของบริษัท
ั
8. การมีนว ัตกรรมและเผยแพร่นว ัตกรรมซึง ได้จากการดําเนินงานทีม
 ค
ี วามร ับผิดชอบต่อสงคม
สิง แวดล้อม
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
/ ด ้วยการ
บริษั ทมีค วามมุ่ง มั น ทีจ ะเป็ นผู ้นํ า ในการสร ้างความมั น คงทางการเงิน ให ้กับ ประชาชนทุก ระดับ ชัน
ปกป้ องคุณค่าชีวต
ิ การให ้คําแนะนํ าด ้านการวางแผนทางการเงินและบริการทีป
 ระทับใจผ่านตัวแทน คูค
่ ้า และพนั กงาน
ทีม
 ค
ี วามจริงใจ และมีความรู ้ระดับแนวหน ้าของประเทศ
นอกจากนี/ บริษั ทจั ด โครงการเชิง สัม มนาให ้ความรู ้ด ้านการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุค คล (การออม การ
ลงทุน การวางแผนการเกษี ยณ)ให ้กับพนักงาน ลูกค ้า และประชาชนทัว ไป
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ี ง
11. การควบคุมภายในและการบริหารจ ัดการความเสย
คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความสําคัญและกํากับดูแลให ้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
 งทีรั ด กุม เหมาะสม ทั น สมั ย มีป ระสิท ธิภ าพโดยการนํ า การบริห ารความเสีย
 งทั ว ทั ง* องค์ก ร (Enterprise Risk
เสีย
 งและการควบคุม
Management : ERM) มาใช ้เพือเป็ นเครือ
 งมือของฝ่ ายจัดการในการพั ฒ นาให ้การบริห ารความเสีย
ภายในมีความสมบูรณ์มากยิง ขึน
* ทําให ้เกิดความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริษั ท สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายการปฏิบัตงิ านในแต่ละระดับ ทัง* ด ้านกลยุทธ์ ด ้านการปฏิบัตงิ าน ด ้านการรายงาน ด ้านการ
ปฏิบั ต ิต ามนโยบาย กฎ ระเบีย บ และข อ้ ปฏิบั ต ิต่ า งๆ รวมถึง มาตรการต่ อ ต ้านการทุ จ ริต โดยได ม
้ อบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ ปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ นการสอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
 งซึง มี
และระบบการตรวจสอบภายในทีเ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผล และมอบหมายให ้คณะกรรมการบริห ารความเสีย
 ง ทบทวนความเพียงพอ
กรรมการอิสระร่วมด ้วย รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย
 ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัตต
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย
ิ ามนโยบายที
กําหนด พร ้อมรายงานให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ
 ง การควบคุมการปฏิบัต งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ
 สาร
ได ้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน ความเสีย
ข ้อมูล และระบบการติดตาม เห็ นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในทีเ พียงพอ สนั บสนุ นให ้การดําเนินงานของบริษัทบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี*
1.

การควบคุมภายในองค์กร
 สัตย์สจ
1.1 บริษัทมุ่งมันประกอบธุรกิจประกันชีวต
ิ โดยยึดหลักความซือ
ุ ริตอย่างยิง ต่อผู ้เอาประกันภัยและผู ้มีสว่ น
เกีย
 วข ้องบนหลักความยุตธ
ิ รรมความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัตแ
ิ ละเน ้นรักษาความลับ
และความปลอดภั ยข ้อมูล ของผู ้เอาประกัน ภั ย มีก ารจัด โครงสร ้างองค์ก รทีส
 นั บ สนุ น การบริห ารงานอย่างมี
ประสิท ธิภ าพมีคู่มอ
ื การกํ ากับกิจ การทีด ี (Code of Conduct) เพือ ให ้คณะกรรมการบริษั ท ฝ่ ายจั ด การและ
พนั กงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบัตใิ นทางเดียวกัน หากมีการฝ่ าฝื นแนวทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษัทจะดําเนินการสอบสวนหา
ข ้อเท็จจริง มีบทลงโทษทางวินัยทีค
 ํานึงถึงผู ้ได ้รับความเสียหาย ระดับความเสียหาย และผลกระทบทีม
 ต
ี ่อ
บริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัททําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณาและเห็นชอบในเรือ
 งสําคัญทีเ กีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัทกําหนด
แผนธุรกิจ 5 ปี (2556-2560) เพือให ้ทุกหน่ วยงานดําเนิน งานไปในทิศทางเดีย วกัน ยึดตามปรั ชญา ภารกิจ
และผลประโยชน์ทล
ี ก
ู ค ้าได ้รับ มีการกําหนดบทบาทหน ้าทีค
 ณะกรรมการชุดย่อยและผู ้บริหารภายใต ้กฎหมาย
กฎบัตร และข ้อบังคับของบริษัท แต่งตัง* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือสรรหา คัดเลือก
 วชาญทีเ ป็ นประโยชน์
กรรมการผู ้ทรงคุณ วุฒ ิ โดยคํานึงถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย
ั ส่วนของกรรมการอิสระสอดคล ้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
ต่อบริษัท ซึง มีสด
 ี
1.3 คณะกรรมการบริษั ทได ้จัดให ้มีฝ่ายตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือประเมินระบบควบคุม
ภายในว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร ้างองค์กร และกําหนดสายบังคับบัญชา การแบ่งแยก
หน ้าทีค
 วามรับผิด ชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู ้บริห าร และพนั กงานในแต่ล ะระดับไว ้เป็ นลายลักษณ์ อักษร
เพือ
 ให ้เกิดระบบการควบคุมภายในทีเ พียงพอและมีประสิทธิภาพ
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1.4 บริษัท มีน โยบายและวิธป
ี ฏิบัตใิ นการจัดหาพั ฒ นาและรั กษาบุคลากรทีเ หมาะสมโดยยึดภารกิจ และค่านิย ม
ขององค์กร มีการสร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีกับสถาบันการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันรวมถึงมีการสร ้าง
แบบทดสอบทีไ ด ้มาตรฐานในการกลันกรองผู ้สมัครเพือให ้ได ้บุคลากรทีม
 ค
ี ณ
ุ ภาพตรงกับความต ้องการของ
องค์ก ร ซึง การดํ า เนิน การสรรหาคั ด เลือ กนี* ดํ า เนิน การโดยปราศจากการเลือ กปฏิบั ต ิ สํ า หรั บ การพั ฒ นา
พนั กงาน บริษัทมีนโยบายให ้ความสําคัญกับการพั ฒนาพนั กงานตามค่านิยมขององค์กรในเรือ
 ง "การพัฒนา
ตน" มีการกําหนดเรือ
 งการประเมินผลการปฏิบัตงิ านผ่านระบบ โดยให ้พนั กงานทุกคนมีการพัฒนาตนเองไม่
ตํา กว่าปี ละ 6 วันและมีการกําหนดหลักสูตรการอบรมของพนั กงานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะหลักสูตรพืน
* ฐาน
ทีท
 ุกคนต ้องเรียนรู ้ตามภารกิจและค่านิยมขององค์กร เช่น การวางแผนทางการเงิน การบริการ การทํ างาน
เป็ นทีม รวมถึงสนั บสนุนการสอบคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพต่างๆ เช่น LOMA (Life office Management Association),
SOA (Society of Actuaries) CFP (Certified Financial Planner) CFA (Chartered Financial Analyst)
และ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) บริษั ทมี น โยบาย Happy Work Place เพื อ
ส่งเสริมให ้บุคลากรมีความสุขอย่างสมดุลระหว่างตนเอง ครอบครัว การทํางานและสังคม
บริษั ทมีร ะบบการประเมิน ผลการปฏิบั ต ิง านให ม
้ ีค วามสั ม พั น ธ์กั บ การพิ จ ารณาให โ้ บนั ส การขึ*น
 สารระหว่างหัวหน ้างานกับพนักงานและ
เงินเดือนและความก ้าวหน ้าในหน ้าทีก
 ารงาน โดยส่งเสริมให ้มีการสือ
ให ้พนักงานลงนามรับทราบการประเมินผลงาน
บริษั ทได ้เตรียมความพร ้อมสําหรั บ การขาดบุคลากรโดยการให ้ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขา
โดยเฉพาะสายวิชาชีพ ทัง* ในระดับปริญ ญาตรีและปริญ ญาโทภายในและต่างประเทศ สําหรั บพนั ก งานและ
บุคคลภายนอกเพือ
 เป็ นการป้ องกันไม่ให ้เกิดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลักของ
บริษัท
1.5 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพจึงจัดทํานโยบายการควบคุม
ภายใน ซึง เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ของการกํ ากับดูแลกิจการทีด
 ี สําหรั บการประเมินผลการปฏิบัต งิ าน การ
สร ้างแรงจูงใจ และการให ้รางวัลทีเ หมาะสมจะพิจารณาจากตัวชีว* ัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key
Performance Indicator) ทัง* นี*การควบคุมภายในของบริษัท ถือเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบัต งิ าน ซึง แฝงอยู่
กับการปฏิบต
ั งิ านปกติในทุกหน ้าทีแ
 ละทุกระดับกําหนดให ้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในทีเ หมาะสม
เพือ
 เสริมสร ้างประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
2.

 ง
การประเมินความเสีย
2.1 บริษั ทมีน โยบายบริห ารความเสีย งทีจั ด ทํ า เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึง อนุ มั ต ิโ ดยคณะกรรมการบริษั ท มี
 งเป็ นผู ้พิจารณากลันกรองและกําหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสีย
 ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
 สารนโยบายให ้ทราบทัวทัง* องค์กร มีคม
 งเป็ นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน รวมทัง*
มีการสือ
ู่ อ
ื การบริหารความเสีย
 งทีเ กีย
กําหนดให ้พนั กงานเข ้ารับการอบรม เพือให ้เข ้าใจถึงความเสีย
 วข ้องภายในบริษัท มีการรายงานข ้อมูล
ทางการเงินและข ้อมูลทีม
 ใิ ช่ท างการเงินตามมาตรฐานทีภ
 าครัฐกําหนด โดยมีการวิเคราะห์ข ้อมูลและจัดทํ า
รายงานโดยฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายวางแผนธุรกิจและนํ าเสนอต่อผู ้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็ นประจําทุกเดือน
 งหลัก โดยมีค ณะทํางานร่วมกับหน่ วยงานทีเ กีย
2.2 บริษั ทมีการจัดทํ าแผนบริห ารความเสีย
 วข ้องในการกําหนด
 ง เช่น เรือ
 งทีย
ขอบเขตและการยอมรับความเสีย
 งการบริหารเงินกองทุนกําหนดระดับความเสีย
 อมรับได ้ และ
risk limit ของแต่ ล ะความเสีย งและได ้ให ห
้ น่ ว ยงาน ส่ว นงาน ฝ่ ายและสายประชุ ม ร่ ว มกั น ในสายงานที
 ง โดยใช ้หลักการประเมินความเสีย
 ง
เกีย
 วข ้อง เพือวางแผนการดําเนินงานควบคู่ไปกับแผนบริหารความเสีย
ด ้วยระบบการให ้คะแนนตามหลักมาตรฐานสากล (COSO) เป็ นแนวทาง
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2.3 บริ ษั ท กํ า ห นดช่ อ งท างที ห ลากห ลายในการรายงานข อ
้ มู ล การทุ จ ริ ต เช่ น ไปรษ ณี ยบั ต ร จดห มาย
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ โทรศั พ ท์ เว็ ป ไซต์บ ริษั ทและแจ ้งผ่ า นผู ้บริห ารหรือ พนั ก งาน เพื อ เป็ นแหล่ง ข ้อมู ล ในการ
 งและความ
ประเมิน โอกาสและความเป็ นไปได ้ทีจ
 ะเกิด การทุจ ริต รวมทัง* บริษั ทมีก ารจัด ทํ าบันทึก ความเสีย
เสียหายทีเ กิดขึน
* เพือ
 ใช ้ในการกําหนดมาตรการป้ องกันและประเมินโอกาสทีจ
 ะเกิดขึน
* ในอนาคต
2.4 บริษัทได ้ระบุและประเมินการเปลีย
 นแปลงทีม
 น
ี ั ยสําคัญทีอ
 าจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาในเรือ
 งของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและปั ญหาสิง แวดล ้อม
3. การควบคุมการปฏิบ ัติงาน
3.1 บริษั ทมีน โยบายการควบคุม ภายในโดยเปิ ดเผยไว ้ในเว็บ ไซต์แ ละระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)
ของบริษัท การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็ นส่วนหนึง ของการปฏิบต
ั งิ านโดยแฝงอยู่กบ
ั การปฏิบัตงิ านปกติ
ในทุกหน ้าทีแ
 ละทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักอันได ้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดอัตราเบีย
* ประกันภัย การพิจารณารั บประกันภัย การจัดการค่าสิน ไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การ
 มโยงและ
ลงทุนประกอบธุรกิจอืน
 การรับเงิน และการจ่ายเงิน โดยกระบวนการควบคุมภายในจะต ้องชัดเจนเชือ
 งทีบ
มีประสิทธิภาพเพียงพอสอดคล ้องกับระดับความเสีย
 ริษัทยอมรับได ้
3.2 บริษัทมีการกําหนดมาตรการเป็ นระเบียบปฏิบัต ิ เพือ
 ใช ้ควบคุมการเข ้าใช ้สารสนเทศของบริษัทและประกาศให ้
ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคนได ้รับทราบอย่างชัดเจน ทัง* การกําหนดสิทธิก
p ารเข ้าถึงข ้อมูลและแก ้ไขข ้อมูล การ
ไม่ให ้เผยแพร่ข ้อมูลทีเ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย และไม่ได ้รับอนุ ญาตจากบริษัทและได ้มีการทบทวนขัน
* ตอนใน
การเข ้าถึงข ้อมูลดังกล่าวอย่างสมํา เสมอ
3.3 บริษัทมีนโยบายและวิธก
ี ารดูแลการใช ้ข ้อมูลภายใน โดยห ้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานนํ าข ้อมูลภายใน
ไปใช ้เพือ ประโยชน์ส ่ว นตนรวมทัง* การซื*อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ซึง บริษั ทมีบ ทลงโทษสูงสุด หากพบว่ามีก ารนํ า
ข ้อมูล ภายในไปใช ้เพือ ประโยชน์ส ่วนตนหรือ นํ า ไปเผยแพร่ โดยไม่ไ ด ้รั บ อนุ ญ าต บริษั ทมีสํา นั ก กํ า กับ การ
ปฏิบัตงิ าน (Compliance) ซึง ขึน
* ตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือประสานงานและให ้คํ าแนะนํ าปรึกษา
เกีย
 วกับการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย มีฝ่ายตรวจสอบทําหน ้าทีต
 รวจสอบการปฏิบัตงิ านของบริษัทให ้เป็ นไปตาม
ระเบียบ และกฎหมายทีก
 ําหนด มีสํานั กกฎหมายดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือข ้อตกลงต่างๆ ให ้เป็ นไปอย่าง
ถู ก ต ้องตามกฎระเบีย บและกฎหมาย มีก ารทบทวนนโยบายและมาตรการการปฏิบั ต งิ านเป็ นประจํ า ทุ ก ปี
นอกจากนี* บ ริษั ทให ค
้ วามสํ า คั ญ และปรั บ ปรุ ง แผนต่ อ เนื อ งทางธุ ร กิจ (Business Continuity Plan) อย่ า ง
ต่อเนืองโดยจัด ให ้มีก ารซ ้อมสถานการณ์ ฉุก เฉิน และการทดสอบระบบงานศูนย์ปฏิบัตงิ านสํารองของบริษั ท
เพือ
 ให ้มันใจว่าระบบงานต่างๆ ทีจ
 ัดเตรียมไว ้สามารถใช ้งานได ้ดีตามแผนทีว างไว ้
 สารข้อมูล
4. ระบบสารสนเทศและการสือ
 สารข ้อมูล เพือใช ้ในการตัด สิน ใจได ้อย่างเพียงพอถูกต ้องและทัน เวลา
4.1 บริษั ทมีระบบสารสนเทศและการสือ
เพือให ้คณะกรรมการใช ้ประกอบการตัดสินใจ การจัดทําหนั งสือนั ดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที
ระบุข ้อมูล สําคั ญ ทีจํ า เป็ น และเพีย งพอต่อ การพิจ ารณาก่อ นการประชุม โดยมีระยะเวลาให ้ข ้อมูล มากกว่า
ระยะเวลาขัน
* ตํา ตามทีก
 ฎหมายกําหนด รายงานประชุมของคณะกรรมการมีรายละเอียดทีส
 าํ คัญและเพียงพอที
สามารถตรวจสอบและใช ้เป็ นหลักฐานได ้ในภายหลัง เช่น ความเห็ นในวาระการประชุม ต่างๆ ของกรรมการ
บริษั ทใช ้นโยบายบัญ ชีต ามหลักการบัญ ชีท รี ั บ รองทั วไป มีผู ้สอบบัญ ชีภ ายนอกให ้ความเห็ น และรั บรองงบ
การเงินของบริษั ท โดยบริษั ทจัดเก็บเอกสารทีส
 ําคัญ ทางบัญ ชีในสถานทีแ
 ละห ้องจัด เก็บเอกสารทางบัญ ชี
เป็ นการเฉพาะ และมีการสํารองข ้อมูลทางบัญชีและจัดเก็บไว ้นอกบริษัทเป็ นประจํา
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 สารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เพือ
4.2 การสือ

 สาร เผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคําสัง และคูม
เป็ นช่องทางการสือ
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ าน รวมทัง* ข่าวสารต่างๆ ทีจ
 ําเป็ น
 สารภายนอกมีระบบอินเตอร์เน็ ต โดยมีเว็บไซต์เพือ
ต่อการปฏิบัตงิ าน หรือสอบทานรายการต่างๆ ได ้ การสือ
เผยแพร่ข ้อมูล ข่าวสารความเคลือ
 นไหวของบริษั ทตลอดจนกําหนดช่องทางการร ้องเรียน แจ ้งข ้อบกพร่อ ง
และปั ญหาการดําเนินงาน สําหรับผู ้มีสว่ นได ้เสีย โดยสามารถร ้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งไปรษณียม
์ าที
ส่วนบริการลูกค ้า บริษั ทมีหน่ วยงานทีป
 ระสานงานกับสํานั กงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เช่น หน่วยรับเรือ
 งร ้องเรียน (Complain Unit) และสํานักงานกํากับการปฏิบต
ั งิ าน
่ งทางการสือ
 สารพิเ ศษ (Whistle-blower hotline) ให ้หน่ วยงานหรือบุค คลภายในบริษั ท รวมถึง
4.3 บริษั ทมีชอ
หน่ วยงานหรือ บุค คลภายนอกบริษั ท แจ ้งเรือ งเกีย
 วกับ การฉ อ
้ ฉล ทุจ ริต การกระทํ า ทีฝ่ าฝื นไม่ป ฏิบั ต ต
ิ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ หรือรายงานทางการเงินไม่ถก
ู ต ้อง โดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
หรือส่งไปรษณียม
์ าทีค
 ณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีขน
ั * ตอนการปฏิบต
ั เิ พือ
 ทีจ
 ะเก็บรักษาข ้อมูล
ของผู ้ร ้องเรียนไว ้เป็ นความลับ
5. ระบบการติดตาม
5.1 บริษัทมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายทีก
 ําหนดไว ้
และนํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการบริษั ทเพือ พิจารณาเป็ นประจํ าอย่างสมําเสมอ ทัง* นี*
กระบวนการติดตามของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานทัวไปทีอ
 งค์กรพึงมี ไม่วา่ จะเป็ นการรายงานสิง ผิดปกติตอ
่
ผู ้บังคับบัญชา การสอบทานของผู ้รั บมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานั กกํากับการปฏิบัตงิ าน การตรวจสอบ
และติดตามจากผู ้ตรวจสอบภายใน
5.2 หากผลการดํ าเนินการมีความแตกต่างจากเป้ าหมายทีก
 ํ าหนด ฝ่ ายบริห ารจะประเมิน สาเหตุแ ละดํ าเนิน การ
แก ้ไขในระยะเวลาทีเ หมาะสม ฝ่ ายตรวจสอบของบริษัทจะรายงานการตรวจสอบและข ้อเสนอแนะต่างๆ เพือ
แก ้ไขข ้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความคืบหน ้าในการปรับปรุงข ้อบกพร่องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส สํานั กกํากับการปฏิบัตงิ านประเมินนโยบายและกรอบแนวการ
 งด ้านการกํากับการปฏิบต
ปฏิบต
ั งิ าน การบริหารความเสีย
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์และกฎหมาย พร ้อมรายงานผลประเมิน
จุด อ่อ น ข ้อบกพร่องหรือ ความล ้มเหลวและแนวทางแก ้ไข และมีการรายงานผลคืบ หน า้ ในการปรั บ ปรุง ต่อ
 งของบริษัทมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
คณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนบริหารความเสีย
 งและมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัย เพือ
 งได ้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะมีการ
เสีย
 ให ้สามารถจัดการความเสีย
 งเป็ นประจําทุกไตรมาสเช่นเดียวกัน
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง* ที 1/2558 เมือ
 วันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท
ได ้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2557 จากรายงานผลการประเมิน ทีผ
 ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษั ทจัด ให ้มีบุค ลากรอย่างเพียงพอทีจ
 ะดําเนิน การตามระบบได ้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ สามารถป้ องกัน
ิ จากการนํ าไปใช ้โดยมิช อบหรือ โดยไม่ม ีอํ า นาจ ตลอดจนการทํ า ธุรกรรมกับ บุค คลทีอ าจมีค วาม
ทรั พ ย์ส น
ขั ด แย ง้ และบุ ค คลที เ กีย วโยงได ้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบีย บและนโยบายในลั ก ษณะเดีย วกั น กั บ การ
ดําเนินการกับธุรกิจอืน
 ทัว ไป เพือ
 มิให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
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ห ัวหน้างานตรวจสอบภายในและห ัวหน้างานกําก ับดูแลการปฏิบ ัติงานของบริษ ัท
บริษั ทได ้จั ด ตั ง* ฝ่ ายตรวจสอบซึง มีค วามเป็ นอิส ระในการปฏิบั ต ิง าน และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
 ง
ตรวจสอบ เพือ
 ทําหน ้าทีป
 ระเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสีย
การติด ตามการปฏิบั ต ใิ ห ้เป็ นไปตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การทีด ีแ ละจรรยาบรรณทางธุร กิจ ของบริษั ท ตาม
 งทีเ กีย
แผนการตรวจสอบประจําปี ซึง ได ้พิจารณาจากเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปั จจัยเสีย
 วข ้อง รวมไปถึงจุด
ควบคุมทีส
 ําคัญทีจ
 ะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบได ้ผ่านการอนุมัตเิ ห็ นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง* ฝ่ ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรทีไ ด ้กําหนดวิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
ภาระหน า้ ทีค วามรั บ ผิด ชอบ รวมทั ง* สิท ธิใp นการปฏิบั ต งิ านตรวจสอบไว ้อย่ า งชัด เจน และมีคู่ม ือ การตรวจสอบ ให ้
เจ ้าหน ้าทีต
 รวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านตรวจสอบทีย
 ด
ึ ถือได ้ ทัง* นี*เพือเพิม
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านและให ้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัตงิ านวิช าชีพ การตรวจสอบภายใน โดยมีน ายประธาน ขจิต วิวัฒ น์ ปฏิบัต ห
ิ น า้ ที
ตําแหน่ งเป็ นหัวหน ้างานตรวจสอบภายใน ตัง* แต่วันที 8 มกราคม 2550 มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
 สาร
และปริญ ญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณ ฑิต มีประสบการณ์ ในงานตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคาร การสือ
โทรคมนาคม และก่อสร ้าง 24 ปี ก่อนเข ้าทํ างานกับบริษั ทเคยเข ้าอบรมในหลักสูตรทีเ กีย
 วข ้องกับงานด ้านตรวจสอบ
ภายใน และมีความเข ้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานบริษัทเป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง* เมือ
 วันที 18
ธั น วาคม 2550) เห็ น ว่า ผู ้ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน า้ งานตรวจสอบภายในมีค วามเหมาะสมและปฏิบั ต ห
ิ น า้ ทีไ ด ้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
นอกจากนี*ในการแต่งตัง* โยกย ้าย และเลิก จ ้าง หั วหน า้ งานตรวจสอบภายใน ต ้องได ้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง เป็ นไปตามอํานาจหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ ด ้รับ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัตข
ิ องผู ้ดํารงตําแหน่งหัวหน ้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฎในเอกสารแนบ 3)
บริษัทได ้จัดตัง* สํานั กกํากับการปฏิบัตงิ าน ซึง เป็ นหน่ วยงานอิสระทีข
 น
ึ* ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทํ าหน ้าที
กํ า กั บ ดูแ ลการปฎิบั ต ต
ิ ามกฎเกณฑ์ข องหน่ ว ยงานทางการทีกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบธุร กิจ ของบริษั ท โดยมี น.ส.
สุภ าภรณ์ ทิพ ย์ฝั* น ผู ้บริห ารสํานั ก กํ ากับ การปฏิบัตงิ าน (Compliance) ตัง* แต่วันที 1 กัน ยายน 2557 มีวุฒ ก
ิ ารศึกษา
ระดับ ปริญ ญาโท บัญ ชี การเงิน มีประสบการณ์ ก ารทํ างานอย่างต่อเนือ งเป็ นเวลา 16 ปี ในด ้านการบัญ ชี กฎเกณฑ์
กฎระเบียบ เกีย
 วกับการประกอบธุรกิจด ้านประกันชีวต
ิ โดยมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องผู ้ดํารงตําแหน่งงานกํากับดูแลการปฏิบต
ั งิ าน
ของบริษัททีม
 ค
ี วามเหมาะสม (ปรากฎในเอกสารแนบ 3)
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12. รายการระหว่างก ัน
12.1 ล ักษณะของรายการระหว่างก ัน
บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ กีย
 วข ้องกัน ซึง เกีย
 วข ้องกันโดยการถือหุ ้น หรือการมีผู ้ถือหุ ้นและ/หรือ
กรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ กีย
 วข ้องกันนั น
. บริษัทคํานึงถึง
เนื.อหาของความสัมพั นธ์ทแ
ี ท ้จริงมากกว่าทีเ ป็ นไปตามรูปแบบตามกฎหมาย หรือสัญญาทีก
 ําหนดให ้เป็ น รายการส่วน
ใหญ่ดังกล่าวเป็ นไปตามเงือ
 นไขทีเ ป็ นปกติข องธุรกิจและเป็ นไปตามราคาทีค
 ด
ิ ในอัตราทัวไป ทัง. นี. การทํ ารายการ
ระหว่างกันทุกรายการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้พิจารณา
อนุมัต ิ ซึง ได ้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557
ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข ้อที 35 บริษั ทขอแจ ้งรายละเอีย ดรายการระหว่า งกั น ทีม ีกั บ กิจ การที
เกีย
 วข ้องกัน ดังนี.
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12.2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างก ัน
รายการระหว่างกันทีเ กิดขึน
. นัน
. เพือ
 ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท และเป็ นการรักษา ขยายฐานลูกค ้า
ของบริษั ท รวมทัง. ช่วยเสริมสร ้างธุรกิจของบริษั ท ให ้มีความเจริญ ก ้าวหน า้ อย่างมั น คง ซึง ได ้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ
 ให ้เป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกําหนดทีเ กีย
 วข ้อง และเป็ นไปด ้วยความเป็ นธรรมและเพือ
ผลประโยชน์ข องบริษั ทเป็ นสํา คัญ เช่น เดีย วกับ ทํ า กับ บุค คลภายนอกทั ว ไปด ้วยราคาทีส มเหตุส มผล รวมถึง มีก าร
เปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต ้องและครบถ ้วน
12.3 ขนตอนการอนุ
ั"
ม ัติการทํารายการระหว่างก ัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านให ้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจทีบ
 ริษัทดําเนินการกับกิจการอืน
 ทัวไป เพือ
 มิให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ในการทํารายการระหว่างกัน การอนุมัตริ ายการระหว่างกันดังกล่าวบริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฏหมายว่าด ้วย
หลักทรั พย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันตามมาตรฐานการบัญชีทก
ี ําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึง
ความเหมาะสมและความสมเหตุส มผลของรายการ ซึง จะมีการรายงานสรุปการทําธุรกรรมทีเ กิดขึน
. เพือรายงานต่อ ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
12.4 นโยบายการทํารายการระหว่างก ันในอนาคต
การมี ร ายการกั บ กิจ การทีเ กีย วข ้องกั น ที บ ริษั ทจะมี ต่ อ ไปในอนาคตเป็ นไปตามความจํ า เป็ น และความ
สมเหตุสมผล ทีไ ด ้อธิบายไว ้ข ้างต ้น และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยบริษัท จะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพ ย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ท ก
ี ําหนดไว ้เกีย
 วกับ
เรือ
 งดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษั ทมุ่งดําเนินธุรกิจด ้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธ
ิ รรมต่อลูกค ้า คู่ค ้า ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจน
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
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สว่ นที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ํ ค ัญ
13. ข้อมูลทางการเงินทีส
 า
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ ด ้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2555 ถึง 2557 สามารถสรุปได ้
ดังนีปี 2555
ิ- สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึง ตรวจสอบโดย
รายงานผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปี บัญ ชีสน
 บริษั ท
นางนงลักษณ์ พุ่ มน ้อย ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตเลขทะเบียน 4172 จากบริษั ท สํานั กงาน อีวาย จํ ากัด (เดิมชือ
สํานั กงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) โดยผู ้สอบบัญชีได ้ให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ
 นไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต ้องตามทีค
 วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทรี ับรองทัว ไป
ปี 2556
ิ- สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึง ตรวจสอบโดย
รายงานผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปี บัญ ชีสน

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว? าณิชย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด (เดิมชือ
บริษัท สํานั กงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) โดยผู ้สอบบัญชีได ้ให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ
 นไขว่า งบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต ้องตามทีค
 วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ปี 2557
ิ- สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึง ตรวจสอบโดย
รายงานผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทปี บัญ ชีสน
นายชาญชัย สกุลเกิด สิน ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตเลขทะเบียน 6827 จากบริษั ท เคพีเอ็ มจี ภูม ไิ ชย สอบบัญ ชี จํ ากัด
โดยผู ้สอบบัญชีได ้ให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ
 นไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงิน เฉพาะกิจ การของกลุ่ม บริษั ทและบริษั ทแสดงผลการดํ า เนิน งานรวมและผลการดํ า เนิน งานเฉพาะ
กิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกต ้องตามทีค
 วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย (บีแอลเอ อินชวั ร ันซ ์ โบรกเกอร์)
เมือ
 วัน ที 7 กรกฎาคม 2557 บริษั ทได ้มาซึง อํ านาจควบคุม ในบริษั ท บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จํ ากัด
- หุ ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัท
(“บริษัทย่อย”) ซึง เป็ นบริษัททีป
 ระกอบกิจการนายหน ้าประกันวินาศภัย โดยการซือ
ร ้อยละ 84 ทําให ้บริษัทมีสว่ นได ้เสียในบริษัท บีแอลเอ อันชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด เพิม
 ขึน
- จากเดิมร ้อยละ 15 เป็ นร ้อย
ละ 99 และทําให ้บริษัทต ้องจัดทํางบการเงินรวมตัง- แต่วน
ั ที 7 กรกฎาคม 2557 เป็ นต ้นมา
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557

1

หน่วย:ล ้านบาท
งบการเงินเฉพาะ
2555

%

2556

งบการเงินรวม

%

2557

%

2557

%

สินทร ัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ปร ับปรุงใหม่)
866

0.61

(ปร ับปรุงใหม่)
1,331

0.77

5,703

2.65

5,708

2.65

รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ - สุทธิ

1,500

1.05

1,863

1.08

2,344

1.09

2,344

1.09

เบีย
- ประกันภัยค ้างรับ

1,613

1.13

1,840

1.07

1,725

0.80

1,725

0.80

510

0.36

790

0.46

764

0.35

764

0.35

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพือ
 ค ้า
เงินลงทุนเผือ
 ขาย
เงินลงทุนทีจ
 ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัวไป
เงินให ้กู ้ยืม

477

0.33

100

0.06

17

0.01

17

0.01

18,395

12.88

20,188

11.75

22,013

10.21

22,013

10.21

115,724

81.06

141,303

82.25

176,161

81.71

176,161

81.71

47

0.03

47

0.03

47

0.02

47

0.02

1.86

3,526

2.05

4,735

2.20

4,735

-

4

-

2,649

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน
ื
รวมสินทร ัพย์

1

-

-

-

2.20
-

-

305

0.21

327

0.19

389

0.18

389

0.18

-

-

-

-

-

-

5

-

17

0.01

19

0.02

13

0.01

13

0.01

-

-

-

0.01

1,482

0.69

1,482

0.69

666

0.47

463

0.27

191

0.09

187

0.09

142,769

100.00

171,795 100.00

215,588

100.00

215,590

100.00

งบการเงินปี 2555 และ 2556 ทีน
 ํ ามาเปรียบเทียบนี- มีการปรับปรุงใหม่ให ้การแสดงรายการสอดคล ้องกับการจัดประเภทรายการใหม่ในปี 2557 ซึง ไม่มผ
ี ลกระทบต่อ

กําไรสําหรับปี หรือส่วนของเจ ้าของของบริษัท
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งบการเงินเฉพาะ
ิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส
5 น
ิ
5 น
หนีส
ั ญาซือ
- คืน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย
เจ ้าหนีบ
- ริษัทประกันภัยต่อ
ิ จากสัญญาประกันภัย
หนีส
- น
สํารองประกันชีวต
ิ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค ้างจ่าย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่าย
สํารองเบีย
- ประกันภัย
ิ อืน
เงิ
หนี
นส
-ฝากเนื
น
 ตามกรมธรรม์
องจากกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค ้างจ่าย
ิ ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
หนีส
- น
ิ อืน
หนีส
- น

ิ
5 น
รวมหนีส

2555
(ปร ับปรุงใหม่)

%

2556
(ปร ับปรุงใหม่)

%

200
582
400

0.14
0.41
0.28

950
257
450

0.55
0.15
0.26

111,259
96
343
1,078
7,316
267
508
1,255
123,304

77.93
0.07
0.24
0.76
5.12
0.19
0.36
0.88
86.37

136,616
107
300
1,021
7,415
299
32
2,085
149,532

79.52
0.06
0.17
0.59
4.32
0.17
0.02
1.21
87.04

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ หุ
้นสามั
้นสามั
ญญ1,708,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
1,220
(31 ธันวาคม 2556: 1,220,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ทุนทีอ
 อกและชําระแล ้ว
หุ หุ
้นสามั
้นสามั
ญญ1,697,850,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
(31 ธันวาคม 2555: หุ ้นสามัญ 1,204,771,855 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2555: หุ ้นสามัญ
1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
1,205
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
2,759
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช ้หุ ้นเป็ นเกณฑ์
28
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้นจากการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
35
หุ ้นปั นผลรอจดทะเบียน
กําไรสะสม
จัดสรรแล ้ว
สํารองตามกฎหมาย
122
สํารองอืน

400
ยังไม่ได ้จัดสรร
9,761
องค์ประกอบอืน
 ของส่วนของเจ ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
 ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได ้ทีเ กีย
 วข ้อง
5,153
รวมส่วนของเจ้าของ
19,465
ิ และส่วนของเจ้าของ
5 น
รวมหนีส
142,769

1,220

งบการเงินรวม
2557

%

500
380
177,435
117
315
1,057
7,642
328
2,236
190,009

2557

%

0.23
0.18

500
380

0.23
0.18

82.30
0.05
0.15
0.49
3.54
0.15
1.04
88.14

177,435
117
315
1,057
7,642
329
2,239
190,013

82.30
0.05
0.15
0.49
3.54
0.15
1.04
88.14

1,708

1,708

0.84
1.93
0.02
0.02

1,212
2,846
66
1

0.71
1.66
0.04
-

1,698
2,988
104
-

0.79
1.39
0.05
-

1,698
2,988
104
-

0.79
1.39
0.05
-

0.09
0.28
6.84

122
400
13,225

0.07
0.23
7.69

171
400
14,681

0.08
0.19
6.81

171
400
14,678

0.08
0.19
6.81

4,391
2.55
22,264 12.95
171,795 100.00

5,539
25,579
215,588

2.57
11.86
100.00

5,539
25,576
215,590

2.57
11.86
100.00

3.61
13.63
100.00

ส่วนที 3 หน ้าที 88

งบกําไรขาดทุน ณ ว ันที 31 ธ.ค. 2557,2556,และ 2555
งบการเงินเฉพาะ
2555
รายได้
เบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ
รายได ้จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
เงินสํารองประกันภัยเพิม
 จากปี กอ
่ น
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จ
ค่าใช ้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยอืน

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ยการร ับประก ันภ ัย
กําไรจากการร ับประก ันภ ัย
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได ้อืน

กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวต
ิ
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้
กําไรสําหร ับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลต่างจากการเปลีย
 นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ
 ขาย
ภาษี เงินได ้เกีย
 วกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
 สําหร ับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรต่อหุน
้
กําไรต่อหุ ้นขัน
- พืน
- ฐาน
กําไรสําหรับปี

34,128
5,704
39,831

%
85.68
14.32
100.00

2556

%

งบการเงินรวม
2557

38,795 84.61
7,056 15.39
45,851 100.00

51,172
8,812
59,984

%
85.31
14.69
100.00

2557
51,172
8,812
59,984

%
85.31
14.69
100.00

22,873
6,543
1,429
2,758
334
30
1,479
35,446
4,386
480
(28)
20
4,858

57.42
16.43
3.59
6.92
0.84
0.08
3.71
88.99
11.01
1.21
(0.07)
0.05
12.20

25,357
9,599
1,252
2,705
352
31
1,720
41,017
4,834
593
(48)
39
5,419

55.30
20.94
2.73
5.90
0.77
0.07
3.76
89.46
10.54
1.29
(0.10)
0.09
11.82

40,818
11,097
1,288
2,805
311
29
1,878
58,225
1,759
1,515
(72)
46
3,248

68.05
18.50
2.15
4.68
0.52
0.05
3.13
97.07
2.93
2.53
(0.12)
0.08
5.42

40,818
11,097
1,288
2,807
311
29
1,881
58,230
1,754
1,515
(72)
48
3,245

68.05
18.50
2.15
4.68
0.52
0.05
3.14
97.08
2.92
2.53
(0.12)
0.08
5.41

59
35
4,764
1,041
3,724

0.15
0.09
11.96
2.61
9.35

69
39
5,311
930
4,381

0.15
0.09
11.58
2.03
9.55

85
52
3,111
446
2,665

0.14
0.09
5.19
0.74
4.44

85
52
3,108
446
2,662

0.14
0.09
5.18
0.74
4.44

3,964
(793)
3,171
6,895

9.95
(1.99)
7.96
17.31

(953)
191
(762)
3,618

(2.08)
0.42
(1.66)
7.89

1,434
(287)
1,147
3,812

2.39
(0.48)
1.91
6.36

1,434
(287)
1,147
3,809

2.39
(0.48)
1.91
6.35

2.21
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2.59

1.57

1.57

- สุดวันที 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิน
หน่วย : ล ้านบาท

งบการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะ
2555

2556

2557

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ

34,535.02

37,811.48

50,651.53

50,651.53

4,846.29

5,956.25

7,367.64

7,367.64

เงินปั นผลรับ

733.07

737.17

962.51

962.51

รายได ้จากการลงทุนอืน


521.47

582.19

2,275.02

2,275.02

ดอกเบีย
- รับ

รายได ้อืน


19.49

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยทีเ กิดขึน
- ระหว่างปี

(7,381.66)

เงินปั นผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จ
ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยอืน

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายอืน

ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได ้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให ้กู ้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช ้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให ้กู ้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์
- บริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซือ
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

39.72
(10,497.39)

42.80
(11,783.42)

42.80
(11,783.42)

(74.42)

(166.89)

(168.07)

(168.07)

(2,703.65)

(2,708.31)

(2,816.68)

(2,816.68)

(299.34)

(364.82)

(408.77)

(408.77)

(1,218.01)
(94.32)
(1,636.74)
27,247.18

(1,653.84)
(107.72)
(1,540.67)
28,087.17

(1,595.38)
(139.78)
(2,005.12)
42,382.28

(1,595.38)
(132.02)
(2,005.12)
42,390.04

84,471.88
733.72
1,875.00
0.96
87,081.56

29,649.95
726.55
110.00
0.06
30,486.57

8,074.18
1,049.31
4,244.00
6.16
13,373.66

8,074.18
1,049.31
4,244.00
6.16
13,373.66

(113,776.33)
(1,066.25)
(750.00)
(72.19)
(115,664.76)
(28,583.21)

(56,034.54)
(1,208.91)
(670.00)
(87.69)
(58,001.14)
(27,514.57)

(42,822.28)
(1,896.04)
(5,055.05)
(126.07)
(49,899.44)
(36,525.78)

(42,822.28)
(1,896.04)
(5,055.05)
(126.07)
(3.66)
(49,903.10)
(36,529.44)

99.90
200.00
(834.74)
(534.84)
(1,870.87)
2,736.72
865.85

59.49
750.00
(916.75)
(107.25)
465.35
865.85
1,331.19

131.12
12.74
(950.00)
(678.07)
(1,484.22)
4,372.28
1,331.19
5,703.47

131.12
12.74
(950.00)
(678.07)
(1,484.22)
4,376.37
1,331.19
5,707.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
เงินสดรับเพิม
 ทุนจากการเสนอขายให ้แก่บุคคลในวงจํากัด
เงินสดรับเพิม
 ทุนจากการเสนอขายให ้กองทุนสํารองเลีย
- งชีพพนั กงานบริษัท
เงินสดรับเพิม
 ทุนจากการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงิน(ให ้)กู ้ยืม
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจ ัดหาเงิน
5 (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
 ขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นปี
5 ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันสิน
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
2555
(ปร ับปรุงใหม่)
อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
ิ หมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส
- น
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย
- ประกันภัยค ้างรับ
อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิตอ
่ เบีย
- ประกันภัยรับ
อัตรากําไรขัน
- ต ้น
อัตราส่วนค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบีย
- ประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนรายได ้รวมต่อสินทรัพย์รวม
อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราส่วนหนีส
- น
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู ้ถือหุ ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ิ จากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
อัตราส่วนหนีส
- น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
ต่อหุน
้
ราคาตรา
มูลค่าหุ ้นตามบัญชี
กําไรสุทธิ/หุ ้น
เงินปั นผล
- งวด
ราคาหุ ้น ณ วันสิน
อ ัตราการเจริญเติบโต
เบีย
- ประกันภัยรับ
เบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากการลงทุน
กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้
ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์รวม

2556
(ปร ับปรุงใหม่)

2557

(เท่า)
(วัน)

2.25
20.68

3.06
16.12

4.72
12.56

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

98.52
12.85
13.28
5.10
2.08
9.35
22.75

99.27
12.46
12.30
4.98
1.86
9.55
21.00

98.77
3.44
9.69
5.40
2.14
4.44
11.14

(%)
(เท่า)

2.91
0.31

2.79
0.29

1.38
0.31

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

6.33
0.57
56.73
0.14
78.99
5.79
0.87
22.58

6.72
0.57
74.29
0.13
80.35
6.20
0.88
29.34

7.43
0.50
81.19
0.12
82.99
6.99
0.89
64.00

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.00
16.16
3.10
0.70
62.25

1.00
18.37
2.59
0.76
68.00

1.00
15.07
1.50
0.96
46.00

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

9.77
9.85
(4.44)
39.52
(1.62)
(7.09)
0.03
26.57

12.81
13.68
10.23
23.51
11.48
(10.59)
17.64
20.33

32.58
31.90
(63.62)
155.44
(41.42)
(52.01)
(39.17)
25.49
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13.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในการอ่านคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการเกีย
 วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นั กลงทุน
ควรศึกษาข ้อมูลทางการเงิน และงบการเงินของบริษัททีไ ด ้รับการตรวจสอบแล ้ว รวมทัง- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และข ้อมูลทีน
 ํ าเสนอไว ้ในเอกสารฉบับนี-ประกอบ โดยบริษัทได ้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย ข ้อมูลทางการเงินทีแ
 สดงไว ้ในตารางภายใต ้หัวข ้อนี- เป็ นข ้อมูลภายใต ้งบการเงินของบริษัท การวิเคราะห์อัตรา
และมูลค่า รวมทัง- ข ้อมูลโดยเฉลีย
 ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นการคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินรายปี
13.2.1 ฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทร ัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทประกอบด ้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได ้จากการลงทุนค ้างรับสุท ธิ
เบีย
- ประกันค ้างรับสุทธิ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ สินทรัพย์ลงทุน ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์สท
ุ ธิ นอกจากนีิ ทรัพย์ไม่มต
ยังมีสน
ี วั ตนสุทธิ สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อน
ื
ิ ทรัพ ย์รวมจํ านวน 142,768.53 ล ้านบาท เพิม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสน
 ขึน
- จํ านวน 29,968.89
- ปี 2554 โดยการเพิม ขึน
ล ้านบาทจากปี 2554 หรือคิด เป็ นอัตราการเพิม ขึน
- ร ้อยละ 26.57 จากสิน ทรั พ ย์รวม ณ สิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม
 ขึน
- ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึง เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที
สูงขึน
- ตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ิ ทรั พย์รวมจํ านวน 171,795.31 ล ้านบาท เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษั ทมีสน
- จํ านวน 29,026.78
- ปี 2555 โดยการเพิม ขึน
ล ้านบาทจากปี 2555 หรือคิด เป็ นอัตราการเพิม ขึน
- ร ้อยละ 20.33 จากสิน ทรั พ ย์รวม ณ สิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม
 ขึน
- ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึง เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที
สูงขึน
- ตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ิ ทรั พย์รวมจํ านวน 215,588.09 ล ้านบาท เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษั ทมีสน
- จํ านวน 43,792.78
- ปี 2556 โดยการเพิม ขึน
ล ้านบาทจากปี 2556 หรือคิด เป็ นอัตราการเพิม ขึน
- ร ้อยละ 25.49 จากสิน ทรั พ ย์รวม ณ สิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม
 ขึน
- ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึง เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที
สูงขึน
- ตามผลการดําเนินงานของบริษัท

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
ตารางแสดงร้อยละของประเภทการลงทุนแบ่งตามว ัตถุประสงค์ของการลงทุน
หน่วย : ล ้านบาท
เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
หลักทรัพย์เพือ
 ค ้า
หลักทรัพย์เผือ
 ขาย
เงินลงทุนทีจ
 ะถือจนครบ
กําหนด
เงินลงทุนทัวไป
รวมทัง- สิน

31 ธ ันวาคม 2555
จํานวน

ร ้อยละ

31 ธ ันวาคม 2556
จํานวน

ร ้อยละ

31 ธ ันวาคม 2557
จํานวน

ร ้อยละ

477.24

0.35

100.06

0.06

17.07

0.01

18,395.33

13.66

20,187.67

12.49

22,012.88

11.11

115,723.50

85.95

141,302.78

87.42

176,161.02

88.86

46.96

0.03

46.96

0.03

46.66

0.02

134,643.03

100.00

161,637.47

100.00

198,237.63

100.00
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- จํานวน 134,646.03 ล ้านบาท หรือคิดเป็ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง- สิน
ร ้อยละ 94.31 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพือ
 ค ้าจํานวน 477.24 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ
0.35 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผือ
 ขายจํานวน 18,395.33 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 13.66 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทีจ
 ะถือจนครบกําหนดจํานวน 115,723.50 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 85.95 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทัว ไปจํานวน 46.96 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
- จํานวน 161,637.47 ล ้านบาท หรือคิดเป็ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง- สิน
ร ้อยละ 94.09 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพือ
 ค ้าจํานวน 100.06 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ
0.06 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผือ
 ขายจํานวน 20,187.67 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 12.49 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทีจ
 ะถือจนครบกําหนดจํานวน 141,302.78 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 87.42 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทัว ไปจํานวน 46.96 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.03 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
- จํานวน 198,237.63 ล ้านบาท หรือคิดเป็ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง- สิน
ร ้อยละ 91.96 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนเพือค ้าจํานวน 17.07 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ
0.01 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผือ
 ขายจํานวน 22,012.88 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 11.11 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทีจ
 ะถือจนครบกําหนดจํานวน 176,161.02 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 88.86 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนทัว ไปจํานวน 46.66 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.02 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เมือ
 พิจ ารณาถึงสัดส่วนการลงทุน ในหลักทรั พ ย์แ ต่ล ะประเภทจะพบว่า สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพ ย์ของ
บริษัทในแต่ละปี ไม่มก
ี ารเปลีย
 นแปลงมากนั ก โดยบริษัทจะจัดสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปในตราสารหนี-ซงึ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นตราสารระยะยาวภาครั ฐ ซึง สอดคล ้องกับ ภาระหนี-ท ม
ี ีต่อ ผู ้ถือ กรมธรรม์ ขณะทีตราสารหนี-ภ าคเอกชนจะเป็ นการ
 งทีย
ลงทุนเพือ
 เพิม
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีระดับความเสีย
 อมรับได ้ สําหรับในปี 2557 ตลาดตราสารหนีพันธบัตรรัฐบาลให ้ผลตอบแทนในอัตราทีล
 ดลงต่อเนือง บริษัทจึงพยายามหาช่องทางการลงทุนในตลาดตราสารหนีภาคเอกชนทัง- ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพือ
 บริหารผลตอบแทนการลงทุนให ้สูงขึน
- ทางด ้านการลงทุนในส่วน
ของหุ ้นทุนและหน่วยลงทุน บริษัทมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
 เพิม
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ในรูปของเงินปั น
ผล และการเพิม ขึน
- ของมู ล ค่า หลั ก ทรั พ ย์ใ นอนาคต มิใ ช่ผ ลตอบแทนหรือ การทํ า กํ า ไรจากการลงทุ น ในระยะสั น
อย่างไรก็ด ี ในปี 2557 ภาวะตลาดหุ ้นทุนอยู่ในเกณฑ์ด ี เนืองจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึน
อย่างต่อเนือง ทําให ้บริษัทสามารถหาโอกาสบริหารเงินลงทุนในส่วนของการทํากําไรจากการขายเงินลงทุนให ้เพิม
 ขึน
ได ้
- 46.66 ล ้านบาท ปรับลดจาก ณ สิน
- ปี 2556 คิดเป็ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนทัว ไปทัง- สิน
ร ้อยละ 0.64 ลดลงเนืองจากมีการได ้มาซึง อํานาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โดยการซือ
หุ ้นเพิม
 จากเดิมร ้อยละ 15 เป็ นร ้อยละ 99 เมือ
 วันที 7 กรกฎาคม 2557
จะเห็ น ได ้ว่า บริษั ทมีน โยบายในการลงทุน แบบระมั ดระวัง ดังจะเห็ นได ้จากสัด ส่วนการลงทุน ของบริษั ทนั -น
มากกว่าร ้อยละ 80 เป็ นการลงทุนในตราสารหนี-ทจ
ี ะถือจนครบกําหนด โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพือค ้าไม่ถงึ ร ้อย
ละ 1 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทัง- หมดในปี 2555 - 2557 ซึง การลงทุนในหลักทรัพย์เพือ
 ค ้านี-จัดเป็ นการลงทุนที
หวังผลตอบแทนระยะสัน
ั วนเงินลงทุนในตราสารหนีแ
5 ยกตามระยะเวลาครบกําหนด
ตารางแสดงสดส่
หน่วย : ล ้านบาท
ระยะเวลาครบกําหนดของ
ตราสารหนี5
ระยะเวลาครบกําหนด 1 ปี
ระยะเวลาครบกําหนด 2-5 ปี
ระยะเวลาครบกําหนดเกิน 5 ปี
รวมทัง- สิน

31 ธ ันวาคม 2555
จํานวน
ร ้อยละ
2,935.98
2.54
16,603.91
14.35
96,183.61
83.12
115,723.50
100.00

31 ธ ันวาคม 2556
จํานวน
ร ้อยละ
3,767.86
2.67
16,271.30
11.51
121,263.62
85.82
141,302.78
100.00
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31 ธ ันวาคม 2557
จํานวน
ร ้อยละ
7,379.59
4.19
17,799.29
10.10
150,982.14
85.71
176,161.02
100.00

เมือ พิจ ารณาถึง เงิน ลงทุ น ในตราสารหนี- ทั ง- หมดของบริษั ทพบว่า บริษั ทมีก ารลงทุ น ในตราสารหนี- ท ีเน น
้
ผลตอบแทนในระยะยาวเป็ นหลัก ดังจะเห็นได ้จากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี-ทแ
ี บ่งตามระยะเวลาการครบกําหนด
จะเห็นได ้ว่ามากกว่าร ้อยละ 80 ของเงินลงทุนในตราสารหนี-ของบริษัท เป็ นการลงทุนในตราสารหนี-ทม
ี รี ะยะเวลาครบ
กําหนดเกินกว่า 5 ปี

เงินให้กูย
้ ม
ื – สุทธิ
ิ จํานองเป็ น
เงินให ้กู ้ยืม - สุทธิ ประกอบด ้วย เงินให ้กู ้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน เงินให ้กู ้ยืมโดยมีทรัพย์สน
- 2,649.10 ล ้าน
ประกัน และเงินให ้โดยมีบุค คลคํ-าประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษั ทมีเงินให ้กู ้ยืมสุทธิ ทัง- สิน
- ปี 2554
บาทเพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 25.37 เมือ
 เปรียบเทียบกับ ณ สิน
- 3,525.69 ล ้านบาทเพิม ขึน
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2556 บริษั ทมีเงินให ้กู ้ยืม สุท ธิ ทั ง- สิน
- ร ้อยละ 33.09 เมือ
เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยการเติบส่วนใหญ่ของเงินให ้กู ้ยืมเนือ
 งมาจากการเพิม
 ขึน
- ของเงินให ้กู ้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็ น
ประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร ้อยละ 32.94 ซึง มีการเติบโตตามจํานวนกรมธรรม์ทม
ี ผ
ี ลบังคับของบริษัททีเ ติบโต
อย่างต่อเนือ
 ง ส่งผลให ้การเติบโตของเงินให ้กู ้ยืม ปี 2556 ในภาพรวม เพิม
 ขึน
- จากปี 2555 ร ้อยละ 33.09
- 4,735.06 ล ้านบาทเพิม ขึน
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557 บริษั ทมีเงินให ้กู ้ยืม สุท ธิ ทั ง- สิน
- ร ้อยละ 34.30 เมือ
เปรียบเทียบกับปี 2556 โดยการเติบส่วนใหญ่ของเงินให ้กู ้ยืมเนือ
 งมาจากการเพิม
 ขึน
- ของเงินให ้กู ้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็ น
ประกัน มีอัตราการเติบโตประมาณร ้อยละ 34.36 ซึง มีการเติบโตตามจํานวนกรมธรรม์ทม
ี ผ
ี ลบังคับของบริษัททีเ ติบโต
อย่างต่อเนือ
 ง ส่งผลให ้การเติบโตของเงินให ้กู ้ยืม ปี 2557 ในภาพรวม เพิม
 ขึน
- จากปี 2556 ร ้อยละ 34.30
อย่างไรก็ตาม เมือ
 เปรียบเทียบสัดส่วนของเงินให ้กู ้ยืมต่อสินทรั พย์รวมของบริษั ท จะเห็ นได ้ว่ามีอัตราส่วนที
ค่อนข ้างตํา โดยตํา กว่าร ้อยละ 3 เมือ
 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนเฉลีย
 และสินทรัพย์รวม ซึง สะท ้อนให ้เห็ นว่าการ
ลงทุนโดยการให ้กู ้ยืมนัน
- ไม่ใช่นโยบายในการลงทุนหลักของบริษัท ตามกราฟทีแ
 สดงต่อไปนีั วนเงินให้กูย
กราฟแสดงสดส่
้ ม
ื ต่อสินทร ัพย์

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

2.47%

2.15%

2.28%

1.86%

2.05%

2.20%

2555

2556

2557

เงินให้กู้ย ืม/สิน ทรัพย์ร วม

เงินให้กู้ย ืม/สิน ทรัพย์ลงทุนเฉลีย

ิ
5 น
หนีส
ิ รวมของบริษั ทในปี 2555 มีห นี- ส น
ิ รวม เท่า กับ 123,303.76 ล ้านบาท ปี 2556 บริษั ทมีห นี- ส น
ิ รวม
หนี- ส น
ิ รวม เท่ากับ 190,008.87 ล ้านบาท
เท่ากับ 149,531.66 ล ้านบาท และ ปี 2557 บริษัทมีหนีส
- น
ิ รวมมีสาเหตุหลักจากการเพิม
ิ อืน
การเพิม
 ขึน
- ของหนี-สน
 ขึน
- ของเงินสํารองประกันชีวต
ิ และหนี-สน
 ตามกรมธรรม์
ซึง การเพิมขึน
- ของรายการดังกล่าวเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริษั ททีม
 ก
ี ารเติบโตมาโดยตลอด 3 ปี ทีผ
 ่านมา
ิ ทีส
โดยรายละเอียดของการเปลีย
 นแปลงหนีส
- น
 าํ คัญมีดงั นี-
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เงินสํารองประก ันชีวต
ิ
- รอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช ้
เงินสํารองประกันชีวต
ิ เป็ นยอดเงินสํารองสะสมตัง- แต่เริม
 ทําประกันถึงวันสิน
ค่าสินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามทีไ ด ้สัญญาไว ้ ทีป
 ระมาณว่าจะเกิดขึน
- ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีม
 ผ
ี ล
บัง คับ อยู่ทั ง- หมด บริษั ทคํ านวณสํ ารองประกั น ชีวต
ิ ภายใต ้สัญ ญาประกัน ภั ย ระยะยาวโดยอ ้างอิง ตามวิธ ีสํา รองเบี-ย
ประกั น ภั ย สุ ท ธิชํ า ระคงที (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึง เป็ นวิธ ีก ารทางคณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภั ย ข อ้
สมมติฐานหลักทีใ ช ้เกีย
 วข ้องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่ วย อายุและอัตราคิดลด
บริษัทมีเงินสํารองประกันชีวต
ิ จํ านวน 111,259.21 ล ้านบาท 136,616.42 ล ้านบาท และ 177,434.67 ล ้าน
บาท ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2555 2556 และ 2557 ตามลํ า ดับ โดยคิด เป็ นอัต ราปรั บ เพิม ขึน
- สํา หรั บ ปี 2555 ร ้อยละ
25.88 ปี 2556 ร ้อยละ 22.79 และปี 2557 ร ้อยละ 29.88 โดยสาเหตุของการเพิม
 ขึน
- ของสํารองดังกล่าวได ้อธิบายไว ้

 จากปี ก่อน” ซึง จะกล่าวในหัวข ้อถัดไป
ในหัวข ้อ “ค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงินสํารองประกันภัยเพิม
ิ อืน
5 น
หนีส
 ตามกรมธรรม์
ิ อืน
หนี-สน
 ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกอบด ้วย เงินจ่ายตามเงือ
 นไขกรมธรรม์ค ้างจ่ายและเบีย
- ประกันชีวต
ิ รั บ
ิ อืน
ล่วงหน ้า โดยบริษั ทมีหนี-สน
 ตามกรมธรรม์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 จํ านวน 7,315.71 ล ้านบาท เพิมขึน
- จากปี
ิ อืน
2554 ร ้อยละ 6.76 ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี-สน
 ตามกรมธรรม์จํานวน 7,415.00 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
- จาก
ิ อืน
ปี 2555 ร ้อยละ 1.36 และ ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2557 บริษั ทมีห นี-ส น
 ตามกรมธรรม์จํ า นวน 7,642.21 ล ้านบาท
ิ อืน
เพิม
 ขึน
- จากปี 2556 ร ้อยละ 3.06 โดยบริษัทมียอดคงเหลือของหนีส
- น
 ตามกรมธรรม์ตามตารางดังนี(หน่วย: ล ้านบาท)
ิ อืน
5 น
หนีส
 ตามกรมธรรม์
เงินฝากเนือ
 งจากกรมธรรม์ประกันภัย
เบีย
- ประกันรับล่วงหน ้า
รวม

31 ธ ันวาคม 2555
จํานวน
ร ้อยละ
6,303.57
86.16
1,012.14
13.84
7,315.71
100.00

31 ธ ันวาคม 2556
จํานวน
ร ้อยละ
6,545.06
88.27
869.94
11.73
7,415.00
100.00

31 ธ ันวาคม 2557
จํานวน
ร ้อยละ
6,918.34
90.53
723.87
9.47
7,642.21
100.00

ิ ตามกรมธรรม์ท ม
ทัง- นี- จะเห็ นได ้ว่าหนี-ส น
ี ีจํานวนเพิม ขึน
- นั น
- เป็ นผลจากการเพิมขึน
- ของเงินจ่ายตามเงือ
 นไข
กรมธรรม์ค ้างจ่าย ซึง เงินจ่ายตามกรมธรรม์ค ้างจ่ายในส่วนนี-เป็ นเงินค ้างจ่ายตามกรมธรรม์ทค
ี รบกําหนดแล ้วแต่ผู ้เอาประ
ประกั น ภั ย แสดงเจตจํ า นงค์ใ นการฝากเงิน ตามเงือ นไขดั ง กล่ า วไว ้กั บ บริษั ท โดยบริษั ทให ผ
้ ลตอบแทนแก่ผู เ้ อา
ประกั น ภั ย ในรู ป แบบของอั ต ราดอกเบี-ย ในส่ว นของเบี-ย ประกั น ชีว ต
ิ รั บ ล่ว งหน า้ ทีม ีจํ า นวนลดลงอย่ า งต่ อ เนื อ งนั -น
เนือ
 งจากการทยอยรับรู ้รายได ้ของเบีย
- ประกันภัยรับล่วงหน ้าตามระยะเวลาคุ ้มครอง โดยทีป
 ั จจุบน
ั บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบาย
ในการรับฝากเงินจ่ายตามเงือ
 นไขและรับเบีย
- ประกันภัยล่วงหน ้าจากผู ้เอาประกันภัย เบีย
- ประกันชีวต
ิ รับล่วงหน ้าคงเหลือ
ส่วนใหญ่เป็ นเบีย
- ประกันชีวต
ิ รับล่วงหน ้าจากปี 2544
ส่วนของเจ้าของ
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษั ทมีส่วนของเจ ้าของจํ านวน 19,464.77 ล ้านบาท 22,263.66 ล ้านบาท
และ25,579.23 ล ้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นส่วนของเจ ้าของทีเ พิม
 ขึน
- ในปี 2555 จํ านวน 6,188.23 ล ้านบาทหรือคิด
เป็ นร ้อยละ 46.61 โดยเป็ นผลจากการเพิม
 ขึน
- ของกําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 3,723.55 ล ้านบาท ผลกําไรจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
 ขายสุทธิจํานวน 3,171.21 ล ้านบาท ผลกระทบจากการใช ้ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
99.90 ล ้านบาท ลดลงด ้วยเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี จํานวน 834.74 ล ้านบาท

สําหรับปี 2556 ส่วนของเจ ้าของเพิม
 ขึน
- จํานวน 2,798.88 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 14.38 โดยเป็ นผลจาก
การเพิม
 ขึน
- ของกําไรสําหรั บปี 2556 จํานวน 4,380.50 ล ้านบาท ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
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เผือ
 ขายสุทธิจํานวน 762.12 ล ้านบาท ผลกระทบจากการใช ้ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 59.49 ล ้านบาท และลดลง
ด ้วยเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี จํานวน 916.75 ล ้านบาท
สําหรับปี 2557 ส่วนของเจ ้าของเพิม
 ขึน
- จํานวน 3,315.57 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 14.89 โดยเป็ นผลจาก
การเพิม
 ขึน
- ของกําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 2,664.72 ล ้านบาท ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ

ขายสุทธิจํานวน 1,147.32 ล ้านบาท ผลกระทบจากการใช ้ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 12.74 ล ้านบาท ผลจากการเพิม

หุ ้นสามั ญ จากการขายหุ ้นทีเ หลือ จากการจ่ ายหุ ้นปั น ผลจํ านวน 131.12 ล ้านบาท และลดลงด ้วยเงิน ปั น ผลจ่า ยใน
ระหว่างปี จํานวน 678.07 ล ้านบาท
งบการเงินรวม
บริษัท ได ้รวมสินทรัพย์ของบริษั ท บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จํ ากัด เข ้ามาในงบการเงินรวมของบริษั ท
ิ
ซึง หลังจากตัดรายการระหว่างกันแล ้ว ทําให ้สินทรัพย์ของบริษัทเพิม
 สูงขึน
- เล็กน ้อยประมาณ 1.5 ล ้านบาท และหนี-สน
เพิม
 สูงขึน
- ประมาณ 4.5 ล ้านบาท ส่งผลให ้ส่วนของเจ ้าของตามงบการเงินรวมตํากว่าส่วนของเจ ้าของตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 3 ล ้านบาท ซึง เท่ากับผลขาดทุนทีบ
 ริษัทได ้บันทึกในงบกําไรขาดทุนตามทีก
 ล่าวในวรรคก่อน
13.2.2 ผลการดําเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงสร ้างในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษั ทคือ การรั บประกันชีวต
ิ โดยทีม
 าของรายได ้ทีส
 ําคัญ คือ รายได ้
จากเบีย
- ประกันภัยรับ และรายได ้จากการลงทุน
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีรายได ้รวมเป็ นจํานวน 39,831.46 ล ้านบาท 45,851.05 ล ้านบาท และ
59,983.69 ล ้านบาท ตามลําดับ ซึง คิดเป็ นรายได ้ทีเ พิม
 ขึน
- ในปี 2555 จํานวน 4,067.04 ล ้านบาท ในปี 2556 จํานวน
6,019.59 ล ้านบาท และในปี 2557 จํานวน 14,132.64 ล ้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555
ร ้อยละ 11.37 สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 15.11 และสําหรับปี 2557 ร ้อยละ 30.82 โดยรายได ้จากเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ
ั ส่วนทีส
ยังคงมีสด
 งู เมือ
 เทียบกับรายได ้รวม โดยคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 85.68 ร ้อยละ 84.61 และ ร ้อยละ 85.31 ในปี
2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ
สําหรับกําไร ในปี 2555 2556 และ 2557 รวมเป็ นจํานวนเงิน 3,723.55 ล ้านบาท 4,380.50 ล ้านบาท และ
2,664.72 ล ้านบาทตามลํ า ดับ ซึง คิด เป็ นกํ าไรทีเพิม ขึน
- ในปี 2555 เพิม ขึน
- จํ า นวน 1.00 ล ้านบาท ปี 2556 เพิม ขึน
จํ านวน 656.95 ล ้านบาท และปี 2557 ลดลงจํ านวน 1,715.79 ล ้านบาท โดยสําหรั บ ปี 2555 เพิมขึน
- ร ้อยละ 0.03
สําหรับปี 2556 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 17.64 และสําหรับปี 2557 ลดลงร ้อยละ 39.17
รายได้ของบริษ ัท
รายได ้รวมของบริษั ทได ้มาจาก เบี-ย ประกั น ภั ย รั บ และรายได ้จากการลงทุ น โดยมีร ายละเอีย ดของการ
เปลีย
 นแปลงดังนี-

5 ประก ันร ับ
รายได้จากเบีย
บริษัทมีรายได ้จากเบีย
- ประกันรับสุทธิ2 เท่ากับ 34,127.63 ล ้านบาท 38,795.18 ล ้านบาท และ 51,172.06
ล ้านบาทในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555 ร ้อยละ 9.85
สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 13.68 และสําหรับปี 2557 ร ้อยละ 31.90 ซึง การเพิม
 ขึน
- ของรายได ้จากเบีย
- ประกันรับ
สุทธินัน
- เป็ นผลมาจากการเติบโตผ่านช่องทางธนาคารเป็ นหลัก

2

เบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ คือเบีย
- ประกันภัยรับหลังหักเบีย
- ประกันภัยต่อและส่งคืนสุทธิด ้วยเบีย
- ประกันภัยทีย
 ังไม่ถอ
ื เป็ นรายได ้
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ั วนการขายผ่านช่องทางต่างๆ ของเบีย
5 ประก ันภ ัยร ับรวม
กราฟแสดงสดส่

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2555

ช่องทางอื น

2556

ผ่านช่องทางธนาคาร

2557

ตัวแทน

ดังจะเห็นจากกราฟข ้างต ้น เบีย
- ประกันภัยรับผ่านช่องทางธนาคารนัน
- มีการเพิม
 ขึน
- มาอย่างต่อเนือ
 ง โดยรายได ้
จากเบีย
- ประกันรับรวมผ่านช่องทางธนาคาร เท่ากับ 21,511.51 ล ้านบาท 24,722.37 ล ้านบาท และ 36,708.25 ล ้าน
บาท ในปี

2555 2556 และ 2557 ตามลํ าดับ โดยคิด เป็ นอัต ราการเติบ โตทีเ พิม ขึน
- สํา หรั บ ปี

2555 2556 และ

2557 ร ้อยละ 10.24 14.93 และ 48.48 ตามลําดับ ทัง- นี- เนือ
 งมาจากการทีบ
 ริษัทได ้เริม
 ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ ของ
บริษัทผ่านช่องทางธนาคารในปี 2548 จึงเป็ นการขยายฐานลูกค ้าไปยังกลุม
่ ลูกค ้าของธนาคารเป็ นจํ านวนมาก อีกทังธนาคารกรุงเทพได ้ให ้ความสําคัญในการทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ อย่างเต็มที รวมทัง- ภาวะดอกเบีย
- ที
อยู่ในระดับตํา ทําให ้ประชาชนหันมาทําประกันชีวต
ิ เพือ
 จุดประสงค์ในการออมทรัพย์มากขึน
- ในขณะทีเ บีย
- ประกันภัยรับ
จากช่องทางการจัดจําหน่ ายผ่านตัวแทน ก็มก
ี ารเติบโตเช่นเดียวกัน โดยรายได ้จากเบีย
- ประกันรับรวมผ่านทางตัวแทน
เท่ากับ 12,036.59 ล ้านบาท 13,234.89 ล ้านบาท และ 13,868.06 ล ้านบาทในปี 2555 2556 และ2557 ตามลําดับ
โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับ สําหรับปี 2555 ร ้อยละ 9.50 สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 9.96 และสําหรับปี
2557 ร ้อยละ 4.78 ทัง- นี- เป็ นผลมาจากการทีบ
 ริษัทมีการจัดหาตัวแทนประกันชีวต
ิ เพิม
 รวมถึงการอบรมตัวแทนให ้มี
คุณ ภาพ การโฆษณาและจั ด กิจ กรรมทางการตลาด รวมถึง การจั ด กิจ กรรมสัง คมสัม พั น ธ์เพือ ให ้เข ้าถึง กลุ่ม ลูก ค ้า
เป้ าหมายในแต่ละพืน
- ที

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
นอกจากรายได ้จากเบีย
- ประกันรับ สุทธิแล ้ว บริษัท ยังมีรายได ้จากการลงทุน ซึง เป็ นรายได ้จากการลงทุนใน
สินทรัพย์ตา่ งๆและจากการให ้กู ้ยืมเงิน ซึง ประกอบด ้วย ดอกเบีย
- เงินปั นผล เป็ นต ้น ทัง- นี-บริษัทมีรายได ้จากการลงทุน
สุท ธิจํ า นวน 5,703.83 ล ้านบาท 7,055.87 ล า้ นบาท และ 8,811.63 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัต ราการเติบโตทีเ พิมขึน
- สําหรับ ปี 2555 ร ้อยละ 21.42 สําหรั บปี 2556 ร ้อยละ 23.70 และ
สําหรับปี 2557 ร ้อยละ 24.88 โดยการเพิม
 ขึน
- ของรายได ้จากการลงทุนสุทธินัน
- เป็ นผลมาจากฐานเงินลงทุนทีม
 ก
ี าร
ขยายตัวตลอด 3 ปี ทผ
ี า่ นมาตามการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับรายได ้จากดอกเบีย
- และส่วนลดรับ และเงินปั นผลยัง
ขยายตัวดีตามการเพิม
 ของสินทรัพย์ลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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กราฟแสดงสินทร ัพย์ลงทุนเฉลีย
 และอ ัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ล้านบาท
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สินทรัพย์ลงทุน เฉลีย

2556

2557

ผลตอบแ ทนจากการลงทุน

 งตํา เป็ นส่ว นใหญ่ เช่น พั น ธบั ต รรั ฐ บาล
นอกจากนี- ก ารทีบ ริษั ทเน น
้ การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ท ีม ีค วามเสีย
พั น ธบัตรรั ฐวิสาหกิจ เป็ นต ้นนั น
- ทํ าให ้บริษั ทไม่ป ระสบปั ญ หาในเรือ
 งของการด ้อยค่าของสิน ทรัพ ย์ ซึง อาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดํ าเนินงานของบริษั ท นอกจากนั น
- บริษั ทยังมีนโยบายในการลงทุน โดยให ้มีระยะเวลาครบกําหนด
 งในเรือ
ของการลงทุนสอดคล ้องกับภาระจากการเอาประกันชีวต
ิ ซึง จะทําให ้ลดความเสีย
 งของความสามารถในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อน
ื ๆ ให ้กับผู ้เอาประกัน
้ า่ ย
ค่าใชจ
้ า่ ยการร ับประก ันภ ัย
ค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายในส่วนนี-นัน
- ประกอบด ้วย เงินสํารองประกันภัยเพิมจากปี ก่อน ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ ้างและค่า
บํ า เหน็ จ ค่า ใช ้จ่ า ยในการส่ง เสริม การขาย ค่า ใช ้จ่า ยในการรั บ ประกั น ภั ย อืน และค่า ใช ้จ่ า ยในการดํ า เนิน งาน โดย
ค่าใช ้จ่ายการรับประกันภัยนัน
- มีรายละเอียดการเปลีย
 นแปลงดังนีเงินสํารองประก ันภ ัยเพิม
 จากปี ก่อน
ค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงิน สํารองประกัน ภัยเพิมขึน
- จากปี ก่อน คือ ผลต่างระหว่างสํารองประกัน ชีวต
ิ ปี ก่อนกับ
สํารองประกันชีวต
ิ ปี ปัจจุบน
ั
- รอบระยะเวลารายงานสําหรับชดใช ้
เงินสํารองประกันชีวต
ิ เป็ นยอดเงินสํารองสะสมตัง- แต่เริม
 ทําประกันถึงวันสิน
ค่าสินไหมทดแทนและเงินจ่ายคืนตามทีไ ด ้สัญญาไว ้ ทีป
 ระมาณว่าจะเกิดขึน
- ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีม
 ผ
ี ล
บัง คับ อยู่ ทั ง- หมด บริษั ทคํ า นวณสํา รองประกั น ชีว ต
ิ ภายใต ้สัญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาวโดยอ ้างอิง ตามวิธ ีสํ า รองเบี-ย
ประกันภัยสุทธิชําระคงที (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึง เป็ นวิธก
ี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข ้อสมมติ
หลักทีใ ช ้เกีย
 วข ้องกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บป่ วย อายุและอัตราคิดลด
บริษั ทมีค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงิน สํารองประกัน ชีวต
ิ เท่ากับ 22,872.80 ล ้านบาท 25,357.21 ล ้านบาท และ
40,818.25 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลํ าดับ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบ โตทีเ พิม ขึน
- สําหรั บปี 2555
ร ้อยละ 13.25 สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 10.86 และสําหรับปี 2557 ร ้อยละ 60.97 นอกจากนี-เมือ
 คํานวณอัตราส่วนของ
ค่าใช ้จ่ายส่วนนี-เทียบกับ เบีย
- ประกัน ภัย รั บสุท ธิ จะได ้อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับร ้อยละ
67.02 ร ้อยละ 65.36 และร ้อยละ 79.77 ตามลําดับ โดยค่าใช ้จ่ายทีม
 ก
ี ารปรับตัวสูงขึน
- นั น
เป็ นผลมาจากการเติบโต
ของเบีย
- ประกัน ในอัต ราทีส
 ูง ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมาจากการขายกรมธรรม์ป ระเภทสะสมทรั พ ย์เป็ นสาเหตุห ลัก โดย
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เปรียบเทียบแล ้วสํารองประกันชีวต
ิ ของกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ในช่วงปี แรกๆ ของความคุ ้มครองจะมีอัตราส่วน
ของสํ า รองประกั น ชิว ต
ิ ต่อ เบี-ย ประกั น ภั ย ค่อ นข ้างสูง เมือ เปรีย บเทีย บกั บ กรมธรรม์ท ีม ีผ ลประโยชน์ ใ นการให ค
้ วาม
คุ ้มครองเป็ นหลัก ด ้วยเหตุดงั กล่าว ทําให ้สํารองประกันชีวต
ิ ต่อเบีย
- ประกันภัยรับสูงขึน
- อย่างต่อเนือ
 งตามสัดส่วนของการ
เพิม
 ขึน
- ของเบีย
- ประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์ สําหรับในปี 2556 ซึง อัตราส่วนของสํารองประกันชีวต
ิ ทีเ พิม
 ขึน
- ต่อเบีย
ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิล ดลงจากปี 2555 แม ว้ ่ า บริษั ทจะมี ก ารขายกรมธรรม์ ป ระเภทสะสมทรั พ ย์อ ย่ า งต่ อ เนื อ งนั - น
เนืองจากว่าในปี 2556 บริษัทมีกรมธรรม์ทค
ี รบกําหนดจํานวนมากโดยมีเงินครบกําหนดเพิม
 สูงขึน
- ถึง 461% เมือ
 เทียบ
กับปี 2555 และสําหรับปี 2557 ซึง อัตราส่วนของสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 ขึน
- มากมีสาเหตุหลักจากการตัง- สํารองเพิม
 เติม
ในปี 2557 จํานวน 3,300 ล ้านบาทเพือ
 ให ้เงินสํารองประกันชีวต
ิ ตามวิธ ี Net Premium Valuation: NPV3 ซึง บันทึกใน
งบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2557 ไม่ตํา กว่าเงินสํารองตามวิธ ี Gross Premium Valuation: GPV4
้ า่ ยในการจ ัดการผลประโยชน์
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าใชจ
ค่าใช ้จ่า ยในส่ว นของผลประโยชน์จ่า ยตามกรมธรรม์ป ระกั น ภั ย ทีเ กิด ขึน
- ระหว่างปี ประกอบด ้วย ค่าสิน ไหม
ทดแทนทีม
 ก
ี ารจ่ายให ้กับผู ้รับผลประโยชน์ในกรณีทผ
ี ู ้เอาประกันประสบอุบัตเิ หตุหรือเสียชีวต
ิ และเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ เมือ
 ผู ้เอาประกันมีอายุครบตามทีก
 รมธรรม์กําหนด หรือครบช่วงเวลาทีก
 รมธรรม์กําหนดไว ้ เงินค่า
มรณะกรรม และค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายจํานวน 6,542.70 ล ้านบาท 9,599.30 ล ้านบาท และ 11,096.61
ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลํ า ดั บ โดยคิด เป็ นอั ต ราการเติบ โตทีเ พิม ขึน
- สํา หรั บ ปี 2555 ร ้อยละ
21.61 สํ าหรั บ ปี 2556 ร ้อยละ 46.72 และสํา หรั บ ปี 2557 ร ้อยละ 15.60

นอกจากนี- เมือ คํ า นวณอั ต ราส่ว นของ

ค่าใช ้จ่า ยส่วนนี-เทีย บกับ เบีย
- ประกัน ภั ย รั บ สุท ธิ จะได ้อัต ราส่ว นดัง กล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ ร ้อยละ
19.17 ร ้อยละ 24.74 และร ้อยละ 21.68 ตามลําดับ
การเพิม ขึน
- ของค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงิน จ่า ยตามกรมธรรม์ป ระกัน ภั ย ทีเ กิด ขึน
- ระหว่างปี นั -น เป็ นผลมาจาก
กรมธรรม์ทม
ี ผ
ี ลบังคับมีจํานวนเพิม
 สูงขึน
- และในบางกรมธรรม์เริม
 มีมูลค่าเงินสดมากขึน
- ผู ้เอาประกันภัยบางส่วนเลือกที
จะเวนคืนกรมธรรม์ เมือ
 มีความต ้องการนํ าเงินสดไปใช ้ ซึง ในปี 2557 ค่าเวนคืนกรมธรรม์เพิม
 สูงขึน
- จากปี 2556 ถึงร ้อย
ละ 20 นอกจากนี-ในปี 2557 บริษั ทมีเงิน ครบกํ าหนดจํ านวนมากด ้วยเช่น กัน โดยมีเ งิน ครบกํ าหนดเพิม สูง ขึน
- จากปี
2556 ถึงร ้อยละ 75 ทําให ้ค่าใช ้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์จา่ ยเพิม
 ขึน
- ตามทีไ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น
้ า่ ยในการจ ัดการสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าสินไหมทดแทน และค่าใช ้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนประกอบด ้วย จํานวนเงิน
ค่าสิน ไหมทดแทนทีจ
 ่า ยให ้ผู ้เอาประกัน สํา หรั บ ประกัน ภั ย อุบัต เิ หตุแ ละสุข ภาพ รวมถึง จํ า นวนเงิน ทีจ่า ยสําหรั บ การ
ประเมิน และจัด การค่าสินไหมทดแทน เช่น เงิน ทีจ
 ่ายให ้แก่ผู ้ประเมินภั ย

รวมถึงค่าใช ้จ่ายเกีย
 วกับพนั กงานในฝ่ าย

จัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช ้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนมีจํานวน
1,428.69 ล ้านบาท 1,251.92 ล ้านบาท และ 1,287.79 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิด
เป็ นอัตราการเติบโตทีล
 ดลงสําหรับปี 2555 ลดลง ร ้อยละ 8.36 สําหรั บปี 2556 ลดลง ร ้อยละ 12.37 และสําหรับ ปี
2557 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 2.87 นอกจากนี-เมือ
 คํานวณอัตราส่วนของค่าใช ้จ่ายส่วนนี-เทียบกับเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ จะได ้
อัต ราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับร ้อยละ 4.19 ร ้อยละ 3.23 และร ้อยละ 2.52 ตามลําดับ การ
เพิม
 ขึน
- ของค่าใช ้จ่ายนีเ- ป็ นผลจากการเพิม
 ขึน
- ของจํานวนกรมธรรม์ และจํานวนทุนเอาประกันรวมโดยรวม

3

ซึง เป็ นวิธก
ี ารคํ านวณสํารองประกันชีวต
ิ ทีใ ช ้สมมติฐานในการคํานวณเป็ นสมมติฐานในอดีต ณ วันทีท
 ําการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

ซึง เป็ นวิธก
ี ารคํ านวณสํารองประกันชีวต
ิ ทีป
 รับสมมติฐานในการคํานวณเป็ นปั จจุบัน ซึง คํานวณตามหลักการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
 ง
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีใ ช ้ในการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย
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ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จ
ค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จประกอบด ้วย ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จ ทีจ
 ่ายให ้ตัวแทนหรือนายหน ้า
- อ
่ ง หรือจัดการให ้บุคคลได ้ทําสัญญาประกัน
ประกันชีวต
ิ รวมทัง- ผู ้บริหารตัวแทนประกันชีวต
ิ เนืองในการชักชวนหรือชีช
ชีว ต
ิ กั บ บริษั ทรวมถึง นายหน า้ นิต บ
ิ ุ ค คล และค่ า นายหน า้ จ่ า ยให ก้ ั บ ธนาคารในกรณี ท ีม ีก ารจํ า หน่ า ยกรมธรรม์ผ่ า น
ช่อ งทางธนาคาร

บริษั ทมีค่า ใช ้จ่า ยในส่ว นของค่า จ ้างและค่า บํ า เหน็ จ มีจํ านวน 2,758.14 ล ้านบาท 2,705.21

ล ้านบาท และ 2,805.34 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลํ าดับ โดยคิด เป็ นอัต ราการเติบ โตทีเ พิม ขึน
สําหรั บ ปี 2555 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 13.08 ปี 2556 ลดลงร ้อยละ 1.92 และปี 2557 เพิมขึน
- ร ้อยละ 3.70 นอกจากนี-เมือ
คํานวณอัต ราส่วนของค่าใช ้จ่ายส่วนนี-เทีย บกับเบีย
- ประกัน ภัย รับ สุท ธิ จะได ้อัต ราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ
ี ัตราที
2557 เท่ากับร ้อยละ 8.08 ร ้อยละ 6.97 และร ้อยละ 5.48 ตามลําดับ ซึง จะเห็ นได ้ว่าในปี 2557 ค่าใช ้จ่ายนี-มอ
เพิม
 ขึน
- ทัง- นีส
- าเหตุเกิดจากจากการเพิม
 ขึน
- ของจํานวนกรมธรรม์ และจํานวนทุนเอาประกันโดยรวม
้ า่ ยส่งเสริมการขาย
ค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการขายประกอบด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงานต่างๆ และค่าใช ้จ่ายในการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัดอบรมตัวแทนและทัศนศึกษานอกสถานที หรือการมอบรางวัลให ้กับตัวแทนดีเด่น เป็ น
ต ้น สําหรั บ ค่าใช ้จ่ายในส่วนนี-นั -นมีจํ านวน 333.84 ล ้านบาท 351.60 ล ้านบาท และ 310.53 ล ้านบาท ในปี 2555
2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราเติบโตเพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 1.54 สําหรั บปี 2555 อัตราเติบโตเพิม
 ขึน
- ร ้อยละ
5.32 สํ าหรั บ ปี 2556 และอั ต ราเติบ โตลดลงร ้อยละ 11.68 สํา หรั บ ปี 2557 นอกจากนี- เมือ คํ า นวณอั ต ราส่ว นของ
ค่าใช ้จ่ายส่วนนี-เปรียบเทียบกับเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิจะได ้อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับร ้อย
ละ 0.98 ร ้อยละ 0.91 และร ้อยละ 0.61 ตามลําดับ ทัง- นี- ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการขายในแต่ปีมีจํานวนทีไ ม่แตกต่าง
กันมากนั ก เนือ
 งจากบริษัทมีนโยบายควบคุมโปรแกรมส่งเสริมการขายตามอัตราส่วนเบีย
- ประกันตามแต่ละประเภทของ
แบบประกันทีไ ด ้รับในแต่ละปี
้ า่ ยในการร ับประก ันภ ัยอืน
ค่าใชจ

ค่า ใช ้จ่ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย อืน ประกอบด ้วย ค่า ใช ้จ่ า ยในการตรวจสุข ภาพ รวมถึง ค่ า ใช ้จ่ า ยเกีย วกั บ
พนั กงานในส่วนพิจารณารับประกันชีวต
ิ เป็ นหลัก โดยค่าใช ้จ่ายประเภทนี-มจ
ี ํานวน 30.22 ล ้านบาท 31.01 ล ้านบาท
และ 28.64 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราเพิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555 ร ้อยละ 45.42
และคิดเป็ นอัตราเพิม
 ขึน
- สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 2.61และคิดเป็ นอัตราลดลงสําหรับปี 2557 ร ้อยละ 7.64 เพิม
 ขึน
- ในปี
2555 และ 2556 เพิม
 ขึน
- ตามเบีย
- ประกันรับทีเ ติบโตผ่านทางช่องทางธนาคารเป็ นหลักตามทีไ ด ้กล่าวข ้างต ้น อย่างไรก็
ตามในปี 2557 ลดลงเนือ
 งจากมีการบริหารจัดการค่าใช ้จ่ายทีด
 ข
ี น
ึ้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด ้วย ค่าใชัจ่ายพนั กงานทีไ ม่ใช่พนั กงานในส่วนของการรับประกันภัยและ
การจั ด การค่ า สิน ไหมทดแทน ค่ า ใช ้จ่ า ยเกีย วกั บ อาคารสถานทีแ ละอุป กรณ์ ค่า ภาษี อ ากร และค่ า ใช ้จ่ า ยในการ
- 1,479.14 ล ้าน
ดําเนินงานอืน
 เป็ นต ้น เมือ
 พิจารณาโดยรวม จะเห็ นได ้ว่าค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน มีจํานวนทัง- สิน
บาท 1,720.36 ล ้านบาท และ 1,877.69 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555 ร ้อยละ 18.32 สําหรับปี 2556 ร ้อยละ 16.31 และสําหรับปี 2557 ร ้อยละ 9.15 โดย
สัดส่วนค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานรวมเมือ
 เทียบกับเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิจะได ้อัตราส่วนเท่ากับร ้อยละ 4.33 ร ้อยละ
4.43 และร ้อยละ 3.67 ตามลําดับ ซึง จะเห็นได ้ว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานเมือ
 เปรียบเทียบกับ
รายได ้จากเบีย
- ประกันรับสุทธิได ้อย่างต่อเนือง ซึง สะท ้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม
เมือ พิจ ารณาการเพิม ขึน
- ของค่า ใช ้จ่ายจะเห็ นได ้ว่ามีอัต ราเพิม ขึน
- ต่อ เนือ งทั ง- นี-ก็ เพือเพิม ศัก ยภาพในการแข่ง ขันให ้
องค์กรในระยะยาว โดยค่าใช ้จ่ายหลักในหมวดนี-ได ้แก่ ค่าใช ้จ่ายพนั กงาน ซึง บริษั ทได ้ให ้ความสําคัญ ในการพั ฒนา
บุคลากรในองค์กรในด ้านต่างๆ อย่างต่อเนือง ไม่วา่ จะเป็ นการให ้ทุนการศึกษาสนั บสนุ นในสาขาวิชาทีเ กียวกับธุรกิจ
ประกัน ชีว ต
ิ การสร ้างค่านิย มองค์ก รในการพั ฒ นาตนเอง เพือ รองรั บ การขยายตัว ขององค์ก รในอนาคต นอกจากนีส่วนที 3 หน ้าที 100

บริษัทยังคงนโยบายในด ้านการสร ้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ
 งเพือ
 สร ้างความรับรู ้
ให ้กับประชาชน
โดยรวมบริษั ทมีค่าใช ้จ่ายรวมในการรั บประกันภั ย เท่ากับ 35,445.54 ล ้านบาท 41,016.63 ล ้านบาท และ
58,224.85 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ โดยคิด เป็ นอัตราการเติบ โตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับ ปี 2555
ร ้อยละ 13.70 สํา หรั บ ปี 2556 ร ้อยละ 15.72 และสํา หรั บ ปี 2557 ร ้อยละ 41.95 โดยสัด ส่ว นรวมเมือ เทีย บกับ เบี-ย
ประกัน ภัยรั บสุทธิจะได ้อัตราส่วนเท่ากับร ้อยละ 103.86 ร ้อยละ 105.73และร ้อยละ 113.78 ตามลํ าดับ จะเห็ นได ้ว่า
ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยของบริษัทมากกว่ารายได ้จากเบีย
- ประกันภัยรับสุทธิ ซึง เป็ นลักษณะของผลประกอบการ
ตามปกติของบริษัทในธุรกิจประกันชีวต
ิ โดยทีบ
 ริษัทจะต ้องนํ าเบีย
- ประกันภัยทีไ ด ้รับจากผู ้เอาประกันภัยมาบริหารจัดการ
ให ้เกิดรายได ้จากการลงทุนเพือ
 นํ าไปจ่ายผู ้เอาประกันภัยและส่วนเกินจากการจ่ายคืนผู ้เอาประกันภัยและค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ
คือกําไรของบริษัท
ั ส่วนค่าใช ้จ่ายรวมในการรับประกันภัยต่อเบีย
อย่างไรก็ตาม การทีส
 ด
- ประกันภัยรับสุทธิเพิม
 ขึน
- ในปี 2555 จนถึง
ปั จจุบัน มีสาเหตุทส
ี ําคัญ จากการเพิม
 ขึน
- ของเงินสํารองประกันชีวต
ิ ตามทีไ ด ้กล่าวในหัวข ้อ “เงินสํารองประกันภัยเพิม

จากปี กอ
่ น” รวมถึงค่าใช ้จ่ายพนักงานและค่าโฆษณาทีเ พิม
 ขึน
- อย่างต่อเนือ
 งตัง- แต่ปี 2555 เป็ นต ้นมา
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุนเป็ นกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์ บริษัทมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพ ย์
เท่ากับ กําไร 480.10 ล ้านบาท 592.98 ล ้านบาท และ 1,514.74 ล ้านบาท ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ
โดยคิดเป็ นอัตราการเปลีย
 นแปลงสําหรับปี 2555 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 39.52 สําหรับปี 2556 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 23.51 สําหรับปี
2557 เพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 155.45 ทัง- นี- สาเหตุทส
ี ําคัญของกําไรจากเงินลงทุนทีส
 งู ขึน
- ในปี 2557 เนืองจากมีการขายเงิน
ลงทุนเพือ
 ค ้าและเงินลงทุนเผือ
 ขายจากการปรับตัวทีด
 ข
ี น
ึ- ของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2557 ทําให ้บริษัททยอยรับรู ้
กําไรจากการขายเงินลงทุนหลายรายการ
หน่วย : ล ้านบาท
กําไรจากตราสารทุน
กําไรจากตราสารหนีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ปี 2555
472.30
7.80
480.10

ปี 2556
536.03
56.95
592.98

ปี 2557
1,470.68
44.06
1,514.74

เงินสมทบจ่ายให้ก ับสําน ักงานคณะกรรมการกําก ับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประก ันภ ัย
หมายถึง เงินสมทบทีต
 ้องนํ าส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามมาตรา
12(4) และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวต
ิ ซึง กําหนดให ้บริษัทนํ าส่งเงินสมทบ ในอัตราร ้อยละ 0.30 ของ
เบีย
- ประกันภัยปี แรก และในอัตราร ้อยละ 0.15 ของเบีย
- ประกันภัยปี ต่อไปทีบ
 ริษัทได ้รับ โดยในปี 2555 เท่ากับ 59.34
ล ้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 68.85 ล ้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 85.26 ล ้านบาท ซึง เพิม
 ขึน
- ในปี 2555 2556 และ
2557 ร ้อยละ 2.83 ร ้อยละ 16.01 และร ้อยละ 23.83 ตามลํ าดับ ซึง เพิมขึน
- ตามสัด ส่วนของเบีย
- ประกันภั ย รั บ ทีเ พิม
สูงขึน
เงินสมทบกองทุนประก ันชีวต
ิ
หมายถึง เงินสมทบเข ้ากองทุนประกันชีวต
ิ ตามมาตรา 52 มาตรา 85/3 และ มาตรา 85/4 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ประกันชีวต
ิ พ.ศ. 2535 แก ้ไขเพิม
 เติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวต
ิ (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2551 ทีก
 ําหนดให ้บริษัทนํ าส่ง
เงินสมทบให ้กับกองทุนประกันชีวต
ิ ในอัตรา ร ้อยละ 0.10 ของเบีย
- ประกันภัยรับรวมของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทมี
ค่าใช ้จ่าย เงินสมทบกองทุนประกันชีวต
ิ เท่ากับ 34.64 ล ้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 39.08 ล ้านบาท และในปี 2557
เท่า กั บ 51.81 ล ้านบาท ซึง เพิม ขึน
- ในปี 2555 2556 และ 2557 ร ้อยละ 9.77 ร ้อยละ 12.81 และร ้อยละ 32.57
ตามลําดับ ซึง เพิม
 ขึน
- ตามสัดส่วนของเบีย
- ประกันภัยรับทีเ พิม
 สูงขึน
-

ส่วนที 3 หน ้าที 101

กําไรสําหร ับปี
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไรสําหรับปี อย่างต่อเนืองโดยในปี

2555 2556 และ 2557 บริษัทมี

กําไรสําหรับปี จํานวน 3,723.55 ล ้านบาท 4,380.50 ล ้านบาท และ 2,664.72 ล ้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตที
เพิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555 จํ านวน 1.00 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.03 เพิม
 ขึน
- สําหรั บปี 2556 จํ านวน 656.95 ล ้าน
บาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 17.64 และลดลงสําหรับปี 2557 จํ านวน 1,715.78 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 39.17 โดย
สัด ส่ว นกํ า ไรสํา หรั บ ปี เมือ เทีย บกับ รายได ้รวมจะได ้อั ต ราส่ว นเท่ า กับ ร ้อยละ 9.35 ร ้อยละ 9.55 และ ร ้อยละ 4.44
ตามลําดับ ซึง จะเห็นได ้ว่าบริษัทมีอต
ั ราการลดลงของกําไรสําหรับปี ซึง เกิดจาก ค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงินสํารองประกัน
ชีว ต
ิ ทีม ีก ารปรั บ ตั ว สูง ขึน
- ตามทีไ ด ้กล่า วไปแล ้วในหั ว ข ้อ “เงิน สํ า รองประกั น ภั ย เพิม จากปี ก่อ น” ทั ง- นี- หากไม่ ร วม
ผลกระทบจากการตัง- สํารองเพิม เติม ดัง กล่าว บริษั ทจะแสดงกํ าไรสําหรั บ ปี (สุท ธิจ ากผลกระทบทางภาษี ) จํ า นวน
5,305 ล ้านบาท สูงขึน
- จากปี 2556 ร ้อยละ 21
กําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมสําหร ับปี
บริษั ทมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2555 2556 2557 จํานวน 6,894.76 ล ้านบาท 3,618.39 ล ้าน
บาท และ 3,812.04 ล ้านบาทโดยคิดเป็ นอัตราเติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับปี 2555 จํานวน 3,062.60 ล ้านบาท หรือร ้อยละ
79.92 เมือ
 เทีย บกับ ปี 2554 คิดเป็ นอัต ราลดลงสําหรั บปี 2556 จํ านวน 3,276.37 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 47.52 เมือ
เทียบกับปี 2555 และคิดเป็ นอัตราเติบโตทีเ พิม
 ขึน
- สําหรับปี 2557 จํานวน 194 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 5 เมือ
 เทียบกับปี
2556 โดยกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จนี-ได ้รวมกําไรสําหรับปี กับรายการ “ผลต่างจากการเปลีย
 นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ
ของเงิน ลงทุน เผือ ขาย” ด ้วย โดยในปี 2555 บริษั ทมีกํ าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จทีค่อ นข ้างสูง เนือ งจากว่า ในปี ดัง กล่า ว
สภาวะของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวดีขน
ึ- มากเมือ
 เปรียบเทียบกับปี 2554 ทําให ้มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ

ขายซึง ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนเพิม
 สูงขึน
- ซึง ในปี 2556 นั น
- ดัชนี-ปรับตัวลดลงและได ้มีปรับตัวทีด
 ข
ี น
ึ- ในปี
2557 ซึง ส่งผลให ้กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2556 ตํา กว่าปี 2555 และตํา กว่าปี 2557
งบการเงินรวม
กําไรสําหร ับปี และ กําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมสําหร ับปี
บริษั ทรวมมีร ายการทีเ พิม เติม จากบริษั ทย่ อ ยหลั ก ๆดั ง นี- รายได ้อืน จํ า นวน 1.87 ล ้านบาท ค่า จ ้างและค่ า
บําเหน็ จจํานวน 1.63 ล ้านบาท และค่าใช ้จ่ายดําเนินงานจํานวน 3.19 ล ้านบาท
บริษัทแสดงกําไรสําหรับปี 2557 ที 2,662 ล ้านบาท และมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2557 ที 3,809
ล ้านบาท ซึง เป็ นจํ านวนทีต
 ํากว่าจํ านวนทีแ
 สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3 ล ้านบาทจากการรวมผลขาดทุน
จากบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (บริษัทย่อย)

กําไรสุทธิ (บาท)
Net Income (Baht)

กําไรต่อหุ้น (บาท)
Earnings per share (Baht)

4,381

1.57

3,723

2.59
2.03

3,724

2.21

2,665
1.57

2,662
2554
2011

2555
2012

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

2556
2013

2557
2014

2554
2011

งบการเงินรวม

2555
2012
งบการ เงิน เฉพาะกิจก าร
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2556
2013
งบการ เงินรวม

2557
2014

13.2.3 กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
หากพิจ ารณาการเปลีย
 นแปลงของกระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดํ าเนิน งานของบริษั ท ซึง เท่ากับ 27,247.18
ล ้านบาท 28,087.17 ล ้านบาท และ 42,382.28 ล ้านบาท จะเห็ น ว่า กระแสเงิน สดจากการดํ า เนิน งานเพิม ขึน
- อย่ า ง
ต่อเนืองทุกปี โดยมีก ารปรับ ตัวเพิม
 ขึน
- ร ้อยละ 20.36 ร ้อยละ 3.08 และร ้อยละ 50.90 ในปี 2554 2555 และ 2556
ตามลําดับ ซึง เป็ นผลมาจากการเติบโตของเบีย
- ประกันรับสุทธิและรายได ้จากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หากพิจารณาการเปลีย
 นแปลงของกระแสเงินสดใช ้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในปี 2555 2556 และ
2557 เท่า กับ จํ านวน 28,583.21 ล ้านบาท 27,514.57 ล ้านบาท และ 36,525.79 ล ้านบาทตามลํา ดับ ซึง เพิม ขึน
อย่างต่อเนือง จากการบริห ารกระแสเงินสดทีไ ด ้มาจากกิจกรรมดํ าเนิน งานไปใช ้ในกิจกรรมการลงทุนซึง เป็ นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท การเพิม
 ขึน
- ของกระแสเงินสดใช ้ไปเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเพิม
 ขึน
- ของกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
บริษัทมีรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประกอบด ้วยเงินสดรับเพิม
 ทุนจากการขายหุ ้นส่วนทีเ หลือ
จากการจ่ายหุ ้นปั นผล 131.12 ล ้านบาท เงินสดรั บเพิมทุนจากการใช ้สิท ธิใบสําคัญ แสดงสิทธิ 12.74 ล ้านบาท เงิน
กู ้ยืมจ่าย 950.00 ล ้านบาท และเงินปั นผลจ่ายซึง จ่าย 834.74 ล ้านบาท 916.75 ล ้านบาท และ 678.07 ล ้านบาท ในปี
2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเงินปั นผลจ่ายเป็ นไปตามผลประกอบการของบริษัท ซึง ไม่ได ้ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
13.2.4 อ ัตราส่วนทางการเงิน
อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบีย
- ประกันค ้างรับ ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 20.68 วัน 16.12 วัน และ 12.56 วัน
ตามลําดับ ดังจะเห็ น ได ้ว่า อัตราการหมุนเวียนของเบีย
- ประกันภั ยค ้างรับ ดังกล่าว ยังตํากว่านโยบายของบริษัท ทีใ ห ้
ระยะเวลาผ่อนผันในการชําระเบีย
- เป็ นเวลา 30 - 60 วัน นอกจากนั น
- อัตราหมุนเวียนเบีย
- ประกันภัยค ้างรับในแต่ละปี ยังมี
แนวโน ้มปรับตัวลดลง ซึง แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกชําระเบีย
- ประกันของบริษัท และการรักษาอัตราความ
คงอยูต
่ ามกรมธรรม์
อ ัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
บริษั ทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ ร ้อยละ 5.09 ร ้อยละ 4.98 และ
ร ้อยละ 5.41 ตามลําดับ โดยเฉลีย
 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ทป
ี ระมาณร ้อยละ 5 สําหรับปี 2557 ที
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ค่ อ นข า้ งสู ง เนื อ งจากว่ า บริษั ทมี กํ า ไรจากการขายเงิน ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ค่อนข ้างมากจากสภาวะตลาดทีด
 ข
ี น
ึอัตรากําไรสุทธิ ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ ร ้อยละ 9.35 ร ้อยละ 9.55 และ ร ้อยละ 4.44 ตามลําดับ ดังจะ
เห็ นได ้ว่า อัตราส่วนในปี 2557 ลดลงเมือ
 เทียบกับปี 2555 และ 2556 เกิดจากค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงินสํารองประกัน
ชีวต
ิ ทีม
 ก
ี ารปรับตัวสูงขึน
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริษัทมีอต
ั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ ร ้อยละ 2.91 ร ้อยละ 2.79 และ ร ้อย
ละ 1.38 ตามลําดับ สําหรับอัตราส่วนทีล
 ดลงมากในปี 2557 นี- มีสาเหตุสาํ คัญจากกําไรสําหรับปี ทล
ี ดลง

ส่วนที 3 หน ้าที 103

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษั ทมีอั ต ราส่ว นเงิน สํ า รองต่อ สิน ทรั พ ย์รวม ในปี 2555 ถึง ปี 2557 เท่า กับ 78.99 เท่า 80.35 เท่ า และ
ิ จากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี 2555 ถึงปี 2557
82.99 เท่า ตามลําดับ และเมือ
 พิจารณาอัตราส่วนหนีส
- น
 ะสามารถ
ซึง เท่ากับ 0.87 เท่า 0.88 เท่า และ 0.89 เท่าประกอบด ้วยนั น
- จะเห็นได ้ว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอทีจ
ิ ทีจ
ชําระหนีส
- น
 ะเกิดขึน
- ในอนาคตให ้กับผู ้เอาประกัน
ต่อหุน
้
บริษัทมีราคาทุนทีต
 ราไว ้มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท มูลค่าหุ ้นตามบัญ ชี ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 16.16 บาท
18.37 บาท และ 15.07 บาท ตามลํา ดับ และกํ าไรสํา หรั บ ปี ต่อ หุ ้น ในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 2.21 บาท 2.59
บาท และ 1.50 บาท ตามลําดับ มูลค่าหุ ้นตามบัญชีและกําไรสําหรับปี ลดลงเป็ นผลมาจากการค่าใช ้จ่ายในส่วนของเงิน
สํารองประกัน ชีวต
ิ ทีม
 ก
ี ารปรั บตัวสูงขึน
- ตามทีก
 ล่าวข ้างต ้น เป็ นสาเหตุห ลัก เงินปั น ผลในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ
0.72 บาท 0.91 บาท และ 0.91 บาท ตามลําดับ ซึง บริษัทจ่ายจากกําไรสะสมทีเ พิม
 ขึน
13.3 ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชี
13.3.1 ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให ้แก่ ผู ้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี บัญชีทผ
ี ่านมามีจํานวนเงินรวม
1,600,000 บาท
13.3.2 ค่าบริการอืน
 ๆ (Non Audit Fee)
บริษั ทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริก ารอืน
 ซึง ได ้แก่ การตรวจสอบและการสอบทานรายงานการดํ ารง
 ง ให ้แก่ผู ้สอบบัญ ชีข องบริษั ท เป็ นจํ านวน 1,500,000 บาท และ Embedded value
เงินกองทุน ตามระดับ ความเสีย
ของบริษัททีค
 ํานวณตามวิธค
ี ณิตศาสตร์ประกันภัย ในรอบปี บญ
ั ชีทผ
ี า่ นมามีจํานวนเงินรวม 900,000 บาท
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจ ัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
 เดือนธันวาคมมีจํานวนเท่ากับ 5.04 แสนล ้านบาท1มีอัตราการเติบโตเพิม
เบีย
 ประกันชีวต
ิ รับรวม ณ สิน
 ขึน
 จาก
ระยะเดียวกันของปี ก่อนทีร ้อยละ 13.75 โดยแยกเป็ นเบีย
 ประกันชีวต
ิ รับรายใหม่จํานวน 1.71 แสนล ้านบาท อัตราการ
เติบโตเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 14.94 และเบีย
 ประกันชีวต
ิ รับปี ต่อไปจํานวน 3.33 แสนล ้านบาท อัตราการเติบโตเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ
13.15 มีอัตราการเก็บเบีย
 ประกันอยู่ทรี ้อยละ 86 โดยมี 5 บริษัทแรกทีม
 ส
ี ว่ นแบ่งการตลาดสูงสุดครองสัดส่วนการตลาด
ร ้อยละ 70 และอีก 19 บริษัททีเ หลือครองสัดส่วนการตลาดร ้อยละ 30 โดยบริษัทมีสว่ นแบ่งตลาดร ้อยละ 10.28% เป็ น
อันดับที 4 ซึง สูงขึน
 จากปี 2556 ซึง อยูอ
่ น
ั ดับที 5 ทีส
 ว่ นแบ่งตลาดร ้อยละ 8.83
ั ส่วนการขายทีเ ติบโตอย่างต่อเนือง โดยข ้อมูลตัง แต่เดือน
ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายทีม
 ส
ี ด
มกราคม - พฤศจิก ายน2557 พบว่า ธุ ร กิจ มี เ บีย ประกั น ภั ย รั บ รวมในช่ อ งทางธนาคารเพิ ม สู ง ขึน ร อ
้ ยละ 22 2เมื อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น และเมือ
 คํานวณเบีย
 ประกันช่องทางธนาคารเป็ นสัดส่วนของเบีย
 ประกันภัยรับรวม
ทุกช่องทางคิดเป็ นร ้อยละ 43 โดยเพิม
 สูงจากปี 2556 ทีม
 ส
ี ัดส่วนเป็ นร ้อยละ 39 ในขณะทีช
 ่องทางตัวแทนขยายตัว
ลดลงโดยมีเ บีย ประกั น ภั ย รั บ รวมเพิม ขึน
 เพี ย งร ้อยละ 6 และมีสัด ส่ว นเบีย ประกัน ภั ย รั บ รวมช่อ งทางตัว แทนต่อ เบีย
ประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร ้อยละ 51 ในปี 2557 ซึง ลดลงจากร ้อยละ 54 ในปี 2556
กําไรของภาคอุตสาหกรรมสําหรับปี 2557 (ข ้อมูลตัง แต่เดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2557) ลดลงจากปี
2556 จํานวน 23,417 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 56 โดยปี 2557 มีกําไรอยู่ท ี 18,445 ล ้านบาท และ ปี 2556 มีกําไรอยู่ท ี
41,861 ล ้านบาท ซึง มีสาเหตุทส
ี ําคัญจากเงินสํารองประกันชีวต
ิ ทีเ พิม
 สูงขึน
 ในปี 2557 จากปี 2556 จํานวน 77,181
ล ้านบาท หรือร ้อยละ 50 ในขณะทีเ บีย
 ประกันภัยรับเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 14
เหตุการณ์สําค ัญ
การเพิม
 ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษั ทจากจํ านวน 1,220 ล ้านบาท เป็ นจํ านวน 1,708 ล ้านบาท โดยการออกหุ ้นใหม่
จํานวน 488 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
 ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท จํ านวนเงิน 488 ล ้านบาท เพือรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลจํ านวน
482 ล ้านหุ ้น และขายหุ ้นทีเ หลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลจํานวน 2.77 ล ้านหุ ้นในราคา 47.25 บาทต่อหุ ้นและเสนอขาย
ต่อกองทุนสํารองเลีย
 งชีพพนั กงานบริษัท จํานวน 362 หุ ้นในราคา 1 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นการรับชําระค่าหุ ้นทีอ
 อกและ
เรีย กชําระแล ้วจํ านวน 2.8 ล ้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ ้นจํ านวน 128.3 ล ้านบาท รวมเป็ นจํ านวน 131.1 ล ้านบาท
 หุ ้นสามัญของกลุ่ม
นอกจากนั น
 จํ านวนหุ ้นทีเ หลืออีก 2.9 ล ้านหุ ้นเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
บริษัทในอนาคต
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บีแอลเอ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์)
 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โดยเพิม
ในปี 2557 บริษัทได ้เข ้าซือ
 การลงทุนจากร ้อยละ 15 เป็ น
ร ้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล ้ว คิดเป็ นจํานวนเงิน 3.98 ล ้านบาท

1ข ้อมูลการจากสมาคมประกันชีวต
ิ ไทย

2

ข ้อมูลการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ข้อมูลผลการดําเนินงานทีส
+ ําค ัญ
ตารางที+ 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
4/2557
หน่วย : ล้านบาท
รายได ้
เบีย ประกันภัย รั บสุทธิ
รายได ้จากการลงทุนสุทธิ
รายได ้อืน

รวมรายได้
ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายการรั บประกันภัย
ค่าใชจ่้ ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาษี
กําไรสุทธิ

7,446
2,259
963
10,668

รายไตรมาส
4/2556

100%
30%
13%
143%

(7,305) -98%
(538) -7%
(7,843) -105%
(546) -7%
2,279
31%

8,350
1,768
111
10,229

รายปี
%QoQ

100%
21%
1%
123%

-11%
28%
763%
4%

(8,669) -104%
(442) -5%
(9,111) -109%
(213) -3%
905
11%

-16%
22%
-14%
156%
152%

ปี 2557

51,172
8,812
1,489
61,473

100%
17%
3%
120%

(56,347) -110%
(2,015) -4%
(58,362) -114%
(446) -1%
2,665
5%

ปี 2556

38,795
7,056
584
46,435

%YoY

100%
18%
2%
120%

32%
25%
155%
32%

(39,296) -101%
(1,828) -5%
(41,125) -106%
(930) -2%
4,381
11%

43%
10%
42%
-52%
-39%

เบีย
 ประกันภัยรับ
ในไตรมาสที 4 ปี 2557 นี เบีย
 ประกันภัยรับมีการเติบโตทีช
 ะลอตัวลง โดยเบีย
 ประกันภัยรับปี แรกลดลงร ้อยละ
33 โดยมีเ บีย
 ประกัน ภั ย ปี แรกจํ านวน 1,298 ล ้านบาท ในขณะทีไตรมาสที 1 และไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีก าร
เติบโตทีร ้อยละ 200 ร ้อยละ 37 และลดลงร ้อยละ 48 ตามลําดับ ในไตรมาสที 4 ปี 2556 บริษั ทมีเบีย
 ประกันภัยรั บปี
แรกช่องทางธนาคารประเภทการชําระเบีย
 ครัง เดียวจํ านวนมากในขณะทีไ ตรมาสที 4 ปี 2557 ไม่มเี บีย
 ประกันภั ยรั บ
ผลิตภัณฑ์ใดทีม
 ป
ี ริมาณการขายมากเป็ นพิเศษ
เบีย
 ประกันภัยรับปี ต่อไปมีอต
ั ราเติบโตในไตรมาสที 4 นีทรี ้อยละ 1 ในขณะทีไ ตรมาสที 1 ไตรมาส 2 และ ไตร
มาส 3 มีอัตราการเติบโตทีร ้อยละ 48 ร ้อยละ 2 และ ร ้อยละ 0.1 ตามลําดับ ทัง นี เนืองจากว่าในไตรมาสที 1 ปี 2556
บริษัทมีเบีย
 ประกันภัยรับปี แรกทีม
 อ
ี ัตราการเติบโตสูงทําให ้เบีย
 ประกันรับปี ต่อไปของบริษัทเติบโตในช่วงไตรมาสแรกปี
นี สําหรับภาพของเบีย
 ประกันภัยรับสุทธิของไตรมาสที 4 นี บริษัทมีอัตราการลดลงของเบีย
 ประกันภัยรับรวมอยู่ทรี ้อย
ละ 11 โดยมีเบีย
 ประกันภัยรับรวมจํานวน 7,446 ล ้านบาท
ช่อ งทางการจั ดจํ าหน่ ายหลัก ของบริษั ทในไตรมาสที 4 ปี 2557 เป็ นการขายผ่านช่อ งทางตัวแทนโดยมีเบีย

ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย
 ประกันภัยรั บรวมคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 55 และร ้อยละ 42 สําหรับสัดส่วนเบีย

ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย
 ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึง เมือ
 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนจะ
พบว่าสัดส่วนเบีย
 ประกัน ช่อ งทางตัวแทนดังกล่าวลดลงเพียงเล็ก น ้อยโดยในปี 2556 บริษั ทมีสัด ส่วนเบีย
 ประกัน ภั ย
ช่องทางตัวแทน และเบีย
 ประกันภัยช่องทางธนาคารต่อเบีย
 ประกันภัยรับรวมอยูท
่ รี ้อยละ 56 และ ร ้อยละ 42 ตามลําดับ
สําหรับปี 2557 เบีย
 ประกันภัยรับปี แรกมีอัตราการเติบโตทีร ้อยละ 81 โดยมีเบีย
 ประกันภัยปี แรกจํานวน 19,069
ล ้านบาท เนืองจากว่าในไตรมาสที 1 ปี 2557 บริษัทมีเบีย
 ประกันภัยรับจากช่องทางธนาคารจํานวนมาก ส่งผลให ้เบีย

ประกันภัยรับปี แรกของช่องทางธนาคารเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 101 ส่วนในช่องทางตัวแทนนัน
 ผลงานเบีย
 รับปี แรกในปี 2557 มี
อัตราเติบโตทีน
 ่าพอใจโดยมีเบีย
 ประกันรับปี แรกช่องทางตัวแทนมีอต
ั ราการเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 5
เบีย ประกั น ภั ย รั บ สุท ธิข องปี 2557 จํ า นวน 51,172 ล ้านบาท เพิม ขึน
 ร ้อยละ 32 โดยเบีย ประกั น ภั ย รั บ รวม
ช่อ งทางธนาคารต่อ เบีย
 ประกันภั ยรั บ รวมทุกช่องทางของปี 2557 คิด เป็ นสัด ส่วนร ้อยละ 71 และร ้อยละ 27 สําหรั บ
สัดส่วนเบีย
 ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย
 ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึง เมือ
 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับ
ปี กอ
่ นจะพบว่าสัดส่วนเบีย
 ประกันภัยช่องทางธนาคารต่อเบีย
 รับรวมเพิม
 ขึน
 ทัง นีเกิดจากเบีย
 ประกันภัยรับปี แรกทีเ พิม
 ขึน

ในช่อ งทางธนาคารในอั ต ราการเติบ โตทีส ูง มาก ด ้วยเหตุนี สัด ส่ว นเบีย ประกั น ภั ย รั บ ของช่อ งทางธนาคารต่อ เบีย
ั ส่วนเบีย
ประกันภัยรับรวมจึงเพิม
 ขึน
 จากปี 2556 ซึง มีสด
 ประกันภัยช่องทางธนาคาร และเบีย
 ประกันภัยช่องทางตัวแทน
ต่อเบีย
 ประกันภัยรับรวมอยูท
่ รี ้อยละ 63 และ ร ้อยละ 34 ตามลําดับ
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ตารางที+ 2: อัตราการเพิม
 ขึน
 / ลดลงของเบีย
 ประกันภัยรับปี แรก
C / ลดลง
อ ัตราการเพิม
+ ขึน
ไตรมาสที+ 1

ไตรมาสที+ 2

ไตรมาสที+ 3

ไตรมาสที+ 4

รวม

ช่องทางธนาคาร

213%

37%

-56%

-24%

101%

ช่องทางตัวแทน

112%

36%

-15%

-48%

5%

ช่องทางอืน
 ๆ
รวม

-17%

50%

33%

38%

18%

200%

37%

-48%

-33%

81%

ตารางที+ 3: อัตราการเพิม
 ขึน
 / ลดลงของเบีย
 ประกันภัยรับรวม
C / ลดลง
เพิม
+ ขึน
ไตรมาสที+ 1

ไตรมาสที+ 2

ไตรมาสที+ 3

ไตรมาสที+ 4

รวม

ช่องทางธนาคาร

134%

7%

-23%

-8%

48%

ช่องทางตัวแทน

23%

9%

3%

-9%

5%

4%

10%

7%

35%

10%

104%

7%

-13%

-7%

33%

ช่องทางอืน
 ๆ
รวม

ตารางที+ 4: อัตราส่วนเบีย
 ประกันภัยแต่ละช่องทางต่อเบีย
 ประกันภัยรับรวม
ไตรมาสที+ 1

ไตรมาสที+ 2

2557
ไตรมาสที+ 3

ไตรมาสที+ 4

รวม

ไตรมาสที+ 1

ไตรมาสที+ 2

2556
ไตรมาสที+ 3

ไตรมาสที+ 4

รวม

ช่องทางธนาคาร

85%

66%

56%

42%

71%

74%

67%

63%

42%

63%

ช่องทางตัวแทน

13%

31%

41%

55%

27%

22%

30%

35%

56%

34%

2%

3%

3%

2%

2%

4%

3%

3%

2%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ช่องทางอืน
 ๆ
รวม

รายได ้จากการลงทุน
ในไตรมาสที 4 ปี 2557 บริษัทมีรายได ้จากการลงทุน 2,259 ล ้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทุน 955 ล ้านบาท
เพิมสูงขึน
 จากปี ก่อนหน ้าร ้อยละ 73 โดยแบ่งเป็ นการเพิม
 สูงขึน
 ของรายได ้จากการลงทุนร ้อยละ 28 และเป็ นการเพิม
สูงขึน
 ของกําไรจากเงินลงทุนร ้อยละ 989 ทัง นีการเพิม
 ขึน
 ของรายได ้จากการลงทุนมีสาเหตุหลักจากการเพิม
 ขึน
 ของ
สินทรัพย์ลงทุนซึง เพิม
 สูงขึน
 ร ้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ในขณะทีก
 ําไรจากเงินลงทุนเพิม
 สูงขึน
 มากจาก
ภาวะของตลาดหลักทรัพย์ทด
ี ข
ี น
ึ ในไตรมาสที 4 ปี นี
ในปี 2557 บริษัทมีรายได ้จากการลงทุน 8,812 ล ้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทุน 1,515 ล ้านบาท เพิม
 สูงขึน

จากปี ก่อนหน ้าร ้อยละ 35 โดยแบ่งเป็ นการเพิม
 สูงขึน
 ของรายได ้จากการลงทุนร ้อยละ 25 และเป็ นการเพิม
 สูงขึน
 ของ
กําไรจากเงินลงทุนร ้อยละ 155 ทัง นีการเพิมขึน
 ของรายได ้จากการลงทุนมีสาเหตุหลักจากการเพิม
 ขึน
 ของสินทรัพ ย์
ลงทุนซึง เพิม
 สูงขึน
 ร ้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ในขณะทีก
 ําไรจากเงินลงทุนเพิม
 สูงขึน
 มากจากภาวะของ
ตลาดหลักทรัพย์ทด
ี ข
ี น
ึ ในปี นี
เมือ
 พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทัง ปี พบว่าอัตราส่วนเพิม
 ขึน
 จากร ้อยละ 4.98 ในปี 2556 เป็ น
ร ้อยละ 5.41 ในปี 2557 และเมือพิจารณาอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมกํา ไรขาดทุน จากการปรั บ มูล ค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ
 ขาย ซึง ส่วนมากได ้แก่เงินลงทุนในหุ ้นทุนด ้วยนั น
 พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะ
เป็ นร ้อยละ 6.16 และร ้อยละ 4.37 ในปี 2557 และ 2556 ตามลําดับ
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ค่าใช ้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช ้จ่ายการรับประกันภัยของไตรมาสที 4 ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ร ้อยละ 16 หรือ 1,364 ล ้านบาท โดย
ลดลงจาก 8,669 ล ้านบาทในปี 2556 เป็ น 7,305 ล ้านบาทในปี 2557
1.

รายการ “เงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 ขึน
 จากงวดก่อน” ซึง ลดลงร ้อยละ 23 เนืองจากเบีย
 ประกันภัยรับลดลง
ประมาณร ้อยละ 11 และบริษัทได ้มีการทบทวนข ้อสมมติฐานในการคํานวณสํารองตามวิธ ี Gross Premium
 ปี เพื อ สะท ้อนประสบการณ์ ท ีเ กิด ขึน
Valuation: GPV3 ทุ ก สิน
 จริง ส่ง ผลกระทบให ้สํ า รองตาม GPV มี
 ไตรมาสที
มูลค่าลดลง แม ้ว่าในช่วงไตรมาสที 4 ปี 2557 อัตราดอกเบีย
 ยังคงลดลงเมือ
 เปรียบเทียบกับสิน
3 ปี 2557 ก็ตาม

2.

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช ้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ลดลงร ้อยละ 9
ทัง นี ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ทล
ี ดลงมาส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินครบกําหนดของบริษัทที
ลดลงมากถึงร ้อยละ 47 จํานวนทีล
 ดลงนีมส
ี าเหตุหลักจากกรมธรรม์ทค
ี รบกําหนดในไตรมาสที 4 ปี 2557
มีจํานวนลดลง โดยเมือ
 เปรียบเทียบเงินครบกําหนดต่อสํารองประกันชีวต
ิ แล ้ว จะพบว่าสัดส่วนดังกล่าวอยู่
ทีร ้อยละ 26 และ 41 สําหรับปี 2557 และ 2556

3.

ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จเพิมขึน
 10 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 2 จาก 590 ล ้านบาทในปี 2556 เป็ น 600 ล ้าน
บาทในปี 2557 สวนทางกับเบีย
 ประกันรับรวมของบริษัทในไตรมาส 4 ทีล
 ดลงร ้อยละ 7 เนืองจากในไตร
มาส 4 ปี 2556 แบบประกันทีไ ด ้รับความนิยมมีการให ้อัตราค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จในอัตราตํา ในขณะทีใ น
ไตรมาสที 4 ปี 2557 แบบประกั น ทีข ายเป็ นแบบประกั น ทีเน น
้ ความคุ ้มครองซึง มีอั ต ราค่า จ ้างและค่ า
บําเหน็ จในอัตราทีค
 อ
่ นข ้างสูง

ค่าใช ้จ่ายการรับประกันภัยสําหรับปี 2557 สูงขึน
 ร ้อยละ 42 หรือ 17,208 ล ้านบาท โดยเพิม
 ขึน
 จาก 41,017ล ้าน
บาทในปี 2556 เป็ น 58,225 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง เพิม
 สูงขึน
 มากกว่าการเพิม
 ขึน
 ของเบีย
 ประกันภัยรับสุทธิซงึ เพิม
 ขึน

ในอัตราร ้อยละ 32 ค่าใช ้จ่ายในการรับประกันภัยทีเ พิม
 สูงขึน
 มากในปี นี ได ้แก่
1.

รายการเงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 ขึน
 จากปี ก่อนโดยเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 61 ซึง มีสาเหตุหลักจากการตัง สํารอง
เพิม
 เติมสําหรับส่วนต่างของเงินสํารองตามวิธ ี GPV ทีส
 งู กว่าวิธ ี NPV ตามทีก
 ล่าวในวรรคก่อน โดยบริษัท
ตัง สํารองเพิม
 เติมเท่ากับจํานวนที GPV สูงกว่า NPV จํานวน 3,300 ล ้านบาท

2.

ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าใช ้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์เพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 14
ทัง นี ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ทเี พิม
 ขึน
 มาส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม
 ขึน
 ของค่าเวนคืนกรมธรรม์ทเึ พิม

สูงขึน
 มากถึงร ้อยละ 54 จํานวนทีเ พิม
 ขึน
 นีม
 ส
ี าเหตุหลักจากกรมธรรม์ทม
ี ผ
ี ลบังคับซึง มีจํานวนมากขึน


3.

ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จเพิมขึน
 100 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 4 จาก 2,705 ล ้านบาทในปี 2556 เป็ น 2,805
ล ้านบาทในปี 2557 ซึง สูงขึน
 เป็ นอัตราทีต
 ํา กว่าการเพิม
 ขึน
 ของเบีย
 ประกันภัยรับรวมของบริษัททีเ พิม
 สูงขึน

 ประเภทสะสม
ถึงร ้อยละ 33 เนือ
 งจากว่าเบีย
 ประกันส่วนใหญ่ทเี พิม
 ขึน
 ของปี 2557 เป็ นแบบประกันระยะสัน
ทรัพย์ซงึ มีอต
ั ราค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จในอัตราทีค
 อ
่ นข ้างตํา

3
ซึง เป็ นวิธก
ี ารคํ านวณสํารองประกันชีวต
ิ ทีป
 รับสมมติฐานในการคํานวณเป็ นปั จจุบัน ทีค
 ํานวณตามหลักการกํากับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
 ง
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีใ ช ้ในการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย
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ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานไตรมาสที 4 เติบโตขึน
 ร ้อยละ 23 หรือ 97 ล ้านบาท จาก 421 ล ้านบาทในปี 2556
เป็ น 518 ล ้านบาทในปี 2557 เนื อ งจากในไตรมาสที 4 นี บ ริษั ทได ้ออกผลิต ภั ณ ฑ์ใหม่ แบบประกัน บํ า นาญพร ้อม
เกษี ยณ (BLA Unit Pension) ซึง ส่งผลให ้มีคา่ โฆษณาเพิม
 สูงขึน

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับ ปี 2557 เติบโตขึน
 ร ้อยละ 9 หรือ 157 ล ้านบาท จาก 1,720 ล ้านบาทในปี
2556 เป็ น 1,877 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง สืบเนืองมาจากการพั ฒนาด ้านบุคลากรของบริษัทเป็ นหลัก เพือรองรั บการ
ขยายตัว ของภาคธุรกิจและเพิมศัก ยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี บริษั ทก็ ยัง คงนโยบายในการใช ้จ่ายทางด ้านการ
โฆษ ณ าประชาสั ม พั นธ์ ใ นปี 2557 ต่ อ เนื อ งจากปี 2556 โดยเป็ นการทํ า สือ สารทางการตลาดแบบครบวงจร
(Integrated Marketing Communication) ทัง ทางด ้านการโฆษณาผ่า นทางโทรทั ศ น์ซ งึ มีวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการ
สร ้างการรั บ รู ้ในแบรนด์ “กรุ ง เทพประกั น ชีว ต
ิ ” ตลอดจนการประชาสัม พั น ธ์ใ นเรือ งการวางแผนทางการเงิน ทั ง ใน
กรุงเทพมหานครและภูมภ
ิ าคต่างๆ ในประเทศไทยเพือให ้ความรู ้ความเข ้าใจแก่ประชาชนทุกกลุ่มในความสําคัญของ
การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด ้าน
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาสที 4 ปี 2557 ที 2,279 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
 จากกําไรสําหรับไตรมาสที 4 ปี 2556 ที
905 ล ้านบาท จํานวน 1,374 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 152 ทัง นี เนืองจากการผลของการกลับรายการสํารองเพิม
 เติมที
เคยตัง ในไตรมาสก่อ นจํ านวน 798 ล ้านบาท และการเพิม ขึน
 ของรายได ้จากการลงทุน สุท ธิเพิม ขึน
 ส่งผลให ้กํ า ไร
สําหรับงวดนีเ พิม
 ขึน
 ทัง นี หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง สํารองลดลงดังกล่าว บริษัทจะแสดงกําไรสําหรับงวด (สุทธิ
จากผลกระทบทางภาษี ) จํานวน 1,641 ล ้านบาท สูงกว่าปี 2556 ร ้อยละ 81
บริษัทมีกําไรสําหรับปี 2557 ที 2,665 ล ้านบาท ลดลงจากกําไรของปี 2556 ที 4,381 ล ้านบาท จํานวน 1,716
ล ้านบาท หรือร ้อยละ 39 ทัง นี เนืองจากการเพิม
 ขึน
 ของรายได ้รวมของบริษัท และการเพิม
 ขึน
 ของรายได ้จากการลงทุน
สุทธิเพิม
 ขึน
 ในจํานวนทีต
 ํา กว่าการเพิม
 ขึน
 ของค่าใช ้จ่ายการรับประกัน ส่งผลให ้กําไรสําหรับงวดนีล
 ดลง ซึง สาเหตุหลัก
มาจากการเพิม
 ขึน
 ค่าใช ้จ่ายการรับประกันของสํารองประกันชีวต
ิ เกิดจากผลกระทบของภาวะอัตราดอกเบีย
 ตกตํา ทําให ้
บริษั ทมีภ าระเงิน สํา รองเพิมสูงขึน
 กว่าปกติ ทัง นี หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง สํารองเพิม เติม ดังกล่าว บริษั ทจะ
แสดงกําไรสําหรับงวด (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี ) จํานวน 5,305 ล ้านบาท สูงขึน
 จากปี 2556 ร ้อยละ 21
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม
บริษั ทมีกํ าไรสําหรั บ ไตรมาสที 4 ปี 2557 ที 2,278 ล ้านบาท และแสดงกํ าไรสํา หรั บ ปี 2557 ที 2,662 ล ้าน
บาท ซึง เป็ นจํานวนทีต
 ํากว่ากําไรสําหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการเนืองจากว่าในไตรมาส 3 ปี 2557 นี บริษัทได ้
 กิจการบริษัท บีแอลเอ อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“BLAIB”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้นเป็ นร ้อยละ 99 และได ้
เข ้าซือ
รวมกําไรสําหรับงวดของ BLAIB มาแสดงในงบการเงินรวม ซึง BLAIB แสดงผลขาดทุนจํานวนประมาณ 1.3 ล ้านบาท
และ 3.0 ล ้านบาทสําหรับงวด 3 เดิอนและสําหรับปี ตามลําดับ
สรุปฐานะการเงิน
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ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ิ ทรั พย์
สน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด
เบีย
 ค ้างรั บ
ิ ทรั พย์ลงทุน
สน
ทีด
 น
ิ อาคารและอุปกรณ์
ิ ทรั พย์อน
สน
ื
ิ ทร ัพย ์
รวมสน
ิ และส่วนของผู ้ถ อ
หนีส
 น
ื หุน้
สํารองประกันชวี ต
ิ
ิ จากสัญญาประกันภัย
หนีส
 น
ิ อืน
หนีส
 น

ิ
รวมหนีส
C น
ส่วนของผูถื
้ อหุน
้
ิ และส่วนของผูถื
รวมหนีส
C น
้ อหุน
้

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 31 ธ.ค. 56

เปลีย
+ นแปลง
%

5,703
1,725
202,973
402
4,785
215,588

3%
1%
94%
0%
2%
100%

1,331
1,840
165,163
346
3,115
171,795

1%
1%
96%
0%
2%
100%

4,372
-114
37,810
56
1,669
43,793

328%
-6%
23%
16%
54%
25%

177,435
9,131
3,443
190,009
25,579
215,588

82%
4%
2%
88%
12%
100%

136,616
8,842
4,074
149,532
22,263
171,795

80%
5%
2%
87%
13%
100%

40,819
289
-631
40,477
3,316
43,793

30%
3%
-15%
27%
15%
25%

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอต
ั ราการเติบโตเพิม
 ขึน
 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ร ้อยละ 25 โดยรายการสําคัญ
ทีม
 อ
ี ัตราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 23 ทัง นีเนืองมาจากการเติบโตของรายได ้ปี 2557 ที
 ปี 2557 มี
เติบ โตร ้อยละ 31 จาก 45,851 ล ้านบาทสํ า หรั บ ปี 2556 เป็ น 59,984 ล ้านบาทในปี 2557 โดย ณ สิน
สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.94
ิ
หนีส
 น
ิ รวมเพิม
ิ จากสัญญาประกันภัยเพิม
หนีสน
 ขึน
 ร ้อยละ 27 จากณ วันที 31 ธันวาคม 2556 โดยหนีสน
 ขึน
 ร ้อยละ 28
จากการเพิม
 ขึน
 ของเงินสํารองประกันชีวต
ิ ร ้อยละ 30 จํานวน 40,819 ล ้านบาทตามทีก
 ล่าวในส่วนผลการดําเนินงาน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
สํา หรั บ ส่วนของผู ้ถือ หุ ้นเพิม ขึน
 ร ้อยละ 15 จาก ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2556 ที 22,263 ล ้านบาทเพิม ขึน
 เป็ น
25,579 ล ้านบาท วันที 31 ธันวาคม 2557 จากสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557 จํานวน 2,665 ล ้าน
บาทและการเสนอขายหุ ้นทีเ หลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลจํานวน 131 ล ้านบาท นอกจากนีอ
 งค์ประกอบอืน
 ของส่วนของผู ้
ถือหุ ้นทีก
 ารเพิม
 ขึน
 ของกําไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ
 ขายสุทธิจากภาษี ร ้อยละ 26 หรือ 1,147
ล ้านบาทจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ทป
ี รั บตัวดีขน
ึ และอัตราดอกเบีย
 ทีป
 รับตัวลดลงทําให ้มูลค่าตราสารหนีเผือ
 ขายมี
มูลค่ายุตธิ รรมทีเ พิม
 ขึน

กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
ิ สองเดือน
งวดสบ
แหล่งทีม
 าของเงิน
จากการดําเนินงาน
จากการเพิม
 ทุน
เงินสดสุทธิไ ด ้มา
้
แหล่งทีใ ชไปของเงิ
น
กิจกรรมลงทุน
จ่ายเงินปั นผล
้
เงินสดสุทธิใชไป
กระแสเงินสดเพิม
+ ขึน
C สุทธ ิ

กระแสเงินสด
2557

2556

เปลีย
+ นแปลง

42,382
144
42,526

100%
0%
100%

28,087
59
28,147

100%
0%
66%

(37,476)
(678)
(38,154)
4,372

-88%
-2%
-90%
10%

(26,765)
(917)
(27,681)
465

-63%
-2%
-65%
1%
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14,295
84
14,379

51%
142%
51%

(10,711)
40%
239
-26%
(10,473)
38%
3,907 840%

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 5,703 ล ้านบาท เพิม
 ขึน

4,372 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 328 เมือ
 เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึง มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจํานวน 1,331 ล ้านบาท โดยแหล่งทีม
 าของเงินจํานวน 42,526 ล ้านบาท โดยหลักมาจากเบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ
จํานวน 50,652 ล ้านบาทในปี 2557 เพิม
 จากปี 2556 12,840 ล ้านบาท ดอกเบีย
 รับและเงินปั นผลเพิม
 ขึน
 จากปี 2556
จํานวน 1,637 ล ้านบาท ในขณะทีผ
 ลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่า
สินไหมทดแทนเพิม
 ขึน
 1,286 ล ้านบาทจาก 10,497 ล ้านบาทในปี 2556 เป็ น 11,783 ล ้านบาทในปี 2557
 งเพือ
สําหรับแหล่งใช ้ไปของส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึง เป็ นกิจกรรมหลักในการบริหารความเสีย
 รองรับ
ภาระผูกพันตามกรมธรรม์และการจ่ายเงินปั นจากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 และผลการดําเนินงานหกเดือนแรก
ของปี 2557
อ ัตราส่วนทางการเงินทีส
+ ําค ัญ
อ ัตราส่วนทางการเงินทสี+ ําค ัญ
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได ้ต่อเบีย
 ประกันภัย รั บสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบีย
 ประกันภัย รั บสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองต่อเบีย
 ประกันภัย รั บสุทธิ

รายไตรมาส
4/2557 3/2557
23%
-9%
38%
-16%
31%
-12%
43%
98%

รายปี
2557
2556
4%
10%
6%
14%
5%
11%
80%
65%

หมายเหตุ:
อัตรากําไรสุทธิ

= กําไรสุทธิ / รายได ้รวม

อัตราส่วนกําไรก่อนภาษี เงินได ้ต่อเบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ = กําไรก่อนภาษี เงินได ้ / เบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิตอ
่ เบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ

= กําไรสุทธิ / เบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ

อัตราส่วนเงินสํารองต่อเบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ

= เงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
 จากปี กอ
่ น / เบีย
 ประกันภัยรับสุทธิ

+ ง (Risk-Based Capital: RBC)
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระด ับความเสีย
บริษั ทมีอัต ราส่วนเงิน กองทุน ต่อ เงิน กองทุน ทีต ้องดํ ารงตามกฎหมาย ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2557 ทีร ้อยละ
4104ซึง เพิม
 สูงขึน
 จากอัตราเงินกองทุนทีต
 ้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที 30 กันยายน 2557 ทีร ้อยละ 281 และเป็ น
อัตราทีส
 งู กว่าอัตราทีก
 ําหนดโดยสํานั กงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ที
ิ มากขึน
ร ้อยละ 140 เนือ
 งจากการปรับตัวทีด
 ข
ี น
ึ ของอัตราดอกเบีย
 ทีส
 ง่ ผลให ้มูลค่าทรัพย์สน
 และการทบทวนสมมติฐาน
ประจําปี ซงึ ทําให ้เงินสํารองลดลง

4

อัตราส่วนดังกล่าว เป็ นอัตราส่วนทีไ ม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี โดยคาดว่าจะแล ้วเสร็ จในเดือนเมษายน 2558
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การร ับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษัทได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี ฉบับนีแล ้ว ด ้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่า ข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้องครบถ ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให ้ผู ้อืน
* สําคัญผิด หรือไม่ขาดข ้อมูลทีค
* วรต ้องแจ ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข ้อมูลทางการเงินทีส
* รุปมาในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี ได ้แสดงข ้อมูลอย่างถูกต ้อง
ครบถ ้วนในสาระสําคัญเกีย
* วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล ้ว
(2) บริษัทได ้จัดให ้มีระบบการเปิ ดเผยข ้อมูลทีด
* ี เพือ
* ให ้แน่ใจว่าบริษัทได ้เปิ ดเผยข ้อมูลในส่วนทีเ* ป็ น
สาระสําคัญทัง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว รวมทัง ควบคุมดูแลให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได ้จัดให ้มีระบบการควบคุมภายในทีด
* ี และควบคุมดูแลให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได ้แจ ้งข ้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที* 12 พฤศจิกายน 2557 ต่อผู ้สอบบัญ ชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษั ทแล ้ว ซึง* ครอบคลุม ถึง ข ้อบกพร่ อ งและการเปลี*ย นแปลงที*สํ าคั ญ ของระบบการควบคุม ภายใน
รวมทัง การกระทําทีม
* ช
ิ อบทีอ
* าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี เพือ
* เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ
* ริษัทได ้รับรองความถูกต ้องแล ้ว
* กํากับเอกสารนีไว ้ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่
บริษัทได ้มอบหมายให ้นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
* ของนายเสนาะ ธรรมพิพัฒ นกุล กํากับไว ้ บริษั ทจะถือว่าไม่ใช่ข ้อมูล ทีบ
มีลายมือ ชือ
* ริษั ทได ้รั บรองความถูก ต ้องของ
ข ้อมูลแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น


ชือ

ตําแหน่ง

1. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

2. นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

กรรมการ


ลายมือชือ

ผูร้ ับมอบอํานาจ

ชือ
1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ตําแหน่ง
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน


ลายมือชือ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย
 วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี า
ํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษ ัท
 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)

อายุ
(ปี )

1. นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ
ลงทุน
กรรมการผู ้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 27 เม.ย. 55
2. ดร. ศิร ิ การเจริญดี
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 56
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คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
London School of Economics,
UK

- ปริญญาเอก Monetary
Economics and Econometrics
& Operations Research,
Monash University,
Australia
- ปริญญาโท Economic
Statistics and Monetary
Economics, University of
Sydney, Australia
- ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม)
Economic Statistics, University
of Sydney, Australia
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP 6/2548)
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP
60/2548)
- หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP
4/2546)
- หลักสูตร Advanced
Management Program, รุน
่ ที
113/2538, Harvard Business
School
- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที
5/2550

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท
ทางตรง
เป็ นน ้องชายของ
2.692%
นายชัย โสภณพนิช
ทางอ ้อม
ไม่ม ี

ทางตรง
ไม่ม ี

-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา
2556 - ปั จจุบัน
2552 - ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบัน
2547 - ปั จจุบัน
2545 - ปั จจุบัน
2544 - ปั จจุบัน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด
บลจ. บัวหลวง จํากัด
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)

ส.ค.56-ปั จจุบัน
2553 - ปั จจุบัน

กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับการบริหาร
 ง
ความเสีย
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกีย
 วกับการปรับปรุงระบบ
การเงิน และงบประมาณ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ,ิ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน
คณะกรรมการจัดทําบันทึก
ข ้อตกลง และประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ราย
สาขา)
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และประธานคณะกรรมการการ
ลงทุน

ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

2546 - ปั จจุบัน
2542 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

2557 - ปั จจุบัน
2554 - ปั จจุบัน
2553 - ปั จจุบัน
2553 - ปั จจุบัน
2552 - ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบัน

2546 - ปั จจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 1

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมิตเิ วช จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 จํากัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา
2543 - ปั จจุบัน

2543 - ปั จจุบัน
ั
3. นายสุนทร อรุณานนท์ชย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 54

72

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิj
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปริญญาโท MBA-University of
Arkansas, USA

ทางตรง
0.035%

-

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

2550
2519
2547
2547

-

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

2541 - ปั จจุบัน
2531 - ปั จจุบัน
2528 - ปั จจุบัน

-ปริญญาตรี Southern
Arkansas University, USA
-วุฒบ
ิ ัตร หลักสูตรการป้ องกันราช
อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร,
ปรอ 366
-วุฒบ
ิ ัตร หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุน
่ ที 5
สถาบันพระปกเกล ้า
- หลักสูตร ผู ้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที 6
-หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP) รุน
่
ที 98/2551
-หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP)
CP รุน
่ 4/2548, บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 2

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

บริษัท นํ* ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)
 ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน
บริษัท ซีพแ
ี ลนด์ จํากัด
บริษัท นํ* าตาลราชบุร ี จํากัด

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)
4. คุณประพันธ์

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP)
รุน
่ ที 101/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท
ทางตรง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ทางอ ้อม
ไม่ม ี

- หลักสูตร Audit Certification
Program (ACP) รุน
่ ที 21/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2552 - 2556
2550 - 2556
2550 - 2556

5. นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีด
 ี
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ทีป
 รึกษากรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 56

63

- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification
Program (DCP) รุน
่ ที 26/2546
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง รุน
่ ที 34 สถาบัน
พัฒนาข ้าราชการ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน
่ ที
17/2546 สถาบันป้ องกัน
ราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู ้บริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุน
่ ที 7
- ประกาศนียบัตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุน
่ ที1
 /2554
สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง

ทางตรง
ไม่ม ี

ไม่ม ี

2557 - ปั จจุบัน
พ.ย.56- ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

เม.ย.56-ปั จจุบัน
2556 - เม.ย.57
2551 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 3

ตําแหน่ง
กรรมการลงทุน
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการ
สมาคม, กรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและ
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด
 ี
กรรมการอิสระ
ทีป
 รึกษากรรมการผู ้จัดการใหญ่
รองเลขาธิการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
BC Andaman Ltd.
BC Golf Resort Management Co., Ltd.
Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
Blue Canyon Property Corp., Ltd.
Blue Canyon Development Co., Ltd.
Canyon Capital Ltd.
Legacy Resources (Thailand) Ltd.
Murex Co., Ltd.
Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัท ยูนเิ วอร์ แซล ยูทล
ี ต
ิ ส
ี* ์ จํ ากัด
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ* าภาค
ตะวันออก
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)
6. นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 56

7. รศ.ดํารงค์
ทวีแสงสกุลไทย

8. นางรัชนี นพเมือง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตัง* เมือ
 27 เม.ย. 55

9. นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมกาม
กรรมการบริหาร
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

71

-B.Sc., University of Colorado,
U.S.A.
- Advance Management
Program, the Wharton School,
1984
- ปริญญาหลักสูตรป้ องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุน
่ ที 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Certification Program
(DCP) รุน
่ ที 16/2545 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Chairman 2000 รุน
่ ที 10/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินย
ิ ม)
วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Industrial Eng. &
Management, A.I.T

63

61

54

- ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-อบรมหลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที
2/2549
-หลักสูตร Advanced
Management Program รุน
่ 185
Harvard Business School
- ปริญญาโท MBA (Finance)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Bernard College, Columbia

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท
ทางตรง
เป็ นพีช
 ายของ
2.276%
นายเชิดชู โสภณพนิช
ทางอ ้อม
0.183%

ทางตรง
ไม่ม ี

-

ช่วงเวลา
2553 - ปั จจุบัน

2552 - ปั จจุบัน

ตําแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการและประธาน
คณะผู ้บริหาร
กรรมการ

2540 - ปั จจุบัน
2539 - ปั จจุบัน
2534 - ปั จจุบัน
2531 - ปั จจุบัน
2529 - ปั จจุบัน
2522 - ปั จจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2511 - ปั จจุบัน
2553 - ปั จจุบัน

2557 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2556 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

ทางตรง
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

-

2555 - ปั จจุบัน
2553 - ปั จจุบัน
2544 - ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

2555 - ปั จจุบัน
2554 - ปั จจุบัน
2553 - 2557
2544 - 2553

ทางตรง
ไม่ม ี
ทางอ ้อม
0.014%

เป็ นหลานสาวของ
นายชัย โสภณพนิช
และนายเชิดชู
โสภณพนิช

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 4

2546
2542
2552
2552
2551

-

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และ
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการอิสระ
Chair Professor of
Innovation Management
Executive Director General
AUN-QA Expert
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
รองผู ้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสาย
ทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
รองประธาน
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการ
สายทรัพยากรบุคคล
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ ผอ.ลูกค ้า
บุคคลนครหลวง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู ้จัดการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
International Insurance Society, Inc.
New York, USA
Asia Insurance (Philippines) Corp.
Asia Insurance (Cambodia) PCL.
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ. ฟูรก
ู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
*
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TPA (Thai-Japan)
ASEAN University Network (AUN)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สมาคมนั กวางแผนการเงินไทย
 ทีอ
สมาคมสินเชือ
 ยูอ
่ าศัย
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บริษัท ซิตเี* รียลตี* จํ ากัด
บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จํากัด
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด ้น มารีน่า จํากัด

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)

อายุ
(ปี )

แต่งตัง* เมือ
 27 เม.ย. 55

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท

University, USA
- Directors Certification
Program (DCP) รุน
่ ที 176/2556

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา
2548 - ปั จจุบัน
2543 - ปั จจุบัน
2542 - ปั จจุบัน

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู ้จัดการ
กรรมการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง* จํากัด
บริษัท สุขม
ุ วิท ซิต ี* จํากัด
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จํากัด

2548
2550
2547
2534

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรีนสปอต จํากัด
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท เอ็น แอล เรสซิด ้นท์ จํากัด

กรรมการ
กรรมการและChief Executive
Officer
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการบริหาร
กรรมการ,กรรมการบริหาร
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
Deputy General Manager,
Tokyo, International Planning
& Operations Department
Vice President

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
NLI International Asia Pte.Ltd.
บมจ. กรุงเทพประกันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

- กําลังศึกษาหลักสูตรผู ้บริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (หลักสูตร วตท.) รุน
่ ที 17
10. นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 54

11. นายนาโอกิ บัน
กรรมการ
แต่งตัง* เมือ
 27 เม.ย. 55

12. นายทาเคชิ ฟูกด
ู ะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
 ง
ความเสีย
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด
 ี
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 56

47

46

45

- ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Certification
Program (DCP 80/2549)

ทางตรง
2.068%

- ปริญญาโท MBA , University
of Southern California (LA),
USA
- ปริญญาตรี กฏหมาย Kyoto
University, Japan

ทางตรง
ไม่ม ี

- ปริญญาตรี B.A. in Economics,
Keio University

-

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

-

ทางอ ้อม
ไม่ม ี
ทางตรง
ไม่ม ี

-

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

2551 - ปั จจุบัน
มี.ค. 56-ปั จจุบัน
2553 -มี.ค. 56

-

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

2552- มี.ค. 56
2551- มี.ค. 56
เม.ย.56-ปั จจุบัน

พ.ย.56-ปั จจุบัน
2555 - 2556
2551 - 2555

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
Nippon Life Insurance Company
Nippon Life Insurance Company of
America, Atlanta, U.S.A.

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)
13. นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

51

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Sophia
University, Japan

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
ช่วงเวลา
บริษ ัท
ทางตรง
ไม่ม ี
เม.ย.57-ปั จจุบัน
ไม่ม ี
2554
ธ.ค.57- ปั จจุบัน
ทางอ ้อม
ไม่ม ี
ส.ค.57- ปั จจุบัน
เม.ย.57-ปั จจุบัน
มี.ค.57- ปั จจุบัน
2557 - ปั จจุบัน
2555 - 2557
2552 - 2555
2550 - 2552

14. นางสาวนพจณี คงคาลัย
กรรมการ
แต่งตัง* เมือ
 26 เม.ย. 56

57

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ(ประสานมิตร)
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP) รุน
่
ที 198/2557 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที
19 (วตท.19)

ทางตรง
0.002%

ไม่ม ี

เม.ย.56-ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี
2553 - 2555

2551 - 2553

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 6

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน
PT Asuransi Jiwa Sequis Life
(Indonesia)
Nippon Life Global Investors
Singapore Ltd. (Singapore)
Director
Reliance Life Insurance Co., Ltd.
(India)
Director and Chairman
NLI International Asia Ltd.
(Singapore)
General Manager
Nippon Life Insurance Company
General Manager, 1st Corporate Nippon Life Insurance Company
Finance Department
General Manager, International Nippon Life Insurance Company
Planning & Operations
Department
General Manager, Credit &
Nippon Life Insurance Company
Alternative Investment
Department
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
กรรมการ
ิ จํ ากัด (มหาชน)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ บริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน)
ความสัมพันธ์และการขาย สาย
ลูกค ้าบุคคลนครหลวง และ
รักษาการบริหารความสัมพันธ์และ
การขาย สายลูกค ้าบุคคล
ต่างจังหวัด
ผู ้อํานวยการอาวุโส
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน)
บริหารความสัมพันธ์นครหลวง
สายลูกค ้าบุคคลนครหลวง และ
รักษาการบริหารความสัมพันธ์และ
การขาย สายลูกค ้าบุคคล
ต่างจังหวัด
ผู ้อํานวยการ ผู ้จัดการภาคนคร
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน)
หลวง 5 สายลูกค ้าบุคคลนคร
หลวง
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
Member of Investment
Committee
Director

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

15. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
กรรมการลงทุน
กรรมการผู ้มีอํานาจ
ลงนาม
ผูกพันบริษัท
แต่งตัง* เมือ
 23 ก.พ. 54

40

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Johns Hopkins University, USA

16. นายเริองศักดิj
ปั ญญาบดีกล
ุ
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่
อาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความ
 ง
เสีย
กรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด
 ี
แต่งตัง* เมือ
 พ.ศ.2545

51

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper
Second Class Honours,
University College London,
England

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท
ทางตรง
เป็ นบุตรชายของ
0.002%
นายเชิดชู โสภณพนิช
และหลานชาย
ทางอ ้อม
นายชัย โสภณพาณิช
ไม่ม ี

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลา
ส.ค.56-ปั จจุบัน
2554 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
2555-ปั จจุบัน
2554 - ปั จจุบัน
2545 - ปั จจุบัน
2556 - ปั จจุบัน
2551 - ปั จจุบัน
2545 - ปั จจุบัน
2539 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
ส.ค. 53-ธ.ค. 53
ก.ย. 51-ส.ค. 53

- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP)
รุน
่ ที 142/2554

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิจัย
ดําเนินงาน) สถาบันนัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

ทางตรง
ไม่ม ี

-

2556 - ปั จจุบัน
พ.ย.56- ปั จจุบัน
2552 - ปั จจุบัน
2556 - ปั จจุบัน

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

- Certified Financial Planner
(CFP), Financial Planning
Standard Board, USA
- หลักสูตรใบอนุญาตผู ้วาง
แผนการลงทุน, สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Marketing
Strategies, Limra International
Inc.
- หลักสูตร Actuarial Courses
1991, Singapore Actuarial
Society and Singapore
Insurance Institute

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 7

ตําแหน่ง
กรรมการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่
ผู ้อํานวยการอาวุโส
ฝ่ ายการตลาดสถาบันการเงิน
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการตลาด
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
 ง
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการ

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว
หลวง จํากัด
Cambodia Life Insurance PCL.
สมาคมประกันชีวต
ิ ไทย
บริษัท วัฒนเชิดชู จํากัด
บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จํากัด
บริษัท ตรีเค จํากัด
บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิง จํากัด
สมาคมนั กวางแผนการเงินไทย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)
17. นายเสนาะ
ธรรมพิพัฒนกุล
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่
อาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความ
 ง
เสีย
กรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด
 ี
แต่งตัง* เมือ
 พ.ศ.2540

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต Western Michigan
University สหรัฐอเมริกา.
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒ ิ Chartered Financial
Analyst (CFA), Association of
Investment Management and
Research, USA

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
ช่วงเวลา
บริษ ัท
ทางตรง
พ.ย.56- ปั จจุบัน
ไม่ม ี
ส.ค.56- ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
ทางอ ้อม
0.000%
2551- ปั จจุบัน
2550 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ตําแหน่ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
กรรมการการลงทุน
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่สายการ
ลงทุน

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด(มหาชน)

2555- ปั จจุบัน

ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

เม.ย.45-ก.พ.55

ผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

- คุณวุฒ ิ Certified Financial
Planner (CFP), Financial
Planning Standard Board, USA
- Audit Committee Program
(ACP) รุน
่ ที1
 9/2549
- Directors Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 64/2549
- Effective Minutes Taking
(EMT) รุน
่ ที 4/2548
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP) รุน
่
ที 198/2557
- Fellow, Life Management
Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA

18. นางจารุวรรณ
ลิม
* คุณธรรมโม
ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
แต่งตัง* เมือ
 มี.ค.2555

35

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

ทางตรง
ไม่ม ี

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(เกียรตินย
ิ ม อันดับ 1)
ม.ธรรมศาสตร์

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

-

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ม. รามคําแหง
- ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 8

มี.ค.55- ปั จจุบัน

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด

 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ

- Fellow, Life Management
Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA
- ประกาศนียบัตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุน
่ ที 4/2557
สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
19. นางสาวสุจน
ิ ดา
เลิศเกียติมงคล
ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แต่งตัง* เมือ
 2557

56

20. นางจารุวรรณ
ลิม
* คุณธรรมโม
ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
แต่งตัง* เมือ
 2557

50

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา Computer
Information System
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Fellow, Life Management
Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA
- Certificate of course
Underwriting Life and Health
Insurance, LOMA
- Associate, Customer Service,
LOMA

ทางตรง
ไม่ม ี

ไม่ม ี

2555 - 2556

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

ทางตรง
ไม่ม ี

2556 - ปั จจุบัน

2552 - 2554

ไม่ม ี

ทางอ ้อม
ไม่ม ี

2549 - 2551
2556-ปั จจุบัน
2555-2556
2549-2554

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 9

ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้อํานวยการอาวุโส
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการใหญ่ Special Project
IT Director
ผู ้อํานวยการ สายประกันชีวต
ิ
ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายบริหารงาน
กรมธรรม์
ผู ้บริหารส่วนกรมธรรม์
Bancassurance

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดฟ
ิ ประกันชีวต
ิ จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย
 วก ับกรรมการบริษ ัทย่อย
 -สกุล/ตําแหน่ง/
ชือ
ว ันทีไ ด้ร ับการแต่งตงั$

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา/
ประว ัติการอบรม

นางกัลยา ม ้ามณี

65

นายประสิทธิ8 บุญเจริญ

63

นายสุรย
ิ ะ เบญจวงศ์กล
ุ ชัย

64

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
การบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.จารุวรรณ ลิม
@ คุณธรรมโม

36

- ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(เกียรตินย
ิ ม อันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสถิตป
ิ ระยุกต์
(วิจัยดําเนินงาน) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเรืองศักดิ8 ปั ญญาบดีกล
ุ

52

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ ้านวนท่าแครง

ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ั วนการ
สดส่
ครอบคร ัวระหว่าง
ถือหุน
้ ใน
กรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษ ัท
0.50 ของ
ไม่ม ี
จํานวนทุน
จดทะเบียน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา
2555 - ปั จจุบัน
2550 - 2554

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

 หน่วยงาน/บริษ ัท/ประเภทธุรกิจ
ชือ
บจ.บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน)
บจ.บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน)
บจ.บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์
บริษัท ตะวันออกตัวแทน จํากัด
บริษัท ทีป
 รึกษาจัสติก จํากัด

0.50 ของ
จํานวนทุน
จดทะเบียน
ไม่ม ี

ไม่ม ี

2555 - ปั จจุบัน
2554 - 2557

กรรมการ
ทีป
 รึกษา ผู ้บริหารสายการตลาด

ไม่ม ี

2555 - ปั จจุบัน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
ผู ้จัดการ ฝ่ ายการตลาด
กรรมการผู ้จัดการ
นายหน ้าประกันวินาศภัย
ผู ้อํานวยการอาวุโส สาย
ผู ้บริหารสายบัญชี และการเงิน
กรรมการ
ผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ

2556 - ปั จจุบัน
2545 - 2555

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 2 หน ้าที 1

2556 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการตลาด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน)
บจ.บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์
บริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

บจ.บีแอลเอ อินชัวรันส์ โปรกเกอร์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย
 วก ับห ัวหน้างานผูต
้ วรจสอบภายใน
และห ัวหน้างานกําก ับดูแล

รายละเอียดเกีย
 วก ับห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 – นามสกุล
ชือ

นายประธาน ขจิตวิวัฒน์

อายุ

54 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

การฝึ กอบรม
Knowledge Management (KM), COSO ERM, CAS Program, Operational
Audit, Financial Audit, Compliance Audit, Computer and Security Control
System, Review and Evaluation the Audit Work, Problem Solving,
Leadership, The 7 habits highly effective people
ประว ัติการทํางาน
2550 – ปั จจุบน
ั

:

ผู ้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2549 – 2550

:

ผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ
 จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน

2538 – 2549

:

ผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ
 จํากัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน

2536 – 2538

:

Audit Manager
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธภ
ิ ัทร จํากัด (มหาชน)

2527 – 2536

:

ผู ้สอบบัญชีภายใน ฝ่ ายตรวจสอบ (หัวหน ้าทีมตรวจ)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน ้าที 1

รายละเอียดเกีย
 วก ับห ัวหน้างานกําก ับการปฎิบ ัติงาน
 -นามสกุล
ชือ

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัgน

อายุ

42 ปี

การศึกษา

ปริญญาโทการเงินและการบัญชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ปริญญาตรี การเงินและการค ้าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)

การฝึ กอบรม

การวางแผนการเงิน (Financial Planning)
 งด ้านการปฏิบต
การบริหารความเสีย
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)
กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวต
ิ
 ง (Risk-based Capital Framework)
กฎหมายด ้านการดํารงเงินกองทุนตามความเสีย
มาตรฐานบัญชีเกีย
 วกับสัญญาประกันภัย
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เรือ
 ง Foreign Account Compliance Act (FATCA)
หลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
กรอบการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวต
ิ (Internal Control Framework for Life
Insurance Companies) และ Strategy Workshop for BLA Management

ประว ัติการทํางาน
2557 – ปั จจุบน
ั

: ผู ้อํานวยการ สํานั กกํากับการปฏิบต
ั งิ าน
: บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2555 – 2557

: ผู ้ช่วยกรรมการบริหาร
ั จํากัด
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมช
ิ ย

2543 – 2555

: ผู ้จัดการอาวุโส
: บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ จํากัด

เอกสารแนบ 3 หน ้าที 2

ิ
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย
 วก ับรายการประเมินราคาทร ัพย์สน
- ไม่ม ี -

เอกสารแนบ 4 หน ้าที 1

เอกสารแนบ 5 อืนๆ
- ไม่ม ี -

เอกสารแนบ 5 หน ้าที 1

