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คูแท

ดูแลทั้งชีวิต



มีความจริงใจในการบริการ และพรอมอยูเคียงขางเสมอ เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน

เพ�อใหมั่นใจวามีคนที่พรอมจะอยูขางคุณตลอดเวลาไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอบสนองวิสััยทัศน ดูแลลูกคาทั้งชีวิต...

for life



คูแท

ดูแลครอบครัว



โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความซ�อสัตย โปรงใส น�าไววางใจ และเช�อถือได

ซึ่งเปนหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจดานการเงิน ตอบสนองวิสััยทัศน ดูแลผูถือหุน คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งชีวิต...



คูแท

ดูแลธุรกิจ



ยึดหลักนโยบาย CSR โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหกับองคกร ในการตอบแทนใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม

เพ�อผลประโยชนตอสวนรวม ทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางแทจริง ตอบสนองวิสััยทัศน ดูแลสังคมไทยทั้งชีวิต...



คูแท

ดูแลสังคม



เพ�อรากฐานที่แข็งแกรงและมั่นคงในอนาคต เราจึงเตรียมพรอมตั้งแตวันนี้ในการวางแผนประกันชีวิต

เพ�อหลักประกันชีวิตที่มั่นคงของคนไทยทุกคน ตอบสนองวิสััยทัศน ดูแลอนาคตคนไทยทั้งชีวิต...



คูแท

ดูแลอนาคต



เพราะในชวงชีวิตของเรานั้นเต็มไปดวยเร�องราวตางๆ มากมาย

บางครั้งมาพรอมกับรอยยิ้ม บางครั้งมาพรอมกับบททดสอบและความทาทาย

เราจึงหวังวาในทุกๆ ชวงชีวิตของคุณ จะไมตองเผชิญอยูตามลำพัง

แตมีคนรวมเดินทางที่ตรงไปตรงมา เปดเผย หวงใย ชวยเหลือ รับผิดชอบ

โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน แตเปนการอยูรวมกันอยางเกื ้อกูล
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1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างล่าช้า และแรงกดดันจากปัญหาความตึงเครียดและ

ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทำาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวอย่างมาก จากร้อยละ 6.4 ใน

ปี 2555 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2556 โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปี 2556 แทบไม่มีการขยายตัว เนื่องจากขาดแรงขับเคลื่อนหลังจากโครงการ

กระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลจากโครงการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง เมื่อประกอบกับความกังวลต่อภาระค่าครองชีพและการเพิ่ม

ขึ้นของหนี้สินครัวเรือน ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตทำาให้การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2556 ชะลอตัวลงเล็กน้อย 

โดยเบี้ยรับรวมทั้งอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 13 ต่ำากว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 15 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภาพรวม

ธุรกิจประกันชีวิตยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องจากช่องทางการขายที่หลากหลายทำาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น และการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยสัดส่วนจำานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อจำานวนประชากร 

ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 36-37 จากร้อยละ 33 ในปี 2555

ภาพรวมธุรกิจและความสำาเร็จของบริษัทในปี 2556 

ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจ 

โดยสามารถทำากำาไรสุทธิรวม 4,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำาไร 3,447 ล้านบาท ส่งผลให้กำาไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่ม

จาก 51.84 บาท ในปีก่อนเป็น 71.19 บาท นอกจากนี้บริษัทสามารถทำารายได้รวมได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 50,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

จากปีก่อน โดยรายได้เบี้ยประกันรับสุทธิมีจำานวน 45,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และรายได้จากการลงทุนสุทธิมีจำานวน 5,350 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 25 

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 มีจำานวน 140,587 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21 จากปี 2555 ส่วนสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เป็น 131,111 

ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ บริษัทยังคงลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ด้านเงินสำารอง 

ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จาก 100,284 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อน เป็น 124,535 ล้านบาท 

บริษัทมีเบี้ยรับรวมจากทุกช่องทางการขายในปี 2556 จำานวนรวม 45,496 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ในธุรกิจ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.3 

และมีเบี้ยธุรกิจใหม่จากทุกช่องทางการขายทั้งสิ้น 18,233 ล้านบาท เป็นอันดับ 3 ในธุรกิจ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.3 

ผลการดำาเนินงานของแต่ละช่องทางการขาย

ช่องทางธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือแบงก์แอสชัวรันส์ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งให้บริษัท โดยในปี 2556 มีเบี้ย

ธุรกิจใหม่ทั้งสิ้น 16,757 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.6 และมีเบี้ยรับรวม 39,326 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน คิดเป็น 

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.8

ช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมีผลงานการเติบโตที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จของแผนงานของบริษัทในการปรับโครงสร้างของช่องทางนี้ และ

การมุ่งเน้นการวางรากฐานการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเบี้ยธุรกิจใหม่ 950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จากปีก่อน 

ด้านเบี้ยรับรวมมีจำานวน 3,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.5

ช่องทางประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย การตลาดองค์กร เครดิตไลฟ์ การตลาดพิเศษ และประกันชีวิตกลุ่ม รวมทั้งช่องทางการจำาหน่าย

ผ่านสาขาเทสโก้ โลตัส มีเบี้ยธุรกิจใหม่ 526 ล้านบาท และมีเบี้ยรับรวม 2,521 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3 จากปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 

ร้อยละ 8.8
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กลยุทธ์ธุรกิจปี 2557

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ที่ยืดเยื้อได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน (ทั้งการลงทุนภาครัฐบาลและภาค

เอกชน) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการท่องเที่ยว ทำาให้เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมาก โดยคาดว่าหากสถานการณ์

ด้านการเมืองคลี่คลายภายในกลางปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตยังมีโอกาสเติบโต เนื่องจาก

อัตราผู้ถือกรมธรรม์ยังอยู่ในระดับต่ำา ประกอบกับกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ ช่องทางการจำาหน่ายที่หลากหลาย และการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยคาดการณ์ว่าในปี 2557 ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตไม่ต่ำากว่าร้อยละ 15

บริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2557 โอกาสการขยายธุรกิจในอนาคตนั้นยังมีทิศทางที่ดี และเป็นปีที่ท้าทาย โดยบริษัทวางแผนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

มากยิ่งขึ้น ส่วนการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

มุ่งออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศต่อเนื่องจากปี 2556 เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตรงตามทุกช่วงเวลา 

ในแต่ละช่วงชีวิต และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกๆ ช่องทาง โดยในปี 2557 บริษัทได้ทำาการแบ่งประเภทลูกค้า

และศึกษาพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์บริหารการขายแบบหลากหลายช่องทาง

เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางการขายที่ยอดเยี่ยม โดยการพัฒนาช่องทางหลักควบคู่ไปกับแสวงหาช่องทางใหม่ๆ และการ

พัฒนาศักยภาพทีมขายมืออาชีพเพื่อสร้างคุณภาพธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยสร้างฝ่ายขายมืออาชีพเพื่อเป็นต้นแบบ จัดโครงสร้างทีมขายมืออาชีพ 

ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้ารายบุคคล กลุ่มเจ้าของธุรกิจ และบริษัท เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบปฎิบัติการ รวมทั้งนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าในทุกช่องทางการขายและรองรับการขยายธุรกิจ

ที่สำาคัญของบริษัทในอนาคต เช่น การเรียกร้องสินไหมที่สามารถทำาได้ที่สาขาของบริษัททั่วประเทศ 

ด้วยรากฐานที่มั่นคงและนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงการมีกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

คุณภาพการวางแผนการเงินและการให้ความคุ้มครองชีวิตที่มั่นคงให้แก่ลูกค้าชาวไทย บริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีผลประกอบการที่ดีในปี 2557 

สุดท้ายนี้คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ ฝ่ายขายทุกช่องทาง และพันธมิตร ที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดียิ่งตลอดมา และ

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเททำาให้บริษัทสามาถแสดงผลประกอบการที่โดดเด่น คณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างให ้

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเป็น บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ 

(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม) (นายวิพล วรเสาหฤท)

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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1 Message from the Board of Directors

The Thai economy slowed during 2013 due to the sluggish pace of global economic recovery and pressure from domestic political 
tensions, which dramatically worsened in the final quarter. GDP growth fell to 2.9% in 2013, a steep drop from 6.4% in 2012. Private 
consumption stagnated following expiry of fiscal stimulus measures initiated by the government, particularly the first-home and 
first-car purchase schemes. Consumers were pressured by the cost of living and higher household debt. These circumstances slowed 
consumers’ propensity to buy life insurance products in 2013, causing the industry’s growth to decelerate slightly from recent years. 
Total premiums grew 13% somewhat below the five-year compound annual growth rate of 15%. Amid intensified competition, 
growth was driven by multiple distribution channels, effective customer penetration, and development of products targeting the 
actual needs of each customer segment. As of the end of 2013, the ratio of life insurance holders to the total population increased 
to approximately 36-37%, up from 33% the year before. 

Business Overview and Key Achievements in 2013 
Despite the challenging economic environment, SCBLIFE continued to achieve its business targets and to attain outstanding growth. 
Net profit in 2013 increased by a substantial 37% to Baht 4,734 million, up from Baht 3,447 million the year before. Earnings per share 
soared to Baht 71.19, up from Baht 51.84 in 2012. The Company attained record-high income of Baht 50,493 million, increasing 
10% from the previous year. Net premiums earned rose 8% to Baht 45,030 million and net investment income reached Baht 5,350 
million, showing 25% growth year-on-year.

Total assets at the end of 2013 were Baht 140,587 million, representing 21% growth from 2012, while investment assets increased 
24% to Baht 131,111 million. The Company’s investment portfolio was mainly composed of government bonds, state enterprise 
bonds, and debentures of issuers with strong financial stability. Life insurance policy reserves increased to Baht 124,535 million at 
the end of 2013, up 24% from Baht 100,284 million the year before.
 
In 2013, the Company’s total premiums stood at Baht 45,496 million, ranked fourth in the industry with a market share of 10.3%. 
Its total new business premiums, from all channels, ranked third in the industry at Baht 18,233 million, accounting for a market 
share of 12.3%.

Performance by Distribution Channel
The bancassurance channel continued to be the strength supporting the Company’s robust growth. In 2013, the channel generated 
total new business premiums of Baht 16,757 million, representing 20.6% market share. Total premiums rose to Baht 39,326 million, 
up 8%, for market share of 22.8%.

The agency channel achieved outstanding results, which reflects the success of the channel improvement initiative and the 
Company’s focus on sustainable, long-term growth. New business premiums from the agency channel were Baht 950 million, 
increasing 26.5% year-on-year. Meanwhile, the total premiums were Baht 3,649 million, representing growth of 14%, with market 
share of 1.5%.

The special markets channel, which includes the civil service (worksite marketing), credit life, direct marketing, group life, and 
Tesco Lotus, recorded new business premiums of Baht 526 million and total premiums of Baht 2,521 million, with growth of 3% 
and market share of 8.8%.
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2014 Strategic Direction
The political turmoil that has prevailed in Thailand since late 2013 has eroded public- and private-sector investment as well as 
consumer confidence and tourism. The situation is likely to further dampen the Thai economy in 2014. Assuming that the conflict 
can be resolved in the first half of 2014, Thailand’s GDP growth is forecasted at 2.4%. 

Despite the unpromising economic outlook, the insurance business still has the opportunity to grow because there is such a sizeable 
untapped market of potential new customers, as implied by the low number of current policyholders. Also supporting growth are 
the existence of multiple distribution channels and the development of products specific to customer needs. All told, the insurance 
business is expected to grow at least 15% in 2014.

In our view, 2014 will be a year of challenges yet growth. Our business direction for the coming year will be to improve our market 
share and achieve robust and sustainable growth based on the three pillars detailed below.

Customer Centricity
We will further our efforts initiated in 2013 to increase product excellence so as to meet the actual needs of customers, which evolve 
with their changing lifestyles and stage of life. We will deliver these products through a variety of different distribution channels. To 
achieve the goal in 2014, we have started to define customer segments and to study customer behaviors and attitudes as regards 
financial planning. This effort will help us better meet customer needs and expectations through the right product offerings and the 
right communications. 

Multi Distribution Channels
We aspire to achieve excellence in distribution in order to enhance our access capabilities. To this end, we will improve our existing 
key channels and concurrently identify new distribution channels. In addition, we will enhance training of our professional sales 
teams to further improve our quality and to develop sales role models. Teams of sales professionals will be structured based on the 
target customers, including individuals, business owners and corporate entities, for better and more comprehensive customer 
penetration and service. 

Seamless Operations
We are committed to continuous development of our systems and to integrating advanced technology into our operations in order 
to deliver an excellent customer experience through all distribution channels and support our key business improvements, such as 
inter-branch claim service, which is available nationwide. 

With our strong foundation, well-planned strategies for achieving both short-term and long-term goals as well as commitment to 
uplift the financial planning standard through quality assurance products for Thai customers, we are confident that 2014 will be 
another great year for  SCBLIFE.

We would like to take this occasion to express our appreciation to our shareholders, customers, sales force and business partners 
for their support. We would also like to thank the management and staff for their great dedication and contributions toward the 
outstanding performance we have achieved. The Board will continue to strive to make SCBLIFE your trusted life insurer

(Khunying Jada Wattanasiritham) (Mr. Vipon Vorasowharid)
Chairman of the Board Managing Director
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปีฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้

ดุลพินิจและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงินนี้ ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน  ตลอดจนเกณฑ์การจัด

ทำางบการเงินมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ซึ่งแสดงความเห็นดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมถึงนโยบายและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถดำารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือความผิดพลาดในการดำาเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีความรับผิดชอบในการกำากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปีฉบับนี้

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอเมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาด

ของธุรกิจของบริษัท และเห็นว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สะท้อนให้เห็นสถานะของบริษัท ณ วันที่ดังกล่าวตลอดจน 

ผลประกอบการของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

      

(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม) (นายวิพล วรเสาหฤท)

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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(Khunying Jada Wattanasiritham) (Mr. Vipon Vorasowharid)
Chairman of the Board Managing Director

Report of the Board of Directors’ Responsibility for the Financial Statements

The Board of Directors is responsible for the financial statements of the Company that are provided in this Annual Report. These 
financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting standards in Thailand using appropriate 
accounting policies that are applied on a consistent basis. The financial statements are also prepared after careful consideration 
and, when applicable, use of appropriate estimates and judgments. All significant information related to the accounting policies 
and the financial statements, including the conventions and practices used for the preparation of these financial statements are 
adequately disclosed in the notes to the financial statements in order to facilitate understanding and use. These financial 
statements have been audited by independent auditors and the audit opinion is stated within the audit report.

The Board of Directors has required the management of the Company to adopt and maintain an effective and efficient internal 
control system, including risk management policies and procedures such that there is reasonable assurance on: the integrity and 
reliability of the Company’s accounting records; the safeguarding of its assets; and the prevention of fraud and errors in the 
operations of the Company. 

The Audit Committee, comprising independent directors, has been appointed by the Board, and it has the responsibility for 
overseeing the quality of the Company’s financial reports and its internal control system. In this respect, the Audit Committee’s view 
regarding such matters is stated in the Annual Report under the Audit Committee’s Report.

The Board is of the view that the Company’s overall internal control system is adequate in the context of the nature and scale of the 
business, and that the financial statements of the Company as of 31 December 2013, reflect the financial state of the Company at 
the said date and its financial results for the year ending 31 December 2013.
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3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมครอบคลมุตามขอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัในป ี  2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัจากหนว่ยงานเกีย่วขอ้งฝา่ยตรวจสอบภายใน   และผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกตามวาระที ่

เกี่ยวข้องรวม 7 ครั้ง โดยมีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทุกครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นสำาคัญพร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการรายงาน

ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลนั้น ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และประจำาปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารฝ่ายการบัญชี 

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำาขึ้นตามหลัก

การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 

และเชื่อถือได้

2. ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก 

และฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและแสดงความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

สำาคัญซึ่งมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หน่วยงานควบคุมมาตรฐานงานของบริษัทได้กำากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วย

การตรวจสอบ จากรายงานการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงาน คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เพื่อรับรอง

งบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ร่วมประชุมกับคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อกำาหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบ 

รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุ-

ประสงค์ 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัท รวม

ทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

(นายอุทิศ ธรรมวาทิน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee’s Report

The Audit Committee performed the overall functions according to the scope, duties and responsibilities assigned by the Board of 
Directors. During the year 2013, the Audit Committee held 7 meetings as per stipulated agendas with the related company manage-
ment, internal audit division, and external auditor that included one private meeting with the external auditor without the pres-
ence of the company management. The Chairman of the Audit Committee, during every Board of Directors Meeting, presented the 
important issues and submitted the minutes of the Audit Committee Meetings to the Board of Directors.

In 2013, The Audit Committee, under the Board of Directors’ delegation of responsibility, fulfilled its role as follows:

1. Financial reporting
The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial 
statements with the external auditor, the company’s finance 
and accounting executives to ensure that the accounting 
system and financial statements were prepared in accordance 
with generally accepted accounting principle and had adequate 
and reliable disclosure.

2. Internal control system and risk management process
Based on reports submitted by the company’s internal audit 
unit, risk management department and external auditor, the 
Audit Committee is of the opinion that the company had 
an adequate internal control system as well as sound risk  
management process and the internal audit unit was 
sufficiently independent in performing their task and making 
comments on assignments. Furthermore, the external auditor 
also reviewed internal controls that impacts the financial 
statement and found no significant control deficiency.

3. Compliance with relevant laws and regulations
Compliance unit monitors and ensures that the company 
is compliant with relevant laws and regulations and the same 
is also audited by internal audit unit. From reports submitted by 
both units, the Audit Committee is of the opinion that the 
company had properly complied with the relevant laws and 
regulations.

4. External auditors
The Audit Committee proposed to the Board of Directors the 
nomination of KPMG Phoomchai Audit Limited as external 
auditor to certify the company financial statements. The Audit 
Committee reviewed the scope of works, audit plans, as well as 
audit reports provided by the external auditor to ensure the 
accomplishment of audit objectives. 

5. Connected transactions
The Audit Committee reviewed the connected transactions or 
the transactions that may lead to a conflict of interest situation 
to ensure that they were conducted under normal business 
condition as well as properly disclosed.

(Mr. Utid Tamwatin)
Chairman of the Audit Committee
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4 คณะกรรมการบริษัท | Board of Directors

1.  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ

  Khunying Jada Wattanasiritham | Chairperson of the Board of Directors | Independent Director 

2.  นายญนน์ โภคทรัพย์ | รองประธานกรรมการ

  Mr. Yol Phokasub | Vice Chairman of the Board of Directors 

3.  นายอุทิศ ธรรมวาทิน | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  Mr. Utid Tamwatin | Independent Director | Chairman of Audit Committee | Nomination, Compensation and Corporate
  Governance Committee Member  

4.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  Mr. Weerawong Chittmittrapap | Independent Director | Audit Committee Member | Chairman of the Nomination,
  Compensation and Corporate Governance Committee   

5.  นายอาทิตย์ นันทวิทยา | กรรมการ | ประธานกรรมการการลงทุน

  Mr. Arthid Nanthawithaya | Director | Chairman of the Investment Committee 

6.  นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ

  Ms. Amornthip Chansrichawla | Independent Director | Audit Committee Member 

7.  นายวีระชัย ตันติกุล | กรรมการ | กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  Mr. Verachai Tantikul | Director | Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee Member 

8.  นายดีแพค ซารับ | กรรมการ | กรรมการการลงทุน

  Mr. Deepak Sarup | Director | Investment Committee Member 

9.  นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ | กรรมการ

  Mr. Narong Srichukrin | Director  

10. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง | กรรมการ

  Ms. Phanporn Kongyingyong | Director  

11. นายวิพล วรเสาหฤท | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | กรรมการการลงทุน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  Mr. Vipon Vorasowharid | Managing Director | Investment Committee Member | Chairman of Risk Management Committee 

1

7

3

9

52

8

4

10 11

6
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คณะกรรมการจัดการ | The Management Committee

1.  นายวิพล วรเสาหฤท | กรรมการผู้จัดการใหญ่

  Mr. Vipon Vorasowharid | Managing Director 

2.  นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานตัวแทนประกันชีวิต)

  Mr. Wichai Cheewasrirungruang | Executive Vice President (Agency Group) 

3.  นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์)

  Ms. Pornpimon Trongtiengdham | Executive Vice President (SCB Business Group) 

4.  นายกฤต จิตรนภาวงศ์ | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ)

  Mr. Krit Chitranapawong | (Acting) Executive Vice President (Special Markets Business Group) 

5.  นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการประกันชีวิต)

  Mr. Pongchai Koohachaiskun | Executive Vice President (Life Insurance Administration Group) 

6.  นายลี ซี ทียอง (1) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

  Mr. Lee Tse Tiong | Chief Financial Officer 

7.  นางสาวนวลปอง โชติรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  Ms. Nuanpong Chotirat | Executive Vice President (Information Technology Group) 

8.  นางสาวอภิวันท์ ฉัตรพงศ์พร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด)

  Ms. Apiwan Chatrapongporn | Executive Vice President (Marketing Group) 

หมายเหตุ – (1) นายลี ซี ทียอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556

1 532 64

7 8
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5 ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะอุตสาหกรรม

 � ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

 
เศรษฐกิจไทยปี 2556 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย 

ขยายตัวร้อยละ 2.9 อันเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของการบริโภค

ภาคเอกชน การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งออก 

อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำา

การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลง จากการลดลงของรายจ่ายในหมวด

สินค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจำาหน่ายรถยนต์นั่ง ประกอบกับ 

ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคท่ีลดลงในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 

จึงมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น 

การลงทุนรวมปรับตัวลดลง โดยการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลง เนื่องจาก

เงินนอกงบประมาณในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็ง เงินกู้เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเงินกู้เพื่อวางระบบบริหาร

จัดการน้ำาลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง ตามการลดลง

ของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งการหดตัวของการ

ก่อสร้างภาคเอกชน 

มูลค่าการส่งออกลดลง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกท่ียังฟ้ืนตัว 

อย่างช้าๆ และการลดลงของราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบ

ให้ความต้องการสินค้าส่งออกของไทยลดลง 

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ และคาดว่า 

จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.4 โดยความไม่สงบทางการเมืองเป็นปัจจัย 

เสี่ยงสำาคัญที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีอำานาจ

เต็มที่ในการบริหารประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนของภาครัฐ 

เนื่องจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนและโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่ต่างๆ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังส่งผลกระทบ 

ต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและการใช้จ่ายของภาคเอกชน และความ

เชื่อมั่นจากต่างชาติที่จะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทย 

สำาหรับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2557 จะมาจากการส่งออกที่ม ี

แนวโน้มการขยายตัว ตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณ

การค้าโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะชดเชยอุปสงค์ภายใน

ประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว 

ในส่วนของภาคการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะลดลง

ภายในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่

แรงกดดันด้านราคาน้ำามันและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ใน

เกณฑ์ต่ำา 

สำาหรับค่าเงินบาท เงินบาทจะค่อยๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงตลอดครึ่งปีแรก 

โดยนับตั้งแต่ Fed เริ่มส่งสัญญาณลดขนาด QE เงินบาทได้ปรับตัวอ่อน

ค่าลงแล้วกว่าร้อยละ 10 ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง เงินบาทอาจกลับมา 

แข็งค่าขึ้นได้หากเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน 

ทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้น

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 � ภาวะการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตปี 2556

 

ในปี 2556 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวม (Total Year Premium) 442,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2555 ซึ่งต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้

ตอนต้นปี 2556 ว่าธุรกิจจะมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และเป็นอัตราการขยายตัวที่ชะลอลงจากปี 2555 (19%) โดยเป็นเบี้ยรายใหม่ปีแรก (First 
Year Premium) จำานวน 93,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในขณะที่เบี้ยรับปีต่อไป (Renewal Year Premium) มีจำานวน 294,361 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และสำาหรับเบี้ยชำาระครั้งเดียว (Single Premium) มีจำานวน 54,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยรวมแล้วธุรกิจประกันชีวิต 

ในปี 2556 ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากช่องทางการขายที่หลากหลายทำาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ต่อจำานวนประชากร ณ สิ้นปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 36
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ด้านผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในปัจจุบันมีหลากหลายแบบทั้งแบบการออม 

คุ้มครอง การลงทุน สำาหรับปี 2556 พัฒนาการท่ีสำาคัญคือมีการนำาเสนอ

แบบประกัน Micro Insurance เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบบประกันดังกล่าวมี

เบี้ยประกันราคาถูกเป็นหลักร้อยบาท เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย 

ในขณะที่แบบประกันอื่นๆ สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าทุกระดับ 

ทั้งนี้ แบบประกันผู้สูงอายุมีขายผ่านโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อ 

สิ่งพิมพ์มากขึ้น และมีการเพิ่มแบบประกันสุขภาพใหม่จากเดิมที่มีการ

กำาหนดค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องตามแผนเป็นแบบการคำานวณผล

ประโยชน์สูงสุดแบบตามจริง

 

แบบประกันที่ไม่ตรวจสุขภาพทั้งแบบคุ้มครองการเสียชีวิตและอุบัติเหตุ 

ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า เนื่องจากเหมาะสำาหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลา

ไปตรวจสุขภาพ และลูกค้าที่มีความเสี่ยงภัยมากกว่ามาตรฐานของ

บริษัทประกัน

สำาหรับแบบประกันชีวิตรายบุคคลยังคงขยายตัวได้ดีผ่านช่องทางธนาคาร 

ตัวแทน และช่องทางอื่นๆ เนื่องจากแบบประกันไม่ซับซ้อนมาก 

ประกอบกับหลายๆ บริษัทมีการขายแบบหลากหลายช่องทาง (Multi 
Distribution) ส่วนแบบ Unit Link และแบบ Universal Life ยังคง

ไม่เป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากความซับซ้อนของแบบประกันและ

ตัวแทนที่ขายแบบประกันนี้ยังมีไม่มากนัก

ในส่วนของแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์ และสินเชื่ออื่นๆ ส่วนใหญ่บริษัทประกันชีวิตไม่ออกแบบ

ประกันใหม่ เนื่องจากแบบประกันเดิมครอบคลุมสำาหรับลูกค้าแบบครบ

วงจร ทั้งแบบประกันที่ทุนประกันลดลงตามจำานวนเอาประกัน และแบบ

ทุนประกันคงที่ 

ด้านราคา

ในปี 2556 แบบประกันใหม่ที่มีการขายส่วนใหญ่เป็นแบบสะสมทรัพย์ 

เนื่องจากช่องทางการขายหลักของประกันชีวิตในปัจจุบันเป็นการขาย

ผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งแบบสะสมทรัพย์ดังกล่าวเหมาะกับลูกค้าของ

ธนาคารพาณิชย์ โดยแบบประกันใหม่ใช้อัตราดอกเบี้ยสำาหรับคำานวณ

เบี้ยประกันในช่วงร้อยละ 3.5 ถึง 5 ต่อปี

แบบประกันชีวิตรายบุคคลที่ให้อัตราผลตอบแทนต่อปีที่สูงที่สุดในธุรกิจ

ประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับทรงตัว จึงส่งผลให้แบบประกันชีวิตแบบ 

สะสมทรัพย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก สำาหรับอัตราเบี้ย

ประกันชีวิตแบบอื่นๆ เช่น แบบคุ้มครองสินเชื่อ แบบประกันชีวิตควบ

การลงทุน หรือแบบบำานาญ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

ด้านการบริการ

ในปี 2556 บริษัทประกันชีวิตหลายแห่งเตรียมความพร้อมในการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยขยายสาขาตามภูมิภาค และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า อาทิ การกู้เงินตามกรมธรรม์ที่เดิม

ต้องส่งเรื่องมาพิจารณาที่สำานักงานใหญ่ แต่ปัจจุบันบางบริษัทสามารถ 

จ่ายเงินกู้ตามกรมธรรม์ผ่านสาขาได้ รวมถึงการท่ีหลายบริษัทมุ่งให้บริการ 

ผู้เอาประกันอย่างครบวงจรในลักษณะ one stop service ทั้งการออก

กรมธรรม์ การพิจารณาสินไหม และการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความ

สะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่ยังเน้นการพัฒนา

บุคลากร และคุณภาพตัวแทนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเพื่อ

รองรับ AEC ในด้านการให้บริการและให้คำาแนะนำาแก่ผู้เอาประกันชีวิต

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในปี 2556 กิจกรรมส่งเสริมการขายประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็น

กิจกรรมสำาหรับการขายผ่านช่องทางธนาคาร ส่วนการโฆษณาผ่านสื่อ

โทรทัศน์มีมากขึ้น และมีการโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบต่างๆ

การจัดงานออกบูธเพื่อขายประกันสำาหรับการเพ่ิมยอดขายของบริษัท

ประกันชีวิตที่ผ่านมาในปี 2556 มีอย่างต่อเนื่อง ผ่านบริษัทประกัน

ชีวิตและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ทั้งการจัดงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น 

งาน Money Expo 2013 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด งานสัปดาห์

ประกันภัย งาน SET in the City และงานอื่นๆ 

สำาหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่ทำาประกันชีวิตไปแล้ว บริษัทประกันชีวิตใช้การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) โดยการจัด

กิจกรรมให้ลูกค้าเพื่อการสันทนาการ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การให้

ส่วนลดเงินสดตามร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

ด้านตัวแทน

ในปี 2556 มีจำานวนผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตทั้งสิ้น 

122,720 คน ลดลงร้อยละ 11.6 จากปี 2555 หรือลดลง 16,158 คน 

โดยมีผู้เข้าสอบจริงเพียง 91,294 คน และสอบผ่าน 34,964 คิดเป็น

ร้อยละ 38.3 ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 ที่มีผู้สอบใบอนุญาตผ่าน 40,132 คน 

สำาหรับรายละเอียดของจำานวนผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนในปี 

2556 แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ (ส่วนกลาง) จำานวน 66,896 คน หรือ 

ร้อยละ 54.5 ของผู้สมัครสอบท่ัวประเทศ ในจำานวนน้ีมีผู้เข้าสอบ 58,961 

คน และสอบผ่าน 23,791 หรือร้อยละ 40.3 ของผู้เข้าสอบ สำาหรับการ 

สมัครสอบในต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 55,824 คน หรือร้อยละ 45.5 ของ 

ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำานวนนี้มีผู้เข้าสอบ 32,333 คน และ 

สอบผ่าน 11,173 คนหรือร้อยละ 34.5 ของผู้เข้าสอบ สำาหรับจังหวัด 

ที่มีผู้สมัครสอบตัวแทนสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ ในปี 2556 มี

ดังนี้ อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครสอบ 66,896 คน อันดับที่ 2 

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครสอบ 8,446 คน อันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี มี

ผู้สมัครสอบ 5,013 คน อันดับที่ 4 จังหวัดสงขลา มีผู้สมัครสอบ 5,009 

คน และอันดับที่ 5 จังหวัดขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ 4,495 คน
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ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

การขยายตลาดของธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่แบ่งตามช่องทางการขาย

ได้ดังนี้ 1) ช่องทางธนาคารมีสัดส่วนเบี้ยรายใหม่สูงสุดเท่ากับร้อยละ 55 

2) ช่องทางตัวแทนมีสัดส่วนเบ้ียรายใหม่ร้อยละ 37 และ 3) ช่องทางอื่นๆ 

มีสัดส่วนเบี้ยรายใหม่ร้อยละ 8 โดยการขายผ่านช่องทางธนาคารสูงกว่า

ช่องทางตัวแทนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2552

สำาหรับเบี้ยรับรวม ช่องทางตัวแทนมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดนับตั้งแต่ที่

สมาคมประกันชีวิตไทยได้เก็บรวมรวมข้อมูลเมื่อไตรมาสแรกปี 2552 

จนถึงสิ้นปี 2556 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยรับรวมของช่องทาง

ธนาคารได้ปรับสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเบี้ยรายใหม่ของช่องทางธนาคาร

เติบโตในอัตราสูงกว่าช่องทางตัวแทน ทั้งนี้ในปี 2556 เบี้ยรับรวมของ

ช่องทางตัวแทนมีอัตราเติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน และมีส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 55 ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2555 ขณะที่เบี้ยรับรวมช่อง

ทางธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 

39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2555 สำาหรับช่องทางอื่นๆ เบี้ยรับรวมมี

อัตราเติบโตร้อยละ 21 และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6 

ณ สิ้นปี 2556 มีบริษัทประกันชีวิต 7 บริษัท จากบริษัทประกันชีวิต

ทั้งหมด 24 บริษัท ที่ยังไม่มีช่องทางธนาคาร และมีเพียงบริษัทเดียวที่

ยังไม่มีช่องทางตัวแทน

 � แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตปี 2557

 

แม้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ช่วง

ปลายปี 2556 และยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อ แต่คาดการณ์ว่าในปี 2557 

ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตได้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 16 จากปีก่อน โดยช่องทาง 

การขายยังคงหลากหลาย (Multi Distribution Channel) ทั้งช่องทาง 

ตัวแทน ช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ระบบขายผ่านทางโทรศัพท์ 

การขายผ่านทางโทรทัศน์ (Direct TV) ช่องทางไปรษณีย์ ร้านสะดวก

ซื้อ และการตลาดตรง โดยช่องทางธนาคารจะยังคงเป็นช่องทางหลัก 

เช่นทุกปีที่ผ่านมา ด้านสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อจำานวน

ประชากร ณ สิ้นปี 2557 คาดว่าจะไม่ต่ำากว่าร้อยละ 38 ถึง 40 โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต อาทิ

1. การขายประกันผ่าน Counter Service ทั่วประเทศ ในแบบ Micro 
Insurance ที่มีเบี้ยประกันถูกมาก จะส่งผลให้การทำาประกันครอบคลุม

กลุ่มลูกค้าระดับล่างมากขึ้น เพราะลูกค้าสามารถซื้อได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก โดยปัจจุบันยังสามารถจ่ายค่าสินไหมผ่าน

ร้านสะดวกซื้อ

2. จากการที่แนวโน้มของประชากรไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ 

60 ปี ขึ้นไปมากขึ้น โดยจากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 

2563 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจำานวน

ประชากรทั้งหมด ทำาให้โครงสร้างสังคมไทยกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนัก และให้ความสำาคัญต่อการเก็บออม และการ

ดูแลสุขภาพเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองในยามชราจากแบบ

ประกันบำานาญ แบบประกันรายบุคคล และแบบประกันสุขภาพ 

3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน  (AEC)  ทำาให้นักลงทุนและต่างชาติ 

เข้ามาประเทศไทยมากขึ้น การแข่งขันธุรกิจประกันจะเปิดเสรีมากขึ้น

4. ช่องทางการขายประกันที่หลากหลายมากขึ้นจะส่งผลให้การประกัน

ชีวิตเข้าถึงประชาชนได้ง่ายข้ึน และหลายๆ บริษัทประกันชีวิตมีแคมเปญ 

ส่งเสริมการขายแบบประกันมากขึ้น

5. กำาลังซื้อของภาคเอกชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่

ลดลงและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำา
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 � ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยรับรวมของบริษัทในธุรกิจประกันชีวิต

 
จากข้อมูลสมาคมประกันชีวิตไทย พบว่าในปี 2556 อัตราเติบโตของเบี้ยธุรกิจประกันชีวิตรับรวมทั้ง 24 บริษัท ลดลงเป็นร้อยละ 13 ด้วยเบี้ยรับ

ประกันชีวิต 442,496 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2555 มีอัตราเติบโตร้อยละ 19 โดยที่ส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 70 มาจากผู้นำาตลาด 5 รายแรก 

ทั้งนี้ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.3 เป็นอันดับ 4 ด้วยเบี้ยรับรวม ทั้งสิ้น 45,596 ล้านบาท

แนวโน้มของส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรก แต่ละรายมีสัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี 2554 โดยมีเพียง 3 บริษัทเท่านั้นที่มีส่วนแบ่ง 

ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งตลาดรวมของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรก ณ สิ้นปี 2556 มีอยู่ถึงร้อยละ 92.7 และ 

อีก 14 บริษัทที่เหลือมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 7.3 โดยที่อันดับของธุรกิจนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ยกเว้นอันดับ 10 “บมจ. พรูเด็นเชียล 

ประกันชีวิต (ประเทศไทย)” ที่ในปี 2555 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.4 เป็นอันดับที่ 11 ขณะที่ในปี 2556 มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.3 

เนื่องจากมีการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจาก บมจ. ธนชาติประกันชีวิต 

ปช.1-2 รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ มกราคม - ธันวาคม 2556

บริษัท

1  AIA บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำากัด 

2  MTL บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

3  TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

4  SCBLIFE บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

5  BLA  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

6  KTAL  บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

7  AZAY บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

8  OLIC  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

9  FWD  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำากัด (มหาชน)

10 PLT บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด  

    (มหาชน)

    อื่นๆ

รวมทั้งธุรกิจ

 28.7

 11.5

 12.2

 9.2
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 94,333

 37,886

 40,041

 30,301
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 21,042

 20,759

 13,273

 10,163

 4,173
 

 25,070

 328,597

 26.3

 12.5

 12.5

 10.7

 8.9

 7.4

 5.8

 3.8

 2.9
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 7.8

 100

 103,023

 48,868

 48,847

 41,909

 34,640

 28,924

 22,690

 14,801

 11,401

 5,542
 

 30,713

 391,358
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 13.6

 12.4

 10.3

 8.8

 8.5

 5.7

 3.1

 2.9

 2.3
 

7.3

 100

 110,568

 60,249

 55,031

 45,496

 39,079

 37,730

 25,090

 13,649

 12,998

 10,276
 

 32,329

442,496

2554
 เบี้ยรวม ส่วนแบ่ง

ตลาด (%)

2555
 เบี้ยรวม ส่วนแบ่ง

ตลาด (%)

2556
 เบี้ยรวม ส่วนแบ่ง

ตลาด (%)
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 � 6.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

 

V I S I O N
วิ สั ย ทั ศ น ์
บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ

M I S S I O N 
พั น ธ กิ จ

เราจะเป็นหุ้นส่วนที่สำาคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

และความสำาเร็จของลูกค้า

 � ผลการดำาเนินงาน ปี 2556 

 
ในปี 2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 4.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก

ปี 2555 มีรายได้เบี้ยประกันชีวิตรวมเป็นจำานวนเงิน 45 พันล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 35 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2556

กำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้รวมที ่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 รายได้เบี้ยประกันชีวิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจาก

ยอดเบี้ยประกันภัยปีต่อไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยปี

แรกรวมลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และ

บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดตามยอดรายได้เบ้ียประกันรวมท่ีร้อยละ 10 

ในด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม

เป็นจำานวนเงิน 140.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยมีสินทรัพย์

ลงทุนเป็นสินทรัพย์หลักมีจำานวน 131.1 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง

ร้อยละ 93 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเกิดจากพอร์ตเงินลงทุนที่เติบโตขึ้น

ตามรายได้เบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนแต่มีความเส่ียงต่ำาอย่างต่อเนื่อง  

ซ่ึงประกอบด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง 

การลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ 

ไม่ต่ำากว่า A- นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์เอกชนและ

หลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

กองทุนแห่งหนึ่ง

 � กลยุทธ์ทางการตลาด ปี 2556

 
จากแนวทางกลยุทธ์ของบริษัทที่ให้ความสำาคัญกับความต้องการของ

ลูกค้าเป็นหลัก การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างๆ จึงถูก

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยจุดแข็ง 

ของธุรกิจ คือ การเสนอขายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของ 

กลุ่มลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทั้งในเรื่องของคุ้มครองสำาหรับกลุ่มครอบครัว 

หรือผลตอบแทนท่ีแน่นอนสำาหรับกลุ่มเกษียณอายุ ซ่ึงยังคงเป็นแนวทาง 

การทำาตลาดที่บริษัทนำามาใช้ ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะ 

เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมท้ังตอบรับนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการให้ประชาชน 

เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตในการ

วางแผนทางการเงิน และเพื่อสนับสนุนการขายในช่องทางการขายต่างๆ 

ประกอบด้วย 

สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเริ่มทำางาน พนักงานเงินเดือน 

และกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องการความคุ้มครองค่าใช้จ่าย 

และรายได้ทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใน

ราคาที่สามารถจ่ายได้ และไม่รบกวนกับค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆ เมื่อเห็นถึง

ความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้ออกแบบสินค้า ออมสบาย ชดเชย

รายวัน ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ แบบ 1,000 บาท 2,000 บาท 

และ 3,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ

ของตนเอง ซึ่งแบบประกันให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000 วัน โดย

จ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้วันละ 1,000 บาท 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท 

ต่อวันตามแบบของกรมธรรม์

นอกจากนี้ แบบประกันดังกล่าวยังมีเงินคืน 2% ของทุนประกัน ในวัน

ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 เมื่อครบกำาหนดระยะ

เวลาความคุ้มครองในปีที่ 25 จะมีเงินคืน 207% ของทุนประกัน ซึ่งใน

ระหว่างปีที่กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองอยู่นั้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่

คาดฝัน กรมธรรม์ยังมีเงินคุ้มครองชีวิตอยู่ในระดับ 100% ถึง 145% 

ของทุนประกันในแต่ละปีตามแบบกรมธรรม์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบ

สนองความต้องการอย่างครบครันในการช่วยวางแผนค่าใช้จ่าย และ

แผนการบริหารการเงิน สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่กำาลังสร้างรายได้ และกลุ่ม

ลูกค้าอาชีพอิสระที่ต้องการความคุ้มครองในเรื่องของรายได้ ในวันที่ไม่

สามารถประกอบอาชีพได้

สายงานตัวแทนประกันชีวิต

เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่หลาก

หลาย บริษัทได้ออกแบบสินค้ามาสองประเภทท่ีตอบสนองความต้องการ 

ที่ต่างกัน ได้แก่

กลุ่มลูกค้าที่เน้นการออมระยะสั้น และเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ประกันชีวิต ดีไลท์ แคช (Delight Cash) ได้ถูกออกแบบขึ้น เพี่อเป็น

เครื่องมือในการช่วยบริหารการวางแผนทางการเงิน สำาหรับกลุ่มลูกค้า

ที่ต้องการออมในระยะเวลาที่ชัดเจน และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ซึ่งแบบประกัน ดีไลท์ แคช มีให้เลือกถึง 3 ระยะเวลาความคุ้มครอง 

ไม่ว่าจะเป็น 10, 15, หรือ 20 ปี และ ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยที่มีให้เลือก

ระหว่าง 10 หรือ 15 ปี

6 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กลุ่มลูกค้าเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการ

วางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยแบบประกัน คุ้มครองอย่างชาญฉลาด 

(Smart Protection) ซึ่งเป็นแบบประกันแบบช่วงระยะเวลา (Term) 
ท่ีให้ความคุ้มครองสูงด้วยค่าเบ้ียต่ำา ซ่ึงมีให้เลือกถึงสองระยะเวลาความ 

คุ้มครอง แบบ 15 ปี หรือ 20 ปี ด้วยระยะเวลาการจ่ายเบี้ย 10 ปี หรือ 

15 ปี กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และความ

เหมาะสมของวงเงินค่าใช้จ่าย

สายงานประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ

เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวางแผนการออมเงินเพื่อให้ได้ 

เงินก้อนในระยะยาว เพื่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ออมคุ้มครอง 20/8 

จึงได้ถูกออกแบบมาสำาหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีระยะการ

จ่ายเบี้ยสั้น 8 ปี และมีเงินคืนทุกๆ สิ้นปีกรมธรรม์ จนกระทั่งปีที่ 20 

มีเงินคืน 210% จากทุนประกัน เป็นสินค้าท่ีออกแบบมาเพื่อการเก็บออม 

เพื่ออนาคต พร้อมทั้งมีผลตอบแทนระหว่างทางที่สม่ำาเสมอ เพื่อความ

สะดวกในการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน และสร้างความคล่องตัวใน

เรื่องของค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคต

 � นักขายยอดเยี่ยมประจำาปี 2556

 
ปี 2556 นับเป็นปีแห่งคุณภาพของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งภาครัฐ ภาค

อุตสาหกรรม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่าง 

มาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ผ่านวิกฤตและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นบท

พิสูจน์ถึงความสามารถ คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน 

ฝ่ายขายที่ร่วมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา 

ความสำาเร็จดังกล่าว เกิดจากการผนึกกำาลังร่วมกันจากทุกภาคส่วนของ

บริษัท ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำาลังทั้งมวล สร้างความเจริญเติบโตอย่างไม่

หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังของฝ่ายขายมืออาชีพจากทุกช่องทาง

จัดจำาหน่าย อันได้แก่ สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ สายงาน

ตัวแทนประกันชีวิต และสายงานประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ ซึ่งทุก 

สายงานถือเป็นกองกำาลังอันทรงประสิทธิภาพ นำาไปสู่การพิชิตเป้าหมาย 

อย่างสง่างาม สร้างความเติบโตอย่างมั่นคงให้กับไทยพาณิชย์ประกัน

ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิ จึงขอยกย่องและชื่นชมไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง

และสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพที่ต่อเนื่องยาวนาน นั่นคือ 

ความสำาเร็จของฝ่ายขายจากการพิชิตคุณวุฒิเวทีระดับสากล ซึ่งในปีนี้ 

ถือเป็นปีที่เราประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุด ด้วยการมีฝ่ายขายพิชิต 

คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม Million Dollar Round Table 
(MDRT) ระดับ Court of the Table (COT) ถึง 4 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวสาวิณี พรหมชิระกูร นายยงยุทธ ผลไสว นางสาวณัฐชานันท์

นันทพงศ์โภคิน และนางสาวศิริรัตน์ ทองเต็ม รวมทั้งนักขายคุณวุฒิ 

MDRT ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 65 ท่าน

บริษัทขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักขายทุกท่านที่สร้างผลงาน

ยอดเยี่ยม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเกียรติแก่ตัวนักขายเท่านั้น หากแต่เป็น

เกียรติแก่บริษัท รวมถึงวงการประกันชีวิตไทย ที่มีตัวแทนมืออาชีพ 

สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมอาชีพทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก เป็นบทพิสูจน์ที่ว่า ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คือหนึ่งในบริษัท

ที่มีตัวแทนได้มาตรฐานมืออาชีพระดับสากล อันสะท้อนถึงมาตรฐาน

และความเป็นมืออาชีพในการทำาธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

ความสำาเร็จทั้งหลายจากผลงานคุณภาพในปี 2556 เหล่านี้ คือฟันเฟือง

สำาคัญที่จะนำาพาให้บริษัท ก้าวสู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในป ี

ต่อๆ ไป และด้วยพลังแห่งสามัคคีที่ทุกภาคส่วนต่างทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ 

พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน ไปได้ไกล จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง

นำาพาความสำาเร็จของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำา

แถวหน้าในธุรกิจประกันชีวิตไทยต่อไป

นักขายยอดเยี่ยม ระดับ Court of The Table 2014 คุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) 

1.  นางสาวสาวิณี พรหมชิระกูร | สายงานตัวแทนประกันชีวิต 

2.  นายยงยุทธ ผลไสว | สายงานตัวแทนประกันชีวิต 

3  นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน | สายงานตัวแทนประกันชีวิต  

4.  นางสาวศิริรัตน์ ทองเต็ม | สายงานประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ

1 32 4
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 � จุดเด่นและพัฒนาการสำาคัญของบริษัท

  

ประวัติโดยสังเขป

 

ปี 2519 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ในนาม “บริษัท มหานครประกันชีวิต 

จำากัด”

ปี 2531 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มบริษัทในเครือได้ร่วมถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

และได้ทำาการเปล่ียนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด” 

และบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2533 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท ทำาให้บริษัทมี

ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วเต็มมูลค่าจำานวน 300 ล้านบาท เพื่อ

รองรับการขยายกิจการ

ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2537 เลขทะเบียนที่ บมจ. 316 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท 

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)”

ปี 2543 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท นิวยอร์คไลฟ์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วม

ทุนใน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจ

ประกันชีวิตของบริษัทให้เติบโตก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและเป็น 

บริษัทชั้นนำาที่มีคุณภาพ และได้ทำาการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น 

“บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543

ปี 2544 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

200 ล้านบาท ทำาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว เป็นเงิน

จำานวน 500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขนาดของฐานเงินกองทุนไว้รองรับการ

ขยายธุรกิจของบริษัท

ปี 2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

300 ล้านบาท ทำาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท และ

ทุนชำาระแล้วเป็นเงินจำานวน 665 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขนาดของฐานเงิน

กองทุนไว้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ปี 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนพาณิชย์ ตามประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จาก “บมจ.316” เป็นเลข 

13 หลัก คือ 0107537000696 

ปี 2554 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ

บริษัทที่ บริษัท นิวยอร์คไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี (“NYLI”) 
และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำากัด (“PMCC”) ถืออยู่ ซึ่งทำาให้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อย

ละ 94.66 ทั้งนี้ บริษัทได้ทำาการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท 

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

2554

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญในช่วง 3 ปี

 

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาการที่สำาคัญ คือ 

 

ปี 2554 บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่บริษัท 

นิวยอร์คไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี (“NYLI”) และบริษัท 

พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำากัด (“PMCC”) ถืออยู่ ซึ่งทำาให้ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 94.66 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) ให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น 

“บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ 

เป็น “SCB LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED”  
นอกจากนี้ได้กำาหนดวิสัยทัศน์เป็น “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” 

เพื่อพร้อมก้าวสู่การเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ 

แบรนด์ (Brand Image) ตราสัญลักษณ์ และเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็น 

www.scblife.co.th โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 25 

พฤษภาคม 2554 

ปี 2556 บริษัทได้รับการจัดอันดับจากวารสารการเงินธนาคารให้อยู่ใน 

กลุ่ม 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 (Best Public Companies 
of The Year 2013) จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทั้งหมด โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและ

ประกันภัย อันดับ 4 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 24 

จากอันดับที่ 35 ในกลุ่ม 300 บริษัทยอดเยี่ยม

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการสร้างการเติบโตที่

แข็งแกร่งและการบริหารคุณภาพธุรกิจด้านการเงิน การสร้างกำาไร และ 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงการบริหารพอร์ตการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับนั้น มีการวิเคราะห์ฐานทางธุรกิจของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และผล

ประกอบการที่แสดงกำาไร ณ สิ้นปี 2555 
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จุดเด่นและพัฒนาการสำาคัญของบริษัทในปี 2556

 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า บริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด และรักษา

ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ

1) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยพัฒนานวัตกรรม 

 ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการ และ 

 ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

2) บริหารการขายแบบหลากหลายช่องทางการจัดจำาหน่าย (Multi Dis- 
 tribution Channels) 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Seamless Opera- 
 tions) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

สำาหรับการสร้างการรับรู้และการจดจำาภาพลักษณ์ท่ีดีของแบรนด์ SCBLIFE 
ไปสู่ผู้บริโภคนั้น บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาประกัน “ออมสบาย 

ชดเชยรายวัน” เรื่อง “คิวเพียบ” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 

เคเบิลทีวี และวิทยุ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนทำางานอาชีพอิสระ 

มีรายได้เป็นรายวัน และมนุษย์เงินเดือน อายุระหว่าง 25-35 ปี ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีความแตกต่างของรายได้ แต่มีความต้องการเงินชดเชยรายได้ที ่

คล้ายกันทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำาหรับจุดเด่น 

ของแบบประกัน “ออมสบาย ชดเชยรายวัน” คือ ออมเพียงเดือนละ 

1,000 บาท แต่เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่สามารถ

ทำางานได้ รายได้ก็ไม่หดหายเพราะได้รับเงินชดเชยรายได้วันละ 1,000 

บาท นานสูงสุด 1,000 วัน หรือ 1,000,000 บาท โดยขายแบบประกัน

ดังกล่าวผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาแบบประกันใหม่ให้ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แบบประกันสำาหรับนักธุรกิจที่ต้องการความ

คุ้มครองธุรกิจ และส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน นักธุรกิจที่ต้องการบริหาร 

ความเส่ียง กลุ่มลูกค้าท่ัวไปท่ีต้องการเพ่ิมสวัสดิการยามเจ็บป่วย ตลอดจน 

การบริหารรายจ่ายให้เป็นเงินออม เป็นต้น ทั้งนี้การนำาเสนอแบบประกัน 

แต่ละแบบจะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดหลักในแต่ละ 

ช่องทาง ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลแบบประกันได้ท่ีสาขาของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ติดต่อตัวแทนหรือสาขาของ SCBLIFE

บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตของช่องทางตัวแทนอย่างต่อเนื่อง 

โดยปรับขนาดโครงสร้างช่องทางตัวแทนให้ลดลงจากอดีตที่มีอยู่ 7,000 

-8,000 คน แต่มีอัตราการทำางาน (Active Agent) เพียงร้อยละ 10 ถึง 15 

ปรับลดลงมาเหลือ 3,700 คน โดยเน้นการสรรหาคนรุ่นใหม่ อายุ 23-35 ปี 

มาเป็นตัวแทนทำาให้มีอัตรา Active Agent ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35 ถึง 37 

นอกจากน้ี บริษัทได้ขยายช่องทางการขายใหม่โดยการเปิดตัวรถโมบายล์ 

แวน “SCBLIFE Mobile Van” เป็นรถตู้ดัดแปลงพิเศษที่ออกแบบให้มี 

ความอเนกประสงค์ เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายสามารถทำากิจกรรมส่งเสริม

การตลาดได้อย่างครบครัน เช่น การนำาเสนอขาย กิจกรรมชักชวน 

ผู้มุ่งหวัง รวมถึงให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และการสรรหาทีมงานใหม่ 

เป็นต้น

 � โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยที่มีนัยสำาคัญกับผลการดำาเนินงานของบริษัท

 � ความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

  

บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 94.66 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) รวมถึงมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทในด้านธุรกิจ บริษัทพึ่งพิงการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร โดยบริษัท

ได้ทำาข้อตกลงร่วมมือโครงการ Bancassurance กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่ายค่าจ้างและค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ ใน

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(“คปภ.”) ทั้งนี้ในปี 2556 มูลค่าเบี้ยรับรวมของการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัทผ่านธนาคารไทยพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 86 ของทุกช่อง

ทางจัดจำาหน่ายรวมกัน บริษัทมีนโยบายที่จะทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อคงความเป็นผู้นำาในธุรกิจ Bancassurance
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7 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 � โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

  

บริษัทประกอบธุรกิจประเภทประกันชีวิตโดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจลงทุน สำาหรับธุรกิจประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 3 สาย

ผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทบำานาญ และผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 � ลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต

  

ลักษณะผลิตภัณฑ์การประกันชีวิตที่บริษัทจำาหน่าย มี 4 ประเภท ดังนี้

1. ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
หมายถึง การประกันชีวิตรายบุคคล ซึ่งจำานวนเงินเอาประกันภัย ระยะ

เวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของแต่ละบุคคล ระยะเวลาในการชำาระเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ

แบบของการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี หรือจนผู้เอา

ประกันภัยมีอายุครบตามที่กำาหนดไว้หรือเป็นการชำาระตลอดชีพ โดยมี 

งวดการชำาระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ 

รายเดือน ซึ่งประกันชีวิตรายสามัญนี้จะมีจำานวนเอาประกันภัยขั้นตำ่า 

ค่อนข้างสูงต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป จึงเหมาะสำาหรับผู้ท่ีมีรายได้ปานกลาง 

และผู้มีรายได้สูง โดยการพิจารณารับประกันจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ 

จะขึ้นกับดุลพินิจของบริษัท โดยมีลักษณะแบบประกันดังนี้

1.1 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำาหนดเงื่อนไขการจ่ายจำานวนเงินเอา 

ประกนัภยั ใหแ้กก่บัผูร้บัประโยชน ์เมื่อผูเ้อาประกนัภัยเสยีชวีติ หรอืผูเ้อา 

ประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันที่กรมธรรม์ครบกำาหนดสัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 

เอาประกันภัยตั้งแต่ครบอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปกำาหนดระยะเวลา

เอาประกันภัยสูงสุดที่ครบอายุ 99 ปี นอกจากนี้การประกันชีวิตแบบนี ้

ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบการคืนเงินระหว่างสัญญาที่หลากหลาย 

ทำาให้เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง วัตถุประสงค์เบื้องต้น 

ของการประกันภัยแบบนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว เป็นมรดก 

ให้ลูกหลาน หรือเป็นเงินทุนสำาหรับจุนเจือสมาชิกในครอบครัวเมื่อผู้เอา

ประกันภัยเสียชีวิตหรือเพื่อค่าทำาศพ เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

โดยท่ัวไปการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จะกำาหนดการชำาระเบ้ียประกันภัย

ตลอดชีพ แต่บางแบบประกันอาจจะลดระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันภัย

ให้สั้นลง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ชำาระเบี้ย

ประกันภัยครั้งเดียว ชำาระเบี้ย 5 ปี, 15 ปี, 20 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี

1.2 แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำาหนดเงื่อนไขการจ่ายจำานวนเงินเอา

ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะ

เวลาเอาประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี, 10 ปี, 

15 ปี, 20 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งแบบประกันชีวิตลักษณะนี้มีจุดเด่น 

ที่อัตราเบี้ยประกันภัยที่ตำ่ากว่าแบบอื่นๆ มากเพราะไม่มีส่วนของการ 

ออมทรัพย์ โดยไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำาหนด 

สัญญา เหมาะเป็นแบบประกันชีวิตเริ่มต้นสำาหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลัก

ประกันให้กับครอบครัวโดยใช้ทุนทรัพย์ตำ่า วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง

การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรและช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้สิน

1.3 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำาหนดเงื่อนไขการจ่ายจำานวนเงินเอา

ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะ

เวลาเอาประกันภัย หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย หากมีชีวิตอยู่ ณ วันที่

กรมธรรม์ครบกำาหนดสัญญา รวมถึงมีการคืนเงินระหว่างสัญญาหรือไม่

ก็ได้ ซึ่งระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันภัยอาจสั้นกว่า หรือเท่ากับระยะเวลา 

เอาประกันภัย หรือมีการปรับปรุงรูปแบบให้มีการเพิ่มการคืนเงินผล

ประโยชน์ให้เร็วยิ่งขึ้น โดยรูปแบบที่ปรับปรุงนี้จะสอดคล้องกับรูปแบบ

ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น การออมเพื่อการ

ศึกษาของบุตร บำาเหน็จยามเกษียณ การลงทุน การซ้ือทรัพย์สิน หรือการ

ท่องเท่ียว เป็นต้น

* จัดประเภทรายได้ตามประเภทการรับประกันชีวิตตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ (สุทธิ)*

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทบำานาญ

 ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 รวมเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายได้ค่าบำาเหน็จ

รวมรายได้

 41,025

 69

 441

 41,535

 4,283

 41

 45,859

 44,641

 103

 286

 45,030

 5,350

 113

 50,493

ยอดรายได้ (ล้านบาท)

 2556 2555 2554

 88.4%

 0.2%

 0.6%

 89.2%

 10.6%

 0.2%

 100.0%

 29,815

 21

 17

 29,853

 3,381

 144

 33,378

 89.3%

 0.1%

     -

 89.4%

 10.2%

 0.4%

 100.0%

 89.5%

  0.2%

 1.0%

 90.6%

 9.3%

 0.1%

 100.0%

สัดส่วนรายได้ (%)

 2556 2555 2554
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1.4 แบบบำานาญ (Annuity Insurance) 
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กำาหนดเงื่อนไขการจ่ายจำานวนเงินเอา 

ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะ 

เวลาเอาประกันภัยที่กำาหนด มีการจ่ายเงินบำานาญเป็นรายงวดอย่าง 

สมำา่เสมอให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ตามท่ีเงื่อนไข 

ในกรมธรรม์ที่กำาหนดไว้ นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุ

ครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป ซึ่งรูปแบบนี้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย 

ยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่องไว้ ใช้ ในยามเกษียณอายุ

2. การประกันชีวิตอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)
เป็นการประกันชีวิตที่ชำาระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนและไม่มีการ

ตรวจสุขภาพ โดยทั่วไปจะมีจำานวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมากนัก โดย

ทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะสำาหรับผู้ที่มีรายได้ตำ่าถึง 

รายได้ปานกลาง ปัจจุบันบริษัทได้เสนอกรมธรรม์เฉพาะแบบประกันชีวิต 

ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสามารถมีความคุ้มครอง 

ได้โดยได้รับอัตราเบี้ยที่ถูกกว่ากรมธรรม์ประเภทอื่นๆ โดยทั่วไป กลุ่ม

ลูกค้าที่บริษัทมุ่งเน้น ได้แก่ ข้าราชการประจำา และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

3. การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในกรมธรรม์

ฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานหรือลูกจ้าง (Employee 
Benefits Plans) โดยอาจมีผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ

ประกันชีวิต เช่น การประกันการทุพพลภาพ ประกันสุขภาพ การรักษาฟัน 

อุบัติเหตุ ฯลฯ แบบประกันชีวิตกลุ่มจะชำาระเบี้ยประกันภัยโดยนายจ้าง 

หรือชำาระร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือลูกจ้างอาจจะเป็น 

ผู้ชำาระเบี้ยประกันภัยเอง โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็น 

สัญญาปีต่อปี ซึ่งต้องเก็บเบี้ยประกันภัยทุกปี ยกเว้นกรมธรรม์ที่

ออกแบบพิเศษ ซึ่งอาจชำาระเบี้ยเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัยก็ได้ อัตราเบี้ยประกันภัยประเภทกลุ่มตำ่ากว่าประเภทสามัญ

และประเภทอุตสาหกรรม

4. การประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน

เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การ

บริการแก่สถาบันการเงินหรือองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง

ความเสี่ยงของเงินที่ให้กู้ยืมในกรณีผู้ขอกู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ และ

อุบัติเหตุ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ

 � ลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจลงทุน

 

ลักษณะของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกอบด้วย สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคง และอยู่ในอุตสาหกรรม 

   ที่มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

  - เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีผลประกอบการดี และเป็นหลักทรัพย์ 

   ที่มีสภาพคล่อง

  - เป็นหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผล

(2) หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมี 

   การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง 

(3) หน่วยลงทุน

  - เป็นหน่วยลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

   ที่มีประสบการณ์ และมีผลงานการบริหารกองทุนที่เป็นที่ยอมรับ  

   สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

   กำาหนด

(4) ตราสารหนี้

  - บริษัทจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รัฐวิสาห- 

   กิจไทย รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ และนิติบุคคล 

   ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตำ่ากว่าอันดับ 

   ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารหนี้ของบริษัท 

   เอกชนไทยท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี มีความม่ันคงทางการเงิน และได้รับ 

   การจัดอันดับความน่าเช่ือถือไม่ต่ำากว่าอันดับความน่าเชื่อถือท่ี 

   สามารถลงทุนได้ 

(5) เงินฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มั่นคง

(6) การให้กู้ยืม

  - ให้กู้ยืมแก่พนักงานในบริษัท เพื่อเป็นสวัสดิการ

  - ให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกโดยจะต้องมีหลักทรัพย์คำ้าประกัน
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 � การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 

  

ด้านการประกันชีวิต

 

สายงานตัวแทนประกันชีวิต 

บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาตัวแทนใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยมุ่งเน้นการ 

คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนอย่างมีคุณภาพ แนวทางการ

พัฒนาอาชีพตัวแทน บริษัทได้มีการใช้ระบบการฝึกอบรมตัวแทนอย่าง

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ

ตัวแทนทุกคน ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับจุด

แข็งของธุรกิจ โดยการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มในทุกช่วงชีวิตของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์สำาหรับคนทำางาน (Delight 
Cash 10/10, 15/10, 20/15) ผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้มีภาระหนี้สินหรือหัวหน้า 

ครอบครัว (Smart Protection) และตอบสนองนโยบายการประกันภัย 

สำาหรับรายย่อย (Micro Insurance)เจาะกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเน้นการขายกรมธรรม์ที่เน้นความคุ้มครองและ

ให้ผลตอบแทนที่สูง โดยเน้นการนำาเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า

ประกันชีวิต และทำาให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตทั้ง

ในเรื่องการวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวอย่าง

เหมาะสม

สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ์

ในด้านการขยายฐานลูกค้า อาทิ การขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์ด้าน

การเงินอื่นๆ ของธนาคารเพื่อสร้างความหลากหลาย รวมถึงการใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลศักยภาพลูกค้าของธนาคารมาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มของธนาคาร อาทิ 

ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก วัยทำางาน เจ้าของกิจการ วัยเตรียมเกษียณ 

เป็นต้น โดยแบบการประกันใหม่จะให้ความสำาคัญกับความคุ้มครองท่ีสูง 

แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยในระยะสั้น เช่น มรดกตามใจ 99/5, 99/10 และ

แบบประกันที่มีผลตอบแทนที่สูง ซึ่งเน้นการออมและการลดหย่อนภาษี 

เช่น ออมสบายชดเชยรายวัน ซึ่งเพิ่มความคุ้มครองการชดเชยรายวัน 

กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วนใน เป็นทางเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มวัย

ทำางานที่มีรายได้ไม่แน่อน และมีความกังวลเรื่องการขาดรายได้เมื่อ 

หยุดงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันได้ตรงตามความต้องการ

ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่กรมธรรม์

กำาลังใกล้จะสิ้นสุดการชำาระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการสนับสนุนการ

ขายประกันร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ยังจะ

สามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้านอกจากกรมธรรม์หลักได้อีกด้วย 

ซึ่งบริษัทได้ทำาการเพิ่มแผนความคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าของธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อบ้าน และธุรกิจ

สินเชื่อรถยนต์ โดยในปี 2556 มีผลิตภัณฑ์ใหม่สำาหรับการประกันภัย

อุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งเพิ่มโอกาสในการขายประกันเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ

พนักงานของบริษัทกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สายสินเชื่อสำาหรับธุรกิจรายย่อย 

ซึ่งยังสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจในปี 2556 ได้อย่างต่อเนื่อง 

สายงานประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ 

จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเดิมที่เหนียวแน่นเพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์

ที่ตรงใจสู่กลุ่มลูกค้า อาทิ เทสโก้ โลตัส กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และกลุ่ม

ข้าราชการ พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ขายกรมธรรม์

ทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์มีการเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายสำาหรับลูกค้ามากขึ้น เช่น ออม

คุ้มครอง 20/8 รวมถึงสัญญาเพิ่มเติม 7 แบบ อาทิ ความคุ้มครอง

อุบัติเหตุ การถูกฆ่าหรือทำาร้ายร่างกาย และโรคร้ายแรง ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวโน้มปัจจุบันที่ผู้คนสนใจและตื่นตัวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ด้านธุรกิจการลงทุน

 

รายได้หลักของบริษัทประกันชีวิตเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุน 

ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการนำาเบี้ยประกันที่ได้รับไปลงทุนให้

เกิดผลตอบแทนที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสด

อย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ 

ทั้งนี้ในการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

กำาหนด

การดำาเนินนโยบายในการลงทุนของบริษัทเน้นให้ความสำาคัญต่อการ

ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน (Fixed Income) และมี

ความเส่ียงตำา่ ซ่ึงประกอบไปด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงสูง รวมทั้งการลงทุนในตรา- 

สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (invest- 
ment grade) และเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความ

น่าเชื่อถือในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ด ี  

ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการลงทุนในตราสาร

ที่มีการออกแบบให้มีกระแสเงินสดรับและจ่าย สอดคล้องกับกระแส

เงินสดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว นอกจากน้ี 

บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินตราต่างประเทศมากข้ึน 

เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

 

วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของบริษัท

เน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวท้ังในรูปแบบของรายได้ 

ประจำาและการเพิ่มค่าจากกำาไรในการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ 

ที่มีความเสี่ยงตำ่าและให้ผลตอบแทนที่มั่นคง

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนของบริษัทจะเน้นหลักความมั่นคงและปลอดภัยของ 

เงินลงทุน และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสมำ่าเสมอ ดังนั้น

บริษัทจึงเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะมี 

กระแสเงินสดรับจากการลงทุน และระยะเวลาในการลงทุนสอดคล้อง

กับภาระผูกพันตามกรมธรรม์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่ม 

สัดส่วนการลงทุนในหุ้นทุน และหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน 

จากการลงทุน และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนสำาหรับการ 

ให้กู้ยืมของบริษัท เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและ 

ตัวแทนของบริษัทเป็นหลัก ซ่ึงบริษัทได้ระงับการปล่อยสินเชื่อทุกประเภท

ตั้งแต่ปลายปี 2542 เป็นต้นมา
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ขั้นตอนการบริหารการลงทุน

 

เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนในการบริหารการลงทุนไว้ ดังนี้

1. จัดทำากรอบนโยบายการลงทุน ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 

2. จัดทำาแผนการลงทุน ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท และอัตราผลตอบแทนขั้นตำ่าที่คาดหวัง

3. ดำาเนินการลงทุนภายใต้นโยบายและแผนการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ  

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน และฐานะเงินกองทุนของบริษัท

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของทางราชการ คณะทำางานต้องนำาเสนอคณะกรรมการลงทุนของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอที่ขอ 

 แก้ไข/เพิ่มเติม ในนโยบายการลงทุนซึ่งจะมีการนำาเสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการลงทุนชุดปฏิบัติงาน

5. รายการลงทุนทุกรายการจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติการลงทุน

6. รายการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการลงทุน

สัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

คณะทำางานด้านการลงทุนจะจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจ

อื่นของบริษัทประกันชีวิตและนโยบายในการลงทุนที่กำาหนดไว้ โดยบริษัทฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในปี 2555 เปรียบเทียบกับ

ปี 2554 ดังนี้

หมายเหตุ :  

1.) มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทแสดงตามมูลค่าบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินฝาก

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 พันธบัตร

 หุ้นทุน

 หุ้นกู้   

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 ตั๋วแลกเงิน

 บัตรเงินฝาก

 หน่วยลงทุน

	 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	

เงินให้กู้ยืม

 เงินให้กู้ยืม

 โดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน

 ทรัพย์สินจำานอง

 พนักงานค้ำาประกัน

	 รวมเงินให้กู้ยืม

รวม

 2556 
 บาท %

 2555
 บาท %

 8,137,006,681.22

 88,043,790,293.25 

 6,909,613,081.50 

 21,026,414,604.93  

 1,300,000,000.00 

 1,100,178,518.00 

 -   

 2,919,430,239.55 

 121,299,426,737.23 

 4,819,416,666.67 

 2,575,006,048.12 

 148,294.68 

 -   

 7,394,571,009.47 

 136,831,004,427.92 

 6,086,430,139.00

 72,723,808,503.23

 7,840,092,198.41

 15,360,211,265.07

 1,300,000,000

 1,101,554,870

 -

 1,585,856,390.83

 99,911,523,227.54

 4,997,916,666.67

 1,726,686,953.26

 226,859.03

 -

 6,724,830,478.96

112,722,783,845.50

 5.95

 64.35 

 5.05 

 15.37 

 0.95 

 0.80 

 -   

 2.13 

 88.65 

 3.52 

 1.88 

 0.00 

 -   

 5.40 

 100.00 

 5.40

 64.52

 6.96

 13.63

 1.15

 0.98

 -

 1.41

 88.63

 4.43

 1.53

 -

 -

 5.97

 100.00
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8 การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

 

บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่อง-

มือในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเส่ียง

อย่างเป็นระบบ โดยการกำาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable) ภายใต้หลักการกำากับดูแล

กิจการ

ระบบการบริหารความเสี่ยง

 

ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกระบวนการสำาคัญ 

4 ด้าน ได้แก่่

1.	การระบุความเสี่ยง	(Risk Identification)
ธุรกิจของบริษัทโดยรวม ประกอบด้วยการทำาธุรกรรม และการดำาเนิน

ธุรกิจด้านประกันชีวิตกับลูกค้า และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ความ

เสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทจำาแนกออกได้ 8 ประเภทคือ ความเสี่ยงด้าน

โครงสร้างเงินกองทุน (Capital Structure Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความ

เสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk in Balance Sheet) 
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ซึ่งอธิบายภายใต้

หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

2.	การวัดหรือประเมินความเสี่ยง	(Risk Measurement)
บริษัทใช้วิธีการวัดค่าความเสี่ยงที่มีตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ

วัดระดับความเสี่ยงที่มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

-	 การวัดความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินกองทุน โดยการใช้ระบบ 

 สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อวัด 

 ความมั่นคงของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต

-	 การวัดความเสี่ยงด้านการลงทุน มีการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

 เช่น การประเมินมูลค่าราคาตลาด (Marked to Market) และการ 

 วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย (Sensitivity  
 Analysis) 
-	 การวัดความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน บริษัทมีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เหตุการณ์ความเสียหาย (Incident and Loss Data) เพื่อประเมิน 

 ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานในแต่ละหน่วยงานธุรกิจ ในส่วนของ 

 แผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:  
 BCP) บริษัทได้มีการจัดทำาการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business  
 Impact Analysis: BIA) ทุกปี เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจและการกอบกู้ 

 ธุรกิจจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้  

 บริษัทยังได้ดำาเนินการจัดให้มีการประเมินและและควบคุมความเส่ียง 

 ด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) เพื่อเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพในการวัดความเสี่ยงรวมในอนาคตเพิ่มเติม

-	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง บริษัทมีการ 

 ประเมินความเสี่ยง โดยการกำาหนดปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดในแต่ละ 

 ปัจจัยความเสี่ยง

3.	การติดตามและควบคุมความเสี่ยง	(Risk Monitoring and 
 Control)
บริษัทควบคุมความเสี่ยง โดยการกำาหนดปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ (Key Risk 
Indicator : KRI) การกำาหนดระดับความเสี่ยง (Risk Level) และเพดาน

ความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อใช้ ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ตามความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การ 

จัดการความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ที่บริษัทกำาหนด

4.	การรายงานความเสี่ยง	(Risk Reporting)
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและ 

ผู้บริหารอย่างสมำา่เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและทันเวลา

โครงสร้างการกำากับดูแลความเส่ียง (Governance Structure)
 

โครงสร้างการกำากับดูแลความเสี่ยง จำาแนกออกได้ดังนี้

1.	นโยบาย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำานาจอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ที่สำาคัญของบริษัทในครั้งแรก และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

นัยสำาคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อาทิเช่น 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management 
Policy) นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเอาประกันภัยต่อ (Rein- 
surance Risk Policy) นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการดำาเนินงาน 

(Operational Risk Management Policy) นโยบายบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และ

นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk Policy) 
เป็นต้น

2.	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

ในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะที่มีบทบาท

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

2.1	คณะกรรมการจัดการ	(Management Committee)
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจากสายธุรกิจต่างๆ มีหน้าที ่

รับผิดชอบจัดการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลความเสี่ยงของ 

บริษัท สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

ภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ

ในการจัดการความเส่ียงของบริษัท และการบริหารงานด้านอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
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2.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมี

กระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพ

การทำางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.3		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk Management Com-
mittee)
มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

ควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ 

กำาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่สำาคัญในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และนำา

เสนอข้อเสนอแนะภาพรวมการบริหารความเสี่ยง รายงานสถานะความ

เสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4	คณะกรรมการการลงทุน	(Investment Committee)
มีหน้าที่กำาหนดนโยบายและหลักการสำาหรับการลงทุนของบริษัท รวมถึง 

ข้อจำากัดและขอบเขตในการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัท

 � ปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

  

1.	ความเส่ียงด้านโครงสร้างของเงินกองทุน	(Capital Structure Risk)
เป็นความเสี่ยงของการที่บริษัทมีเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับ

ความเสี่ยงที่กำาหนดไว้ และไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดของการ

ดำารงเงินกองทุน ซึ่งทำาให้บริษัทไม่สามารถดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายได้ รวมถึงการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต

2.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและเสถียรภาพ

ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น รายได้ กำาไร และเงินทุน 

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ 

การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่ผิดพลาด การนำาไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม  

หรือการไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ 

สังคม หรือเทคโนโลยี ได้อย่างทันเวลา

3.	ความเสี่ยงด้านการประกันภัย	(Insurance Risk)
ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านการกำาหนด

ราคาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำาประกันภัยต่อ พฤติกรรมของผู้เอา

ประกันที่อาจยกเลิกกรมธรรม์ หรือการขอเวนคืนก่อนกำาหนด รวมถึง

แนวโน้มของอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะส่ง

ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต

4.	ความเสี่ยงด้านการลงทุน	(Investment Risk)
ถือเป็นความเส่ียงหลักอีกด้านหน่ึงของบริษัท โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ตราสารทุน 

และหน่วยลงทุน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ประกอบด้วย

-	 ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท 

 อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ  

 ทั้งที่อยู่ในงบดุลและนอกงบดุล ที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตรา 

 ดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน หน่วยลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยน โดย 

 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุนอาจเกิดจาก 

 ปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) และหรือปัจจัยเฉพาะของ 

 ผู้ออกตราสารนั้น (Specific Risk)
-	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 

 ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชำาระหนี ้

 ในตราสาร (Default Risk) และหรือการผิดนัดชำาระหนี้ของคู่สัญญา  

 (Counterparty Risk) การถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อของ 

 ตราสาร (The Credit’s Downgrade of Debt) รวมถึงความเสี่ยงที่ 

 เกิดจากการกระจุกตัวด้านเครดิต (Credit Concentration Risk)

-	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในตลาด	 (Liquidity Risk in the  
 Market) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่ 

 เพียงพอในการซ้ือขาย ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถขายหลัทรัพย์ 

 ท่ีถืออยู่ได้ในราคาท่ีเหมาะสมและทันต่อเวลา หากสภาพตลาดในช่วง 

 เวลานั้นขาดสภาพคล่อง

5.	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity Risk)
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงที่สำาคัญที่สุดประเภทหนึ่ง

ของธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตได้รับเบี้ยประกันชีวิต

จากการขายกรมธรรม์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรมธรรม์ระยะยาว เช่น 10 ปี 

15 ปี 20 ปี เป็นต้น โดยบริษัทนำาเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างๆ ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดสั้นกว่ากรมธรรม์ที่ขายไป และหรือไม่

สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำาหนดได้ หรือจำาหน่ายได้ ในราคาที่ตำ่ากว่า จึง

ทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบกำาหนดของหนี้สิน

6.	ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน	(Operational Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่

เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายในบุคลากร ระบบงาน 

หรือจากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ

ผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน ซึ่งอาจ

เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

7.	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest Rate Risk)
เป็นความเส่ียงหลักของบริษัท ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบ 

ต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน

งบดุล อาทิเช่น

- Yield Curve Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยตาม 

 ระยะเวลาครบกำาหนดที่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน

- Reinvestment Rate Risk เป็นความเสี่ยงจากการนำาดอกเบี้ย 

 ที่ได้รับ หรือเงินลงทุนที่ครบกำาหนดไปลงทุนต่อได้ ในอัตราดอกเบี้ย 

 ที่ลดลง
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8.	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	(Reputation Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทอาจเกิดความเสียหายจากการสูญเสียชื่อเสียง 

หรือความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของ

สาธารณชน ซึ่งเป็นการยากในการระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน 

เพราะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือเก่ียวพันกับประเด็นทางด้านการสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงการคาดหวังที่มี

ต่อบริษัทเป็นการเฉพาะด้วย

9.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบาย	 กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับของ

ทางการ (Risk pertaining to changes in statutory policies, 
laws, rules and regulations)
บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางการ เช่น 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ 

รวมถึงนโยบายการกำากับดูแลจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

ในฐานะบริษัทแม่ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง 

การเงิน เป็นต้น

 � การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท 

  

บริษัทเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีผลตอบแทน

จากการลงทุนในระยะยาว และมีสภาพคล่องจากสินทรัพย์ลงทุนที ่

เพียงพอเพื่อรองรับภาระหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ของบริษัท

อนึ่ง แนวทางการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภท บริษัทจะเน้นการ

ลงทุนตามนโยบายการลงทุนอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการวิเคราะห์

และบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เพื่อให้คุณภาพของสินทรัพย์ลงทุนมี

ความเสี่ยงตำ่า โดยมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- บริษัทเน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ที่มีความมั่งคง เช่น พันธ- 

 บัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

- สำาหรับการลงทุนซื้อหุ้นกู้ บริษัทจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่ 

 มีฐานะทางการเงินและมีแนวโน้มในการดำาเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง  

 และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตำ่ากว่า A- โดยสถาบันการ 

 

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คณะทำางานด้านการ 

 ลงทุนจะทำาการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความสามารถในการ 

 ชำาระหน้ีของหุ้นกู้แต่ละตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

 ลงทุนชุดปฏิบัติงาน เพื่ออนุมัติการลงทุนสำาหรับรายชื่อของหุ้นกู้ที ่

 สามารถลงทุนได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน 

 ชุดปฏิบัติงาน

- คณะทำางานด้านการลงทุนจะต้องติดตามตรวจสอบการจัดอันดับ 

 ความน่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- มีการจัดทำารายงานการลงทุนประจำาเดือน และจัดให้มีการประชุมคณะ- 

 กรรมการลงทุนชุดปฏิบัติงานทุกเดือน เพื่อติดตามตรวจสอบความ 

 ถูกต้องและประเมินผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คณะ 

 ทำางานด้านการลงทุนจะต้องรายงานผลประกอบการและสรุปภาวะการ 

 ลงทุนเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนของบริษัทเป็นรายไตรมาส

 � ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

  

ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลตอบ- 

แทนตามที่คาดจากการลงทุน ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ในรูปของ

เงินปันผล และ/หรือกำาไรส่วนเกินทุน โดยเงินปันผลที่จะได้รับเกิดจาก

ผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก หากบริษัทมีผลประกอบการที่ด ี

ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผลกำาไรสุทธิตาม 

งบการเงิน สำาหรับกำาไรส่วนเกินทุนนั้นขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของบริษัท 

ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการดำาเนินงานของบริษัท แนวโน้ม

เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การเปลี่ยนแปลง

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท 

ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานผลประกอบการที่มีอัตราการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ เติบโตร้อยละ 37 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนั้นความเสี่ยง

ต่อผู้ถือหุ้นก็คือ การที่บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตาม

ที่กำาหนดไว้ ในแต่ละปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลและ

การลดลงของราคาหุ้น บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้โดยกำาหนด

แผนการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ คณะผู้บริหารของบริษัทมีความสามารถ 

และประสิทธิภาพในการกำาหนดและดำาเนินกลยุทธ์ ท่ีจะรองรับผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อเทียบกับ 

คู่แข่งขันในธุรกิจประกันชีวิต

นอกจากน้ี ความเส่ียงต่อผู้ถือหุ้นอาจเกิดข้ึนได้จากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในปริมาณมากอย่างมีนัยสำาคัญ และส่งผล 

กระทบด้านลบกับราคาหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ได้ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ และไม่ได้

แสดงความประสงค์ว่าจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นแต่อย่างใด

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น 

รวมถึงไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ

9 ข้อพิพาททางกฎหมาย
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 � จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

  

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท และทุนชำาระแล้วเป็นเงินจำานวน 665 ล้านบาท

 � ผู้ถือหุ้น

  

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

 � การออกหลักทรัพย์อื่น

  

บริษัทไม่มีการออกตราสารหนี้ใดในระหว่างปี

10 ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหลักทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

นางสาวจินตนา กาญจนกำาเนิด

Mr. David John Scott

นางภาวนา อัจฉราวรรณ

นางประนอม ภู่ตระกูล

นายชาติชาย พานิชชีวะ

บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำากัด 

(โดย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี)

นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์

นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์

นายโกศล ไกรฤกษ์

รวม

จำานวนหุ้นรายชื่อ % ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

 94.66

 0.66

 0.58

 0.54

 0.51

 0.34

 0.24

 0.23

 0.15

 0.13

 98.04

 62,950,033

  440,150

 388,832

 358,500

 337,675

 228,594

 156,750

 150,387

 100,000

 84,900

 65,195,821
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คณะกรรมการบริษัทยึดถือและให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 � สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

1.	นโยบายการดูแลผู้ถือหุ้น

 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การ 

ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัท ในการให้ผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำาคัญของบริษัท อาทิ การแต่งตั้ง

กรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และการกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ

บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ (หากมี) อาทิ การเพิ่มทุน 

การลดทุน การได้มาหรือจำาหน่ายสินทรัพย์ และการเข้าทำารายการที่

เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่าง

รวดเร็วครบถ้วนและเพียงพอผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

2.	การประชุมผู้ถือหุ้น

 

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ในวันท่ี 26 เมษายน 

2556 โดยมีการดำาเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการจ่าย 

เงินปันผล การกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ตลอดจน

ระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ

สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิการรับเงินปันผล โดยข้อมูลดังกล่าว

ได้เปิดเผยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการติดประกาศที่สำานักงานใหญ่

และสาขาที่ทำาการของบริษัททั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่ง 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ให้กับ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน พร้อมด้วยรายละเอียด

วาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความ

เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชุม 

รายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบ

ฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจำาปี โดยบริษัทจัดส่งเอกสาร 

ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ 

พิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม อันเป็นการอำานวยความสะดวก 

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ 

ฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และ 

ประมวลผลคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด และเครื่อง PDA ประกอบกัน 

ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเป็นไปด้วย 

ความแม่นยำาและสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติตลอดระยะเวลา

การประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ประธานกรรมการทำาหน้าที่

เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  9 คน จาก

ทั้งหมด 11 คน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ 

กรรมการอิสระของบริษัทและบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนรวมจำานวนท้ังส้ิน 

81 ราย รวมเป็นจำานวนหุ้นเมื่อเริ่มประชุมทั้งสิ้น 63,389,556 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 95.32 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม

ตามวาระ บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียง 

ลงคะแนนในแต่วาระ  โดยการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  การนำาระบบบาร์โค้ด

และเครื่อง PDA มาใช้ ในการประมวลผลคะแนนทำาให้การนับคะแนน

เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ โดยบรษิทัไดม้อบหมายใหผู้แ้ทน 

จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด ทำาหน้าที่ควบคุมการ

ดำาเนินการประชุมและเป็นพยานการนับคะแนนเสียงในการลงมติเพื่อ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่

ประชุมทราบเป็นรายวาระ  

บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง

นำาเสนอข้อมูลในรูป Power Point ประกอบการประชุม  ในระหว่าง

ประชุมประธานในที่ประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ

แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระประชุมอย่างเต็มที่  รวมถึงได้

ตอบคำาถามและให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยละเอียด 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาเพื่อให้กรรมการและ 

ผู้บริหารต่างชาติสามารถชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน  โดย

บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและจำานวนเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการสลับหรือเพิ่มวาระการ

ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ที่บันทึก 

รายละเอียดของการประชุมอย่างครบถ้วนและจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ 

14 วัน หลังการประชุม รวมถึงจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ครบถ้วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม

ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

11 การกำากับดูแลกิจการ 
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3	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่บริษัทมีกำาไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสม ภายหลังการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย และการ

ดำารงเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำาหนดโดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ โดยคำานึงถึง

ความจำาเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

สำาหรับปี 2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 3,430 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยบริษัทได้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดำาเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 45.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 2,999.82 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการ

ดำาเนินงานปี 2555 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.47 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2555 ตามงบการ

เงินของบริษัท

 � การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

1.	การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

 

บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่บริษัท

กำาหนด ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูลกรรมการอิสระโดยละเอียด เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การ

ดำารงตำาแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระและการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำาหนด โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในหนังสือ

มอบฉันทะท่ีบริษัทจัดส่งให้ และนำามาปิดอากรแสตมป์ท่ีจุดตรวจเอกสาร 

ลงทะเบียน

2.	การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

 

บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลง

คะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

เพื่อสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ ในภายหลัง 

3.	การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกปี จะมีกรรมการบริษัทที่ครบ

กำาหนดออกตามวาระจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด โดย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำาหนด

ออกตามวาระจำานวน 4 คน ซึ่งบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระดังกล่าวเป็นราย

บุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อ

ตรวจนับคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น และจดรายงานการประชุม

โดยแสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นราย

บุคคลด้วย

 

4.	การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการ เพื่อ

ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้

กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

5.	การดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

 

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ

และพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ดังนี้

- จัดทำาจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ที่ 

 ครอบคลุมเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการเก็บรักษา 

 ความลับลูกค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

 และลูกค้าและข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมทั้ง 

 เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนำาไปแสวงหา 

 ประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดให้หัวหน้า 

 ส่วนควบคุมมาตรฐานงาน (Chief Compliance Officer) มีหน้าที่ใน 

 การติดตามดูแลการทำาธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูล 

 ภายในให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

- การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้มีอำานาจใน 

 การจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 

 หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) โดยกรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ 

 มีหน้าที่จัดทำาและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ 

 อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทภายใน 3 วันทำาการ หลังจากที่มีการ 

 เปล่ียนแปลงมายังบริษัทและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำาหน้าท่ีรวบรวมรายงาน 

 การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อ 

 ทราบในการประชุมกรรมการบริษัท (หากมี)
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6.	รายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

บริษัทกำาหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติในการดำาเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ 

 คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดย 

 กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการ และกำาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

 รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทเป็น 

 ผู้จดรายงานการประชุมและความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรายงานการประชุม

- กำาหนดนโยบายการกำาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของการทำารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยราคา และเงื่อนไขต่างๆ จะต้อง 

 เป็นเช่นเดียวกันกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก (At arm’s length)

 � บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 

1.	หลักการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทเกิดจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีของผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัท

พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ 

และคู่ค้า ตลอดจนสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย

หรือสิทธิด้านอื่นๆ ที่บริษัทควรมีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ลูกค้า บริษัทมุ่งให้ลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์และผู้รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และได้รับหลักประกัน

ที่ดีในชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการที่ดี

แก่ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมด้วย

การดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็น

หลัก เพื่อผลประกอบการที่ดีและยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการ

บริหารจัดการธุรกิจ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ

ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

พนักงาน บริษัทมุ่งสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

เพื่อมาปฏิบัติงานกับองค์กร รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงาน 

มีโอกาสก้าวหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์

พนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและผูกพันกับองค์กร 

เจ้าหนี้และคู่ค้า บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกราย

ของบริษัทอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และการ

สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมหรือโครงการท่ี

บริษัทจัดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2.	ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1)	ศูนย์บริการลูกค้า

โทรศัพท ์(66) 0-2655-3000
โทรศัพท์ 1800-222-700 และ 1800-222-999 (หมายเลขโทรฟรี)

e-mail: scblife-cs@scblife.co.th

2)	ที่อยู่ติดต่อสำานักงานสาขา

ปรากฎตาม http://www.scblife.co.th

 � การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 

1.	การเปิดเผยข้อมูล

 

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

โดยมีหลักการสำาคัญ ดังนี้

1. ความครบถ้วนถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผย  

โดยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ

เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรืออาจกระทบสิทธิ 

ผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบทันทีผ่านทางระบบ SET-
PORTAL ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

3. ความเท่าเทียมกันในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทของผู้มีส่วนได้

เสียและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดตัวบุคคลและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ 

เปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำาหนดเวลาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท 

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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2	ผู้สอบบัญชี

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดย

คำานึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ-

ผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อ 

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ยังได้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความ

เหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผู้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่า

สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 

1,860,000 บาท (มากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2555 เป็นจำานวน 69,750 

บาท) และค่าบริการอื่นๆ จำานวน 1,930,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

การตรวจสอบอัตราดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท

และค่าบริการการจัดทำารายงาน Embedded Value

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2556 ได้

แสดงไว้ ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงาน

ประจำาปีฉบับนี้

 � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 

1.	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งทางด้านการเงิน การธนาคาร ธุรกิจประกัน บริหารธุรกิจ 

การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน 

(ร้อยละ 36 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 6 คน ซึ่งเป็นจำานวนตามสัดส่วนอย่าง

ยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

ตารางที	่1	รายชื่อกรรมการ	และจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง

* กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติกรรมการอิสระของนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ จากการเป็นผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทวีระวงค์ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด ซึ

เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่ให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของ

บริษัทต่อไปด้วยเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งโดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

2. นายญนน์ โภคทรัพย์*

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ**

5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา*

6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

7. นายวีระชัย ตันติกุล*

8. นายดีแพค ซารับ*

9. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์*

10. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง*

11. นายวิพล วรเสาหฤท

ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

กรรมการ | ประธานกรรมการการลงทุน

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ | กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ | กรรมการการลงทุน

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ | กรรมการการลงทุน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ  ตำาแหน่ง จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

6 ปี 10 เดือน

6 ปี 4 เดือน

3 ปี 4 เดือน

2 ปี 9 เดือน

4 ปี 7 เดือน

2 ปี 9 เดือน

2 ปี 9 เดือน

2 ปี 9 เดือน

4 ปี 7 เดือน

3 ปี 8 เดือน

2 ปี 4 เดือน
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2.	การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

 

ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

พ้นจากตำาแหน่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ถ้าจำานวน

กรรมการที่จะพ้นจากตำาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้

ใช้จำานวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งดำารง

ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยู่ในตำาแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำานวนมากกว่าจำานวน

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่ง

โดยวิธีจับฉลากกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังให้กลับ

เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ 

3.	การแบ่งแยกตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่

 

บริษัทได้มีการแบ่งแยกตำาแหน่งและอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ การกำากับดูแล และความโปร่งใสของการดำาเนินงานภายใน 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและ

ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานประจำาของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่

ระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษัทโดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น

สมควร รวมถึงมีอำานาจในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและอำานาจ

หน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายที่ 

คณะกรรมการกำาหนด 

2. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก 

และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 

3. พิจารณาและกลั่นกรองการดำาเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอำานาจ

อนุมัติตามระเบียบที่กำาหนดไว้

4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน และงาน

ทรัพยากรบุคคล 

5. เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอำานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วย

งานราชการ และหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ 

6. ดูแลให้การสื่อความไปยังสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน 

เป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท 

7. พิจารณาดำาเนินการเรื่องอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

8. นำาหลักการบริหารโดยบรรษัทภิบาลที่ดีมาใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร 

4.	การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 

บริษัทมีแนวปฏิบัติให้กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งอื่นใดในบริษัทและ

องค์กรต่างๆ แจ้งให้บริษัททราบการดำารงตำาแหน่งดังกล่าว โดย

เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งในบริษัท

อื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำาปี ทั้งนี้ไม่มีกรรมการ

คนใดดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

5.	คณะกรรมการชุดย่อย

 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 

ชุด คือ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

การลงทุน คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้ 

5.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง 

การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างครบถ้วน รวมถึงมีหน้าที่ตามที่กำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและ 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการคัดเลือกและแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับ

ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปัจจุบันมีจำานวน 3 คน ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระท้ัง 3 คน โดยกรรมการในลำาดับท่ี 2 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา | กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือประธานกรรมการตรวจสอบอาจ

เรียกประชุมเป็นพิเศษเมื่อมีการร้องขอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต

อำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตร พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ โดยในปี 2556 บริษัท

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ทั้งนี ้

การดำาเนินงานในปี 2556 ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่

รายงานไว้ ในรายงานประจำาปีฉบับนี้ 

5.2	คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ 

กำาหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและนโยบายการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ดังนี้

1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการสรรหา

     กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

     และบรรษัทภิบาล

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

     และบรรษัทภิบาล
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัท- 

ภิบาล กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

อาจเรียกประชุมเป็นพิเศษเมื่อมีการร้องขอเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต 

อำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตร พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานตาม

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

อย่างสมำ่าเสมอ โดยในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

5.3	คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและสัดส่วนการลงทุน

ในสินทรัพย์แต่ละประเภทของบริษัท ตลอดจนอนุมัติและกำาหนดสัดส่วน 

การลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่นอกนโยบายการลงทุน คณะกรรมการการ 

ลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจำานวนหน่ึง 

และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มการเงินและ

บัญชีเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถ 

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่นเป็นกรรมการการลงทุน ปัจจุบันคณะ

กรรมการการลงทุนมีจำานวน 6 คน ได้แก่

1. นายอาทิตย์ นันทวิทยา | ประธานกรรมการการลงทุน

2. นายวิพล วรเสาหฤท | กรรมการการลงทุน

3. นายดีแพค ซารับ | กรรมการการลงทุน

4. นายสมิทธ์ พนมยงค์ | กรรมการการลงทุน

5. นายชาตรี โสตางกูร | กรรมการการลงทุน

6. นายลี ซี ทียอง | กรรมการการลงทุน

กฎบัตรของคณะกรรมการการลงทุนกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรม- 

การการลงทุนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือคณะกรรมการการลงทุนอาจ

เรียกประชุมเป็นพิเศษเมื่อมีการร้องขอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต

อำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตร พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง

สมำ่าเสมอ โดยในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการ

ลงทุนรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 

5.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำาหนดนโยบายบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทโดยรวม ตลอดจนควบคุม ติดตาม และดูแลความเสี่ยง 

ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดและ 

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

และธนาคารแห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ ่

ทำาหน้าที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุดของ 

กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มปฏิบัติการประกันชีวิต กลุ่มการตลาดและ 

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้ชำานาญการภายนอก 

เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน 8 คน ได้แก่

1. นายวิพล วรเสาหฤท  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี  กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายลี ซี ทียอง  กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวนวลปอง โชติรัตน์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวอภิวันท์ ฉัตรพงศ์พร  กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวเอเลน นอราห์ ไรอัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายเฉลิมชัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ* กรรมการบริหารความเสี่ยง

     ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

     บริหารความเสี่ยง

*หมายเหตุุ นายเฉลิมชัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกำาหนดให้มีการประชุม

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 2 เดือน โดยในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

5.5	คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารรวม 8 คน ซึ่ง

เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมดังรายละเอียดที่ได้

แสดงไว้ ในรายงานประจำาปีนี้ คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่พิจารณา

กลั่นกรองการกำาหนดแผนงาน ตัวชี้วัดในการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณ 

และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ และมีอำานาจอนุมัติ

การทำาธุรกรรมของบริษัท ตามขอบเขตอำานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการ

รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง

6.	การประชุมคณะกรรมการ

 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ปรากฏตามตารางที่ 2
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7.	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในตำาแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์การทำางานในอดีต และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำาหรับ

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำากว่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายหรือส่วนงานต่างๆ นั้น ส่วนทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกและนำาเสนอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท

8.	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท กรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำานึงถึงว่าค่าตอบแทนของกรรมการควร

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติิเพื่อให้บรรลุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและเป็นไป

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำาปี

8.1	ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2556 และค่าบำาเหน็จหรือ

โบนัสของคณะกรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2555 มีรายละเอียดที่ได้แสดงในตารางที่ 3 และแสดงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลไว้ ใน

ตารางที่ 4

ตารางที่	3	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

2. นายญนน์ โภคทรัพย์ 

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา 

6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

7. นายวีระชัย ตันติกุล

8. นายดีแพค ซารับ

9. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์

10. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง

11. นายวิพล วรเสาหฤท 
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ตารางที่	2	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในป	ี2556

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการการลงทุน

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ค่าบำาเหน็จ หรือโบนัสสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2555

ประธาน (บาท)ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย กรรมการ (บาท)

อัตราที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556
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8.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการนำาเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำาแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ในปี 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จำานวน 8 คน เป็นจำานวน

เงิน 34.39 ล้านบาท

ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ 

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ รวมทั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2556 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัท

สำาหรับผู้บริหารตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และ 

ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จำานวน 8 คน เป็นจำานวนเงิน 2.09 ล้านบาท

9.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในธุรกิจประกันชีวิต บริษัทจึงจัดให้มีหลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการประกันชีวิต รวมถึงกำาหนดข้อห้ามสำาหรับกรรมการตาม 

ข้อกำาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษ 

การอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสัมมนาโดยเชิญผู้บริหาร วิทยากร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทมาบรรยาย

ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ 

10.	เลขานุการบริษัท

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ดำารงตำาแหน่ง

เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 แทนนางสาวจิระวรรณ 

ไชยพงศ์ผาติ เพื่อทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำาหนด 

รวมถึงสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบ 

และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรายงานต่อประธาน 

กรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัท	ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ตารางที	่4	ค่าตอบแทนกรรมการปี	2556	(รายบุคคล)	

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ขอสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าบำาเหน็จหรือโบนัสตามนโยบายของธนาคาร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายอุทิศ ธรรมวาทิน

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

นายวีระชัย ตันติกุล

 480,000

 240,000

 240,000

 240,000

 240,000

 -

 360,000

 180,000

 180,000

 -

 -

 144,000

 192,000

 -

 144,000

 500,000

 300,000

 300,000

 300,000

 300,000

กรรมการ

สรรหา กำาหนด

ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

กรรมการ

บริษัท

ค่าบำาเหน็จของ

กรรมการสำาหรับ

ผลการดำาเนินงาน

ปี 2555

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน

รวมปี 2556

(รายบุคคล)รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 980,000

 1,044,000

 912,000

 720,000

 684,000

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

  - ประธานกรรมการ

 - กรรมการอิสระ

68 - B.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

- M.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

- M.A. (Economic Development), Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Monitoring the Quality of Financial Report สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง อายุ (ปี) ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
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2. นายญนน์ โภคทรัพย์

 - รองประธานกรรมการ

 

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

 - กรรมการอิสระ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

  - กรรมการอิสระ

 - ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

  และบรรษัทภิบาล

 - กรรมการตรวจสอบ

 

5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

 - กรรมการ

 - ประธานกรรมการการลงทุน

 

6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการตรวจสอบ

 

7. นายวีระชัย ตันติกุล

 - กรรมการ

 - กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 

8. นายดีแพค ซารับ

 - กรรมการ

 - กรรมการการลงทุน

 

9. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์

   - กรรมการ

 

10.  นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง

     - กรรมการ

 

11. นายวิพล วรเสาหฤท

  - กรรมการผู้จัดการใหญ่

  - กรรมการการลงทุน 

  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

52

 
64

 
55

 
46

 
49

 
70

 
58

 
49

 
53

 
48

- B.Sc. (Computer Science and Software Engineering) (Hons.),
 Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- LL.M., University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

 

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำานักกิจการยุติธรรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

 

- B.Sc., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- M.B.A., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Advanced Management Program, Harvard Business School
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Fellow, Society of Actuaries USA
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัย

 ระดับสูงสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

 ประกันภัย (คปภ.)

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- LL.M., University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

- B.A. (Commerce) (Hons.), SRCC, Delhi University ประเทศอินเดีย

- Diploma in Accounting (with Distinction), University of Westminster 
 ประเทศอังกฤษ

- Fellow, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (FCA) 
 ประเทศอังกฤษ

- Fellow, The Wharton School, University of Pennsylvania
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Certified Information Systems Auditors (CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- M.B.A., San Francisco State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง อายุ (ปี) ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการอิสระ

 

2. นายญนน์ โภคทรัพย์

 - รองประธานกรรมการ

 

3.  นายอุทิศ ธรรมวาทิน

  - กรรมการอิสระ

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล

2549 - 2553

2550 - 2553

2552 - 2554

2554 - 2556

2554 - 2556

2535 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

 

2555 - 2556

2550 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

 

2546 - 2552

2551 - 2552

2551 - 2552

2551 - 2552

2547 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง ช่วงเวลา

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. 

 จำากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  

- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด

- กรรมการและประธาน Finance Committee สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ

 บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

- กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- กรรมการในคณะกรรมการอำานวยการและที่ปรึกษา

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

- กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- เหรัญญิก สภากาชาดไทย

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด

- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

- อธิบดีกรมศุลกากร

- รองปลัดกระทรวงการคลัง

ตำาแหน่งอื่นในปัจุบัน

- กรรมการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เดลมอน สยาม จำากัด

- กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำากัด

ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

   - กรรมการอิสระ

  - ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล

  - กรรมการตรวจสอบ

 

5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

  - กรรมการ

  - ประธานกรรมการการลงทุน 

 

6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

  - กรรมการอิสระ

  - กรรมการตรวจสอบ

2551 - 2553

2551 - 2554

2552 - 2556

2554 - 2556

2539 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

 

2551 - 2552

2552 - 2553

2552 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

 

2547 - 2552

2550 - 2552

2552 - 2554

2552 - 2554

2536 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำากัด

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด

 (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำากัด)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร์

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

- รองประธานกรรมการและกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- นายกสมาคม สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

- กรรมการร่างระเบียบวาระ โครงการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 (คปภ.)

- กรรมการ การลงทุนกองทุนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

 โครงการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำานักงานคณะกรรมการ

 กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลยุทธ์องค์กร

 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  

- กรรมการ การบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

- ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

- สมาชิกคณะทำางานย่อยโครงการพัฒนากรอบการดำารงเงินกองทุน

 ตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำาหรับธุรกิจประกันภัยสำานักงาน

 คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง ช่วงเวลาตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำางาน	และประวัติการเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำาหน้าที่ของ    

คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556

1. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ

   - เลขานุการบริษัท

-

2547- 2555

-

2555- ปัจจุบัน

-

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง ช่วงเวลา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย 

- Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย 

- Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

7.  นายวีระชัย ตันติกุล

  - กรรมการ

  - กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล

 

8. นายดีแพค ซารับ

  - กรรมการ

  - กรรมการการลงทุน

 

9. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์

 - กรรมการ

 

10.  นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง

     - กรรมการ

 

11. นายวิพล วรเสาหฤท

  - กรรมการผู้จัดการใหญ่

  - กรรมการการลงทุน 

  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2547 - 2555

2555 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

 

-

2551 - ปัจจุบัน

 

2551 - 2553

2552 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

 

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - ปัจจุบัน

 

2548 - 2554

-

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ที่ปรึกษาธนาคารด้านภาษีอากร กลุ่มการเงิน

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท แพรนด้าจิวเวลลี่ จำากัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาธนาคารด้านภาษีอากร กลุ่มงานกฎหมาย

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

-

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุง

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารช่องทางการขาย 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าบุคคล

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำานวยการฝ่ายขาย

 บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำากัด

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

-

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง ช่วงเวลาตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

2. นางสาววราภรณ์ ลิ่วชิรากรณ์์

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

3. นายชาติวรุตม์ เต็มพร้อม

  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ส่วนควบคุมมาตรฐานงานฝ่ายกฎหมาย

  และควบคุมมาตรฐานงาน

1. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ

   - เลขานุการบริษัท

 

2. นางสาววราภรณ์ ลิ่วชิรากรณ์์

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

3. นายชาติวรุตม์ เต็มพร้อม

  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ส่วนควบคุมมาตรฐานงานฝ่ายกฎหมาย

  และควบคุมมาตรฐานงาน

-

2548-2555

-

2555- ปัจจุบัน

 

-

2549-2553

2553-2554

-

2554- ปัจจุบัน

-

-

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำาแหน่ง

ช่วงเวลา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO ของแต่ละระบบงาน

- การบริหารความเส่ียงตามแนว COSO-Enterprise Risk Management  

 (ERM)

- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติิการสารสนเทศด้วย COBIT

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- LL.M. (International & Comparative Law), University of Iowa 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- LL.M. (Corporation & Business Law), University of London 

 ประเทศอังกฤษ

- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO-Enterprise Risk Management  

  (ERM)

- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร 

 และการเงินไทย

- หลักสูตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมสถาบัน

 การศึกษาธนาคารและการเงินไทย

- หลักสูตร Foreign Account Tax Compliance Act สมาคมสถาบัน

 การศึกษาธนาคารและการเงินไทย

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ผู้จัดการสำานักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และเลขานุการบริษัท

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

 

ตำาแหน่งอื่นในอดีต

- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำากัด 

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ส่วนควบคุมมาตรฐานงาน

 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนควบคุมมาตรฐานงาน

 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ตำาแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
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บุคลากรของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกัน ชีวิต จำากัด (มหาชน) ถือเป็น

ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ที่บริษัทได้กำาหนดไว้ทั้งในอดีตปัจจุบัน และอนาคต การที่บริษัทมี

บุคลากรที่มีศักยภาพ มีแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา

ที่สอดคล้องกับ Core Competencies ของบริษัท อันประกอบด้วย 

Service Mind  :		 บริการด้วยใจ

Communication Openly  :		 การสื่อสารที่เปิดเผย

Business Acumen  :		 รอบรู้ในธุรกิจ

Leadership  :		 ผู้นำาที่ยอดเยี่ยม

Integrity  :		 มีคุณธรรม

Forward Thinking  :		 มีวิสัยทัศน์

Effective Teamwork  :		 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ Core Competencies ข้างต้น จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญและเป็น

คุณค่าท่ีส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำาเร็จได้อย่างมั่นคง

และยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการ 

บริหารบุคลากรในมิติต่างๆ เป็นอย่างมาก เร่ิมต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากร

ที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน การดูแลด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิ- 

การที่เป็นธรรมและเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับบุคลากรของบริษัทเอง รวมถึงสมาชิกใน

ครอบครัวของบุคลากรอีกด้วย

สำาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในปี 2556 บริษัทยังคง

เน้นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์

และทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีโครงการที่สำาคัญๆ ดังนี้

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่

เหมาะสมในโครงการสำาคัญ ดังนี้

1.	การกำาหนด	Core Competencies	ขององค์กร
รวมถึงกำาหนดระดับความสามารถ (Proficiency Level) เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้น บริษัทได้ดำาเนินการ

พัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ Core Competencies และเป้าหมาย

ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสอดคล้อง และ 

สนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ

2.	การพัฒนา	และรักษาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพโดดเด่น

 (Talent Management)
เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการทำางานอย่างเต็มที่ และประสบ

ความสำาเร็จในวิชาชีพ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการเลือกสรร

พนักงานในกลุ่มนี้ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 

รูปแบบต่างๆ มีการวัดระดับความสามารถเทียบกับระดับความสามารถ

ที่คาดหวังและทำาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานใน

กลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญของบริษัททั้งในปัจจุบัน 

และในอนาคตต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

และพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคณะ

กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การ 

ปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ว่าเป็นไป 

ตามแผนกลยุทธ์ และดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ (Key Performance 
Indicator) ในแต่ละปีหรือไม่ แล้วจึงนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพ และศักยภาพของพนักงาน โดยที่บริษัทจะ

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ 

ผ่านมา และใช้ผลการประเมินดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับขึ้น 

ค่าจ้างและการจ่ายโบนัส โดยมีการแบ่งกลุ่มพนักงานซึ่งมีการใช้ตัววัด 

การประเมินคือ ระดับความรู้ความสามารถ และผลงานในรอบปี

ประเมินในสัดส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มการประเมิน โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. ระดับพนักงาน ถึง ระดับเจ้าหน้าที่บริหาร 4

2. ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ถึง ระดับผู้จัดการส่วน

3. ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย ถึง รองผู้อำานวยการฝ่าย

4. ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

 อาวุโส

การประเมินผลจะใช้วิธีการจัดลำาดับตามผลงาน (Force Ranking) 
ซึ่งแต่ละสายงาน (Group) จะต้องจัดลำาดับ (Ranking) พนักงานใน

แต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานดำาเนินการ

ได้อย่างเป็นธรรม และแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน และครอบครัว

ของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ โดยสวัสดิการสำาคัญ ได้แก่

- การตรวจสุขภาพประจำาปี

- การให้บริการห้องพยาบาล ซึ่งมีแพทย์ และพยาบาลประจำา

- การปรับเพิ่มสวัสดิการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รวมถึงการให ้

 สวัสดิการประกันสุขภาพให้ครอบครัวพนักงาน

- กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำาปี ซึ่งให้สิทธิกับครอบครัวของพนักงาน 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

- ชุดเครื่องแบบพนักงานในกลุ่มงานต่างๆ 

- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด 

 ใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ แก่พนักงาน รวมถึงการสำารองยา Tami Flu ไว ้

 จำานวนตามมาตรฐานกำาหนด เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน

- การจ่ายเงินสมทบ ในส่วนของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพิ่มตามอาย ุ

 การทำางานสูงสุดในอัตรา 10%

12 ทรัพยากรบุคคล
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- จัดให้มีกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ (กองทุนสำารองเลี้ยงชีพกองที่ 2)  

 อีก 1 กองทุนเพื่อเป็นหลักประกันกรณีพนักงานปฏิบัติงานจนเกษียณ 

 อายุงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบให้สูงสุดในอัตรา 2.5%

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างความผูกพันของพนักงาน

ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ในหลายรูปแบบ เช่น 

-	 กิจกรรมชมรมกีฬา อาทิ กอล์ฟ แบตมินตัน เทเบิ้ลเทนนิส ฟุตบอล  

 โยคะ เป็นต้น

-	 กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำาป ี โดยบริษัทมีนโยบายให้ครอบครัว 

 ของพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิด 

 ที่ว่าครอบครัวของพนักงานมีส่วนสำาคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

 พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ส่งผล 

 ให้บริษัทและพนักงานเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน 

-	 กิจกรรม	 Town	 Hall	 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารที่ม ี

 ประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน โดยฝ่ายบริหารจะแจ้ง 

 ผลประกอบการในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้พนักงานทราบ รวมถึงสื่อสาร 

 

 ให้รู้ถึงแนวทาง และทิศทางการบริหารในมิติต่างๆ เพื่อให้พนักงาน 

 มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องไปในแนวทางเดียว 

 กับองค์กร ประกอบกับฝ่ายบริหารจะร่วมตอบปัญหาที่พนักงานได ้

 สอบถาม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในบริษัท

-	 กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์  

 วันเข้าพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และ 

 สร้างบรรรยากาศในการทำางานที่ดีในบริษัท

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ทำาการสำารวจความผูกพันของพนักงาน โดยมี

การจัดทำามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยใช้บริษัทที่ปรึกษา

จากประเทศอเมริกา โดยในปี 2556 มีการเปลี่ยนมาใช้บริษัท Kenexa 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IBM เพื่อให้เป็นระบบเดียวกับทางธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ โดยการสำารวจครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน 2556 มี

พนักงานเข้าร่วมการสำารวจถึง 99% และบริษัทได้ผลคะแนนความ

ผูกพันโดยรวมที่ระดับ 3.87 ซึ่งมีค่าสูงขึ้นกว่าผลการสำารวจครั้งก่อนซึ่ง

ได้ผลคะแนนรวมอยู่ที่ 3.83 

ข้อมูลพนักงาน

หมายเหตุ - ข้อมูลพนักงาน ณ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

จำานวนพนักงานทั้งหมด	(เฉพาะ	บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)  

จำาแนกตามระดับ   

 กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - MD)  

 กลุ่มพนักงานบริหาร (Assitant Manager - Manager)   

 กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff - Department Officer)  

 กลุ่มพนักงานบริการ (Driver)  

จำาแนกตามเพศ   

 เพศชาย  

 เพศหญิง  

จำาแนกตามพื้นที ่   

 กรุงเทพ  

 ต่างจังหวัด  

จำาแนกตามอาย ุ   

 < 25 ปี  

 25 - 30 ปี  

 31 - 40 ปี  

 41 - 50 ปี  

 51 - 55 ปี  

 > 55 ปี  

จำาแนกตามอายุงาน   

 < 4 เดือน  

 4 เดือน - < 1 ปี  

 1 - < 3 ปี  

 3 - < 5 ปี  

 5 - < 10 ปี  

 10 - < 15 ปี  

 15 - < 20 ปี  

 >= 20 ปี  

จำาแนกตามระดับการศึกษา   

 ปริญญาเอก (Ph.D)  

 ปริญญาโท (Master)  
 ปริญญาตรี (Bechelor)  

 ต่ำากว่าปริญญาตรี (Below Bachelor)

 123
 231
 1,181
 38

 526
 1,047

 1,446
 127

 117
 519
 644
 247
 34
 12

 273
 180
 326
 253
 344
 63
 77
 57

 0
 172
 1,114
 287

 130
 266
 1,230
 35

 537
 1,124

 1,543
 118

 146
 494
 712
 265
 30
 14

 57
 97
 653
 235
 397
 84
 81
 57

 0
 186
 1,149
 326

 142
 281
 1,171
 27

 510
 1,111

 1,501
 120

 109
 463
 713
 287
 39
 10

 152
 145
 425
 295
 368
 107
 61
 68

 0
 194
 1,147
 280

 2556 2554  2555จำานวนพนักงาน (คน)
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หมายเหตุุ                      

- อัตราการลาออกคำานวณจากจำานวนพนักงานที่ลาออก หารด้วยจำานวนพนักงานเฉลี่ยในปีนั้น

- พนักงานที่ลาออก ไม่นับรวมพนักงานที่พ้นสภาพเนื่องจากปลดออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิตและไม่รวมพนักงานในกลุ่มงานขาย

จำานวนพนักงานลาออกทั้งหมด	(คน)

อัตราการลาออก	(%)    

จำาแนกตามเพศ   

 เพศชาย  

 เพศหญิง    

จำาแนกตามอาย ุ   

 < 25 ปี  

 25 - 30 ปี  

 31 - 40 ปี  

 41 - 50 ปี  

 51 - 55 ปี  

 > 55 ปี  

  กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - MD)       

  กลุ่มพนักงานบริหาร (Assistant Manager - Manager)     

  กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff - Department Officer) 

จำานวนวันลาหยุดโดยเฉลี่ยของพนักงาน	(%)

  ลาป่วย

 ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางาน     

  อื่นๆ          

จำานวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน (ราย)

  ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม (ล้านบาท) 

 จำานวนคนเข้ารับการฝึกอบรม       

 จำานวนวันการฝึกอบรม

 จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม

 ค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคน (บาท)

 กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - MD)

 กลุ่มพนักงานบริหาร (AM-M)       

 กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff 1 - 4) 

  กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง (AVP - MD)       

  กลุ่มพนักงานบริหาร (Assistant Manager - Manager)     

  กลุ่มพนักงานทั่วไป (Staff - Department Officer) 

 181
   21.4% 

 90
 91
 
 2
 59
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 1.29
 0.56
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 0%
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 9.28
 1,777
   113
   678
   5,220

   13
   18
   32

 1.06
 1.05
   1.09      

 2556

 2556

 2556

 2556

63 หลักสูตร

 2554

 2554

 2554

 2554

37 หลักสูตร

 2555

 2555

 2555

 2555

60 หลักสูตร

อัตราการลาออก

สัดส่วนจำานวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน      

จำานวนหลักสูตร

สัดส่วนค่าจ้างโดยเฉลี่ยของพนักงานชายต่อพนักงานหญิง



Annual Report 2013

47

 � นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็น

หนึ่งในสถาบันธุรกิจประกันและการเงินชั้นนำา ดำาเนินกิจการภายใต้หลัก

ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ ตระหนักดีว่าการ

วางแนวทางปฏิบัติที่ดี คือจุดเชื่อมโยงของการดำาเนินธุรกิจไปพร้อม

กับการเติบโตที่ยั่งยืนของสังคม บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดย

อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อ

ตอบสนองพันธกิจทางสังคม ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา และสร้าง

โอกาสด้านต่างๆ โดยอาศัยศักยภาพของธุรกิจในการขับเคลื่อน  (Social 
Opportunity) ภายใต้กรอบนโยบายการดำาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 

ที่สอดคล้องกับนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และ

หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Res- 
ponsibility)

ปัจจุบันทิศทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจาก

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After 
Process) เช่น การบริจาคและการมีส่วนร่วมของจิตอาสาแล้วนั้น 

บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน

กระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) มากขึ้น โดยมีประเด็นทางสังคม

เป็นตัวต้ัง เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) เป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำารงอยู่อย่าง 

ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นองค์กรชั้นนำาด้านธุรกิจประกันและการเงินได ้

ดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยยึดหลัก

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR for Sustainability) เป็น 

กรอบกำาหนดทิศทางด้านนโยบาย CSR โดยสะท้อนคุณค่าดังกล่าวผ่าน

วิสัยทัศน์องค์กร คือ “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” และเป็นที่มา

ของวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “คู่แท้	ดูแลทั้งชีวิต”

 � ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แบ่งออกได้ดังนี ้

 

1.	สังคมใกล้

1.1	กลุ่มพนักงาน	/	ครอบครัวของพนักงาน

เพราะพนักงานและครอบครัว เป็นทรัพยากรที่สำาคัญขององค์กร การ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีจุดเริ่มต้นที่พนักงานและครอบครัว

ก่อนเป็นอันดับแรก

1.2	ตัวแทน	/	ผู้ขายกรมธรรม์

เพราะบริษัทมุ่งหวังให้ตัวแทนหรือผู้ขายกรมธรรม์ขายอย่างมีจริยธรรม 

และคำานึงถึงจรรยาบรรณต่อลูกค้าในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

และตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกค้า 

1.3	ลูกค้า	/	ผู้มุ่งหวัง

บริษัทต้องการให้ลูกค้าและผู้มุ่งหวังทุกรายมีแนวคิดในการวางแผน

ทางการเงินที่เหมาะสมโดยมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นทางเลือกหนึ่ง 

เพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงินทั้งในระยะใกล้และระยะไกล

2.	สังคมไกล

2.1	ชุมชน	สังคม

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทคือการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 � แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

  

แนวทางปฏิบัติและส่วนประกอบของเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทมุ่งเน้นใน 4 หัวข้อหลัก คือ การประกอบธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การแสดงความรับผิดชอบต่อ 

ผู้บริโภค และการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางดังนี้

ก. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

  

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม คือ การดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 

ของหลักนิติธรรม ซึ่งบริษัทได้ ให้ความสำาคัญ พร้อมกับมีการส่งเสริม

และสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างแนวทาง

ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณอย่างเหมาะสมใน 3 ประเด็น 

ได้แก่

1.	การแข่งขันที่เป็นธรรม	

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูล 

ของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต และไม่เป็นธรรม มุ่งเน้นส่งเสริม 

และสนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพ โดยให ้

ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ 

เน้นรูปแบบการขายที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยึดหลัก

จรรยาบรรณในการเป็นตัวแทนในการขาย

2.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ท่ีมีผลบังคับใช้ 

ทั้งในด้านเจตนารมณ์และถ้อยคำาตามตัวบทกฎหมาย

13 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
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3.	การจัดซื้อ	

บริษัทมีนโยบายบริหารงานจัดซื้อจากส่วนกลางในการคัดเลือกคู่ค้า

อย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ / บริการที่

ได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

ข. การต่อต้านการทุจริต

 

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหน่ึงในหัวใจสำาคัญสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัท พนักงานทุกคนต้ังแต่ระดับกรรมการ เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้จัดการ  

ลูกจ้าง และคู่ค้าทางธุรกิจ ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดทาง

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

มาตรฐานสากลทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทได้ยึดถือ

ตาม “คู่มือสากลเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต (International Integrity)” 
โดยใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการกำาหนดนโยบาย และแนวทางการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้มีมาตรฐานและรวมไปถึงนโยบายการต่อต้าน 

การทุจริตอย่างจริงจังและเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ

พนักงานทุกคน โดยแบ่งได้ 3 ประเด็นดังนี้

1.	ของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และความบันเทิง (Gifts, 
Meals and Entertainment – GM&E)
บริษัทได้กำาหนดนโยบายว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของกำานัล การ

เลี้ยงรับรอง และความบันเทิงไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย

การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ที่อาจส่งผลได้ผล

เสียให้แก่บริษัทและเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทและพนักงานทำาผิด

กฎหมายอีกด้วย 

2.	การป้องกันการผูกขาดทางการค้า	(Anti-trust)
บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม 

3.	การดำาเนินการด้านระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง	

บริษัทมีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบคู่ค้า (Due Diligence) ที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะของคู่ค้า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือ 

เข้าข่ายการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย

ฟอกเงิน หรือติด Blacklist การก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ หากคู่ค้าเข้า

ข่ายข้อหนึ่งข้อใด บริษัทจะทำาการปฏิเสธ หรือละเว้นการทำาธุรกรรมตาม

หลักการและขั้นตอนการดำาเนินงานทันที

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการ 

“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ 

โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการ

โครงการ

ค. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 

แนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทคำานึงถึง

การดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความถูกต้องและเป็นธรรมอันก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงการรับผิดชอบต่อผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึนในทุกกระบวนการดำาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความ 

ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนคำานึงถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์

ที่ดีกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการเสนอขาย ซึ่งบริษัทมีหลักการดังนี้

1.	การเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลและผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการ

โฆษณา	และการส่งเสริมทางตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง การเปิดเผยรายละเอียด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคเป็นสิ่งสำาคัญอันดับต้นๆ ที่บริษัท

คำานึงถึงเมื่อมีการเปิดการขายผลิตภัณฑ์ บริษัทได้จัดทำาเอกสาร

ประกอบการขายเพื่อแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พึงได้ โดย

เอกสารประการการนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โบว์ชัวร์ ใบคำาขอ

เอาประกัน รวมถึงการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และการจัดบูธ

นอกสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้บริโภคสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความ

คุ้มครองต่างๆ ได้ ผ่านตัวแทนหรือผ่านทาง Call Center ได้เพิ่มเติม 

อีกด้วย

2.	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นโทษปรับของผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทน หรือผ่านช่องทางการขาย 

ต่างๆ นั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลความคุ้มครองและอัตราเบี้ย 

ประกันภัยอย่างชัดเจน ครบถ้วน ภายใต้การควบคุมของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หาก

การเสนอขายไม่เป็นไปตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ หรือเรียก

เก็บเบี้ยประกันภัยสูงเกินกว่าที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ บริษัทจะ

รับผิดคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกิน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ

ปี หรือในกรณีที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยล่าช้า

กว่าระยะเวลาที่กำาหนดไว้ บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ

ปี ของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

3.	การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย	

บริษัทให้ความสำาคัญสูงสุดในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัท 

จึงได้มีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้ามีความ

ปลอดภัยสูงสุด และสามารถป้องกันการนำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมิ

ชอบ เกินกว่าวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือเกินกว่าเจตนา

ที่ลูกค้าได้ ให้ไว้กับบริษัท 

4.	การทำาลายข้อมูลสำาคัญอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บริษัทมีการรวมรวมและจัดเก็บเอกสารสำาคัญของลูกค้าอย่างมีระบบ

และเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทอินโฟเซฟในการ

ดำาเนินการจัดเก็บเอกสารสำาคัญต่างๆ ที่มีข้อมูลลูกค้าจากทุกส่วนงาน 

เพื่อป้องกันการเผยแพร่เอกสารสำาคัญต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง 

ยังช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ เมื่อจำาเป็นต้องทำาลายหรือ

ย่อยสลายเอกสาร 
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ง. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 

บริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

ตลอดจนฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม โดยมีหลักการในการปฏิบัติ คือ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลป-

วัฒนธรรม เกิดการจ้างงาน พร้อมทั้งหาองค์กรภาคี ที่มีความชำานาญ

เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพในการดำารงชีวิตผ่านโครงการต่างๆ 

ในปี 2556 ดังนี้

1.	โครงการโรงเรียนอุปถัมภ	์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถ่ินทุรกันดารให้ได้ 

รับโอกาสทางการศึกษา โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้แก ่

ชุมชน ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2553 กับโรงเรียนบ้าน

เขาตะแคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นแห่งแรก

ปัจจุบันขยายผลการดำาเนินงานมายังโรงเรียนแห่งที่ 2 คือ โรงเรียน

บ้านยางนำ้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยเน้นการอนุรักษ์

ศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงโบราณ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่น 

ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งกลุ่ม “ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้าน

ยางนำ้ากลัดใต้” ใช้กระบวนการระดมเครือข่ายมาให้คำาปรึกษาด้านการ 

จัดการโดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะการออกแบบสินค้าและเพิ่มช่องทาง 

จัดจำาหน่าย นอกจากการสร้างและพัฒนาด้านความต้องการพ้ืนฐานของ 

ทางโรงเรียนแล้ว บริษัทยังคงร่วมกับชาวบ้านและเครือข่ายร่วมกัน 

พัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และในปีท่ีผ่านมากลุ่มผลิตภัณฑ์

หมอนรองคอและตุ๊กตาช้างจาก “กลุ่มผ้าทอกะเหร่ียงบ้านยางนำา้กลัดใต้” 

ผ่านเข้าสู่ระดับโอทอปได้สำาเร็จ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้าน

อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการศึกษาดูงานในกลุ่มการพัฒนาธุรกิจ 

Social Enterprise ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

โรงเรียนเกิดการแนวคิดด้านการสร้างรากฐานการพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

จากการศึกษาดูงานการจัดการโรงเรียนแบบวิถีพอเพียงจากโรงเรียน

มีชัยพัฒนา (โรงเรียนไผ่นอกกอ ของ ดร. มีชัย วีระไวทยะ) และ 

โครงการแปลงเกษตรพอเพียงในพ้ืนท่ีจำากัด โรงเรียนบ้านยางนำา้กลัดใต้ 

จึงได้จัดทำา “โครงการผักสวนครัวประหยัดพื้นที่ มีไว้กินใช้” โดยการ

ปลูกผักหลายชนิดบนพื้นดินเดียวกัน โดยใช้ภาชนะและวัสดุเหลือใช ้

อย่างขวดพลาสติก ถุงดำา แก้วนำ้าอัดลมกระป๋อง ถัง ยางรถยนต ์

ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่จำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

อาหารเพื่อใช้ ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านยาง

นำ้ากลัดใต้อีกด้วย 

2.	โครงการ Warm Hearts With Care 2
บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสใน

พ้ืนท่ีทุรกันดาร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานอาสาและเครือข่าย 

ของบริษัทเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

กิจกรรมในคร้ังน้ี ได้ขอรับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงพยาบาลสวนดอก 

ในการสนับสนุนแพทย์และเวชภัณฑ์สำาหรับบริการชุมชน อีกทั้งยังได้ 

รับการสนับสนุนข้อมูล และการประสานงานจากสำานักงานสาธารณสุข

อำาเภอ เกษตรอำาเภอ พัฒนากรชุมชน คณะอบต. และกลุ่มออฟโรท  

จ.แพร่ เพื่อร่วมกับบริษัทในการดำาเนินกิจกรรมครั้งนี้ให้เกิดคุณค่าและ 

ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และได้จัดตั้งกองทุนโครงการ 

อาหารพอเพียงเพื่อเป็นครัวชุมชน ตอบโจทย์เรื่องการขาดสารอาหาร 

สร้างสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชนดำารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยมี

เงื่อนไขเมื่อเกิดการขยายพันธุ์พืชผักและสัตว์เลี้ยง ต้องส่งให้คืนแก่

กองทุนเพื่อนำาไปขยายพันธุ์ส่งต่อให้ชุมชนใกล้เคียง และนำาไปประกอบ

อาหารให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารตามความเหมาะสม

3.	โครงการบริจาคโลหิต

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์ 

บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน 

ตัวแทน และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในทุกๆ 3 เดือน ภายใต้

แนวคิด “โลหิตหยดแรก เพื่อชีวิตอีกมากมาย” ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา 

บริษัทมียอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 200,700 ซีซี คิดเป็นจำานวน 446 

ยูนิต 

จ. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการเคารพต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิทธิ

ความเป็นมนุษยชนของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติ 

ทางการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทได้ยึดถือหลัก

ปฏิบัติดังนี้

1.	การนำาหลักการแนวทางท่ีเป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

- บริษัทดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทโดย 

 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม  

 ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ยึดแนวปฏิบัติที่ด ี

 ตามจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัท

- บริษัทหมั่นตรวจตรามิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

 ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าธุรกิจและ 

 บุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และบริษัทยังไม่ส่งเสริมให้บุคคล 

 ดังกล่าวล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน 

2.	นโยบายและแนวทางในหน่วยงาน

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน รวมถึง 

การไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การว่าจ้างผู้พิการทางร่างกายเป็นพนักงาน 

โดยมีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานผู้พิการทางร่างกายอย่างไม่เลือก

ปฏิบัติ และมีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้างานให้ทราบถึงระเบียบข้อ

บังคับเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ
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ฉ. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 

บริษัทได้วางแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิข้ันพื้นฐานที่แรงงาน

พึงได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามหลักกฎหมายและจริยธรรม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.	นโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการดำาเนินงานอย่างเป็นสากลและ 

เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการกำาหนด ตำาแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และขอบเขตในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกตำาแหน่ง 

2.	การฝึกอบรม	การโยกย้ายตำาแหน่ง	การเลิกจ้าง	

การฝึกอบรม บริษัทส่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ 

ตั้งแต่แรกเข้าจนเกษียณอายุการทำางาน โดยกำาหนดกลยุทธ์ให้พนักงาน

เป็นคนดีที่มีความสามารถ มีการพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ และ

จริยธรรม สนับสนุนให้เป็นคนดีของสังคม เสริมสร้างทัศนคติ และ

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

การโยกย้ายตำาแหน่ง บริษัทมีนโยบายในการโยกย้ายตำาแหน่งตามความ 

เหมาะสม ทั้งในด้านความสามารถของพนักงานและตามความต้องการ

ของธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องและยุติธรรม

การเลิกจ้าง บริษัทดำาเนินการทุกอย่างภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย 

อย่างเป็นธรรมและมีการดำาเนินการและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

  

3.	แรงงานสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยใช้

กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมงานประชุมพนักงานประจำาปี กิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นจะมีการสำารวจความ 

พึงพอใจพนักงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนาองค์กรต่อไป

4.	แผนงานที่ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว

บริษัทมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว

ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ความช่วยเหลือตามความ

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ซึ่งรวมไปถึงครอบครัวของ

พนักงานคนนั้นๆ ด้วย

5.	การควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ	

บริษัทมีนโยบายในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศเกี่ยวกับโรค 

ร้ายแรงต่างๆ ซึ่งมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่พิจารณาความเสี่ยง 

ต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการป้องกัน 

การติดต่อของโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ และมะเร็ง 

ปากมดลูก เป็นต้น มีการเสริมความรู้ ให้พนักงาน เพื่อนำาไปปฏิบัติและ

ระมัดระวังการติดโรค

6.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทได้ ให้ความสำาคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ 

ด้านอื่นๆ โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมเรื่อง “อาชีวปลอดภัยและอนามัย

ในที่ทำางาน” ให้แก่พนักงานทุกระดับอีกด้วย 

ช. การจัดการสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม โดยมีกระ- 

บวนการจัดการส่ิงแวดล้อมในกระบวนการดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง 

ปฏิบัติ ได้แก่

1.	การป้องกันมลภาวะในสถานประกอบการ	

บริษัทได้มีการวางแผนและคำานึงถึงสุขภาพของพนักงานในขณะปฏิบัติ

งาน เช่น กำาหนดให้มีการว่าจ้างบริษัทที่มีความรู้ความชำานาญในการ

ผลิตเล่มกรมธรรม์ เพื่อลดปริมาณสารคาร์บอนจากผงหมึกในอากาศ

ภายในสำานักงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขอนามัยของพนักงาน และ

ยังช่วยลดปริมาณกระดาษเสียจากกระบวนการผลิตอีกด้วย 

2.	การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	

บริษัทได้จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากร เช่น โครงการกระดาษ 

ให้ชีวิต เพื่อสานต่อนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ

ปลูกป่าทดแทนที่บริษัทได้ทำาต่อเนื่องตลอด 5 ปีเต็ม ในปี 2556 ได้ 

รณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วิธีคิดไปจน 

กระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการลดปรมิาณการใชก้ระดาษ ซึง่บริษทั 

สามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง 36% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้ง

ยังมีโครงการนำากระดาษที่ใช้แล้วมาจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

3.	การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน

โดยมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ร่วมกับ บริษัท อินโฟเซฟ จำากัด ในโครงการ “เปลี่ยนความลับ...ให้เป็น 

ความรัก” โดยนำากระดาษข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความลับของบริษัท เช่น 

ข้อมูลผู้บริโภค เอกสารสำาคัญทางกฎหมายมาย่อยสลายนำากลับมา

รีไซเคิล เพื่อช่วยลดกระบวนการลดโลกร้อน ลดจำานวนต้นไม้ที่นำามา

ใช้ ในกระบวนการผลิตกระดาษ นอกจากนี้แล้วยังจัดแคมเปญรณรงค์ 

การลดการใช้พลังงานในองค์กร ตัวอย่างเช่น รณรงค์การปิดหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ ปิดแอร์ และปิดไฟ ในช่วงเวลาพักกลางวัน เป็นต้น
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ซ. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

 

นวัตกรรมจากความรับผิดชอบทางสังคมของ SCBLIFE คือผลลัพธ์จาก

การประกอบกิจการด้วยการคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้น

ที่รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) 
เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งต่อสังคม และการนำา

ประโยชน์มาใช้ ในกระบวนการทำางาน และการดำารงชีวิต โดยผ่าน

กิจกรรมดังนี้ 

1.	กิจกรรม	มองด้วยใจ	ให้เห็นความรัก

เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ “กระดาษให้ชีวิต” นอกจากจะรณรงค์

ลดการใช้กระดาษ เรายังคำานึงถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีความ

เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน กลุ่มโรงเรียนสอนคนตาบอด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า

หมายที่น่าสนใจในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆ ในการดำารง

ชีวิต โดยการระดมทุนนำารายได้ไปผลิตหนังสืออักษรเบลล์ ให้กำาลังใจ

เรื่อง “กำาลังใจไม่เคยจาง” เพื่อน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทั้งกับน้องๆ ตาบอด และพี่ๆ อาสาที่ร่วม

กิจกรรมอีกด้วย

2.	โครงการประกันชีวิต	SCBLIFE	รักคุณ	
บริษัทเชื่อว่าการวางแผนทางการเงินที่ดี คือ การรู้จักเก็บ รู้จักออม และ 

บริหารความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในชีวิต เป็นจุดเร่ิมต้น

ของคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ บริษัทจึงมีแนวคิดภายใต้วิสัยทัศน์ “คู่แท้ 

ดูแลทั้งชีวิต” โดยเริ่มกับกลุ่มพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน

เป็นอันดับแรก ด้วยโครงการประกันชีวิต SCBLIFE รักคุณ เพื่อวางแผน

สร้างความมั่นคงในการดำาเนินชีวิต โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ที่มีเบี้ยประกันภัย ส่วนลด และสิทธิพิเศษตลอดชีพ ให้พนักงานเลือก

ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และจะมีโครงการให้ความรู้กับ

พนักงานในการวางแผนด้านการเงินในปีต่อไป

ฌ. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างย่ิงและ

จำาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม เช่น การยื่นคำาร้องขอ

จดลิขสิทธิ์ จดกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือขอความคุ้มครอง

ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำาหน้าที่ดังกล่าว ในการ 

ประกอบธุรกิจ บริษัทให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล 

อื่นๆ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า

ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลลูกค้า รวมถึงงานเขียน โสตทัศนวัสดุ และ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ งานดัดแปลงจากงานต้นแบบหรือการรวบรวม

งานที่จดลิขสิทธิ์แล้ว เป็นต้น 

 

ญ. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัทเชื่อว่าองค์กรสามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเกิดจาก

องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ มนุษย์และธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จึงเป็น

ที่มาของการบริหารจัดการดังนี้ 

1.	ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัว 

โดยให้พนักงาน “ทำางานอย่างมีความสุข และสนุกกับการทำางาน” โดย

ให้ความสำาคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.1	สภาพแวดล้อมในการทำางาน	

บริษัทมุ่งม่ันในการสร้างบรรยากาศในท่ีทำางานให้เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

มีระเบียบ มีความหลากหลาย เปิดกว้าง ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ

และการคุกคามในรูปแบบต่างๆ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยบริษัท

ได้จัดโครงการ Happy Work Place ในที่ทำางาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้

พนักงานเกิดความผ่อนคลายในที่ทำางาน มีความสมดุลในการใช้ชีวิตทั้ง

เรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน บริษัทเชื่อว่าการทำางานในภาวะที่ผ่อนคลาย

ย่อมส่งให้เกิดประสิทธิผลในการทำางานที่ดี และสอดรับกับวิสัยทัศน ์

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิด “คู่แท้ ดูแลทั้งชีวิต”

1.2	สวัสดิการสำาหรับพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนด

นอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายกำาหนด บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการ

อื่นๆ สำาหรับพนักงานดังนี้

- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

- เงินช่วยเหลือสำาหรับงานบวช งานมงคลสมรส หรืองานศพ

- ของขวัญและงานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน

- ท่องเที่ยวประจำาปี

- วันหยุดพิเศษเช่น ลาในเดือนเกิด หรือลาตามเทศกาล

1.3	กิจกรรมจิตอาสาสำาหรับพนักงาน	และครอบครัวของพนักงาน	

ในกระบวนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการมี

ส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมหรือจิตอาสาของพนักงาน เพื่อส่งเสริม และ 

สร้างสรรค์จริยธรรมที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมให้คน

เป็นคนดี อีกทั้งยังสร้างกำาลังใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของ

พนักงาน สามารถนำามาใช้ได้ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ตัวอย่าง

เช่น “กิจกรรมมองด้วยใจ ให้เห็นความรัก” ที่นำาน้องพิการทางสายตา

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งพนักงานจิตอาสา

และน้องๆ พิการทางสายตาอีกด้วย

2.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลในวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวด- 

ล้อม ในหัวข้อของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น บริษัทยังคำานึงถึงการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการทำางาน เนื่องจาก

บริษัทเป็นองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ ในการออกกรมธรรม์จากกระดาษจำานวน 

มาก ก่อให้เกิดขยะในสถานประกอบการ บริษัทจึงได้จัดกล่องคัดแยก

กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสมุดทำามือ 

โดยมีเป้าหมาย 500 เล่ม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในกระดาษ 

1 แผ่น และสำาหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้า บริษัทได้จัดเก็บและ

รวบรวมนำาไปต่อยอดทำาเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ให้น้องๆ พิการทางสมอง ที่

สถาบันราชานุกูลในปี 2557 ต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน

 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดย

มีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท

ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูล

จากฝ่ายบริหาร และสอบทานจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้าน

ต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความ

เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากร

อย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน

ของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการ

หรือผู้บริหารนำาไปใช้ โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำา

ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง

เพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ 

เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระไม่มีข้อ

สังเกตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 

2556 ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำาปี 2556 ว่าไม่พบข้อผิดพลาด 

จากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทาง 

การเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 

นางสาววราภรณ์ ลิ่วชิรากรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า

งานหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  

2554 โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจธนาคาร รวมกันมากกว่า 18 ปี และได้รับการ

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

อย่างกว้างขวาง ทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational 
Audit) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การประเมิน 

ระบบการควบคุมภายในแบบ COSO ของแต่ละระบบงาน การบริหาร

ความเสี่ยงตามแนว COSO-ERM การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติิการสารสนเทศด้วย COBIT Internal Audit Conference’ 10 
CoBit @ 5 For Management เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรม

และการดำาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปรากฎในตารางประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน และประวัติการ

เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำาหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 

รายชื่อผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compli-
ance) และคุณสมบัติ ดูรายละเอียดตามปรากฎในตารางประวัติการ

ศึกษา ประสบการณ์ทำางาน และประวัติการเข้ารับการอบรม ที่เกี่ยวข้อง

ของผู้ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

14 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

บริษัทมีการทำาธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 โดยครอบคลุมถึง

ความหมายของบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำาหนดราคาระหว่างกัน และมูลค่าของรายการระหว่างกัน

15 รายการระหว่างกัน  
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16 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

สินทรัพย์ลงทุน | Investment assets

สินทรัพย์รวม | Total assets

เงินสำารองประกันชีวิต | Life policy reserve

รายได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ | Net premium earned
(สุทธิจากสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ |

Net unearned premium reserves)

รายได้จากการลงทุน | Net investment income

ค่าใช้จ่ายการรับประกันชีวิต | Underwriting expenses

กำาไรสุทธิ | Net profit

 47,380

 50,006

 43,667

 19,298

 2,086

 17,389

 1,582

25542552 2555*2553 2556� สรุปผลประกอบการที่สำาคัญในรอบ 5 ปี

 79,573

 87,405

 75,016

 29,853

 3,381

 27,556

 2,499

 62,136

 66,229

 57,583

 24,323

2,691

 22,359

 2,115

 131,111

 140,587

 124,535

 45,030

 5,350

 43,044

 4,734

 105,671

 116,281

 100,284

 41,535

 4,283

 39,504

 3,447

* ในปี 2556 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และได้ปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินปี 2555 ย้อนหลัง หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ลงทุน

Investment assets

สินทรัพย์รวม

Total assets

เงินสำารองประกันชีวิต

Life policy reserve

รายได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ

Net premium earned

รายได้จากการลงทุน

Net investment income

ค่าใช้จ่ายการรับประกันชีวิต

Underwriting expenses

กำาไรสุทธิ

Net profit

ล้านบาท | Million baht

150,0000 50,00025,000 75,000 100,000 125,000

150,0000 50,00025,000 75,000 100,000 125,000

150,0000 50,00025,000 75,000 100,000 125,000

6,0000 2,0001,000 3,000 4,000 5,000

50,0000 20,00010,000 30,000 40,000

50,0000 20,00010,000 30,000 40,000

5,0000 2,0001,000 3,000 4,000

ล้านบาท | Million baht

ล้านบาท | Million baht

ล้านบาท | Million baht

ล้านบาท | Million baht

ล้านบาท | Million baht

ล้านบาท | Million baht

131,111

140,587

124,535

45,030

5,350

43,044

4,734
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อัตรากำาไรสุทธิ | Net profit ratio

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | Return on shareholder’s equity (ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | Return on assets (ROA)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | Book value per share

กำาไรสุทธิต่อหุ้น | Earnings per share

เงินปันผลต่อหุ้น | Dividend per share

 7.39

 34.61

 3.16

 68.74

 23.79

 3.60

%

%

%

บาท

บาท

บาท

หน่วย 25542552 2555*2553 2556

� อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญในรอบ 5 ปี

 (Financial ratios)

 7.49

 34.20

 3.25

 124.72

 37.58

 7.00

 7.80

 38.83

 3.64

 95.09

 31.81

 6.75

 9.38

 42.07

 3.69

 172.60

 71.19

 45.11

 7.52

 35.66

 3.38

 165.87

 51.84

 30.00

* ในปี 2556 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และได้ปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินปี 2555 ย้อนหลัง

อัตรากำาไรสุทธิ

Net profit ratio

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

Return on shareholder’s equity (ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

Return on assets (ROA)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

Book value per share

กำาไรสุทธิต่อหุ้น

Earnings per share

เงินปันผลต่อหุ้น

Dividend per share

10%0 4%2% 6% 8%

50%0 20%10% 30% 40%

500 2010 30 40

5%0 2%1% 3% 4%

2000 50 100 150

1000 25 50 75

%

%

%

บาท | Baht

บาท | Baht

บาท | Baht

9.38%

42.07%

3.69%

172.60

71.19

45.11

2552 | 2009 2553 | 2010 2554 | 2011 2555 | 2012 2556 | 2013
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17 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ | Management Discussion and Analysis: MD&A

 � ฐานะการเงิน

  

สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 140,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,305 ล้านบาท (+21%) จากปี 2555 สินทรัพย์ลงทุนมีจำานวน 131,111 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วน 93% ของสินทรัพย์รวมในปี 2556 ซึ่งเกิดจากพอร์ตเงินลงทุนที่เติบโตขึ้นตามรายได้เบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 23,858 ล้านบาท (+23%) โดยเพิ่มขึ้นจาก 105,251 ล้านบาท ในปี 2555 มาเป็น 129,109 ล้านบาทในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็น 

ผลมาจากเงินสำารองประกันชีวิตที่สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้น 448 ล้านบาท (+4%) โดยเพิ่มขึ้นจาก 11,030 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 11,478 ล้านบาทในปี 2556 ส่วนใหญ่

มาจากยอดกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนจากการปรับเงินลงทุนเผื่อขายให้เป็นมูลค่า

ยุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

สินทรัพย์ลงทุน

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

หนี้สินจากสัญญาประกันชีวิต

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ทุนที่ชำาระแล้ว

กำาไรสะสม

องค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ลงทุน

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

  เงินลงทุนเผื่อขาย

  ตราสารอนุพันธ์

   เงินให้กู้ยืม

สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด

2556

2556
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม

2555

2555
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลต่างจากปีก่อน

 จำานวนเเงิน อัตรา (%)

ผลต่างจากปีก่อน

 (%)

 5,731

 1,971

 131,111

 1,774

 140,587

 125,497

 1,845

 1,767

 129,109

 665

 10,719

 94

 11,478

 140,587

 87,905

 33,400

 11

 121,316

 9,795

 9,795

 131,111

 (1,343)

 115

 25,440

 93

 24,305

 24,085

 (28)

 (199)

 23,858

 0

 1,734

 (1,287)

 448

 24,305

 (19%)

 6%

 24%

 6%

 21%

 24%

 (1%)

 (10%)

 25%

 0%

 19%

 (93%)

 4%

 21%

 9%

 110%

 (50%)

 26%

 7%

 7%

 24%

 7,074

 1,856

 105,671

 1,681

 116,281

 101,412

 1,873

 1,966

 105,251

 665

 8,985

 1,380

 11,080

 116,281

 80,577

 15,946

 22

 96,545

 9,126

 9,126

 105,671
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 � ผลการดำาเนินงาน

  

บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2556 จำ�นวน 4,734 ล้�นบ�ท เทียบกับปี 2555 บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ 3,447 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 1,287 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 โดยมีส�เหตุที่สำ�คัญจ�กร�ยได้ เพิ่มขึ้น 4,634 ล้�นบ�ท (+10%) ส่วนใหญ่มีส�เหตุม�จ�ก

- ร�ยได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ เพิ่มขึ้น 3,495 ล้�นบ�ท (+8%) โดยเพิ่มขึ้นจ�ก 41,535 ล้�นบ�ทในปี 2555 ม�เป็น 45,030 ล้�นบ�ทในปี 2556  

 ส่วนใหญ่ม�จ�กยอดเบี้ยประกันภัยปีต่อไปที่เพิ่มขึ้น

- ร�ยได้ค่�บำ�เหน็จ เพิ่มขึ้น 72 ล้�นบ�ท (+175%) เกิดจ�กยอดที่เพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัยต่อ และ

- ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิ เพิ่มขึ้น 1,067 ล�้นบ�ท (+25%) ส่วนใหญ่ม�จ�กร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปต�มพอร์ตเงินลงทุน 

 ที่ขย�ยตัวเพิ่มข้ึน

หน่วย : ล้�นบ�ท

รายได้

 ร�ยได้จ�กเบี้ยประกันสุทธิ

 ร�ยได้ค่�บำ�เหน็จ

 ร�ยได้จ�กก�รลงุทนสุทธิ

 รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ค�่ใช้จ่�ยในก�รประกันชีวิต

  เงินสำ�รองประกันชีวิตเพิ่มจ�กปีก่อน

  ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์

  ค่�สินไหมทดแทน และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทน

  ค�่จ�้งและค่�บำ�เหน็จ

  ค�่ใช้จ่�ยในก�รประกันชีวิตอื่น

  รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันชีวิต

 ค�่ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

 รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรจากการรับประกันชีวิต

กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน

ร�ยได้อื่น

กำาไรจากการดำาเนินงาน

เงินสมทบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  

2556
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2555
ผลต่�งจ�กปีก่อน

 จำ�นวนเเงิน อัตร� (%)

 45,030 

 114

 5,350

 50,493

 24,252

 10,097

 1,038

 7,501

 157

 43,044

 2,455

 46,499

 4,994

 979

 48

 6,021

 80

 45

 5,895

 1,161

 4,734

 71.19

 3,498

 72

 1,067

 4,634

 (1,016)

 4,390

 (252)

 408

 10

 3,540

 199

 3,739

 895

 512

 9

 1,415

 4

 4

 1,408

 121

 1,287

 19.35

 8%

 175%

 25%

 10%

 4%

 77%

 20%

 6%

 7%

 9%

 9%

 9%

 22%

 110%

 22%

 31%

 6%

 9%

 31%

 12%

 37%

 37%

 41,535

 41

 4,283

 45,859

 25,268

 5,707

 1,290

 7,092

 147

 39,504

 2,256

 41,760

 4,099

 467

 39

 4,605

 76

 42

 4,488

 1,041

 3,447

 51.84
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เงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับ

ค่�ใช้จ่�ยลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2556
(ล้�นบ�ท)

2555
(ล้�นบ�ท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ผลต�่งจ�กปีก่อน

 (%)

 351

 5,048

 (49)

 5,350

 44%

 24%

 40%

 25%

 244

 4,074

 (35)

 4,283

ค่�ใช้จ�่ย เพิ่มขึ้น 3,739 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ม�จ�ก

1) ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย เพิ่มขึ้น 3,540 ล�้นบ�ท (+9%) โดยมีส�เหตุหลักม�จ�ก

 - เงินสำ�รองประกันชีวิต ลดลง 1,016 ล้�นบ�ท (-4%) เกิดจ�กบริษัทมีผลิตภัณฑ์ระยะสั้นที่ข�ยในระหว�่งปี 2555 ครบกำ�หนดสัญญ�ในปี 2556  

  และยอดข�ยผลิตภัณฑ์ระยะสั้นในปี 2556 ลดต่ำ�ลง ส่งผลให้เงินสำ�รองลดลงจ�กปีก่อน

 - ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์ เพิ่มขึ้น 4,390 ล�้นบ�ท (+77%) สืบเนื่องม�จ�กก�รจ่�ยเงินครบกำ�หนดสัญญ�ของผลิตภัณฑ์ระยะสั้นที่ข�ย 

  ในระหว�่งปี 2555

 - ค่�จ้�งและค�่บำ�เหน็จ เพิ่มขึ้น 408 ล�้นบ�ท (+6%) ซึ่งเป็นไปในทิศท�งเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8 และ

 - ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ�่ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน ลดลง 252 ล้�นบ�ท (-20%)

2) ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น เพิ่มขึ้น 199 ล้�นบ�ท (+9%) ซึ่งเป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับก�รเติบโตของร�ยได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

กำ�ไรจ�กข�ยเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 512 ล้�นบ�ท (+110%) เนื่องม�จ�กบริษัทได้รับผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในตร�ส�รทุน

ค�่ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 121 ล�้นบ�ท (+12%) ซึ่งเป็นไปต�มก�รเพิ่มขึ้นของผลกำ�ไรสุทธิของบริษัท
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18 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ข�้พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2556 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุซึ่ง

ประกอบด้วยสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล�่นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ

สำ�คัญไม่ว�่จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�น

ก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด�้นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�ง 

สมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�ร

ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ

ของงบก�รเงินไม่ว�่จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล�่ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ 

วัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ย

ก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

ข�้พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข�้พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 

ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไข ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบ�ยถึงผลกระทบต่อกิจก�รจ�กก�รนำ�

นโยบ�ยก�รบัญชีใหม่ม�ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำ�ม�แสดงนี้นำ�ม�จ�กงบก�รเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 

และสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และหลังจ�กปรับปรุงร�ยก�รต�มที่ได้อธิบ�ยไว้ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3

(สุพจน์ สิงห์เสน่ห์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เลขทะเบียน 2826

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

กรุงเทพมห�นคร

28 กุมภ�พันธ์ 2557
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19 งบการเงิน

 � งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิินทรัพย์

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนค้�งรับ

เบี้ยประกันภัยค�้งรับ - สุทธิ

ลูกหนี้และสินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ

สินทรัพย์ลงทุน

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  ตร�ส�รอนุพันธ์

  เงินลงทุนเผื่อข�ย

  เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

 เงินให้กู้ยืม

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวมสิินทรัพย์

5, 29

6

7

8

9

10

11

3, 12

13

หม�ยเหตุ

 5,731,105,703 

 1,971,224,633 

 821,142,431 

 46,043,600 

 10,733,084 

 33,400,271,078 

 87,904,878,119 

 9,794,749,527 

 173,693,845 

 332,103,373 

 98,286,474 

 302,281,595

 140,586,513,462 

31 ธันว�คม 2556 

 7,073,668,487 

 1,856,267,500 

 630,201,728 

 240,433,517 

 21,475,006 

 15,946,045,740 

 80,576,684,269 

 9,126,385,349 

 174,141,274 

 270,780,022 

 0

 364,973,577 

 116,281,056,469 

31 ธันว�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

 4,945,986,938 

 1,657,580,484 

 531,607,741 

 72,226,559 

 12,499,836 

 6,797,904,685 

 65,117,125,694 

 7,645,132,978 

 208,974,473 

 294,074,343 

 9,977,192 

 121,991,933 

 87,415,082,856 

1 มกร�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)



Annual Report 2013

61

บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บ�ท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย

เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ

หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันชีวิต

 สำ�รองประกันชีวิต

 ผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ค้�งจ่�ย

 สำ�รองค่�สินไหมทดแทนและค�่สินไหมทดแทนค�้งจ่�ย

 สำ�รองเบี้ยประกันภัย

 เบี้ยประกันรับล่วงหน้�

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

ตร�ส�รอนุพันธ์

ค�่ใช้จ่�ยค�้งจ่�ย

เจ�้หนี้เงินลงทุน

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นส�มัญ จำ�นวน 80,000,000 หุ้น มูลค�่หุ้นละ 10 บ�ท

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

  หุ้นส�มัญ จำ�นวน 66,500,000 หุ้น มูลค�่หุ้นละ 10 บ�ท

กำ�ไรสะสม

 จัดสรรแล้ว

  ทุนสำ�รองต�มกฏหม�ย

 ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 สำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

14

15

16

17

18

8

29

3, 12

19

20

หม�ยเหตุ

 562,955,201 

 51,193,575 

 124,535,262,973 

 329,784,456 

 185,809,070 

 433,425,278 

 12,550,799 

 134,788,746 

 116,688,656 

 1,844,897,657 

 217,672,265 

 - 

 683,607,690 

 129,108,636,366

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 10,652,629,234 

 175,137,322 

 (81,389,460)

 11,477,877,096 

 140,586,513,462 

31 ธันว�คม 2556 

 482,471,581 

 108,158,881 

 100,283,629,382 

 477,373,880 

 237,746,988 

 399,555,870 

 13,960,768 

 118,783,546 

 14,690,809 

 1,872,653,421 

 97,334,230 

 291,134,117 

 853,297,508 

 105,250,790,981

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 8,918,271,302 

 5,427,357 

 1,375,066,829 

 11,030,265,488 

 116,281,056,469 

31 ธันว�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

 563,155,959 

 1,058,112 

 75,015,773,618 

 224,337,850 

 164,246,499 

 399,662,998 

 15,543,731 

 91,015,229 

 5,298,615 

 1,255,521,319 

 777,372,675 

 - 

 598,013,760 

 79,111,000,365

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 7,467,629,030 

 5,760,977 

 99,192,484 

 8,304,082,491 

 87,415,082,856 

1 มกร�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)
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 � งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หน่วย : บ�ท

รายได้

ร�ยได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ

ร�ยได้ค่�บำ�เหน็จ

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันชีวิต

 เงินสำ�รองประกันชีวิตเพิ่มจ�กปีก่อน

 ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์

 ค�่สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทน

 ค�่จ้�งและค่�บำ�เหน็จ

 ค�่ใช้จ่�ยในก�รรับประกันชีวิตอื่น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

 ค�่ใช้จ่�ยพนักง�นที่ไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันชีวิต

  และก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

 ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับอ�ค�รและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันชีวิต

 ค�่ภ�ษีอ�กร

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 ค�่ตอบแทนกรรมก�ร

 ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รตล�ด

 ค�่ใช้จ่�ยอื่น

 รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันชีวิต

กำาไรจากการรับประกันชีวิต

กำ�ไรจ�กเงินลงทุน

ร�ยได้อื่น

กำาไรจากการดำาเนินงาน

เงินสมทบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม

 ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

 ก�รเปลี่ยนแปลงในสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

 ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย

  สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

 ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

23

23

24

23

29

25

31

33

26.1

21

27

หม�ยเหตุ

 45,029,549,470 

 113,699,333 

 5,349,651,633 

 50,492,900,436 

 24,251,633,591 

 10,097,118,284 

 1,037,803,820 

 7,500,520,981 

 156,633,083 

 1,076,640,918 

 283,274,274 

 147,443,874 

 3,559,225 

 4,340,000 

 475,048,794 

 464,882,501 

 2,455,189,586 

 45,498,899,345 

 4,994,001,091 

 978,777,813 

 48,069,556 

 6,020,848,460 

 79,910,306 

 45,486,502 

 5,895,451,652 

 1,161,279,667 

 4,734,171,985 

 147,162,011 

 (1,820,570,361)

 - 

 386,662,026 

 (1,286,746,324)

 3,447,425,661 

 71.19 

2556

 41,534,552,318 

 41,362,375 

 4,282,996,601 

 45,858,911,294 

 25,267,855,764 

 5,706,782,511 

 1,290,004,169 

 7,092,407,667 

 146,696,405 

 1,047,414,271 

 283,516,007 

 118,996,787 

 34,787,483 

 2,640,000 

 353,275,352 

 415,537,794 

 2,256,167,694 

 41,759,914,210 

 4,098,997,084 

 466,997,520 

 39,361,676 

 4,605,356,280 

 75,534,324 

 41,897,898 

 4,487,924,058 

 1,040,637,631 

 3,447,286,427 

 (417,024)

 1,594,842,931 

 (1,644,155)

 (318,885,182)

 1,273,896,570 

 4,721,182,997 

 51.84

2555

 สำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันว�คม

 สำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันว�คม

(ปรับปรุงใหม่)
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 � งบกระแสเงินสด บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หน่วย : บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ

ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

ร�ยได้อื่น

ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์

ค�่สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

ค�่จ้�งและค่�บำ�เหน็จ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันชีวิตอื่น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

จ�่ยภ�ษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืม

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืม

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 1 มกร�คม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5

หม�ยเหตุ

 44,783,229,116 

 5,003,365,245 

 348,074,453 

 145,365,203 

 (10,244,707,708)

 (1,087,366,959)

 (7,410,991,857)

 (149,976,002)

 (2,473,490,435)

 (1,083,554,611)

 27,829,946,445 

 11,364,526,618 

 235,500,000 

 2,710,000,000 

 2,384,776 

 14,312,411,394 

 (35,594,280,305)

 (903,788,723)

 (3,815,000,000)

 (72,989,504)

 (99,048,038)

 (40,485,106,570)

 (26,172,695,176)

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 (1,342,562,784)

 7,073,668,487 

 5,731,105,703

2556

 41,590,259,867 

 3,927,936,833 

 255,645,834 

 62,967,301 

 (5,453,746,482)

 (1,213,651,853)

 (6,671,187,454)

 (137,296,755)

 (2,089,811,316)

 (1,139,095,881)

 29,132,020,094 

 5,404,874,037 

 161,750,000 

 10,000,000 

 5,604,074 

 5,582,228,111 

 (25,682,204,323)

 (1,642,260,061)

 (3,210,000,000)

 (42,650,510)

 (14,451,762)

 (30,591,566,656)

 (25,009,338,545)

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 2,127,681,549 

 4,945,986,938 

 7,073,668,487

2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันว�คมสำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันว�คม
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 � งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

 กำ�ไร

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในงวดก่อน

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

 กำ�ไร

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3 (ข)

28, 29

21

3 (ข)

28, 29

21

หม�ยเหตุ

 665,000,000 

 - 

 665,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 665,000,000 

 665,000,000 

 - 

 665,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 665,000,000 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำ�ระแล้ว

 66,500,000 

 - 

 66,500,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 66,500,000 

 66,500,000 

 - 

 66,500,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 66,500,000 

ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย

 7,431,413,473 

 36,215,557 

 7,467,629,030 

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 3,447,286,427 

 (1,644,155)

 3,445,642,272 

 8,918,271,302 

 8,864,281,872 

 53,989,430 

 8,918,271,302 

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 4,734,171,985 

 - 

 4,734,171,985 

 10,652,629,234 

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม
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บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : บ�ท

 7,201,221 

 (1,440,244)

 5,760,977 

 - 

 - 

 - 

 (333,620)

 (333,620)

 5,427,357 

 6,784,197 

 (1,356,840)

 5,427,357 

 - 

 - 

 - 

 169,709,965 

 169,709,965 

 175,137,322 

สำ�รองร�ยก�ร

ป้องกันคว�มเสี่ยง

 123,990,605 

 (24,798,121)

 99,192,484 

 - 

 - 

 - 

 1,275,874,345 

 1,275,874,345 

 1,375,066,829 

 1,718,833,536 

 (343,766,707)

 1,375,066,829 

 - 

 - 

 - 

 (1,456,456,289)

 (1,456,456,289)

 (81,389,460)

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่ิอข�ย

 131,191,826 

 (26,238,365)

 104,953,461 

 - 

 - 

 - 

 1,275,540,725 

 1,275,540,725 

 1,380,494,186 

 1,725,617,733 

 (345,123,547)

 1,380,494,186 

 - 

 - 

 - 

 (1,286,746,324)

 (1,286,746,324)

 93,747,862 

 8,294,105,299 

 9,977,192 

 8,304,082,491 

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 3,447,286,427 

 1,273,896,570 

 4,721,182,997 

 11,030,265,488 

 11,321,399,605 

 (291,134,117)

 11,030,265,488 

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 4,734,171,985 

 (1,286,746,324)

 3,447,425,661 

 11,477,877,096 

รวมองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบก�รเงินจ�กคณะกรรมก�รบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2557

20 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ข้อมูลทั่วไป

เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เบี้ยประกันภัยค้�งรับ - สุทธิ

ลูกหนี้และสินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินให้กู้ยืม

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

สินทรัพย์อื่น

สำ�รองประกันชีวิต

ผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ค้�งจ่�ย

สำ�รองค�่สินไหมทดแทนและค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ย

สำ�รองเบี้ยประกันภัย

ภ�ระผูกพันของผลประโยชน์พนักง�น

หนี้สินอื่น

สำ�รอง

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนง�นดำ�เนินง�น

ก�รร�ยง�นข้อมูลต�มประเภทก�รรับประกันชีวิต

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิ

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

เงินปันผล

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

เครื่องมือท�งก�รเงิน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

หลักทรัพย์ประกันว�งไว้กับน�ยทะเบียน

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นและภ�ระผูกพัน

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภ�พของสินทรัพย์

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ยังไม่ได้ ใช้

ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่

หมายเหตุ สารบัญ
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 � 1. ข้อมูลทั่วไป

 

บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร 10400 

บริษัทจดทะเบียนกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2531 

บริษัทใหญ่ได้แก่ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับก�รรับประกันชีวิต

 � 2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบก�รเงินน้ีจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินรวมถึงแนว

ปฏิบัติท�งก�รบัญชีที่ประก�ศใช้โดยสภ�วิช�ชีพบัญชีฯ (“สภ�วิช�ชีพ

บัญชี”) กฎระเบียบและประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันชีวิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีก�ร 

เงื่อนไข และระยะเวล�ในก�รจัดทำ�และยื่นงบก�รเงิน และร�ยง�น

เกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทประกันชีวิต ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2556) 

ลงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2556 ซึ่งส�ม�รถใช้รูปแบบงบก�รเงินต�ม

ประก�ศฉบับเดิม ลงวันที่ 27 พฤษภ�คม 2553

สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

หล�ยฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่รอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 

ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภ�ษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง 

(ปรับปรุง 2552) ของอัตร�แลกเปลี่ยนของเงินตร� 

    ต่�งประเทศ

มาตรฐานการรายงาน ส่วนง�นดำ�เนินง�น 

ทางการเงิน ฉบับที่ 8

ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินข้�งต้นนั้นมีผลให้

เกิดก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีของบริษัท ผลกระทบจ�กก�ร 

เปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3

นอกเหนือจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ข้�งต้น สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น 

ท�งก�รเงิน ซึ่งมีผลบังคับสำ�หรับงบก�รเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกร�คม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีก�รนำ�ม�ใช้สำ�หรับก�รจัดทำ�

งบก�รเงินนี้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ดังกล�่วได้เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 36

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบก�รเงินนี้จัดทำ�ข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์ก�รบันทึกต�มร�ค�ทุนเดิม 

ยกเว้นร�ยก�รที่สำ�คัญที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินดังต่อไปนี้

- ตร�ส�รอนุพันธ์ วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ยุติธรรม

- สินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ย วัดมูลค�่ด้วยร�ค�ยุติธรรม 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

งบก�รเงินนี้แสดงหน่วยเงินตร�เป็นเงินบ�ท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ใน 

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

ผู้บริห�รต้องใช้วิจ�รณญ�ณ ก�รประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นหล�ย

ประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชีและก�ร

ร�ยง�นจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้ และค�่ใช้จ่�ย 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งจ�กที่ประม�ณไว้

ประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นที่ใช้ ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินจะได้รับ ก�ร

ทบทวนอย่�งต่อเนื่องก�รปรับประม�ณก�รท�งบัญชีจะบันทึกในงวด

บัญชีที่ประม�ณก�รดังกล่�วได้รับก�รทบทวนและในงวดอน�คตที่ได้ 

รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประม�ณคว�มไม่แน่นอนและข้อสมมติฐ�นที่สำ�คัญ

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชี มีผลกระทบสำ�คัญต่อก�รรับรู้จำ�นวน

เงินในงบก�รเงินซึ่งประกอบด้วยหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 สำ�รองประกันชีวิต

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ 

     ค้�งจ่�ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 สำ�รองค่�สินไหมทดแทน 

     และค่�สินไหมทดแทน

     ค้�งจ่�ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 สำ�รองเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ภ�ระผูกพันของ

     ผลประโยชน์พนักง�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 เครื่องมือท�งก�รเงิน
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หน่วย : บ�ท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ เพิ่มขึ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ก�รเปลี่ยนแปลงในสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำาไรหรือขาดทุน

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ลดลง

กำาไรสำาหรับปีเพิ่มขึ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิ จากภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทต่อหุ้น)

 98,286,474 

 -

 56,747,995

 21,191,114

 20,347,365

 98,286,474

31 ธันว�คม 2556 

 -

 291,134,117 

 53,989,430

 (1,356,840) 

 (343,766,707)

 (291,134,117)

31 ธันว�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

 9,997,192 

 -

 36,215,557

 (1,440,244)

 (24,798,121)

 9,977,192

1 มกร�คม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

 2,758,565

 2,758,565

 386,662,026

 386,662,026

 389,420,591

 0.04

 17,773,873

 17,773,873

 (318,885,182)

 (318,885,182)

 (301,111,311)

 0.27

2556

สำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันว�คม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

 � 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 

(ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 ผลจ�กก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และประก�ศสภ�วิช�ชีพ

บัญชีดังที่กล�่วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยน

นโยบ�ยก�รบัญชีดังนี้

- ก�รบัญชีภ�ษีเงินได้

- ก�รบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลก 

 เปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

- ก�รนำ�เสนอข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�น

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับนโยบ�ยก�รบัญชีใหม่ท่ีบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ 

ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ง) ดังนี้ สำ�หรับ

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอื่นที่ออก และปรับปรุงใหม่นั้นไม่มี

ผลกระทบต่อนโยบ�ยก�รบัญชี ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัท

(ข) การบัญชีภาษีเงินได้

ก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รของม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้

กิจก�รต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีในงบ

ก�รเงิน 

สินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีคือ จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่

กิจก�รได้รับคืนหรือต้องจ่�ยในอน�คตต�มลำ�ดับ ซ่ึงเกิดจ�กผลแตกต่�ง 

ช่ัวคร�วระหว่�งมูลค่�ท�งบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบ

แสดงฐ�นะก�รเงินกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และข�ดทุน

ท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ ใช้ นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้รอก�รตัด

บัญชีได้อธิบ�ยไว้ ในหม�ยเหตุข้อ 4 (ถ)

บริษัทถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 สำ�หรับรอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบก�รเงิน โดยถือเสมือนว่�บริษัท

ได้บันทึก ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีม�โดยตลอด

จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่องบการเงิน สรุปได้ดังนี้

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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(ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 บริษัทถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 

ก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รของม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่�งๆ ที่ใช้ ในก�รร�ยง�น ซึ่งเป็น 

สกุลเงินที่พิจ�รณ�ว่�เป็นสกุลเงินในสภ�วะแวดล้อมท�งเศรษฐกิจ

ที่กิจก�รนั้นประกอบกิจก�ร ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) กำ�หนดให้กิจก�ร ระบุสกุลเงินที่ใช้ ในก�รดำ�เนินง�นและแปลง

ค่�ร�ยก�รท่ีเป็นสกุลต่�งประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ ในก�รดำ�เนินง�น 

และร�ยง�นผลกระทบจ�กก�รแปลงค่�ดังกล่�วต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) ได้ ให้คำ�นิย�มสำ�หรับเงินตร�ต่�งประเทศคือ เงินตร�สกุลอื่น

นอกเหนือจ�กสกุลเงินที่ใช้ ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร

ผู้บริห�รกำ�หนดสกุลเงินท่ีใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นสกุลเงินบ�ท 

ดังนั้นก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 จะไม่ได้รับ 

ผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือกำ�ไรสะสมของบริษัท

(ง) การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 บริษัทถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนง�นดำ�เนินง�น บริษัทได้นำ�นโยบ�ย

ก�รบัญชีใหม่ม�ใช้ย้อนหลัง และปรับย้อนหลังข้อมูลต�มส่วนง�นของปี 

2555 ที่รวมอยู่ในงบก�รเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 ของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ก�รเปลี่ยนแปลง

ดังกล่�วกระทบเพียงก�รเปิดเผยข้อมูลเท่�นั้นและไม่มีผลกระทบต่อ

สินทรัพย์ หนี้สิน หรือกำ�ไรต่อหุ้นของบริษัท

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 8 นำ�เสนอมุมมองของผู้บริห�ร 

ในก�รร�ยง�นข้อมูลส่วนง�น จึงมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รนำ�เสนอและ

ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนง�น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนง�นอ้�งอิงจ�ก

ข้อมูลภ�ยในที่ได้ร�ยง�นต่อผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนิน-

ง�นของบริษัท (ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร) อย�่งสม่ำ�เสมอ เพื่อประเมิน

ผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�นและเพ่ือจัดสรรทรัพย�กรให้ส่วนง�น 

ดังกล�่ว 

ก�รถือปฎิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 8 นี้ส่งผล

ให้บริษัทนำ�เสนอส่วนง�น “Bancassurance” เป็นส่วนง�นดำ�เนินง�น 

(หม�ยเหตุข้อ 22)

 � 4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 

นโยบ�ยก�รบัญชีท่ีนำ�เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอสำ�หรับ

งบก�รเงินทุกรอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น ยกเว้นที่ได้กล่�วไว้ ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงินข้อ 3 เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชี

(ก) เงินตราต่างประเทศ

ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นสกุลเงินบ�ท โดย

ใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตร�ต�่งประเทศ ณ วันที่

ร�ยง�น แปลงค่�เป็นสกุลเงินบ�ท โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจ�กร�ยก�รบัญชีท่ีเป็นเงินตร� 

ต�่งประเทศซึ่งบันทึกต�มเกณฑ์ร�ค�ทุนเดิม แปลงค่�เป็นสกุลเงินบ�ท 

โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝ�ก

ธน�ค�รประเภทจ�่ยคืนเมื่อทวงถ�ม และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พ

คล่องสูง ซึ่งมีอ�ยุเท�่กับ 3 เดือนหรือน้อยกว�่นั้นนับจ�กวันที่ได้ม�

(ค) เบี้ยประกันภัยค้างรับ

เบี้ยประกันภัยค้�งรับแสดงด้วยมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับ ค�่เผื่อหนี้สงสัย

จะสูญประม�ณจ�กก�รสอบท�นยอดคงเหลือ ณ วันที่ร�ยง�น หนี้สูญที่

เกิดขึ้นในระหว�่งปีตัดเป็นค่�ใช้จ�่ยทันทีที่เกิดขึ้น

(ง) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ และการป้องกัน 

ความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ได้ถูกนำ�ม�ใช้เพื่อจัดก�ร

คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร� 

ต่�งประเทศ อัตร�ดอกเบี้ยที่เกิดจ�กกิจกรรมลงทุน และเพื่อป้องกัน

คว�มเสี่ยงเท่�นั้น เครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้

เพื่อค�้ 

เครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ม

แรกด้วยมูลค่�ยุติธรรม ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว

บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อเกิดขึ้น ก�รวัดมูลค่�ใหม่ภ�ยหลังก�ร

บันทึกครั้งแรกใช้มูลค่�ยุติธรรม โดยก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรม

จะถูกบันทึกดังนี้ 

มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์ถือต�มเทคนิคก�รประมูลร�ค�รวม

ถึงวิธีก�รคิดลดกระแสเงินสด

การป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด

ในกรณีท่ีนำ�เครื่องมือท�งก�รเงินท่ีเป็นตร�ส�รอนุพันธ์ม�ใช้เพื่อป้องกัน 

ก�รเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของร�ยก�รสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ 

บันทึกในบัญชี หรือของร�ยก�รท่ีค�ดว่�มีโอก�สเกิดข้ึนค่อนข้�งสูง ซ่ึงมี 

ผลกระทบต่อกำ�ไรหรือข�ดทุนก�รเปล่ียนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของ 

ก�รป้องกันคว�มเส่ียงกระแสเงินสดเฉพ�ะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ใน 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มส่ียง
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ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ห�กก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของร�ยก�รที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น ทำ�ให้เกิด

ก�รรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินท�งก�รเงิน กำ�ไรหรือข�ดทุนที่เกิดจ�กก�ร

ป้องกันคว�มเสี่ยงจะถูกรับรู้ ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่นำ�ไป

รวมไว้ ในต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันคว�มเสี่ยง 

แต่จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อมี

ก�รรับรู้กำ�ไรหรือข�ดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เสมือนเป็นก�รจัด

ประเภทร�ยก�รใหม่

การบันทึกบัญชีเมื่อหยุดป้องกันความเสี่ยง

ก�รบัญชีเกี่ยวกับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงเลิกใช้ โดยไม่ปรับปรุงย้อนหลัง 

เมื่อเครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยงหมดอ�ยุหรือถูกข�ยถูกเพิกถอน หรือ

ได้ ใช้สิทธิต�มสัญญ�แล้วหรือไม่เข้�เงื่อนไขก�รบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอีกต่อไป กำ�ไรหรือข�ดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือท�งก�รเงินเพื่อใช้ป้องกันคว�มเสี่ยงซึ่งเดิมบันทึกสะสมไว้ ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นให้ยังคงไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นและรับรู้เมื่อร�ยก�รที่

ค�ดว�่จะเกิดขึ้นได้บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน ในกรณีร�ยก�รที่ค�ดไว้

ไม่เกิดขึ้น กำ�ไรหรือข�ดทุนสะสมซึ่งเดิมแสดงไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะ

รับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที

(จ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ตร�ส�รหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและส�ม�รถถือจนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็น

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด แสดง

ในร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยหักด้วยข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน 

ผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุนที่ซื้อม�กับมูลค่�ไถ่ถอนของตร�ส�รหนี้จะถูกตัด

จ่�ยโดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอ�ยุของตร�ส�รหนี้ที่เหลือ

ตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในคว�มต้องก�รของ

ตล�ด นอกเหนือจ�กที่ตั้งใจถือไว้จนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงิน

ลงทุนเผื่อข�ย ภ�ยหลังก�รรับรู้มูลค่�ในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อข�ย

แสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม และก�รเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลข�ดทุนจ�ก

ก�รด้อยค่�และผลต่�งจ�กสกุลเงินตร�ต่�งประเทศของร�ยก�รที่เป็น

ตัวเงิน รับรู้ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�และ

ผลต่�งจ�กก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

เมื่อมีก�รตัดจำ�หน�่ยเงินลงทุน ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนสะสมที่เคยบันทึก

ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะรับรู้ โดยตรงเข้�ในกำ�ไรหรือข�ดทุน ในกรณีที่เป็น

เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

โดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ผู้บริห�รกำ�หนดก�รจัดประเภทของเงินลงทุนเมื่อซื้อ และประเมินจุด

ประสงค์ใหม่อย่�งสม่ำ�เสมอ

เงินลงทุนในตร�ส�รทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ด

แสดงในร�ค�ทุนหักข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่

มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รหน้ีคำ�นวณต�มร�ค�จ�กสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย

มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดจะใช้ร�ค�

เสนอซื้อของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ร�ยง�น

เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ผลต่�งระหว�่งจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและ

มูลค่�ต�มบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือข�ดทุนสะสมจ�กก�รตีร�ค�หลัก

ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกรับรู้ ในกำ�ไรหรือ

ข�ดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำ�หน่�ยบ�งส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ ก�รคำ�นวณ

ต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่�ยไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ ใช้วิธีถัว 

เฉล่ียถ่วงน้ำ�หนักปรับใช้กับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมด

(ฉ) เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยยอดเงินต้นหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งค�่

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�กเงินต้นที่ค้�งชำ�ระม�กกว�่ 6 เดือน ที่มีจำ�นวน

เกินกว�่มูลค่�หลักประกันทั้งจำ�นวน

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกต�มร�ค�ทุน ซึ่งคำ�นวณจ�ก

ร�ค�ซ้ือสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำ�นวนเทียบเท่�เงินสดบวกค่�

ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในก�รทำ�ให้สินทรัพย์นั้นม�อยู่ในสถ�นที่หรือในสภ�พ

ที่พร้อมจะใช้ง�นได้ต�มที่ประสงค์ไว้ สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน

แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่

ส่วนประกอบของร�ยก�รอ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รท่ีมีอ�ยุก�รให้

ประโยชน์ไม่เท่�กันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�ก

จ�กกัน

กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ คือผลต�่ง

ระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของ

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ รับรู้เป็นร�ยได้อื่นหรือค่�ใช้จ่�ยอื่นในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในก�รเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่�

ต�มบัญชีของร�ยก�รอ�ค�รและอุปกรณ์ ถ�้มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข�้ง

แน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�กร�ยก�รน้ัน 

และส�ม�รถวัดมูลค่�ต้นทุนของร�ยก�รนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ ชิ้นส่วนที่

ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่�ยต�มมูลค่�ต�มบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน

ก�รซ่อมบำ�รุงอ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ ในกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณจ�กมูลค่�เสื่อมสภ�พของร�ยก�รอ�ค�รและ

อุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยร�ค�ทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในก�รเปลี่ยน

แทนอื่น หักด้วยมูลค่�คงเหลือของสินทรัพย์

ค่�เสื่อมร�ค�บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน คำ�นวณโดย

วิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์อ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณของส่วนประกอบ

ของอ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�ร ประม�ณก�รอ�ยุก�รใช้ง�นของ

สินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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อ�ค�ร 20 ปี

เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง 5-6 ปี

อุปกรณ์สำ�นักง�น 3, 5 ปี

ย�นพ�หนะ 5 ปี

ไม่มีค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งติดตั้ง

 

วิธีก�รคิดค�่เสื่อมร�ค� อ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค�่

คงเหลือ ถูกทบทวนอย่�งน้อยที่สุด ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงต�ม

คว�มเหม�ะสมโดยผู้บริห�ร

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อม�และ

มีอ�ยุก�รใช้ง�นจำ�กัด แสดงในร�ค�ทุน หักค�่ตัดจำ�หน่�ยสะสม และ 

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�

ร�ยจ่�ยภ�ยหลังก�รรับรู้ ร�ยก�รจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่ส�ม�รถระบุ

ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่�ใช้จ่�ยอื่นรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณโดยนำ�ร�ค�ทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหรือ

จำ�นวนอื่นที่ใช้แทนร�ค�ทุนหักด้วยมูลค่�คงเหลือของสินทรัพย์นั้น

ค�่ตัดจำ�หน�่ยรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรง ต�มระยะเวล�ที่ 

ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ

สะท้อนรูปแบบท่ีค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ในอน�คตจ�กสินทรัพย์นั้น 

โดยเริ่มตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้

ประโยชน์ ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ประม�ณ 10 ปี

วิธีก�รตัดจำ�หน่�ย ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ และมูลค่�

คงเหลือจะได้รับก�รทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงต�มคว�ม

เหม�ะสม

(ฌ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ต�มบัญชีของบริษัทได้รับก�รทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�น

ว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค�่หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�ก�รประม�ณ 

มูลค่�สินทรัพย์ที่ค�ดว�่จะได้รับคืน

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้เมื่อมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่�

ต�มบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดสูงกว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�

จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน เว้นแต่

เมื่อมีก�รกลับร�ยก�รประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ช้ิน

เดียวกันท่ีเคยรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีก�รด้อยค่�ในเวล�ต่อม� 

ในกรณีนี้จะรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีก�รลดลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ยซึ่ง 

ได้รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีคว�มชัดเจนว่�สินทรัพย์ดังกล่�วมีก�ร

ด้อยค�่ ยอดข�ดทุนสะสมซึ่งเคยรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ ใน

กำ�ไรหรือข�ดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ท�งก�รเงินดังกล่�ว 

ยอดข�ดทุนสะสมท่ีรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเป็นผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุน

ที่ซื้อกับมูลค�่ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักข�ดทุนจ�กก�รด้อย

ค�่ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือข�ดทุน

การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่�จะครบกำ�หนดที่

บันทึกโดยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย คำ�นวณโดยก�รห�มูลค่�ปัจจุบันของ 

ประม�ณก�รกระแสเงินสดที่จะได้รับในอน�คตคิดลดด้วยอัตร�

ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ยอดลูกหนี้ค้�งรับประเภทระยะสั้นวัดมูลค่�โดยไม่ได้คิดลดกระแส

เงินสด

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ท�งก�รเงินสำ�หรับหลักทรัพย์

เผื่อข�ย คำ�นวณโดยอ้�งอิงถึงมูลค�่ยุติธรรม

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

หม�ยถึง มูลค่�จ�กก�รใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่�ยุติธรรมของ

สินทรัพย์หักต้นทุนในก�รข�ย แล้วแต่มูลค่�ใดจะสูงกว�่ ในก�รประเมิน

มูลค�่จ�กก�รใช้ของสินทรัพย์ ประม�ณก�รกระแสเงินสดที่จะได้รับใน 

อน�คตจะคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนคำ�นึงภ�ษีเงิน

ได้เพื่อให้สะท้อนมูลค�่ที่อ�จประเมินได้ ในตล�ดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปต�ม

เวล�และคว�มเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับโดยอิสระจ�กสินทรัพย์อื่น ให้พิจ�รณ�มูลค่�ที่ค�ดว่� 

จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ัน

เกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน จะถูกกลับร�ยก�ร 

เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง และก�รเพิ่มขึ้นนั้น

สัมพันธ์โดยตรงกับข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่เคยรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

สำ�หรับสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่บันทึกโดยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยและ

ตร�ส�รหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย ก�รกลับร�ยก�รจะถูก

บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน ส่วนสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รทุนที่

จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย ก�รกลับร�ยก�รจะถูกรับรู้ไปยังกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงิน ที่เคย 

รับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่อง 

ก�รด้อยค่�หรือไม่ ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จะถูกกลับร�ยก�ร ห�กมีก�ร 

เปล่ียนแปลงประม�ณก�รท่ีใช้ ในก�รคำ�นวณมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืน  

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จะถูกกลับร�ยก�รเพียงเท่�ท่ีมูลค่�ต�มบัญชีของ 

สินทรัพย์ไม่เกินกว่�มูลค่�ต�มบัญชีภ�ยหลังหักค่�เสื่อมร�ค� หรือค่�ตัด 

จำ�หน่�ย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีก�รบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ม�ก่อน

(ญ) รายการเกี่ยวกับการรับประกันชีวิตต่อ

บริษัทบันทึกร�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับร�ยก�รประกันต่อโดยประม�ณจ�ก

จำ�นวนเงินที่จะได้รับจ�กหรือจ่�ยให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ

(ฎ) เงินสำารองประกันชีวิต

สำ�รองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสำ�รองสะสมสำ�หรับกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตที่มีผลคุ้มครองอยู่ ณ วันที่ร�ยง�น ซึ่งถูกจัดสรรไว้สำ�หรับภ�ระ

ผูกพันที่มีต่อผู้เอ�ประกันภัยในอน�คต เงินสำ�รองประกันชีวิตคำ�นวณ

ต�มม�ตรฐ�นและวิธีท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อ

สมมติฐ�นที่ใช้ ในก�รคำ�นวณรวมไปถึง อัตร�มรณกรรม อัตร�ดอกเบี้ย

ที่คิดลด และอื่นๆ ที่ถูกกำ�หนดขึ้น ณ วันที่เกิดสัญญ�
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ณ วันที่ร�ยง�น บริษัทได้ประเมินคว�มเพียงพอของสำ�รองประกันชีวิต

โดยก�รเปรียบเทียบมูลค่�ท�งบัญชีกับมูลค่�ปัจจุบันของประม�ณก�ร

กระแสเงินสด โดยใช้สมมติฐ�นที่เป็นปัจจุบัน มูลค�่ที่ต้องปรับปรุงจะ

ถูกบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยทันที

(ฏ) ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย

ผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ค้�งจ่�ยเป็นค่�สินไหมทดแทนและหนี้สินผล

ประโยชน์กับผู้ถือกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับก�รเสียชีวิต ก�รเวนคืนกรมธรรม์ 

ก�รครบกำ�หนด และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มก�ร

ประม�ณก�รที่ดีที่สุดของบริษัท

(ฐ) สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ยบันทึกต�มมูลค่�ประม�ณก�รค่�สินไหม

ทดแทนที่ได้รับแจ้งแต่ยังไม่ได้ชำ�ระ ณ วันที่ร�ยง�นต�มข้อมูลที่มีใน

ช่วงเวล�ดังกล่�ว นอกจ�กนี้บริษัทยังได้พิจ�รณ�ประม�ณก�รสำ�รอง

ค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ยสำ�หรับคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่

ได้รับแจ้งจ�กผู้เอ�ประกันภัย ณ วันที่ร�ยง�น โดยอ�ศัย ประสบก�รณ์

และข้อมูลในอดีตของบริษัท ผลต่�งระหว่�งมูลค่�ประม�ณก�รของ

สำ�รองค่�สินไหมทดแทนและค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ยกับค่�สินไหม

ทดแทนที่จ�่ยจริงจะบันทึกรวมอยู่ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

(ฑ) สำารองเบี้ยประกันภัย

สำ�รองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น

ร�ยได้สำ�หรับประกันภัยกลุ่มและประกันภัยสำ�หรับสัญญ�เพิ่มเติมระยะ

สั้น โดยคำ�นวณต�มสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต�มระยะเวล�คุ้มครอง

ที่เหลือของแต่ละกรมธรรม์

ณ วันที่ร�ยง�น บริษัทจะประเมินคว�มเพียงพอของสำ�รองหนี้สินโดย

ก�รเปรียบเทียบมูลค่�ของสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ 

กับสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นก�รประม�ณก�รจ�กมูลค่� 

สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในระยะเวล�

คุ้มครองที่เหลือของกรมธรรม์ ห�กมูลค่�ของสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่

ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่�สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ บริษัทจะ 

รับรู้ส่วนต่�ง และแสดงร�ยก�รสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดใน 

งบก�รเงิน

(ฒ)  ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น วัดมูลค่�โดยมิได้คิดลด

กระแสเงินสดและรับรู้เป็นค�่ใช้จ่�ยเมื่อพนักง�นทำ�ง�นให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระสำ�หรับก�รจ่�ยโบนัส 

เป็นเงินสดระยะสั้นหรือก�รปันส่วนกำ�ไร ห�กบริษัทมีภ�ระผูกพันต�ม 

กฎหม�ย หรือภ�ระผูกพันโดยอนุม�นที่จะต้องจ�่ยอันเป็นผลม�จ�กก�ร

ที่พนักง�นได้ทำ�ง�นให้ ในอดีตและภ�ระผูกพันน้ีส�ม�รถประม�ณก�ร

ได้อย่�งสมเหตุสมผล หนี้สินดังกล�่วถูกรับรู้เป็นค�่ใช้จ�่ยค้�งจ่�ยในงบ

แสดงฐ�นะก�รเงิน

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทมีโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�นให้กับพนักง�น

ที่เข้�เงื่อนไขโดยแบ่งเป็นโครงก�รต่�งๆ ดังนี้

(1) โครงการสมทบเงิน

โครงก�รสมทบเงินเป็นโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น 

ซึ่งบริษัทจ่�ยสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจก�รหนึ่งแยก 

ต่�งห�ก (กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภ�ระผูกพันต�มกฎหม�ย

หรือภ�ระผูกพันโดยอนุม�นที่จะต้องจ่�ยสมทบเพิ่มเติม ภ�ระผูกพันใน 

ก�รสมทบเข้�โครงก�รสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยพนักง�นใน

กำ�ไรหรือข�ดทุนในรอบระยะเวล�ที่พนักง�นได้ทำ�ง�นให้กับบริษัท

(2) โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออก

จ�กง�นนอกเหนือจ�กโครงก�รสมทบเงิน ภ�ระผูกพันสุทธิของบริษัท

จ�กโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณแยกต่�งห�กเป็นร�ย

โครงก�รจ�กก�รประม�ณผลประโยชน์ในอน�คตที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น

ของพนักง�นในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่�วได้มีก�ร

คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่�ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจ�กต้นทุน

บริก�รในอดีตที่ยังไม่รับรู้ อัตร�คิดลดเป็นอัตร� ณ วันที่ร�ยง�นจ�ก

พันธบัตรรัฐบ�ล ซึ่งมีระยะเวล�ครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวล�ครบ

กำ�หนดชำ�ระภ�ระผูกพันของบริษัท และสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ

ผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะจ่�ย

ก�รคำ�นวณนั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ ได้รับอนุญ�ต 

โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้

เมื่อมีก�รเพิ่มผลประโยชน์ในโครงก�รผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 

ของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริก�รในอดีตของพนักง�นรับรู้

ในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผล

ประโยชน์นั้นเป็นสิทธิข�ด 

บริษัทรับรู้กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์

ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดข้ึนจ�กโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ ใน

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รผล

ประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นค่�ใช้จ่�ยพนักง�นในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ภ�ระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

เป็นผลประโยชน์ในอน�คตให้กับพนักง�นที่เข้�เงื่อนไขที่บริษัทกำ�หนด

เพ่ือเป็นก�รตอบแทนพนักง�นจ�กก�รทำ�ง�นในปัจจุบันและในงวด 

ก่อนๆ ก่อนที่พนักง�นจะเกษียณอ�ยุ ภ�ระผูกพันในงบแสดงฐ�นะก�ร

เงินแสดงมูลค่�ปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�นซึ่ง

ภ�ระผูกพันดังกล่�วคำ�นวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงก�รผลประโยชน์

ที่กำ�หนดไว้ 

นอกจ�กนี้ บริษัทมีโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วที่ให้กับผู้จัดก�รข�ย

และผู้อำ�นวยก�รส�ข�ที่เข้�เงื่อนไขที่บริษัทกำ�หนด ซึ่งคำ�นวณจ�กเงิน

ค่�บำ�เหน็จที่ตัวแทนจัดทำ�ได้และคิดต�มอัตร�ที่กำ�หนด ผลตอบแทน

ดังกล�่วบันทึกเป็นค่�ใช้จ�่ยต�มเกณฑ์คงค้�ง
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(ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประม�ณก�รหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภ�ระหนี้สินต�มกฎหม�ย

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีต 

และมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง

ถูกจ่�ยไปเพื่อชำ�ระภ�ระหนี้สินดังกล่�ว ประม�ณก�รหนี้สินพิจ�รณ�

จ�กก�รคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่�ยในอน�คตโดยใช้อัตร�คิดลดใน

ตล�ดปัจจุบันก่อนคำ�นึงภ�ษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อ�จประเมิน

ได้ ในตล�ดปัจจุบันซึ่งแปรไปต�มเวล�และคว�มเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 

ประม�ณก�รหน้ีสินส่วนที่เพิ่มข้ึนเนื่องจ�กเวล�ที่ผ่�นไปรับรู้เป็นต้นทุน

ท�งก�รเงิน

(ด) รายได้

รายได้เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นร�ยได้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้และได้รับ

ชำ�ระเบี้ยสำ�หรับเบี้ยประกันรับปีแรก สำ�หรับเบี้ยประกันรับปีต่อเบี้ย

ประกันชีวิตบันทึกเป็นร�ยได้เมื่อครบกำ�หนดชำ�ระ และกรมธรรม์นั้นยัง

มีผลคุ้มครอง ณ วันที่ร�ยง�น

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน�้ถือเป็นร�ยได้เมื่อถึงวันครบกำ�หนดชำ�ระ

เบี้ยประกัยภัยต่อ

เบ้ียประกัยภัยต่อรับรู้เป็นยอดสุทธิของร�ยได้เบ้ียประกันเมื่อคว�มเส่ียง 

ถูกโอนให้กับบริษัทประกันภัยต่อ

รายได้ค่านายหน้า

ร�ยได้ค�่น�ยหน้�จ�กเบี้ยประกันภัยต่อ รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อคว�มเสี่ยง

ถูกโอนให้กับบริษัทประกันภัยต่อ

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับ

เงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จต�มเกณฑ์คงค้�ง 

ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้ยืมถือเป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของเงินให้กู้

ยืมโดยคำ�นวณจ�กยอดเงินต้นที่คงค้�ง บริษัทไม่รับรู้ร�ยได้สำ�หรับ

ดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมร�ยที่ผิดนัดชำ�ระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน

(ต) ค่าใช้จ่าย

เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

เงินที่ต้องจ่�ยต�มกรมธรรม์ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได้รับแจ้ง หรือเมื่อ

กรมธรรม์ครบกำ�หนด

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

ค�่จ้�งและค�่บำ�เหน็จถือเป็นค่�ใช้จ�่ยทันทีที่เกิดขึ้น

รายจ่ายตามสัญญาเช่า 

สัญญ�เช่�อ�ค�รหรืออุปกรณ์รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุนต�ม

วิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

(ถ) ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงิน

ได้รอก�รตัดบัญชีรับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเว้นแต่ร�ยก�รที่รับรู้ โดยตรง

ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภ�ษีที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระหรือได้รับ

ชำ�ระ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรหรือข�ดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภ�ษี โดยใช้ 

อัตร�ภ�ษีที่ประก�ศใช้หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น 

ตลอดจนก�รปรับปรุงท�งภ�ษีที่เกี่ยวกับร�ยก�รในปีก่อนๆ 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่

เกิดขึ้นระหว่�งมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้

เพื่อคว�มมุ่งหม�ยท�งภ�ษี

ก�รวัดมูลค่�ของภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบ

ท�งภ�ษีที่จะเกิดจ�กลักษณะวิธีก�รที่บริษัทค�ดว่�จะได้รับผลประโยชน์

จ�กสินทรัพย์หรือจะจ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มมูลค่�ต�มบัญชี ณ วันที่สิ้น

รอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีวัดมูลค่�โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ค�ดว่�จะใช้กับผล

แตกต่�งช่ัวคร�วเมื่อมีก�รกลับร�ยก�รโดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ประก�ศใช้

หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น

ในก�รกำ�หนดมูลค่�ของภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถ�นก�รณ์ท�งภ�ษีที่ไม่แน่นอน และ

อ�จทำ�ให้จำ�นวนภ�ษีที่ต้องจ่�ยเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระบริษัท

เชื่อว่�ได้ตั้งภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ยเพียงพอสำ�หรับภ�ษีเงินได้ที่จะจ่�ยใน

อน�คต ซึ่งเกิดจ�กก�รประเมินผลกระทบจ�กหล�ยปัจจัยรวมถึงก�ร

ตีคว�มท�งกฏหม�ยภ�ษี และจ�กประสบก�รณ์ในอดีตก�รประเมินนี้

อยู่บนพ้ืนฐ�นก�รประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นและอ�จจะเกี่ยวข้อง

กับก�รตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ในอน�คต ข้อมูลใหม่ๆอ�จจะทำ�ให้

บริษัทเปล่ียนก�รตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับคว�มเพียงพอของภ�ษีเงินได้

ค้�งจ่�ยที่มีอยู่ ก�รเปลี่ยนแปลงในภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ยจะกระทบต่อ 

ค�่ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ ในปีที่เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัด

บัญชีส�ม�รถหักกลบได้เมื่อกิจก�รมีสิทธิต�มกฎหม�ยที่จะนำ�สินทรัพย์

ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันม�หักกลบกับหนี้สินภ�ษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีหน่วยง�น

เดียวกันสำ�หรับหน่วยภ�ษีเดียวกันหรือหน่วยภ�ษีต่�งกัน สำ�หรับ

หน่วยภ�ษีต่�งกันนั้นกิจก�รมีคว�มตั้งใจจะจ่�ยชำ�ระหนี้สินและ

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน

สินทรัพย์และจ�่ยชำ�ระหนี้สินในเวล�เดียวกัน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีคว�มเป็นไปได้

ค่อนข้�งแน่นอนว่�กำ�ไรเพื่อเสียภ�ษีในอน�คตจะมีจำ�นวนเพียงพอกับ

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วดังกล�่ว สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้

รอก�รตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นและจะถูกปรับลดลง

เท่�ที่ประโยชน์ท�งภ�ษีจะมีโอก�สถูกใช้ประโยชน์จริง
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(ท) กำาไรต่อหุ้น 

บริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับหุ้นส�มัญ กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยก�รห�รกำ�ไรของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้น

ส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในระหว�่งปี

(ธ) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�นที่ร�ยง�นต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัท (ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�น) จะแสดงถึงร�ยก�รที่

เกิดขึ้นจ�กส่วนง�นดำ�เนินง�นนั้นโดยตรงรวมถึงร�ยก�รที่ได้รับก�รปันส่วนอย�่งสมเหตุสมผล

 � 5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 

 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทได้มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธน�ค�รไว้เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 30.2 ล้�นบ�ท (2555: จำ�นวน 30.2 ล้�นบ�ท) และยัง

ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันสิ้นปี 

 � 6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แหล่งที่ม�ของเบี้ยประกันภัยค้�งรับและอ�ยุหนี้ มีดังนี้

ระยะเวล�ผ่อนผันต�มเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตคือ 30 วัน นับจ�กวันครบกำ�หนดชำ�ระ

 � 7. ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

 

หน่วย : บ�ท

เงินสด

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทไม่กำ�หนดระยะเวล�จ่�ยคืน

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทจ่�ยคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวล�

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

บวก เงินลงทุนที่มีระยะครบกำ�หนดน้อยกว�่ 3 เดือน นับแต่วันได้ม�

หัก เงินฝ�กธน�ค�รที่มีระยะครบกำ�หนดเกินกว�่ 3 เดือน นับแต่วันได้ม�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555

 19,363,344

 2,857,066,795

 3,210,000,000

 6,086,430,139

 4,197,238,348

 (3,210,000,000)

 7,073,668,487

 23,162,866 

 3,798,843,815 

 4,315,000,000

 8,137,006,681

 1,909,099,022

 (4,315,000,000)

 5,731,105,703

หน่วย : บ�ท

ยังไม่ครบกำ�หนดรับชำ�ระ

เกินกำ�หนดชำ�ระ

ไม่เกิน 30 วัน

30 วัน ถึง 60 วัน

60 วัน ถึง 90 วัน

90 วัน ถึง 1 ปี

รวมเบี้ยประกันภัยค�้งรับ

หัก ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

 758,936,156

 181,862

 22,036,862

 1,005,229

 1,886,024

 784,046,133

 -

 784,046,133

 26,086,711 

 6,998,090

 432,473

 3,028,608

 27,787,402

 64,333,284

 (27,236,986)

 37,096,298

785,022,867 

 7,179,952 

 22,469,335 

 4,033,837 

 29,673,426 

 848,379,417 

 (27,236,986) 

 821,142,431 

 609,839,203

 2,522,338

 23,191

 -

 2,479,155

 614,863,887

 -

 614,863,887

 13,797,088

 5,367,588

 2,822,500

 2,999,188

 17,588,463

 42,574,827

 (27,236,986)

 15,337,841

 623,636,291

 7,889,926

 2,845,691

 2,999,188

 20,067,618

 657,438,714

 (27,236,986)

 630,201,728

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555

ผู้เอ�ประกัน ผู้เอ�ประกันรวม รวม

ตัวแทนและ

น�ยหน้�

ตัวแทนและ

น�ยหน้�

หน่วย : บ�ท

เงินค้�งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ

ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555

 240,433,517

 240,433,517

 46,043,600

 46,043,600
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 อ�ยุของยอดเงินค้�งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ มีดังนี้

 � 8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 

8.1 จำาแนกตามประเภทเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ตร�ส�รอนุพันธ์ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 ตร�ส�รอนุพันธ์ประกอบด้วย

เงินลงทุนเผื่อข�ยประกอบด้วย

หน่วย : บ�ท

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555

 240,433,517

 240,433,517

 46,043,600

 46,043,600

สัญญ�แลกเปลี่ยน

 เงินตร�ต่�งประเทศ

รวม

สัญญ�แลกเปลี่ยน

 เงินตร�ต่�งประเทศ

รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

  หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

  ตร�ส�รทุน

   เงินลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์

   เงินลงทุนนอกตล�ดหลักทรัพย์

  หน่วยลงทุน

  รวม

  หัก ค�่เผื่อก�รด้อยค�่

  รวม

เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�ก

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 ต่�งประเทศ

เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�ก

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 ต่�งประเทศ

 36

 36

 17

 17

ประเภทสัญญ�

ประเภทสัญญ�

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

จำ�นวนสัญญ�

จำ�นวนสัญญ�

หนี้สิน (บ�ท)

หนี้สิน (บ�ท)

มูลค�่ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์

มูลค�่ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์

31 ธันว�คม 2556

 116,688,656

 116,688,656

 14,690,809

 14,690,809

 10,733,084

 10,733,084

 21,475,006

 21,475,006

 960,422,581

 790,000,000

 3,016,981,473

 4,767,404,054

 14,440,313,763

 7,087,884,846

 1,315,330

 2,916,332,558

 24,445,846,497

 (415,330)

 24,445,431,167

 0.67

 0.56

 2.20

 3.43

 10.41

 4.92

 -

 2.08

 17.41

 -

 17.41

 946,291,800

 786,465,016

 3,094,544,550

 4,827,301,366

 14,626,550,365

 6,907,612,134

 2,416,278

 2,919,430,240

 24,456,009,017

 (415,330)

 24,455,593,687

 (17,915,464)

 (12,650,407)

 (15,751,190)

 (46,317,061)

 (99,340,998)

 (180,272,712)

 -

 (14,308,455)

 (293,922,165)

 -

 -

 3,784,683

 9,115,423

 93,314,267

 106,214,373

 285,577,600

 -

 1,100,948

 17,406,137

 304,084,685

 -

 -

สินทรัพย์ (บ�ท)

สินทรัพย์ (บ�ท)

ร�ค�ทุน/ร�ค�ต�มบัญชี

(บ�ท)

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(บ�ท)

ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(บ�ท)

ร�ค�ยุติธรรม

(บ�ท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)
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 หน่วย : บ�ท 

 หลักทรัพย์ต่�งประเทศ

  พันธบัตร

  หุ้นกู้

  รวม

 บวก ผลข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

  จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�  

  ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

31 ธันว�คม 2556

 753,828,109

 3,537,491,634

 4,291,319,743

 (103,883,886)

 33,400,271,078

 0.58

 2.35

 2.93

 -

 23.77

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,117,376,025

 -

 33,400,271,078

 -

 (238,473,493)

 (238,473,493)

 -

 -

 58,228,226

 6,301,549

 64,529,775

 -

 -

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ต�มบัญชี

กำ�ไร

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ข�ดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ร�ค�ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)

เงินลงทุนเผื่อขาย

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

  ตร�ส�รทุน

   เงินลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์

   เงินลงทุนนอกตล�ดหลักทรัพย์

  หน่วยลงทุน

  รวม

  หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค�่

  รวม

 บวก  ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

  จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�

  ยุติธรรม ของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

31 ธันว�คม 2555

 991,631,052

 948,000,000

 1,939,631,052

 4,470,422,475

 6,537,687,897

 1,315,330

 1,282,461,837

 12,291,887,539

 (415,330)

 12,291,472,209

 1,714,942,479

 15,946,045,740

 0.86

 0.84

 1.70

 3.91

 6.74

 -

 1.37

 12.02

 -

 12.02

 -

 13.72

 995,790,400

 972,570,768

 1,968,361,168

 4,551,735,982

 7,838,467,694

 2,039,835

 1,585,856,391

 13,978,099,902

 (415,330)

 13,977,684,572

 -

 15,946,045,740

 (4,503,015)

 -

 (4,503,015)

 (5,868,008)

 (75,874,145)

 -

 (1,500,000)

 (83,242,153)

 -

 -

 -

 -

 8,662,363

 24,570,768

 33,233,131

 87,181,515

 1,376,653,942

 724,505

 304,894,554

 1,769,454,516

 -

 -

 -

 -

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ต�มบัญชี

กำ�ไร

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ข�ดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ร�ค�ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดประกอบด้วย

   

 หน่วย : บ�ท 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

  หัก ค�่เผื่อก�รด้อยค�่

  รวม

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีระยะครบกำ�หนดเกินกว�่ 3 เดือน

  เงินฝ�กธน�ค�ร

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

  หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

  หัก ค�่เผื่อก�รด้อยค�่

  รวม

 หลักทรัพย์ต่�งประเทศ

  พันธบัตร

  หุ้นกู้

  รวม

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีระยะครบกำ�หนดเกินกว�่ 3 เดือน

  เงินฝ�กธน�ค�ร

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2555

 48.42

 11.06

 59.48

 0.03

 (0.03)

 -

 3.07

 62.55

 45.98

 11.47

 1.40

 58.85

 6.36

 (0.03)

 6.33

 0.63

 0.72

 1.35

 2.76

 69.29

 69,589,017,620

 15,505,429,850

 85,094,447,470

 -

 -

 -

 4,315,000,000

 89,409,447,470

 56,843,920,645

 13,663,764,528

 1,716,561,443

 72,224,246,616

 7,678,492,573

 -

 7,678,492,573

 775,870,820

 830,703,772

 1,606,574,592

 3,210,000,000

 84,719,313,781

 68,042,236,873

 15,547,641,246

 83,589,878,119

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 4,315,000,000

 87,904,878,119

 53,463,013,564

 13,334,279,150

 1,630,210,051

 68,427,502,765

 7,399,195,532

 (36,298,903)

 7,362,896,629

 733,487,041

 842,797,834

 1,576,284,875

 

 3,210,000,000

 80,576,684,269

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

ร�ค�ยุติธรรม

ร�ค�ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)
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ในเดือนธันว�คม 2556 บริษัทได้มีก�รโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด โดยมีร�ค�

ทุนตัดจำ�หน�่ย ณ วันโอน เป็นจำ�นวน 15,325.23 ล�้นบ�ท ไปเป็นเงินลงทุนเผื่อข�ย โดยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยดังกล�่วถูกวัดมูลค่�ใหม่ที่ร�ค�

ยุติธรรม ซึ่งทำ�ให้บริษัทรับรู้ผลกำ�ไรรวมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นจำ�นวน 54.3 ล้�นบ�ทในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

8.2 จำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อข�ยและเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดจำ�แนกต�ม

ระยะเวล�ครบกำ�หนด มีดังนี้

หน่วย : บ�ท

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

 พันธบัตรรัฐบ�ล

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

 รวม

หลักทรัพย์เอกชน

 หุ้นกู้

หลักทรัพย์ต่�งประเทศ

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 รวม

บวก ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรม

 ของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

 พันธบัตรรัฐบ�ล

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

 รวม

หลักทรัพย์เอกชน

 หุ้นกู้

 หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค�่

 รวม

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

รวมตราสารหนี้ - สุทธิ

31 ธันว�คม 2556
ครบกำ�หนดภ�ยใน

 960,422,581

 790,000,000

 3,016,981,473

 4,767,404,054

 14,440,313,763

 753,828,109

 3,537,491,634

 4,291,319,743

 72,190,196

 23,571,227,756

 68,042,236,873

 15,547,641,246

 83,589,878,119

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 83,589,878,119

 107,161,105,875

 791,254,129

 690,000,000

 2,099,604,424

 3,580,858,553

 12,120,839,937

 -

 3,435,588,185

 3,435,588,185

 (91,499,420)

 19,045,787,255

 63,815,336,527

 13,363,207,962

 77,178,544,489

 -

 -

 -

 77,178,544,489

 96,224,331,744

 169,168,452

 100,000,000

 917,377,049

 1,186,545,501

 2,079,473,826

 753,828,109

 -

 753,828,109

 158,727,754

 4,178,575,190

 3,066,945,206 

 2,094,049,525 

 5,160,994,731

 -

 -

 -

 5,160,994,731

 9,339,569,921

 -

 -

 -

 -

 240,000,000

 -

 101,903,449

 101,903,449

 4,961,862

 346,865,311

 1,159,955,140

 90,383,759

 1,250,338,899

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 1,250,338,899

 1,597,204,210

1 - 5 ปี1 ปี ม�กกว่� 5 ปี รวม
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หน่วย : บ�ท

เงินลงทุนเผื่อขาย

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

บวก ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรม

  ของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

 หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

  พันธบัตรรัฐบ�ล

  พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

  หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

  รวม

 หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้

  หัก ค�่เผื่อก�รด้อยค�่

  รวม

 หลักทรัพย์ต่�งประเทศ

  พันธบัตร

  หุ้นกู้

  รวม

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

รวมตราสารหนี้ - สุทธิ

31 ธันว�คม 2555

 991,631,052

 948,000,000

 1,939,631,052

 4,470,422,475

 110,043,623

 6,520,097,150

 53,463,013,564

 13,334,279,150

 1,630,210,051

 68,427,502,765

 7,399,195,532

 (36,298,903)

 7,362,896,629

 733,487,041

 842,797,834

 1,576,284,875

 77,366,684,269

 83,886,781,419

 792,392,181

 948,000,000

 1,740,392,181

 4,055,422,475

 98,088,201

 5,893,902,857

 50,063,125,120

 12,005,232,708

 942,436,592

 63,010,794,420

 5,890,135,516

 -

 5,890,135,516

 -

 346,663,525

 346,663,525

 69,247,593,461

 75,141,496,318

 169,023,694

 -

 169,023,694

 415,000,000

 11,789,586

 595,813,280

 2,683,966,544

 1,229,046,442

 687,773,459

 4,600,786,445

 1,372,761,113

 -

 1,372,761,113

 733,487,041

 496,134,309

 1,229,621,350

 7,203,168,908

 7,798,982,188

 30,215,177

 -

 30,215,177

 -

 165,836

 30,381,013

 715,921,900

 100,000,000

 -

 815,921,900

 136,298,903

 (36,298,903)

 100,000,000

 -

 -

 -

 915,921,900

 946,302,913

1 - 5 ปี1 ปี ม�กกว่� 5 ปี รวม
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ณ วันที่ 1 มกร�คม

ซื้อระหว่�งปี

ข�ยระหว่�งปี

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

ก�รตัดจำ�หน่�ยผลกำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จ�กก�รโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

ก�รตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำ�กว่�มูลค่�เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

เกินกว่�กำ�หนดชำ�ระ

 น้อยกว่� 3 เดือน

 3 เดือน ถึง 6 เดือน

 6 เดือน ถึง 12 เดือน

 ม�กกว่� 12 เดือนขึ้นไป

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 1 มกร�คม

ซื้อระหว่�งปี

ข�ยระหว่�งปี

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

ก�รตัดจำ�หน่�ยผลกำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จ�กก�รโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

ก�รตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำ�กว่�มูลค่�เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

 -

 -

 -

 -

 7,354

 7,354

 - 

 -

 -

 - 

 148,295

 148,295

 167,291,778 

 - 

 -

 - 

 -

 167,291,778 

 2,575,006,048

 -

 -

 -

 -

 2,575,006,048

 15,360,211,264

 6,006,591,073

 (492,410,000)

 163,275,840

 -

 (11,253,572)

 21,026,414,605

 9,413,026,622

 5,959,310,008

 (40,600,000)

 31,576,001

 -

 (3,101,367)

 15,360,211,264

 7,840,092,199

 9,557,770,607

 (9,007,573,659)

 (1,480,676,065)

 -

 -

 6,909,613,082

 2,415,701,362

 7,258,171,872

 (3,129,275,908)

 1,295,494,873

 -

 -

 7,840,092,199

 68,526,570,155 

 18,545,435,266 

 (853,000,000) 

 58,772,514 

 (1,761,873)

 (141,324,792)

 86,134,691,270

 59,470,333,214

 10,999,607,728

 (1,808,500,000)

 5,480,866

 (1,624,959)

 (138,726,694)

 68,526,570,155

หุ้นกู้

หุ้นกู้

ตร�ส�รทุน

ตร�ส�รทุน

พันธบัตร

เงินต้นระยะเวล�ค้�งชำ�ระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน

ดอกเบี้ยค�้งรับ* เงินต้น ดอกเบี้ยค้�งรับ*

พันธบัตร

8.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ร�ยก�รเคลื่อนไหวในระหว�่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ของตร�ส�รทุนและตร�ส�รหนี้ที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดมีดังนี้

* แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน

 � 9. เงินให้กู้ยืม
 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ร�ยละเอียดและอ�ยุหนี้ของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้�งรับมีดังนี้
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หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

 96,522,730,009

 39,570,302,266

 (13,074,618,257)

 (1,558,924,584)

 (1,761,873)

 (152,578,364)

 121,305,149,197

 10,675,422,396

 -

 -

 -

 155,649

 10,675,578,045

 7,219,595,184

 -

 -

 -

 -

 7,219,595,184

 880,821,164

 -

 -

 -

 7,354

 880,828,518

 9,794,601,232

 -

 -

 -

 148,295

 9,794,749,527

 713,529,386

 - 

 - 

 -

 -

 713,529,386

 71,915,030,379

 28,253,454,820

 (5,099,623,408)

 1,597,321,238

 (1,624,959)

 (141,828,061)

 96,522,730,009

 3,210,000,000

 3,815,000,000

 (2,710,000,000)

 -

 -

 -

 4,315,000,000

 10,000,000 

 3,210,000,000 

 (10,000,000) 

 - 

 - 

 -

 3,210,000,000 

 1,585,856,391 

 1,645,505,320 

 (11,634,598) 

 (300,296,873) 

 - 

 - 

 2,919,430,240

 605,969,181

 826,365,212

 (111,247,500)

 264,769,498

 -

 -

 1,585,856,391

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน รวม รวมทั้งหมด

เงินต้น ดอกเบี้ยค้�งรับ* เงินต้น ดอกเบี้ยค�้งรับ*

อื่นๆ

อื่นๆ

รวม

รวม
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 � 10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

 

* แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน

หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ใช้เป็นประกันซึ่งประเมินโดยบริษัท

มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท (2555: 2.2 ล้านบาท)

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มีจำานวน 337 ล้านบาท (2555: 333 ล้านบาท)

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

เกินกว�่กำ�หนดชำ�ระ

 น้อยกว่� 3 เดือน

  3 - 6 เดือน

  6 - 12 เดือน

  ม�กกว่� 12 เดือนขึ้นไป

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ที่ดิน

อ�ค�ร

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

อุปกรณ์สำ�นักง�น

รถยนต์

สินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

รวม

ที่ดิน

อ�ค�ร

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

อุปกรณ์สำ�นักง�น

รถยนต์

สินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

รวม

 5,120,000

 3,776,000

 372,376,773

 234,286,179

 17,680,384

 49,391,189

 682,630,525

 5,120,000

 3,776,000

 382,904,152

 259,549,246

 25,353,384

 954,202

 677,656,984

 -

 -

 -

 612,575

 -

 -

 612,575

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - 

 - 

 488,290

 321,000

 -

 (809,290)

 -

 -

 -

 6,850,531

 2,742,416

 -

 (9,592,947)

 -

 -

 -

 14,801,735

 46,153,803

 7,673,000

 -

 68,628,538

 - 

 - 

 4,219,631 

 5,146,448 

 24,780,558 

 - 

 34,146,637 

 -

 -

 3,786,066

 19,957,161

 -

 49,246,277

 72,989,504

 - 

 - 

 8,237,703

 25,679,736 

 -

 8,733,071 

 42,650,510 

 5,120,000 

 3,776,000 

 382,904,152 

 259,549,246 

 25,353,384 

 954,202 

 677,656,984 

 5,120,000 

 3,776,000 

 372,035,549 

 236,273,542 

 50,133,942 

 1,814,078 

 669,153,111 

 - 

 - 

 - 

 - 

 7,354

 7,354

 78,564 

 -

 -

 -

 148,295

 226,859

 115,590,239 

 -

 -

 - 

 -

 115,590,239

 1,726,686,953 

 - 

 - 

 -

 -

 1,726,686,953

เงินต้น

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2556

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2555

ระยะเวล�ค้�งชำ�ระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน

ร�ค�ทุน

ร�ค�ทุน

ดอกเบี้ยค้�งรับ*

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่�ย

จำ�หน่�ย

โอนเข้� (ออก)

โอนเข้� (ออก)

เงินต้น

โอนจ�ก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โอนเป็นค�่ใช้จ่�ย

ดอกเบี้ยค้�งรับ*

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2555
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 � 10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

 

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

31 ธันว�คม 2555

 10,055,128,726

 -

 -

 -

 155,649

 10,055,284,375

 5,120,000

 1,162,966

 66,193,471

 48,963,164

 2,863,055

 49,391,189

 173,693,845

 5,120,000

 1,279,766

 101,233,096

 59,434,432

 6,119,778

 954,202

 174,141,274

 5,120,000

 1,279,766

 101,233,096

 59,434,432

 6,119,778

 954,202

 174,141,274

 5,120,000

 1,412,543

 129,786,465

 59,015,372

 11,826,015

 1,814,078

 208,974,473

 -

 2,613,034

 306,183,302

 185,323,015

 14,817,329

 -

 508,936,680

 -

 2,496,234

 281,671,056

 200,114,814

 19,233,606

 -

 503,515,710

 - 

 - 

 14,355,975 

 45,809,245 

 7,672,995 

 - 

 67,838,215 

 -

 -

 3,909,962

 5,130,715

 24,780,547

 -

 33,821,224

 -

 116,800

 38,868,221

 31,017,446

 3,256,718

 -

 73,259,185

 -

 132,777

 43,331,934

 27,987,359

 5,706,226

 -

 77,158,296

 -

 2,496,234

 281,671,056

 200,114,814

 19,233,606

 -

 503,515,710

 -

 2,363,457

 242,249,084

 177,258,170

 38,307,927

 -

 460,178,638

 7,399,471,537

 - 

 -

 -

 -

 7,399,471,537

 928,891,672

 -

 -

 -

 7,354

 928,899,026

 9,126,237,054

 -

 -

 -

 148,295

 9,126,385,349

 813,301,433 

 -

 -

 -

 -

 813,301,433

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

ค�่เสื่อมร�ค�สะสม

ค�่เสื่อมร�ค�สะสม

รวม รวมทั้งหมด

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี

มูลค�่สุทธิท�งบัญชี

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2555

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2555

เงินต้น

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2556

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2555

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2556

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2555

ดอกเบี้ยค�้งรับ*

ค่�เสื่อมร�ค�

สำ�หรับปี

ค่�เสื่อมร�ค�

สำ�หรับปี

เงินต้น

จำ�หน�่ย

จำ�หน�่ย

ดอกเบี้ยค�้งรับ*
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 � 11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

  

 � 12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 

 หน่วย : บ�ท

เกิดจ�กก�รซื้อ

ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์รอก�รติดตั้ง

รวม

เกิดจ�กก�รซื้อ

ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์รอก�รติดตั้ง

รวม

 398,726,492

 115,206,004

 513,932,496

 394,756,869

 20,740,164

 415,497,033

 -

 (612,575)

 (612,575)

 -

 (1,738,556)

 (1,738,556)

 470,800

 (470,800)

 -

 3,133,092

 (3,133,092)

 - 

 3,498,823

 95,549,215

 99,048,038

 10,093,550

 4,358,212

 14,451,762

 394,756,869 

 20,740,164 

 415,497,033 

 381,530,227

 21,253,600

 402,783,827

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2556

ณ วันที่ 1 

มกร�คม 2555

ร�ค�ทุน

ร�ค�ทุน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

โอนเข้� (ออก)

โอนเข้� (ออก)

โอนเป็นที่ดิน อ�ค�ร

และอุปกรณ์

โอนเป็น

ค�่ใช้จ่�ย

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 31
ธันว�คม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่�เผื่อและสำ�รอง

สำ�รองค่�สินไหมทดแทนที่อ�จเกิดขึ้น

 แต่ยังมิได้ร�ยง�นให้บริษัททร�บ

ภ�ระผูกพันของผลประโยชน์พนักง�น

ผลข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

 ในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

 ในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รวม

สุทธิ

บันทึกเป็น (ร�ยจ่�ย) / ร�ยได้ ใน

 25,667,996

 30,841,893

 26,957,749

 57,025,467

 140,493,105

 (15,486,988)

 (26,719,643)

 (42,206,631)

 98,286,474

 -

 -

 -

 57,025,467

 57,025,467

 329,636,559

 -

 329,636,559

 386,662,026

 573,981 

 (6,332,338) 

 3,201,040 

 -

 (2,557,317)

 -

 5,315,882

 5,315,882

 2,758,565

 25,094,015

 37,174,231

 23,756,709

 -

 86,024,955

 (345,123,547)

 (32,035,525)

 (377,159,072)

 (291,134,117)

กำ�ไรหรือข�ดทุน

(หม�ยเหตุ 26.1)

ณ วันที่

1 มกร�คม 2556
กำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2556
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 � 11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

  

 � 12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 

 หน่วย : บ�ท

 216,897,369

 115,206,004

 332,103,373

 250,039,858

 20,740,164

 270,780,022

 250,039,858

 20,740,164

 270,780,022

 272,820,743

 21,253,600

 294,074,343

 181,829,123

 -

 181,829,123

 144,717,011

 -

 144,717,011

 37,112,112

 -

 37,112,112

 36,007,527

 -

 36,007,527

 144,717,011

 -

 144,717,011

 108,709,484

 -

 108,709,484

ค่�ตัดจำ�หน�่ยสะสม

ค่�ตัดจำ�หน�่ยสะสม

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี

มูลค�่สุทธิท�งบัญชี

ณ วันที่ 

1 มกร�คม 2556

ณ วันที่ 1

มกร�คม 2555

ณ วันที่ 1

มกร�คม 2556

ณ วันที่ 1

มกร�คม 2555

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 31
ธันว�คม 2555

ค่�ตัดจำ�หน�่ย

สำ�หรับปี

ค่�ตัดจำ�หน�่ย

สำ�หรับปี

ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่ 31
ธันว�คม 2555

หน่วย : บ�ท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่�เผื่อและสำ�รอง

สำ�รองค่�สินไหมทดแทนที่อ�จเกิดขึ้น

 แต่ยังมิได้ร�ยง�นให้บริษัททร�บ

ภ�ระผูกพันของผลประโยชน์พนักง�น

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

 ในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รวม

สุทธิ

บันทึกเป็น (ร�ยจ่�ย) / ร�ยได้ ใน

 25,094,015

 37,174,231

 23,756,709

 86,024,955

 (345,123,547)

 (32,035,525)

 (377,159,072)

 (291,134,117)

 -

 -

 -

 -

 (318,885,182)

 -

 (318,885,182)

 (318,885,182)

 6,831,318 

 11,637,249 

 5,553,663 

 24,022,230 

 - 

 (6,248,357) 

 (6,248,357) 

 17,773,873 

 18,262,697

 25,536,982

 18,203,046

 62,002,725

 (26,238,365)

 (25,787,168)

 (52,025,533)

 9,977,192

กำ�ไรหรือข�ดทุน

(หม�ยเหตุ 26.1)

ณ วันที่

1 มกร�คม 2555
กำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2555
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หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

ลูกหนี้เงินลงทุน

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน�้

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

เงินมัดจำ�

อื่นๆ

รวม

วันที่ 1 มกร�คม

เงินสำ�รองประกันชีวิตสำ�หรับเบี้ยรับระหว่�งปี

ผลประโยชน์จ�่ยต�มกรมธรรม์สำ�หรับก�รต�ย ก�รครบกำ�หนด

 ก�รเวนคืนกรมธรรม์ ผลประโยชน์และค�่สินไหมทดแทนอื่นๆ

วันที่ 31 ธันวาคม

เงินค่�มรณกรรม

เงินครบกำ�หนด

เงินค่�เวนคืนกรมธรรม์

อื่นๆ

รวม

วันที่ 1 มกร�คม

ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

 ที่เกิดขึ้นระหว�่งปี

ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

 จ่�ยระหว่�งปี

วันที่ 31 ธันวาคม

 151,004,580

 146,123,761

 40,022,697

 14,318,927

 13,503,612

 364,973,577

 75,015,773,618

 30,979,953,497

 (5,712,097,733)

 100,283,629,382

 341,728,276

 44,696,348

 10,664,227

 80,285,029

 477,373,880

 164,246,499

 1,310,132,426

 (1,236,631,937)

 237,746,988

 129,798,577 

 105,245,025 

 41,455,384

 13,624,017

 12,158,592

 302,281,595

 100,283,629,382

 33,799,352,822

 (9,547,719,231)

 124,535,262,973

 159,724,104

 58,963,600

 13,680,829

 97,415,923

 329,784,456

 237,746,988

 1,040,574,811

 (1,092,512,729)

 185,809,070

31 ธันว�คม 2555

31 ธันว�คม 2555

31 ธันว�คม 2555

31 ธันว�คม 2555

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2556

 � 13. สินทรัพย์อื่น

 

 � 14. สำารองประกันชีวิต

 

 � 15. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย

 

 � 16. สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
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 � 17. สำารองเบี้ยประกันภัย

 

17.1 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

17.2 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทไม่มีก�รตั้งสำ�รองก�รเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจ�กสำ�รองก�รเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประม�ณขึ้นของบริษัท 

มีจำ�นวน 204 ล้�นบ�ท (2555: 191 ล้�นบ�ท) ซึ่งมีจำ�นวนต่ำ�กว�่สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 � 18. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 2 กอง สำ�หรับพนักง�นของบริษัท โดยกองทุนถูกบริห�รจัดก�รโดยธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจของพนักง�นในก�รเป็นสม�ชิกของกองทุน โดยพนักง�นจ่�ยเงินสะสมในอัตร�ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก

เดือน และบริษัทจ่�ยสมทบในอัตร�ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักง�นทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุน 

สำ�รองเลี้ยงชีพต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงก�รคลัง

 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทมีโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ ให้พนักง�นต�มข้อกำ�หนดพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 ในก�รให้ผลประโยชน์พนักง�น

หลังออกจ�กง�นต�มสิทธิและอ�ยุง�น

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

วันที่ 1 มกร�คม

เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได้ ในปี

วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงินภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

ผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ค่าใช้จ่ายสำาหรับ

โครงก�รสมทบเงิน

ผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

 399,662,998

 2,073,109,118

 (2,073,216,246)

 399,555,870

 62,896,600

 55,886,946

 118,783,546

 41,013,132

 46,387,651

 22,727,541

 110,128,324

 399,555,870

 1,978,496,239

 (1,944,626,831)

 433,425,278

 70,752,969

 64,035,777

 134,788,746

 44,361,785

 12,747,159

 10,410,812

 67,519,756

31 ธันว�คม 2555

31 ธันว�คม 2555

2555

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2556

2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ภ�ระผูกพันต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงินมีดังต่อไปนี้

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์

ค่�ใช้จ�่ยที่รับรู้ ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ค่�ใช้จ�่ยดังกล�่วข้�งต้นรับรู้ ในร�ยก�รต่อไปนี้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บ�ท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

ผลตอบแทนพนักง�นหลังออกจ�กง�น

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

 62,896,600

 62,896,600

 70,752,969

 70,752,969

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกร�คม

ต้นทุนบริก�ร

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์จ่�ยระหว�่งปี

กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์

ประกันภัยที่รับรู้ ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน

ดอกเบี้ยจ�กภ�ระผูกพัน

รวม

ค�่สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น

ค�่ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

รวม

 57,311,917

 43,802,431

 2,585,220

 (41,328,250)

 525,282

 62,896,600

 43,802,431

 2,585,220

 46,387,651

 188,492

 650,115

 45,549,044

 46,387,651

 62,896,600

 10,168,411

 2,578,748

 (4,890,790)

 -

 70,752,969

 10,168,411

 2,578,748

 12,747,159

 202,638

 502,128

 12,042,393

 12,747,159

2555

2555

2555

2556

2556

2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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กำ�ไรและข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ข้อสมมติหลักในก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันที่ร�ยง�น

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตร�มรณะในอน�คตถือต�มข้อมูลท�งสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและต�ร�งมรณะ

 � 19. หนี้สินอื่น

 

 � 20. สำารอง

 

สำ�รองประกอบด้วย

การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย 

ต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองต�มกฎหม�ย”) อย่�งน้อยร้อยละ 5 

ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจ�กหักข�ดทุนสะสมยกม� จนกว�่สำ�รองดังกล�่วมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�

ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

หน่วย : บ�ท

หน่วย : ร้อยละ

รวมในกำ�ไรสะสม ณ 1 มกร�คม

รับรู้ระหว่�งปี

วันที่ 31 ธันวาคม

อัตร�คิดลด

อัตร�เงินเฟ้อ

ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอน�คต

 -

 1,644,155

 1,644,155

 4.1

 3.5

 8.0

 1,644,155

 -

 1,644,155

 4.1

 3.5

 8.0

2555

31 ธันว�คม 2555

2556

31 ธันว�คม 2556

หน่วย : ร้อยละ

บัญชีพัก

เจ้�หนี้อื่น

อื่นๆ

รวม

 622,802,746

 159,284,690

 71,210,072

 853,297,508

 397,539,045

 204,676,325

 81,392,320

 683,607,690

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ยในมูลค่�ยุติธรรมแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมก�รเปลี่ยนแปลง 

ในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ยจนกระทั่งมีก�รตัดร�ยก�รหรือเกิดก�รด้อยค่�

สำารองรายการป้องกันความเสี่ยง

บัญชีสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมของก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในธุรกรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

การเคลื่อนไหวในทุนสำารอง

ก�รเคลื่อนไหวในทุนสำ�รองแสดงร�ยก�รในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 � 21. กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

หน่วย : บ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เงินลงทุนเผื่อข�ย

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค�่ยุติธรรมสุทธิ

  ของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค�่ยุติธรรมสุทธิ

  ของส่วนที่โอนไปกำ�ไรหรือข�ดทุน

ก�รเปลี่ยนแปลงในสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินลงทุนเผื่อข�ย

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค�่ยุติธรรมสุทธิ

  ของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค�่ยุติธรรมสุทธิ

  ของส่วนที่โอนไปกำ�ไรหรือข�ดทุน

ก�รเปลี่ยนแปลงในสำ�รองร�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์

 ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

 (2,435,158,647)

 978,702,358

 16

 9,709,965

 (1,286,746,324)

 1,742,079,150

 (466,204,805)

 (333,620)

 (1,644,155)

 1,273,896,570

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (1,644,155)

 (1,644,155)

 -

 -

 169,709,965

 169,709,965

 -

 -

 (333,620)

 -

 (333,620)

 (2,435,158,647)

 978,702,358

 -

 (1,456,456,289)

 1,742,079,150

 (466,204,805)

 -

 -

 1,275,874,345

ก�รเปลี่ยนแปลง

ของสำ�รองร�ยก�ร

ป้องกันคว�มเสี่ยง

ก�รเปลี่ยนแปลง

มูลค�่ยุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อข�ย กำ�ไรสะสม

กำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นรวม
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 � 22. ส่วนงานดำาเนินงาน
 

บริษัทแบ่งประเภทของธุรกิจต�มช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ย โดยแต่ละช่องมีก�รจัดก�รที่แยกจ�กกันทั้งในด้�นสินค้�และกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด บริษัท

มีหนึ่งส่วนง�นคือ Bancassurance ช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ยอื่นประกอบด้วย ตัวแทนก�รข�ยผ่�นท�งโทรศัพท์และช่องท�งจำ�หน่�ยพิเศษ ซึ่งส่วน

ง�นเหล�่นี้ไม่เข้�เกณฑ์เชิงปริม�ณเพื่อกำ�หนดส่วนง�นที่ร�ยง�นในปี 2556 หรือ 2555 

ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละส่วนง�นที่ร�ยง�นได้รวมอยู่ดังข�้งล่�งนี้ ผลก�รดำ�เนินง�นวัดโดยใช้กำ�ไรก่อนร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิและภ�ษี

เงินได้ของส่วนง�น ซึ่งนำ�เสนอในร�ยง�นก�รจัดก�รภ�ยในและสอบท�นโดยผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ผู้บริห�รเชื่อ

ว่�ก�รใช้กำ�ไรก่อนร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิและภ�ษีเงินได้ ในก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นนั้นเป็นข้อมูลที่เหม�ะสมในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

ของส่วนง�นและสอดคล้องกับกิจก�รอื่นที่ดำ�เนินธุรกิจในอุตส�หกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

บริษัทมิได้จัดสรรสินทรัพย์ลงทุนหรือร�ยได้ที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทุนและกำ�ไรหรือข�ดทุนที่เกิดขึ้น เนื่องจ�กบริษัทบริห�รจัดก�รสินทรัพย์ลงทุน 

โดยรวม

หน่วย : บ�ท

ร�ยได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ

ร�ยได้ค่�น�ยหน้�

ร�ยได้อื่น

รวมรายได้

รวมผลประโยชน์และค่�ใช้จ่�ย

กำาไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

 ก่อนรายได้จากการลงทุนสุทธิ

 และภาษีเงินได้

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิและ

 กำ�ไรจ�กก�รลงทุน

กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

กำาไรสุทธิ

 38,907,419,558

 104,576,012

 36,951,475

 39,048,947,045

 39,193,446,445

 (144,499,400)

 -

 -

 -

 -

 35,942,776,935

 36,920,855

 33,616,882

 36,013,314,672

 35,776,917,923

 236,396,749

 -

 -

 -

 -

 6,122,129,912

 9,123,321

 11,118,081

 6,142,371,314

 6,430,849,708

 (288,478,394)

 -

 -

 -

 -

 5,591,775,383

 4,441,520

 5,744,794

 5,601,961,697

 6,100,428,509

 (498,466,812)

 -

 -

 -

 -

 45,029,549,470

 113,699,333

 48,069,556

 45,191,318,359

 45,624,296,153

 (432,977,794)

 6,328,429,446

 5,895,451,652

 1,161,279,667

 4,734,171,985

 41,534,552,318

 41,362,375

 39,361,676

 41,615,276,369

 41,877,346,432

 (262,080,063)

 4,749,994,121

 4,487,924,058

 1,040,637,631

 3,447,286,427

Bancassurance ส่วนง�นอื่น รวม

2556 25552556 25552555 2556
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 � 23. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันชีวิต 

 

หน่วย : บ�ท

รายได้จากการรับประกันชีวิต

 เบี้ยประกันชีวิตรับ

 (หัก) เบ้ียประกันภัยต่อ

 เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ

 บวก (หัก) สำ�รองเบี้ยประกันภัย

  ที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 ร�ยได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ

 ร�ยได้ค่�บำ�เหน็จ

รวมรายได้จากการรับประกันชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต

 เงินสำ�รองประกันชีวิตเพิ่มจ�กปีก่อน 

 ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น

  ระหว่�งปี

 ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�ร

  จัดก�ร สินไหมทดแทน

 ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันชีวิตอื่น

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต

 45,486,502,162

 (423,083,284)

 45,063,418,878

 (33,869,408)

 45,029,549,470

 113,699,333

 45,143,248,803

 24,251,633,591

 10,097,118,284

 1,037,803,820

 7,500,520,981

 156,633,083

 43,043,709,759

 288,394,205

 (2,785,743)

 285,608,462

 178,777

 285,787,239

 908,360

 286,695,599

 89,253,284

 -

 11,356,802

 128,067,399

 694,335

 229,371,820

 102,824,751

 (192,624)

 102,632,127

 -

 102,632,127

 29,580

 102,661,707

 73,387,364

 -

 70,465

 13,853,646

 267,219

 87,578,694

 45,095,283,206

 (420,104,917)

 44,675,178,289

 (34,048,185)

 44,641,130,104

 112,761,393

 44,753,891,497

 24,088,992,943

 10,097,118,284

 1,026,376,553

 7,358,599,936

 155,671,529

 42,726,759,245

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทบำ�น�ญ - 

แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -

แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล

ประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล รวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

รายได้จากการรับประกันชีวิต

 เบี้ยประกันชีวิตรับ

 (หัก) เบ้ียประกันภัยต่อ

 เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ

 บวก (หัก) สำ�รองเบี้ยประกันภัย

  ที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 ร�ยได้เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ

 ร�ยได้ค่�บำ�เหน็จ

รวมรายได้จากการรับประกันชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต

 เงินสำ�รองประกันชีวิตเพิ่มจ�กปีก่อน 

 ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น

  ระหว่�งปี

 ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�ร

  จัดก�ร สินไหมทดแทน

 ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันชีวิตอื่น

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต

 41,897,898,643  

 (363,453,453)

 41,534,445,190

 107,128

 41,534,552,318

 41,362,375

 41,575,914,693

 25,267,855,764

 5,706,782,511

 1,290,004,169 

 7,092,407,667

 146,696,405

 39,503,746,516

 441,062,542

 (1,317,453)

 439,745,089

 565,136

 440,310,225

 518,019

 440,828,244

 311,262,113

 -

 6,780,579 

 198,898,811

 1,300,566

 518,242,069

 69,041,990

 (142,434)

 68,899,556

 -

 68,899,556

 44,279

 68,943,835

 40,547,944

 -

 41,103

 14,179,617

 177,803

 54,946,467

 41,387,794,111

 (361,993,566)

 41,025,800,545

 (458,008)

 41,025,342,537

 40,800,077

 41,066,142,614

 24,916,045,707

 5,706,782,511

 1,283,182,487

 6,879,329,239   

 145,218,036

 38,930,557,980

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทบำ�น�ญ - 

แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม -

แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล

ประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล รวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555
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 � 24. รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
 

 � 25. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

 

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

เงินปันผลรับ

กิจก�รอื่น

ดอกเบี้ยรับ

บริษัทใหญ่

กิจก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

กิจก�รอื่น

ค่�ตัดจำ�หน่�ยส่วนเกิน หรือส่วนลดรับจ�กก�รลงทุน

ค�่ใช้จ่�ยจ�กก�รลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่�แรง

โบนัส

เงินประกันสังคม

ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ - โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ 

ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ – โครงก�รสมทบเงินที่กำ�หนดไว้

อื่นๆ

รวม

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่�แรง

โบนัส

เงินประกันสังคม

ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ -โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ 

ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ -โครงก�รสมทบเงินที่กำ�หนดไว้

อื่นๆ

รวม

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

29

29

 244,246,856

 244,246,856

 10,142,534

 2,444,940

 4,163,335,815

 4,175,923,289

 (102,759,783)

 (34,413,761)

 4,282,996,601

 48,089,605

 26,044,849

 60,750

 27,974,069

 2,945,869

 5,457,858

 110,573,000

648,998,580

 179,485,422

 11,079,116

 18,413,582

 38,067,263

 125,322,798

 1,021,366,761

 1,131,939,761

 351,214,073

 351,214,073

 15,054,961

 3,952,938

 5,137,105,016

 5,156,112,915

 (108,616,739)

 (49,058,616)

 5,349,651,633

 35,106,427

 22,543,477

 51,600

 1,510,184

 2,046,652

 8,977,086

 70,235,426

 650,080,640

 184,598,232

 12,250,257

 11,236,975

 42,315,133

 186,859,693

 1,087,340,930

 1,157,576,356

2555

2555

2556

2556

หม�ยเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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 � 26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 

26.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

26.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

26.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระร�ชกฤษฎีก�ต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว�่ด้วยก�รลดอัตร�และยกเว้นรัษฎ�กร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันว�คม 2554 

ให้ลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวล�ส�มรอบระยะเวล�บัญชีได้แก่ ปี 2555 2556 และ 2557 จ�กอัตร�ร้อยละ 30 เหลือ

อัตร�ร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบระยะเวล�

บัญชีถัดม� (ปี 2556 และปี 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 และ 2557 ต�มลำ�ดับ 

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว�่รัฐบ�ลจะดำ�เนินก�รแก้ไขกฎหม�ยเพื่อให้อัตร�ภ�ษีไม่สูงไปกว่�ร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกร�คม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุล�คม 2554 ในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

หน่วย : บ�ท

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�รเปลี่ยนแปลงของผลต�่งชั่วคร�ว 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12

 1,058,411,504

 (17,773,873)

 1,040,637,631

 1,164,038,232

 (2,758,565)

 1,161,279,667

2555 (ปรับปรุงใหม่)2556หม�ยเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

หน่วย : บ�ท

2556 2555

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้

ร�ยได้ที่ไม่ต้องเสียภ�ษี

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�มท�งภ�ษี

อื่นๆ

รวม

 4,487,924,058

 1,032,222,533

 (16,843,501)

 757,217

 24,501,382

 1,040,637,631

 -

 23

 -

 -

 -

 23.2

 5,895,451,652

 1,179,090,330

 (20,905,534)

 4,203,178

 (1,108,307)

 1,161,279,667

 -

 -

 20

 -

 -

 19.7

รวม

(บ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(ร้อยละ)

รวม

(บ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(ร้อยละ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ก�รเปลี่ยนแปลงในสำ�รองร�ยก�ร

 ป้องกันคว�มเสี่ยง

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรม

 ของเงินลงทุนเผื่อข�ย

รวม

 153,946,208

 (101,736,825)

 52,209,383

 21,191,114

 20,347,365

 41,538,479

 175,137,322

 (81,389,460)

 93,747,862

 6,784,197

 1,718,833,536

 1,725,617,733

 (1,356,840) 

 (343,766,707) 

 (345,123,547) 

 5,427,357

 1,375,066,829

 1,380,494,186

2556 2555

ก่อนภ�ษีเงินได้ ก่อนภ�ษีเงินได้

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) 

ภ�ษีเงินได้

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) 

ภ�ษีเงินได้

สุทธิจ�ก

ภ�ษีเงินได้

สุทธิจ�ก

ภ�ษีเงินได้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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 � 27. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 คำ�นวณจ�กกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัทและ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยแล้วระหว่�งปี โดยแสดงก�รคำ�นวณดังนี้ 

 � 28. เงินปันผล 

 

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลระหว่�งก�ลในอัตร�หุ้นละ 45.11 

บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 2,999.81 ล้�นบ�ท เงินปันผลดังกล่�วจ�่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2556

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตร�หุ้นละ 30 

บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,995 ล้�นบ�ท เงินปันผลดังกล่�วจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว�่งปี 2555

 � 29. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน บุคคลหรือกิจก�รเป็นบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ห�กบริษัทมีอำ�น�จควบคุมหรือควบคุม 

ร่วมกันท้ังท�งตรงและท�งอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจก�รในก�รตัดสินใจท�งก�รเงินและก�รบริห�รหรือในท�งกลับกัน 

โดยที่บริษัทมีก�รควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย�่งมีส�ระสำ�คัญเดียวกัน ก�รเกี่ยวข้องกันนี้อ�จเป็นร�ยบุคคลหรือเป็นกิจก�ร

(ก) สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรับร�ยก�รแต่ละประเภทอธิบ�ยได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : บ�ท

กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท (บ�ท)

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยแล้ว

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

ผู้บริห�รสำ�คัญ

 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

เบี้ยประกันชีวิตรับ

 

ดอกเบี้ยรับ

 

ค�่บำ�เหน็จ

ไทย

 

ไทย

เบี้ยประกันรับจ�กก�รทำ�ประกันกลุ่มของพนักง�นใน

เครือบริษัทไทยพ�ณิชย์

 

ดอกเบี้ยรับจ�กเงินฝ�กธน�ค�ร

 

ค่�บำ�เหน็จขึ้นอยู่กับอัตร�ที่ตกลงกันไว้ ต�มปริม�ณ

ก�รข�ยของผลิตภัณฑ์ Bancassurance

บุคคลที่มีอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบก�รว�งแผนสั่งก�รและควบคุม

กิจกรรมต่�งๆ ของกิจก�รไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม ทั้งนี้รวมถึง

กรรมก�รของบริษัท (ไม่ว่�จะทำ�หน้�ที่ในระดับบริห�รหรือไม่)

 

เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 94.66 ในบริษัท และมีกรรมก�รร่วมกัน

กับบริษัท 

อัตร�ที่คิดกับลูกค้�อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 

อัตร�ตล�ดที่เสนอจ�กธน�ค�รอื่นที่เปรียบเทียบกันได้

 

อัตร�ตล�ดที่เปรียบเทียบกันได้

 3,447,286,427

 66,500,000

 51.84

 4,734,171,985

 66,500,000

 71.19

2555

ลักษณะคว�มสัมพันธ์

 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

2556

อธิบ�ยร�ยก�ร

ชื่อกิจก�ร

ร�ยก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญช�ติ
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(ข) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : บ�ท

บริษัทใหญ่

 ร�ยได้

 ค�่ใช้จ่�ย

 เงินปันผลจ�่ย

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

 ร�ยได้

 ค�่ใช้จ่�ย

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น

 ผลประโยชน์ระยะย�วอื่น

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ค่�ใช้จ่�ยสนับสนุนท�งก�รตล�ด

 

ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร

(สำ�หรับร�ยรับและร�ยจ่�ย

ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกัน)

 

ค่�ธรรมเนียมก�รเก็บรักษ�

หลักทรัพย์และร�ยก�รลงทุน

 

ค่�เช่�สำ�นักง�น

 

ค่�ใช้จ่�ยบริก�รที่ใช้ร่วมกัน

 

ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�รกองทุน

ส่วนบุคคล

ค่�ใช้จ่�ยสนับสนุนแคมเปญผลิตภัณฑ์แบบเจ�ะจง 

แคมเปญท�งก�รตล�ดทั่วไป วัสดุท�งก�รตล�ด

และอื่นๆ

 

ค่�ธรรมเนียมธน�ค�รสำ�หรับร�ยรับและร�ยจ่�ยผ่�น

ช่องท�งของธน�ค�ร

 

ค่�ธรรมเนียมก�รเก็บรักษ�หลักทรัพย์และร�ยก�ร

ลงทุนสำ�หรับพอร์ตลงทุนที่บริห�รโดยบริษัทและ

กองทุนส่วนบุคคล

 

ค่�เช�่สำ�นักง�น ประกอบด้วย ค่�เช่�อ�ค�ร

ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�บริก�รและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่

ที่เช่�และส�ธ�รณูปโภคที่ใช้

 

ค่�ใช้จ่�ยบริก�รที่ใช้ร่วมกันสำ�หรับก�รใช้ง�นทั่วไป 

เช่น ก�รสนับสนุนท�งด้�นเทคโนโลยี ก�รบริห�ร

ส่วนกล�ง เช่น ก�รจัดซื้อทั่วไป โกดัง และอื่นๆ

 

ค่�ธรรมเนียมที่จ่�ยให้กับผู้จัดก�รกองทุนสำ�หรับก�ร

บริห�รจัดก�รพอร์ตลงทุน

ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

 

อัตร�ตล�ดที่ธน�ค�รคิดเมื่อเทียบกับร�ยก�ร

ที่ใกล้เคียงกันที่คิดกับลูกค้�ทั่วไป

 

อัตร�ตล�ดที่ธน�ค�รคิดเมื่อเทียบกับบริก�ร

ที่ใกล้เคียงกันที่คิดกับลูกค้�ทั่วไป

 

อัตร�ค่�เช่�ส�ม�รถเปรียบเทียบได้กับสถ�นที่

ใกล้เคียงของสำ�นักง�น/ส�ข�

 

ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

 

อัตร�ตล�ดเมื่อเทียบกับบริก�รที่ใกล้เคียงกันที่คิดกับ

ลูกค้�ทั่วไป

 146,801,986

 6,510,103,474

 1,888,467,000

 8,297,800

 18,985,707

 82,591,217

 27,974,069

 7,715

 110,573,001

 181,702,112

 7,021,714,282

 2,839,675,989

 13,120,571

 22,894,094

 68,719,316

 1,510,184

 5,926

 70,235,426

25552556

อธิบ�ยร�ยก�ร  นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ร�ยก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ในปี 2556 เบ้ียประกันรับจ�กช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย Bancassurance มีจำ�นวนโดยประม�ณร้อยละ 86 ของเบ้ียประกันภัยรับ (2555: ร้อยละ 87)
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(ค) ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(ง) สัญญาสำาคัญท่ีทำากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อตกลงกับบริษัทใหญ่

บริษัทได้ทำ�ข้อตกลงและบันทึกข้อคว�มร่วมกับบริษัทใหญ่หล�ยร�ยก�รเกี่ยวกับก�รกระจ�ยก�รข�ยผลิตภัณฑ์ประกัน โดยจะมีก�รจ่�ยผลตอบแทน

คือ ค่�บำ�เหน็จและค�่ใช้จ่�ยสนับสนุนก�รตล�ด

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บริษัทตกลงที่จะจ�่ยค่�ธรรมเนียมให้บริษัทใหญ่สำ�หรับก�รเดินร�ยก�รของลูกค�้ของบริษัทผ่�นส�ข�ของธน�ค�ร เครื่องรับจ่�ยเงินอัตโนมัติและ

ช่องท�งอื่นๆ 

(จ) ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทมีสัญญ�เช่�และบริก�รอ�ค�รกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีระยะสัญญ�ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2559 

บริษัทต้องจ่�ยค่�เช่�และค�่บริก�รเป็นร�ยเดือน ในอัตร�เดือนละ 3.11 ล�้นบ�ท (ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม) (2555: 3.11 ล้�นบ�ท)

 � 30. เครื่องมือทางการเงิน

  

สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ร�ยได้จ�กก�รลงทุนค้�งรับ เบี้ยประกันภัย

ค�้งรับ ลูกหนี้และสินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และสินทรัพย์อื่นบ�งร�ยก�ร หนี้สินท�งก�รเงินที่แสดงใน 

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประกอบด้วย เจ�้หนี้บริษัทประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ต�มกรมกรรม์ค้�งจ่�ย ค�่ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย และหนี้สินอื่นบ�งร�ยก�ร 

ซึ่งนโยบ�ยก�รบัญชีเฉพ�ะสำ�หรับร�ยก�รแต่ละร�ยก�รได้เปิดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

หน่วย : บ�ท

ลูกหนี้

 บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

เจ้าหนี้

 บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย

 บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

เงินฝากกับสถาบันการเงิน

 บริษัทใหญ่

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

 164,815

 1,489,754

 1,236,407,987

 31,148

 1,646,389

 2,766,073,395

 383,711,855

 200,631,744

 240,790

 32

 1,190,737,723

 -

 1,607,583

 3,574,211,709

 -

 204,738,809

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556
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นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยและอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ และจ�กก�ร 

ไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดต�มสัญญ�ของคู่สัญญ� บริษัทไม่มีก�รถือหรือออกเครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ เพื่อก�รเก็งกำ�ไรหรือก�รค้� 

ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในก�รควบคุมให้มีคว�มสมดุลของระดับคว�มเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได ้

โดยพิจ�รณ�ระหว่�งต้นทุนที่เกิดจ�กคว�มเสี่ยงและต้นทุนของก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ฝ่�ยบริห�รได้มีก�รควบคุมกระบวนก�รก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ของบริษัทอย�่งต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว�่มีคว�มสมดุลระหว่�งคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมคว�มเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกันชีวิตกำ�หนดให้บริษัทต้องดำ�รงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวล�ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ

หนึ่งร้อยสี่สิบของก�รดำ�รงเงินกองทุนต�มคว�มเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทดำ�รงไว้ซึ่งเงินกองทุนเกินกว่�ที่กำ�หนด

ดังกล่�ว

วัตถุประสงค์ของบริษัทในก�รบริห�รทุนนั้นเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อปกป้อง ผู้เอ�ประกัน เพื่อสร้�งผล

ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร�้ง ของทุนที่เหม�ะสมเพื่อลดต้นทุนท�งก�รเงินของทุน

ในก�รดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร�้งของทุน บริษัทอ�จปรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ก�รคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือก�รออกหุ้นใหม่ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ยเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�ดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กก�รลงทุน บริษัทได้บริห�รคว�มเสี่ยง

จ�กก�รลงทุน โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนควบคู่กับคว�มเหม�ะสมของผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนนั้น

สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 โดยจำ�แนกต�มประเภทของอัตร�ดอกเบี้ยได้ดังนี้

หน่วย : บ�ท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 พันธบัตรรัฐบ�ล

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้เอกชน

 พันธบัตรต�่งประเทศ

 หุ้นกู้ต�่งประเทศ

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

เงินให้กู้ยืม

 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

 โดยมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน

 เงินให้กู้ยืมอื่น

รวม

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,971,973,437

 -

 -

 -

 2,971,973,437

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,050,922,053

 -

 -

 -

 2,050,922,053

 70,897,627,695

 16,334,106,262

 3,094,544,550

 14,626,550,365

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,315,000,000

 2,575,006,048

 148,295

 7,219,595,184

 123,179,954,424

 58,656,042,312

 13,334,279,150

 2,602,780,819

 11,914,632,611

 733,487,041

 842,797,834

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 226,859

 7,399,471,537

 100,420,405,116

31 ธันว�คม 2555

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ต�มอัตร�ตล�ด

31 ธันว�คม 2556

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ต�มอัตร�ตล�ด
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สินทรัพย์ท�งก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ จำ�แนกต�มระยะเวล�นับจ�กวันที่ร�ยง�นถึงวันที่มีก�ร

กำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำ�หนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ได้ดังนี้

 หน่วย : บ�ท 

 หน่วย : บ�ท 

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 พันธบัตรรัฐบ�ล

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้เอกชน

 พันธบัตรต่�งประเทศ

 หุ้นกู้ต่�งประเทศ

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

เงินให้กู้ยืม

 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

 โดยมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน

 เงินให้กู้ยืมอื่น

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 พันธบัตรรัฐบ�ล

 พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้รัฐวิส�หกิจ

 หุ้นกู้เอกชน

 พันธบัตรต่�งประเทศ

 หุ้นกู้ต่�งประเทศ

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

เงินให้กู้ยืม

 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

 โดยมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน

 เงินให้กู้ยืมอื่น

รวม

 3,069,054,162

 90,383,759

 -

 243,191,246

 -

 103,674,065

 4,315,000,000

 2,575,006,048

 -

 1,097,345,184

 11,493,654,464

 4,943,541,261

 100,000,000

 -

 100,000,000

 -

 -

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 78,564

 440,166,667

 10,520,473,445

 64,589,679,869

 14,040,557,555

 2,137,399,694

 12,255,049,001

 -

 3,201,645,625

 -

 -

 -

 4,238,000,000

 100,462,331,744

 50,856,471,564

 12,005,232,708

 1,915,007,360

 10,018,121,161

 -

 346,663,525

 -

 -

 -

 4,833,000,000

 79,974,496,318

 3,238,893,664

 2,203,164,948

 957,144,856

 2,128,310,118

 812,056,335

 -

 -

 -

 148,295

 1,884,250,000

 11,223,968,216

 2,856,029,487

 1,229,046,442

 687,773,459

 1,796,511,450

 733,487,041

 496,134,309

 -

 -

 148,295

 2,126,304,870

 9,925,435,353

 70,897,627,695

 16,334,106,262

 3,094,544,550

 14,626,550,365

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,315,000,000

2,575,006,048

 148,295

 7,219,595,184

 123,179,954,424

 58,656,042,312

 13,334,279,150

 2,602,780,819

 11,914,632,611

 733,487,041

 842,797,834

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 226,859

 7,399,471,537

 100,420,405,116

 4.40

 4.40

 4.40

 4.95

 5.33

 5.22

 3.36

 5.76

 1.18

 4.98

 4.54

 4.54

 4.54

 5.00

 5.19

 4.29

 3.67

 6.63

 3.15

 5.13

รวม

รวม

ระยะเวล�ก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่

ระยะเวล�ก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่

อัตร�ดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

ร้อยละต่อปี

อัตร�ดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

ร้อยละต่อปี

เกิน 5 ปี

เกิน 5 ปี

31 ธันว�คม 2556

31 ธันว�คม 2555

เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี

เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

ภ�ยใน 1 ปี
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศอันเป็นผลม�จ�กก�รมีสินทรัพย์ที่เป็นเงิน

ตร�ต่�งประเทศดังนี้

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

เงินตร�ต�่งประเทศในเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐเป็นจำ�นวน 3,991.48 ล้�นบ�ท (2555: 1,551.49 ล้�นบ�ท) และจะต้องจ่�ยเงิน 

เป็นจำ�นวน 130.10 ล�้นดอลล�ร์สหรัฐ (2555: 49.10 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) ณ วันสิ้นสุดของสัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ภ�ยใต้สัญญ� บริษัทจะได้รับดอกเบี้ยในอัตร�คงที่ร้อยละ 4.12 - 7.51 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4.61 - 7.51 ต่อปี) เป็นเงินสกุลไทยบ�ท และต้องจ่�ย

ดอกเบี้ยในอัตร�คงที่ร้อยละ 3.38 - 5.88 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.38 - 5.87 ต่อปี) เป็นเงินสกุลดอลล�ร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556 มูลค่�ยุติธรรมของสัญญ�เป็นจำ�นวนเงิน 10.73 ล้�นบ�ท และ 116.69 ล�้นบ�ท (2555: 21.48 ล�้นบ�ท และ 

14.69 ล้�นบ�ท) แสดงเป็นตร�ส�รอนุพันธ์ (สินทรัพย์) และตร�ส�รอนุพันธ์ (หนี้สิน) ต�มลำ�ดับ

 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

คว�มเสี่ยงท�งด�้นสินเชื่อ คือคว�มเสี่ยงที่ลูกค้�หรือคู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้แก่บริษัท ต�มเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด

ฝ�่ยบริห�รได้กำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นสินเชื่อเพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อดังกล�่วโดยสม่ำ�เสมอ โดยดำ�เนินก�รประเมินมูลค�่หลักทรัพย์

ค้ำ�ประกันอย่�งรอบคอบโดยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นและให้สินเชื่อไม่เกินกว่�มูลค่�หลักประกัน ซึ่งเป็นไปต�มประก�ศน�ยทะเบียน เรื่องก�รลงทุน

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

คว�มเส่ียงเก่ียวกับก�รกระจุกตัวของสินเชื่อซ่ึงเกิดจ�กเงินให้กู้ยืมและจ�กเบ้ียประกันภัยค้�งรับไม่มีส�ระสำ�คัญ เนื่องจ�กผู้กู้ยืมและผู้เอ�ประกันภัย 

ของบริษัทกระจ�ยอยู่ในอุตส�หกรรมที่แตกต�่งกันและภูมิภ�คต่�งๆ ในประเทศ

คว�มเสี่ยงสูงสุดท�งด้�นสินเชื่อแสดงไว้ ในร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ท�งก�รเงินแต่ละร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

คว�มเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจ�กเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันไม่มีส�ระสำ�คัญ เนื่องจ�กบริษัทให้ผู้เอ�ประกันภัยกู้ยืมเป็นจำ�นวนเงินที่น้อยกว่�

มูลค�่เงินสดต�มกรมธรรม์ที่มีกับบริษัท และคว�มเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจ�กเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกันมีมูลค่�สูงสุดเท�่กับมูลค�่ของ

เงินให้กู้ยืมหักด้วยมูลค่�ที่บริษัทส�ม�รถรับชำ�ระคืนจ�กสินทรัพย์ที่นำ�ม�จำ�นอง

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

บริษัทมีก�รควบคุมคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดสภ�พคล่อง โดยก�รรักษ�ระดับของเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัท และเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

สินทรัพย์ท�งก�รเงินของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมีสภ�พคล่องสูง บริษัท

ส�ม�รถข�ยสินทรัพย์ดังกล่�วได้ทันเวล�เมื่อบริษัทต้องก�รระดมทุนด้วยร�ค�ที่ใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรม

หน่วย : บ�ท

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง                                     

สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต�่งประเทศ                            

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธ ิ                            

 1,551,490,000

 1,551,490,000

 (1,551,490,000)

 - 

 3,991,480,000

 3,991,480,000

 (3,991,480,000)

 - 

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556



Annual Report 2013

101

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยของบริษัท กำ�หนดให้มีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งท�งก�รเงินและไม่ใช่ท�งก�รเงิน 

มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ�่ยมีคว�มรอบรู้และเต็มใจ

ในก�รแลกเปลี่ยนกัน และส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย�่งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของก�รวัดมูลค่�และ/

หรือก�รเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมถูกกำ�หนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐ�นในก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหม�ยเหตุที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

ร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ท�งก�รเงินและหนี้สินท�งก�รเงินมีมูลค่�ใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรม ซึ่งได้แก่ เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนค�้งรับ เบี้ยประกันภัยค�้งรับ ลูกหนี้และสินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ สินทรัพย์ท�งก�รเงินอื่น เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

ผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ค้�งจ่�ย และหนี้สินท�งก�รเงินอื่น 

มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ กำ�หนดโดยใช้วิธีก�รต�มที่ได้เปิดเผยไว้ ในหม�ยเหตุ 4 (จ) และแสดงอยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�ร

เงินข้อ 8

มูลค่�ยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน เป็นมูลค�่ใกล้เคียงกับร�ค�ที่บันทึกในบัญชี เนื่องจ�กเป็นเงินกู้ยืมที่ให้แก่ผู้เอ�

ประกันต�มอัตร�ดอกเบี้ยที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย และมีมูลค่�เวนคืนเงินสดเป็นหลัก

ประกัน 

มูลค่�ยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และเงินให้กู้ยืมอื่นที่มีอัตร�ดอกเบี้ยแบบลอยตัวและหลักประกันครอบคลุม ถือต�มร�ค�

ต�มบัญชี สำ�หรับมูลค่�ยุติธรรมของสินเชื่อที่ใช้อัตร�ดอกเบี้ยแบบคงที่ ประม�ณโดยใช้วิธีก�รห�ส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจ�รณ�อัตร�ดอกเบี้ย

ปัจจุบันและอ�ยุสัญญ�คงเหลือ

มูลค่�ยุติธรรมของเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีวันครบกำ�หนดเหลือน้อยกว�่ 90 วัน ถือต�มร�ค�ที่บันทึกในบัญชี ส่วนที่มีวันครบกำ�หนดเหลือเกิน 90 

วัน ประม�ณโดยวิธีก�รห�ส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจ�รณ�อัตร�ดอกเบี้ยปัจจุบันและอ�ยุสัญญ�คงเหลือ

 � 31. ค่าตอบแทนกรรมการ

  

ค่�ตอบแทนกรรมก�รนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ�่ยให้แก่กรรมก�รของบริษัท ต�มม�ตร� 90 ของพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด โดยไม่รวมเงิน

เดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ�่ยให้กับกรรมก�รบริห�ร

 � 32. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 หลักทรัพย์ประกันว�งไว้กับน�ยทะเบียนต�มม�ตร� 20 และม�ตร� 24 แห่งพระร�ชบัญญัติประกันชีวิต 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

หน่วย : บ�ท

พันธบัตรรัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ

รวม 

 18,902,408,660

 18,902,408,660

 24,636,188,578

 24,636,188,578

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556
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 � 33. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้

 � 34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

  

34.1 ภาระผูกพันตามสัญญา

(ก) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทมีภ�ระผูกพันจ�กก�รทำ�สัญญ�ระยะย�วเพื่อเช�่อ�ค�รและรับบริก�รต่�งๆ จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

และกิจก�รอื่น สรุปได้ดังนี้

(ข) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญ�เช�่และสัญญ�บริก�รอ�ค�รกับบุคคลอื่นๆ นับตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ 2554 ถึงเดือนกันย�ยน 

2561 ซึ่งสัญญ�เหล่�นี้มีกำ�หนดเวล� 3 ปี ถึง 6 ปี และบริษัทมีค่�เช�่และค�่บริก�รร�ยเดือนในอัตร�เดือนละ 4.63 ล้�นบ�ท (ไม่รวมภ�ษีมูลค�่เพิ่ม) 

(2555: 4.97 ล้�นบ�ท)

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทมีภ�ระผูกพันด�้นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนเกี่ยวข้องกับก�รจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์ เป็นจำ�นวนเงิน 

7.01 ล�้นดอลล่�ร์สหรัฐ (ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม) ซึ่งต�มข้อกำ�หนดของสัญญ� เงินจำ�นวน 6.22 ล�้นดอลล่�ร์สหรัฐ จะครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 

หนึ่งปีและจำ�นวน 0.79 ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ จะครบกำ�หนดในระหว่�งสองปีถึงห�้ปี

34.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทมีภ�ระผูกพันในก�รลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่ออกเป็นชุดโดยธน�ค�รหล�ยแห่ง มูลค่�รวม 4,858 ล้�นบ�ท (2555: 5,093 

ล้�นบ�ท) ซึ่งบริษัทมีกำ�หนดชำ�ระให้ธน�ค�รงวดสุดท้�ยในปี พ.ศ. 2557 และมีกำ�หนดไถ่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้�ยในปี พ.ศ. 2566 

ยอดชำ�ระแล้วของตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีมูลค่� 4,819 ล�้นบ�ท (2555: 4,998 ล้�นบ�ท) ตั๋วแลกเงินและ

ตั๋วสัญญ�ใช้เงินดังกล่�วแสดงเป็นเงินให้กู้ยืม ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีระหว�่งประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่องก�รรับรู้และวัดมูลค่�เครื่องมือท�งก�รเงิน

ในย่อหน้�ที่เกี่ยวกับเรื่องก�รจัดประเภทของเครื่องมือท�งก�รเงิน

หน่วย : บ�ท

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ภ�ยในระยะเวล�หนึ่งปี

ระยะเวล�ม�กกว�่หนึ่งปีถึงห�้ปี

รวม

 88,146,695

 51,373,608

 139,520,303

 55,132,475

 48,604,967

 103,737,442

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556

หน่วย : บ�ท

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

รวม 

 41,897,898

 41,897,898

 45,486,502

 45,486,502

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556
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 � 35. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์

  

คุณภ�พของสินทรัพย์จำ�แนกต�มประเภทที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 

และ 2555 มีดังนี้

เงินลงทุนในตราสารหนี้

 � 36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ ใช้

  

บริษัทยังไม่ได้ ใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออก ณ วันที่ร�ยง�น แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและ

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบก�รเงินสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม ในปีดัง

ต่อไปนี้

 � 36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ ใช้

  

บริษัทยังไม่ได้ ใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออก ณ วันที่ร�ยง�น แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและ

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบก�รเงินสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม ในป ี

ดังต่อไปนี้

 

1. สถ�บันก�รเงินที่ถูกสั่งปิดกิจก�ร

2. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระดอกเบี้ย

3. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระเงินต้น

4. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย

5. บริษัทที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับปรุงโครงสร้�งหนี้

รวม

 -

 -

 19,947,081

 -

 16,351,822

 36,298,903

 -

 -

 1

 -

 3

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (19,947,081)

 -

 (16,351,822)

 (36,298,903)

ร�ค�ตล�ด

(บ�ท)

ค่�เผื่อก�รปรับ

มูลค่�

(บ�ท)

ร�ค�ทุน

(บ�ท)

2556

จำ�นวนร�ย

1. สถ�บันก�รเงินที่ถูกสั่งปิดกิจก�ร

2. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระดอกเบี้ย

3. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระเงินต้น

4. บริษัทที่มีปัญห�ผิดนัดชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย

5. บริษัทที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับปรุงโครงสร้�งหนี้

รวม

 -

 -

 19,947,081

 -

 16,351,822

 36,298,903

 -

 -

 1

 -

 3

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (19,947,081)

 -

 (16,351,822)

 (36,298,903)

ร�ค�ตล�ด

(บ�ท)

ค่�เผื่อก�รปรับ

มูลค่�

(บ�ท)

ร�ค�ทุน

(บ�ท)

2555

จำ�นวนร�ย

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 4 

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 10

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 13

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2559

2557

2557

ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

กระแสเงินสด

ภ�ษีเงินได้

สัญญ�เช่�

ร�ยได้

ผลประโยชน์พนักง�น

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สัญญ�ประกันภัย

งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�

เรื่องม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ปีที่มีผลบังคับใช้
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ผู้บริห�รค�ดว่�จะนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชีม�ใช้และถือปฏิบัติ  โดยผู้บริห�ร

พิจ�รณ�ถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่�วต่องบก�รเงินของบริษัท ซึ่งค�ดว่� 

ไม่มีผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ  ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 4 ซึ่งผู้บริห�รอยู่ระหว�่งก�รพิจ�รณ�

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 � 37. การจัดประเภทรายการใหม่

  

ร�ยก�รบ�งร�ยก�รในงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ซึ่งรวมอยู่ในงบก�รเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รเปรียบเทียบของปี 

2556 ได้มีก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับก�รนำ�เสนอในงบก�รเงินปี 2556 

หน่วย : บ�ท 

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ผลประโยชน์จ่�ยต�มกรมธรรม์

 ค�่สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทน

 (6,667,398,335)

 -

 1,213,651,853 

 (1,213,651,853)

 (5,453,746,482)

 (1,213,651,853)

จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ก่อนจัดประเภทใหม่ 

 2555
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18 Independent Auditor’s Report

To the Shareholders of SCB Life Assurance Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of SCB Life Assurance Public Company Limited (the “Company”), which 
comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, the statements of comprehensive income, changes in equity 
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with 
Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control  
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal 
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 

Opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 
December 2013, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards. 

Emphasis of Matter
Without qualifying my opinion, I draw attention to note 3 to the financial statements describing the effect of the Company’s  
adoption from 1 January 2013 of certain new accounting policies. The corresponding figures presented are based on the audited 
financial statements as at and for the year ended 31 December 2012 after making the adjustments described in note 3. 

(Supot Singhasaneh)
Certified Public Accountant
Registration No. 2826

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
28 February 2014
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19

 5,731,105,703 

 1,971,224,633 

 821,142,431 

 46,043,600 

 10,733,084 

 33,400,271,078 

 87,904,878,119 

 9,794,749,527 

 173,693,845 

 332,103,373 

 98,286,474 

 302,281,595

 140,586,513,462 

 7,073,668,487 

 1,856,267,500 

 630,201,728 

 240,433,517 

 21,475,006 

 15,946,045,740 

 80,576,684,269 

 9,126,385,349 

 174,141,274 

 270,780,022 

 -

 364,973,577 

 116,281,056,469 

 4,945,986,938 

 1,657,580,484 

 531,607,741 

 72,226,559 

 12,499,836 

 6,797,904,685 

 65,117,125,694 

 7,645,132,978 

 208,974,473 

 294,074,343 

 9,977,192 

 121,991,933 

 87,415,082,856 

Statement

 � Statement of Financial Position

The accompanying notes are an integal part of these financial statements.

Assets

Cash and cash equivalents 

Accrued investment income  

Premiums due and uncollected, net 

Reinsurance receivables and assets  

Investments assets 

 Investments in securities

  Derivative instruments

  Available-for-sale securities

  Held-to-maturity securities

 Loans

Premises and equipment, net 

Intangible assets, net 

Deferred tax assets, net 

Other assets 

Total assets 

Note
31 December 2013 31 December 2012 

(Restated)
1 January 2012

(Restated)

Unit : Bath

5, 29

6

7

8

9

10

11

3, 12

13
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 562,955,201 

 51,193,575 

 124,535,262,973 

 329,784,456 

 185,809,070 

 433,425,278 

 12,550,799 

 134,788,746 

 116,688,656 

 1,844,897,657 

 217,672,265 

 - 

 683,607,690 

 129,108,636,366

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 10,652,629,234 

 175,137,322 

 (81,389,460)

 11,477,877,096 

 140,586,513,462 

 482,471,581 

 108,158,881 

 100,283,629,382 

 477,373,880 

 237,746,988 

 399,555,870 

 13,960,768 

 118,783,546 

 14,690,809 

 1,872,653,421 

 97,334,230 

 291,134,117 

 853,297,508 

 105,250,790,981

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 8,918,271,302 

 5,427,357 

 1,375,066,829 

 11,030,265,488 

 116,281,056,469 

 563,155,959 

 1,058,112 

 75,015,773,618 

 224,337,850 

 164,246,499 

 399,662,998 

 15,543,731 

 91,015,229 

 5,298,615 

 1,255,521,319 

 777,372,675 

 - 

 598,013,760 

 79,111,000,365

 800,000,000 

 665,000,000 

 66,500,000 

 7,467,629,030 

 5,760,977 

 99,192,484 

 8,304,082,491 

 87,415,082,856 

SCB Life Assurance Public Company Limited

Unit : Bath

Liabilities and equity

Liabilities 

Income tax payable 

Due to reinsurers 

Insurance contract liabilities 

 Life policy reserves

 Unpaid policy benefits

 Loss reserves and outstanding claims

 Premium reserves

 Premiums received in advance

Employee benefit obligations 

Derivative instruments 

Accrued expenses 

Investment payable 

Deferred tax liabilities, net 

Other liabilities 

Total liabilities 

Equity 

Share capital 

 Authorised share capital

  80,000,000 ordinary shares of Baht 10 each

 Issued and paid-up share capital

  66,500,000 ordinary shares of Baht 10 each

Retained earnings 

 Appropriated 

  Legal reserve

 Unappropriated

Other components of equity 

 Hedge reserve

 Fair value change in available-for-sale securities

Total equity 

 

Total liabilities and equity 

Note
31 December 2013 31 December 2012 

(Restated)
1 January 2012

(Restated)

14

15

16

17

18

8

29

3, 12

19

20

The accompanying notes are an integal part of these financial statements.
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23

23

24

23

29

25

31

33

26.1

21

27

 45,029,549,470 

 113,699,333 

 5,349,651,633 

 50,492,900,436 

 24,251,633,591 

 10,097,118,284 

 1,037,803,820 

 7,500,520,981 

 156,633,083 

 1,076,640,918 

 283,274,274 

 147,443,874 

 3,559,225 

 4,340,000 

 475,048,794 

 464,882,501 

 2,455,189,586 

 45,498,899,345 

 4,994,001,091 

 978,777,813 

 48,069,556 

 6,020,848,460 

 79,910,306 

 45,486,502 

 5,895,451,652 

 1,161,279,667 

 4,734,171,985 

 147,162,011 

 (1,820,570,361)

 - 

 386,662,026 

 (1,286,746,324)

 3,447,425,661 

 71.19 

 41,534,552,318 

 41,362,375 

 4,282,996,601 

 45,858,911,294 

 25,267,855,764 

 5,706,782,511 

 1,290,004,169 

 7,092,407,667 

 146,696,405 

 1,047,414,271 

 283,516,007 

 118,996,787 

 34,787,483 

 2,640,000 

 353,275,352 

 415,537,794 

 2,256,167,694 

 41,759,914,210 

 4,098,997,084 

 466,997,520 

 39,361,676 

 4,605,356,280 

 75,534,324 

 41,897,898 

 4,487,924,058 

 1,040,637,631 

 3,447,286,427 

 (417,024)

 1,594,842,931 

 (1,644,155)

 (318,885,182)

 1,273,896,570 

 4,721,182,997 

 51.84

 � Statement of Comprehensive Income SCB Life Assurance Public Company Limited

The accompanying notes are an integal part of these financial statements. Unit : Bath

Income 

Net premiums earned 

Commission income 

Net investment income 

 Total income

Expenses   

Underwriting expenses  

 Life policy reserve increase from the previous year 

 Benefits payments to life policyholders 

 Insurance claims and loss adjustment expenses 

 Commissions and brokerages 

 Other underwriting expenses 

Operating expenses 

 Personnel expenses not relating to underwriting 

  expense and insurance claims

 Premises and equipment expenses not relating to 

  underwriting expenses

 Taxes and duties

 Bad debt and doubtful debt expenses

 Directors’ remuneration

 Sales and marketing expenses

 Other operating expenses

 Total operating expenses

Total underwriting expenses  

Profit from underwriting

Gain from investment   

Other income   

Profit from operations   

Contribution to Office of Insurance Commission   

Contribution to Life Guarantee Fund   

Profit before income tax expense   

Income tax expense   

Profit for the year   

Other comprehensive income   

 Change in hedge reserve  

 Fair value change in available-for-sale securities  

 Defined benefit plan actuarial losses  

 Income tax on other comprehensive income  

Other comprehensive income (loss) for the year,  

 net of income tax   

Total comprehensive income for the year  

 

Basic earnings per share   

Note 2013 2012

For the year ended 31 December
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5

 44,783,229,116 

 5,003,365,245 

 348,074,453 

 145,365,203 

 (10,244,707,708)

 (1,087,366,959)

 (7,410,991,857)

 (149,976,002)

 (2,473,490,435)

 (1,083,554,611)

 27,829,946,445 

 11,364,526,618 

 235,500,000 

 2,710,000,000 

 2,384,776 

 14,312,411,394 

 (35,594,280,305)

 (903,788,723)

 (3,815,000,000)

 (72,989,504)

 (99,048,038)

 (40,485,106,570)

 (26,172,695,176)

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 (1,342,562,784)

 7,073,668,487 

 5,731,105,703

 41,590,259,867 

 3,927,936,833 

 255,645,834 

 62,967,301 

 (5,453,746,482)

 (1,213,651,853)

 (6,671,187,454)

 (137,296,755)

 (2,089,811,316)

 (1,139,095,881)

 29,132,020,094 

 5,404,874,037 

 161,750,000 

 10,000,000 

 5,604,074 

 5,582,228,111 

 (25,682,204,323)

 (1,642,260,061)

 (3,210,000,000)

 (42,650,510)

 (14,451,762)

 (30,591,566,656)

 (25,009,338,545)

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 2,127,681,549 

 4,945,986,938 

 7,073,668,487

 � Statement of Cash Flows SCB Life Assurance Public Company Limited

The accompanying notes are an integal part of these financial statements. Unit : Bath

Cash flows from operating activities 

Net premiums written

Interest received

Dividend received

Other income

Benefit payments to life policyholders

Insurance claims and loss adjustment expenses

Commissions and brokerages

Other underwriting expenses

Operating expenses

Income tax paid

Net cash provided by operating activities

Cash flows from investing activities 

Cash flows provided by:

Investments in securities

Loans

Deposit with financial institutions

Premises and equipment

Cash from investing activities 

Cash flows used in:

Investment in securities

Loans

Deposit with financial institutions

Premises and equipment

Intangible assets

Cash used in investing activities

Net cash used in investing activities

Cash flows from financing activities

Dividends paid to owners of the Company

Net cash used in financing activities

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at 1 January 

Cash and cash equivalents at 31 December

2013 2012

For the year ended 31 December



SCBLife Assurance PCL. 

110

3 (b)

28, 29

21

3 (b)

28, 29

21

 665,000,000 

 - 

 665,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 665,000,000 

 665,000,000 

 - 

 665,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 665,000,000 

 66,500,000 

 - 

 66,500,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 66,500,000 

 66,500,000 

 - 

 66,500,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 66,500,000 

 7,431,413,473 

 36,215,557 

 7,467,629,030 

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 3,447,286,427 

 (1,644,155)

 3,445,642,272 

 8,918,271,302 

 8,864,281,872 

 53,989,430 

 8,918,271,302 

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 4,734,171,985 

 - 

 4,734,171,985 

 10,652,629,234 

 � Statements of Changes in Equity

The accompanying notes are an integal part of these financial statements.

Year ended 31 December 2012

Balance at 1 January 2012 - as reported   

Impact of changes in accounting policies   

Balance at 1 January 2012 - restated   

Transaction with owners, recorded directly in equity  

 Dividends to owners of the Company  

Total distributions to owners of the Company   

Comprehensive income for the year   

 Profit  

 Other comprehensive income  

Total comprehensive income for the year   

Balance at 31 December 2012   

Year ended 31 December 2013   

Balance at 1 January 2013 - as reported   

Impact of changes in accounting policies   

Balance at 1 January 2013 - restated   

Transaction with owners, recorded directly in equity  

 Dividends to owners of the Company  

Total distributions to owners of the Company   

Comprehensive income for the year   

 Profit  

 Other comprehensive income  

Total comprehensive income for the year   

Balance at 31 December 2013

Note

Issued and 
Paid-up

share capital Legal reserve Unappropriated

Retained earnings
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 7,201,221 

 (1,440,244)

 5,760,977 

 - 

 - 

 - 

 (333,620)

 (333,620)

 5,427,357 

 6,784,197 

 (1,356,840)

 5,427,357 

 - 

 - 

 - 

 169,709,965 

 169,709,965 

 175,137,322 

 123,990,605 

 (24,798,121)

 99,192,484 

 - 

 - 

 - 

 1,275,874,345 

 1,275,874,345 

 1,375,066,829 

 1,718,833,536 

 (343,766,707)

 1,375,066,829 

 - 

 - 

 - 

 (1,456,456,289)

 (1,456,456,289)

 (81,389,460)

 131,191,826 

 (26,238,365)

 104,953,461 

 - 

 - 

 - 

 1,275,540,725 

 1,275,540,725 

 1,380,494,186 

 1,725,617,733 

 (345,123,547)

 1,380,494,186 

 - 

 - 

 - 

 (1,286,746,324)

 (1,286,746,324)

 93,747,862 

 8,294,105,299 

 9,977,192 

 8,304,082,491 

 (1,995,000,000)

 (1,995,000,000)

 3,447,286,427 

 1,273,896,570 

 4,721,182,997 

 11,030,265,488 

 11,321,399,605 

 (291,134,117)

 11,030,265,488 

 (2,999,814,053)

 (2,999,814,053)

 4,734,171,985 

 (1,286,746,324)

 3,447,425,661 

 11,477,877,096 

SCB Life Assurance Public Company Limited

Unit : Bath

Hedge reserve

Fair value change in
available-for-sale 

securities

Total 
other components

of equity Total equity

Other components of equity
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These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 
These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, 
and were approved and authorized for issue by the Board of Directors on 28 February 2014.

20 Notes to the Financial Statements

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

General information

Basis of preparation of the financial statements

Changes in accounting policies

Significant accounting policies

Cash and cash equivalents

Premiums due and uncollected, net

Reinsurance receivables and assets

Investments in securities

Loans

Premises and equipment, net

Intangible assets, net

Deferred tax

Other assets

Life policy reserves

Unpaid policy benefits

Loss reserves and outstanding claims

Premium reserves

Employee benefit obligations

Other liabilities

Reserves

Other comprehensive income

Operating segments 

Reporting information classified by type of underwriting

Net investment income

Personnel expenses 

Income tax expense

Basic earnings per share

Dividends

Related parties

Financial instruments

Directors’ remuneration

Securities pledged with registrar

Contribution to Life Guarantee Fund

Contingent liabilities and commitments

Information on quality of assets

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

Reclassification of accounts

Note Contents
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 � 1. General information
 
SCB Life Assurance Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 1060 New 
Petchaburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in May 1988.
The parent company is Siam Commercial Bank Public Company Limited which is incorporated in Thailand.
The principal business of the Company is life insurance underwriting.

 � 2. Basis of preparation of the financial statements
 
(a) Statement of compliance
The financial statements are prepared in accordance with 
Thai Financial Reporting Standard (“TFRS”) and guidelines  
promulgated by the Federation of Accounting Professions 
(“FAP”) and applicable rules and regulations of the Thai  
Securities and Exchange Commission. In addition the financial 
statements are prepared in accordance with the Notification of 
the Office of Insurance Commission regarding “Rules, Procedures, 
Conditions and Timing for the Preparation and Submission of 
the Financial Statements and Reporting the Operations of Life 
Insurance Companies” No. 4 B.E. 2013 dated 31 July 2013, which 
follows the format of the previous notification dated 27 May 
2010.

The FAP has issued the following new and revised TFRS relevant 
to the Company’s operations and effective for accounting  
periods beginning on or after 1 January 2013:

TFRS Topic
TAS 12 Income Taxes 
TAS 21 (revised 2009)  The Effects of Changes in 
    Foreign Exchange Rates 
TFRS 8 Operating Segments

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in 
changes in the Company’s accounting policies. The effects of 
these changes are disclosed in note 3.

In addition to the above new and revised TFRS, the FAP had  
issued a number of new and revised TFRS which are effective 
for financial statements beginning on or after 1 January 2014 
and have not been adopted in the preparation of these financial 
statements. These new and revised TFRS that are relevant to 
the Company’s operations are disclosed in note 36.

(b) Basis of measurement 
The financial statements have been prepared on the historical 
cost basis except for the following material items in the  
statement of financial position: 
- derivative financial instruments are measured of fair value; and 
-  available-for-sale financial assets are measured at fair value

(c)  Functional and presentation currency
The financial statements are presented in Thai Baht, which is 
the Company’s functional currency. 

(d) Use of estimates and judgements
The preparation of financial statements in conformity with TFRS 
requires management to make judgements, estimates and 
assumptions that affect the application of accounting policies 
and the reported amounts of assets, liabilities, income and  
expenses. Actual results may differ from estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an  
ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised
in the period in which estimates are revised and in any future 
periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty 
and critical judgements in applying accounting policies that 
have the most significant effect on the amount recognised in 
the financial statements is included in the following notes:

Note 8 Investments in securities
Note 11 Intangible assets, net
Note 14 Life policy reserves 
Note 15 Unpaid policy benefits
Note 16 Loss reserves and outstanding  claims
Note 17 Premium reserves
Note 18 Employee benefit obligations
Note 30 Financial instruments
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Unit : Baht

Increase in deferred tax assets, net

Increase in deferred tax liabilities, net

Equity

Increase in retained earnings - unappropriated

Increase (decrease) in other components of equity

 Change in hedge reserve

 Fair value change in available-for-sale securities

Increase (decrease) in total equity

Profit or loss

Decrease in income tax expense 

Increase in profit for the year

Other comprehensive income

Decrease (increase) in income tax on other comprehensive income

Increase (decrease) in other comprehensive income 

 for the year, net of income tax

Increase (decrease) in total comprehensive income for the year

Increase in basic earnings per share (Baht per share)

 98,286,474 

 -

 56,747,995

 21,191,114

 20,347,365

 98,286,474

31 December 2013 

 -

 291,134,117 

 53,989,430

 (1,356,840) 

 (343,766,707)

 (291,134,117)

31 December 2012
(Restated)

 9,997,192 

 -

 36,215,557

 (1,440,244)

 (24,798,121)

 9,977,192

1 January 2012
(Restated)

As at

 2,758,565

 2,758,565

 386,662,026

 386,662,026

 389,420,591

 0.04

 17,773,873

 17,773,873

 (318,885,182)

 (318,885,182)

 (301,111,311)

 0.27

2013
2012

(Restated)

Years ended 31 December

 � 3. Changes in accounting policies 
 
a) Overview
From 1 January 2013, consequent to the adoption of new and 
revised TFRS as set out in note 2, the Company has changed its 
accounting policies in the following areas: 
- Accounting for income tax
- Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates
- Presentation of information on operating segments

Details of the new accounting policies adopted by the Company 
are included in notes 3(b) to 3(d) below. Other new and revised 
TFRS did not have any impact on the accounting policies,  
financial position or performance of the Company.

(b) Accounting for income tax
The principal change introduced by TAS 12 is the requirement 
to account for deferred tax assets and liabilities in the financial 
statements.

Deferred tax assets and liabilities are the amounts of income 
taxes recoverable and payable, respectively, in future periods in 
respect of temporary differences between the carrying amount 
of the asset or liability in the statement of financial position and 
the amount attributed to that asset or liability for tax purposes; 
and the carryforward of unused tax losses. The accounting  
policy for deferred tax is described in note 4 (s).

The Company adopted TAS 12 with effect from 1 January 2013. 
The effects of the change are recognised retrospectively in the 
financial statements. The impact of the change on the financial 
statements is as follows:

Statement of financial position

Statement of comprehensive income

Statement of financial position
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(c) Accounting for the effects of changes in foreign  
exchange rates
From 1 January 2013, the Company has adopted TAS 21 (revised 
2009) Accounting for the effects of changes in foreign exchange 
rates. 

The principal change introduced by TAS 21 (revised 2009) is the 
introduction of the concept of functional currency, which is 
defined as the currency of the primary economic environment 
in which the entity operates. TAS 21 (revised 2009) requires 
the entity to determine its functional currency and translate 
foreign currency items into its functional currency, reporting the 
effects of such translation in accordance with the provisions of 
TAS 21 (revised 2009). Foreign currencies are defined by TAS 21 
(revised 2009) as all currencies other than the entity’s functional 
currency.

Management has determined that the functional currency 
of the Company is Thai Baht and that the adoption of TAS 21 
(revised 2009) from 1 January 2013 has not had a significant 
impact on the Company’s reported assets, liabilities or retained 
earnings.

(d) Presentation of information on operating segments
From 1 January 2013, the Company has adopted TFRS 8 Operat-
ing Segments. The new policy has been applied retrospectively 
and segment information for the year ended 31 December 2012 
has been presented for comparative purposes. The adoption of 
TFRS 8 only impacts presentational aspects and has no impact 
on the Company’s reported assets, liabilities, results or earnings 
per share.

TFRS 8 introduces the “management approach” to segment 
reporting. It requires a change in the presentation and dis-
closure of segment information based on the internal reports 
regularly reviewed by the Company’s Chief Operating Decision 
Maker (Managing Director) in order to assess each segment’s 
performance and to allocate resources to those segments. 

The adoption of TFRS 8 has resulted in the Company presenting 
its Bancassurance distribution channel as an operating seg-
ments (Note 22). 

 � 4. Significant accounting policies 
 
The accounting policies set out below have been applied 
consistently to all periods presented in these financial state-
ments except as explained in note 3, which addresses changes 
in accounting policies.

(a) Foreign currencies transactions
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at 
the foreign exchange rates ruling at the dates of the transac-
tions. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign curren-
cies at the reporting date are translated into Thai Baht at the 
exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences 
arising on translation are recognised in profit or loss.

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in 
foreign currencies are translated to Thai Baht using the foreign 
exchange rates ruling at the dates of the transactions. 

(b) Cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits 
held at call with banks and short-term highly liquid invest-
ments, with maturities of three months or less from the date of 
acquisition. 

(c) Premium due and uncollected 
Premium due and uncollected are carried at anticipated 
realisable value. An estimate is made for doubtful receivables 
based on a review of all outstanding amounts at the reporting 
date. Bad debts are written off during the year when they are 
identified.

(d) Derivative financial instruments and hedging

DERIvATIvE FINANCIAL INSTRUMENTS 
Derivative financial instruments are used to manage exposure 
to foreign exchange and interest rate arising from investment 
activities and are used for hedging purposes only. Derivative fi-
nancial instruments are not used for trading purposes. 

Derivatives are recognised initially at fair value; attributable 
transaction costs are recognised in profit or loss when incurred. 
Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair 
value, and changes therein are accounted for as described 
below. 

The fair value of derivatives is based on valuation techniques, 
including discounted cashflow models.
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CASh FLOw hEDgES
When a derivative is designated as the hedging instrument in a 
hedge of the variability in cash flows attributable to a particular 
risk associated with a recognised asset or liability or a highly 
probable forecast transaction that could affect profit or loss, 
the effective portion of changes in the fair value of the derivative 
financial instrument is recognised in other comprehensive 
income and presented in the hedge reserve in equity. Any 
ineffective portion is recognised immediately in profit or loss.

When a hedged forecast transaction occurs and results in the 
recognition of a financial asset or financial liability, the gain 
or loss recognised in other comprehensive income does not 
adjust the initial carrying amount of the asset or liability but 
remains in equity and is reclassified from equity to profit or loss 
consistently with the recognition of gains and losses on the 
asset or liability as a reclassification adjustment.

DISCONTINUINg hEDgE ACCOUNTINg
Hedge accounting is discontinued prospectively when the 
hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised, 
or no longer qualifies for hedge accounting. Any cumulative 
gain or loss on the hedging instrument existing in equity is 
retained in equity and is recognised when the forecast transac-
tion is ultimately recognised in profit or loss. When a forecast 
transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain 
or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss 
immediately.

(e) Investments in securities
Debt securities that the Company has the positive intent and 
ability to hold to maturity are classified as held-to-maturity 
investments. Held-to-maturity investments are stated at 
amortised cost, less any impairment losses. The difference 
between the acquisition cost and redemption value of such debt 
securities is amortised using the effective interest rate method 
over the period to maturity.
 
Debt securities and marketable equity securities, other than 
those securities intended to be held to maturity, are classified 
as available-for-sale investments. Available-for-sale invest-
ments are, subsequent to initial recognition, stated at fair 
value, and changes therein, other than impairment losses and 
foreign currency differences on available-for-sale monetary 
items, are recognised directly in equity. Impairment losses and 
foreign exchange differences are recognised in profit or loss. 
When these investments are derecognised, the cumulative gain 
or loss previously recognised directly in equity is recognised in 
profit or loss. Where these investments are interest-bearing, 
interest calculated using the effective interest method is 
recognised in profit or loss. 

Management determines the appropriate classification of its 
investments at the time of the purchase and re-evaluates such 
designation on a regular basis.

Equity securities which are not marketable are stated at cost 
less any impairment losses.

The fair value of debt securities is calculated by referencing to 
the price quoted by the Thai Bond Market Association.

The fair value of marketable equity securities is determined as 
the Stock Exchange quoted bid price at the reporting date.

On disposal of an investment, the difference between net 
disposal proceeds and the carrying amount together with the 
associated cumulative gain or loss that was reported in equity is 
recognised in profit or loss.

If the Company disposes of part of its holding of a particular 
investment, the deemed cost of the part sold is determined 
using the weighted average method applied to the carrying 
value of the total holding of the investment.

(f) Loans
Loans are stated at their principal amount less allowance for 
doubtful accounts.

The Company makes an allowance for doubtful accounts based 
on the total excess of the principle on loans overdue more than 
6 months over the valuation of collateral held.

(g) Premises and equipment
 
RECOgNITION AND MEASUREMENT
All premises and equipment are initially recorded at cost. Cost 
is measured by the cash or cash equivalent price of obtaining 
the asset and bringing it to the location and condition neces-
sary for its intended use. All premises and equipment except 
for land are stated at cost less accumulated depreciation and 
impairment losses.

When parts of an item of premises and equipment have 
different useful lives, they are accounted for as separate items 
(major components) of premises and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of premises and 
equipment are determined by comparing the proceeds from 
disposal with the carrying amount of premises and equipment, 
and are recognized within other income or other expense, in 
profit or loss.
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Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of premises and 
equipment is recognised in the carrying amount of the item 
if it is probable that the future economic benefits embodied 
within the part will flow to the Company, and its cost can be 
measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of premises 
and equipment are recognised in profit or loss as incurred.

Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, 
which is the cost of an asset, or other amount substituted for 
cost, less its residual value.

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis 
over the estimated useful lives of each component of an item 
of premises and equipment. The estimated useful lives are as 
follows: 

Buildings 20 years
Furniture and fixtures 5 - 6 years
Office equipment 3, 5 years
vehicles 5 years

No depreciation is provided on land or assets in progress.
Depreciation methods, useful lives and residual values are 
reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate 
by management. 

(h) Intangible assets
Intangible assets, which represent computer software that 
is acquired by the Company and have finite useful lives, are 
stated at cost less accumulated amortisation and any 
impairment losses. 

Subsequent expenditure is capitalised only when it increases 
the future economic benefits embodied in the specific intangi-
ble asset to which it relates. All other expenditure is recognised 
in profit or loss as incurred. 

Amortisation is calculated over the cost of the intangible asset, 
or other amount substituted for cost, less its residual value. 

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line 
basis over the estimated useful lives of intangible assets from 
the date that they are available for use, since this most close-
ly reflects the expected pattern of consumption of the future 
economic benefits embodied in the asset. The estimated useful 
lives are 10 years.

Amortisation methods, useful lives and residual values are 
reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i) Impairment
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed 
at each reporting date to determine whether there is any 
indication of impairment. If any such indication exists, the 
assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an 
asset exceeds its recoverable amount. The impairment loss 
is recognised in profit or loss unless it reverses a previous 
revaluation credited to equity, in which case it is charged to 
equity. 
 
When a decline in the fair value of an available-for-sale finan-
cial asset has been recognised directly in equity and there is 
objective evidence that the value of the asset is impaired, the 
cumulative loss that had been recognised directly in equity is 
recognised in the profit or loss even though the financial asset 
has not been derecognised. The amount of the cumulative loss 
that is recognised in profit or loss is the difference between the 
acquisition cost and current fair value, less any impairment loss 
on that financial asset previously recognised in profit or loss. 

CALCULATION OF RECOvERABLE AMOUNT 
The recoverable amount of held-to-maturity securities carried 
at amortised cost is calculated as the present value of the 
estimated future cash flows discounted at the original effective 
interest rate.

Receivables with short duration are not discounted. 

The recoverable amount of available-for-sale financial assets is 
calculated by reference to the fair value.

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater 
of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. In 
assessing value in use, the estimated future cash flows are 
discounted to their present value using a pre-tax discount rate 
that reflects current market assessments of the time value of 
money and the risks specific to the asset. For an asset that does 
not generate cash inflows largely independent of those from 
other assets, the recoverable amount is determined for the 
cash-generating unit to which the asset belongs.

REvERSALS OF IMPAIRMENT
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if 
the subsequent increase in recoverable amount can be related 
objectively to an event occurring after the impairment loss 
was recognised in profit or loss. For financial assets carried at 
amortised cost and available-for-sale financial assets that are 
debt securities, the reversal is recognised in profit or loss. For 
available-for-sale financial assets that are equity securities, the 
reversal is recognised in other comprehensive income.
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Impairment losses recognised in prior periods in respect of 
non-financial assets are assessed at each reporting date for 
any indications that the loss has decreased or no longer exists. 
An impairment loss is reversed if there has been a change in 
the estimates used to determine the recoverable amount. 
An impairment loss is reversed only to the extent that the 
asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount 
that would have been determined, net of depreciation or 
amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(j) Reinsurance transactions
Reinsurance transactions are recorded based on estimates of 
the amounts to be received from or paid to reinsurers.

(k) Life policy reserves
Life policy reserves represent the accumulated total liability 
for the life insurance policies in force on the reporting date. 
Such reserves are established to meet the estimated future 
obligations of all the life insurance policies in force using 
generally accepted actuarial principles and methods. The 
assumptions used in the calculation include mortality rate, 
discount interest rate and other terms that are established at 
the time the contract is issued.

At the reporting date, the Company performs a liability 
adequacyassessment by comparing the carrying amount of 
the life policy reserve against the present value of estimated 
future cash flows using current assumptions. Any adjustment is 
immediately recognised as an expense. 

(l) Unpaid policy benefits
Unpaid policy benefits represent claims and benefits payable 
to policyholders in relation to deaths, surrenders, maturities 
and other payables, and are based on the best estimate of the 
amount payable. 

(m) Loss reserves and outstanding claims
Outstanding claims are recorded for the estimated cost of all 
claims notified but not settled at the reporting date, using the 
information available at the time. In addition, a loss reserve is 
also made for the cost of claims incurred but not reported as at 
the reporting date based on the Company’s experience and his-
torical data. Differences between the provision for loss reserves 
and outstanding claims at the reporting date and subsequent 
revisions and settlements are included in the profit or loss. 

(n) Premium reserves
The premium reserve comprises of unearned premium for 
group insurance and short-term riders which is calculated on 
a pro-rata basis of the premium based on the outstanding 
duration of each policy.

At the reporting date, the Company performs a liability 
adequacy assessment by comparing the unearned premium 
reserve to the unexpired risk reserve which is determined by 
estimating the claims and related costs which are expected to 
occur over the outstanding duration of the policies. Where the 
unexpired risk reserve exceeds the unearned premium reserve, 
the excess is recognised as unexpired risk reserve in the financial 
statements. 

(o) Employee benefits

ShORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS 
Short-term employee benefit obligations are measured on an 
undiscounted basis and are expensed as the related service is 
provided. 

A liability is recognised for the amount expected to be paid 
under short-term cash bonus or profit-sharing plans if the 
Company has a present legal or constructive obligation 
to pay this amount as a result of past service provided by 
the employee, and the obligation can be estimated reliably. 
The liability is included in Accrued expenses in the Statement 
of Financial Position.

POST-EMPLOYMENT BENEFITS
The Company provides post-employment benefits to eligible 
employees under the following arrangement:

(1) Defined contribution plan
A defined contribution plan is a post-employment benefit plan 
where the Company pays fixed contributions into a separate  
entity and will have no legal or constructive obligation to pay 
further amounts. Obligations for contributions to defined 
contribution plans are recognised as an employee benefit 
expense in profit or loss in the periods during which services 
are rendered by employees. 

(2) Defined benefit plans
A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other 
than a defined contribution plan. The Company’s net obligation 
in respect of defined benefit pension plans is calculated 
separately for each plan by estimating the amount of future 
benefit that employees have earned in return for their service 
in the current and prior periods; that benefit is discounted to 
determine its present value. Any unrecognized past service costs 
are deducted. The discount rate is the yield at the reporting date 
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on government bonds that have maturity dates approximating 
the terms of the Company’s obligations and that are denomi-
nated in the same currency in which the benefits are expected 
to be paid.

The calculation is performed by a qualified actuary using the 
projected unit credit method.

When the benefits of a plan are changed, the portion of the 
change in the employee benefit obligation relating to past 
service by employees is recognised in profit or loss on a 
straight-line basis over the average period until the benefits 
become vested. 

The Company recognises all actuarial gains and losses arising 
from defined benefit plans in other comprehensive income 
and all expenses related to defined benefit plans in personnel 
expenses in profit or loss. 

Other long-term employee benefits
The Company’s net obligation in respect of long-term employee 
benefits is the amount of future benefits that the eligible 
employees have earned in return for their service in the current 
and prior periods before retirement. In the Statements of 
Financial Position, the obligations represent the present value 
of the other long-term employee benefits. The obligations 
for employee are calculated on the same basis as the defined 
benefit plan.

In addition, the Company provides long-term benefits to eligible 
Sales Managers and Managing Partners and the obligation is 
calculated based on a percentage of agents’ compensation. 
The benefits are recorded as expenses on an accrual basis.

(p) Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the 
Company has a present legal or constructive obligation that 
can be estimated reliably, and it is probable that an outflow 
of economic benefits will be required to settle the obligation. 
Provisions are determined by discounting the expected future 
cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assess-
ments of the time value of money and the risks specific to the 
liability. The unwinding of the discount is recognised as finance 
cost.

(q) Revenues

PREMIUM INCOME
For first year premium income is recognised as revenue on the 
effective date of the insurance policies and when premium is 
received. For renewal insurance policies, premium income is 
recognised as revenue when premium is due and the policy is 
still in force at the end of the reporting period. 

Premiums received in advance are not recognised until their due 
date. 

CEDED PREMIUMS
Ceded premiums are recognised net of premium income when 
the risks are transferred to the reinsurer. 

COMMISSION INCOME
Commission from ceded premiums is recognised as income 
when the risks are transferred to the reinsurer.

DIvIDEND INCOME
Dividend income is recognised in the Statement of Compre-
hensive Income on the date the Company’s right to receive 
payments is established.

INTEREST INCOME
Interest income is recognised in the Statement of Comprehen-
sive Income as it accrues. 

Interest income on loans is recognised over the term of the 
loans based on the amount of principal outstanding. No accrual 
is made for loans with interest default over six consecutive 
months.

(r) Expenses

BENEFIT PAYMENTS TO LIFE POLICYhOLDERS
Benefit payments to life policyholders are set up when notices 
of claims have been received or when policies reach maturity.

COMMISSIONS AND BROkERAgE
Commissions and brokerage are recognised as expenses when 
incurred.

LEASE PAYMENTS 
Operating lease payments are recognised as an expense in 
profit or loss on a straight line basis over the lease term.
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(s) Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred 
tax. Current and deferred tax are recognised in profit or loss 
except items recognised directly in equity or in other compre-
hensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the 
taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or 
substantively enacted at the reporting date, and any adjust-
ment to tax payable in respect of previous years. 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences 
between the carrying amounts of assets and liabilities for 
financial reporting purposes and the amounts used for taxation 
purposes. 
 
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences 
that would follow the manner in which the Company expects, at 
the end of the reporting period, to recover or settle the carrying 
amount of its assets and liabilities. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected 
to be applied to the temporary differences when they reverse, 
using tax rates enacted or substantively enacted at the 
reporting date. 

In determining the amount of current and deferred tax, the 
Company takes into account the impact of uncertain tax 
positions and whether additional taxes and interest may be 
due. The Company believes that its accruals for tax liabilities 
are adequate for all open tax years based on its assessment 
of many factors, including interpretations of tax law and prior 

experience. This assessment relies on estimates and assump-
tions and may involve a series of judgements about future 
events. New information may become available that causes the 
Company to change its judgement regarding the adequacy of 
existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact 
tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally 
enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and 
they relate to income taxes levied by the same tax authority on 
the same taxable entity, or on different tax entities, but they 
intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis 
or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is prob-
able that future taxable profits will be available against which 
the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets 
are reviewed at each reporting date and reduced to the extent 
that it is no longer probable that the related tax benefit will be 
realised.

(t) Earnings per share
The Company presents basic earnings per share (EPS) data for 
its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing the profit 
attributable to ordinary shareholders of the Company by the 
weighted average number of ordinary shares outstanding dur-
ing the year.

(u)  Segment reporting
Segment results that are reported to the Managing Director  
(the Chief Operating Decision Maker) include items directly 
attributable to a segment as well as those that can be 
allocated on a reasonable basis. 

 � 5. Cash and cash equivalents 
 

 
As at 31 December 2013, the Company had overdraft facilities with banks amounting to Baht 30.2 million (2012: Baht 30.2 million) 
that are undrawn at the end of the year.

Unit : Baht

Cash

Deposits at banks - call deposits

Deposits at banks - time deposits

Total cash and deposits at financial institutions

Add Investment with original maturities less than 3 months

Less Deposits at banks with original maturities over 3 months

Cash and cash equivalents

31 December 2013 31 December 2012

 19,363,344

 2,857,066,795

 3,210,000,000

 6,086,430,139

 4,197,238,348

 (3,210,000,000)

 7,073,668,487

 23,162,866 

 3,798,843,815 

 4,315,000,000

 8,137,006,681

 1,909,099,022

 (4,315,000,000)

 5,731,105,703



Annual Report 2013

121

 � 6. Premiums due and uncollected, net
 
As at 31 December 2013 and 2012, the source of premiums due and uncollected and its aging are as follows:

The allowable extension period in life insurance policies is 30 days after the due date. 

 � 7. Reinsurance receivables and assets 
 

As at 31 December 2013 and 2012, the aging of amounts due from reinsurers were as follows:

 � 8. Investments in securities
 
8.1 Classified by investment types

As at 31 December 2013, derivative instruments comprise of:

Unit : Baht

Not yet overdue

Overdue 

 less than 30 days

 30 - 60 days

 60 - 90 days

 90 days - 1 year

Total premium due and uncollected

Less allowance for doubtful accounts

Premium due anduncollected, net

 758,936,156

 181,862

 22,036,862

 1,005,229

 1,886,024

 784,046,133

 -

 784,046,133

 26,086,711 

 6,998,090

 432,473

 3,028,608

 27,787,402

 64,333,284

 (27,236,986)

 37,096,298

785,022,867 

 7,179,952 

 22,469,335 

 4,033,837 

 29,673,426 

 848,379,417 

 (27,236,986) 

 821,142,431 

 609,839,203

 2,522,338

 23,191

 -

 2,479,155

 614,863,887

 -

 614,863,887

 13,797,088

 5,367,588

 2,822,500

 2,999,188

 17,588,463

 42,574,827

 (27,236,986)

 15,337,841

 623,636,291

 7,889,926

 2,845,691

 2,999,188

 20,067,618

 657,438,714

 (27,236,986)

 630,201,728

31 December 2013 31 December 2012

Policyholders PolicyholdersTotal Total
Agents 

and broker
Agents 

and broker

Unit : Baht

Due from reinsurers

Reinsurance receivables and assets 

31 December 2013 31 December 2012

 240,433,517

 240,433,517

 46,043,600

 46,043,600

Cross currency swap

Total

To protect against risk

 from foreign investments  36

 36

Type of contract Objectives
No. of

contracts Liability (Baht)

Fair value derivative instruments

 116,688,656

 116,688,656

 10,733,084

 10,733,084

Asset (Baht)
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As at 31 December 2012, derivative instruments comprise of:

Available-for-sales securities comprises of:

 Unit : Baht 

Available-for-sale securities

 Government and state enterprises

  Government bonds

  State enterprise bonds

  State enterprise debentures

  Total

 Private securities

  Debentures

  Equity securities

   Investment in listed securities

   Investment in non-listed

     securities

  Unit trusts

  Total

  Less Allowance for impairment

  Total

 Foreign securities

  Bonds

  Debentures

  Total

 Add Unrealised loss from 

  fair value change in

  available-for-salesecurities

Total available-for-sale

 securities

31 December 2013

 960,422,581

 790,000,000

 3,016,981,473

 4,767,404,054

 14,440,313,763

 7,087,884,846

 1,315,330

 2,916,332,558

 24,445,846,497

 (415,330)

 24,445,431,167

 753,828,109

 3,537,491,634

 4,291,319,743

 (103,883,886)

 33,400,271,078

 0.67

 0.56

 2.20

 3.43

 10.41

 4.92

 -

 2.08

 17.41

 -

 17.41

 0.58

 2.35

 2.93

 -

 23.77

 946,291,800

 786,465,016

 3,094,544,550

 4,827,301,366

 14,626,550,365

 6,907,612,134

 2,416,278

 2,919,430,240

 24,456,009,017

 (415,330)

 24,455,593,687

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,117,376,025

 -

 33,400,271,078

 (17,915,464)

 (12,650,407)

 (15,751,190)

 (46,317,061)

 (99,340,998)

 (180,272,712)

 -

 (14,308,455)

 (293,922,165)

 -

 -

 -

 (238,473,493)

 (238,473,493)

 -

 -

 3,784,683

 9,115,423

 93,314,267

 106,214,373

 285,577,600

 -

 1,100,948

 17,406,137

 304,084,685

 -

 -

 58,228,226

 6,301,549

 64,529,775

 -

 -

Cost/
Carrying value Unrealised gain Unrealised loss Fair value

Investment
in securities/

total assets (%)

Cross currency swap

Total

To protect against risk

 from foreign investments  17

 17

Type of contract Objectives
No. of

contracts Liability (Baht)

Fair value derivative instruments

 14,690,809

 14,690,809

 21,475,006

 21,475,006

Asset (Baht)
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 Unit : Baht 

Available-for-sale securities

 Government and state enterprises

  Government bonds

  State enterprise debentures

  Total

 Private securities

  Debentures

  Equity securities

   Investment in listed securities

   Investment in non-listed

     securities

  Unit trusts

  Total

  Less Allowance for impairment

  Total

 Add Unrealised loss from 

  fair value change in

  available-for-salesecurities

Total available-for-sale

 securities

31 December 2012

 991,631,052

 948,000,000

 1,939,631,052

 4,470,422,475

 6,537,687,897

 1,315,330

 1,282,461,837

 12,291,887,539

 (415,330)

 12,291,472,209

 1,714,942,479

 15,946,045,740

 0.86

 0.84

 1.70

 3.91

 6.74

 -

 1.37

 12.02

 -

 12.02

 -

 13.72

 995,790,400

 972,570,768

 1,968,361,168

 4,551,735,982

 7,838,467,694

 2,039,835

 1,585,856,391

 13,978,099,902

 (415,330)

 13,977,684,572

 -

 15,946,045,740

 (4,503,015)

 -

 (4,503,015)

 (5,868,008)

 (75,874,145)

 -

 (1,500,000)

 (83,242,153)

 -

 -

 -

 -

 8,662,363

 24,570,768

 33,233,131

 87,181,515

 1,376,653,942

 724,505

 304,894,554

 1,769,454,516

 -

 -

 -

 -

Cost/
Carrying value Unrealised gain Unrealised loss Fair value

Investment
in securities/

total assets (%)

 Unit : Baht 

Held-to-maturity securities comprise of:

held-to-maturity securities

 Government and state enterprises

  Government bonds

  State enterprise bonds

  Total

 Private securities

  Debentures

  Less Allowance for impairment

  Total

 Deposits at bank with original maturity over 3 months

   Deposits at bank - time deposits 

Total held-to-maturity securities

31 December 2013

 48.42

 11.06

 59.48

 0.03

 (0.03)

 -

 3.07

 62.55

 69,589,017,620

 15,505,429,850

 85,094,447,470

 -

 -

 -

 4,315,000,000

 89,409,447,470

 68,042,236,873

 15,547,641,246

 83,589,878,119

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 4,315,000,000

 87,904,878,119

Cost/
amortised cost Fair value

Investment
in securities/

total assets (%)
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 Unit : Baht 

held-to-maturity securities
 Government and state enterprises
  Government bonds
  State enterprise bonds
  State enterprise debentures
  Total

 Private securities
  Debentures
  Less Allowance for impairment
  Total

 Foreign securities
  Bonds
  Debentures
  Total

Deposits at bank with original maturity over 3 months
 Deposits at bank - time deposit

Total held-to-maturity securities

31 December 2012

 45.98
 11.47
 1.40
 58.85

 6.36
 (0.03)
 6.33

 0.63
 0.72
 1.35

 2.76

 69.29

 56,843,920,645
 13,663,764,528
 1,716,561,443
 72,224,246,616

 7,678,492,573
 -
 7,678,492,573

 775,870,820
 830,703,772
 1,606,574,592

 3,210,000,000

 84,719,313,781

 53,463,013,564
 13,334,279,150
 1,630,210,051
 68,427,502,765

 7,399,195,532
 (36,298,903)
 7,362,896,629

 733,487,041
 842,797,834
 1,576,284,875
 

 3,210,000,000

 80,576,684,269

Cost/
amortised cost Fair value

Investment in securi-
ties/ total assets (%)

In December 2013, the Company reclassified certain held to maturity debt securities with an amortised cost as at the date of 
transfer amounting to Baht 15,325.23 million to available-for-sale securities. At the date of transfer, the carrying value of the 
investments were remeasured to fair value, and the Company recognized an unrealized gain, net of deferred tax, amounting to 
Baht 54.3 million in other comprehensive income. 

8.2 Classified by remaining period of debt securities
As at 31 December 2013 and 2012, investment in debt securities which were classified as available-for-sale and held-to-maturity 
securities were aged by the remaining period to maturity as follows:

Unit : Baht

Available-for-sale securities
 Government and state enterprise
  Government bonds
  State enterprise bonds
  State enterprise debentures
  Total

 Private securities
  Debentures

 Foreign securities
  Bonds
  Debentures
  Total

 Add Unrealised gain (loss) from fair value  
  change in available-for-sale securities

Total available-for-sale debt securities

31 December 2013 Maturity

 960,422,581
 790,000,000
 3,016,981,473
 4,767,404,054

 14,440,313,763

 753,828,109
 3,537,491,634
 4,291,319,743

 72,190,196

 23,571,227,756

 791,254,129
 690,000,000
 2,099,604,424
 3,580,858,553

 12,120,839,937

 -
 3,435,588,185
 3,435,588,185

 (91,499,420)

 19,045,787,255

 169,168,452
 100,000,000
 917,377,049
 1,186,545,501

 2,079,473,826

 753,828,109
 -
 753,828,109

 158,727,754

 4,178,575,190

 -
 -
 -
 -

 240,000,000

 -
 101,903,449
 101,903,449

 4,961,862

 346,865,311

1 - 5 yearsWithin 1 year Over 5 years Total
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Unit : Baht

held-to-maturity securities

 Government and state enterprise 

  Government bonds

  State enterprise bonds

  Total

 Private securities

  Debentures

  Less Allowance for impairment

  Total

Total held-to-maturity debt securities

Total debt securities, net

31 December 2013
Maturity

 68,042,236,873

 15,547,641,246

 83,589,878,119

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 83,589,878,119

 107,161,105,875

 63,815,336,527

 13,363,207,962

 77,178,544,489

 -

 -

 -

 77,178,544,489

 96,224,331,744

 3,066,945,206 

 2,094,049,525 

 5,160,994,731

 -

 -

 -

 5,160,994,731

 9,339,569,921

 1,159,955,140

 90,383,759

 1,250,338,899

 36,298,903

 (36,298,903)

 -

 1,250,338,899

 1,597,204,210

1 - 5 yearsWithin 1 year Over 5 years Total

Unit : Baht

Available-for-sale securities
 Government and state enterprise
  Government bonds
  State enterprise debentures
  Total

 Private securities
  Debentures

 Add Unrealised gain (loss) from fair value  
  change in available-for-sale securities

Total available-for-sale debt securities

held-to-maturity securities
 Government and state enterprise 
  Government bonds
  State enterprise bonds
  State enterprise debentures
  Total

 Private securities
  Debentures
  Less Allowance for impairment
  Total

 Foreign securities
  Bonds
  Debentures
  Total

Total held-to-maturity debt securities
Total debt securities, net

31 December 2012

 991,631,052
 948,000,000
 1,939,631,052

 4,470,422,475

 110,043,623

 6,520,097,150

 53,463,013,564
 13,334,279,150
 1,630,210,051
 68,427,502,765

 7,399,195,532
 (36,298,903)
 7,362,896,629

 733,487,041
 842,797,834
 1,576,284,875

 77,366,684,269
 83,886,781,419

 792,392,181
 948,000,000
 1,740,392,181

 4,055,422,475

 98,088,201

 5,893,902,857

 50,063,125,120
 12,005,232,708
 942,436,592
 63,010,794,420

 5,890,135,516
 -
 5,890,135,516

 -
 346,663,525
 346,663,525

 69,247,593,461
 75,141,496,318

 169,023,694
 -
 169,023,694

 415,000,000

 11,789,586

 595,813,280

 2,683,966,544
 1,229,046,442
 687,773,459
 4,600,786,445

 1,372,761,113
 -
 1,372,761,113

 733,487,041
 496,134,309
 1,229,621,350

 7,203,168,908
 7,798,982,188

 30,215,177
 -
 30,215,177

 -

 165,836

 30,381,013

 715,921,900
 100,000,000
 -
 815,921,900

 136,298,903
 (36,298,903)
 100,000,000

 -
 -
 -

 915,921,900
 946,302,913

1 - 5 yearsWithin 1 year Over 5 years Total
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* Presented in accrued investment income in the statements of financial position.

At 1 January

Purchases during the year

Sales during the year

Fair value change in available-for-sale securities

Amortisation of unrealized gain (loss) on transfer

 between categories of investments

Amortisation of premium or discount on investments

At 31 December

Current

Overdue

 Less than 3 months

 3 - 6 months

 6 - 12 months

 Over than 12 months

Total loans and accrued interest

At 1 January

Purchases during the year

Sales during the year

Fair value change in available-for-sale securities

Amortisation of unrealized gain (loss) on transfer

 between categories of investments

Amortisation of premium or discount on investments

At 31 December

Year ended 31 December 2013

 -

 -

 -

 -

 7,354

 7,354

 - 

 -

 -

 - 

 148,295

 148,295

 167,291,778 

 - 

 -

 - 

 -

 167,291,778 

 2,575,006,048

 -

 -

 -

 -

 2,575,006,048

 15,360,211,264

 6,006,591,073

 (492,410,000)

 163,275,840

 -

 (11,253,572)

 21,026,414,605

 9,413,026,622

 5,959,310,008

 (40,600,000)

 31,576,001

 -

 (3,101,367)

 15,360,211,264

 7,840,092,199

 9,557,770,607

 (9,007,573,659)

 (1,480,676,065)

 -

 -

 6,909,613,082

 2,415,701,362

 7,258,171,872

 (3,129,275,908)

 1,295,494,873

 -

 -

 7,840,092,199

 68,526,570,155 

 18,545,435,266 

 (853,000,000) 

 58,772,514 

 (1,761,873)

 (141,324,792)

 86,134,691,270

 59,470,333,214

 10,999,607,728

 (1,808,500,000)

 5,480,866

 (1,624,959)

 (138,726,694)

 68,526,570,155

Debentures

Debentures

Stocks

Stocks

Bonds

Bonds

8.3 Movement of investment in securities
Movements during the years ended 31 December 2013 and 2012 of marketable equities and debt securities were as follows:

 � 9. Loans
 
As at 31 December 2013 and 2012, the breakdown and aging of loans and accrued interest were as follows:

PrincipalPeriod

Policy Loans Secured loans

Accrued interest* Principal Accrued interest*
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31 December 2013

Bill of exchange / Promissory Note Total Grand total

Principal Accrued interest* Principal Accrued interest*

Unit : Baht

Unit : Baht

Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

 96,522,730,009

 39,570,302,266

 (13,074,618,257)

 (1,558,924,584)

 (1,761,873)

 (152,578,364)

 121,305,149,197

 10,675,422,396

 -

 -

 -

 155,649

 10,675,578,045

 7,219,595,184

 -

 -

 -

 -

 7,219,595,184

 880,821,164

 -

 -

 -

 7,354

 880,828,518

 9,794,601,232

 -

 -

 -

 148,295

 9,794,749,527

 713,529,386

 - 

 - 

 -

 -

 713,529,386

 71,915,030,379

 28,253,454,820

 (5,099,623,408)

 1,597,321,238

 (1,624,959)

 (141,828,061)

 96,522,730,009

 3,210,000,000

 3,815,000,000

 (2,710,000,000)

 -

 -

 -

 4,315,000,000

 10,000,000 

 3,210,000,000 

 (10,000,000) 

 - 

 - 

 -

 3,210,000,000 

 1,585,856,391 

 1,645,505,320 

 (11,634,598) 

 (300,296,873) 

 - 

 - 

 2,919,430,240

 605,969,181

 826,365,212

 (111,247,500)

 264,769,498

 -

 -

 1,585,856,391

Unit trusts

Unit trusts

Other

Other

Total

Total
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* Presented in accrued investment income in the statements of financial position.

Assets used as collateral for secured loans mainly comprise land and buildings. The value of these assets at 31 December 2013, as appraised by the Company,
is approximately Baht 1.5 million (2012: Baht 2.2 million).

The gross carrying amount of the Company’s fully depreciated premises and equipment that were still in use as at 31 December 2013 amounted to Baht 337 million
(2012: Baht 333 million).

Current

Overdue

 Less than 3 months

 3 - 6 months

 6 - 12 months

 Over than 12 months

Total loans and accrued interest

 - 

 - 

 - 

 - 

 7,354

 7,354

 78,564 

 -

 -

 -

 148,295

 226,859

 115,590,239 

 -

 -

 - 

 -

 115,590,239

 1,726,686,953 

 - 

 - 

 -

 -

 1,726,686,953

PrincipalPeriod

Policy Loans Secured loans

Accrued interest* Principal Accrued interest*

Land

Buildings

Furniture and fixtures

Office equipment

Vehicles

Assets in progress

Total

Land

Buildings

Furniture and fixtures

Office equipment

Vehicles

Assets in progress

Total

 5,120,000

 3,776,000

 372,376,773

 234,286,179

 17,680,384

 49,391,189

 682,630,525

 5,120,000

 3,776,000

 382,904,152

 259,549,246

 25,353,384

 954,202

 677,656,984

 -

 -

 -

 612,575

 -

 -

 612,575

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - 

 - 

 488,290

 321,000

 -

 (809,290)

 -

 -

 -

 6,850,531

 2,742,416

 -

 (9,592,947)

 -

 -

 -

 14,801,735

 46,153,803

 7,673,000

 -

 68,628,538

 - 

 - 

 4,219,631 

 5,146,448 

 24,780,558 

 - 

 34,146,637 

 -

 -

 3,786,066

 19,957,161

 -

 49,246,277

 72,989,504

 - 

 - 

 8,237,703

 25,679,736 

 -

 8,733,071 

 42,650,510 

 5,120,000 

 3,776,000 

 382,904,152 

 259,549,246 

 25,353,384 

 954,202 

 677,656,984 

 5,120,000 

 3,776,000 

 372,035,549 

 236,273,542 

 50,133,942 

 1,814,078 

 669,153,111 

At 1 January
2013

At 1 January
2012

Cost

Cost

Additions

Additions

Disposals

Disposals

Transfers
in (Out)

Transfers
in (Out)

Transfers from
intangible assets

Transfers
to expense

At 1 December 
2013

At 1 December 
2012

 � 10. Premises and equipment, net
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Unit : Baht

Unit : Baht

 10,055,128,726

 -

 -

 -

 155,649

 10,055,284,375

 7,399,471,537

 - 

 -

 -

 -

 7,399,471,537

 928,891,672

 -

 -

 -

 7,354

 928,899,026

 9,126,237,054

 -

 -

 -

 148,295

 9,126,385,349

 813,301,433 

 -

 -

 -

 -

 813,301,433

31 December 2013

Bill of exchange / Promissory Note Total Grand total

Principal Accrued interest* Principal Accrued interest*

 � 10. Premises and equipment, net
 

 5,120,000

 1,162,966

 66,193,471

 48,963,164

 2,863,055

 49,391,189

 173,693,845

 5,120,000

 1,279,766

 101,233,096

 59,434,432

 6,119,778

 954,202

 174,141,274

 5,120,000

 1,279,766

 101,233,096

 59,434,432

 6,119,778

 954,202

 174,141,274

 5,120,000

 1,412,543

 129,786,465

 59,015,372

 11,826,015

 1,814,078

 208,974,473

 -

 2,613,034

 306,183,302

 185,323,015

 14,817,329

 -

 508,936,680

 -

 2,496,234

 281,671,056

 200,114,814

 19,233,606

 -

 503,515,710

 - 

 - 

 14,355,975 

 45,809,245 

 7,672,995 

 - 

 67,838,215 

 -

 -

 3,909,962

 5,130,715

 24,780,547

 -

 33,821,224

 -

 116,800

 38,868,221

 31,017,446

 3,256,718

 -

 73,259,185

 -

 132,777

 43,331,934

 27,987,359

 5,706,226

 -

 77,158,296

 -

 2,496,234

 281,671,056

 200,114,814

 19,233,606

 -

 503,515,710

 -

 2,363,457

 242,249,084

 177,258,170

 38,307,927

 -

 460,178,638

Accumulated depreciation

Accumulated depreciation

Net Book Amount

Net Book Amount

At 1 December 
2013

At 1 December 
2012

At 1 December 
2013

At 1 December 
2012

At 1 January 2013

At 1 January 2012

At 1 January
2013

At 1 January
2012

for the year

for the year

Disposals

Disposals
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 � 12. Deferred tax
 
Movements in total deferred tax assets and liabilities during the years ended 31 December 2013 and 2012 were as follows:

Deferred tax assets

Allowance and provision

Incurred but not reported claims liabilities

Employee benefit obligations

Unrealised deficits from fair value changes 

 on investments 

Total

Deferred tax liabilities

Unrealised surpluses from fair value changes

 on investments 

Intangible assets

Total

Net

(Charged) / credited to:

 25,667,996

 30,841,893

 26,957,749

 57,025,467

 140,493,105

 (15,486,988)

 (26,719,643)

 (42,206,631)

 98,286,474

 -

 -

 -

 57,025,467

 57,025,467

 329,636,559

 -

 329,636,559

 386,662,026

 573,981 

 (6,332,338) 

 3,201,040 

 -

 (2,557,317)

 -

 5,315,882

 5,315,882

 2,758,565

 25,094,015

 37,174,231

 23,756,709

 -

 86,024,955

 (345,123,547)

 (32,035,525)

 (377,159,072)

 (291,134,117)

Profit or loss
(Note 26.1)

At 1 January
2013

Other
comprehensive

income
At 31 December

2013

 � 11. Intangible assets, net
 

เเเเเเเเเเเเเเ

เเเเเเเเเ

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ

Total

เเเเเเเเเเเเเเ

เเเเเเเเเ

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ

Total

 398,726,492

 115,206,004

 513,932,496

 394,756,869

 20,740,164

 415,497,033

 -

 (612,575)

 (612,575)

 -

 (1,738,556)

 (1,738,556)

 470,800

 (470,800)

 -

 3,133,092

 (3,133,092)

 - 

 3,498,823

 95,549,215

 99,048,038

 10,093,550

 4,358,212

 14,451,762

 394,756,869 

 20,740,164 

 415,497,033 

 381,530,227

 21,253,600

 402,783,827

เ เเเเเเ 
1 เเเเเเ 2013

เ เเเเเเ 1 
เเเเเเ 2012

เเเเเเเ

เเเเเเเ

เเเเเเเเเ

เเเเเเเเเ

เเเเเเเ (เเเ)

เเเเเเเ (เเเ)

เเเเเเเ
เเเเเเ เเเเเ

เเเเเเเเเเ

เเเเเเเ
เเเเเเเเเเ

เ เเเเเเ 
31 December 2013

เ เเเเเเ 31
เเเเเเเ 2012

 

 Unit : Baht

Purchases by the company

Software

Asset installment - software 

Total

Purchases by the company

Software

Asset installment - software 

Total

 398,726,492

 115,206,004

 513,932,496

 394,756,869

 20,740,164

 415,497,033

 -

 (612,575)

 (612,575)

 -

 (1,738,556)

 (1,738,556)

 470,800

 (470,800)

 -

 3,133,092

 (3,133,092)

 - 

 3,498,823

 95,549,215

 99,048,038

 10,093,550

 4,358,212

 14,451,762

 394,756,869 

 20,740,164 

 415,497,033 

 381,530,227

 21,253,600

 402,783,827

At 1 January
2013

At 1 January
2012

Additions

Additions

Transfers
in (out)

Transfers
in (out)

Transfers
to premises

and equipment

Transfers
to premises

and equipment

At 31 December
2013

At 31 December
2012

Cost

Cost
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Unit : Baht

Deferred tax assets

Allowance and provision

Incurred but not reported claims liabilities

Employee benefit obligations

Total

Deferred tax liabilities

Unrealised surpluses from fair value changes

 on investments 

Intangible assets

Total

Net

(Charged) / credited to:

 25,094,015

 37,174,231

 23,756,709

 86,024,955

 (345,123,547)

 (32,035,525)

 (377,159,072)

 (291,134,117)

 -

 -

 -

 -

 (318,885,182)

 -

 (318,885,182)

 (318,885,182)

 6,831,318 

 11,637,249 

 5,553,663 

 24,022,230 

 - 

 (6,248,357) 

 (6,248,357) 

 17,773,873 

 18,262,697

 25,536,982

 18,203,046

 62,002,725

 (26,238,365)

 (25,787,168)

 (52,025,533)

 9,977,192

Profit or loss
(Note 26.1)

At 1 January
2012

Other
comprehensive

income
At 31 December

2012

 � 11. Intangible assets, net
  

 Unit : Baht

 216,897,369

 115,206,004

 332,103,373

 250,039,858

 20,740,164

 270,780,022

 250,039,858

 20,740,164

 270,780,022

 272,820,743

 21,253,600

 294,074,343

 181,829,123

 -

 181,829,123

 144,717,011

 -

 144,717,011

 37,112,112

 -

 37,112,112

 36,007,527

 -

 36,007,527

 144,717,011

 -

 144,717,011

 108,709,484

 -

 108,709,484

Accumulated amortisation

Accumulated amortisation

Net Book amount

Net Book amount

At 1 January
2013

At 1 January
2012

At 1 January
2013

At 1 January
2012

At 31 December
2013

At 31 December
2012

for the year

for the year

At 31 December
2013

At 31 December
2012



SCBLife Assurance PCL. 

132

Unit : Baht

Unit : Baht

Unit : Baht

Unit : Baht

Investment receivable

Prepaid expenses

Other receivables, net

Deposits

Others

Total

At 1 January

Life policy reserve for premium received during the year

Benefit paid for deaths, maturities, surrenders and other 

 claims and benefits 

At 31 December

Death

Maturity 

Surrender

Others

Total

At 1 January 

Loss reserves and outstanding claims during the year

Paid loss reserves and outstanding claims during the year 

At 31 December

 151,004,580

 146,123,761

 40,022,697

 14,318,927

 13,503,612

 364,973,577

 75,015,773,618

 30,979,953,497

 (5,712,097,733)

 100,283,629,382

 341,728,276

 44,696,348

 10,664,227

 80,285,029

 477,373,880

 164,246,499

 1,310,132,426

 (1,236,631,937)

 237,746,988

 129,798,577 

 105,245,025 

 41,455,384

 13,624,017

 12,158,592

 302,281,595

 100,283,629,382

 33,799,352,822

 (9,547,719,231)

 124,535,262,973

 159,724,104

 58,963,600

 13,680,829

 97,415,923

 329,784,456

 237,746,988

 1,040,574,811

 (1,092,512,729)

 185,809,070

31 December 2012

31 December 2012

31 December 2012

31 December 2012

31 December 2013

31 December 2013

31 December 2013

31 December 2013

 � 13. Other assets
 

 � 14. Life policy reserves
 

 � 15. Unpaid policy benefits
 

 � 16. Loss reserves and outstanding claims
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 � 17. Premium reserves
 
17.1 Unearned premium reserve

17.2 Unexpired risk reserve
As at 31 December 2013, no additional reserve for unexpired risk reserve has been established by the Company as the unexpired risk 
reserve estimated of Baht 204 million (2012: Baht 191 million) is lower than the unearned premium reserve.

 � 18. Employee benefit obligations
 

Defined contribution plan
The defined contribution plans comprise two provident funds established by the Company for its employees. The funds are 
managed by Siam Commercial Bank Public Company Limited. Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions 
are made monthly by the employees at rates ranging from 2% to 10% of their basic salaries and by the Company at rates rang-
ing from 2% to 10% of the employees’ basic salaries. The provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic 
entities. 

Post-employment benefits
The Company operates a defined benefit plan based on the requirements of the Thai Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) to 
provide post-employment benefits to employees based on final salary and length of service.

Unit : Baht

Unit : Baht

At 1 January 

Premium received during the year

Premium recognised as income in this year

At 31 December

Statement of financial position obligations for:

Post-employment benefits

Other long-term employee benefits

Statement of comprehensive income recognised as expense:

Defined contribution plan

Post-employment benefits

Other long-term employee benefits

 399,662,998

 2,073,109,118

 (2,073,216,246)

 399,555,870

 62,896,600

 55,886,946

 118,783,546

41,013,132

 46,387,651

 22,727,541

 110,128,324

 399,555,870

 1,978,496,239

 (1,944,626,831)

 433,425,278

70,752,969

 64,035,777

 134,788,746

 44,361,785

 12,747,159

 10,410,812

 67,519,756

31 December 2012

31 December 2012

2012

31 December 2013

31 December 2013

2013

Years ended 31 December



SCBLife Assurance PCL. 

134

The statement of financial position was determined as follows: 

Movement in the present value of the defined benefit obligations:

Expense recognised in profit or loss:

The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income:

Unit : Baht

Present value of unfunded obligations

Post-employment benefits 

Statement of financial position obligation

 62,896,600

 62,896,600

 70,752,969

 70,752,969

31 December 201231 December 2013

Unit : Baht

Unit : Baht

Unit : Baht

Defined benefit obligations at 1 January

Current service cost

Interest cost

Benefits paid during the year

Actuarial losses in other comprehensive income

Defined benefit obligations at 31 December

Current service cost

Interest on obligation

Total

Insurance claims and loss adjustment expenses

Other underwriting expenses

Operating expenses

Total

 57,311,917

 43,802,431

 2,585,220

 (41,328,250)

 525,282

 62,896,600

 43,802,431

 2,585,220

 46,387,651

 188,492

 650,115

 45,549,044

 46,387,651

 62,896,600

 10,168,411

 2,578,748

 (4,890,790)

 -

 70,752,969

 10,168,411

 2,578,748

 12,747,159

 202,638

 502,128

 12,042,393

 12,747,159

2012

2012

2012

2013

2013

2013

Year ended 31 December

Year ended 31 December

Year ended 31 December
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Actuarial gains and losses recognised in other comprehensive income:

The principal actuarial assumptions at the reporting date:

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables. 

 � 19. Other liabilities
 

 � 20. Reserves
 
Reserved comprise:

Appropriations of profit and/or retained earnings

LEgAL RESERvE
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less than 5% of its annual net 
profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not 
less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. 

Unit : Baht

Unit : %

Included in retained earnings: At 1 January

Recognised during the year

At 31 December

Discount rate 

Price inflation

Future salary increases

 -

 1,644,155

 1,644,155

 4.1

 3.5

 8.0

 1,644,155

 -

 1,644,155

 4.1

 3.5

 8.0

2012

31 December 2012

2013

31 December 2013

Unit : %

Other suspense

Accounts payable 

Others

Total

 622,802,746

 159,284,690

 71,210,072

 853,297,508

 397,539,045

 204,676,325

 81,392,320

 683,607,690

31 December 201231 December 2013

Year ended 31 December
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Other components of equity

FAIR vALUE ChANgES IN AvAILABLE-FOR-SALE SECURITIES
The fair value changes in available-for-sale securities account within equity comprises the cumulative net change in the fair value of 
available-for-sale securities until the investments are derecognised or impaired. 

hEDgE RESERvE
The hedge reserve account within equity comprises the cumulative net change in the fair value of cash flow hedges related to 
hedged transactions that have not yet occurred.

MOvEMENTS IN RESERvES
Movements in reserves are show in the statements of changes in equity.

 � 21. Other comprehensive income
 

Unit : Baht

Year ended 31 December 2013

Available-for-sale securities 

 Net change in fair value recognised in equity

 Net change in fair value transferred

  to profit or loss 

Change in hedge reserve

Total other comprehensive income 

Year ended 31 December 2012

Available-for-sale securities 

 Net change in fair value recognized in equity

 Net change in fair value transferred

  to profit or loss 

Change in hedge reserve

Defined benefit plan actuarial losses

Total other comprehensive income 

 (2,435,158,647)

 978,702,358

 169,709,965

 (1,286,746,324)

 1,742,079,150

 (466,204,805)

 (333,620)

 (1,644,155)

 1,273,896,570

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (1,644,155)

 (1,644,155)

 -

 -

 169,709,965

 169,709,965

 -

 -

 (333,620)

 -

 (333,620)

 (2,435,158,647)

 978,702,358

 -

 (1,456,456,289)

 1,742,079,150

 (466,204,805)

 -

 -

 1,275,874,345

Change in
hedge reserve

Fair value change
in available-for-sale

securities
Retained
earnings

Total other
comprehensive 

income
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 � 22. OPERATING SEGMENTS
 
The Company manages its business by distribution channel, each of which is managed separately with different products and 
marketing strategies. The Company has one reportable segment, which is Bancassurance. Other distribution channels include 
agency, telemarketing and special channels. None of these distribution channels meets the quantitative thresholds for determining 
reportable segments in 2013 or 2012. 

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit 
before net investment income and income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company’s 
CODM. Segment profit before net investment income and income tax is used to measure performance as management believes 
that such information is the most relevant in evaluating the results of the segments relative to other entities that operate within 
the same industry. 

Reportable segment information
The Company does not allocate investments assets or related investment income and realised gains or losses, since investment 
assets are managed in aggregate.

Unit : Baht

Net premium earned

Commission income

Other income

Total income

Total benefits and expenses

Segment profit (loss) before

 net investment income

 and income tax

Net investment income and

 gains from investments

Net profit before income tax

Income tax expense

Net profit

 38,907,419,558

 104,576,012

 36,951,475

 39,048,947,045

 39,193,446,445

 (144,499,400)

 -

 -

 -

 -

 35,942,776,935

 36,920,855

 33,616,882

 36,013,314,672

 35,776,917,923

 236,396,749

 -

 -

 -

 -

 6,122,129,912

 9,123,321

 11,118,081

 6,142,371,314

 6,430,849,708

 (288,478,394)

 -

 -

 -

 -

 5,591,775,383

 4,441,520

 5,744,794

 5,601,961,697

 6,100,428,509

 (498,466,812)

 -

 -

 -

 -

 45,029,549,470

 113,699,333

 48,069,556

 45,191,318,359

 45,624,296,153

 (432,977,794)

 6,328,429,446

 5,895,451,652

 1,161,279,667

 4,734,171,985

 41,534,552,318

 41,362,375

 39,361,676

 41,615,276,369

 41,877,346,432

 (262,080,063)

 4,749,994,121

 4,487,924,058

 1,040,637,631

 3,447,286,427

Bancassurance All other segments Total 

2013 20122013 20122012 2013
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 � 23. Reporting information classified by type of underwriting
 

Unit : Baht

Underwriting income

Gross premium written

Less premium ceded to reinsurers

Net premium written

Add (Less) unearned premium reserves

Net premium earned

Commission income

Total underwriting income

Underwriting expenses

Life policy reserve increase from 

 previous year

Benefits payments to life

 policyholders during the year

Insurance claims and loss

 adjustment expenses

Commissions and brokerages

Other underwriting expenses

Total underwriting expenses

 45,486,502,162

 (423,083,284)

 45,063,418,878

 (33,869,408)

 45,029,549,470

 113,699,333

 45,143,248,803

 24,251,633,591

 10,097,118,284

 1,037,803,820

 7,500,520,981

 156,633,083

 43,043,709,759

 288,394,205

 (2,785,743)

 285,608,462

 178,777

 285,787,239

 908,360

 286,695,599

 89,253,284

 -

 11,356,802

 128,067,399

 694,335

 229,371,820

 102,824,751

 (192,624)

 102,632,127

 -

 102,632,127

 29,580

 102,661,707

 73,387,364

 -

 70,465

 13,853,646

 267,219

 87,578,694

 45,095,283,206

 (420,104,917)

 44,675,178,289

 (34,048,185)

 44,641,130,104

 112,761,393

 44,753,891,497

 24,088,992,943

 10,097,118,284

 1,026,376,553

 7,358,599,936

 155,671,529

 42,726,759,245

Annuity
 - non participating

Original life product
- non participating

Personal accident 
insurance Total

Year ended 31 December 2013

Underwriting income

Gross premium written

Less premium ceded to reinsurers

Net premium written

Add (Less) unearned premium reserves

Net premium earned

Commission income

Total underwriting income

Underwriting expenses

Life policy reserve increase from 

 previous year

Benefits payments to life

 policyholders during the year

Insurance claims and loss

 adjustment expenses

Commissions and brokerages

Other underwriting expenses

Total underwriting expenses

 41,897,898,643

 (363,453,453) 

 41,534,445,190

 107,128

 41,534,552,318

 41,362,375

 41,575,914,693

 25,267,855,764

 5,706,782,511

 1,290,004,169 

 7,092,407,667

 146,696,405

 39,503,746,516

 441,062,542

 (1,317,453)

 439,745,089

 565,136

 440,310,225

 518,019

 440,828,244

 311,262,113

 -

 6,780,579 

 198,898,811

 1,300,566

 518,242,069

 69,041,990

 (142,434)

 68,899,556

 -

 68,899,556

 44,279

 68,943,835

 40,547,944

 -

 41,103

 14,179,167

 177,803

 54,946,467

 41,387,794,111

 (361,993,566)

 41,025,800,545

 (458,008)

 41,025,342,537

 40,800,077

 41,066,142,614

 24,916,045,707

 5,706,782,511

 1,283,182,487

 6,879,329,239

 145,218,036

 38,930,557,980

Annuity
- non participating

Original life product
- non participating

Personal accident 
insurance Total

Year ended 31 December 2012
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 � 24. Net investment income
 

 � 25. Personnel expenses
 

Unit : Baht

Unit : Baht

Dividend income

Other parties

Interest income

Parent

Other related parties

Other parties

Amortisation of premium or discount on investments

Investment expense

Net investment income

Management

Wages and salaries

Bonus

Social security

Pension costs - defined benefit plans

Pension costs - defined contribution plans

Others 

Employee

Wages and salaries

Bonus

Social security

Pension costs - defined benefit plans

Pension costs - defined contribution plans

Others 

Total personnel expenses

29

29

 244,246,856

 244,246,856

 10,142,534

 2,444,940

 4,163,335,815

 4,175,923,289

 (102,759,783)

 (34,413,761)

 4,282,996,601

 48,089,605

 26,044,849

 60,750

 27,974,069

 2,945,869

 5,457,858

 110,573,000

 648,998,580

 179,485,422

 11,079,116

 18,413,582

 38,067,263

 125,322,798

 1,021,366,761

 1,131,939,761

 351,214,073

 351,214,073

 15,054,961

 3,952,938

 5,137,105,016

 5,156,112,915

 (108,616,739)

 (49,058,616)

 5,349,651,633

 35,106,427

 22,543,477

 51,600

 1,510,184

 2,046,652

 8,977,086

 70,235,426

 650,080,640

 184,598,232

 12,250,257

 11,236,975

 42,315,133

 186,859,693

 1,087,340,930

 1,157,576,356

2012

2012

2013

2013

Note

Years ended 31 December

Years ended 31 December
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 � 26. Income tax expense
 
26.1 Income tax recognised in profit or loss

26.2 Income tax recognised in other comprehensive income

26.3 Reconciliation of effective tax rate

INCOME TAx REDUCTION
Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the three accounting 
periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or after 1 January 2012 and to 20% for 
the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.

Unit : Baht

Current tax expense

Corporate income tax charge

Deferred tax expense

Movements in temporary differences

Total income tax expense

12

 1,058,411,504

 (17,773,873)

 1,040,637,631

 1,164,038,232

 (2,758,565)

 1,161,279,667

2012 (Restated)2013Note

Years ended 31 December

Unit : Baht

2013 2012

Profit before income tax expense

Income tax using the Thai corporation tax rate

Income not subject to tax

Expenses not deductible for tax purposes

Others

Total

 4,487,924,058

 1,032,222,533

 (16,843,501)

 757,217

 24,501,382

 1,040,637,631

 -

 23

 -

 -

 -

 23.2

 5,895,451,652

 1,179,090,330

 (20,905,534)

 4,203,178

 (1,108,307)

 1,161,279,667

 -

 -

 20

 -

 -

 19.7

Baht
Rate

(%)Baht
Rate

(%)

Years ended 31 December

Change in hedge reserve

Fair value change in 

 available-for-sale securities

Total

 153,946,208

 (101,736,825)

 52,209,383

 21,191,114

 20,347,365

 41,538,479

 175,137,322

 (81,389,460)

 93,747,862

 6,784,197

 1,718,833,536

 1,725,617,733

 (1,356,840) 

 (343,766,707) 

 (345,123,547) 

 5,427,357

 1,375,066,829

 1,380,494,186

2013 2012

Before tax Before tax
Tax (expense)

benefit
Tax (expense)

benefitNet of tax Net of tax

Years ended 31 December
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It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at not 
higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give full effect to 
the Cabinet resolution dated 11 October 2011 to improve Thailand’s tax competitiveness.

 � 27. Basic earnings per share
 
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2013 and 2012 were based on the profit for the years 
attributable to ordinary holders of the Company and the number of ordinary outstanding shares during the year were as follows:

 � 28. Dividends
 
At the Board of Directors’ meeting held on 10 January 2013, the Board of Directors approved the appropriation of a dividend of Baht 
45.11 per share, total amounting to Baht 2,999.81 million. The dividend was paid to shareholders on 1 February 2013.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2012, the shareholders approved the appropria-
tion of a dividend of Baht 30 per share, amounting to Baht 1,995 million. The dividend was paid to shareholders during 2012.

 � 29. Related parties
 
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the Company has the ability, 
directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making financial and oper-
ating decisions, or vice versa, or where the Company and the party are subject to common control or common significant influence. 
Related parties may be individuals or other entities. 

(a) Relationship with key management and related parties were as follows:

Unit : Baht

Profit attributable to ordinary shareholders (Baht)

Number of ordinary shares outstanding

Basic earnings per share (Baht)

Key management personnel 

 
The Siam Commercial Bank Public
Company Limited

Thailand

 
Thailand

Persons having authority and responsibility for planning, directing 
and controlling the activities of the entity, directly or indirectly,
including any director (whether executive or otherwise) of the
Company. 
 
Parent, 94.66% shareholding and some common directors

 3,447,286,427

 66,500,000

 51.84

 4,734,171,985

 66,500,000

 71.19

2012

Nature of relationships

2013

Name of entities

Years ended 31 December

Country of incorporation
/nationality
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(b) Transactions for the years ended 31 December 2013 and 2012 with related parties were as follows:

Unit : Baht

Parent
Income

Expenses

Dividends paid

Subsidiary of parent company
Income

Expenses

key management personnel compensation
Short-term employee benefits

Post-employment benefits

Other long-term benefits

Total key management personnel compensation

Net premium written

 
Interest income

 
Commissions expenses

 
Marketing support expenses 

 
Bank fees (for insurance
payments and receipt
transactions)
 
Custodian and investment
Transactions fees

 
Occupancy expenses

 
Shared service expenses 

 
Private fund management
fee

Group insurance premium written for
SCB group staff
 
Interest income - deposits at bank

 
Commission expenses based on agreed
upon rates for volume of bancassurance
products sold 
 
Expenses to support various specific product
campaigns, general marketing campaigns,
marketing materials, etc.
 
Bank fees for payments and receipts 
ransactions through the bank’s channels

 
Custodian and investment transactions fee for
the investment portfolio managed by Company 
and its private funds
 
Occupancy expenses including building rental,
utilities, building management services, etc. based 
on spaced occupied and utilities consumed
 
Shared service expenses for certain common
functions such as IT support service, central 
administrative services such as general
purchasing, warehousing, etc.
 
Fees payable to fund manager for management 
of specified investment portfolio

Market rate offered to other 
similar customers
 
Comparable market rate offered by other banks 

 
Comparable market rates

 
Conditions are as in the contract.

 
Market rate comparable to those charged by
bank to other customers for similar
transactions
 
Market rate comparable to those charged by
bank to other customers for similar services

 
Rental rates are market comparable for the
location of the offices / branches

 
Conditions are as in the contract

 
Market rate comparable to those charged by 
other fund managers for similar services

 146,801,986

 6,510,103,474

 1,888,467,000

 8,297,800

 18,985,707

 82,591,217

 27,974,069

 7,715

 110,573,001

 181,702,112

 7,021,714,282

 2,839,675,989

 13,120,571

 22,894,094

 68,719,316

 1,510,184

 5,926

 70,235,426

20122013

Description Pricing policiesTransactions type

Years ended 31 December

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
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In 2013, the Company’s premium generated from Bancassurance distribution channel represented approximately 86% of total net premium written 

(2012: 87%)

(c) Balance as at 31 December 2013 and 2012 with related parties were as follows:

(d) Significant agreements with related party

AgREEMENTS wITh PARENT COMPANY
The Company entered into various agreements and memorandums with its parent company particularly in the distribution of  
insurance products in return for commission and marketing support expenses. 

BANk FEES
The Company agreed to pay fees to its parent company in return for transactional activities of the Company’s customers 
through the bank’s branches, ATMs and other alternative channels.

(e) Commitments with related parties
As at 31 December 2013, the Company has existing lease and service agreements for offices with a related company for the 
periods of 2011 to 2016. The Company has a monthly rental and service fee of Baht 3.11 million (excluding value added tax) 
(2012: Baht 3.11 million).

 � 30. Financial instruments
  
Financial assets carried on the statement of financial positions include cash and cash equivalents, accrued investment income, 
premiums due and uncollected, reinsurance receivables and assets, investments in securities, loans and certain balances of other 
assets. Financial liabilities carried on the statement of financial positions include due to reinsurers, unpaid policy benefits, accrued 
expenses and certain balances of other liabilities. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy 
statements associated with each item.

Unit : Baht

Receivables 

Parent 

Subsidiaries of parent company 

Payables 

Parent 

Subsidiaries of parent company 

Accrued private fund management fee

Subsidiaries of parent company 

Cash at bank 

Parent 

Investments in securities 

Parent 

Subsidiaries of parent company

 164,815

 1,489,754

 1,236,407,987

 31,148

 1,646,389

 2,766,073,395

 383,711,855

 200,631,744

 240,790

 32

 1,190,737,723

 -

 1,607,583

 3,574,211,709

 -

 204,738,809

31 December 201231 December 2013
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FINANCIAL RISk MANAgEMENT POLICIES
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and 
from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative financial 
instruments for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create 
an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually 
monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved. 

CAPITAL MANAgEMENT 
Under the Life Insurance Act, the Company shall maintain its capital fund whilst undertaking life insurance business at not less than 
one hundred and forty percent of its risk based capital.  As at December 31, 2013 and 2012, the Company’s capital fund is in excess 
of that requirement.

The Company’s objectives in managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to 
protect policyholders and to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital 
structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital 
to shareholders and issue new shares.

INTEREST RATE RISk
Interest rate risk refers to the risk of changes in interest rates which will affect the interest income from investments. The Company 
manages the risk by considering the risk of investments together with the return on such investments.

As at 31 December 2013 and 2012, significant financial assets classified by type of interest rates are as follows:

Unit : Baht

Financial assets

Investment in securities

 Government bond

 State enterprise bond

 State enterprise debenture

 Private debentures

 Foreign bonds

 Foreign debentures

Deposits at financial institutions

Loans

 Policy loans

 Mortgage loans

 Other loans

Total

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,971,973,437

 -

 -

 -

 2,971,973,437

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,050,922,053

 -

 -

 -

 2,050,922,053

 70,897,627,695

 16,334,106,262

 3,094,544,550

 14,626,550,365

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,315,000,000

 2,575,006,048

 148,295

 7,219,595,184

 123,179,954,424

 58,656,042,312

 13,334,279,150

 2,602,780,819

 11,914,632,611

 733,487,041

 842,797,834

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 226,859

 7,399,471,537

 100,420,405,116

31 December 2012

Fixed
Interest rate

Floating
Interest rate

31 December 2013

Fixed
Interest rate

Floating
Interest rate
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Financial assets carrying interest at fixed rates as of 31 December 2013 and 2012 are classified below on the basis of the length of 
time from the reporting date to the next re-pricing date, or to the maturity date whichever is sooner.

 Unit : Baht 

 Unit : Baht 

Financial assets

Investment in securities

  Government bond

 State enterprise bond

 State enterprise debenture

 Private debentures

 Foreign bonds

 Foreign debentures

Deposits at financial institutions

Loans

 Policy loans

 Mortgage loans

 Other loans

Total

Financial assets

Investment in securities

  Government bond

 State enterprise bond

 State enterprise debenture

 Private debentures

 Foreign bonds

 Foreign debentures

Deposits at financial institutions

Loans

 Policy loans

 Mortgage loans

 Other loans

Total

 3,069,054,162

 90,383,759

 -

 243,191,246

 -

 103,674,065

 4,315,000,000

 2,575,006,048

 -

 1,097,345,184

 11,493,654,464

 4,943,541,261

 100,000,000

 -

 100,000,000

 -

 -

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 78,564

 440,166,667

 10,520,473,445

 64,589,679,869

 14,040,557,555

 2,137,399,694

 12,255,049,001

 -

 3,201,645,625

 -

 -

 -

 4,238,000,000

 100,462,331,744

 50,856,471,564

 12,005,232,708

 1,915,007,360

 10,018,121,161

 -

 346,663,525

 -

 -

 -

 4,833,000,000

 79,974,496,318

 3,238,893,664

 2,203,164,948

 957,144,856

 2,128,310,118

 812,056,335

 -

 -

 -

 148,295

 1,884,250,000

 11,223,968,216

 2,856,029,487

 1,229,046,442

 687,773,459

 1,796,511,450

 733,487,041

 496,134,309

 -

 -

 148,295

 2,126,304,870

 9,925,435,353

 70,897,627,695

 16,334,106,262

 3,094,544,550

 14,626,550,365

 812,056,335

 3,305,319,690

 4,315,000,000

2,575,006,048

 148,295

 7,219,595,184

 123,179,954,424

 58,656,042,312

 13,334,279,150

 2,602,780,819

 11,914,632,611

 733,487,041

 842,797,834

 3,210,000,000

 1,726,686,953

 226,859

 7,399,471,537

 100,420,405,116

 4.40

 4.40

 4.40

 4.95

 5.33

 5.22

 3.36

 5.76

 1.18

 4.98

 4.54

 4.54

 4.54

 5.00

 5.19

 4.29

 3.67

 6.63

 3.15

 5.13

Total

Total

Period to maturity/re-pricing 

Period to maturity/re-pricing 

Average
interest rate

(% per
annum)

Average
interest rate

(% per
annum)

Over 5 years

Over 5 years

31 December 2013

31 December 2012

Over 1-5 years

Over 1-5 years

Within 1 year

Within 1 year
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FOREIgN CURRENCY RISk
At 31 December 2013 and 2012, the Company was exposed to foreign currency risk in respect of financial assets denominated in 
the following currencies:

CROSS CURRENCY SwAP CONTRACT
As at 31 December 2013 and 2012, the Company is a party to cross currency swap contracts to hedge its investments dominated in 
US Dollars. The Company will receive a total amount of Thai Baht 3,991.48 million (2012: Thai Baht 1,551.49 million) and pay a total 
of US Dollar 130.10 million (2012: US Dollar 49.10 million) at the end of the cross currency swap contract.
 
Under the contract, the Company also agrees with the counterparty to receive the fixed interest rate of 4.12– 7.51% per annum 
(2012: 4.61-7.51% per annum) on Thai Baht and pay the fixed interest rate of 3.38– 5.88% per annum (2012: 3.38-5.87% per annum) 
on US Dollar.

As at 31 December 2013, the fair value of the contracts amounting to Baht 10.73 million and 116.69 million (2012: Baht 21.48 million 
and 14.69 million) were presented in derivative instruments (assets) and derivative instruments (liabilities), respectively.

CREDIT RISk 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial and contrac-
tual obligations to the Company as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis by carefully appraising the 
value of collateral made by specialist and granting loans not exceeding the value of collateral, in accordance with Office Insurance 
Commission Notification on Investment Regulations.

Concentrations of the credit risk with respect to loans, and premium due and uncollected are insignificant since the borrowers and 
the insured dispersed across different industries and geographic regions in Thailand.

The maximum exposure to credit risk is presented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial 
position.

There is insignificant risk from policy loans since the sum that the Company has lent to insured parties is less than the cash value of 
their policies with the Company. The maximum value of the risk arising from secured loans is the amount of the loan less the value 
which the Company is able to derive from the assets pledged as security.

LIqUIDITY RISk 
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to 
finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

The Company’s financial assets mainly comprise of cash and deposits at financial institutions and investments in securities which are 
highly liquid and are able to be sold quickly at close to their fair value when the Company wishes to raise fund. 

Unit : Baht

United States Dollars

Investments securities

gross sheet exposure                   

Currency swaps                                           

Net exposure                           

31 December 201231 December 2013

 1,551,490,000

 1,551,490,000

 (1,551,490,000)

 - 

 3,991,480,000

 3,991,480,000

 (3,991,480,000)

 - 
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DETERMINATION OF FAIR vALUES
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and 
non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, 
between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair values have been determined for measurement and/
or disclosure purposes based on the following methods. When applicable, further information about the assumptions made in 
determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

The carrying amounts of the following financial assets and financial liabilities are considered to be approximate to their fair values: 
cash and cash equivalents, accrued investment income, premiums due and uncollected, reinsurance receivables and assets, other 
financial asset, due to reinsurers, unpaid policy benefits and other financial liabilities.

The fair value of investments in securities is determined based on methods as disclosed in Note 4 (e) and it was shown in Note 8.

The fair value of policy loans is taken to approximate the carrying value because the loans are granted to the insured at an inter-
est rate in accordance with the Regulations of the Office of Insurance Commission and collateralized by the cash values of the 
insurance policies.

The fair value of secured loans and others loans which carrying floating interest rate and are fully collaterised is taken to approxi-
mate the carrying value. The fair value of fixed interest rate loans is estimated by using discounted cash flow analysis based on 
current interest rate for the remaining years to maturity.

The fair value of deposits at financial institutions which have remaining term to maturity of less than 90 days are based on carrying 
value. For those with remaining terms to maturity greater than 90 days, the fair values is estimated by using a discounted cash 
flow analysis based on current interest rates for the remaining period to maturity.

 � 31. Directors’ remuneration
  
Directors’ remuneration represents the benefits paid to the Company’s directors in accordance with Section 90 of the Public Limited 
Companies Act, exclusive of salaries and related benefits payable to executive directors.

 � 32. Securities pledged with registrar 
  
As at 31 December 2013 and 2012, securities had been pledged with the Life Assurance Registrar in accordance with Sections 20 and 
24 of the Life Assurance Act (No. 2) B.E. 2551 as follows: 

Unit : Baht

Government and state enterprise bonds

Total

 18,902,408,660

 18,902,408,660

 24,636,188,578

 24,636,188,578

31 December 201231 December 2013
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 � 33. Contribution to Life Guarantee Fund
  
Contribution to Life Guarantee Fund for the years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

 � 34. Contingent liabilities and commitments
  
34.1 Commitments under agreements

(a) As at 31 December 2013 and 2012, the Company has commitments from entering into long-term agreements for rental and 
services with a related party and other parties as follows:

(b) As at 31 December 2013, the Company has entered into lease and service agreements for offices with other parties commencing 
from February 2011 to September 2018. The term of these agreements is from 3 years to 6 years. The Company has a monthly rental 
and service fee of Baht 4.63 million (excluding value added tax) (2012: Baht 4.97 million).

34.2 Capital commitments
As at 31 December 2013, the Company has capital commitments of US dollars 7.01 million (excluding value added tax), relating to 
the acquisition of a core IT application system and related hardware. Under the terms of the agreements an amount of US dollars 
6.22 million is due within one year and the remaining amount of US dollars 0.79 million due between two and five years.

34.3 Investment in securities
The Company has commitments to invest in several series of bills of exchange and promissory notes issued by various banks, with 
a combined total of Baht 4,858 million (2012: Baht 5,093 million). These investments extend until 2014, and repayments from these 
investments will extend until 2023. As of 31 December 2013, Baht 4,819 million (2012: Baht 4,998 million) had already been invested. 
These bills of exchange and promissory notes are presented for accounting purposes as loans, in accordance with the paragraphs 
covering the classification of financial instruments of International Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement.

 � 35. Information on quality of assets
  
The quality of assets classified in accordance with the guidelines of the Securities and Exchange Commission of Thailand as at 
31 December 2013 and 2012 are as follows:

Unit : Baht

Operating lease commitments

Within one year

After one year but within five years

Total

 88,146,695

 51,373,608

 139,520,303

 55,132,475

 48,604,967

 103,737,442

31 December 201231 December 2013

Unit : Baht

Contribution to Life Guarantee Fund

Total

 41,897,898

 41,897,898

 45,486,502

 45,486,502

31 December 201231 December 2013
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Investments in debt securities

 

1.  Financial institutions whose operations have been closed down

2.  Companies which have defaulted on interest payment

3.  Companies which have defaulted on principal payment

4.  Companies which have defaulted on both principal 

  and interest payment

5.  Companies which are at the stage of implementing 

  their debt restructuring plan

Total

1.  Financial institutions whose operations have been closed down

2.  Companies which have defaulted on interest payment

3.  Companies which have defaulted on principal payment

4.  Companies which have defaulted on both principal 

  and interest payment

5.  Companies which are at the stage of implementing 

  their debt restructuring plan

Total

 -

 -

 19,947,081

 -

 16,351,822

 36,298,903

 -

 -

 19,947,081

 -

 16,351,822

 36,298,903

 -

 -

 1

 -

 3

 4

 -

 -

 1

 -

 3

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (19,947,081)

 -

 (16,351,822)

 (36,298,903)

 -

 -

 (19,947,081)

 -

 (16,351,822)

 (36,298,903)

Market value
(Baht)

Market value
(Baht)

Allowance
(Baht)

Allowance
(Baht)

Cost
(Baht)

Cost
(Baht)

31 December 2013

 31 December 2012

Number

Number

 � 36. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
  
The Company has not adopted the new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date but are not yet effective. 
The new and revised TFRS that are applicable to the Company, which becomes effective for annual financial periods beginning on or 
after 1 January indicated in the following table, are as follows:

TAS 1 (revised 2012) 

TAS 7 (revised 2012)

TAS 12 (revised 2012)

TAS 17 (revised 2012)

TAS 18 (revised 2012)

TAS 19 (revised 2012)

TAS 21 (revised 2012)

TAS 24 (revised 2012)

TAS 34 (revised 2012)

TAS 36 (revised 2012)

TAS 38 (revised 2012)

TFRS 4

TFRIC 10

TFRIC 13

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2016

2014

2014

Presentation of financial statements 

Statement of Cash Flows

Income Taxes

Leases

Revenue Recognition

Employee Benefits

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Related Party Disclosures

Interim Financial Reports

Impairment of Assets

Intangible assets

Insurance Contracts

Interim Financial Reporting and Impairment 

Customer Loyalty Programmes

TopicTFRS Year effective
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Management expects to adopt and apply these new and revised TFRS in accordance with the FAP’s announcement and has made a 
preliminary assessment of the potential initial impact on the  Company’s financial statements of these new and revised TFRS and 
expects that there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application, with the exception of 
TFRS 4 which management is in the process of assessing the impact.

 � 37. Reclassification of accounts
  
Certain accounts in the statement of cash flows for the year ended 31 December 2012, which are included in the 2013 financial  
statements for comparative purposes, have been reclassified to conform to the presentation in the 2013 financial statements.  

Unit : Baht 

Statement of cash flows

Year ended 31 December

Cash flows from operating activities

 Benefits payments to life policyholders

 Insurance claims and loss adjustment expenses

 (6,667,398,335)

 -

 1,213,651,853 

(1,213,651,853)

 (5,453,746,482)

 (1,213,651,853)

Reclassification After reclassificationBefore reclassification

 2012
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 � ข้อมูลของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

  

ชื่อบริษัท :  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :  เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

  กรุงเทพมหานคร

  website www.scblife.co.th

ประเภทธุรกิจ :  ประกันชีวิต

เลขทะเบียนบริษัท :  0107537000696

โทรศัพท์ :  (66) 0-2655-4000

โทรสาร :  (66) 0-2256-1666, (66) 0-2256-1517

ประเภท/จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท :  ประเภทหุ้นสามัญ จำานวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท

  ได้รับชำาระแล้วจำานวน 66.5 ล้านหุ้น จึงมีมูลค่าหุ้นที่ชำาระแล้ว

  เป็นเงินจำานวน 665 ล้านบาท

 � ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

  

ไม่มี

 � ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

  

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259  

 

(ข) ผู้แทนถือหลักทรัพย์ :  ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชี :  นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด 

  195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ 

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  โทร. 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

  website www.kpmg.com

(ง) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด

  990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 5 และชั้น 22-25 ถนนพระราม 4

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ 02-636-2000 โทรสาร 02-636-2111

(จ) ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี  

21 ข้อมูลทั่วไป 
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22 ทำาเนียบสำานักงานสาขา

0-2718-1612

 

02-246-1588-9

 

0-2748-0517

 

0-2622-8554

 

0-2948-7247

 

0-2361-3881

 

0-2439-4788

 

0-2455-5534

 

0-2895-8220

 

0-2998-9242

 

0-2708-5512

 

0-2736-4430

 

0-2738-3959

 

0-2921-2031

0-2718-1607-10

 

0-2697-3500-14

 

0-2398-9957-9
0-2748-0515-6

 

0-2622-8431
0-2622-8471
 

0-2948-7242-6

 

0-2361-3763-6

 

0-2439-4831-6

 

0-2455-5533
0-2455-5538
0-2455-5567
 

0-2895-8200-2
0-2895-8207
0-2895-8209
 

0-2998-9240-1
0-2998-9042-3

 

0-2708-5612-4

 

0-2736-4437-9

 

0-2738-3880
0-2738-3882
0-2738-3897
0-2738-3916
 

0-2921-2024
0-2921-2053-4
0-2921-2059
0-2921-2060

สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

  

2922/198 ชั้นที่ 10 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ 10320

 

9 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 402-406 อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

73/7 หมู่ที่ 6 ชั้นที่ 3 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาศรีนครินทร์ (อุดมสุข) ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 

215 ชั้นที่ 6 ห้อง 601, 614 อาคารแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

4 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

 

อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 1 เลขที่ 1/2 ซอยบางนา-ตราด 34

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

เลขที่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น10 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงบางลำาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 

เลขที่ 27, 29, 31 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 

เลขที่ 362, 364, 366 ชั้น 3-4 ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 

695-699 หมู่ที่ 8 ชั้นที่ 3 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาลำาลูกกา ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

 

568/1-3 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำาบลบางบ่อ อำาเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ 10560

 

1265 หมู่ที่ 1 ชั้น 1 ห้องเลขที่ 101 อาคารที พาร์ค

ถนนเทพารักษ์ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 

เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

142/8-10 ชั้นที่ 1, 2, 3 หมู่ที่ 12 ถนนกาญจนาภิเษก

ตำาบลบางรักพัฒนา อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

สาขารัชดาภิเษก

 

สาขาศรีนครินทร์

 

สาขาเยาวราช

 

สาขารามอินทรา

 

สาขาบางนา

 

สาขาธนบุรี

 

สาขาบางแค

 

สาขาพระรามที่ 2

 

สาขารังสิต

 

สาขาบางบ่อ

 

สาขาสมุทรปราการ

 

สาขาสุวรรณภูมิ

 

สาขาบางใหญ่
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0-2527-1731

 

0-3421-3619

 

0-3661-5753

 

0-3622-1808

 

0-3534-6523

 

0-3625-1562

0-3879-4825

 

0-3873-8079

 

0-3851-3065

 

0-3720-0257

0-3231-0946

 

0-3462-1093

0-2968-8182-3
0-2525-4273-5
0-2527-5972
 

0-3421-3611-15

 

0-3661-6213-6

 

0-3631-8197
0-3631-8216
0-3631-8667
 

0-3534-6520-2

 

0-3625-1559-61

0-3879-4839-41

 

0-3873-8215
0-3873-8245
0-3873-8294
0-3873-8876
 

0-3851-5027
0-3851-5029
 

0-3720-0258
0-3721-6821

0-3231-0748-9
0-3231-0945

 

0-3462-1091-2

สาขา

สาขา

สาขา

ที่อยู่

ที่อยู่

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรสาร

โทรสาร

ภาคกลาง

  

ภาคตะวันออก

  

ภาคตะวันตก

  

121/2 หมู่ที่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ

อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

257-257/3 ถนนเทศา ตำาบลพระประโทน อำาเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

 

31/2-3 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 15000

 

591/3-6 ถนนพหลโยธิน ตำาบลปากเพรียว อำาเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 18000

 

27/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเซีย ตำาบลธนู อำาเภออุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

 

3-3/3 ถนนมิตรภาพ ตำาบลแก่งคอย อำาเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี 18110

252/15-16 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000

 

99/8-9 หมู่ที่ 5 ตำาบลสัตหีบ อำาเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20180

 

292, 294 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำาบลหน้าเมือง 

อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

170/1-2 ถนนราษฎร์ดำาริ ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 25000

157/19 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 70000

 

25 ถนนบวร ตำาบลบ้านเหนือ อำาเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 71000

สาขานนทบุรี

 

สาขานครปฐม

 

สาขาลพบุรี

 

สาขาสระบุรี

 

สาขาอยุธยา

 

สาขาแก่งคอย

สาขาชลบุรี

 

สาขาสัตหีบ

 

สาขาฉะเชิงเทรา

 

สาขาปราจีนบุรี

สาขาราชบุรี

 

สาขากาญจนบุรี
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0-5320-8539

 

0-5422-7694

 

0-5524-5398

 

0-5631-0652

 

0-5441-1044

 

0-5315-3352

 

0-5665-6284

 

0-5674-3757

 

0-5674-5248

0-4224-8496

 

0-4332-5717

 

0-4525-6186

 

0-4426-2140

 

0-4483-5988

0-5320-8531-7

 

0-5431-0474-5
0-5431-0261
 

0-5521-8010
0-5524-3298
 

0-5631-0595-6
0-5631-0606
0-5631-0609
0-5631-0655
0-5631-0676
 

0-5441-0972-3
0-5441-0861-2
 

0-5315-3350 -1

 

0-5665-6098-9
0-5665-6285
 

0-5674-3080 - 1

 

0-5674-6474-5
0-5674-5792
0-5674-6253-4

0-4222-2775
0-4222-4114
0-4224-6405-6
0-4224-6533
0-4234-7226-7
 

0-4332-5715-6

 

0-4525-6185
0-4524-2420
 

0-4426-2138-9
0-4426-2715-6
 

0-4483-5637-8
0-4483-6326
0-4483-6332

สาขา

สาขา

ที่อยู่

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรสาร

ภาคเหนือ

  

ภาคตะวันตกออกเฉียงเหนือ

  

76-78 ถนนราชเชียงแสน ตำาบลหายยา อำาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 

276/59-61 ถนนฉัตรไชย ตำาบลสบตุ๋ย อำาเภอเมืองลำาปาง

จังหวัดลำาปาง 52100

 

298/19-20 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำาบลในเมือง

อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

1045/2 ชั้นที่ 1-3 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก

ตำาบลนครสวรรค์ตก อำาเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

 

393 หมู่ที่ 9 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำาบลท่าวังทอง อำาเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000

 

139/3 ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 25 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสี่แยกแม่กรณ์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำาบลรอบเวียง

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

 

4/306-307 ถนนสระหลวง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร 66000

 

6/4-5 ถนนสามัคคีชัย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 

124/21-22 ถนนคชเสนีย์ ตำาบลหล่มสัก อำาเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

588/14-16 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านเลื่อม อำาเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 41000

 

269/62-63 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40000

 

291-293 ถนนสุริยาตร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

1206/1-4 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

238/10-13 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำาบลในเมือง

อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

สาขาเชียงใหม่

 

สาขาลำาปาง

 

สาขาพิษณุโลก

 

สาขานครสวรรค์

 

สาขาพะเยา

 

สาขาเชียงราย

 

สาขาพิจิตร

 

สาขาเพชรบูรณ์

 

สาขาหล่มสัก

สาขาอุดรธานี

 

สาขาขอนแก่น

 

สาขาอุบลราชธานี

 

สาขานครราชสีมา

(ถนนมิตรภาพ)

 

สาขาชัยภูมิ
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0-3254-7034

 

0-7721-7056

 

0-7446-5384

 

0-3242-7774

 

0-7532-2359

 

0-3254-2630

 

0-7625-6954

0-3254-7646-9

 

0-7721-7053-4

 

0-7446-5372-5
0-7446-5385
 

0-3241-1333
0-3241-1850
0-3241-0495
 

0-7532-2052-4

 

0-3254-2631- 4

 

0-7625-6951-3

สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

ภาคใต้

  

60/26 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

362/7 ถนนตลาดใหม่ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

 

18, 20, 22, 24 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำาบลหาดใหญ่

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

507/4-5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำาบลบ้านหม้อ

อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

 

181, 183, 185, 185/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำาบลในเมือง

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 

9/3-4 หมู่ที่ 2 ตำาบลเขาน้อย อำาเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

 

33, 35 ซอย 3 (พัฒนา) ถนนพัฒนา ตำาบลตลาดเหนือ

อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

สาขาหัวหิน

 

สาขาสุราษฎร์ธานี

 

สาขาหาดใหญ่

 

สาขาเพชรบุรี

 

สาขานครศรีธรรมราช

 

สาขาปราณบุรี

 

สาขาภูเก็ต





Partner
for life

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2655-3000 โทรสาร 0-2256-1666 www.scblife.co.th




