
แบบ 56-1 

 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 



แบบ 56-1 

 

สารบัญ 

 

หน้า 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 4 

3. ปัจจยัความเสี่ยง 21 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 25 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 27 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 28 

 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ        

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น               29 

8. โครงสร้างการจดัการ                31 

9. การกํากบัดแูลกิจการ                41 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม                                       82 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง             94 

12. รายการระหว่างกนั                                                  97 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั                                                110 

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ                                              118 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   

 

เอกสารแนบ  

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตวรจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูล 

           การปฏิบติังานของบริษัท (Compliance) 

 เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 เอกสารแนบ 5  อ่ืน ๆ   



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ความเป็นมาของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เร่ิมต้นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์     

(อดีตนายกรัฐมนตรี)  พระยาศรีวิศาลวาจา  คณุชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกัน

ก่อตัง้บริษัทประกันชีวิตขึน้ โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท กรุงสยามประกนัชีวิต จํากดั" และได้เร่ิมดําเนินกิจการตัง้แต่

วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้าน

สวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษาของบริษัท  

ในขณะนัน้ ได้แนะนําให้บริษัทเร่ิมพฒันาด้านประกนัชีวิตอย่างจริงจงั โดยได้มอบหมายให้คุณวยั วรรธนะกลุ 

ผู้ซึง่มากด้วยประสบการณ์และคณุวฒุิเป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจดัองค์กร       

การบริหารโดยอาศยัคําแนะนําจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้ เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของ

บริษัท สวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท    

กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด" จากนัน้บริษัทได้   

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2552 เป็นต้นมา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกนัชีวิต และทําประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและ

คณุค่าชีวิต” 

ภารกิจ (Mission) 

 “บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ นําในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม       

ด้วยการปกป้องคณุค่าชีวิต การให้คําแนะนําด้านการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทบัใจ ผ่านตวัแทน

ประกนัชีวิต คู่ค้า และพนกังานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดบัแนวหน้าของประเทศ” 

 

1.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 ในปี 2562 การดําเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตวั และอตัราดอกเบีย้ที่ปรับตวัลดลง ซึง่ทําให้บริษัทต้องทําการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ท

ผลิตภัณฑ์ และพอร์ทการลงทุนใหม่ ให้เหมาะสม รวมทัง้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การกํากับจาก

หน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนัชีวิตและปฏิบติัหน้าท่ีของตวัแทน

ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบังคับใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และ 17 ,  และ การดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (Risk Based Capital 
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: RBC2)  นอกจากนี ้บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ยงัมีความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัช่องทางการ

ขายทางธนาคาร บริษัทจึงได้ทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายด้านเพื่อเป็นการรักษาศกัยภาพของบริษัทและ

เพื่อการเติบโตในอนาคตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน อาทิ 

− พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทย์ลกูค้าในแต่ละช่องทาง โดยมุ่งเน้นการเสนอขายผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความ

คุ้มครอง เพิ่มสดัส่วนของการแนบสญัญาเพิ่มเติม และลดสดัสว่นการขายสินค้าระยะสัน้ลง  รวมถึง

การปรับปรุงกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายผ่านทางช่องทางธนาคารใหม่ 

− พัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตและการสร้างทีมท่ีปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ มีความ

เชี่ยวชาญ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารตวัแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน ออกแบบโครงการเพื่อสรร

หาตัวแทนใหม่ และพัฒนาหลกัสตูรการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อผลกัดนัศกัยภาพบุคลากรให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ 

− สรรหาพนัธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดลุให้กบัช่องทางการขาย 

เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นบนมือถือท่ีลูกค้าเพื่อให้

สามารถเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ครอบคลมุมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมลูกรมธรรม์ การ

ชําระเบีย้ประกันภัย การแจ้งเคลม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ

ลกูค้า   

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ขยายความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการ    

ให้มีความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านการประกนัภยัให้รอบด้าน และถือเป็นการ

สนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร บริษัทจึงร่วมลงทุนในบริษัท    

บีแอลเอ อินชัวรันส์  โบรกเกอร์ จํากัด  และบริษัท Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. โดยมี

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ถือหุ้น 99.00 % 

 

บมจ. กรุงเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บจ. บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรก

เกอร์   

 

บมจ. กรุงเทพประกนัชวีิต 

(กมัพชูา)  

 

ถือหุ้น 52 % 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3 

− บริษัทเข้าร่วมลงทนุในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกนั

วินาศภยั โดยจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

− บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึง่เป็นบริษัทประกนั

ชีวิตท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้และประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท

เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2559  

- วนัที่ 15 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) 

Public Limited Company (“BLAC”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีมติอนุมติัให้ BLAC หยดุการ

ประกอบกิจการและดําเนินการชําระบญัชีโดยสมคัรใจ ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัประเภทขาดทุนสทุธิของ 

BLAC เป็นการดําเนินงานท่ียกเลิก 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสูงเข้า

ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้การบริหารงานในบริษัท

ย่อยมวีตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบับริษัท (โปรดศกึษาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2) 

 

1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

โปรดศกึษารายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มเติม หน้า 98 - 108 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกนัชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่าง

รอบด้าน โดยการประกนัชีวิตเป็นวิธีการท่ีบคุคลกลุม่หนึ่งร่วมกนัเฉลี่ยภยัอนัเนื่องจากการเสียชีวิต การสญูเสีย

อวยัวะ ทุพพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบคุคลใดต้องประสบกบัภยัเหลา่นัน้ จะได้รับเงินตาม

เงื่อนไขข้อตกลงท่ีตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่

ผู้ประสบภยั หรือผู้ รับผลประโยชน์  

บริษัทได้ทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีความหลากหลายใน

แต่ละช่วงวัย และก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยหลกัแล้วการทําประกันชีวิตจะให้ผลประโยชน์กับ     

ผู้ เอาประกันภัยในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิตเพื่อเป็นหลักประกัน และ

ผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์เพื่อสร้างฐานะ ผู้ เอาประกนัภยัได้รับประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิต 

โดยบริษัทจะชําระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้กบัผู้ รับประโยชน์หากผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต สําหรับประโยชน์

ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้ เอาประกนัภยัจะได้รับเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสญัญาประกนัภยั  

ประเภทการประกันชีวิต  

ปัจจุบันบริษัทมีแบบประกันชีวิตท่ีสามารถเสนอให้กับลูกค้ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตามประเภทการ

ประกนัชีวิตได้ดงัต่อไปนี ้

1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เป็นการประกันชีวิต ซึ่งบริษัทให้ความคุ้มครองแก่ผู้ เอาประกันภัยรายบุคคล ทัง้ความคุ้มครองกรณี

เสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผู้ รับประโยชน์ และ/หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ในระหว่างท่ีผู้ เอา

ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ในเงื่อนไข

กรมธรรม์ โดยมีแบบประกนัที่สําคญัสรุปได้ดงันี ้

1.1 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายเงินเอา

ประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภยัในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภยัมีชีวิตอยู่ในวนัท่ีกรมธรรม์ครบกําหนด

สญัญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดวันครบอายุสญัญาเมื่อผู้ เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี 

และเป็นแบบประกนัชีวิตสามญัท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต  
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1.2 แบบบํานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจํา เหมาะสําหรับผู้ ท่ีคาดว่า

จะ มีอายุยืนยาว เป็นการประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองการสญูเสียทางเศรษฐกิจ อนัเนื่องมาจากการ

สูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือเมื่อพ้นวัยทํางาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินจํานวนหน่ึงเท่ากัน

อย่างสมํ่าเสมอให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัทกุเดือน หรือทกุปี นบัแต่ผู้ เอาประกนัภยัเกษียณอายุ หรือมี

อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีกําหนดไว้ สําหรับ

ระยะเวลาการจ่ายเงินขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้ เอาประกนัภยัที่จะเลือกซือ้ 

1.3 แบบชั่ วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เมื่อผู้ ทําประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั แบบประกนัลกัษณะนีม้ีจดุเด่นที่อตัราเบีย้ประกนัภยัต่ํา  

1.4 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เมื่อผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัย เมื่อผู้ เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จน

ครบสญัญาประกนัภยั ซึ่งอาจมีทางเลือกการชําระเบีย้ประกนัภยัหลากหลายระยะเวลา และเพิ่ม

การคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันชีวิตนีจ้ึงเป็น

แบบท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 

1.5 สัญญาเพ่ิมเติม (Rider) เป็นสญัญาท่ีทําให้กบัผู้ ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยั เพื่อให้ความคุ้มครอง

เพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักท่ีผู้ เอาประกันภัยได้ทํากับบริษัทแล้ว สัญญาเพิ่มเติมมีให้ผู้ เอา

ประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลกั ๆ คือ สญัญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Accident; PA) และ

สญัญาเพิ่มเติมสขุภาพ ซึ่งสญัญาเพิ่มเติมอบุติัเหตใุห้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสญูเสีย

อวยัวะเนื่องจากอุบติัเหต ุสําหรับสญัญาเพิ่มเติมสขุภาพให้ความคุ้มครองเก่ียวกบัการชดเชยค่า

รักษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอบุติัเหต ุ 

2) การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

ประกนัชีวิตกลุ่มเป็นการประกนัชีวิตท่ีกรมธรรม์หน่ึงจะมีผู้ เอาประกนัภยัร่วมกัน ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม

ของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการท่ีบริษัทห้างร้าน และองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้กับ

ลกูจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลกัการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทัง้หมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น 

อายุ เพศ หน้าท่ีการงาน หรือจํานวนเงินเอาประกนัภัย โดยจะคํานวณออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกันภัยเพียง

อตัราเดียว และจะใช้กบับคุคลทุกคนในกลุม่นัน้ และเนื่องจากประกนัชีวิตกลุม่มีค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั

หลาย ๆ อย่างต่ํา จึงเป็นผลดีและมีส่วนทําให้เบีย้ประกันภัยรวม โดยส่วนใหญ่ต่ํากว่าการประกันชีวิต

รายบคุคล โดยปกติกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่จะเป็นสญัญาปีต่อปี  
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3) แบบคุ้มครองสินเชื่อ    

หมายถึง แบบประกนัชีวิตที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง

ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ด้วยจํานวนเงินเอาประกนัภยัที่ลดลงเป็นรายงวด   

สัดส่วนผลผลิตแยกตามปีท่ีชําระเบีย้ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ 

สัดส่วนผลผลิตรายใหม่ หรือเบีย้ประกันภัยรับปีแรก ของบริษัท ประจําปี 2560 - 2562 แบ่งตาม

ประเภทการประกนัชีวิตได้ดงัต่อไปนี ้

ประเภทการประกันชีวติ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

สามญั -  ชําระเบีย้ครัง้เดียว 1,226.60 10.27 356.85 4.40 539.81 8.71 

สามญั 8,548.78 71.56 5,736.99 70.82 3,936.40 63.51 

      ตลอดชีพ 1,718.95 14.39 2,130.24 26.30 831.55 13.420 

      บํานาญ 151.63 1.27 132.24 1.63 95.24 1.54 

      ชัว่ระยะเวลา 37.19 0.31 20.61 0.25 7.69 0.12 

      สะสมทรัพย์ 6,390.04 53.49 3,161.61 39.03 2,617.83 42.23 

     สญัญาเพ่ิมเติม 250.97 2.10 292.29 3.61 384.09 6.20 

ประกนักลุ่ม 507.11 4.24 585.60 7.23 506.63 8.17 

คุ้มครองสินเชื่อ 1,664.04 13.93 1,421.71 17.55 1,215.41 19.61 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 11,946.53 100.00 8,101.15 100.00 6,198.25 100.00 

หมายเหต:ุ  เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก หกัเบีย้ประกนัภยัส่งคืนให้กบัผู้ เอาประกนัที่ยกเลิกกรมธรรม์ 

• ปี 2560 เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกของบริษัททุกประเภท มีจํานวนทัง้สิน้ 11,946.53 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 7.15  ปี 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 8,101.15 ล้านบาท หดตวัลดลงร้อยละ 32.19 และ ปี 2562 

มีจํานวนทัง้สิน้  6,198.25  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.49 โดยผลผลิตในแต่ละประเภทการประกนั

ชีวิต เป็นดงันี ้

ผลผลิตประเภทสามัญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ปี 2560 มีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 

8,548.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71.56 ของผลผลิตทุกประเภท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.50 สําหรับปี 

2561 มีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 5,736.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.82 ของผลผลิตทุกประเภท 

อัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 32.89 และปี 2562 มีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 3,936.40 ล้านบาท คิดเป็น

อตัราสว่นร้อยละ 63.51 ของผลผลิตทกุประเภท สง่ผลให้อตัราการเติบโตลดลง ร้อยละ 31.39 
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เบีย้ประกันภัยรับปีแรกของแบบประกันชีวิตตลอดชีพ ในปี 2560 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,718.95 ล้าน

บาท ขยายตวัจากปีก่อน ร้อยละ 85.81 สําหรับปี 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 2,130.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ร้อยละ 23.93 และปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 831.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 60.96 

เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกของแบบประกนัชีวิตบํานาญ ในปี 2560 มีจํานวนทัง้สิน้ 151.63 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 8.83 ปี 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 132.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.79 และ

ปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 95.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 27.98 

ระหว่างผลผลิตของแบบประกนัชีวิตต่าง ๆ ในการประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์มี

สัดส่วนสูงที่สุด โดยในปี 2560 มีเบีย้ประกันภัยปีแรก 6,390.04 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของเบีย้

ประกนัภัยรับปีแรกรวม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 34.98 สําหรับปี 2561 มีเบีย้ประกันภัยปีแรก 3,161.61 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 39.03 ของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกรวม ลดลงร้อยละ 50.52 และปี 2562 มีเบีย้ประกันภัยปีแรก 

2,617.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.23 ของเบีย้ประกนัภยัรับปีแรกรวม ลดลงร้อยละ 17.20  

สําหรับสญัญาเพิ่มเติม ปี 2560 มีจํานวนเบีย้ประกนัภัยรับปีแรก 250.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน ร้อยละ 3.10 ปี 2561 มีจํานวนเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 292.29 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 16.46 

และปี 2562 มีจํานวนเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 384.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 31.41 

ประกนัชีวิตกลุ่ม ปี 2560 มีสดัส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 4.24 ด้วยเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 

507.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 12.35 สําหรับปี 2561 มีสดัส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 7.23 

ด้วยเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 585.60 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 15.48 และปี 2562 มีสดัสว่นใน

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 8.17 ด้วยเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 506.63 ล้านบาท หดตวัจากปีก่อนร้อยละ 13.49 

แบบคุ้มครองสินเชื่อ ปี 2560 มีสัดส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 13.93 ด้วยเบีย้ประกันภัยรับ   

ปีแรก 1,664.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.28 ปี 2561 มีสดัส่วนในผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 17.55 

ด้วยเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 1,421.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.56 และปี 2562 มีสัดส่วนใน

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ร้อยละ 19.61 ด้วยเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 1,215.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

14.51 
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• สดัส่วนเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป และเบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัท ประจําปี 2560 - ปี 2562 

แบ่งตามประเภทการประกนัชีวิต ได้ดงันี ้

เบีย้ประกันภยัรับปีต่อไปและเบีย้ประกันภัยรับรวม 

ประเภท 

การประกันชวีิต 

ปี 2560 ปี 2561 

เบีย้ประกันภัย 

รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภัย 

รวม 

เบีย้ประกันภัย 

รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภัย 

รวม 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

เบีย้ชําระครัง้เดียว-สามญั - - 1,226.60 2.79 - - 356.85 0.87 

สามญั 31,083.68 96.86 39,632.46 89.99 31,647.90 96.51 37,384.89 91.42 

     ตลอดชีพ 3,492.30 10.88 5,211.25 11.83 4,915.87 14.99 7,046.11 17.23 

     บํานาญ 393.02 1.22 544.65 1.24 513.21 1.57 645.45 1.58 

     ชัว่ระยะเวลา 68.57 0.21 105.76 0.24 73.44 0.22 94.05 0.23 

     สะสมทรัพย์ 25,252.79 78.70 31,642.83 71.85 24,239.87 73.92 27,401.48 67.01 

     สญัญาเพ่ิมเติม 1,877.00 5.85 2,127.97 4.83 1,905.51 5.81 2,197.80 5.37 

ประกนักลุ่ม 1,008.12 3.14 1,515.23 3.44 1,142.41 3.49 1,728.01 4.23 

คุ้มครองสินเชื่อ 0.88 0.00 1,664.92 3.78 0.64 0.00 1,422.35 3.48 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 32,092.68 100.00 44,039.21 100.00 32,790.95 100.00 40,892.10 100.00 

 

 

 

 
หมายเหตุ:  เบีย้

ประกันภัยรับปี ต่ อ ไป แ ล ะเบี ย้

ป ระ กั น ภั ย รั บ ร ว ม  หั ก เ บี ้ ย

ประกันภัยส่งคืน ใ ห้ กั บ ผู้ เ อ า

ป ร ะ กั น ภั ย ที่ ยกเลิกกรมธรรม์ 

ประเภท 

การประกันชวีิต 

ปี 2562 

เบีย้ประกันภัย 

รับปีต่อไป 

เบีย้ประกันภัย 

รวม 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

เบีย้ชําระครัง้เดียว-สามญั - - 539.81 1.51 

สามญั 28,150.31 95.44 32,086.71 89.90 

     ตลอดชพี 6,452.08 21.88 7,283.63 20.41 

     บํานาญ 604.60 2.05 699.84 1.96 

     ชัว่ระยะเวลา 74.29 0.25 81.98 0.23 

     สะสมทรัพย์ 19,093.62 64.73 21,711.45 60.83 

     สญัญาเพ่ิมเติม 1,925.72 6.53 2,309.81 6.47 

ประกนักลุ่ม 1,343.68 4.56 1,850.31 5.18 

คุ้มครองสินเชื่อ 0.19 0.00 1,215.60 3.41 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 29,494.18 100.00 35,692.43 100.00 
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สําหรับเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปและเบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีเบีย้

ประกนัภยัรับปีต่อไปทัง้สิน้ 32,092.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.28 และเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 

44,039.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.63 โดยมีอัตราการเก็บเบีย้ของกรมธรรม์ ร้อยละ 83 ซึ่งต่ํากว่าอัตรา

การเก็บเบีย้ของกรมธรรม์โดยรวมของอตุสาหกรรมท่ีร้อยละ 84  

สําหรับในปี 2561 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไปทัง้สิน้ 32,790.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ร้อยละ 2.18 และเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 40,892.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.15 โดยมีอตัราการเก็บเบีย้

ของกรมธรรม์ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ํากว่าอัตราการเก็บเบีย้ของกรมธรรม์โดยรวมของอุตสาหกรรมท่ี   

ร้อยละ 83 

สําหรับในปี 2562 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปทัง้สิน้ 29,494.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 10.05 และเบีย้ประกันภัยรับรวมทัง้สิน้ 35,692.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.72 โดยมีอตัราการเก็บ

เบีย้ของกรมธรรม์ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากบัอตัราการเก็บเบีย้ของกรมธรรม์โดยรวมของอตุสาหกรรมท่ี

ร้อยละ 80 โดยสามารถพิจารณาแยกตามประเภทการประกนัชีวิตได้ดงันี ้ 

ผลผลิตประเภทสามัญ ในปี 2560 มีเบีย้ปีต่อไปทัง้สิน้ 31,083.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อย

ละ 0.65 สําหรับปี 2561 มีเบีย้ประกันภัยปีต่อไปทัง้สิน้ 31,647.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 1.82 

และปี 2562 มีเบีย้ประกันภัยปีต่อไปทัง้สิน้ 28,150.31 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 

11.05 สําหรับเบีย้ประกันภัยรับรวมในปี 2560 มีจํานวนทัง้สิน้ 39,632.46 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 

6.05 ปี 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 37,384.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.67 และปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 32,086.71 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.17 

ประกนัชีวิตกลุ่ม ในปี 2560 มีเบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไป 1,008.12 ล้านบาท ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี

ก่อน ร้อยละ 12.54 และมีเบีย้ประกนัภยัรับรวม 1,515.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 12.48 สําหรับปี 

2561 มีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 1,142.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 13.32 และมีเบีย้รับรวม 

1,728.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 14.04 และในปี 2562 มีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 1,343.68 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 17.62 และมีเบีย้รับรวม 1,850.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 

7.08 

แบบคุ้มครองสินเชื่อ ในปี 2560 มีเบีย้ประกันภัยรับรวม 1,664.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน   

ร้อยละ 9.28 ปี 2561 มีเบีย้รับรวม 1,422.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 14.57 และในปี 2562 มีเบีย้

รับรวม 1,215.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 14.54   
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หมายเหต ุ: อตัราการเก็บเบีย้ของกรมธรรม์ หมายถึง อตัราการชําระเบีย้ประกนัภยัของกรมธรรม์ปีต่ออาย ุโดยคํานวณจาก 

 เบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไปของปีปัจจบุนัต่อเบีย้ประกนัภยัรับรวมของปีก่อนหน้า (ไม่รวมเบีย้ประกนัภยัชําระครัง้ 

 เดียว) 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

2.2.1 นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินนโยบายเร่ืองการวางแผนการเงินรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ที่ครอบคลมุ ทัง้การ

สร้างฐานะและการสร้างหลกัประกนัในปัจจบุนัและอนาคตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

(1) กลยุทธ์การแข่งขัน 

• ด้านผลิตภัณฑ์ 

มีการปรับปรุงแบบประกันเดิม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการกับทุกกลุ่มลูกค้า และรองรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน ด้วย

ผลิตภัณฑ์คุ้ มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์เตรียมเกษียณ ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้ มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง 

นอกจากนีย้งัมีการกระตุ้นการสร้างผลผลิตของสญัญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าและผลกําไรที่ดี

ของบริษัทในอนาคต 
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• ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน  

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของท่ีปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และ

ทีมงานคู่ค้า เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ ดงันี ้

1. การพฒันาและเพิ่มจํานวนที่ปรึกษาการเงิน  

1.1 พัฒนาผู้แนะนําการลงทุนด้านหลกัทรัพย์ ด้วยหลกัสูตรผู้ แนะนําการลงทุนด้าน

หลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) เพื่อขึน้ทะเบียนผู้ แนะนําการ

ลงทุนด้านหลักทรัพย์ให้กับตัวแทน โดยปัจจุบนับริษัทมีผู้ แนะนําการลงทุนด้าน

หลักทรัพย์ท่ีผ่านการอบรม และได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) จํานวน 1,404 คน   

1.2 พัฒนานักวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ เพื่อสามารถ

ให้บริการวางแผนและให้คําปรึกษาทางการเงินในทุกด้าน ทําให้ลูกค้าสามารถ

บรรลุเป้าหมายการเงินตามความต้องการ โดยในปัจจุบันบริษัทมีนักวางแผน

การเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ได้รับคณุวฒุิวิชาชีพจากสมาคม

นกัวางแผนการเงินไทย จํานวน 113 คน 

2. การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้นการพัฒนาตัวแทนเพื่อให้มีความยั่งยืนในวิชาชีพมี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล  

3. พัฒนาทีมงานของคู่ค้าเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

ครบถ้วน ตามการปรับปรุงและพฒันาแบบประกนัใหม่ ให้เป็นปัจจุบนัตามกฎเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมาย

อ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจก่อนซือ้ผลิตภณัฑ์  

• ด้านเทคโนโลยี 

บริษัทได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกนัชีวิต 

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการเงินที่ดีให้กบั FA และการทํางานของตวัแทน รวมไปถึงเคร่ืองมือการ

ให้บริการลกูค้า ดงันี ้

Smart FA ข้อมลูการซือ้ขายกองทนุ ช่วยให้ FA สามารถเช็คประวติัการลงทนุของลกูค้าได้ 

Smart FA Service ระบบสง่คําสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม สําหรับ FA  

Smart Fund แอพพลิเคชัน่สําหรับลกูค้า เพื่อดพูอร์ตการลงทนุของตนเอง 

Smart Go แอพพลิเคชัน่สําหรับตวัแทน ในจดัทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์  

BLA Happy Life แอพลิเคชั่นสําหรับลูกค้าในการใช้บริการต่างๆของบริษัท เช่น ตรวจสอบ

ข้อมลูลกรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น 
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• ด้านช่องทางการขายใหม่ 

บริษัทได้มีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลกูค้าและ

เสริมสร้างความสมดุลของเบีย้ประกันรับจากช่องทางต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการปรับปรุงขัน้ตอนและ

กระบวนการการขายผา่นช่องทางออนไลน์เผื่อให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ 

• ด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในปี 2562 บริษัทได้กําหนดเป้าหมายทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงิน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการเพื่อการดแูลสขุภาพของประชาชน   

สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท่ีครอบคลุมกับความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์รองรับความเสี่ยงด้านสขุภาพและโรคร้ายแรง รวมถึงการ

สร้างวินยัการออมให้คนไทย เช่น แบบประกนับีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แบบประกนัสขุภาพแบบเหมาจ่ายวงเงิน

สูงท่ีครอบคลุมการรักษาทั่วโลก บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ประกันคุ้มครองมะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ บีแอลเอ   

แฮปปี ้เซฟว่ิง 208 บีแอลเอ แฮปปี ้เซฟว่ิง 128  และ บีแอลเอ บํานาญ 99 

พัฒนาระบบบริการทางด้านสุขภาพ BLA Every Care บริการเสริมสําหรับผู้ ท่ีมีกรมธรรม์

สขุภาพของกรุงเทพประกนัชีวิต โดยให้การบริการปรึกษาปัญหาและความรู้ด้านสขุภาพตลอด 24 ชัว่โมง การ

บริการในช่วงเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเจ็บป่วยในต่างประเทศ และบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในช่วงพกัฟืน้  

สื่อสารแคมเปญ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ถึงความสําคญัของการวางแผน

ความคุ้มครองด้านสขุภาพที่ครอบคลมุความจําเป็นของผู้บริโภคในปัจจบุนั  

ให้ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้านกบักรุงเทพประกนัชีวิต ผ่านบูทในงานมหกรรมการเงิน 

รวมถึงผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ   

เพิ่มการให้บริการและขยายช่องทางการสื่อสารของกรุงเทพประกนัชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน่บน

มือถือ BLA Happy Life Application & Line เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการกรมธรรม์ต่างๆ 

บนออนไลน์  โดยลกูค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน่ โดยไม่จําเป็นต้องมาดําเนินการที่สาขา  

สร้างความเชื่อมั่นในบริษัท ด้วยรางวัลรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด่น 

อนัดบั 3 ประจําปี 2561 จากคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  รางวลัหอ

เกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 หรือองค์กรที่มี

มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต  รางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดี

ที่สุดแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น

แห่งชาติ (TNQA)  



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13 

(2) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จาํแนกตามช่องทางจาํหน่าย ปี 2560 

ช่องทางการจําหน่าย 

*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีต่อไป เบีย้รวม 

จํานวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ตวัแทน 2,197 18.39 11,984 37.34 14,181 32.20 

ธนาคาร 9,237 77.32 19,012 59.24 28,249 64.15 

อ่ืน ๆ 513 4.29 1,096 3.41 1,609 3.65 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 11,947 100.00 32,092 100.00 44,039 100.00 

 

โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จาํแนกตามช่องทางจาํหน่าย ปี 2561 

ช่องทางการจําหน่าย 

*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีต่อไป เบีย้รวม 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ตวัแทน 2,008 24.78 11,922 36.36 13,930 34.06 

ธนาคาร 5,472 67.54 19,634 59.88 25,106 61.40 

อ่ืน ๆ 621 7.68 1,235 3.76 1,856 4.54 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 8,101 100.00 32,791 100.00 40,892 100.00 

 

โครงสร้างเบีย้ประกันภัยรับ จาํแนกตามช่องทางจาํหน่าย ปี 2562 

ช่องทางการจําหน่าย 

*เบีย้ปีแรก เบีย้รับปีต่อไป เบีย้รวม 

จํานวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ตวัแทน 1,923 31.03 11,805 40.03 13,728 38.46 

ธนาคาร 3,735 60.26 16,243 55.07 19,978 55.97 

อ่ืน ๆ 540 8.71 1,446 4.90 1,986 5.57 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 6,198 100.00 29,494 100.00 35,692 100.00 

หมายเหต ุ: *เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกรวมเบีย้ประกนัภยัแบบชําระครัง้เดียว  

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 14 

• ด้านช่องทางจาํหน่ายผ่านตัวแทน  

ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้รับรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ชําระครัง้เดียว ผ่านช่องทางตวัแทน ปี 2562  

16บริษัท 

16เบีย้รับรวม 
16เบีย้ปีแรก 

16รวมเบีย้ชําระครัง้เดียว 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่น

แบ่ง

ตลาด 

%+/- 

1. เอไอเอ 127,235 40.31 3.42 21,303 33.45 -3.53 

2. ไทยประกนัชีวิต 66,429 21.03 4.05 15,848 24.89 8.95 

3. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต 28,233 8.95 6.47 5,686 8.93 11.48 

4. เมืองไทยประกนัชีวิต 21,486 6.81 -7.22 5,244 8.24 0.32 

5. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 14,634 4.64 0.87 2,510 3.94 13.71 

6. กรุงเทพประกันชีวิต 13,728 4.35 -1.47 1,923 3.02 -4.19 

7.ไทยสมทุรประกนัชีวิต 12,769 4.05 7.74 2,287 3.59 3.47 

8. โตเกียวมารีนประกนัชีวิต 6,030 1.91 25.56 2,076 3.26 79.98 

9. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต 5,470 1.73 7.69 1,138 1.79 20.95 

10. ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต 4,084 1.29 5.18 1,217 1.91 -2.28 

ธุรกจิ 315,617 100.00 3.32 63,683 100.00 4.79 
หมายเหต ุ: ข้อมลูของบริษัทอ่ืนจากสมาคมประกนัชีวิตไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม    

ปี 2562 บริษัทมีเบีย้รับรวมอยู่ในอนัดบัท่ี 6 เช่นเดียวกบัในปี 2561 โดยมีอตัราเติบโตต่ํากว่า

ธุรกิจ จากการเติบโตท่ีลดลงของเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ชําระครัง้เดียว เน่ืองจากการลดการขายผลิตภัณฑ์สะสม

ทรัพย์ระยะสัน้ และการปรับพอร์ทผลิตภณัฑ์สะสมทรัพย์ระยะกลางและระยะยาวหลายแบบ ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์

หลกัในการขยายตลาด ทัง้หมดนี ้สง่ผลกระทบต่อการเติบโตของเบีย้รับปีแรกโดยรวม แต่สามารถช่วยลดภาระ

ของบริษัทในระยะยาว และสร้างผลกําไรที่ดีให้กบับริษัทได้ในอนาคต   

โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลกําไรเพิ่มขึน้ ด้วยการมุ่งขยายตลาดด้านผลิตภณัฑ์คุ้มครองชีวิต

และสัญญาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพัฒนาแบบประกันสญัญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมถึงแบบ

ประกันอุบติัเหตุ เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้องการ ส่งผลให้อัตราการแนบสัญญา

เพิ่มเติมในปี 2562 สงูขึน้ตามที่ได้คาดหวงัไว้ 
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• ด้านช่องทางจาํหน่ายผ่านธนาคาร 

ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้รับรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ชําระครัง้เดียว ผ่านช่องทางธนาคาร ปี 2562 

16บริษัท 

 

16เบีย้รับรวม 

16เบีย้ปีแรกรวม 

16เบีย้ชําระครัง้เดียว 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

1. เมืองไทยประกนัชีวิต 57,708 23.03 -13.68 19,286 20.11 18.54 

2. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 40,483 16.16 -11.85 14,842 15.48 11.99 

3. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต 28,285 11.53 -25.06 6,790 7.08 -55.06 

4. เอฟ ดบับลิว ดี ประกนัชีวิต 23,131 9.23 16.19 8,224 8.58 21.43 

5. พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต 20,625 8.23 -9.43 8,704 9.08 -30.29 

6. กรุงเทพประกันชีวิต 19,978 7.97 -20.51 3,735 3.90 -32.08 

7. ไทยประกนัชีวิต 19,870 7.93 16.04 8,100 8.45 18.81 

8. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 10,379 4.15 -10.20 2,169 2.26 0.55 

9. เอไอเอ 9,284 3.71 27.42 8,388 8.75 27.47 

10. ทิพยประกนัชีวิต 8,042 3.21 22.23 7,376 7.69 12.10 

ธุรกจิ 250,565 100.00 -10.66 95,883 100.00 -6.97 
หมายเหต ุ: ข้อมลูของบริษัทอ่ืนจากสมาคมประกนัชีวิตไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม    

 

ในปี 2562  บริษัทมีเบีย้รับรวมอยู่ในอันดับ 6 ลดลงจากอันดับที่ 4 ในปี 2561 โดยมีอัตรา

เติบโตต่ํากว่าธุรกิจ จากการลดลงของเบีย้ปีแรก เนื่องจากข้อจํากดัในการขายผลิตภณัฑ์บางประเภท รวมถึง

การลดลงของเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป เนื่องจากผลกระทบของกรมธรรม์ท่ีชําระเบีย้ประกันภัยครบกําหนด

แล้วหากแต่ยงัมีผลความคุ้มครองอยู่ (Paid up) ที่มีจํานวนมาก โดยบริษัทได้ทําการสร้างพนัธมิตรทางธนาคาร

ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ และปรับพอร์ทสินค้าช่องทางธนาคารใหม่เพื่อสร้างผลกําไรในระยะยาว 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 16 

• ด้านช่องทางจาํหน่ายอื่นๆ 

16บริษัท 

16เบีย้รับรวม 
16เบีย้ปีแรก 

16รวมเบีย้ชําระครัง้เดียว 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่น

แบ่ง

ตลาด 

%+/- 

1. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 7,279 16.27 5.56 1,886 9.94 9.22 

2. ไทยประกนัชีวิต 5,755 12.87 8.51 3,590 18.93 10.74 

3. เมืองไทยประกนัชีวิต 4,646 10.39 4.33 1,425 7.52 11.81 

4. เอไอเอ 4,433 9.91 15.88 1,683 8.87 67.86 

5. เจนเนอราลี่ ประกนัชีวิต 4,321 9.66 -2.71 1,840 9.70 -7.76 

6. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต 3,756 8.40 22.62 1,964 10.35 51.14 

7.พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต 2,338 5.23 33.09 1,035 5.46 86.62 

8. โตเกียวมารีนประกนัชีวิต 2,266 5.07 22.92 571 3.01 45.73 

9. กรุงเทพประกันชีวิต 1,986 4.44 8.75 540 2.85 -9.23 

10. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต 1,815 4.06 -7.42 1,600 8.44 20.10 

ธุรกจิ 44,733 100.00 7.92 18,965 100.00 14.44 
หมายเหต ุ: ข้อมลูของบริษัทอ่ืนจากสมาคมประกนัชีวิตไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม    

 

บริษัทได้มีการพัฒนาช่องทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง โดยได้เพิ่มแคมเปญเพื่อการลดหย่อน

ภาษีในช่วงปลายปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ สนใจ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิการในการให้บริการ เพื่อให้

สามารถเข้าถึงฐานลกูค้ารุ่นใหม่ให้มากขึน้ นอกจากนี ้ยงัได้ค้นหาพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพ เพื่อช่วย

สนับสนุนให้บริษัทเข้าถึงตลาดกลุ่มใหม่ได้โดยตรง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกําไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ด้วย 
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ส่วนที่ 1 หน้าที่ 17 

2.2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจ : เบีย้รับรวม และเบีย้ปีแรกรวมเบีย้ชําระครัง้เดียว ปี 2562 

16บริษัท 

16เบีย้รับรวม 
16เบีย้ปีแรก 

16รวมเบีย้ชําระครัง้เดียว 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

16จํานวน 

(ล้านบาท) 

16สว่นแบ่ง

ตลาด 
%+/- 

1. เอไอเอ 140,952 23.07 5.08 31,373 17.58 5.76 

2. ไทยประกนัชีวิต 92,054 15.07 6.71 27,538 15.43 11.92 

3. เมืองไทยประกนัชีวิต 83,840 13.72 -11.25 25,956 14.54 13.98 

4. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต 58,943 9.65 -12.07 14,077 7.89 -34.66 

5. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 44,925 7.35 -11.76 15,357 8.60 10.18 

6. กรุงเทพประกันชีวิต 35,692 5.84 -12.72 6,198 3.47 -23.00 

7. เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต 32,356 5.30 15.35 11,326 6.35 25.66 

8. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 32,311 5.29 -2.04 6,565 3.68 7.78 

9. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต 24,588 4.02 -4.98 10,144 5.68 -24.77 

10. ไทยสมทุรประกนัชีวิต  14,469 2.37 9.04 3,076 1.72 2.50 

ธุรกจิ 610,914 100.00 -2.63 178,487 100.00 -1.07 
หมายเหต ุ: ข้อมลูของบริษัทอ่ืนจากสมาคมประกนัชีวิตไทย เรียงอนัดบัตามเบีย้รับรวม    

ในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ธุรกิจประกนัชีวิตมีเบีย้รับรวมทัง้สิน้ 610,914 ล้านบาท ลดลง

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.63 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากเบีย้ปีต่อไปซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 3.25  หรือเท่ากบั 432,427 ล้านบาท จากการที่สดัส่วนธุรกิจใหม่ที่มาจากการขายกรมธรรม์

เบีย้ชําระครัง้เดียวในปี 2561 สูงขึน้มากซึ่งทําให้ไม่มีเบีย้ปีต่อไปเข้ามาในปีนี ้และผลกระทบจากกรมธรรม์ท่ี

ชําระเบีย้ประกนัภยัครบกําหนดแล้วหากแต่ยงัมีผลความคุ้มครองอยู่ (Paid up) ที่มีจํานวนมาก   

สําหรับเบีย้ปีแรกในปี 2562 นัน้มีการปรับตวัลดลงเช่นกนั โดยมีอัตราลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.07 หรือจํานวน 178,487.45 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษัทต่างๆมี

ความระมดัระวงัจะในการนําเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบชําระครัง้เดียวเป็นอย่างมาก ทําให้อตัราการ

เติบโตของเบีย้ประกนัภยัชําระครัง้เดียวชะลอตัวอย่างชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 17.68 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ 

ปีก่อน หรือจํานวน 69,749.45 ล้านบาท 
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นอกจากนีย้ังมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีปรับตัวลดลง ซึ่งทําให้บริษัทต่างๆ ต้องทําการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ทผลิตภัณฑ์ และพอร์ท

การลงทุนใหม่ ให้เหมาะสม รวมทัง้ปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจเอง เช่น การกํากับจากหน่วยงานภาครัฐผ่าน

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการออก 

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า

ประกนัชวิีต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct) ที่สง่ผลให้ยอดขายผ่านช่องทางธนาคารลดลง  ภาวะ

ความกดดันจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ 17  และการดํารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2)  สิ่งเหล่านีล้้วนส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อ

เตรียมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้  

อย่างไรก็ตาม ยอดเบีย้ปีแรกไม่รวมเบีย้ชําระครัง้เดียวนัน้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึน้คิดเป็นร้อยละ 

13.65 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือจํานวน 108,737.99 ล้านบาท ซึ่งนบัเป็นสญัญาณท่ีดีที่บ่งบอกถึง

การที่ประชาชนมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ประเภทความคุ้มครองเป็นหลกัสูงขึน้ รวมไปถึงการยกระดับของ

ภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาสินค้าใหม่ ๆ ของบริษัทประกนัชีวิตโดยคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าเป็น

หลกั การพฒันาระบบงานด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทนัสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพตัวแทนทัง้ด้านทักษะการขาย และการให้บริการท่ีดี อีกทัง้การ

ได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐในด้านการลดหย่อนภาษี และการประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับ

สินค้าและบริการ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินรอบด้านของธุรกิจประกนัชีวิต 

(2)  แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2563 

แนวโน้มธุรกิจประกนัชีวิตในปี 2563 นัน้จะยงัคงได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากปี 2562 ไม่ว่าจะเป็น

ภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงไม่ฟื้นตวั และภาวะอตัราดอกเบีย้ต่ํา รวมไปถึงการเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจสําหรับ

การกํากบัจากหน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนัชีวิตและปฏิบติัหน้าที่

ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct) การปรับระบบ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และ 17 การบงัคบัใช้ดํารงเงินกองทนุตาม

ระดบัความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) และรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบติัตาม

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความสญัญาเพิ่มเติมการประกันสขุภาพ ประเภทสามัญ แบบ

มาตรฐานสําหรับบริษัทประกนัชีวิต 

นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในด้านระบบและกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มธุรกิจ

ประกนัชีวิตยงัต้องมีการพิจารณาปรับกลยทุธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยหลายบริษัทได้ปรับกลยทุธ์การขาย

โดยลดการขายสินค้าประเภทจ่ายเบีย้ครัง้เดียว และเพิ่มการขายสินค้าประเภทเน้นความคุ้มครองและสญัญา

เพิ่มเติมทัง้ประกนัสขุภาพและประกนัอบุติัเหต ุรวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
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ในด้านเบีย้ประกันที่ต่ํากว่าสินค้าประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีปัจจัยสนับสนุนต่อการ

เติบโตต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1.  แนวโน้มประชากรผู้ สูงอายุเพ่ิมขึน้ 

ประเทศไทยมีแนวโน้มจํานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองและมีอายุยืนยาวขึน้ 

โดยประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สงัคมประชากรสูงวัยในปี 2573 เป็นต้นไป โดยมีผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อย

ละ 20 ของจํานวนประชากรทัง้หมด ประกอบกบัประชาชนในวยัทํางานจะมีสดัส่วนที่ลดลงจากอัตราการเกิด

ของประชากรในประเทศ ทําให้รัฐบาลไทยอาจต้องมีภาระด้านงบประมาณรายจ่ายสําหรับสวัสดิการเพื่อ

ประชาชนสงูวยัที่เพิ่มขึน้ รวมถึงรายได้หลงัเกษียณอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะ

ส่งเสริมประชาชนเก็บออมในรูปของประกนัชีวิต เพื่อแบ่งเบาภาระในการใช้จ่ายด้านสขุภาพและค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสงูขึน้ รวมถึงการเตรียมวางแผนการเงินหลงัเกษียณซึง่จะมีความจําเป็นมากขึน้

ในอนาคต 

2. อัตราการถือครองกรมธรรม์ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับตํ่า 

อตัราการถือครองกรมธรรม์ของประชากรไทย ยงัคงอยู่ในระดบัต่ําที่ร้อยละ 39 ถือเป็นโอกาสใน

การขยายธุรกิจประกันชีวิต โดยการเร่ิมบงัคับใช้ประกาศของสํานักงานงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัย

ของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบติัหน้าท่ีของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 

2561 จะเป็นสว่นช่วยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ในการซือ้ประกนัชีวิตมากย่ิงขึน้ 

3. กระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัปัจจยัเสี่ยงในการทําให้เกิดการโรคท่ีเพิ่มขึน้ 

เช่น ปัญหามลภาวะจากฝุ่ น หรือโรคระบาดใหม่ ทําให้เกิดกระแสความนิยมในการรักษาสขุภาพเชิงป้องกนั ไม่

ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ การออกกําลงักาย รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยการ

ซือ้ประกันสุขภาพ ทําให้บริษัทในธุรกิจประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบให้

เหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนั อีกทัง้ยังเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบสิทธิ

ประโยชน์พิเศษให้กบัลกูค้าท่ีมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัการรักษาสขุภาพเชิงป้องกนัอีกด้วย 

4. ความต้องการการวางแผนการเงนิส่วนบคุคล 

ประชาชนมีแนวโน้มให้ความสนใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โดยผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตเป็นเคร่ืองมือสําคญัชนิดหนึ่งท่ีจะเป็นหลกัประกนัในการแบ่งเบาความเดือดร้อนเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึน้ นอกจากนีย้ังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีถูกออกแบบมาเพื่อผู้ ท่ีต้องการความ

คุ้มครองควบคู่กับการลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการใช้สิทธินําเบีย้ประกนัภยับางประเภทไปลดหย่อน

ภาษีได้อีกด้วย 
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5. การเข้าสู่เศรษฐกิจของโลกดิจิทัล 

เทคโนโลยีด้านดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้บริษัทในธุรกิจสามารถพัฒนาการ

บริการให้ลกูค้า พฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารกบัลกูค้า รวมถึงพฒันากระบวนการทํางานภายในของบริษัท 

ซึง่จะมีส่วนช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีลกูค้าเป็นศนูย์กลาง

มากย่ิงขึน้ 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจประกนัชีวิต มีแหล่งเงินทุนจากการชําระเบีย้ประกนัภยัจากผู้ เอาประกนัภยั และบริษัท

สํารองเงินประกันชีวิตไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ตามกรมธรรม์ 

อาทิ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์หากกรมธรรม์ครบกําหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนอัน

เนื่องจากการเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ การสญูเสียรายได้ในยามชรา  หรือการเสียชีวิต เป็นต้น 

อีกทัง้บริษัทได้นําเบีย้ประกันภัยส่วนหน่ึงไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ รับ

ผลประโยชน์ตามภาระผูกพันต่างๆ ข้างต้น  นอกจากนีแ้หล่งเงินทุนที่บริษัทได้รับมาจากการชําระเบีย้

ประกนัภยัจากผู้ เอาประกนัภยัแล้ว บริษัทต้องดํารงเงินกองทุนตามประกาศสํานกังาน คปภ. โดยบริษัทต้องมี

เงินทนุสว่นหน่ึงเพื่อประกนัความเสียหายจากการลงทนุ ซึง่ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินจากสญัญา

ประกนัภยัต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.89 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ

สามารถชําระหนีส้ินที่จะเกิดขึน้ในอนาคตให้กบัผู้ เอาประกนั 

2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

  - ไม่มี - 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

การบริหารจดัการและการควบคมุภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดโอกาสท่ีจะทําให้

เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาด/ล้มเหลว และเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ี

สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคมุได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็น

หลกัการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2562 โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงทัง้จากปัจจัย

ภายในและภายนอก ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ลดลงและอยู่ในระดับตํ่า  

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดมีความผันผวน ได้แก่ การขึน้ลงของอัตราดอกเบีย้ การ

เปลี่ยนแปลงราคาของทรัพย์สินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตรา

สารการเงิน ซึง่เป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริษัท 

บริษัทควบคุมและบริหารจัดการให้มูลค่าเสี่ยงนัน้อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับ

ความเสี่ยงที่จดัสรรไว้ตามแผนธุรกิจ โดยบริษัท มีความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาด

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเมื่อรวมกับความเสี่ยงประเภทอ่ืนแล้ว บริษัทยังมีฐานะ

เงินกองทนุที่เข้มแข็งและสงูกว่าที่กฎหมายกําหนด 

1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต่ํา อัตราดอกเบีย้เป็นหน่ึงในสมมติฐานหลัก

ของการกําหนดอัตราเบีย้ประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนีส้ินและเงินสํารองของ

สญัญาประกนัภยั ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ โดยเฉพาะหากอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต่ําเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทในเร่ืองความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบไุว้ในสญัญาประกนัภยั 

การรักษาระดบัผลกําไร การดํารงเงินกองทุน และการบริหารจดัการความสอดคล้องของ

สินทรัพย์และหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 

ทัง้นีบ้ริษัท มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดให้คณะทํางานบริหาร

เงินกองทุนติดตาม ประเมินและรายงานปัจจัยเสี่ยงและดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk 

Indicators) อย่ างใกล้ ชิ ด  รวม ถึ งการบ ริหารสิ น ท รัพ ย์ แ ล ะ ห นี ้สิ น  (Asset and Liability 

Management: ALM) ด้วยการทํา Duration Matching เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราดอกเบีย้ทัง้ในด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน การปรับสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต 

(Product mix) โดยการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นการให้ความคุ้มครองมากกว่าการออม การปรับกล

ยทุธ์การลงทุนเพื่อการบริหารความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ิน ควบคู่ไปกบัการรักษา

ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ทัง้นีย้ังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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ความเสี่ยงและการติดตามด้วยระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ

การทดสอบภาวะวิกฤตของปัจจยัเสี่ยงหลกั 

2. ความเส่ียงจากการประกันภัย คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอตัราการตาย อตัราการเจ็บป่วย อตัรา

ความคงอยู่ หรืออตัราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง แตกต่างจากอตัรา ที่ได้ประมาณการไว้ ทําให้เกิดผล

กระทบทางลบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยของ

บริษัทเร่ิมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยบริษัทมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งมี

หน้าท่ีในการสร้างแนวคิดและพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานตามแบบ

ประกัน อายุ และเพศไว้อย่างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการทําประกัน

ชีวิต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตรามรณะ อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ หรือ

ความสามารถในการชําระเบีย้ประกันภัยของผู้ เอาประกันด้วยเช่นกัน ทัง้นีจ้ะประเมินความ

เพียงพอของสํารองประกนัภยัและเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและ

สงูกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

ในอนาคตได้ โดยทบทวนสมมติุฐานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ  

2.1 ความเสี่ยงด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ข้อผิดพลาด บกพร่องในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั การกําหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการ

ขายของช่องและกลยุทธ์ด้านสดัส่วนผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจ

เก ิดจากช ่องทางการขายเองและ ประส ิทธิภาพการบริหารจ ัดการ และ/หรือ 

กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถปรับให้เข้ากบัปัจจัย หรือ 

สภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยง

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยกําหนดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และมีการประเมินความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมใน  

ทุกๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสดัส่วนของรายได้จากทุกช่องทางให้เพิ่ม

มากขึน้ เช่น การเพิ่มคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่ คือ 

ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนําเทคโนโลยีเข้ามา

สนบัสนนุการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า  
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2.2 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการประกนัภยั ได้แก่ สํารองประกนัภยัสําหรับสญัญา

ประกนัภยัระยะยาว 

บริษัทคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธีสํารองเบีย้

ประกนัภยัสทุธิชําระคงท่ี (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติคงที่ไม่

เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption)  ส่งผลให้การคํานวณสํารอง

ประกันภยัสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวไม่ได้รับผลกระทบจากอตัรามรณะ อัตรา

การขาดอายุ หรืออัตราคิดลดท่ีเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการทดสอบความ

พอเพียงของหนีส้ินทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานนัน้จดัทําโดยใช้วิธีเปรียบเทียบสํารอง

ตามวิธีเบีย้ประกันภัยสุทธิชําระคงท่ีกับสํารองตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบีย้

ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติท่ีเป็นปัจจุบัน และ

เนื่องจากผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นแบบรับรองของผลประโยชน์ ทําให้ปัจจยัท่ี

มีผลกระทบมากที่สดุในการคํานวณสํารองประกนัภยัแบบเบีย้ประกนัภยัรวม ได้แก่ 

อตัราคิดลด ซึ่งคํานวณมาจาก Risk-free rate + illiquidity premium ดงันัน้ ในสภาวะ

ที่อตัราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงมีอัตราท่ีเพิ่มสูงขึน้จะส่งผลให้สํารองประกันภัยแบบ

เบีย้ประกันภัยรวมมีจํานวนที่ลดลงและต่ํากว่าสํารองเบีย้ประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี กลุ่ม

บริษัทและบริษัทไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุน ในทางตรงกันข้าม ใน

สภาวะท่ีอัตราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงมีอตัราท่ีลดลงจะส่งผลให้สํารองประกนัภัยแบบเบีย้

ประกนัภยัรวมมีจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีสํารองประกนัภยัแบบเบีย้ประกนัภยัรวมเพิ่มสงูขึน้

เกินกว่าจํานวนตามสํารองเบีย้ประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี บริษัทจะต้องรับรู้ส่วนต่างเป็น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทนุจากผลการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ิน 

3. ความเส่ียงด้านการแข่งขัน  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ทัง้ในด้านช่องทางการขาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ/หรือ 

กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถปรับให้เข้ากับปัจจัย หรือ สภาวะ

แวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เช่น การใช้บริการที่สาขาธนาคารน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางธนาคาร 

สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและหนีส้ินครัวเรือนท่ีสูงขึน้ส่งผลให้อํานาจซือ้ลดลงกระทบต่อการ

ตดัสินใจของผู้บริโภค การนําเทคโนโลยีและอปุกรณ์ส่งเสริมการขายและการบริการท่ีทนัสมยัมา

ใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนระบบการดําเนนิงาน เป็นต้น บริษัทได้จัดทําแผนธุรกิจท่ีกําหนด

มาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงรองรับไว้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจ  มีการพฒันาระบบงาน กระบวนการด้านต่างๆ ให้ก้าวหน้าและทนัสมยั รวมถึงการ

บริหารช่องทางการขายและกลยุทยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท 
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4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกาํกับดูแลธุรกิจ  

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้การกํากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ

ส่งผลกระทบทัง้ด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ 

การไม่ปฏิบติัตาม การฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจทําให้บริษัทถูกภาคทัณฑ์ ถูก

ปรับ หรือถูกฟ้องร้องได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กําหนดโครงสร้างการ

บริหารงาน โดยนําหลกัการแนวปราการป้องกนั 3 ชัน้ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ในการ

ควบคมุดแูลและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคับของหน่วยงาน

กํากบัดแูลธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายและแจ้งให้หน่วย งานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั โดย

กฎหมายใหม่ท่ีจะมีผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน และบริษัทได้เตรียมการไว้ ได้แก่ 

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS และ การดํารง

เงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง ระยะท่ี 2 (RBC 2) เป็นต้น 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสาขา (ไม่รวมสํานกังานใหญ่) จํานวน 67 สาขา โดยเป็นทรัพย์สินของ

บริษัท จํานวน 32 แห่ง (อาคารไม่ใช้ 5 แห่ง ได้แก่ สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์   ขอนแก่น  นครราชสีมา และ

อบุลราชธานี และมีชัน้พืน้ท่ีแบ่งให้เช่า 1 แห่ง (หาดใหญ่)) และสาขาที่บริษัทเช่าจํานวน 40 สาขา   

  บริษัทมีทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคารชดุ ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และอปุกรณ์ ดงันี ้

- สํานักงานใหญ่ของบริษัท ตัง้อยู่เลขที่ 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบาง

กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริษัททําสญัญาเช่าระยะยาวกบัผู้ ให้เช่า สิน้สดุ 

ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน  2563 

- ที่ ดิน อาคารชุด ที่ ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สุทธิอ่ืน ๆ ณ สิน้ปี 2562 มีจํานวน 

1,442.17 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1 ที่ดินเปลา่ อาคารชดุ และที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง * 

ประเภททรัพย์สนิ 

มูลค่า 

ทางบัญชี  

ณ สิน้ปี 

2562 

(ล้านบาท) 

 

พืน้ที่ 

(ตร.วา) 

ราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

ภาระ

ผูกพัน 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 

อาคารชดุ จํานวน 1 ห้องชดุ  

(สาขาเอกมยั) 

ท่ีตัง้ เขตพระโขนง  

จ. กรุงเทพมหานคร 

 

7.02 327.08 123.61 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไม่ม-ี ท่ีตัง้สํานกังาน 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  

อาคารระหว่างก่อสร้าง 

 -   ท่ีดิน 

-   ส่ิงปลกูสร้าง  

 

 

 

791.35 

510.67 

 

 

7,864.60 

8,211.12 

 

 

904.16 

616.88 

 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

 

ท่ีตัง้สํานกังาน 

ท่ีตัง้สํานกังาน 

รวม 1,309.04 16,402.80 1,644.65    

 

หมายเหต:ุ ราคาท่ีดินและอาคารประเมินตามกฎการประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม 

 การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

   *  ส่วนท่ีเป็นของบริษัท  
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4.1.2 เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้สํานกังานของบริษัท* 

ประเภททรัพย์สิน 

มูลค่าทางบัญชี  

ณ สิน้ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 21.42 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไม่มี- 

เคร่ืองใช้สํานกังาน  76.96 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไม่มี- 

คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 24.19 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไม่มี- 

ค่าปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า 10.56 บริษัทเป็นเจ้าของ -ไม่มี- 

รวม 133.13   

 หมายเหต:ุ *  ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 

 

4.2 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม หน้า 2 - 3 

 

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี-  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดี

หรือข้อพิพาทที่ยงัไม่สิน้สดุและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

- บริษัทเป็นจําเลยในคดีเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยั เนื่องจากบริษัทได้ทําการ

ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์กับผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) จํานวน

ทัง้สิน้ 7 คดี โดยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมเป็นจํานวนเงิน 8.13 ล้านบาท คดีที่มีการ                                                                                    

เรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด (ทุนทรัพย์ท่ีย่ืนฟ้อง) จํานวนเงิน 2.40 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัท                             

ได้แต่งตัง้ทนายความเข้าสู้คดี เพื่อไม่ต้องรับผิดตามข้อกลา่วหาดงักลา่ว   
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value ) 

 การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value) ของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช 

โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด เป็นบริษัทท่ีปรึกษาในการประเมินมูลค่าดังกล่าว มีรายละเอียดเมื่อ

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้

 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 Growth 

ล้านบาท บาทต่อหุ้น ล้านบาท บาทต่อหุ้น % 

Embedded Value (EV) 70,882 41.51 62,959 36.86 +12.6 

Value of One Year New Business (VNB) 352 0.21 1,396 0.87 -74.8 

จํานวนหุ้น ณ สิน้ปี 1,708 1,708  

สมมตุิฐานท่ีสําคญั :      

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 3.50% 4.25%  

อตัราดอกเบีย้คิดลด (Risk Discount Rate) 8.30% 9.00%  
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ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ  วัน ที่  31 ธั น วา ค ม  2562  บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น  1,708,000,000 บ าท  เรีย ก ชํ า ระ แ ล้ ว 

1,707,566,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,707,566,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

7.2 ผู้ ถือหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

• รายชื่อผู้ ถือหุ้ นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนครัง้ล่าสุด เมื่อวันท่ี  

30 สิงหาคม 2562  

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,707,566,000 หุ้น 

รายชื่อ 

ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของหุ้น 

ที่เรียกชําระแล้วทัง้หมด 

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY* 413,396,200 24.21 

2. บริษัท วฒันโสภณพนิช จํากดั 222,505,000 13.03 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 130,022,480 7.61 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 

5. นายชาตรี โสภณพนิช 

6. บริษัท จตบุตุรโฮลดิง้ จํากดั 

7. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั 

78,574,760 

63,967,204 

63,000,000 

57,201,480 

4.60 

3.75 

3.69 

3.35 

8. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว  54,294,760 3.18 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 53,009,554 3.10 

10. นายเชดิช ูโสภณพนิช 45,294,014 2.65 
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7.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจ holding company 

           บริษัทมิได้มีการประกอบธุรกิจ holding company 

 

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

           บริษัทไม่มีข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานระหว่างผู้ ถือหุ้นใหญ่กบับริษัท 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทไม่มีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ได้ เมื่อปรากฏว่า บริษัทมีกําไรสมควรที่จะทําได้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว

ถดัไป 

ภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 การจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ  

เกินกว่าร้อยละ 75 ตามท่ีกฎหมายกําหนดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ 

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้    

ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม ในการดําเนินกิจการ กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

เพื่อช่วยกลัน่กรองงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการจดัการด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทัง้เพื่อให้

การบริหารกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ย่อยขึน้จํานวน 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ณ สิน้ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน ซึ่งในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการที่มีถ่ินที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัรมีจํานวน 13 ท่าน ซึง่เกินกว่าร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายกําหนด  ตามรายชื่อดงันี ้

 

ท่ี รายชื่อกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ช่วงวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1 ดร. ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 

2 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ 28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563 

3 นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ 26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 

4 นายประพนัธ์  อศัวอารี กรรมการอิสระ 28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563 

5 นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ กรรมการอิสระ 26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 

6 รศ. ดํารงค์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ 28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563 

7 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการ 27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564 

8 นางประไพวรรณ  ลิมทรง กรรมการ 28 เม.ย. 2560 – เม.ย. 2563 

9 นายมิโนรุ คิมรูะ กรรมการ 26 เม.ย. 2562 – เม.ย. 2565 

10 นายโคจิ อิชิบะ กรรมการ 27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564 
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ท่ี รายชื่อกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ช่วงวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

11 นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ 27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564 

12 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 15 ธ.ค. 2562 – เม.ย. 2565 

13 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ 27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564 

14 นายเวทิศ อศัวมงัคละ กรรมการ 27 เม.ย. 2561 – เม.ย. 2564 

15 ม.ล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6 ส.ค. 2561 – เม.ย. 2564 

 

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน         

ทําหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

ในปี 2562 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม จาํนวน 7 ครัง้ โดยมีรายชื่อ และรายละเอียดการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุปดังนี ้ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ท่ีจัดประชุม/ 

การเข้าร่วมการประชุม 

1 ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

7/7 

2 นายสนุทร อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ 6/7 

3 นางคมคาย ธสูรานนท์ กรรมการอิสระ 7/7 

4 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการอิสระ 7/7 

5 รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ 6/7 

6 นายพนสั ธีรวณิชย์กลุ กรรมการอิสระ 6/7 

7 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ 7/7 

8 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 6/7 

9 นายมิโนรุ  คิมรูะ กรรมการ 6/7 

10 นายโคจิ  อิชิบะ กรรมการ 7/7 

11 นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ 7/7 

12 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 7/7 

13 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ 6/7 

14 นายเวทิศ  อศัวมงัคละ กรรมการ 6/7 

15 ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 7/7 
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ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

8.2 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2 นายโชน โสภณพนิช รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผู้จดัการใหญ่  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

สายกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร 

5 นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงินและ

รักษาการผู้บริหารฝ่ายธุรการ 

6 นายอนชุา ภิงคารวฒัน์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

สายงานตวัแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

7 นายอภิพงศ์  พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 

สายธุรกิจและช่องทางอ่ืน 

8 นางอรนชุ สําราญฤทธ์ิ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายประกนัชีวิต 

9 นางสาวศิรินารถ  วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ทัง้นี ้ได้แนบข้อมลูของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายเดชา ตลุานนัท์ ที่ปรึกษา 

2 นายปานศกัด์ิ พฤกษากิจ ที่ปรึกษา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สายการบงัคบับญัชา 

สายการรายงานด้านงบประมาณและการบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Product Development 

Dept.

สํานักกํากับการปฏิบัติงาน

Compliance Office

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Risk Management Dept.

สํานักกฎหมาย

Legal Office

ฝ่ายคณิตศาสตร์

Actuary Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management 

Dept.

ฝ่ายธุรการ

Administration Dept.

ฝ่ายงานดิจิทัลอินโนเวชั่น

Digital Innovation Dept.

ฝ่ายตรวจสอบ

Internal Audit Dept.

สายการลงทุน

Investment Div.

สายบัญชีและการเงิน

Accounting & 

Finance Div.

สายงานตัวแทนและ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

Agency Div.

สายธุรกิจและช่องทางอื่น

Partnership & Alternative 

Distribution Div.

สายการขายช่องทาง

สถาบันการเงิน

Bancassurance Div.

สายประกันชีวิต

Life Operation Div.

สายกลยุทธ์และ

วางแผนธุรกิจองค์กร

Corporate 

 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology 

Div.

ฝ่ายการตลาดและ

สื่อสารองค์กร

Marketing & Corporate 

Communication Dept.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Executive Officer (CEO)

รองประธานกรรมการบริหาร

Vice Chairman of the Executive Board

(คุณโชน โสภณพนิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย

Chief Distribution Officer (CDO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

Chief Financial Officer (CFO)

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Performance Assessment and Evaluation Committee

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate Governance Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร 

Executive Board of Directors

คณะกรรมการลงทุน

Investment Committee

คณะกรรมการ 

Board of Directors

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

Advisor to Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Nomination and Remuneration Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

Risk Management Committee
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8.3   เลขานุการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2551 ได้แต่งตัง้ให้นายเสนาะ 

ธรรมพิพฒันกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  รวมถึงจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตาม

ให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการ และมติประชุมผู้ ถือหุ้น และติดต่อสื่อสาร

กบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีข้อมลูโดยสงัเขป

ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณ าค่าตอบแทนจะพิจารณ าค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้

ความสามารถความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้นําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน นําเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ    

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ประชุมและค่าบําเหน็จ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้นําและกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งท่ีประชุมสามัญ   

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 

16.70 ล้านบาท โดยมีค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี 2562 จํานวน 14.88 ล้านบาท สรุปได้

ดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 
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1 ดร. ศิริ  การเจริญดี 1,017,123 560,000  960,000   160,000  160,000 80,000 2,937,123 

2 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั 813,699 280,000   480,000    80,000 40,000 1,693,699 

3 นางคมคาย  ธูสรานนท์ 665,753 280,000 1,360,000   160,000  240,000 80,000 40,000 2,825,753 

4 นายประพนัธ์  อศัวอารี 554,795 280,000   240,000 320,000    40,000 1,434,795 

5 นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ 369,863 280,000     80,000   40,000 769,863 

6 รศ. ดํารงค์  ทวีแสงสกลุไทย 591,781 280,000   240,000   120,000  40,000 1,271,781 

7 นางสาวิตรี  รมยะรูป 499,315 280,000 640,000 440,000       1,859,315 

8 นางประไพวรรณ  ลิมทรง  295,890 280,000         575,890 

9 นายมิโนรุ คิมรุะ 221,918 280,000     80,000    581,918 

10 นายโคจิ อิชิบะ 221,918 280,000         501,918 

11 นายเวทิศ อศัวมงัคละ 147,945 280,000         427,945 

รวมทัง้สิน้ 5,400,000 3,360,000 2,000,000 1,400,000 960,000 480,000 320,000 360,000 320,000 280,000 14,880,000 
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หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเทียบเท่า   

รองผู้จดัการใหญ่หรือท่ีสงูกว่า ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน และโบนสัประจําปี โดยพิจารณาจากการประเมินผล

การปฏิบติังาน  การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั และเพียง

พอที่จะจูงใจให้สามารถปฏิบติัหน้าที่ให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนด รวมถึงสอดคล้องกบัแนวทางการเติบโต

ของผลกําไร ตลอดจนมลูค่าธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้อมูลท่ีได้

เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูง เสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตวัเงิน 

 ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  จํานวน 9 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั ประกนัสงัคม และ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นเงินรวม 65,940,787 บาท เทียบกบัปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จํานวน 8 คน 

ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นเงินรวม 68,424,393.25  บาท 

และปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จํานวน 6 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั ประกนัสงัคม และกองทุน

สํารองเลีย้งชีพ  เป็นเงิน  53,180,338 บาท   

ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากสวสัดิการพนกังานทัว่ไป 
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8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีพนักงานรวมทัง้สิน้จํานวน 1,185 คน จํานวนพนักงานแบ่งตาม   

สายงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สงักดักรรมการผู้จดัการใหญ1 136 81 133 

สายกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร - 5 5 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน - 5 3 

สายการลงทนุ 27 17 23 

สายบญัชีและการเงิน 90 70 72 

สายบริหารทรัพยากรบคุคล - 52 - 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 39 43 

สายประกนัชีวิต 460 391 350 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขาย - 81 - 

สายการตลาด 614 - - 

สายงานตวัแทนและท่ีปรึกษาทางการเงิน - 324 292 

สายธุรกิจและช่องทางอ่ืน - - 83 

สายการขายช่องทางสถาบนัการเงิน - 192 181 

รวม 1,370 1,257 1,185 

 
1 สงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่ ประกอบด้วย  ฝ่ายคณิตศาสตร์ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร  สํานกักฎหมาย ศนูย์บริการทางการแพทย์      

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบ และสาํนกักํากบัการปฏบิตัิงาน 
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ค่าตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงิน 

ประเภทค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน และโบนสั 697,222,997.54 785,757,631.96 579,190,170 

เงินสมทบกองทนุและอ่ืน ๆ 80,293,912 78,516,863 70,197,598 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

บริษัทถูกพนักงานฟ้องคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลางตามคดีหมายเลขดําท่ี ร 5073/2562 เมื่อวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562 ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง 

สวัสดิการอื่น ๆ 

บริษัทมีการส่งเสริมทางด้านสวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่พนกังาน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

สร้างความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน ครอบครัว และสังคม ประกอบไปด้วย เคร่ืองแบบ

พนักงาน ค่ารักษาพยาบาลทัง้พนักงานและครอบครัว ตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี ประกันชีวิตกลุ่ม 

ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกทัง้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และการประสานงานระหว่างพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น งานเลีย้ง

สงัสรรค์ประจําปี กีฬาภายใน โครงการองค์กรแห่งความสขุ เติมบุญวนัเกิด กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) กิจกรรมชมรมพนกังาน และกิจกรรมตามประเพณีสําคญัต่างๆ 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และตอบโจทย์ความต้องการของการพัฒนาสายอาชีพ Core 

Competency และ Strategy ขององค์กร โดยการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (training need) ของแต่ละ

ตําแหน่งงาน  ผ่านผู้บังคับบัญชาและส่วนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นแผนการฝึกอบรมและพัฒนา

พนกังาน โดยมีรูปแบบในการพฒันาบคุลากร ดงันี ้

การจดัอบรมภายใน (In-House Training) โดยออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสมสําหรับผู้ เรียน ซึ่งพิจารณา

จากสมรรถนะและความจําเป็นในการฝึกอบรม (training need)  มีการสรรหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญ  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และทกัษะในการทํางานท่ีดีขึน้  

เป็นการพฒันาศกัยภาพพนกังานท่ีสง่ผลลพัธ์ท่ีดีต่อองค์กร 
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การอบรมภายนอก  (Public Training)  เป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพโดยตรงของพนักงานที่

จะต้องพัฒนาความรู้ทักษะความชํานาญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  ทัง้นีเ้พื่อความเป็นมืออาชีพท่ี

พร้อมสําหรับการทํางานในแต่ละตําแหน่งงานอย่างแท้จริง ซึง่จะทําให้องค์กรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ทกัษะความ

ชํานาญโดยแท้จริง 

การส่งเสริมด้านการพฒันาตนเอง (Self Development)  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้

ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น จากการอ่านหนังสือ  ความรู้จาก Internet  หรือแหล่งความรู้

อ่ืนๆ ตามความต้องการโดยยดึหลกัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  สง่เสริม

ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้นําเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและ

นํามาใช้ในการทํางานโดยผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา/ดูงานทัง้ในและ

ต่างประเทศ  และฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ทัง้ที่เก่ียวข้องกบังานโดยตรงและโดยอ้อม  รวมทัง้ให้การ

ส นั บ ส นุ น ก ารศึ ก ษ าห ลัก สูต รท างด้ าน วิช าชี พ ต่ างๆ  เช่ น  LOMA (Life Office  Association), ICA 

(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment 

and Securities Analyst), AFPT (Associate Financial Planner Thailand), CFP (Certified Financial 

Planner), ASA (Associate of the Society of Atuaries), FSA (Fellow of the Society of Acturies),  IC 

(Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for International 

Communication) เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานที่มีอยู่ในปัจจุบนั ให้พร้อมรับมือกบัสภาพการ

แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างสมํ่าเสมอ   

นอกจากนีบ้ริษัทยงัคํานึงถึงการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืนด้วยการสง่เสริมการจดัการความรู้ภายในองค์กร 

(Knowledge Management) สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ การพฒันาระบบผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อพฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้

ในอนาคต  โดยผ่านศนูย์การเรียนรู้กรุงเทพประกนัชีวิต และระบบ Smarthome :BLA’S KM ซึง่เป็นช่องทางใน

การค้นคว้าหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเสมือนคลงัความรู้ท่ีสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู้

ของบคุลากรในองค์กรอย่างยัง่ยืน 
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9.  การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

9.1.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี   

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัการกํากบัให้องค์กรมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสตัย์และเป็นธรรมต่อสงัคม เพื่อการสร้าง

คณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ นําองค์กร และให้ความสําคัญต่อการ

กําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และกลยุทธ์เพื่อมุ่งสูค่วามสําเร็จอันยัง่ยืน  การเสริมสร้างคณะกรรมการ

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร  การส่งเสริมนวัตกรรมและ

ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ  การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        

การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู และสนบัสนนุการสื่อสารและการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด 

9.1.2 หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560 

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

คณะกรรมการได้นําหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุกต์ใช้ตามบริบททางธุรกิจของ

บริษัท แบ่งเป็น 8 ข้อหลกัปฏิบติั ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรท่ี 

   สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้ นํา

ท่ีต้องกาํกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี  

 คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําท่ีต้องกํากบัดแูลให้

องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี ซึง่ครอบคลมุถึง 

(1) การกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย  

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดําเนินงาน 
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หลักปฏิบัติ 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้

นําไปสู่ผล (governance outcome) 

 ในการสร้างคุณ ค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  คณ ะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล 

(governance outcome) โดยมีแนวทางปฏิบติัที่สําคญั 4 ประการคือ 

(1) ส าม ารถ แ ข่ งขัน ได้ แ ล ะ มี ผ ล ป ระ ก อ บ ก ารท่ี ดี โด ย คํ า นึ ง ถึ งผ ล ก ระท บ ใน ระ ยะ ย าว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

(ethical and responsible business) 

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate 

citizenship)  

(4) สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการสร้างและขับเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม โดย

คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้ นําในการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบ

ปฏิบัติ และคู่มือต่าง ๆ สําหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานท่ีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการ

ปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อักษร อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการปฏิบัติต่อ

ลกูค้าอย่างเป็นธรรม กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยํา้เตือนถึงความสําคญัในการยดึมัน่

ในหลกัจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทําการทบทวนและยืนยนัการปฏิบติั

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักจรรยาบรรณของบริษัทเป็นประจําทุกปีผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 

รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และ

ระมดัระวงั ดแูลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดย

มีแนวทางปฏิบติัท่ีสําคญั 4 ประการคือ 
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− การปฏิบติัหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

− การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น (Duty of 

Loyalty) 

− การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

− การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา (Duty of 

Disclosure) 

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ

กาํหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ

อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตาม

ดแูลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดดงันี ้

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ และรับผิดชอบ 

2) กําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

และมีการแสวงหาข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางของบริษัท 

3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์

เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท พร้อมทัง้กํากับดูแลและติดตามให้ฝ่าย

บริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

4) กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลกัการและ

แนวปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน โดยมุ่งสร้างสํานึกความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับ

ข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

5) จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเชื่อถือ รวมทัง้

ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีอาจเกิดขึน้และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม กํากับดูแลให้ผู้ บริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะ
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เกิดขึน้จากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิผล 

7) สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึง

รายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยรวม 

8) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกํากับดูแลการ

เปิดเผยข้อมลู เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน

สงูสดุ 

9) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและของกรรมการผู้ จัดการใหญ่

อย่างสมํ่าเสมอ 

10) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

11) เป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกบันโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

12) จดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารที่สําคญัทกุระดบั

อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม 

13) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั โดย

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ

คณะกรรมการทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

14) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน

หลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  

15) สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยให้มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ

เป็นแนวทางการปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างจริงจงั 

2. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

โดยกรรมการทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการในระดบันโยบาย 

ขณะที่ฝ่ายจดัการทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด ดังนัน้ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้ จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการ เพื่อให้ได้บคุคลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
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ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท 

เพื่อให้แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกํากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่าง

ชดัเจน 

3. อํานาจอนมุติัของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบงัคับของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวน

วิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ในการดําเนินงาน แผนหลกัในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนิน

ธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยเทียบกบัแผนท่ีได้กําหนดไว้ก่อนแล้ว และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และ

การเข้าร่วมลงทนุ 

 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

(objectives) เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้าง

คุณค่าให้ทัง้กิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดวิสยัทัศน์ของบริษัทท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ประชาชนทุกกลุ่ม

เห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตและทําประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต 

คณะกรรมการจึงได้กําหนดภารกิจของบริษัทในการพฒันาสู่ความเป็นผู้ นําในการสร้างความมัง่คงทางการเงิน

ให้กับประชาชนด้วยการให้บริการแนะนําการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรท่ีมีความจริงใจและมีความรู้

ระดับแนวหน้า ซึ่งสอดคล้องกบัค่านิยมขององค์กรอันประกอบด้วย ศรัทธา รับผิดชอบ จริงใจ พฒันาตน และ

ทํางานเป็นทีม 

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์

ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจําปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

1. คณะกรรมการกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกิจการ โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ และสนบัสนนุให้มีการจดัทําหรือทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์สําหรับระยะปาน

กลาง 3 - 5 ปี 

2. ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้

เสีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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3. วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีกําหนดมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศกัยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการได้กําหนดเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี ้

ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจนําไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  

4. คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้

องค์กร 

5. คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และ

ติดตามการดําเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจําปี 

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้

ในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กร

สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีกาํหนดไว้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัที่กําหนดไว้ มีรายละเอียดดงันี ้

  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นผู้มีบทบาท

สําคญัในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูในการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ 

การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ยังมีบทบาท

สําคญัในการกํากบัดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่

วางไว้ 

  ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น โดยให้ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ  

  การแต่งตัง้กรรมการดําเนินการด้วยความโปร่งใส  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ า

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ลงมติและกําหนดให้มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการ ทัง้นีบ้ริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของ

บริษัทต้องมีอายุไม่เกิน 75  ปี และดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง 
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  คณุสมบติักรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจํา หรือ  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท

หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือ  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี

อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
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ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี

นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

10. ไม่ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กฎหมายว่าด้วนธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

การเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมี

อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต  

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า 

องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี

อิสระ 

คณะกรรมการเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและ

การดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ มีรายละเอียดดงันี ้

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และดแูลให้

กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ก่อนการประชุมเพื่อให้

กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผู้ นําคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ภายใต้การจัดสรรเวลา

อย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านในการอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดย

คํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้มีการสรุปมติที่ประชมุเพื่อดําเนินการต่ออย่างชดัเจน 

3. เป็นผู้ นําในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดย

จดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ

ดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท 

5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการและสนบัสนุนการปฏิบติั

หน้าที่ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

6. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
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7. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

8. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท

รายบุคคล ประธานกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จํานวน 7 คณะ เพือ่ปฏิบติัหน้าที่เฉพาะเร่ืองและ

เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ มีดงันี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่ต่ํากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้านบญัชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยทํา

หน้าที่สอบทานการดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั 

และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ

เสี่ยงท่ีรัดกุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ 

ทัง้นีฝ่้ายตรวจสอบและสํานักกํากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยปฏิบัติงานท่ีรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่

มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ   

2) คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารกิจการของ

บริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้น นโยบาย 

หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การดําเนินการใด ๆ           

อันจําเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัท อีกทัง้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณาต่าง ๆ ท่ีจะมีการ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุติัและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 50 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู อย่างน้อย 5 

ท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวม และ

ติดตามกํากับดูแลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงรวมตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกคน

ไม่เป็นผู้ บริหาร และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีพิจารณาสรรหาผู้ ท่ีสมควรได้รับ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และรองผู้จดัการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพใน

ทกุกรณี นอกจากนัน้มีหน้าท่ีกําหนดและทบทวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดบัสงูท่ีสงูกว่าหรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบต่อองค์กร 

5) คณะกรรมการลงทนุ  

คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูจากสายลงทนุ จํานวนไม่

น้อยกว่า 3 ท่าน ซึง่กรรมการทุกท่านในคณะนีล้้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้เร่ืองการลงทุน ธุรกิจประกนัชีวิต และ

การบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน  คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบาย

การบริหารความเสี่ยงรวมที่เกิดจากการลงทุน พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุน ติดตามและกํากบัดแูลการลงทุน

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ต่อไป 

6) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูง ซึ่ง

กรรมการคณะนีเ้ป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต และหลกัการของการกํากับกิจการเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหน้าที่เสนอนโยบาย คําแนะนํา แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามดแูลการปฏิบติังานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

และส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยมด้านจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้เป็นท่ีเข้าใจทั่วทุก

ระดบั 

7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นผู้พิจารณากําหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ จัดการใหญ่ รวมถึงตําแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน

ระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานปกติของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ี

โปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกาํหนดไว้ 

คณะกรรมการกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน 

เพื่อให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ อาชีพ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใส รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ อีกทัง้มี

การกําหนดคณุสมบติัของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความชํานาญที่จําเป็นแต่ยงัขาด

อยู่ในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดวาระการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการ คราวละ 3 ปีนับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการท่ีได้รับ

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการเพื่อทดแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ จะมีวาระการปฏิบติัหน้าท่ีเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีครบ

วาระการปฏิบติัหน้าท่ีและพ้นตําแหน่ง อาจได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ ทัง้นี ้กรรมการสามารถ

ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท นอกจากการพ้นตําแหน่งจากการครบวาระการปฏิบติัหน้าท่ีแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งด้วยสาเหตุ

อ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้

โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ

นําพาองค์กรให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและ

อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงาน

ตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยพิจาณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

ชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 3.5  คณะกรรมการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี

และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลา

อย่างเพียงพอสําหรับการเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้

กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ และประธาน

กรรมการต้องกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ การประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีใ้นการเรียก

ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้วาระการ

ประชุม ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่พิจารณาร่วมกนั ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน

การประชมุ เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน จะแจ้งนดัการประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้นี ้การลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีองค์ประชุมขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติซึ่งต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมี

สว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธาน

ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการ

อภิปรายปัญหาเก่ียวกับการจัดการ เว้นแต่ในบางวาระท่ีฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์เพิ่มเติม 

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ

ดาํเนินงานของบริษัทย่อยในระดับท่ีเหมาะสมกับบริษัทย่อย มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีกํากบัดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน

ของบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 

และข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 บริษัทได้มีการส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี

หน้าท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และดําเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้

กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัททําการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนัน้ถือปฏิบติั โดยมีฝ่าย

ตรวจสอบประเมินการควบคมุภายใน และสํานกักํากบัการปฏิบติังานประเมินการปฏิบติัตามกฎระเบียบ คําสัง่ 

กฎหมาย ของบริษัทย่อยซึง่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัท 
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หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรับการ 

พัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดเป็นประจําทกุปี ทัง้ในรูปแบบของการประเมินรายบคุคลซึง่กรรมการแต่

ละท่านเป็นผู้ประเมิน และการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ในแบบรายคณะ ซึ่งรวมถึงการประเมินการทําหน้าท่ีของประธานกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มี

โอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เน่ืองจากท่านเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลกิจการ โดยผลการประเมินจะถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกําหนด

มาตรการในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ต่อไป 

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการกาํกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติ

หน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้

กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดยใน

แต่ละปีจะมีการเชิญวิทยากรภายนอกให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพื่อการ

พฒันาและแลกเปลี่ยนวิสยัทศัน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หวัข้อ

CG Code Framework and Implementation บรรยายโดย คุณ โสมสุดา ตันจันท ร์พ งศ์  ผู้ อํ านวยการ          

ฝ่ายสง่เสริมบรรษัทภิบาล  สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่า การดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลที่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการ และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ติดตามและประสานงานให้บริษัทปฏิบติัตาม

มติคณะกรรมการและมติประชุมผู้ ถือหุ้น และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศของบริษัทตาม

ระเบียบและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการดําเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และผู้ บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการ

ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

 คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ทําหน้าท่ีพิจารณา

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และรอง

ผู้ จัดการใหญ่ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงท่ีสูงกว่าหรือ

เทียบเท่ารองผู้จดัการใหญ่ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อองค์กร 

 คณะกรรมการดําเนินการให้มั่นใจว่า 30บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน

ตําแหน่งงานบริหารที่สําคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มี

ความเป็นมืออาชีพและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ30 อาทิ 

1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการ

อบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

3) คณะกรรมการดูแลให้มีการทบทวนความเหมาะสมของแผนสืบทอด (Succession Plan) 

ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม

และอย่างเป็นระบบ และเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบติังานได้ 

โดยให้ใช้หลกัเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคญั

ของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสงูอย่างชัดเจนทัง้ประเภทของตําแหน่งกรรมการและ

จํานวนบริษัทท่ีสามารถไปดํารงตําแหน่งได้ ดงันี ้

(1) บริษัทไม่ขัดข้องในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรท่ีไม่แสวงหา

กําไรหรือองค์กรภาคเอกชนที่ตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(2) บริษัทไม่ขัดข้องในกรณีท่ีผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภายนอกท่ีตัง้ขึน้เพื่อ

การค้า และไม่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษัท และผู้บริหารไม่ใช้เวลาเกินความเหมาะสมจน

เป็นผลเสียแก่บริษัท 

5) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ต้องไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนท่ี

ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท 
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หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ

ประเมนิผลท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ

ทัง้หมดเป็นผู้ ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจูงใจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้

กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการลว่งหน้า   

 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม30 โดยค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสัประจําปีท่ีพิจารณาจาก 

1. ผลประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 

การดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์

เศรษฐกิจและสงัคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานให้ดีขึน้ในแต่ละปี 

2. การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความ

สอดคล้องกบัแนวทางการเติบโตของผลกําไร และมลูค่าธุรกิจของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ 

 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้น และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการ  

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และแรงจงูใจที่เหมาะสม30 อาทิ 

1. ดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน

ทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม เพื่อ

รักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององค์กรไว้  

2. ดูแลให้มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสําหรับ

รองรับการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน 

การเลือกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี่ยง 
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3. ดแูลและทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวสัดิการแก่พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในองค์กร 

4. ดแูลให้มีระบบและหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบติังานขององค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร ที่เชื่อมโยงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนตามผลการ

ปฎิบติังานตามเป้าหมายแต่ละปี 

5. ดูแลให้มี ระบบการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Carreer Development) เพื่ อให้

สอดคล้องกับการขยายงานทางธุรกิจขององค์กร และมีระบบการสืบทอดตําแหน่งงาน 

(Succession Plan) ภายในองค์กร พร้อมมีระบบการพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมในการ

ดํารงตําแหน่ง เมื่อมีตําแหน่งงานผู้บริหารหรือตําแหน่งสําคญัว่างลง  

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่า

แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการให้ความสําคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบั

การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ

บริหารจัดการและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการปลูกฝัง

จิตสํานึกให้แก่พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

อีกทัง้ คณะกรรมการมีส่วนช่วยดูแลให้ฝ่ายจัดการนําเร่ืองดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวน     

กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และการติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้

กิจการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึง่อาจครอบคลมุการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business 

model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

กระบวนการทํางาน รวมทัง้การร่วมมือกบัคู่ค้า 

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุก

ฝ่ายขององค์กรได้ดาํเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) 

ของกิจการ 

 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้

ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ โดย

คณะกรรมการดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
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ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลกัที่เป็นไปด้วยความยัง่ยืน  โดยจดัทํานโยบายต่าง ๆ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับบคุคลขององค์กร โดยให้

ผู้บริหารและพนักงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งมีกรรมการเป็นตัวอย่างท่ีดี โดยอย่างน้อยครอบคลุม

เร่ืองดงัต่อไปนี ้

 ความรับผิดชอบต่อพนกังาน  

 ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน พัฒนาศกัยภาพของพนกังานโดยการจัด

ฝึกอบรม การสมัมนา และอ่ืน ๆ อันจะทําให้พนักงานเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ส่งผลให้บริษัทมีความมัน่คงอย่างยัง่ยืน นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ที่เหมาะสม 

 ความรับผิดชอบต่อลกูค้า  

 ปฏิบติัต่อลกูค้า โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอด

ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ 

รวมทัง้การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิด

ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า 

  ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

  ปฏิบติัต่อคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกนัและดําเนินธุรกิจการค้าร่วมกนัอย่างเป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบติัว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก  มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเงื่อนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ี

เป็นธรรม 

  ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม  

  สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตในชุมชน และให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินแก่เด็ก

นกัเรียน และบคุคลในชมุชนอย่างต่อเนื่อง 

  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

  คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความ

เสียหายต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มีการสนบัสนุนลดการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

สร้างจิตสํานึกให้แก่พนกังานของบริษัท โดยระบไุว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้พนกังานได้ตระหนกัรู้

และปฏิบติัตามด้วย 

  การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม   

  ประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรมและความซื่อสตัย์ สนบัสนุนให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ใช้

วิธีการใด ๆ ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ละเว้นการลด หรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า หรือทําให้คู่แข่งเสีย

โอกาสอย่างไม่เป็นธรรม 
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  การต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั 

   การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปอย่างซื่อสตัย์สจุริต ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ

ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีก่อให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

บริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย 

value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการติดตามดแูลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการทบทวน พัฒนา ดูแล และตระหนักถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าของการใช้

ทรัพยากร โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ  

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้

กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 

 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการบริหารและ

จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรร

ทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กําหนดไว้ 

 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจัดการความ มั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management Systems (ISMS)) โดยมีกรอบการกํากับดูแลและการ

บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 59 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ระบบการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ทําหน้าท่ีจดัทํากรอบนโยบาย และกล

ยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม 

ควบคุมความเสี่ยงหลกัของบริษัท และทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้

นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกไตรมาส 

และ/หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและ

โอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้ เพื่อจดัลําดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทัง้นี ้

ภายใต้โครงสร้างการกํากบัดแูลและการบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางมาตรฐานสากล 

อาทิ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางประเมินความเสี่ยง

และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) รวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบติัการความเสี่ยง ด้านการบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ตามโครงสร้างขององค์กร เพื่อพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงต่อแผนธุรกิจ กล

ยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร จากปัจจัยทัง้ภายในและปัจจัยภายนอก ท่ีจะส่งผลกระทบต่อระดับความ

เพียงพอของเงินกองทุน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ และ

ปลกูฝังวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

2. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นเคร่ืองมือสําคญัของผู้บริหารในการบริหารจดัการกบั

ความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท จึงกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ เป็นผู้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทุกปี

ตามแนวทางการกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัและมาตรฐานสากล 
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หลักปฏิบัติ 6.2    คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่ต่ํากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้านบญัชี หรือการเงินที่เป็นที่

ยอมรับ โดยมีหน้าที่ดงันี ้

(1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  

(3) สอบทานให้กิจการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง   

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจได้

ว่าเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อกิจการ 

(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชนัของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี

เป็นผู้ รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

พร้อมทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี 

 

หลักปฏิบัติ 6.3    คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้

ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทาํธุรกรรมกับผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง

กับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร 

 คณะกรรมการติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบั

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและ
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โอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้นี ้

บริษัทกําหนดมาตรการป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต โดยดําเนินการ

ดงันี ้ 

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการมีอํานาจหน้าท่ีตามตําแหน่งงานในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการใด ๆ ที่อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจําเป็นต้องทํารายการกับบริษัทอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกัน รายการดังกล่าวต้อง

ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผู้ ซึ่งต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาตลาด และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีต้องเป็นไปตามการค้าปกติ

ทัว่ไป โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนัน้ ๆ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนมุติั  

(3) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารจดัทําและนําส่งรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีได้รับตําแหน่ง หรือวันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริษัทสําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันท่ีได้รับรายงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังที่กล่าว

ข้างต้น 

หลักปฏิบัติ 6.4    คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชันท่ีชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้

จริง 

 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชัดเจน 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดย 

(1) บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition) 

(2) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทจุริตซึง่ได้ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย โดยได้รับอนมุติัจาก

คณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้“บริษัทไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีเจตนาจูงใจให้กระทําการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย” นอกจากนีน้โยบายนีย้ังครอบคลุมการห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ รวมถึง

กําหนดให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การให้การ
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สนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทําเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใด ๆ ไม่ว่าจะกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

 คณะกรรมการกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี ้

เบาะแส โดยคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ตวัแทนประกนัชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบคุคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริษัท  

30ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บุคคลใดท่ีทราบเบาะแส หรือสงสยัโดยสุจริตว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ 

และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อ

ร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ   

audit_committee@bangkoklife.com 

ฝ่ายตรวจสอบ  

โทรศพัท์ 0-2777-8233-4   โทรสาร 0-2777-8237 หรือ auditor@bangkoklife.com 

สํานกักํากบัการปฏิบติังาน  

โทรศพัท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ compliance@bangkoklife.com  

30วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนต้องให้ข้อมลูท่ีชดัเจน ได้แก่ ชื่อผู้ ร้องเรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้) 

ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์

หรืออีเมล์ (E-mail) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อท่ีผู้ ดําเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนในเร่ืองดงักลา่วข้างต้น  

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน หากเป็นข้อมลู

นอกเหนือจากนี ้บริษัทอาจมีการเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผู้แจ้ง

เบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้องเป็นสําคญั 

บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง

ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอ่ืน

mailto:audit_committee@bangkoklife.com
mailto:auditor@bangkoklife.com
mailto:compliance@bangkoklife.com
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ใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการ

เงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 

และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

สําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง มี

รายละเอียดดงันี ้

1) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการคํานึงถึงปัจจยัที่

เก่ียวข้อง อาทิ  

- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  

- ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคมุภายใน  

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

- ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 

2) คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ

สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ  รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทจัดทํา

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis ห รือ 

MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้

ดีย่ิงขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

2. ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการราย

นัน้ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย อาทิ ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของกลุ่มตน  การ

เปิดเผยในสว่นที่เก่ียวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุม่ตน เป็นต้น 
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หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชําระหนี ้

1. คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเร็ว

หากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถึ้งปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิ และความสามารถในการชําระหนี ้ 

2. ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทต้องนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการพิจารณาว่า การทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินของ

บริษัท สภาพคลอ่งทางการเงิน  หรือความสามารถในการชําระหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 

คณะกรรมการจัดให้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา

ทางการเงนิได้ ทัง้นี ้ภายใต้การคาํนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถชําระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่าง

ใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลู   

2. คณะกรรมการดแูลให้กิจการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง

สมํ่าเสมอ 

3. คณะกรรมการมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะ

ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล     

 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทาํรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

บริษัทกําลงัดําเนินการในการจดัทํารายงานความยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5     คณะกรรมการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ท่ีทําหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้ ถือหุ้น และผู้ มี ส่วนได้เสียอื่ น อาทิ นักลงทุน 

นักวิเคราะห์ เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

  คณะกรรมการได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าที่ในการ

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้     

ผู้ ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนทัง้ในและ

ต่างประเทศ 
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 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการ

เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม ความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแจกแจงข้อมูล

ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และทันเวลา และปกป้องข้อมูลลบัและข้อมูลภายในท่ีมีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย์ หรืออาจ

กระทบต่อการตดัสินใจลงทุนหรือการประเมินบริษัท หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จะเปิดเผยได้

ต่อเมื่อข้อมลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่

ข้อมูล 

 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือการ

เผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อาทิ เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

โดยมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทนัสมยั ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้

มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น  

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ

ของบริษัท 

1. คณะกรรมการดแูลให้ความสําคญั ทัง้ประเด็นท่ีกําหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดําเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัติของผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองสําคัญ

ดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือ

หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่าง

น้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี โดยมีวิธีปฏิบติัและขัน้ตอนการพิจารณาเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว

บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

3. คณะกรรมการดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น และส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

21 วัน นอกจากนีบ้ริษัทได้นําหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบูรณ์ขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วนั ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ง

คําถามลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บน website ของบริษัท 
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5. หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจัดทําเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับ

ฉบบัภาษาไทย 

หลักปฏิบัติ 8.2    คณะกรรมการดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

1. อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง โดยจัดสถานท่ีประชุมให้

เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืน ๆ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนได้ 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น มีการกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีผู้ ถือหุ้ นจะได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น หรือซกัถาม พร้อมทัง้มีการใช้เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและระบบการนับคะแนน

ด้วยบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถแจ้งผลการลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้

ทราบทนัที และมีบคุคลที่เป็นอิสระเข้าร่วมสงัเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการประชมุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

3. ไม่เพิ่มวาระการประชมุท่ีไม่ได้ทําการแจ้งลว่งหน้าแก่ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระท่ีสําคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นอาจไม่มี

ข้อมลูและเวลาท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจ 

4. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

5. กรรมการและผู้ บริหารให้ความสําคัญในการเข้าร่วมประชุม และร่วมชีแ้จงตอบข้อซักถามและรับฟัง

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ติดภารกิจสําคญัจนไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระการประชุมใดต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบและ

งดเว้นการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระนัน้ 

7. ก่อนเร่ิมการประชุม ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบจํานวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8. คณะกรรมการดแูลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียง

ลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

หลักปฏิบัติ 8.3     คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม  

ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1. คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยคะแนนเสียงอย่างชดัเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยเปิดเผยหลงัการประชุมเสร็จสิน้ผ่านระบบ SET Community Portal ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างช้าในวนัทําการถดัไป 

2. คณะกรรมการดูแลให้การจดัส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ ถือ

หุ้น ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยรายงานการประชุมได้บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และ

วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมถึงบนัทึกคําถามคําตอบ และผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ อีกทัง้บนัทกึรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย 
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3. คณะกรรมการดแูลให้มีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วม

การประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก

เสียง และบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  

กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ณ สิน้ปี 2562 มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย         

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสด์ิ นายโชน โสภณพนิช นางสาวิตรี รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้า และนางสาวชลลดา 

โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อร่วมกนั 

คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นสําคญั 

2. กําหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหาร

กิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

ช่วยกํากบัและกลัน่กรองงานด้านต่าง ๆ และการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 
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การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา       

ใน 1 ปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 7 ครัง้ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง ตามนโยบาย 

แผนงาน งบประมาณ และอนุมัติงบการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมีระบบการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายท่ีได้รับจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและต่อ

ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย นอกจากนัน้ยงัจดัให้มีการประชมุของกรรมการอิสระอีก 1 ครัง้ 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละท่านและเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การปฏิบัติหน้าที่  ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้ังได้เชิญ

ผู้ ทรงคุณวุฒิผู้ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

คณะกรรมการเป็นประจําทกุปี 

ปัจจุบนัมีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการซึ่งจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 12 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน โดยมี

รายละเอียดแต่ละท่านสรุปดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ รายชื่อ ตาํแหน่ง 
หลักสูตร 

DCP DAP ACP AACP DCPU 

1 ดร. ศิริ  การเจริญด ี กรรมการอิสระ รุ่น 60/2548 รุ่น 4/2546 รุ่น 6/2548 - - 

2 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ รุ่น 98/2551 รุ่น 4/2548 - - - 

3 นายประพนัธ์  อศัวอารี กรรมการอิสระ รุ่น 101/2551 - รุ่น 21/2550 - - 

4 นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ กรรมการอิสระ รุ่น 129/2553 - - - - 

5 นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ รุ่น 26/2556 - - - รุ่น 3/2558 

6 รศ. ดํารงค์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ รุ่น 277/2562 รุ่น 114/2558 - - - 

7 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการ รุ่น 176/2556 - - - - 

8 นางประไพวรรณ  ลิมทรง กรรมการ รุ่น 80/2549 - - รุ่น 32/2562 - 

9 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ รุ่น 142/2554 - - - - 

10 นายเวทิศ อศัวมงัคละ กรรมการ รุ่น 90/2550 - - - - 

11 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ รุ่น 269/2562 - - - - 

12 ม.ล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์ กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

รุ่น 270/2562 - - - - 

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

*AACP : Advanced Audit Committee Program   *DCPU : Director Certification Program Update  
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

และการดําเนินการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การกํากับดูแล

กิจการท่ีดี บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ แผนงานและกลยุทธ์ ภาวะคู่แข่งขนัและ

อตุสาหกรรม และนวตักรรมการใหม่ๆ ของบริษัท เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทไมม่ีการสรรหากรรมการใหม่  

 

คณะกรรมการบริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 5 ท่าน โดยมีการประชมุจํานวน 18 ครัง้ 

และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

ลําดับท่ี รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้าร่วม

ประชุม/จาํนวนครัง้ท่ีจัด

ประชุม 

1 นางคมคาย ธสูรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 18/18 

2 นายโชน  โสภณพนิช รองประธานกรรมการบริหาร 17/18 

3 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการบริหาร 17/18 

4 นายยูอิชิ  ฮอนด้า กรรมการบริหาร 16/18 

5 ม.ล. จิรเศรษฐ สขุสวสัด์ิ                กรรมการบริหาร 17/18 
 

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกุล รองผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ทําหน้าท่ี

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. กํากบัดแูลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายคําสัง่

ใดๆ  ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และให้มีอํานาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การดําเนินการใดๆ 

ตามปกติและอันจําเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามกรอบอํานาจหน้าที่ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนัน้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง

ข้อพิจารณาต่างๆ ท่ีจะได้มกีารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุติั 

2. กํากบัดแูลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายการ

บริหารความเสี่ยงรวม และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ 
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การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารในปีท่ีผ่านมา 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 18 ครัง้ เพื่อพิจารณากลยุทธ์ แผนการ

ดําเนินงาน งบประมาณ รวมถึงกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ การพิจารณา

อนุมัติธุรกรรมท่ีมีความสําคัญตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนีย้ังช่วย

พิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่มีความสําคญัต่อกลยทุธ์การดําเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และทรัพยากร

ต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุติั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยในปี 2562 จัดให้มีการประชุม 4 ครัง้เป็นอย่างน้อยใน 1 ปี ซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุม

ทัง้หมด 6 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ลําดับท่ี รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้า

ร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้ท่ีจัด

ประชุม 

1 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั* ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 

2 นายประพนัธ์  อศัวอารี* กรรมการตรวจสอบ 6/6 

3 รศ. ดํารงค์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการตรวจสอบ 6/6 
 

หมายเหตุ :  * นายสนุทร อรุณานนท์ชยั และนายประพนัธ์  อศัวอารี  เป็นกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้และ   

ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั 

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวฒัน์ ผู้ อํานายการ ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้จํานวน 6 ครัง้ มีการร่วมประชมุกบัผู้บริหาร 

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี เพื่อร่วมเสนอข้อมลู หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี การสอบทานระบบการควบคมุภายใน การ

สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้ยงัทําหน้าที่คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และสอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุติั 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 8 ท่าน โดยมีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ มรีายละเอียดการเข้า

ร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

ลําดับ 

ท่ี 
รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้าร่วม

ประชุม/จาํนวนครัง้ท่ี

จัดประชุม 

1 นายประพนัธ์  อศัวอารี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

2 นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

3 นายยูอิชิ  ฮอนด้า กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช* กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/4* 

5 ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 

6 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

7 นางสาวจาววุรรณ  ลิม้คณุธรรมโม กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

8 นางอรนชุ สําราญฤทธ์ิ* กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/4 
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หมายเหตุ :  * นางสาวชลลดา โสภณพนิช และนางอรนุช สําราญฤทธ์ิ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 

เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแก้ว ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม

รายงาน และควบคมุความเสี่ยงหลกัของบริษัท ซึ่งครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงตามมาตรฐานและการ

กํากบัดแูล ของภาครัฐและหน่วยงานกํากบั 

2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบปฏิบติัการ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด สรุปผลและ

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา 

พิจารณาทบทวนกรอบ นโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามปัจจยัความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ติดตามผลเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมายธุรกิจ สรุป

เร่ืองที่สําคญัได้ดงันี ้ 

1. ติดตามความเสี่ยงหลกัของบริษัท ตามกรอบมาตรฐานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  และ

ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน ทัง้การติดตามปัจจยัเสี่ยงและผลกระทบ  และพิจารณาความ

เหมาะสมของมาตรการและการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจดัการ 

2. กํากบัการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อให้มัน่ใจว่าได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงและมีแนวทางบริหาร

จดัการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกบัแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นําเสนอรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุก   

ไตรมาส  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 3 คน โดยการจัดให้มีการประชุมสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งใน    

ปี 2562 มีการจดัประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดยมีรายนามดงันี ้

ลําดับ 

ท่ี รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้า

ร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้ท่ีจัด

ประชุม 

1 ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

2/2 

2 นายมิโนรุ คิมรูะ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 

3 นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ทําหน้าท่ี

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดบัสูง

ที่ว่างลง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ ถือตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทแล้วแต่กรณี 

2. พิจารณากําหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ

ผู้ บริหารระดับสูงท่ีสูงกว่าหรือเทียบเท่ารองผู้ จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั และหรือเสนอขออนุมติัต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

3. ปฏบิติังานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและขอบเขต

อํานาจหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยได้จดัให้มีการประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ เพื่อพิจารณา

สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อทดแทนกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงท่ีว่างลง โดยพิจารณาบุคคลท่ี

เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ขออนุมติัต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้วแต่กรณี รวมทัง้พิจารณากําหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูท่ีสงูกว่าหรือเทียบเท่ารองผู้จดัการใหญ่ ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบต่อองค์กร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี
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ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบงัคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของทางการ จัดทําระบบ

การประเมินผลเพื่อกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ พิจารณากลั่นกรอง

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและค่าบําเหน็จ  และจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจําปี 2562  

คณะกรรมการลงทุน 

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 4 คน ซึ่งมีคุณสมบติัครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 

2556 รวมถึงมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารการลงทุน การบริหาร

ความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ร่วมเป็นกรรมการลงทุนด้วย และจดัให้มีการ

ประชมุอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายเดือน โดยมีรายนามดงันี ้

 

โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่สายกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ทําหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการการลงทนุ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ี

เหมาะสมท่ีเกิดจากการลงทนุ 

2. พิจารณาอนมุติัแผนการลงทนุ 

3. ติดตามผลการลงทนุ พร้อมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

4. กํากบัดแูลการลงทนุของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทนุ 

5. กํากบัดแูลเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6. รายงานผลการลงทนุให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้าร่วม

ประชุม/จาํนวนครัง้ท่ี

จัดประชุม 

1 ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการลงทนุ 12/12 

2 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการลงทนุ 11/12 

3 มล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ กรรมการลงทนุ 11/12 

4 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการลงทนุ 12/12 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 75 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุนในปีท่ีผ่านมา 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม 12 ครัง้ ได้มีการกําหนดนโยบายและแนว

ทางการลงทุน อนุมัตินโยบายและแผนงาน กํากับการดําเนินงานและติดตามผลการลงทุน และกํากับการ

ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาปัจจยัสําคญัต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการลงทนุ รวมทัง้กําหนดและปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัภาวะตลาดท่ี

เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีค้ณะกรรมการลงทุนได้มีการพิจารณาอนุมัติการลงทุนและ/หรือให้ความเห็นชอบ 

ในแนวนโยบายท่ีมีความสําคญัต่อกลยทุธ์ขององค์กรทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ งบประมาณ และ

การจดัสรรทรัพยากรก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม กํากบั และควบคมุดูแลการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของแผนงานและเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ี

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทัง้หมด 5 คน มีการประชุมจํานวน 3 ครัง้ ในปี 2562 โดยมีรายนาม

ดงันี ้

ลําดับ 

ท่ี 
รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้าร่วม

ประชุม/จาํนวนครัง้

ท่ีจัดประชุม 

1 นางคมคาย  ธูสรานนท์ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 3/3 

2 รศ. ดํารงค์  แสงสกลุไทย กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 

3 นายยูอิชิ  ฮอนด้า กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 

4 นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 

5 นายอนชุา ภิงคารวฒัน์* กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 0/3 
 

หมายเหตุ :  * นายอนชุา ภิงคารวฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแทนนายเรืองศกัดิ์ ปัญญาบดี

กลุ เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์   ทิพย์ฝั ้น ผู้ อํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

1. เสนอนโยบาย คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2. กํากบัให้มีแนวทางดําเนินการเพื่อให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบันกํากบัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานความคืบหน้า

และผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ทบทวนแนวทางหลกัการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบติัของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบนัหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเข้าใจทั่วทุกระดับและมีผล

ในทางปฏิบติั 

 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในปีท่ีผ่านมา 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมรวม 3 ครัง้ เพื่อติดตาม ดูแลให้

ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบติัตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั และหลกัจรรยาบรรณของบริษัท โดยเน้นให้

ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในทุกกิจกรรมของกระบวนการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัย และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ระเบียบ

เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างต่อเน่ือง รวมถึง

ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน ท่ีมุ่งสร้างคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการรักษา

ผลประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในมิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้มีการติดตามพฒันาการด้านนวตักรรมทางเทคโนโลยี

ที่จะถกูนํามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัคณุภาพการบริการขององค์กร 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ซึง่ในปี 2562 ได้มีการจดัประชมุ จํานวน 2 ครัง้ มีรายชื่อดงันี ้

ลําดับ 

ท่ี 
รายชื่อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการเข้า

ร่วมประชุม/

จาํนวนครัง้ท่ีจัด

ประชุม 

1 ดร. ศิริ การเจริญดี         ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 

2 นายสนุทร อรุณานนท์ชยั กรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 

3 นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2/2 
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โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ทําหน้าที่

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พิจารณากําหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานภายในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานปกติของบริษัท 

การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จัดให้มีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อหารือและ

กําหนดแนวทาง ขัน้ตอน วิธีการ รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีมาตรฐาน 

มีความเป็นธรรม และสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างสมํ่าเสมอในอนาคต รวมทัง้เพื่อประเมินผลการ

ปฎิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่ีมีความ

เป็นอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระโปรดศกึษาเพิ่มเติมหน้า 47-48  

9.3.2 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม โดย

พิจารณาจากกรรมการเดิมท่ีครบวาระเพื่อให้ดํารงตําแหน่งต่อหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก รวมถึงพิจารณาจาก

รายชื่อที่มีผู้ นําเสนอตามหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อกรรมการทัง้นี ้โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทและสามารถอทิุศเวลา

ให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ

นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท 
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9.3.3  การสรรหาผู้บริหาร 

บริษัทได้มอบหมายให้มีคณะผู้ ดําเนินการในการสรรหาผู้บริหารตามลําดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ บริหารในตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการใหญ่และรองผู้จดัการใหญ่  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา   

2. กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ บริหารในตําแหน่งผู้บริหารสาย/ระดับผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

3. กรรมการผู้ จัดการใหญ่  เป็นผู้ พิจารณาสรรหาผู้ บริหารในตําแหน่งผู้ บ ริหารฝ่าย/ระดับ

ผู้ อํานวยการ และผู้ อํานวยการอาวโุส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 

โดยคณะผู้ ดําเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็น       

ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

มาดํารงตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีและดําเนินกิจการงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์           

ที่กําหนดไว้ 

 

9.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม และ

ข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

บริษัทได้มีการส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อย (โปรดศึกษา

ข้อมลูเพิ่มเติมในหน้า 3 และเอกสารแนบ 2) โดยมีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อย และ

ดําเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษัททําการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนัน้ถือปฏิบติั โดยมีฝ่ายตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน และสํานักกํากบัการ

ปฏิบัติงานประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย ของบริษัทย่อยซึ่งจะต้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบับริษัท 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งหน้าท่ี หรืออยู่ในฐานะท่ีสามารถล่วงรู้

ข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษัท อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ (Insider 

trading) บริษัทได้กําหนดการใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งบุคคลที่

เก่ียวข้องได้ทราบ โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงผู้ เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทท่ีตนได้รับทราบจาก

การปฏิบติัหน้าท่ีไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนกระทํา

การดงักลา่วเพื่อประโยชน์ของตนเองบุคคลที่เก่ียวข้องหรือบุคคลภายนอก 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ถูกสนันิษฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในรวมถึง

ผู้ เก่ียวข้องกระทําการซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบ

การเงินและ 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบการเงิน  

3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงผู้ เก่ียวข้องท่ีรู้ข้อมลูภายในท่ีไม่ใช่ข้อมลูงบการเงิน กระทํา

การซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์จนกว่าจะพ้น 1 วนัหลงัการเปิดเผยข้อมลู 

4. ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักท รัพ ย์ตาม พ .ร.บ . หลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพ ย์ พ .ศ .2535 ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้การรายงานให้รวมถึงการถือครองหลกัทรัพย์โดยนิติบุคคลท่ีกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง โดยให้นบัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา 

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)* 

ชื่อผู้สอบบัญชี นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั  

ค่าสอบบัญชี 1,954,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)  

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของงานบริการอื่น 

(Non-Audit Service) 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน

ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนท่ีจะต้องจ่ายใน

อนาคต 

ค่าตรวจสอบและสอบทานรายการดํารง

เงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 

1,040,000 

 

490,000 

ค่าสอบทานมลูค่าของบริษัทท่ีคํานวณตามวิธี

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Embedded value) 

 

 

 

1,000,000 

รวมค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 1,040,000 1,490,000 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บริษัทย่อย) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย     

ในประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301 จาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ค่าสอบบัญชีต่อปี 50,000 บาท และ Bangkok Life 

Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่ ง เป็ น บ ริษั ท ย่ อย ท่ี จ ด ท ะเบี ยน ใน ป ระ เท ศ กัม พู ชา  ต รวจ ส อบ โด ย                    

Mr.Khoy Kimleng จาก Deloitte (Cambodia) Co.,Ltd. ค่าสอบบญัชีต่อปี 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

9.7 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้  

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําหลกัปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต. มาประยุกต์ใช้ตามบริบท

ของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทได้นําหลกัปฏบิติัส่วนใหญ่

มาปรับใช้แล้วและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 

1/2562 เมื่อวนัองัคารที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 

     - ไม่มี - 

 

9.9 การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

ที่ รายชื่อกรรมการบริษัท 

 

ตาํแหน่ง 

 

การถือครองหุ้น (หุ้น) 

 

ของตนเอง 

คู่สมรส/ 

บุตรที่ยัง 

ไม่บรรลุนิติ

ภาวะ 

เพิ่ม/ลด 

((27 ส.ค. 61 

– 30 ส.ค. 

62)) 

1 ดร. ศิริ  การเจริญด ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - - 

2 นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ 579,200 - - 

3 นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ - - - 

4 นายประพนัธ์  อศัวอารี กรรมการอิสระ    

5 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 122,000 - 40,000 

6 นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ กรรมการอิสระ 890,000 3,000 -41,000 

7 รศ. ดํารงค์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ - - - 

8 นางสาวิตรี  รมยะรูป กรรมการ - 233,240 - 

9 นางประไพวรรณ  ลิมทรง กรรมการ 31,376,000 6,000,000 2,000,000 
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ที่ รายชื่อกรรมการบริษัท 

 

ตาํแหน่ง 

 

การถือครองหุ้น (หุ้น)  

 

ของตนเอง 

คู่สมรส/ 

บุตรที่ยัง 

ไม่บรรลุนิติ

ภาวะ 

เพิ่ม/ลด 

((27 ส.ค. 61 

– 30 ส.ค. 

62)) 

10 นายมิโนรุ คิมรูะ กรรมการ - - - 

11 นายโคจิ อิชิบะ กรรมการ - - - 

12 นายยอิูชิ ฮอนด้า กรรมการ - - - 

13 นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ 110,000 - - 

14 นายเวทิศ อศัวมงัคละ กรรมการ - - - 

15 
ม.ล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- - - 

16 นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ 
รองผู้จดัการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 
100,000 14,000 - 

17 นายอนชุา ภิงคารวฒัน์ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

สายการขายช่องทางสามญั 
- - - 

18 
นางสาวจารุวรรณ  

ลิม้คณุธรรมโม 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและ

การเงิน  
- - - 

19 นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์   
ผู้ อํานวยการอาวโุส สายธุรกจิและ

ช่องทางอ่ืน 
- - - 

20 นางอรนชุ สําราญฤทธ์ิ ผู้ อํานวยการอาวโุสสายประกนัชวีิต - - - 

21 
นางสาวศิรินารถ  

วงศเ์จริญสถติย์   

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- - - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจด้วยจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างความมัน่คง

ทางการเงิน ซึง่นําไปสูค่วามมัน่คงและความสขุในชีวิตของประชาชน  

 รวมทัง้ร่วมมีส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ตามหลกัการพฒันาที่ยัง่ยืน เพื่อให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุปลกูฝังจิตสํานึกใน

เร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดการใช้พลงังาน 

 บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรและของ

ตนเองต่อสงัคม ในด้านการศึกษา สขุภาพ ศิลปวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสงัคม

อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักการ 8 ข้อ  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรม ความเสมอภาค และความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

สนบัสนนุการแข่งขนัที่เป็นธรรมและไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกูต้องปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า ยกตวัอย่างเช่น 

1) การรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่

จดัสรร เปิดเผย หรือ จําหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือ  

ผู้ ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูจากลกูค้าโดยสมคัรใจแล้ว หรือเพื่อ

ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกํากบัดแูล  

2) การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หรือ

ช่องทางการสื่อสารอ่ืนต้องเป็นการสื่อสารท่ีเป็นความจริง มีความเข้าใจง่ายและชัดเจน โดยละเว้น

การสื่อสารท่ีเป็นเท็จ หรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือน 

หรือให้ร้ายป้ายสีคู่แข่งขนัไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

3) บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมี

การกําหนด ห้ามมิให้มีการติดตัง้หรือนํา หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ

ผู้ อ่ืนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท และห้ามนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืนมา

ใช้เก่ียวกบังานของบริษัท 
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4) บริษัทประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ 

สนบัสนนุการแข่งขนัที่เป็นธรรมและไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถกูต้องปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า เช่น  

- ไม่ทําความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบคุคลใดที่มีลกัษณะเป็นการลดหรือจํากดัการแข่งขนั

ทางการค้า 

- ไม่แสวงหาข้อมลู ความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต  

5)   บริษัทกําหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัท       

พงึหลีกเลี่ยงการมีสว่นได้เสียของตนเองกบังานที่ต้องปฏิบติัตามหน้าที่ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 บริษัทมีความมุ่งมั่นและได้กําหนดเป็นนโยบายหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น          

ทุกรูปแบบทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการกําหนดแนวปฏิบัติ        

ในหลายเร่ืองเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามแนวนโยบายดงักล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนรับทราบและตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นท่ีจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นหรือติดสินบน

เจ้าพนกังาน เพื่อจงูใจให้กระทําหรือไม่กระทําการอนัใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

จากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) มาตัง้แต่ปี 2557 

 บริษัทมีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในแนวปฏิบติัเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยได้กําหนดให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัองค์กรท่ีขอรับเงินบริจาค เช่น ผู้บริหารโครงการ 

ผู้ รับผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัททราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของแต่ละ

โครงการ และไม่มีสว่นร่วมในการสนบัสนนุโครงการที่มีวตัถปุระสงค์อ่ืนแอบแฝง 

 บริษัทให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบคุคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริษัท

หากบุคคลใดท่ีทราบ มีข้อสงสยั หรือเชื่อว่ามีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ตวัแทน

ประกนัชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทําการแทนบริษัทและบริษัทย่อยทําการทุจริตสามารถ

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษัทกําหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตาม

กระบวนการท่ีบริษัทกําหนดระบไุว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีมาตรการการให้ความ

คุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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 มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยจัดให้ฝ่ายตรวจสอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้าง ฝ่าย

ตรวจสอบจะทําการตรวจสอบเป็นประจําตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และหากพบหลักฐานการ

ทุจริต ผู้ กระทําผิดจะถูกรายงานความประพฤติต่อกรรมการผู้ จัดการใหญ่ คณะกรรมการกํากับ

พฤติกรรมตัวแทนประกันภัยและท่ีปรึกษาทางการเงิน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้ความเห็น

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2. บริษัทมีนโยบายชัดเจนกําหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรสําหรับบุคลากรในบริษัท โดยระบุให้ผู้บริหาร

ทุกคนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและต้องระมัดระวังมิให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทํา

การค้ากบับริษัทไว้อย่างชดัเจนใน 

3. กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ในกรณีท่ีผู้บริหารหรือกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด 

บริษัทมีข้อกําหนดให้ท่านต้องแจ้งต่อท่ีประชุม และต้องออกจากการประชุมสําหรับวาระนัน้ ๆ 

เพื่อให้ผู้ ร่วมประชมุท่ีเหลือสามารถพิจารณาวาระดงักลา่วได้อย่างอิสระ 

4. บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานทุกคนในเร่ืองการรับหรือการให้

ของขวญั หากบริษัทรับทราบถึงการกระทําผิดสํานกักํากบัการปฏิบติังานและฝ่ายตรวจสอบมีหน้าท่ี

สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความผิดพนกังาน 

5. บริษัทมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษพนกังานที่ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยฝ่ายตรวจสอบของ

บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบ การสอบสวน การรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่กําหนดไว้อย่างชดัเจน 

6. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และการดํารงตําแหน่งใน

บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการพิจาณารายการที่เก่ียวข้องกนั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

1) บริษัทให้โอกาสการจ้างงานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความรู้

ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพการทํางานของผู้ สมัครเป็นสําคัญ โดยไม่กีดกันหรือแบ่งแยก

ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือแม้แต่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย 

2) การปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเท่าเทียม โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ความเชื่อทางศาสนา 

สถานะทางสงัคม ชาติกําเนิด และความทพุพลภาพ 
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4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจึงต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพในความเป็นพนักงาน 

โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน จัดหาสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสม เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมทัง้

ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อันจะทําให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

ยกตวัอย่างเช่น 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ โดยการสนับสนุนค่าสมัคร

เรีย น แ ล ะ ค่ า ส อ บ สํ าห รับ เกี ย ร ติ บั ต ร ต่ า ง  ๆ  เช่ น  LOMA (Life Office  Association), ICA 

(International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified 

Investment and Securities Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FSA (Fellow of the 

Society of Acturies) เป็นต้น 

2) บริษัทพิจารณาการเลื่อนขัน้จากความสามารถ และความประสบการณ์ทํางานในบริษัท โดยจะเห็น

ได้ว่าการปรับตําแหน่งของพนกังานประจําปีนัน้ บริษัทไม่มีการแบ่งเพศแต่อย่างใด 

3) บริษัทพิจารณาทบทวนจ่ายเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั  

4) การคุ้มครองทางสงัคม เป็นการบรรเทาผลท่ีเกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็นต่าง ๆ 

เช่น อบุติัเหต ุเจ็บป่วย คลอดบตุร ชราภาพ ว่างงาน พิการ เป็นต้น 

5) กรณีพนักงานสาขาที่ปฏิบติังานใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (สาขาปัตตานี ยะลา และเบตง) เพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทให้ปิดเวลาทําการแตกต่างจากสาขาอ่ืน ๆ 

ก่อน 30 นาที และหยดุทําการวนัเสาร์ 

6) การออกกรมธรรม์ประกนัชีวิตสวสัดิการกลุม่ที่ครอบคลมุถึงครอบครัว เพื่อช่วยเหลือทางการเงินยาม

เจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิต อีกทัง้ การออกกรมธรรม์สวัสดิการเพื่อขายให้แก่พนกังานและครอบครัว

รวมถึงพ่อและแม่ในราคาที่ถกูกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายให้แก่ลกูค้า 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

เมื่อปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และแต่งตัง้

คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อทําหน้าที่ผลักดันและกํากับดูแลการปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดมาตรการการควบคมุ ติดตาม และกํากบัดแูลคณุภาพ

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ และการบริการของผู้ เสนอขายจากทุกช่องทางอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และทนัต่อเหตกุารณ์ เพื่อให้การนําเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการแก่ลกูค้าอยู่บนพืน้ฐานของความ

เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์และความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั มีรายละเอียดดงันี ้

1) ให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการควบคุมดูแลคุณภาพการ

ให้บริการรอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทนัต่อเหตุการณ์ สามารถ

ประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวดัผลสําเร็จ วิเคราะห์จดุท่ีมีปัญหา 

และหาสาเหต ุเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน 

และความสามารถในการทําความเข้าใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถใน

การขายของพนกังานและผู้ เสนอขาย และเหมาะสมกบัระบบงาน  

3) กําหนดค่าตอบแทนท่ีคํานึงถึงคณุภาพการให้บริการอย่างมีนยัสําคญัสําหรับพนกังาน ผู้ เสนอขาย

ของทกุช่องทาง และผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคมุดแูลให้เกิดการให้บริการที่เป็นธรรม 

4) ลกูค้าได้รับข้อมลูสําคญัครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตดัสินใจด้วยความเข้าใจ

ที่ถกูต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป  

5) พนกังานและผู้ เสนอขายได้รับการสื่อสารท่ีช่วยให้ตระหนกัถึงความสําคัญของการให้บริการอย่าง

เป็นธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติัหน้าที่  

6) ข้อมูลของลูกค้าได้รับการดแูลอย่างปลอดภัย มีการคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการ

รักษาความลับ การส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้ผู้ อ่ืนต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและต้อง

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

7) การแก้ไขปัญหา การจดัการเร่ืองร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว เป็น

อิสระ มีประสิทธิภาพ และยติุธรรม  

8) บริหารจดัการเก่ียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานท่ีคํานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมและรัดกุม ตรวจจบัความเสี่ยงและความผิดปกติ

เพื่อป้องกนัการเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9) การบริหารจดัการเก่ียวกบัการให้บริการแก่ลกูค้ามีระบบปฏิบติัการ การบริหารความเสี่ยงและแผน

รองรับการปฏิบติังาน ทัง้กรณีปกติและกรณีเหตฉุุกเฉินท่ีเชื่อมัน่ได้ว่าคําสัง่หรือความประสงค์ของ

ลกูค้าได้รับการดําเนินการอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ลกูค้าได้รับบริการอย่างต่อเน่ืองและ

เป็นธรรม 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทดําเนินธุรกิจประกันชีวิตจําเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่างในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม ตัง้แต่

กระบวนการพิจารณารับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายเงินตามสญัญา เป็นต้น ดังนัน้ 

เพื่อเป็นการลดการสิน้เปลืองจากการดําเนินธุรกิจและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดําเนินการในด้านต่าง ๆ 

รวมทัง้การนําเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ดงันี ้

1. บริษัทลดการใช้กระดาษโดยการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากย่ิงขึน้ เช่น 

- จัดทําระบบ Document Management System (DMS) ซึ่งรองรับการเก็บเอกสารเก่ียวข้อง

กับการทําประกันชีวิตของผู้ เอาประกันภัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดสิทธิการเข้าถึง

ข้อมูลของผู้ เอาประกระกันภัยในวงจํากัด ซึ่งทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว

สามารถใช้ร่วมกนัได้โดยไม่ต้องถ่ายสําเนาเอกสารซํา้  

- ปรับเปลี่ยนการจัดส่งหนังสือรับรองชําระเบีย้ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้

เช่นเดียวกบัใบเสร็จรับเงินค่าเบีย้ประกันภัย โดยผู้ เอาประกนัภยัสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Smart Customer ซึง่ช่วยให้ผู้ เอาประกนัภยัได้รับข้อมลูในรูปแบบไฟล์ที่

พร้อมจดัส่งให้ทางสรรพากรผ่านระบบเว็บไซต์ของทางสรรพากร และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจดัพิมพ์เอกสารและจดัส่งไปรษณีย์ให้กบั

ผู้ เอาประกนั 

- ยกเลิกการลาพนกังานผ่านกระดาษ เป็นลาบนระบบผ่านเว็ปออนไลน์  

- ยกเลิกการปริน้ส์สลิปเงินเดือนจากกระดาษคอร์บอน เป็นดใูนระบบการลางานของพนักงาน

ผ่านเว็ปออนไลน์  

2. บริษัทลดภาระการกรอกเอกสารของลูกค้าท่ีต้องการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลภายใต้กรมธรรม์

ประกันสุขภาพ โดยอนุญ าตให้โรงพยาบาลสามารถส่งข้อมูลเก่ียวกับการรักษา และค่า

รักษาพยาบาลมายงับริษัทโดยตรงผ่านแฟกซ์ โดยที่ลกูค้าไม่จําเป็นต้องกรอกเอกสารใด ๆ อีก และ

ในกรณีท่ีบริษัทต้องคืนเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบของการรับ

ชําระได้ เช่น การรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผ่านบญัชีธนาคาร เป็นต้น 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 88 

3. บริษัทเลือกใช้เคร่ืองพิมพ์ประเภท all in one คือ สแกน (scan) ถ่ายสําเนา (copy) พิมพ์เอกสาร (print) 

โดยใช้เคร่ืองเดียวกัน ซึ่งการสแกนเอกสารนี ้ทําให้ทุกคนหันมาจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูป

ไฟล์ข้อมลูแทนการถ่ายสําเนา เป็นการลดใช้กระดาษอีกทางหนึ่ง  

4. บริษัทได้มอบเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้ เอาประกัน  ซึ่งใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบ โดย

บริษัทได้เลือกซือ้กระดาษจากบริษัทที่มีผลิตภณัฑ์กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5. บริษัทได้เปลี่ยนหลอดไฟฉุกเฉินของอาคารสํานักงานใหญ่จากหลอด Halogen 12 V 50 W เป็น

หลอด LED 5 W  เพื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  

6. การรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนกังานสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1) รณรงค์ประหยัดไฟ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ (Smart Home) (โครงการ

ต่อเนื่องในองค์กร) 

- ไฟฟ้า  โดยการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟ T5 ภายในอาคารสํานักงาน ซึ่งสามารถลดค่า

กระแสไฟฟ้าแสงสว่างได้ประมาณ 4 เท่าต่อหลอด  การรณรงค์การปิดไฟในช่วงเวลา

กลางวัน การออกไปประชุม หรือหลงัเลิกงาน การติดสต๊ิกเกอร์เลขหมายกํากับบนโต๊ะ

ทํางาน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานเฉพาะพืน้ท่ี และการติดตัง้ระบบปิดหน้าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อตัโนมติัในองค์กร 

- นํา้ประปา  รณรงค์ใช้หลกัการประหยัดนํา้ โดยการการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรือการ

ใช้นํา้ซํา้ การเปิด – ปิดก๊อกนํา้ให้สนิทหลังการใช้งานแล้วทุกครัง้ และ/หรือหากพบ

อปุกรณ์การใช้นํา้ชํารุด แจ้งผู้ รับผิดชอบทราบทนัที เพื่อกําจดัจดุร่ัวไหลในองค์กร   

2) รณรงค์ประหยดัทรัพยากร (โครงการต่อเน่ืองในองค์กร) 

- การจัดเก็บเอกสาร รณ รงค์ใช้กระดาษใช้ซํ า้  (Re–use) ห รือจัดเก็บไว้ในเค ร่ือง

คอมพิวเตอร์แทนการถ่ายสําเนา หรือการจัดทําระบบงบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือระบบ B-Budget มาใช้แทนการทํางานผ่านกระดาษ เพื่อลดขัน้ตอน/กระบวนการ

ทํางานและลดการใช้กระดาษในองค์กร ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรกระดาษเกิดความ

คุ้มค่า รวมทัง้เป็นการลดพืน้ท่ีในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน

ความเสี่ยงจากอคัคีภยัในสํานกังาน 

- การทําลายเอกสาร โดยการนําส่งบริษัท/ร้านค้าเพื่อนําไปทําลายโดยวิธีการต้ม ซึ่งจะ

สามารถนํามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรต้นไม้อย่าง

คุ้มค่า เพื่ออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 89 

- โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศ  โดยการจดักล่องรับเอกสารท่ีเป็นกระดาษ

สีขาวในทกุจดุที่มีเคร่ืองถ่ายเอกสารในองค์กร เพื่อนําไปรีไซเคิลใหม่  

3) รณรงค์ทําความสะอาด “Big Cleaning Day” ทุกวนัศกุร์สุดท้ายของเดือนที่สิน้ไตรมาส โดย

คณะกรรมการ คปอ. ในองค์กร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน และดูแล ระมัดระวัง

ทรัพย์สินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในองค์กร ซึ่งเป็นโครงการที่

ปฏิบติัต่อเนื่องในองค์กร 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

กรุงเทพประกันชีวิต ดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมตลอดหลายปีท่ีผ่านมา โดยมีการจัดการส่งเสริมความรับผิดชอบในหวัข้อต่าง ๆ ซึ่งปฏิบติัทัง้จาก

ภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร มีวัตถุเพื่อส่งเสริมสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ เพื่อให้คนให้มีสุขภาพท่ีดี 

เพื่อให้ประเพณีและวฒันธรรมไทยอยู่คู่คนไทย เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เพื่อให้คนไทยมี

หลกัประกนัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพชีวิต ได้มีความรู้ทางการเงินและวางแผนชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นต้น ในปี 

2562 ที่ผ่านมา กรุงเทพประกนัชีวิตได้มีการดําเนินงานตามนโยบายเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทัง้ปี ดงันี ้ 

1) กิจกรรมชีวิตท่ีออกแบบได้ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันท่ีเหมาะสม ผ่านการออกบูท

ให้คําปรึกษาการวางแผนอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นการให้คําแนะนําการวางแผนปกป้องความเสี่ยงผ่านแผน

ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และวางแผนการสร้างความมั่งคั่ง อาทิ การวางแผนภาษี  การออม หรือ   

การลงทุนอย่างเหมาะสม โดยท่ีปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิต ได้ออกให้คําแนะนําการวางแผน

การเงินกับประชาชนในงานต่าง ๆ เช่น งานมันน่ี เอ็กซ์โป งาน SET in the City งานไทยแลนด์ สมาร์ท มันน่ี 

งานวันประกันชีวิต งานสัปดาห์ประกันภัย และการให้คําแนะนําผ่านตัวแทนประกันชีวิตกับประชาชน          

ทัว่ประเทศ  

2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป 

(1) โครงการกรุงเทพประกันชีวติ กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก0เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ง 

0ประเทศไทย 2019 เวทีคัดเลือกสุดยอดนักกรีฑาเยาวชนท่ัวไทย สานต่อความฝันสู่เวทีระดับนานาชาติ 

บริษัทได้ร่วมสนบัสนุน0สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ 3 จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดักําแพงเพชร) ในการจดัโครงการ "กรุงเทพประกนัชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019” ขึน้ 0เป็นปีแรก เพื่อเป็นการตอกยํา้แนวคิดให้เยาวชนและ

ยุวชนไทยหันมาออกกําลงักาย เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า 0โครงการนีเ้ป็นการเฟ้นหานักนกักรีฑาเยาวชน-

ยวุชน อายตุัง้แต่ 12-18 ปี ทัว่ประเทศ เพื่อมาฝึกฝนในการเป็นนกักีฬาทีมชาติ 
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(2) โครงการสนับสนุนความพร้อมนักกีฬา  

บริษัทร่วมสนับสนุนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักกีฬาไม่ต้องกังวลต่ออุบัติเหตุที่

เกิดขึน้ ด้วยประกนัอบุติัเหตตุลอดปี 2562 

• สนับสนุนความปลอดภัยนักวิ่งในงาน “เดิน-วิ่ง 2019 OLYMPIC DAY” มอบทุนประกัน

อุบัติเหตุรวมกว่า 1,300 ล้านบาท 

 บริษัทร่วมสนบัสนนุกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาที่เกิดจากอบุติัเหตแุก่เหล่านกัว่ิงในงาน 

“เดิน-ว่ิง 2019 OLYMPIC DAY” เพื่อตอกยํา้แนวคิด “การส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลงักาย เพื่อชีวิตท่ีมี

ความสุขมากกว่า” โดยมอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาท่ีเกิดจากอุบัติเหตุแก่นักว่ิงท่ีลงทะเบียนเข้า

ร่วมงานทกุคน รวมทนุประกนัอบุติัเหตกุว่า 1,300 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัหรือเดิน-ว่ิงเพื่อสขุภาพ

ได้ออกกําลงักายกนัอย่างปลอดภยั ไร้กงัวลั มีความสขุได้ง่าย ๆ จากการออกกําลงั 

• สนับสนุนทัพกรีฑาทีมชาติไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครัง้ท่ี 30 มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและ

อุบัติเหตุ 186 ล้านบาท  

บริษัทสนับสนุนความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครัง้ท่ี 30 ณ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบติัเหตุ รวมมูลค่ากว่า 186 ล้านบาท คุ้มครองนักกรีฑาและ

คณะผู้ ฝึกสอนต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจให้นักกรีฑาไทยและคณะฯ เตรียมความพร้อมและ

เข้าแข่งขนัอย่างมัน่ใจ ไร้กงัวล 

• สนับสนุนทัพนักกีฬายิงปืนไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครัง้ท่ี 30 มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 23 

ล้านบาท 

บริษัทสนับสนุนความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนไทยสู้ ศึกซีเกมส์ ครัง้ที่  30 ณ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทุนประกันกว่า 23 ล้านบาท เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ทีม

นกักีฬาและผู้ ฝึกสอนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขนั  

• ส นับ ส นุน นั กกีฬ าเชี ย ร์ ลี ด ดิ ้งไทยในรายการ “The 10th Cheerleading World 

Championships 2019”  

บริษัทสนบัสนุนสหพนัธ์กีฬาเชียร์ลีดดิง้ประจําประเทศไทยและสมาคมเชียร์ลีดดิง้แห่งประเทศ

ไทย ท่ีเดินทางไปแข่งขนัป้องกนัแชมป์ในรายการ “The 10th Cheerleading World Championships 2019” ณ 

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมอบทุนสนบัสนุนในการนําทีมนักกีฬาเชียร์ลีดดิง้ ทีมแพทย์ ทีมงานและผู้ ฝึกสอน กว่า 40 

ชีวิต 

(3) โครงการ บีแอลเอ แฮปป้ี ไลฟ์ โกกรีน “กรุงเทพประกันชีวิต ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน” 

บริษัทร่วมกบัพนัธมิตร (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) มอบหน้ากากป้องกนัฝุ่ น N95 จํานวน 15,000 

ชิน้ ให้แก่คนกรุงเทพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาจากสถานการณ์ "ฝุ่ นละออง PM 2.5" ท่ีมีค่าเกินมาตรฐานปก

คลมุกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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3) กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 

(1) สร้างความสุข สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจาํปี 2562 

ทีมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงามและสร้างความสขุแก่

ประชาชน ในงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจําปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลํานํา้น่าน บริเวณหน้าวดัท่าหลวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร โดยมีการแข่งขันเรือยาวหลายประเภท เช่น เรือยาวใหญ่ 41-55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 31-40 

ฝีพาย เรือยาวเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย เรือขุดโบราณเรือยาวเล็กประเภทเรือหญิง สําหรับปีนีไ้ด้เพิ่มรุ่นเยาวชน

ชาย อายไุม่เกิน 18 ปีร่วมการแข่งขน 

(2) สืบสานพุทธศิลป์เมืองอุบลฯ พาชมต้นเทียนพรรษางามลํา้ เทดิไท้พระบารมี 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อบุลราชธานี เป็นประเพณีอนัย่ิงใหญ่ สืบทอดกนัมายาวนานเป็นปี

ที่ 118 มีทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย บริษัทร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงามด้วยการสนบัสนุนการ

จัดสร้างต้นเทียนแกะสลักของวัดไชยมงคล เป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญ

แผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พร้อมทัง้อํานวยความสะดวกแจกนํา้ พดั และหมวกคลายร้อนแก่ผู้ เข้าร่วมงานตามแนวคิดกรุงเทพประกนัชีวิต 

ชีวิตท่ีมีความสขุมากกว่าณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อบุลราชธานี 

4) กิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(1) โครงการส่งต่อนํา้ดื่มสะอาดสู่เยาวชนไทยในพืน้ท่ีห่างไกล เป็นโครงการท่ีให้ผู้บริหาร 

ตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน และพนักงาน ได้ร่วมมอบถังเก็บนํา้ เคร่ืองกรองนํา้ เพื่อสร้างนํา้ด่ืม

สะอาดสู่คณุภาพชีวิตและสขุอนามยัที่ดีแก่เด็กนกัเรียนกว่า 145 ชีวิต ณ ศนูย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน เพชรบรีุ 

(2) โครงการโรงเรียนของหนู  เป็นโครงการที่ ร่วมสร้างรอยยิม้และคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่

เยาวชนในพืน้ท่ีห่างไกลกว่า 138 ชีวิต ด้วยการมอบจกัรยาน 70 ค้น อปุกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีขาดแคลน

ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต. แม่คะตวน อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้นกัเรียนสว่นใหญ่

ท่ีต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า 3-7 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึน้ นอกจากนี ้

อปุกรณ์ต่างๆ ที่มอบให้โรงเรียนจะช่วยให้เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีสขุภาพโภชนาการที่ดี มีความสขุที่มากขึน้ 

 

5) กิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือสังคมท่ีน่าอยู่ 

(1) โครงการสวนสุขภาพ เพ่ือชีวิตท่ีมีความสุข เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ เดิน-ว่ิง 

เพื่อสขุภาพการกุศล กรุงเทพประกนัชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน โดยบริษัทนํารายได้ทัง้หมด ไม่หกัค่าใช้จ่ายมาต่อ

ยอดส่งมอบความสขุและสุขภาพท่ีดีให้ประชาชน ในการปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงลู่ว่ิง ณ สนามกีฬา กระทรวง

สาธารณสุข ในโครงการปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุขต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 6 โดยสนามกีฬา    



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 92 

ณ กระทรวงสาธารณสุขแห่งนีม้ีพืน้ท่ีถึง 3480 ตารางเมตร โดยจัดทําให้สภาพพืน้ผิวเป็นพืน้ยางท่ีมีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและยงัสามารถลดอตัราการเกิดอนัตรายจากสภาพพืน้ผิวเดิม  

(2) โครงการ “Bhappy3” ครัง้ท่ี 12 พลังจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพ่ือธรรมชาติท่ี

ย่ังยืน เป็นโครงการจดักิจกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร พนกังาน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั 

(มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ และบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ

ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนกังานทัง้ 4 องค์กร ไปร่วมกนักิจกรรมปลกู

ป่าชายเลน ณ ป้อมพระจลุจอมเกล้า ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ  

(3) โครงการ Thailand Tree Festival เป็นกิจกรรมสนบัสนุนมลูนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ ที่ร่วมกับ

กลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Tree Project) และ Urban Adventures ซึ่งจัดเพื่อสร้างสรรค์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

สําหรับเด็กและครอบครัว ในปลูกจิตสํานักรักษ์โลกของเรา ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติและสร้าง

ประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตของเด็กและครอบครัวนอกห้องเรียน (Nature Fun) 

(4) โครงการ BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญท่ีย่ังยืน เป็นกิจกรรมที่

ร่วมกบัสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อปลกูจิตสํานึกให้คนไทยทกุคนหนัมาดแูลโลกของเราด้วยการมอบ

ของขวญัท่ีบริษัทตอบแทนคืนให้กับทุกคน ผ่านการบริจาคเงินในช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะได้รับของท่ีระลึกรักษ์

โลก เพื่อใช้ในชีวิตประจําวนัหรือเป็นของขวญัแก่คนท่ีรัก อาทิ ถุงผ้า ร่ม กระบอกนํา้รักษาอณุหภูมิ และกล่อง

ใสอ่าหารรักษ์โลก ที่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้เสมอ ไม่เหลือทิง้เป็นขยะ (Zero Waste) 

(5) โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป้ี ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์กร เป็นโครงการต่อเนื่องที่ให้พนกังาน

ในองค์กรทกุคนได้มีสว่นร่วมในการสร้างสงัคมของเราให้น่าอยู่ขึน้ไปด้วยกนั 

• โครงการประหยัดพลังงาน โดยการรวบรวมข้อมลูข่าวสาร และวิธีการประหยดัพลงังาน 

ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ (Smart Home) ของบริษัท 

- ไฟฟ้า รณรงค์การปิดไฟในช่วงเวลากลางวนั การออกไปประชมุ หรือหลงัเลิกงานโดย

การติดสต๊ิกเกอร์เลขหมายกํากับบนโต๊ะทํางาน เพื่อควบคุมการใช้พลงังานเฉพาะ

พืน้ที่ และการติดตัง้ระบบปิดหน้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์อตัโนมติัในองค์กร 

- นํา้ประปา รณรงค์ใช้หลกัการประหยัดนํา้ โดยการการเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรือ

การใช้นํา้ซํา้ การเปิด – ปิดก๊อกนํา้ให้สนิทหลงัการใช้งานแล้วทุกครัง้ และ/หรือหาก

พบอปุกรณ์การใช้นํา้ชํารุด แจ้งผู้ รับผิดชอบทราบทนัที เพื่อกําจดัจดุร่ัวไหลในองค์กร 

• โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ 

- การจัดเก็บเอกสาร รณรงค์ใช้กระดาษใช้ซํา้ (Re - use) หรือ Scan เก็บไว้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แทนการถ่ายสําเนา เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร ทําให้เกิดการใช้

ทรัพยากรกระดาษเกิดความคุ้มค่ารวมทัง้เป็นการลดพืน้ท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  

เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัความเสี่ยงจากอคัคีภยัในสํานกังาน 
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- การทําลายเอกสาร โดยการนําส่งบริษัท/ร้านค้าเพื่อนําไปทําลายโดยวิธีการต้ม    

ซึ่งจะสามารถนํามาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ต้นไม้อย่างคุ้มค่า เพื่ออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

• โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อมในออฟฟิศ โดยการจดักลอ่งรับเอกสารที่เป็น 

กระดาษสีขาวในทกุจดุที่มีเคร่ืองถ่ายเอกสารในองค์กร เพื่อนําไปรีไซเคิลใหม่ 

• โครงการจดักิจกรรมทาํความสะอาด “Big Cleaning Day” ทกุวนัศกุร์สดุท้ายของเดือน 

ที่สิน้ไตรมาส โดยคณะกรรมการความปลอดภยัในการทํางาน (คปอ.) ของบริษัท ได้ดแูลความปลอดภยัในชีวิต

การทํางาน และดแูลระมดัระวงัทรัพย์สินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในองค์กร 

(6) โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจาํปีสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา (8 สาขา) เพื่อ 

รณรงค์ให้พนกังาน ผู้บริหาร และตวัแทนฝ่ายขาย รวมไปถึงประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีความสนใจเข้าร่วม

ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินในสํานักงาน สามารถป้องกนัและระงบั

เหตจุากการเกิดอคัคีภยัในเบือ้งต้นได้อย่างถกูต้อง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกรมสวสัดิการแรงงานพืน้ที่ 

(จังหวัดหนองคาย) เข้าร่วมสงัเกตุการณ์ในการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสํานักงานสาขาหนองคาย

อีกด้วย  

 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้มีการพฒันาเคร่ืองมือช่วยสนบัสนนุการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกนัชีวิต เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการวางแผนการเงินท่ีดีให้กับ FA และการทํางานของตัวแทน รวมไปถึงเคร่ืองมือการให้บริการ

ลกูค้า ดงันี ้

• Smart FA ข้อมลูการซือ้ขายกองทนุ ช่วยให้ FA สามารถเช็คประวติัการลงทนุของลกูค้าได้ 

• Smart FA Service ระบบสง่คําสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม สําหรับ FA  

• Smart Fund แอพพลิเคชัน่สําหรับลกูค้า เพื่อดพูอร์ตการลงทนุของตนเอง 

• Smart Go แอพพลิเคชัน่สําหรับตวัแทน ในจดัทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์  

• BLA Happy Life แอพลิเคชั่นสําหรับลูกค้าในการใช้บริการต่างๆของบริษัท เช่น ตรวจสอบข้อมูล

กรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 94 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญต่อการป้องกัน บริหารจดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่

อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียจึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการดําเนินงานของบริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในซึ่ง

ประยกุต์ใช้ตามกรอบแนวการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO 2013) ซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญัถึงการมีสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมภายในที่ดี ได้ร่วมกับฝ่ายบริหารทุกระดับสร้างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at the Top) ภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงการให้ความสําคัญของคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิต ยึดหลักการให้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Market Conduct) มีโครงสร้างองค์กรที่

เอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปได้ตามที่มุ่งหวงัอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม มีนโยบายและ

วิธีการปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน ให้ความสําคญักับการพัฒนาพนกังาน ตามค่านิยมขององค์กรในเร่ือง 

“การพัฒนาตน” ที่ยึดหลักว่าบุคคลจะต้องมีการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึงมีแผนและ

กระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งที่สําคญั (Succession Plan) 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท และแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณากลัน่กรอง กําหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มี

การสื่อสารนโยบายให้ทราบทัว่ทัง้องค์กร มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน รวมทัง้

กําหนดให้พนกังานมีการอบรมและสอบวดัความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องภายในบริษัท มีการ

กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management) 

และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริษัทยังกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่

คาดคิด จนถึงอุบัติภัยร้ายแรงเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานหยุดชะงกัติดต่อกันเป็นเวลานาน (Disruption) โดย

บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 Business 

Continuity Management System (BCMS) นอกจากนัน้ บริษัทมีกระบวนการประเมินโอกาสที่จะเกิดทจุริต

เพื่อให้มีการจดัการต่อการทําทจุริตครอบคลมุทุกรูปแบบทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้การต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่และด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ (Website) และระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

(Smart Home) ในกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การ

กําหนดเบีย้ประกันภัย การเสนอขาย การเก็บเบีย้ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่า

สินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั การประกนัภยัต่อ การลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืน การ

บริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน และการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย กําหนดให้มี

กระบวนการควบคุมภายในที่ชัดเจน เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับระดับ

ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ทัง้นี ้บริษัทกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องกับการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี 

เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเข้าถึง

ของผู้ ที่ไม่เก่ียวข้อง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งทําให้บริษัทได้รับการประกาศรับรองระบบ

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เร่ือง การจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security 

Management System (ISMS)) 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้อย่างเพียงพอถูกต้องและทันเวลา 

จัดทําหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลสําคัญที่จําเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาตดัสินใจก่อนการประชุม บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและระเบียบปฏิบติัเร่ืองการ

ใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นําข้อมลูภายในไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลักทรัพย์ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ (Whistle-blower 

Hotline) ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัท แจ้งเร่ืองเก่ียวกับการฉ้อฉล ทจุริต การกระทําที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั หรือรายงานทางการเงินไม่ถูกต้องผ่านฝ่ายตรวจสอบหรือสํานักกํากับการ

ปฏิบัติงาน และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับการร้องเรียนกรรมการและผู้บริหารโดยตรงด้วย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือส่งไปรษณีย์ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และยงัมีช่องทางการ

ร้องเรียนแจ้งข้อบกพร่อง และปัญหาการดําเนินงาน สําหรับผู้ มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือส่ง

ไปรษณีย์มาที่ส่วนบริการลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทมีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน (Complain Unit) และสํานกักํากับ

การปฏิบติังานเพื่อประสานงานกับสํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) 

5. การติดตามประเมินผล 

บริษัทมีการจดัทํารายงานการดําเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายที่กําหนด

ไว้ มีการนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้

กระบวนการติดตามของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องค์กรควรจะมี ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสิ่ง

ผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา การสอบทานของผู้ รับมอบอํานาจ การสอบทานจากสํานักกํากับการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบและติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทยัง

ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการประเมินการควบคมุภายใน

และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีนัยสําคัญจากฝ่ายตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทัง้การ
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายจากสํานักกํากับการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง การกําหนดสัญญาณเตือนภัยจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิผล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทกุไตรมาสเช่นเดียวกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้

ประเมินระบบการควบคมุภายใน ประจําปี 2562 จากรายงานผลการประเมินที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจดัให้มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือ

โดยไม่มีอํานาจ ตลอดจนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงได้เป็นไปในลักษณะ

เดียวกนักบัการดําเนินการกบัธุรกิจอ่ืนทัว่ไป เพื่อมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึ่งเก่ียวข้องกนัโดยการถือหุ้น หรือ

การมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนันัน้ บริษัทคํานึงถึงเนือ้หาของความสมัพนัธ์ที่แท้จริงมากกว่าท่ีเป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย หรือสญัญา

ที่กําหนดให้เป็นรายการสว่นใหญ่ดงักลา่ว เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติของธุรกิจและเป็นไปตามราคาท่ีคิดใน

อตัราทัว่ไป ซึง่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินปี 2562 

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 33 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดรายการระหว่างกนัท่ีมีกบักิจการ

ที่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีดังนี ้

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

1. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)    

("ธนาคาร") 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 7.61 

กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.57 

สถาบนัการเงิน 1. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของธนาคารเพื่อการลงทนุ 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษัทมเีงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

(75,461,206) 

2,348,613,600 

- 

 

 

581,946,409 

2,366,310,100 

- 

 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  2. บริษัทมเีงินลงทนุในหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อการลงทนุ 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิระหว่างงวด 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักล่าว 

 

- 

5,729,391,397      

306,248,954 

 

 

- 

5,869,411,717     

297,634,110 

 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  3. บริษัทมีการตกลงแต่งตัง้ธนาคารเป็นนายหน้าประกนัชีวิตตามสญัญานายหน้า

ประกนัชีวิต 

- บริษัทจ่ายค่าจ้างและค่าบําเหน็จให้แก่ธนาคาร 

- เงินค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างจ่าย 

 

 

 

 

1,704,705,197 

268,975,338 

 

 

 

1,251,458,025 

157,806,981 

 

-เป็นไปภายใต้สัญญาข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่อง

ทางการจําหน่าย  Bancassurance ซึ่งการจ่ายค่าบําเหน็จ

ดงักล่าว โดยรวมแบบประกันยงัคงมี Profit Margin (กําไรเทียบ

กบัเบีย้ประกนัภยัรับ)ในประมาณเดียวกบัแบบประกนัท่ีขายผ่าน

ช่องทางตวัแทนประกนัชีวิต 

  4. บริษัทมเีงินฝากท่ีธนาคาร 

- บริษัทฝากเงินสทุธิระหว่างงวด 

- บริษัทมเีงินฝาก ณ สิน้งวด 

- บริษัทรับดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

 

 

(366,218,359) 

578,554,777 

1,089,380 

 

608,548,531 

1,187,103,307 

- 

- เป็นรายการค้าปกติ และเป็นอัตราเดียวกันกับท่ีคิดกับลูกค้า

ทัว่ไป 

  5. บริษัทมีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิปกติผ่านทางธนาคาร เช่น การรับ

ชําระเบีย้ประกนัทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง Internet Trading ทางบตัรเครดิต

ของธนาคาร การหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั การเคลียร่ิงเช็ค 

- บริษัทมีการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร 

 

  

 

 

 

153,461,613 

 

 

 

163,026,873 

- เป็นรายการค้าปกติ และเป็นอัตราเดียวกันกับท่ีคิดกับลูกค้า

ทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 
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กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

  6. บริษัททําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- ลกูหนีต้ามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- เจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- กําไรจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

8,139,952,871 

 8,155,732,981 

  91,137,217 

 

7,399,499,239 

7,341,284,157 

  288,352,056 

- เป็นการทําสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตรา

ดอกเบีย้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง จากการผันผวนของ

อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ซึง่เป็นไปตามปกติทางการค้าของธุรกิจประกนัชีวิต 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

("กรุงเทพประกนัภยั") 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.60 

และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

- นายพนสั ธีรวณิชย์กลุ 

ประกนัภยั 7. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของกรุงเทพประกนัภยัเพื่อการลงทนุ 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษทัมเีงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

56,254,053 

490,241,920       

20,306,160 

 

314,241,931 

738,833,760       

29,859,060 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  8. กรุงเทพประกนัภยัมีการทําประกนัชีวิตกลุ่มกบัทางบริษัท 

- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

 

1,661,700 

 

1,743,703 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 

  9. บริษัทมีการทําประกนัภยัอาคารและส่ิงปลกูสร้างกบักรุงเทพประกนัภยั ทัง้ใน

ส่วนอาคารสํานกังานใหญ่และสาขา 

- บริษัทจ่ายเบีย้ประกนัภยั 

- เบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 

 

 

 

2,498,918 

14,661 

 

 

4,216,539 

46,757 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 

  10. บริษัทบีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทํา

สญัญาเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยักบักรุงเทพประกนัภยั 

- รายได้ค่าตอบแทนและค่าบริหารจดัการ 

- รายได้ค่าตอบแทนและค่าบริหารค้างรับ 

- ค่าเบีย้ประกนัภยัค้างจ่าย 

- เงินรอรบัคืนค่าเบีย้ประกนั 

 

 

 

18,142,121 

5,867,226 

8,438,769 

- 

 

 

21,603,501 

6,659,367 

8,739,842 

1,008 

- ค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญานายหน้าประกันวินาศภัยซึ่ง

เป็นปกติการค้าโดยทัว่ไปของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

3. บริษัท สรชยัวิวฒัน์ จํากดั ("สรชยัวิวฒัน์") 

มีผู้ถือหุ้นบางส่วนเป็นกรรมการ 

-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.57 

พฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์

11. บริษทัมกีารให้สินเช่ือแก่สรชยัวิวฒัน์โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็นประกนั 

- บริษัทมเีงินให้กู้ยมืคงค้าง 

- บริษัทรับดอกเบีย้เงินกู้ 

 

47,614,074 

3,954,455 

 

72,995,765 

4,781,690 

- เป็นปกติทางการค้าและเป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดให้กับลูกค้า

ทัว่ไป 
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กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

4.บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั(มหาชน)  

("บํารุงราษฎร์") 

มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.57 

การแพทย ์ 12. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบํารุงราษฎร์เพื่อการลงทนุ 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษัทมเีงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษทัได้รบัเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

 

(396,061,234) 

318,535,800  

    6,478,450 

 

(169,279,358) 

84,545,150  

4,004,080 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  13. บํารุงราษฏร์มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัของบริษัทมาใช้

บริการจากทางบํารุงราษฎร์ 

- บริษัทมีการชําระค่าสินไหมและค่าตรวจสขุภาพให้บํารุงราษฎร์ 

- ค่าสินไหมและค่าตรวจสขุภาพค้างจ่าย 

 

 

 

12,983,830 

1,626,422 

 

 

19,668,323 

1,385,752 

- เป็นการจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งเป็นปกติทาง

การค้าของการรับประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  14. บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของบํารุงราษฎร์ 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักล่าว 

 

 

455,000,000      

27,624,348 

 

455,000,000      

22,613,500 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  15. บํารุงราษฎร์มีการทําประกนัชีวิตกลุ่มกบัทางบริษัท 

- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

 

1,258,619 

 

1,284,732 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 

5. บริษัท นํา้ตาลราชบรีุ จํากดั 

("นํา้ตาลราชบรีุ") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

- นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั 

อตุสาหกรรม 16. บริษัทมีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จากนํา้ตาลราชบรีุ 

- บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 

- ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย 

- เงินประกนัค่าเช่าและบริการ 

- เช่าพื้นท่ีสํานักงาน 1,428.60 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.62)     

ค่าเช่าเดือนละ  163,560.41 บาท (114.49 บาท/ตร.ม.) ค่าบริการเดือนละ 

560,033.91 บาท (366.37 บาท/ตร.ม.) 

 

ค่าเช่ารวมปี 62 และปี 61 ปีละ                          1,962,724.92    บาท 

ค่าบริการพืน้ท่ีรวมปี 62 และปี 61 ปีละ                6,720,406.92    บาท 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ) ปี 62                    717,080.41    บาท 

 

9,437,716 

55,870 

 2,060,870 

 

9,400,212 

- 

 2,060,870 

-เป็นการเช่าสําหรับสาขาสีลม  โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ

เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูค้าทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 101 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ) ปี 61                    754,583.68    บาท 

เงินประกนัค่าเช่า ณ ส้ินปี 62 และปี 61                 490,681.23    บาท 

เงินประกนัค่าบริการ ณ ส้ินปี 62 และปี 61          1,570,188.54    บาท 

 

6. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จํากดั                     

("นารายณ์ร่วมพพิฒัน์") 

ถือหุ้นโดยบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท 

- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้อยละ 28.57 

 

พฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์

17. บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานใหญ่จากนารายณ์ร่วมพพิฒัน์ 

- บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 

- ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย 

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

- เงินประกนัการเช่าและการใช้โทรศพัท์ 

 

48,293,634 

- 

22,617,443         

 6,790,140 

 

48,796,107 

- 

10,824,062         

 6,327,485 

 

 

 

 

 

  - เช่าพื้นท่ีสํานกังาน  11,766.24 ตร.ม.สญัญาเช่าระยะเวลา 25 ปี(29 ธ.ค.38 - 

30 พ.ย.2563 )จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นเงินรวม 294,156,000 บาท(25,000 บาท/

ตร.ม./25 ปี)หรือ (83.33/ตร.ม./เดือน)  คงเหลือค่าเช่าล่วงหน้า ณ  31 ธันวาคม 

2562 จํานวน 10,824,062.10 บาท โดยตดัจ่ายปี  62 จํานวน 11,793,380.93 

บาท ตดัจ่ายปี  61 จํานวน 11,793,380.88 บาท   

  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ตร.ม.ละ 5 บาท เร่ิม ม.ค.39 และปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 10 

ตัง้แต่ ม.ค.41 ในปีต่อไปจะปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ทกุๆ 5 ปี 

 ตัง้แต่ปี 2561 ค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 94,748.25 บาท ( 8.05 บาท/ตร.ม.) คิดเป็น

ค่าเช่ารวมปีละ 1,136,979 บาท 

 ตัง้แต่ 1 ส.ค.55 ค่าบริการรายเดือนๆ ละ 405,935.28 บาท (34.50 บาท/ตร.ม.) 

คิดเป็นค่าบริการรวมปีละ 5,212,209 บาท (รวม VAT) )  

 

  - เป็นการเช่าพืน้ท่ีสําหรับสํานักงานใหญ่  โดยการจ่ายค่าเช่า

ล่วงหน้า25ปีบริษัทได้รับประโยชน์หากเปรียบเทียบกบัการไม่จ่าย

ค่าเช่าล่วงหน้าแต่นําเงินไปหาผลประโยชน์ (ในปี 2538จะมีอตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากประจํา1 ปีของธนาคารพาณิชย์ร้อยละ11) เพื่อ

นํามาจ่ายค่าเช่าในราคาปกติทัว่ไปซึง่จะจ่ายค่าเช่าได้ประมาณ7

ปีเท่านัน้ นอกจากนีห้ากเปรียบเทียบ 

กับอัตรากับอาคารบริเวณใกล้เคียงจะเห็นได้ว่ามีราคาต่ํากว่า

ราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง 

 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 102 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

- เช่าพื้นท่ีสํานักงาน 3,173 ตร.ม.สัญญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.57-31 ก.ค.60) ต่อ

สญัญาเช่า 3 ปี (1 ส.ค.60-31 ก.ค.63) ค่าเช่าและค่าบริการเท่าเดิม ส่วนค่าบํารุง

พืน้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 39 บาท/ตร.ม.  

  ค่าเช่าเดือนละ 500,000 บาท (157.58 บาท/ตร.ม.) คิดเป็นค่าเช่ารวมปีละ   

6,000,000 บาท 

  ค่าบริการเดือนละ 1,038,905 บาท (327.42 บาท/ตร.ม.) คิดเป็นค่าบริการรวม

ปีละ 13,339,540.20บาท (รวม VAT) 

    

  - เช่าพืน้ท่ีสําหรับสํานักงานใหญ่เพิ่มเติมโดยเป็นอัตราตาม

สญัญาซึง่เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

 

 

     ค่าบํารุงพื้นท่ีเดือนละ 123,747 บาท (39/ตร.ม.) คิดเป็นค่าบํารุงพืน้ท่ีรวมปีละ 

1,588,911.48 บาท (รวมVAT) 

   

  - เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 727.12 ตร.ม.สญัญาเช่า 3 ปี (ตัง้แต่ 1 พ.ย.58-31 ต.ค.61) 

ต่อสญัญาเช่า 2 ปี 1 เดือน (1 พ.ย.61-30 พ.ย.63) ค่าเช่าและค่าบริการเท่าเดิม  

ส่วนค่าบริการส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเป็น 41 บาท/ตร.ม. 

  ค่าเช่าเดือนละ 34,400 บาท (47.31/ตร.ม.) ปี 61 เป็นเงิน 344,000 บาท ปี 62 

เป็นเงิน 481,600 บาท   

  ค่าบริการเดือนละ 60,000 บาท (82.52/ตร.ม.) ปี 61 เป็นเงิน 642,000 บาท 

(รวม VAT) ปี 62 เป็นเงิน 898,800 บาท (รวม VAT) 

   ค่าบริการส่วนกลางปี 61 (1 ม.ค.61-31 ต.ค.61) เดือนละ 26,903.44 บาท 

(37/ตร.ม.)  เป็นเงิน 287,866.81 บาท (รวม VAT)  

   ค่าบริการส่วนกลางปี 62 (1 พ.ย.61–31 ธ.ค.62) เดือนละ 29,811.92 บาท 

(41/ตร.ม.) เป็นเงิน 446,582.52 บาท (รวม VAT) 

 

  - เช่าพืน้ท่ีสําหรับสํานักงานใหญ่เพิ่มเติมโดยเป็นอัตราตาม

สญัญาซึง่เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดให้กบัลกูค้าทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 103 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

 

 

 

 

 - เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 428 ตร.ม.สญัญาเช่า 3 ปี  ( 1 ก.ค.59-30 มิ.ย.62) ต่ออายุ

สญัญาเช่า 1 ปี 5 เดือน (1 ก.ค.62 - 30 พ.ย.63)  ค่าเช่าและค่าบริการเท่าเดิม 

ส่วนค่าบริการส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเป็น 41 บาท/ตร.ม. 

     ค่าเช่าเดือนละ 87,000 บาท  (203.27/ตร.ม.) คิดเป็นค่าเช่ารวมปีละ 

1,044,000 บาท 

    ค่าบริการเดือนละ 153,000 บาท (357.48/ตร.ม.) คิดเป็นค่าบริการรวมปีละ 

1,964,520 บาท (รวม VAT) 

   ค่าบริการส่วนกลางปี 61 เดือนละ 14,980 บาท (35/ตร.ม.) คิดเป็นค่าบริการ

ส่วนกลางรวม 192,343.20 บาท(รวม VAT) 

   ค่าบริการส่วนกลางปี 62 ม.ค. - มิ.ย. 62 เดือนละ 14,980 บาท (35/ตร.ม.)  

เป็นเงิน 96,171.60 บาท (รวม VAT) ก.ค. - ธ.ค. 62 เดือนละ 17,548 บาท 

(41/ตร.ม.) เป็นเงิน 112,658.16 (รวม VAT) รวมเป็นเงิน 208,829.76 บาท 
 

ค่าเช่ารวม ปี 62                                           20,455,959.93  บาท 

ค่าเช่ารวม ปี 61                                           20,318,359.88  บาท 

ค่าบริการพืน้ท่ีและบํารุงรกัษารวม ปี 62              23,659,392.96  บาท 

ค่าบริการพืน้ท่ีและบํารุงรกัษารวม ปี 61              23,227,390.68  บาท 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ-ท่ีจอดรถ)ปี 62       4,491,754.02  บาท 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ-ท่ีจอดรถ)ปี 61       4,612,883.80  บาท 

ภาษีโรงเรือน ปี 62                                           189,000.00  บาท 

ภาษีโรงเรือน ปี 61                                           135,000.00  บาท 

  - เช่าพืน้ท่ีสําหรับสํานักงานใหญ่ เพิ่มเติม โดยเป็นอัตราตาม

สญัญาซึง่เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  เงินประกนัการใช้โทรศพัท์ ปี 62                             45,000.00  บาท 

เงินประกนัการใช้โทรศพัท์ ปี 61                           507,655.00  บาท 

เงินประกนัการเช่าอาคารรวม ปี 62                     6,282,484.76  บาท 

เงินประกนัการเช่าอาคารรวม ปี 61                     6,790,140.00  บาท 

 

   

  

 

18. นารายณ์ร่วมพพิฒัน์มีการทําประกนัชีวิตกลุ่มกบัทางบริษทั 

- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

 

10,142 

 

11,618 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 104 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

7. บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากดั 

("อาคารกรุงเทพธุรกิจ") 

มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้อยละ 28.57 

ให้เช่าทรัพย์สิน 19. บริษัทมีการเช่าพืน้ท่ีอาคารบี.บี. จากอาคารกรุงเทพธุรกิจ 

- บริษทัจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 

- ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย 

- เงินประกนัการเช่า 

   - เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 2 ชัน้ๆละ 837 ตร.ม.รวม1,674 ตร.ม.  

       ชั้น  10 ตั้งแต่  1 ส.ค.60 – 31 ก.ค.62 ค่าเช่าเดือนละ 385,020 บาท 

(460บาท/ตร.ม.) รวมเงินเป็น 2,695,140 บาท 

       ชั้น 11 ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 - 31 มี .ค.62 ค่าเช่าเดือนละ 385,020 บาท 

(460บาท/ตร.ม.) เป็นเงิน 1,155,060 บาท และต่ออายสุญัญาตัง้แต่ 1 เม.ย.62 - 

31 มี.ค.64  ค่าเช่าเดือนละ 414,315 บาท (495 บาท/ตร.ม.) เป็นเงิน 3,728,835 

บาท รวมเป็นเงิน 4,883,895 บาท 

 

ค่าเช่ารวม ปี 62                                            7,579,035.00  บาท 

ค่าเช่ารวม ปี 61                                            9,240,480.00  บาท 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ-ท่ีจอดรถ)ปี 62       1,543,363.31  บาท 

ค่าบริการสาธารณปูโภค(น้ํา-ไฟ-ท่ีจอดรถ)ปี 61       1,091,525.24  บาท 

เงินประกนัการเช่า ปี 62                                  1,242,945.00  บาท 

เงินประกนัการเช่า ปี 61                                  2,310,120.00  บาท 

 

 

10,332,005             

4,376         

2,310,120 

 

9,122,398 

7,950 

1,242,945 

-เป็นการเช่าสําหรับสาขาอโศก โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ

เป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

8. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ("ทริส") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

-นายศิริ การเจริญดี 

ธุรกิจบริการ 

 

20. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของทริส 

-  บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

-  บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

 

1,000,000           

- 

 

1,000,000           

- 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิตและเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

9. บริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมส่ิงทอ จํากดั (มหาชน) 

("ยเูน่ียนอตุสาหกรรม") 

อตุสาหกรรม 21. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของยเูน่ียนอตุสาหกรรม 

- บริษัทมเีงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิสทุธิ ณ สิน้งวด 

 

 

166,700 

 

166,700 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

- ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.77 

 22. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมมกีารทําประกนัชีวิตกลุ่มกบัทางบริษัท 

- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

206,926 

 

290,869 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 105 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

- กลุ่มโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.10 

 

10. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั(มหาชน) (ช่ือเดิม "ไทคอน อินดสัเทรียล") 

มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นบริษัทร้อยละ 28.57 

พฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์

23. บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษัทมเีงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษทัได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

 

21,085,559       

1,821,713,764 

78,940,622 

 

- 

2,500,671,467 

107,080,035 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

11. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 

("อินโดรามา เวนเจอร์ส") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

-นายศิริ การเจริญดี 

ปิโตรเคมี 

และเคมีภณัฑ์ 

24. บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัของอินโดรามา เวนเจอร์ส 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับเงนิปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

- 

- 

- 

 

 

109,483,818 

74,119,500 

- 

       

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  25. บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ส 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้ระหว่างงวด 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นกู้สทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับดอกเบีย้จากการลงทนุดงักล่าว 

 

500,000,000 

2,490,000,000       

91,302,862 

 

 

- 

2,490,000,000 

95,133,000 

 

 

12. บริษัท อาเซียคลงัสินค้า จํากดั 

  ("อาเซียคลงัสินค้า") 

ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

- กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.57 

 

 

ให้เช่าทรัพย์สิน 26. บริษัทใช้บริการเก็บรักษาเอกสารกบัอาเซียคลงัสินค้า 

- บริษัทชําระค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเอกสาร 

 

 

 

3,066,847 

 

 

3,850,227 

 

- เป็นค่าบริการรบัฝากกล่องเอกสาร ซึง่เป็นอตัราค่าบริการ

เดียวกบัท่ีคิดให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

13. บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั         

("เทสโก้โลตสั") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

-นายสนุทร อรุณานนท์ชยั 

พาณิชย ์ 27. บริษัทใช้บริการรับฝากชําระค่าเบีย้ประกนัภยักบัเทสโก้โลตสั 

- บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากชําระค่าเบีย้ประกนัภยั 

 

 

223,000 

 

212,770 

- เป็นค่าบริการรับฝากชําระค่าเบีย้ประกันภัย ซึ่งเป็นอัตรา

ค่าบริการเดียวกบัท่ีคิดให้กบัลกูค้าทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 106 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

  28. บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของเทสโก้โลตสั 

- บริษัทมีการลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิระหว่างงวด 

- บริษทัมเีงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

 

- 

  2,636,395,840 

122,594,060 

 

5,696,098 

  2,695,956,720 

120,712,134 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

  29. บริษัทมีการซือ้บตัรของขวญักบัทางเทสโก้โลตสั 

- บริษัทชําระค่าบตัรของขวญั 

 

 

 

6,179,500 

 

1,252,000 

- เป็นการซือ้สินค้าและบริการตามปกติการค้าทั่วไป   ซึ่งเป็น

ราคาท่ีคิดกบัลกูค้าในอตัราทัว่ไป 

14.บริษัท บางกอกมิตซูบิชิ ยเูอฟเจลิส จํากดั 

("บางกอก  มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส") 

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

- นายโชน  โสภณพนิช 

 

บริการ 30. บริษัทเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งกบับางกอกมิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส 

- บริษัทจ่ายค่าเช่ารถยนต์ 

 

 

97,584 

 

- 

- เป็นรายการค้าปกติ และเป็นอัตราเดียวกันกับท่ีคิดกับลูกค้า

ทัว่ไป 

15. บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน)   

("รพ.สมิติเวช") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

- นายศิริ   การเจริญดี   (ลาออกจากกรรมการบริษัท 

รพ. สมติเวช ตัง้แต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2561) 

การแพทย ์ 31. รพ. สมติิเวช มกีารเรียกค่าสินไหมทดแทนตามท่ีผู้ เอาประกนัของบริษัทมาใช้

บริการจากทาง รพ.สมิติเวช 

- บริษัทมีการจ่ายค่าสินไหมและค่าตรวจสขุภาพให้ รพ.สมิติเวช 

- ค่าสินไหมและค่าตรวจสขุภาพค้างจ่าย 

 

 

6,449,629 

- 

 

 

- 

- 

- เป็นการจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งเป็นปกติทาง

การค้าของการรับประกนัชีวิตและเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

16. บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

("ไทยรีประกนัชีวิต") 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

- นางคมคาย  ธูสรานนท์  (เป็นกรรมการบริษัทใน

ไทยรีประกนัชีวิต ตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2559 ) 

ประกนัภยั 32. บริษัทมีการทําสญัญาการประกนัชีวิตต่อกบัไทยรีประกนัชีวิต 

- เบีย้ประกนัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อในประเทศ 

- ค่าสินไหมรับจากการเอาประกนัภยัต่อในประเทศ 

- เงินค้างรบัเกีย่วกบัการประกนัต่อในประเทศ 

- เงินค้างจ่ายเกีย่วกบัการประกนัต่อในประเทศ 

3 

314,024,289    

297,029,977   

222,375,275      

145,081,573 

3 

391,541,326 

267,663,380 

276,326,452      

326,521,690 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกนัชีวิตต่อ และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 107 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

  33. บริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัของไทยรีประกนัชีวิต 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษทัได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักล่าว 

 

27,419,883 

39,508,830 

- 

 

(1,410,098) 

20,692,440 

- 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิต และเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

17. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

("หลกัทรัพย์บวัหลวง") 

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

- ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 7.61 

หลกัทรัพย ์ 34.หลกัทรพัย์บวัหลวงมีการทําประกนัชีวติกลุ่มกบัทางบริษัท 

- บริษัทรับเบีย้ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 

 

1,022,448 

 

1,096,256 

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิต และเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 

18. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  

บวัหลวงจํากดั  ("บลจ.บวัหลวง") 

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

-นายวพิล  วรเสาหฤท  (ลาออกจากกรรมการบริษัท 

ตัง้แต่วนัท่ี 5 พ.ค. 2561) 

-นายโชน  โสภณพนิช  (ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 2 พ.ย. 2561) 

จดัการกองทนุ 35. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบลจ.บวัหลวง 

- บริษัทมเีงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

- บริษทัได้รับเงินปันผลจากเงินลงทนุดงักล่าว 

 

10,000,000  

60,000,000 

 

10,000,000  

152,000,000 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิตและเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

36. บริษัททําสญัญาเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบั 

บลจ.บวัหลวง 

- บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้าระหวา่งงวด 

- บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างงวด 

 

 

38,165,558 

- 

 

 

73,020,928 

- 

 

-ค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นไปตาม

สญัญาซึง่เป็นปกติทางการค้าโดยทัว่ไปของธุรกิจหลกัทรัพย์และ

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย ์

 37. บริษัทมีการว่าจ้าง บลจ.บวัหลวง บริหารจดัการกองทนุ 

 - ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทนุ 

 

3,374,511 

 

12,142,603 

- ค่าบริหารจดัการกองทนุเป็นอตัราเดียวกบัท่ี บลจ.บวัหลวง คิด

กบัลกูค้าทัว่ไป 

  

19. บริษัทไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์

จํากดั (ไอ-ไดเร็คท์) 

  

นายหน้า 

ประกนัชีวิต 

 

 

38. บริษัทมีการว่าจ้างไอ-ไดเร็คท์เพื่อให้บริการศนูย์บริการทางโทรศพัท์ 

- บริษัทจ่ายค่าบริการ 

 

 

 

716,900 

 

 

 

 

1,252,970 

 

 

- ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสญัญา ซึ่งเป็นราคาในอัตราท่ีคิด

กบัลกูค้าทัว่ไป 

 

 

 



  

แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 108 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภทกิจการ ลักษณะรายการ สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.61 

สําหรับปีสืน้สุด 

31.ธ.ค.62 

เหตุผลและความจําเป็นของการทาํรายการ 

20. บริษัท เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จํากดั 

มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

- หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ 

ธรุกิจบริการ 39. บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จํากดั 

- บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิระหวา่งงวด 

- บริษทัมเีงินลงทนุในหุ้นสามญัสทุธิ ณ สิน้งวด 

 

- 

- 

 

1,035,700 

1,750,000 

- เป็นการลงทุนของบริษัทซึ่งเป็นปกติทางการค้าของธุรกิจ

ประกนัชีวิตและเป็นราคาในอตัราทัว่ไป 

21. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

นายเดชา  ตลุานนัท์ 

นายปานศกัด์ิ พฤกษากิจ 

-กลุ่มโสภณพนิชถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 28.57 

-ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 7.61 

 

- 40. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 2,358,000 1,440,000 - เป็นการจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

22. กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดัการใหญ ่

และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก 

 

- 41. เบีย้ประกนัชีวิต 

 

 

2,929,429 5,045,839 - เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันชีวิตและเป็นราคาใน

อตัราทัว่ไป 
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2.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้นัน้ เพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท เป็นการรักษาและขยายฐาน

ลกูค้าของบริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง ซึง่ได้ผ่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั เช่นเดียวกบัท่ีทํากบับุคคลภายนอกทัว่ไปด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล รวมถึงมี

การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ถกูต้องและครบถ้วน 

 

12.3 ขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินการกบักิจการอ่ืนทั่วไป เพื่อมิให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทํารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเพื่อให้การ

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ ถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ

บุคคลภายนอก และกระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ ทัง้นีไ้ด้อนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจ

เข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไปได้ มีการกําหนดขัน้ตอนและอํานาจอนมุติัตามประเภทและมลูค่า

ของรายการท่ีเกิดขึน้ ซึ่งยดึถือและปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ือง

การเปิดเผยและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเคร่งครัด และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของรายการ มีรายงานสรุปการทําธุรกรรมท่ี

เกิดขึน้ เพื่อรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 

12.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 การมีรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันท่ีบริษัทจะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจําเป็น และความ

สมเหตสุมผลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตสุมผลของ

รายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กําหนดไว้

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยความชดัเจน โปร่งใส และยติุธรรมต่อลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น ตลอดจน

รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2560 ถึง 2562 สามารถ

สรุปได้ดงันี ้ 

ปี 2560 

รายงานผู้ สอบบัญ ชีสําห รับงบการเงินของบริษัทปีบัญ ชีสิ น้สุด  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560                

ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท    

โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2561 

รายงานผู้ สอบบัญ ชีสําห รับงบการเงินของบริษัทปีบัญ ชีสิ น้สุด  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561                

ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท    

โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2562 

รายงานผู้ สอบบัญ ชีสําห รับงบการเงินของบริษัทปีบัญ ชีสิ น้สุด  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562                

ซึ่งตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท    

โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท                                  

ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ 

ในปี 2560 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการได้ถูก

ประกาศบังคับใช้ ซึ่งมาตรฐานฉบับปรับปรุงนีกํ้าหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบนัทึกบัญชีเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถเลือก

บนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ตามท่ีอธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทุนในการแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการซึง่เป็นวิธีเดิมท่ีบริษัทปฏิบติั จึงไม่มีผลกระทบต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรของบริษัท 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และฉบบัใหม่รวมถึงแนว

ปฎิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้

เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐานการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุม่บริษัท 

ในปี 2562  บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 

1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้

เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัท 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์) 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้มาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ 

จํากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยการซือ้หุ้นทุนและสิทธิออก

เสียงในบริษัทร้อยละ  84 ทําให้บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั เพิ่มขึน้จาก

เดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 99 และทําให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้น

มา 

 ในปี 2558 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด จํานวน

1,980,000 หุ้ น ราคาหุ้ นละ 10 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 19,800,000 บาท เน่ืองจากบริษัทย่อยจดทะเบียน    

เพิ่มทุนจํานวน  20 ล้านบาท ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จาก 4 ล้านบาท เป็น  24 ล้านบาท 

โดยถือเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทย่อย 
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 ในปี 2559 ถึง 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในระหว่างปี 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.) 

 ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จด

ทะเบียนในประเทศกมัพชูา ดําเนินธุรกิจหลกัด้านการรับประกนัชีวิต บริษัทมีสดัสว่นการร่วมลงทนุร้อยละ 52 

 ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในระหว่างปี 

 ในปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของ Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีมติอนุมัติให้หยุดการประกอบกิจการ

และดําเนินการชําระบญัชีโดยสมัครใจ ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Public Limited Company เป็นการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในระหว่างปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 113 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  2561  และ 2562 

                                                                                                                                 หน่วย:ล้านบาท 

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,441.88    4.14 9,825.59 3.03 3,975.79      1.29 13,367.37 4.01 9,745.78 3.00 3,877.09 1.26

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,800.66      0.55 1,910.40 0.59 1,910.41      0.62 1,800.66 0.54 1,910.40 0.59 1,910.41 0.62

รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ 2,679.75      0.83 2,690.94 0.83 2,457.62      0.80 2,679.75 0.80 2,690.94 0.83 2,457.62 0.80

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 549.70          0.17 539.18 0.17 404.71          0.13 549.70 0.16 539.18 0.17 404.71 0.13

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 1,044.32      0.32 703.97 0.22 928.47          0.30 1,044.32 0.31 703.97 0.22 928.47 0.30

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 998.12          0.31 274.89 0.08 349.45          0.11 998.12 0.30 274.89 0.08 349.45 0.11

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์

      เงินลงทุนเพื่อค้า 20.86            0.01 33.50 0.01 87.96            0.03 20.86 0.01 33.50 0.01 87.96 0.03

      เงินลงทุนเผื่อขาย 80,104.39    24.68 75,171.94 23.16 77,121.93    24.98 80,104.39 24.01 75,171.94 23.16 77,121.93 24.98

      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 219,980.16  67.77 217,424.08 66.99 208,373.41  67.49 219,980.16 65.94 217,424.08 66.99 208,373.41 67.49

      เงินลงทุนทั่วไป 31.34            0.01 30.30 0.01 29.59            0.01 31.34 0.01 30.30 0.01 29.59 0.01

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                - - - -                - 56.41 0.02 98.44 0.03 151.12 0.05

   เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 10,226.05    3.15 11,561.54 3.56 9,404.60      3.05 10,226.05 3.07 11,561.54 3.56 9,404.60 3.05

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16.69            0.01 17.75 0.01 18.82            0.01 16.69 0.01 17.75 0.01 18.82 0.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,425.70      0.44 1,333.67 0.41 1,314.55      0.43 1,425.47 0.43 1,331.79 0.41 1,311.78 0.42

ค่าความนิยม 4.96              0.00 4.96 0.00 4.96              0.00 - - - - - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.93              0.00 3.75 0.00 11.25            0.00 3.93 0.00 3.61 0.00 10.88 0.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 920.74          0.28 2,154.03 0.66 1,511.62      0.49 920.74 0.28 2,154.03 0.66 1,511.62 0.49

สินทรัพย์อื่น 430.84          0.13 897.39 0.28 824.05          0.27 395.50 0.12 861.10 0.27 779.46 0.25

รวมสินทรัพย์ 333,680.08 102.80 324,577.85 100.00 308,729.19 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00 308,728.91 100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 114 

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หนี�สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 286,641.83 88.31 283,237.77 87.26 266,014.99 86.16 286,641.82 85.92 283,237.67 87.27 266,014.98 86.16
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,128.74 0.35 585.44 0.18 1,003.20 0.32 1,128.74 0.34 585.44 0.18 1,003.20 0.32
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 118.27 0.04 644.29 0.20 765.61 0.25 118.27 0.04 644.29 0.20 765.61 0.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 90.83 0.03 7.54 0.00 0.00 - 90.83 0.03 7.54 0.00 - -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 213.86 0.07 178.64 0.06 228.83 0.07 211.88 0.06 177.11 0.05 227.10 0.07
หนี้สินอื่น 1,226.09 0.38 1,416.02 0.44 1,951.80 0.63 1,215.36 0.36 1,405.45 0.43 1,931.72 0.63

รวมหนี�สิน 289,419.62 86.74 286,069.70 88.14 269,964.43 87.44 289,406.89 86.75 286,057.50 88.14 269,942.61 87.44

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
           หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708.00 1,708.00     1,708.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
   ทุนที่ออกและชําระแล้ว
              หุ้นสามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,707.57 0.53 1,707.57 0.53 1,707.57 0.55 1,707.57 0.51 1,707.57 0.53 1,707.57 0.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,360.99 1.04 3,360.99 1.04 3,360.99 1.09 3,360.99 1.01 3,360.99 1.04 3,360.99 1.09
กําไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      สํารองตามกฎหมาย 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.06 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.06
      อื่น ๆ 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.13 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.13
   ยังไม่ได้จัดสรร 31,055.14 9.57 27,908.09 8.60 23,841.91 7.72 31,039.62 9.30 27,894.51 8.59 23,872.30 7.73
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
   ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,535.57 2.32 4,961.86 1.53 9,274.64 3.00 7,535.57 2.26 4,961.86 1.53 9,274.64 3.00
   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง

ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (4.78) (0.00) (4.70) (0.00) (4.44) (0.00) - - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 44,225.29 13.25 38,504.60 11.86 38,751.46 12.55 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86 38,786.30 12.56
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 35.16 0.01 3.55 0.00 13.29 0.00 - - - - - -
รวมส่วนของเจ้าของ 44,260.45 13.64 38,508.16 11.86 38,764.76 12.56 44,214.56 13.25 38,495.73 11.86 38,786.30 12.56
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 333,680.08 102.80 324,577.85 100.00 308,729.19 100.00 333,621.45 100.00 324,553.23 100.00 308,728.91 100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 115 

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับสิน้สดุ วนัที่  31  ธันวาคม  2560 2561  และ  2562 

                                                                                                                                 หน่วย:ล้านบาท 

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ 35,692.32    72.99       40,891.99  75.91   44,039.16    78.18   35,692.43  73.02   40,892.09  76.01   44,039.21  78.20   
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (1,343.32) (2.75) (1,303.54) (2.42) (1,096.81) (1.95) (1,343.32) (2.75) (1,303.54) (2.42) (1,096.81) (1.95)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 34,349.01    70.24       39,588.45  73.49   42,942.35    76.23   34,349.11  70.27   39,588.55  73.58   42,942.40  76.25   
หัก: สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) จากปีก่อน (41.25) (0.08) (34.24) (0.06) (27.58) (0.05) (41.25) (0.08) (34.24) (0.06) (27.58) (0.05)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 34,307.76    70.16       39,554.21  73.42   42,914.77    76.18   34,307.87  70.19   39,554.31  73.52   42,914.82  76.21   
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 351.36          0.72         374.93        0.70      268.15          0.48      351.36        0.72      374.93        0.70      268.15        0.48      
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 12,631.63    25.83       12,255.04  22.75   11,552.14    20.51   12,631.63  25.84   12,202.36  22.68   11,552.14  20.51   
ผลกําไรจากเงินลงทุน 1,072.05      2.19         1,486.22     2.76      1,361.74      2.42      1,072.05     2.19      1,486.22     2.76      1,361.74     2.42      
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 347.19 0.71 61.98 0.12 101.40 0.18 347.19 0.71 61.98 0.12 101.40 0.18
รายได้อื่น 192.06          0.39         137.94        0.26      131.65          0.23      170.67        0.35      120.03        0.22      116.21        0.21      
รวมรายได้ 48,902.05 100.00     53,870.33  100.00 56,329.85 100.00 48,880.77 100.00 53,799.83  100.00 56,314.47 100.00 
ค่าใช้จ่าย
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน 3,580.42 7.32         17,313.05  32.14   23,182.75 41.16   3,580.42 7.32      17,313.05  32.18   23,182.75 41.17   
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 35,505.32 72.60       25,562.45  47.45   23,504.75 41.73   35,505.32 72.64   25,562.45  47.51   23,504.75 41.74   
หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
   รับคืนจากการประกันภัยต่อ (740.83) (1.51) (891.20) (1.65) (680.40) (1.21) (740.83) (1.52) (891.20) (1.66) (680.40) (1.21)
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 3,004.48 6.14         3,465.08     6.43      3,507.59 6.23      2,993.71 6.12      3,455.23     6.42      3,498.85 6.21      
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 610.31 1.25         857.18        1.59      982.53 1.74      610.20 1.25      857.16        1.59      982.44 1.74      
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 1,636.43 3.35         1,770.55     3.29      1,672.36 2.97      1,629.99 3.33      1,763.97     3.28      1,665.09 2.96      
รวมค่าใช้จ่าย 43,596.13 89.15       48,077.11  89.25   52,169.58 92.61   43,578.82 89.15   48,060.66  89.33   52,153.49 92.61   
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,305.92 10.85       5,793.22     10.75   4,160.26 7.39      5,301.95 10.85   5,739.17     10.67   4,160.98 7.39      
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 918.03 1.88         813.15        1.51      515.74 0.92      918.03 1.88      813.15        1.51      515.74 0.92      
กําไรหลังภาษีเงินได้ 4,387.90 8.97         4,980.07     9.24      3,644.52 6.47      4,383.93 8.97      4,926.02     9.16      3,645.24 6.47      
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี (3.60) (0.01) (19.84) (0.04) (17.58) (0.03)
กําไรสุทธิ 4,384.30 8.97 4,960.23 9.21 3,626.94 6.44

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,643.44 7.45 (3,871.71) (6.87) 4,971.17 8.83      3,643.44 7.45 (3,871.71) (6.88) 4,971.17 8.83

   การโอนกลับกําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย (426.29) (.87) (1,519.27) (2.70) (1,153.35) 2.05-      (426.29) (.87) (1,519.27) (2.70) (1,153.35) (2.05)

  ผลกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินทุน -                -           -              -        -                -        -              -        -              -        -              -        

   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (0.16) (0.02) (0.50) (0.02) (9.12) (0.02) -              -        -              -        -              -        

   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (643.43) (1.32) 1,078.20 1.91 (763.56) (1.36) (643.43) (1.32) 1,078.20 1.91 (763.56) (1.36)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,573.56 5.26 (4,313.28) (7.66) 3,045.14 5.41      2,573.72 5.27 (4,312.78) (7.66) 3,054.25 5.42

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (14.74) -           21.18          -        (2.46) -        (14.61) -        20.93          -        (2.11) -        

   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2.93 -           4.18-            -        0.43 -        2.92 -        4.19-            -        0.42 -        

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (11.81) -           17.00          -        (2.03) -        (11.68) -        16.75          -        (1.69) -        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,561.75 5.40 (4,296.28) 5.40 3,043.11 5.40 2,562.03 5.24 (4,296.04) (7.63) 3,052.56 5.42

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 6,946.05 14.20 663.95 1.18 6,670.05 11.84 6,945.96 14.21 629.98 1.12 6,697.80 11.89

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กําไรสําหรับปี 2.57 2.91 2.13 2.57 2.89 2.14

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 116 

งบกระแสเงินสด สําหรับสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

2562 2561 2560 2562 2561 2560

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 35,595.50 40,667.07 43,815.78 35,595.61 40,667.13 43,815.65

เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (547.66) (1,239.06) (425.73) (547.66) (1,239.06) (425.73)

ดอกเบี้ยรับ 10,780.31 10,027.84 9,560.65 10,780.30 9,975.12 9,560.61

เงินปันผลรับ 1,870.94 2,003.42 1,599.72 1,870.94 2,003.42 1,599.72

รายได้จากการลงทุนอื่น 1,528.95 1,421.10 1,817.25 1,528.95 1,555.98 1,817.25

รายได้อื่น 170.98 137.61 139.43 150.48 119.70 124.00

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

   และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (35,150.35) (24,736.17) (23,272.23) (35,150.35) (24,736.17) (23,272.23)

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (3,129.80) (3,569.33) (3,436.49) (3,119.34) (3,567.12) (3,429.08)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (572.96) (674.59) (691.32) (572.86) (674.59) (691.32)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (1,523.90) (2,170.16) (1,612.22) (1,519.21) (2,145.58) (1,604.08)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (244.88) (369.82) (511.74) (244.88) (369.82) (511.74)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,102.69) (17,911.76) (32,975.90) (1,098.76) (17,993.97) (32,994.49)

เงินให้กู้ยืม 1,362.81 (2,053.35) (1,336.56) 1,362.81 (2,053.35) (1,336.56)

เงินลงทุนอื่น (4,067.14) 5,356.27 (278.34) (4,067.14) 5,356.27 (278.34)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,970.12 6,889.06 (7,607.70) 4,968.89 6,897.95 (7,626.34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (158.27) (108.71) (246.33) (158.28) (108.71) (246.33)

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (18.59) 38.10 - (18.59)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (158.27) (108.71) (264.92) (120.18) (108.71) (264.92)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 21.13 - - 21.13

เงินปันผลจ่าย (1,227.13) (920.55) (1,273.47) (1,227.13) (920.55) (1,273.47)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,227.13) (920.55) (1,252.34) (1,227.13) (920.55) (1,252.34)

ผลกระทบจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 31.61

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ (0.03) (10.00) (8.32) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 3,616.29 5,849.80 (9,133.28) 3,621.58 5,868.69 (9,143.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 9,825.59 3,975.79 13,109.07 9,745.78 3,877.09 13,020.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 13,441.88 9,825.59 3,975.79 13,367.37 9,745.78 3,877.09

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะงบการเงินรวม
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ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio) 

  2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 7.62 8.21 4.53 7.61 8.19 4.59

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (วัน) 18.98 17.05 17.03 18.98 17.05 17.03

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ (%) 96.12 96.73 97.45 96.12 96.73 97.45

อัตรากําไรขั้นต้น  (%) 15.54 14.86 9.87 15.57 14.75 9.90

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันรับ (%) 10.13 10.57 10.20 10.10 10.55 10.18

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 4.43 4.60 4.65 4.43 4.60 4.65

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 0.83 1.02 1.19 0.83 1.02 1.19

อัตรากําไรสุทธิ (%) 8.97 9.21 6.44 8.97 9.16 6.47

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.59 12.84 10.06 10.60 12.75 10.11

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 1.33 1.57 1.23 1.33 1.56 1.23

อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.15 0.17 0.19 0.15 0.17 0.19

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 6.54 7.43 6.96 6.55 7.43 6.96

อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 1.29 0.97 0.90 1.29 0.97 0.90

อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (เท่า) 188.77 144.96 105.35 188.58 144.91 105.41

อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13

อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย์รวม  (เท่า) 0.84 0.85 0.84 0.84 0.85 0.84

อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.31 7.15 6.66 6.31 7.16 6.66

อัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน (เท่า) 0.89 0.90 0.89 0.89 0.90 0.89

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (%) 25.31 24.74 25.35 25.32 24.91 25.23

ต่อหุ้น

ราคาตรา  (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าหุ้นตามบัญชี  (บาท) 25.92 22.55 22.70 25.89 22.54 22.71

กําไรสุทธ/ิหุ้น (บาท) 2.57 2.91 2.13 2.57 2.89 2.14

เงินปันผล (บาท) 0.65 0.72 0.54 0.65 0.72 0.54

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 20.70 26.25 35.25 20.70 26.25 35.25

อัตราการเจริญเติบโต

เบี้ยประกันภัยรับ (%) (12.72) (7.15) 1.63 (12.72) (7.15) 1.63

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (%) (13.26) (7.83) 1.50 (13.26) (7.83) 1.50

กําไรจากการรับประกันภัย (%) (9.30) 38.69 (22.44) (8.45) 37.40 (22.36)

กําไรจากการลงทุน (%) (27.87) 9.14 (41.30) (27.87) 9.14 (41.30)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) (8.41) 39.25 (31.76) (7.62) 37.93 (31.77)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 12.90 57.67 (47.15) 12.90 57.67 (47.15)

กําไรสําหรับปี (%) (11.61) 36.76 (28.89) (11.00) 35.14 (28.84)

สินทรัพย์รวม (%) 2.80 5.13 9.34 2.79 5.13 9.34

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 ในปี  2562 บริษัท กรุง เทพประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานทัง้สิน้ 4,386 ล้าน

บาท คิดเป็นกําไร 2.57 บาทต่อหุ้ น ลดลงร้อยละ 12 จากปี 

2561 ทัง้นีห้ากไม่รวมผลของการกลบัรายการเงินสํารองพิเศษ 

(LAT Reserve) ในปี 2561 จํานวน 660 ล้านบาท จะลดลง

เพียงร้อยละ 1 

 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจํานวนทัง้สิน้ 48,902 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 9 จากปีท่ีผ่านมา โดยมีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก

จํานวน 6,198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 สาเหตุหลกัจากเบีย้

ประกนัภยัรับช่องทางธนาคารท่ีลดลง 
 สัดส่วนช่องทางจําหน่ายของเบีย้ประกันภัยรับปีแรกสําหรับปี 

2562 ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน และ ช่องทางอ่ืน ๆ  

คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 9 ตามลําดบั 

 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิในปี 2562 รวมทัง้สิน้ 14,053 

ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยผลตอบแทนจากการ

ลงทนุในปี 2562 ทัง้ปีอยู่ท่ีร้อยละ 4.43  

 

 

 
 

 

 ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจํานวนทัง้สิน้ 43,596 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2561 ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีภาระเงินสํารอง

พิเศษสําหรับ ปี 2562 นี ้

 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 

Ratio: CAR) ณ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 314 

 มูลค่าพืน้ฐานของกิจการ  (Embedded Value) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 เท่ากับ 70,882 ล้านบาท คิดเป็น 41.5 บาทต่อ

หุ้น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากปี 2561 สําหรับมูลค่าปัจจุบันของ

กรมธรรม์ใหม่ (Value of New Business) เท่ากับ 352 ล้าน

บาท คิดเป็น 0.2 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 75 จากปีท่ีผ่านมา 

สาเหตุหลักจากการลดลงของเบีย้รับปีแรกช่องทางธนาคาร 

และจากการท่ีบริษัทมีการปรับลดสมมตุิฐานสําคญั คือ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) และ 

อัตราดอกเบีย้คิดลด (Risk Discount Rate) เป็นร้อยละ 3.50 

และร้อยละ 8.30 จากร้อยละ 4.25 และร้อยละ 9.00 ในปี 2561 

ตามลําดบั    

 

 

 

14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 

เบีย้ประกันภัยรับปีแรก 

ปี 2562 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีแรกจํานวนทัง้สิน้ 6,198 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการลดลง

ของช่องทางธนาคารร้อยละ 32 ช่องทางตัวแทนร้อยละ 4 และ

ช่องทางอ่ืน ๆ ร้อยละ 9  สําหรับช่องทางอ่ืนๆ เบีย้ประกันภัยรับ

ลดลงจากการประกันภัยแบบกลุ่มในขณะท่ีช่องทางการตลาด

ทางตรงและช่องทางออนไลน์ ในปี 2562 ยงัคงมอีตัราการเติบโตท่ี

ดี 

สัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับปีแรกแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย  

ในปี 2562 ช่องทางธนาคารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ช่องทาง

ตวัแทนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 และช่องทางอ่ืน ๆ สดัส่วนร้อยละ 

9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วพบว่าการขายผ่าน

ช่องทางธนาคารมีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีช่องทางตัวแทนและ

ช่องทางอ่ืนๆ มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

 

เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 

ในปี 2562 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปจํานวน 29,494 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 เ น่ืองจากมีผลิตภัณฑ์ของ

ช่องทางธนาคารท่ีครบกําหนดชําระเบีย้จํานวนมากในปีนี ้ 

 

 

เบีย้ประกันภัยรับรวม 

ปี 2562 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับรวมจํานวน 35,692 ล้านบาท 

ลดลง ร้อยละ 13 จากปี 2561 ในส่วนของเบีย้ประกันรับรวมแบ่ง

ตามช่องทางการจดัจําหน่ายในปี 2562 ช่องทางธนาคาร ช่องทาง

ตัวแทน และช่องทางอ่ืนๆ คิดเป็น ร้อยละ 56 ร้อยละ 38 และร้อย

ละ 6 ตามลําดบั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1: เบีย้ประกันภัยรับปีแรกแยกตามช่องทาง (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2: เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปแยกตามช่องทาง (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 3: เบีย้ประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง (ล้านบาท) 
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สินทรัพย์ลงทุนและรายได้จากการลงทุน 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนทัง้สิน้ 323,787 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 9,721 ล้านบาท โดยบริษัทมี

สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนีร้วมทัง้หมดร้อยละ 81 ตราสารทุน

ร้อยละ 9 และ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 7  

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุทัง้สิน้จํานวน 14,053 ล้าน

บาทใกล้เคียงกบัปี 2561 โดยหากไม่รวมผลของกําไรจากเงินลงทุน 

รายได้จากดอกเบีย้และเงินปันผลจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3   

ณ สิน้ปี 2562 นี ้บริษัทมีส่วนเกินทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุเผ่ือ

ขายสุทธิจากภาษีทัง้สิน้ 7,536 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 

จํานวน 2,574 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากราคาท่ีเพ่ิมขึน้ของตรา

สารทนุและทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2562 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อย

ละ 4.43 ลดลงจากร้อยละ 4.63  สาเหตุหลักจากกําไรจากเงิน

ลงทุนท่ีลดลง  สําหรับอัตราผลตอบแทนจากดอกเบีย้และเงิน 

ปันผล (Investment Yield) ณ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 4.10 ลดลง

เล็กน้อยจากปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) รายได้จากดอกเบีย้ + รายได้จากเงนิปันผล + กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 
 

 

 
ตาราง 1: สินทรัพย์ลงทุน ณ สิน้ปี 2562  

 
 
รูปท่ี 4: รายได้จากการลงทุน (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 121 

 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย  

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัรวมทัง้สิน้ 41,960 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัจากการ

ลดลงของรายการสํารองประกันภัยจํานวน 13,733 ล้านบาทจาก

กรมธรรม์ท่ีครบกําหนดอายุจํานวนมากระหว่างปี ในขณะท่ี

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึน้เพียง 

10,093 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีภาระเงินสํารองพิเศษสําหรับปี 

2562 นี ้
 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ปี 2562  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมทัง้สิน้ 1,636 ล้าน

บาทลดลงร้อยละ 8 จากปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 6: ค่าใช้จ่ายประกันภัย (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7: ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9% yoy 

41,960 
46,307 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 122 

กําไรสุทธ ิ

ในปี 2562 บริษัทมีกําไรสทุธิทัง้สิน้ 4,386 ล้านบาท คิดเป็นกําไรตอ่

หุ้น 2.57 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2561 บริษัทมีการกลับรายการเงินสํารองพิเศษ (LAT 

Reserve) จํานวน 660 ล้านบาท หากไม่รวมผลของรายการ

ดงักล่าว กําไรสทุธิปี 2562 จะลดลงเพียงร้อยละ 1  

 
ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

(Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารงตาม

กฎหมาย (CAR) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีร้อยละ 314  เพ่ิมขึน้

จ า ก อัต รา เ งินก อง ทุน ท่ี ต้อ งดํ า ร งตาม กฎห มาย  ณ  วัน ท่ี    

31 ธันวาคม 2561 ท่ีร้อยละ 260 ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2562 บริษัทได้มี

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน

ชีวิต (RBC II) ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึน้กว่าเดิมโดยเฉพาะด้าน

การรองรับความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

มูลค่าพืน้ฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ 

ใหม่ (Embedded Value and Value of New Business) 

มลูค่าพืน้ฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เท่ากับ 70,882 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 41.5 บาทต่อหุ้ น 

เ พ่ิมขึ น้ ร้อยละ 13 จากสิน้ปี 2561 สําหรับมูลค่าปัจจุบันของ

กรมธรรม์ใหม่ (Value of new business) ในปี 2562 เท่ากับ 352 

ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 0.2 บาทต่อหุ้น ลดลงจากสิน้ปี 2561 ท่ี 

1,396 ล้านบาทหรือร้อยละ 75 การลดลงของมูลค่าปัจจุบันของ

กรมธรรม์ใหม่เป็นผลจากการลดลงของเบีย้รับปีแรกของช่องทาง

ธนาคาร และ การปรับลดสมมตุิฐานสําคญั คือ อตัราผลตอบแทน

จากการลงทุน (Return on Investment) และ อตัราดอกเบีย้คิดลด 

(Risk Discount Rate) เป็นร้อยละ 3.50 และร้อยละ 8.30 จากร้อย

ละ 4.25 และร้อยละ 9.00 ในปี 2561 ตามลําดบั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 8: กําไรสุทธิ (ล้านบาท) และกําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 123 

 

สรุปฐานะการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีอตัราการ

เติบโตเพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 ท่ีร้อยละ 3 หรือ 9,102 ล้านบาท 

โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

93 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นอัตราส่วนต่อเงินสํารองประกัน

ชีวิตท่ีร้อยละ 117 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึน้เล็กน้อย

เมื่อเทียบกับสิน้ปี 2561 โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินสํารองประกัน

ชีวิตท่ีเพ่ิมขึน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 44,260  

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 5,752 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 15 สําหรับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้ น (Book value/Share)  

ณ สิน้ปี 2562 นีเ้ท่ากับ 25.9 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ท่ี 

22.5 บาทต่อหุ้น 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 124 

 

อัตราส่วนการเงนิที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต 

สําหรับภาพรวมของธุรกิจประกนัชีวติในปี 2562 ธุรกิจมีเบีย้ประกนั

ชีวิตรับใหม่ (New Business Premium) เท่ากบั 178,531 ล้านบาท 

มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 จากปี 2561 อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าการลดลงดงักล่าวเป็นการลดลง

ของเบีย้ประกนัชีวิตรับครัง้เดียว (Single Premium) ท่ีลดลงร้อยละ 

18 ในขณะท่ีเบีย้ประกันชีวิตรับใหม่ท่ีไม่รวม Single Premium 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา  สําหรับ

เบีย้ประกันชีวิตรับปีต่อไปและเบีย้ประกันชีวิตรับรวมเมื่อเทียบกบั

ปี 2561 ปรับตวัลดลงท่ีร้อยละ 3  

เบีย้ประกนัภยัรับใหม่ของธุรกิจในปี 2562 จําแนกตามช่องทางการ

จําหน่าย ช่องทางตัวแทนมีการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับปีแรก

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากปี  2561 คิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 54 ของ

เบีย้ประกันภัยรับใหม่ทุกช่องทางซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเพ่ิมขึน้จาก 

ปีก่อน ในขณะท่ีช่องทางธนาคารมีการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับ

ปีแรกลดลงร้อยละ 7 และมีสัดส่วนร้อยละ 36 ของเบีย้ประกันภยั

รับใหม่ทุกช่องทาง ซึ่งลดลงเทียบกับปี 2561 สําหรับช่องทางอ่ืน ๆ 

และการตลาดแบบตรง มีการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับปีแรก

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 10: ภาพรวมธุรกิจ เบีย้ประกันชีวิตรับแยกตามประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

            

   รูปท่ี 11: ภาพรวมธุรกิจเบีย้ประกันชีวิตรับใหม่แยกตามช่องทาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    ท่ีมา: สมาคมประกนัชีวิตไทย 

 

 

 



แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 125 

 

รูปท่ี 13: ภาพรวมธุรกิจ สดัส่วนเบีย้ประกนัชีวิตรับใหม่แยกตามช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 2: ภาพรวมธุรกิจ ส่วนแบ่งตลาดเบีย้ประกันชีวิต ณ สิน้ปี 2562 

 

ท่ีมา: สมาคมประกนัชีวิตไทย 



แบบ 56-1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด

ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มี     

การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562        

ต่อผู้ สอบบัญ ชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ             

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้อง

แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล เป็นผู้ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย   

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้ 

รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น  
 

ชื่อ     ตาํแหน่ง    ลายมือชื่อ 
 

1. ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัด์ิ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

2. คณุชลลดา  โสภณพนิช  กรรมการ 
 

ผู้ รับมอบอาํนาจ 

ชื่อ     ตาํแหน่ง    ลายมือชื่อ 
 

1. นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

และเลขานกุารบริษัท  

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.   ดร. ศิริ การเจริญดี 

     ประธานกรรมการ และ                

      กรรมการอิสระ   

      ประธานกรรมการลงทนุ  

ประธานกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน 

      ประธานกรรมการประเมินผล           

      การปฏิบตัิงาน 

      แต่งตัง้เม่ือ  

     26 เมษายน 2556 

72 -  ปริญญาเอก Monetary Economics and  

   Econometrics & Operations Research,  

   Monash University,  Australia 

-  ปริญญาโท  Economic Statistics and 

Monetary Economics, University of 

Sydney, Australia 

-  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic 

Statistics, University of Sydney, Australia 

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ รุ่นที่ 5/2550 

 - หลกัสตูร Advanced Management Program, 

รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School 

-  หลกัสตูร Audit Committee Program  

   (ACP 6/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง  

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

 

ธ.ค. 2559 - ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 

 

2559 - พ.ค.2561 

2547- ปัจจบุนั 

 

 

พ.ค.2562 - ปัจจบุนั 

 

ก.พ.2561 - พ.ค.2562 

 

2543 – ก.พ.2561 

 

 

2557 – ก.ค. 2561 

 

 

 

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

ประธานกรรมการลงทนุ  

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ 

ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั 

(มหาชน ) 

บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 2557 – ก.ค. 2561 

 

2543 – เม.ย. 2560 

 

2542 – 2557 

 

 

2550 – 2555 

 

 

2545 – 2546 

 

2559- ปัจจบุนั 

 

 

2546- ปัจจบุนั 

 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ   

รองประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ  ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ ่

ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน  

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการสรรหา  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒิุ และประธาน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

 

 

บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท นํา้มนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ประสิทธ์ิพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั 

(มหาชน) 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั 

 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553- ปัจจบุนั 

 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

 

2552- 2557 

 

 

2552- 2557 

2551- 2552 

2540- 2541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนกุรรมการพฒันาระบบราชการ

เกี่ยวกบัการปรับปรุงระบบการเงิน

และงบประมาณ 

คณะกรรมการจดัทําบนัทึกข้อตกลง 

และประเมินผลการดาํเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 

กรรมการ  กรรมการบริหารความ

เสี่ยง และกรรมการประเมินผลงาน

ผู้บริหาร 

กรรมการนโยบายการเงิน 

กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 

ผู้ ช่วยผู้วา่การอาวโุส 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (สาํนกังาน ก.พ.ร.) 

 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2.  นายสนุทร อรุณานนท์ชยั  

     กรรมการอิสระ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการประเมินผลการ 

     ปฏิบตัิงาน 

     แต่งตัง้เม่ือ  

     30 เมษายน 2557 

77 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of 

Arkansas, USA 

-   ปริญญาตรี Southern Arkansas University, 

USA 

-   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, ปรอ. 

รุ่นที่ 366 

-  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 

5 สถาบนัพระปกเกล้า 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ รุ่นที่ 6 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

ทางตรง 

0.034% 

 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2519 - 2549 

2560 – ปัจจบุนั 

2547 – ปัจจบุนั    

2541 – ปัจจบุนั   

2531 – ปัจจบุนั   

 

 2528- ปัจจบุนั    

2547 - 2559 

กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการอาวโุส 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธาน

คณะผู้บริหาร 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัท นํา้ตาลราชบรีุ จํากดั 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั 

(มหาชน) 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3.  นางคมคาย ธูสรานนท์ 

     กรรมการอิสระ   

     ประธานกรรมการบริหาร 

     ประธานกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     แต่งตัง้เม่ือ 

     26 เมษายน 2556 

68 -  ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต    

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  Directors Certification Program (DCP)             

รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู  

รุ่นที่ 34 สถาบนัพฒันาข้าราชการ 

-   ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

(ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบนัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ รุ่นที่  7 

-   ประกาศนียบตัรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  

รุ่นที่1/2554  สถาบนัวิทยาการประกนัภยั

ระดบัสงู 

 

 

 

 

 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

เม.ย.2557 – ปัจจบุนั 

เม.ย.2556– ปัจจบุนั 

 

ก.ค. 2559 - ก.พ.2560 

 

พ.ย.2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

ก.ค. 2559 – ปัจจบุนั 

เม.ย 2559 -มิ.ย.2559 

ม.ค. 2556 -เม.ย.2557 

2551-2554 

 

2546-2551 

2543-2546 

2539-2543 

 

2538-2539 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ   

ที่ดี 

กรรมการบริหาร กรรมการลงทนุ และ

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ ่

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ ่

รองเลขาธิการ  

 

รองอธิบดีกรมการประกนัภยั 

ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านการประกนัชีวิต 

ผู้ อํานวยการกองนโยบาย และ

สารสนเทศ 

ผู้ อํานวยการสํานกันายทะเบียน

คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

สํานกัคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

กระทรวงพาณิชย์ 

กรมการประกันภยั กระทรวงพาณิชย์ 

กรมการประกันภยั กระทรวงพาณิชย์ 

 

กรมการประกันภยั 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2536-2538 

 

เลขนกุารกรม กรมการประกันภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  คณุประพนัธ์ อศัวอารี 

     กรรมการอิสระ 

     ประธานกรรมการบริหาร 

     ความเสี่ยง 

    กรรมการตรวจสอบ 

     แต่งตัง้เม่ือ  

     30 เมษายน 2557 

63 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง 

- หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP)   รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Audit Certification Program (ACP) 

รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2557 - 2559 

2550 - 2556 

 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2552 - เม.ย. 2556 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการลงทนุ 

กรรมการ  

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหารสมาคม กรรมการ

สมาคม กรรมการพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาค

ตะวนัออก  

บริษัท บีซี อนัดามนั จํากดั 

บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จํากดั 

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 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายโชน โสภณพนิช 

      กรรมการ  

      รองประธานกรมการบริหาร 

      แตง่ตัง้เม่ือ 

     15 ธันวาคม 2560 

 

45 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสมัพนัธ์  

ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second 

Class Honours, University College London 

 - หลกัสตูร Directors Certification Program  

(DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

  กรรมการบริษัทไทย 

 -หลกัสตูร Advance Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 - Fellow, Life Management Institute, LOMA 

 

 

 

ทางตรง 

0.0071% 

 

ทางอ้อม  

ไม่มี 

เป็นพ่ีชายของ

คณุชลลดา 

โสภณพนิช 

ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

  

2556 - ก.ค. 2559 

2554 - ก.ค. 2559 

2554 - ก.ค. 2559   

ส.ค. 2553 – ธ.ค.2553 

ก.ย. 2551 – ส.ค.2553 

 

2541 –2543 

 

2561 - ปัจจบุนั  

2561 - ปัจจบุนั  

 

2561 - ปัจจบุนั  

 

2561 - ปัจจบุนั  

2561 - ปัจจบุนั  

2561 - ปัจจบุนั  

2561 - ปัจจบุนั  

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั  

2560 - ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ และรองประธาน

กรรมการบริหาร  

กรรมการลงทนุ  

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่  

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการตลาด

สถาบนัการเงิน 

Senior Dealer, Foreign Exchange 

Department  

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

Cambodia Life Insurance CompanyPlc 

บริษัท เวลานาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 

จํากดั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 

จํากดั 

บริษัท จนู-จลูาย จํากดั 

บริษัท สิริเดชา จํากดั 

บริษัท ศรีร่วมใจ หนองปรือ จํากดั 

บริษัท ศรีพฒันา โป่ง จํากดั 

บริษัท เดอะ ลินเนียจ จํากดั 

บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั 

บริษัท บางกอก บีทีเอ็มย ูจํากดั 

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลีส จํากดั 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2545 – ปัจจบุนั 

2539 – ปัจจบุนั 

2560 – 2561 

2555 – 2559 

2555 – 2558 

2554 – 2559 

2554 – 2559 

 

2543 – 2551 

2540 – 2541 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Innovative Finance Consultant 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

 

Director, International Business 

Financial Analyst, Corporate 

Finance 

บริษัท เย็นใจ จํากดั 

บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากดั 

บริษัท ไอเดียส์ 1606 จํากดั 

บริษัท วฒันเชิดช ูจํากดั 

บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จํากดั 

UNICEF 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

Cambodia Life Insurance Company Plc 

สมาคมประกนัชีวิตไทย 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 

จํากดั    

บริษัท กรีนสปอต จํากดั 

Morgan Stanley, New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.  คณุพนสั  ธีรวณิชย์กลุ 

      กรรมการอิสระ 

      กรรมการสรรหา   

      และพิจารณาค่าตอบแทน 

      แต่งตัง้เม่ือ 

      26 เมษายน 2559 

67 

 

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  หลกัสตูร Advanced Course in General       

   (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance          

   training centre, Switzerland 

 - หลกัสตูร Marine Consequential Loss  

   Insurance, Germany 

 - หลกัสตูร Insurance School of Japan 

 - หลกัสตูร Director Certification Program         

   (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง 

0.0521% 

 

 

ทางอ้อม 

0.0002% 

ไม่มี 

 

 

  

ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

เม.ย. 2559 - ปัจจบุนั 

 

ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

ม.ค.2559 – ธ.ค.2561 

เม.ย.2554 - ปัจจบุนั 

ก.พ.2554 – ปัจจบุนั 

2554 - 2558 

2553 - 2558 

2550 - 2552 

2544 – 2550 

2543 - 2544 

 

2536 - 2543 

 

ธ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั 

 

2542 - 2543 

 

2537 - 2539 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ปรึกษา 

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

กรรมการ  

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการผู้ อํานวยการใหญ ่

ผู้ อํานวยการใหญ ่

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ ่

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายรับประกนัภยั 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายประกนัภยั  

ทางทะเลและขนส่ง 

Chairman 

 

Director 

 

รองประธานคณะอนกุรรมการ

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

รองประธานคณะอนกุรรมการ

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 

Bangkok Insurance (Lao) Company 

Limited 

Bangkok Insurance (Lao) Company 

Limited 

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

 

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7.   รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกลุไทย   

      กรรมการอิสระ 

      กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการกํากบัดแูล 

      กิจการที่ดี 

      แต่งตัง้เม่ือ  

      30 เมษายน 2557 

 

 

68 -  ปริญญาโท Industrial Eng. & Management,    

   Asian Institute of Technology ( A.I.T) 

-  ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรม 

    อตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   Diploma of Lead Assessor of ISO-9000,    

     QMI 

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program               

(DAP) รุ่นที่ 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

 - หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 277/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี 2557 - ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

Executive Committee 

กรรมการ 

 

Chair Professor of Innovation  

Management 

AUN-QA Expert 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

Council of Engineers (Thailand) 

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (สมศ.) 

Chulalongkorn University 

 

ASEAN University Network (AUN) 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8.  นางสาวิตรี รมยะรูป 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการลงทนุ 

      แต่งตัง้เม่ือ  

      29 เมษายน 2558 

59 

 

 

 

-   ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Bernard College, 

Columbia University, USA 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 17/2556 

-   Directors Certification Program (DCP)  

    รุ่นที่ 176/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรการบริหารการท่องเที่ยวสาํหรับผู้บริหาร

ระสงู (กทส) รุ่น 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร ทตูสขุภาพ ประจําปีการศกึษา               

2561-2562 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

- หลกัสตูรวิทยาการจดัการสําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู (วบส) รุ่นที่ 3 สถาบนับณัฑิตพฒัน   

บริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

0.0137% 

ไม่มี พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

2542 - ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2552 - ปัจจบุนั 

2552 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

2542 - ปัจจบุนั 

กรรมการลงทนุ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จํากดั 

บริษัท ซิตีเ้รียลตี ้จํากดั 

บริษัท เอเซีย อินดสัเตรียลพาร์ค จํากดั 

บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง้ จํากดั 

บริษัท สขุมุวิท ซิตี ้จํากดั 

บริษัท เอเซียเสริมกิจ จํากดั 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.  นายมิโนรุ คิมรูะ 

      กรรมการ 

      กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

      แต่งตัง้เม่ือ  

      25 มีนาคม 2561 

53 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต  

  Kyoto University ประเทศญ่ีปุ่ น 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี พ.ค. 2561- ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2561- ปัจจบุนั 

2562- ปัจจบุนั 

 

2562- ปัจจบุนั 

 

2562- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

2559 – 2561 

 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ  

Director,Grand Guardian  

 

Director 

 

Director 

 

Executive Officer, Head of  Asia 

Pacific 

Director and Chairman 

 

Director 

 

Director 

 

Director 

 

Commissioner 

General Manager 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

Nippon Life Insurance Company Ltd 

(Myanmar) 

Reliance AIF Management Company Ltd 

(India) 

Reliance Capital AIF Trustee Company 

Private Ltd (India) 

Nippon Life Insurance Company 

 

Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 

Pte.Ltd.(Singapore)  

Nippon Life Global Investors Singapore 

Ltd.(Singapore) 

Reliance Nippon Life Insurance 

Company Limited (India) 

Reliance Nippon Life Asset 

Management Limited (India) 

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia) 

International Planning & Operation, 

Nippon Life Insurance Company 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 – 2559 

 

2557 – 2558 

 

2553 – 2557 

 

General Manager 

 

General Manager 

 

General Manager 

 

 

Treasury and Capital Markets,       

Nippon Life Insurance Company 

Separate Account Investment,       

Nippon Life Insurance Company 

Investment Division,Head of Investment 

Planning, Nissay Asset Management 

Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายโคจิ อิชิบะ 

      กรรมการ 

      แต่งตัง้เม่ือ 

      27 เมษายน 2561 

51   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต Doshisha 

University ประเทศญ่ีปุ่ น 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

 

2562 – ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2558 – 2561 

 

2558- ปัจจบุนั 

2554 – 2558 

2549 – 2554 

กรรมการ 

Alternate Director 

 

Director and Chief Executive 

Officer 

General Manager, Global Insurance 

Business 

General Manager International 

Planning & Operation 

Commissioner 

Seconded to reliance 

Deputy General Manager 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

Grand Guardian Nippon Life Insurance 

Company Ltd (Myanmar) 

Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 

Pte. Ltd. (Singapore) 

Nippon Life Insurance Company  

 

Nippon Life Insurance Company 

 

PT Sequis (Indonesia) 

Life Insurance Company Ltd (India) 

International Planning & Operations 

Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นายยอิูชิ ฮอนด้า 

   กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี

   แต่งตัง้เม่ือ 

   29 เมษายน 2558 

49 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์  

   Doshisha University ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

2559 – พ.ค. 2561 

 

2558  - ปัจจบุนั 

2558 - 2559 

 

2552 - 2558 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการกํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Director and CEO 

 

Deputy General Manager 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) 

Pte. Ltd.   

International Business, Nissay Asset 

Management Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นางประไพวรรณ ลิมทรง 

      กรรมการ 

      แต่งตัง้เม่ือ  

      30 เมษายน 2557 

  

 

 

52 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธรุกิจศศินทร์ 

-   ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรและการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 - หลกัสตูร 24Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

ทางตรง 

1.8375% 

 

ทางอ้อม 

0.3514% 

ไม่มี 2548 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2534 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรีนสปอต จํากดั 

บริษัท กรีนสปอต จํากดั 

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากดั 

บริษัท เอ็น แอล เรสซิด้นท์ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13. นางสาวชลลดา โสภณพนิช 

       กรรมการ  

       กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      แต่งตัง้เม่ือ 

     15 ธันวาคม 2560 

39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University 

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of 

Cambridge องักฤษ 

- Chartered Financial Analyst (CFA),  

   Association of Investment Management     

and Research, USA 

-หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

ทางตรง 

0.0064% 

 

ทางอ้อม  

ไม่มี 

น้องสาว 

คณุโชน   

โสภณพนชิ 

พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2554 – 2547 

 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และ

วางแผนธุรกิจองค์กร และรักษาการ 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ 

กรรมการ 

นกัเศรษฐศาสตร์ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

สํานกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่าง

ประเทศ สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14. นายเวทิศ อศัวมงัคละ 

      กรรมการ 

51 - ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance 

Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีนติิศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

-หลกัสตูร เนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภา 

- Advanced Management Program, Harvard 

Business School, Boston, USA (2559) 

- Leading Disruptive Innovation with Design 

Thinking, Stamford University  

- The Asian Financial Leaders Program  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

2541-2552  

 

 

2534-2537  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสาย

ทรัพยากรบคุคล 

รองผู้จดัการอาวโุส ผู้จดัการสาย

ทรัพยากรบคุคล 

รองผู้จดัการอาวโุส บริหารแรงงาน

สมัพนัธ์ สายทรัพยากรบคุคล 

รองผู้จดัการอาวโุส ปฏิบตัิการ

ทรัพยากรบคุคล สายทรัพยากรบคุคล 

รองผู้จดัการอาวโุส  ฝ่ายผู้จดัการใหญ ่

ผู้จดัการ ฝ่ายผู้จดัการใหญ ่

ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายผู้จดัการใหญ ่

นิติกร สํานกังานกฎหมาย 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

วิเทศนิต ิ

วิเทศนิต ิ

วิเทศนิต ิ

บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15. มล. จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์

      กรรมการ 

      กรรมการบริหาร 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      กรรมการลงทนุ 

      กรรมการผู้จดัการใหญ ่

และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

       แต่งตัง้เม่ือ 

     6 สิงหาคม 2561 

63 - ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma 

State University, USA 

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

-หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด

ทนุ รุ่นที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทนุ  
 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี ส.ค. 2561- ปัจจบุนั 

 

 

 

มิ.ย.2562- ปัจจบุนั 

ส.ค. 2561- ปัจจบุนั 

ส.ค. 2560 - ก.ค.2561 

ส.ค.2559 – ก.ค.2561 

2559 – 2560 

 

2555 – 2559 

ส.ค.2555 – ก.ค.2559 

2554 – 2555 

 

2550 - 2554 

กรรมการบริหาร กรรมการลงทนุ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน

เจ้าที่บริหาร 

กรรมการ  

อปุนายกฝ่ายบริหาร 

ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ ่

อปุนายกฝ่ายวิชาการ 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกิจการ

ภายนอก 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

อปุนายกฝ่ายการตลาด 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่าย

ตวัแทน 

VP, Bangkok Agency / Agency 

Administration 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จํากดั 

สมาคมประกนัชีวิตไทย 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

สมาคมประกนัชีวิตไทย 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

สมาคมประกนัชีวิตไทย 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. นายเสนาะ  

      ธรรมพิพฒันกลุ 

      รองผู้จดัการใหญ่      

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ฝ่ายการเงิน และ 

      เลขานกุารบริษัท 

(รายละเอียดตามหวัข้อที่ 

8.3 เร่ืองโครงสร้างการ

จดัการ) 

       แต่งตัง้เม่ือ  

      1 มิถนุายน 2561 

56 -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

    Western Michigan University, USA 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริหารธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-   คณุวฒิุ Chartered Financial Analyst (CFA), 

Association of Investment Management 

and Research, USA 

-   คณุวฒิุ Certified Financial Planner (CFP), 

Financial Planning Standard Board, USA 

 -   Audit Committee Program (ACP)                     

     รุ่นที่ 19/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนั  

     กรรมการบริษัทไทย 

-   Directors Accreditation Program (DAP)          

รุ่นที่ 64/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

-   Effective Minutes Taking(EMT) รุ่นที่ 4/2548 

-   หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัท 

-   Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 

  -  หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

ทางตรง 

0.0059% 

 

 

ทางอ้อม 

0.0008% 

ไม่มี มิ.ย 2561 – ปัจจบุนั 

 

2556 – พ.ค. 2561 

 

2550 - 2555 

2546 - 2549 

 

 

 

 

รองผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารฝ่ายการเงิน 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

สายการลงทนุ  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายการลงทนุ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายการลงทนุ 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17. นายอนชุา ภิงคารวฒัน์  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่สายงาน

ตวัแทนและทีป่รึกษาทางการ

เงิน 

แต่งตัง้เม่ือ  

15 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาํหรับผู้บริหาร สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต Michigan 

State University, USA 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี พ.ย 2561 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2558 -2559  

 

2557 – 2558 

 

2555 – 2557 

2549 – 2555 

2547 – 2549 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายงานตวัแทน

และที่ปรึกษาทางการเงิน 

เจ้าของแฟรนไชส์ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

บริหารตวัแทน  

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันา

ธุรกิจ 

Director of Accidental & Health 

Director of Agency BKK Zone C 

Head of Financial Planner 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซบัเวย์ อนัลิง้ค์ จํากดั 

บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชัน่แนล โบรคเกอร์ 

จํากดั 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

บริษัท เอไอเอ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18. นางสาวจารุวรรณ  

      ลิม้คณุธรรมโม 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่สายบญัชี

และการเงิน  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     แต่งตัง้เม่ือ  

21 ธันวาคม 2561 

39 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต        

    (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  

    มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

-   Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 

-  คณุวฒิุวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั

ระดบัสงู รุ่นที่ 4/2557 สถาบนัวิทยาการ

ประกนัภยัระดบัสงู 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ธ.ค. 2561 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2545- 2555 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่สายบญัชีและ

การเงิน และรักษาการผู้บริหารฝ่าย

ธุรการ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส 

สายบญัชีและการเงิน 

กรรมการ  

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19. นางอรนชุ  สําราญฤทธ์ิ 

     ผู้ อํานวยการอาวโุส 

     สายประกนัชีวิต  

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 

แต่งตัง้เม่ือ 

1 มกราคม 2557 

 

54 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-  Fellow, Life Management Institute (FLMI), 

Life Office Management Association, USA 

-  Certificate of Course Underwriting Life and 

Health Insurance, LOMA  

-  Associate, Customer Service, LOMA 

-  คณุวฒิุวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM 

 - ศกึษาดงูานด้าน Operation ที่ Nippon Life  

Insurance Company, Japan 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั 

2556 – 2558 

2555 - 2556 

 

2549 - 2554 

  

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายประกนัชีวิต 

ผู้ อํานวยการ สายประกนัชีวิต  

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบริหารงาน

กรมธรรม์ 

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ส่วนงาน

กรมธรรม์ Bancassurance 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20. นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญ 

      สถิตย์ 

     ผู้ อํานวยการอาวโุส 

     สายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แต่งตัง้วนัที ่

1 มกราคม 2562 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ปริญญาตรี สถติิประกนัภยั 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ดงูานด้าน Operation และ Life Plaza ที่ 

Nippon Life Insurance Company, Japan 

 

 

 

 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

2562 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2561 – 2562 

 

2557 - 2561 

 

2556 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และรักษาการผู้บริหารฝ่าย

สถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์และพฒันา

ระบบ 1 และ 2 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ซอฟท์แวร์และพฒันาระบบ 2  

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ซอฟท์แวร์และพฒันาระบบ 2 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายฐานข้อมลูและ

ทดสอบซอฟท์แวร์ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ      

ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง            

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

21. นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ 

     ผู้ อํานวยการอาวโุส 

     สายธุรกิจและช่องทางอ่ืน  

     และรักษาการผู้บริหารสายการ

ขายช่องทางสถาบนัการเงิน 

แต่งตัง้วนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

    University of London, UK 

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบณัฑิต 

    University of Warwick, UK 

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  คณุวฒิุ Diploma in Economics, University of 

Warwick, UK 

ทางตรง 

ไม่มี 

 

ทางอ้อม 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

2562-ปัจจบุนั 

 

 

 

2559-2561  

 

 

2558-2559 

 

 

2557-2558 

 

 

2555-2557 

 

2553-2555  

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายธุรกิจและ

ช่องทางอ่ืน รก.ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย

ช่องทางอ่ืน และ ผู้บริหารส่วนกลยทุธ์

ธุรกิจยนูิตลิงค ์

Head of Distribution Support and 

Strategy & Expert Team, Unit 

Linked Business 

Head of Strategic Planning & 

Campaign and Fund Strategy,            

Unit Linked Business 

Project Manager (Unit Linked 

Business Establishment),Project 

Management Office 

Unit Linked Activity Excutive, 

Financial Advisor 

Investment Linked Specialist, 

Marketing Department 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอไอเอ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 

                                           รายชื่อบริษัทย่อย 

                                           และบริษัทร่วม  

      รายชื่อกรรมการ 

บริษัท บีแอลเอ อนิชวัรันส์ 

โบรกเกอร์ จาํกัด 

บริษัท Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Plc. 

 

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี 

จาํกัด 

1. นางคมคาย ธูสรานนท์    

2. นายสนุทร อรุณานนท์ชยั    

3. นางสาวิตรี รมยะรูป    

4. นายศิริ การเจริญด ี    

5. นายโคจิ อิชิบะ    

6. นายคมิรูะ มิโนรุ    

7. นางประไพวรรณ ลิมทรง    

8.  นายยอิูชิ ฮอนด้า    

9. นายดาํรงค์ ทวีแสงสกลุไทย    

10. นายประพนัธ์ อศัวอารี    

11. นายพนสั ธีรวณิชย์กลุ    

12. นางสาวชลลดา โสภณพนิช    

13. นายโชน โสภณพนิช  x  

14. นายเวทิศ อศัวมงัคละ    

15. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์ /  / 
 

หมายเหต ุ

1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ  

2.  บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนยัสําคญั เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

 

 

                                           รายชื่อบริษัทย่อย 

      รายชื่อผู้บริหาร 

บริษัท บีแอลเอ อนิชวัรันส์ โบรก

เกอร์ จาํกดั 

บริษัท Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Plc. 

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั

ไอดี จาํกัด 

1. นายโชน โสภณพนิช  x  

2. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์   / 

3. นายอนชุา ภิงคารวฒัน์ x   

4. นางอรนชุ สําราญฤทธ์ิ /   

5. นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม /   

 

หมายเหต ุ

1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ  

2.  บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนยัสําคญั เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตวรจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ – นามสกุล นายประธาน   ขจิตวิวฒัน์ 

 

อายุ 59 ปี 

                        

การศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

การฝึกอบรม การปฏิบติังานภายใต้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 บริบทใหม่ โปร่งใส อย่างยัง่ยืน 

 Performance Dialogue 

 Knowledge Management (KM) 

 COSO ERM 

 CAS Program 

 Operational Audit 

 Financial Audit 

 Compliance Audit 

 Computer and Security Control System 

 Review and Evaluation the Audit Work, 

 Creative Problem Solving 

 Leadership 

 The 7 habits highly effective people 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

ประวัติการทาํงาน 

ปี 2550 – ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ 

  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2549 – 2550 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

   บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2538 – 2549 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2536 – 2538 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

  บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ นิธิภทัร จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2527 – 2536 : ผู้สอบบญัชีภายใน ฝ่ายตรวจสอบ (หวัหน้าทีมตรวจ) 

                            ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกาํกบัการปฎิบัติงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสภุาภรณ์ ทิพย์ฝัน้ 

อายุ 46 ปี 

 

การศึกษา ปริญญาโท  การเงินและการบญัชี จาก Hofstra University (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ปริญญาตรี การเงินและการค้าระหว่างประเทศ จาก Florida Atlantic University 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 

การฝึกอบรม Anti-Corruption : The Practical Guide  

 หลกัในการปฏิบติังานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย สําหรับธุรกิจด้านการประกนัชีวิต 

 การบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) 

 กฎหมายฟอกเงินกบัธุรกิจประกนัชีวิต 

 การจดัทํารายงานความยัง่ยืน 

 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ือง Foreign Account Compliance Act (FATCA) 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance for Executives)  

 การกํากบัดแูลการปฏิบติังานด้านธุรกิจประกนัภยั 

 หลกัสตูร “การกํากบัดแูลด้าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน”  

 หลกัสตูร การจดัการข้อมลูส่วนบุคคลให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

 หลกัสตูร IT Compliance 

 หลกัสตูร Head of Compliance 

 

ประวัติการทาํงาน 

2557 – ปัจจุบนั : ผู้ อํานวยการ สํานกักํากบัการปฏิบติังาน 

 : บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการบริหาร 

 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิชยั จํากดั  

2543 – 2555 : ผู้จดัการอาวโุส 

 : บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอส์ จํากดั  

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 4   

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 

 

 

 

 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 2 



แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 3 
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	1.1 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบก...
	1.2 แบบบำนาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่คาดว่าจะ มีอายุยืนยาว เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือเมื่อพ้นวัยทำงาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่...
	1.3 แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันลักษณะนี้มีจุดเด่นที่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ
	1.4 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมี...
	1.5 สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็นสัญญาที่ทำให้กับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำกับบริษัทแล้ว สัญญาเพิ่มเติมมีให้ผู้เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal Acc...

	2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	3.  ปัจจัยความเสี่ยง
	ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
	การบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาด/ล้มเหลว และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึง...
	1. ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยลดลงและอยู่ในระดับต่ำ
	1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดมีความผันผวน ได้แก่ การขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงราคาของทรัพย์สินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตราสารการเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริษัท บริษัทควบคุมและบริหารจัดก...
	1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ อัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในสมมติฐานหลักของการกำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนี้สินและเงินสำรองของสัญญาประกันภัย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพ...
	ทั้งนี้บริษัท มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะทำงานบริหารเงินกองทุนติดตาม ประเมินและรายงานปัจจัยเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management: ALM...
	2. ความเสี่ยงจากการประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย อัตราความคงอยู่ หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากอัตรา ที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการประกั...
	2.1 ความเสี่ยงด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ข้อผิดพลาด บกพร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการขายของช่องและกลยุทธ์ด้านสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากช่องทางการขายเองและ ...
	2.2 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการประกันภัย ได้แก่ สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
	บริษัทคำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption)  ส่งผลให้การคำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภั...
	3. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านช่องทางการขาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ/หรือ กระบวนการดำเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถปรับให้เข้ากับปัจจัย หรือ สภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม...
	4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลธุรกิจ
	เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบทั้งด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตาม การฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจทำให้บริษัทถูกภาคทัณฑ์ ถูกปรับ หรื...
	4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
	7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,708,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 1,707,566,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,707,566,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
	8.  โครงสร้างการจัดการ
	8.1 คณะกรรมการ
	ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ  เกินกว่าร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายกำหนดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้...
	เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการจัดการด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรร...
	ณ สิ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมีจำนวน 13 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ตามที่กฎหมา...
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
	8.2 คณะผู้บริหาร
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
	ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1
	โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
	8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน
	8.5  บุคลากร
	9.  การกำกับดูแลกิจการ
	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
	 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
	 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา (Duty of Disclosure)

	โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี ค...
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	โดยคณะผู้ดำเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็น       ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจการงานของบริษัทให้บรรลุเป้...
	9.4  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
	1) ให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการรอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสำเร็จ วิเคราะห์จุดที่มีปัญ...
	2) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทำความเข้าใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถในการขายของพนักงานและผู้เสนอขาย และเหมาะสมกับระบบงาน
	3) กำหนดค่าตอบแทนที่คำนึงถึงคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญสำหรับพนักงาน ผู้เสนอขายของทุกช่องทาง และผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เกิดการให้บริการที่เป็นธรรม
	4) ลูกค้าได้รับข้อมูลสำคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป
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