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  บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 โดยมี

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ในอัตรารอยละ 50.8 ของทุนที่ออกและชำระแลว 

บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ดำเนินธุรกิจประกันภัยตอ ดานการประกันชีวิต 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ. 2535 และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชยจาก “บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด” 

เปน “บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ปจจุบันบริษัทฯ 

มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 600 ลานบาท เรียกชำระแลว 600 ลานบาท

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ >>

ชื่อบริษัท                   บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  โทรศัพท 0-2660-1280-86 โทรสาร 0-2277-6227 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจประกันภัยตอ ดานการประกันชีวิตทุกประเภท

เลขทะเบียนบริษัท 0107554000241

เว็บไซต www.thairelife.co.th

ทุนจดทะเบียน หุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุน

  มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท รวม 600,000,000 บาท

จำนวนและชนิดของหุน หุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุน

ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท รวม 600,000,000 บาท
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ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป >>

ชื่อบริษัท                          บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 183 อาคารรีเจนทเฮาส ชั้น 10 ถนนราชดำริ

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท 0-2650-5700 โทรสาร 0-2651-9091

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจใหบริการดานคอมพิวเตอรในการจัดการ

  คาสินไหมทดแทนรถยนตและจัดทำสถิติที่เกี่ยวของ

เลขทะเบียนบริษัท 0105543108248 

เว็บไซต www.emcsthai.com

จำนวนและชนิดของหุน หุนสามัญจำนวน 6,000,000 หุน

ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด มูลคาที่ตราไว หุนละ 5 บาท รวม 30,000,000 บาท

ขอมูลทั่วไปของบุคคลอางอิง >>

ผูตรวจสอบบัญชี นางนงลักษณ พุมนอย 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

  (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด)

  เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ 

  คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท 0-2229-2888 โทรสาร 0-2654-5427
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เบี้ยประกันภัยตอรับ 842 1,145 1,388 36.0 21.2

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ 822 1,128 1,374 37.3 21.8

กำไรกอนภาษี 298 287 474 (3.7) 65.2

กำไรสุทธิ 201 221 383 9.8 73.5

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)    0.40 0.44 0.71 10.0 61.4

2554      2555     2556    2555/2554  2556/2555

ผลประกอบการ อัตราการเปล่ียนแปลง

(หนวย: ลานบาท)

สินทรัพยรวม 1,289 1,409 1,805 9.3 28.1

หนี้สินรวม 475 655 713 37.6 9.0

ทุนเรียกชำระแลว 500 500 600 - 20.0

เงินกองทุน (สวนของผูถือหุน) 814 754 1,092 (7.3) 44.7

มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน) 1.63 1.51 1.82 (7.4) 20.5

เงินปนผล (บาทตอหุน) 0.40 0.42 0.45 5.0 7.1

2554      2555     2556    2555/2554  2556/2555

ฐานะการเงิน ณ วันส้ินป อัตราการเปล่ียนแปลง

(หนวย: ลานบาท)

 สินทรัพยรวม (ลานบาท)  เงินกองทุนหรือสวนของผูถือหุน (ลานบาท)

2552

537 588

822

1,128

1,374

2553 2554 2555 2556

 เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ (ลานบาท)  กำไรสุทธิ (ลานบาท)

2552

53

122

201
221

383

2553 2554 2555 2556

2552

1,409
1,2891,1911,004

1,805

2553 2554 2555 2556 2552
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2553 2554 2555 2556
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อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม 22.5 20.1 27.2

อัตราผลตอบแทนตอเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ 24.5 19.6 27.9

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 26.1 28.2 41.5

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 16.2 16.4 23.8

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.1 5.2 4.9

อัตราสวนรวม (Combined Ratio) 70.4 77.3 69.2

2554          2555          2556

อัตราสวนทางการเงิน

(หนวย: รอยละ)

26.1
28.2

41.5

18.0

8.6

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

2552

16.2 16.4

23.8

11.1

5.6

2553 2554 2555 25562552 2553 2554 2555 2556

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ)

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (รอยละ)

4.8

6.1

5.1
5.2

4.9

2552 2553 2554 2555 25562552 2553 2554 2555 2556

อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและ
คาใชจายในการดำเนินงาน (รอยละ)

91.9

77.5
70.4

77.3

69.2
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เรียน ทานผูถือหุน

รายงานประจำป 2556 ของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นี้ เปนรายงานฉบับแรกที่ทำ

ขึ้นแยกออกจากรายงานประจำปภายใต บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)

  บริษัทฯ ไดจดทะเบียนและนำหุนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ดวยทุนจดทะเบียนหุนสามัญ จำนวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 600 ลานบาท ไดรับ

การตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี ทำใหบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ

และเพื่อรักษาระดับความมั่นคงของบริษัทฯ นับเปนกาวสำคัญอีกกาวหนึ่งของการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

ของบริษัทฯ ตอไป 

  ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ คือการประกอบธุรกิจรับประกันภัยตอดานประกันชีวิตทุกประเภท ไดแก 

ประกันชีวิตรายสามัญ (Ordinary Life) ประกันชีวิตกลุม (Group Life) การประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ 

(Credit Life) และการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health) โดยรับประกันภัยตอประเภทตางๆ 

จากบริษัทประกันชีวิตในประเทศทุกบริษัท บริษัทฯ มีความมั่นใจวา ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

มีความรูความเขาใจธุรกิจประกันภัยตอตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีความเขาใจถึงความตองการผลิตภัณฑ

ประกันชีวิตของคนไทยเปนอยางดี มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยและ

วางแผน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง มีความสามารถบริหารและพัฒนาธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

  ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในป 2556 มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น

รอยละ 13 โดยมียอดรวมเบี้ยประกันภัย 441,349 ลานบาท แบงเปนเบี้ยประกันภัยปแรก 146,491 ลานบาท 

และเบี้ยประกันภัยปตออายุ 294,858 ลานบาท นับวามีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องตลอด 10 ปที่ผานมา

โดยเฉลี่ยรอยละ 12 และคาดวาธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตตอไปตามปจจัยหนุนที่ชวยผลักดัน ไมวาจะเปน

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ความกาวหนาทางการศึกษาสงผลใหประชาชนมีความเขาใจและเห็น

ความสำคัญของการทำประกันชีวิตมากขึ้น รวมถึงแบบประกันชีวิตที่มีความหลากหลาย การพัฒนาชองทาง

การจัดทำหนาย สามารถตอบโจทยความตองการของผูเอาประกันชีวิตไดมากยิ่งขึ้น
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 สำหรับธุรกิจรับประกันภัยตอของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

โดยในป 2556 มีเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ถือเปนรายไดทั้งสิ้น 1,345 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปกอน มีรายไดทั้งสิ้น 1,041 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 29.2 เปนผลจากการรับประกันภัยตอประเภท

ดั้งเดิม (Conventional Reinsurance) เพิ่มขึ ้นจากปกอนรอยละ 20.3 และประเภทรวมพัฒนา 

(Non-conventional Reinsurance) เชน โครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) และโครงการ

รับประกันสุขภาพรวมกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในตลาด เปนตน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 25.6 สัดสวนของ

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิระหวางประเภท Conventional ตอ Non-conventional เทากับ 71:29 ซึ่งการทำ

ธุรกิจรูปแบบใหม (Non-conventional Reinsurance) นี้ไดรับความสนใจและตอบรับจากตลาดมากยิ่งขึ้น 

กำไรสุทธิจำนวน 383 ลานบาท เปรียบเทียบกับกำไรงวดเดียวกันของปกอน 221 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

73.5  จากการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตควบคูกับการพัฒนาของบริษัทฯ ในดานตางๆ ที่เปนไป

อยางตอเนื่อง จะทำใหบริษัทฯ สามารถกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

 การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ไดรับแรงสนับสนุนจากผู ถือหุ น พันธมิตรธุรกิจ และการทุ มเท

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทำใหมีฐานะที่เขมแข็ง สงผลใหทุกสวนงานของบริษัทฯ 

พรอมที่จะกาวไปขางหนาดวยความมั่นใจที่จะสรางความเจริญกาวหนาขององคกรใหยั่งยืน ผมขอกลาว

ขอบคุณตอทุกทานที่รวมเปนสวนหนึ่งของความเจริญกาวหนาและความสำเร็จของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

(นายสุรชัย ศิริวัลลภ)

ประธานกรรมการบริหาร
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ป 2543     >> • บริษัทฯ ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจำกัด โดยใชชื่อวา บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด ดวยทุน

    จดทะเบียนแรกเริ่ม 200 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

    10 บาท เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2543

    

    • บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 

ป 2550   >> บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญ

    เพิ่มทุน จำนวน 30 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2550

ป 2552   >> บริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนาและขยายผลิตภัณฑรวมกับบริษัทประกันชีวิต โดยมุงเนนการหาชองทางการตลาด

    ประเภทใหม จึงไดเกิดโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) ซึ่งเปนโครงการที่นำเสนอ

    ผลิตภัณฑประกันชีวิตผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ และทำการขายผานชองทางโทรศัพท

ป 2554   >> บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จำกัด โดยใชชื่อวา บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

    ณ วันที่ 29 กันยายน 2554

ป 2555   >> ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

    มูลคาหุนที่ตราไวโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มทุน

    จดทะเบียน อีกจำนวน 100 ลานบาทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก 

    เปนจำนวน 600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุน

    ที่ออกและเรียกชำระแลว 500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 500 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

ป 2556   >> • บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการประกันสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่ง

    ของการประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา

    

    

      

พัฒนาการ
     ที่สำคัญของบริษัทฯ 
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      •  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม มีมติอนุมัติการแกไขมติเกี่ยวกับ

    การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปน 

      (1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 90,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก

    ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละราย (Rights Offering) และ THRE 

    ไดใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวเต็มทั้งจำนวน 

     

      (2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 10,000,000 หุน ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก 

    (Initial Public Offering)

    • บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ตามที่นิยามในพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

    พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)) ถือหุนรวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของจำนวนหุนที่มี

    สิทธิออกเสียงและจำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 10 ป

    • เพื่อเตรียมการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ และ THRE 

    ไดนำหุนสามัญของบริษัทฯ จำนวน 295 ลานหุนออกเสนอขายใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเปนผูถือหุน

    ของ THRE ตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูและเสนอขายประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกในราคา

    หุนละ 9.50 บาท โดยหุนที่นำออกเสนอขายประกอบดวยหุน 2 สวน คือ

      1. หุนสามัญเดิมที่ถืออยูในบริษัทฯบางสวนในจำนวนไมเกิน 285,000,000 หุน สงผลใหสัดสวนการ

    ถือหุนของ THRE ลดลงจากเดิมรอยละ 100 เหลือรอยละ 50.8 

      2. หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุน

    • บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดทำการซ้ือขายวันแรก (First Trading Day)

     ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 



นายสุจินต หวั่งหลี           ประธานกรรมการ 
อายุ 77 ป 

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ  ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน
สัดสวนการถือหุน รอยละ 0.04
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
  Northrop Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Chairman 2000 รุน 4 / 2554
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) / 2554
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) / 2545
         โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
  • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน 
   บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
  • ประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ.นวกิจประกันภัย
  • รองประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
  • กรรมการอิสระ บมจ.วโรปกรณ 
  • รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เสริมสุข
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส
  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 
   บจก.สาธรธานี บจก.รังสิตพลาซา
  • กรรมการอิสระ บมจ.โรงแรมราชดำริ
  • กรรมการ บจก.เดอะเพ็ท บจก.หวั่งหลี บจก.อาควา อินฟนิท 
   บจก.หวั่งหลีพัฒนา และ บจก.นุชพล
  • กรรมการ และนายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

09

คณะกรรมการ
       และคณะผูบริหารของบริษัทฯ

นายสุรชัย  ศิริวัลลภ     กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 72 ป 

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ  ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน
สัดสวนการถือหุน รอยละ 0.02
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / 2545
     โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายสุทธิ รจิตรังสรรค   กรรมการ และผูอำนวยการใหญ
อายุ 66 ป

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ  ส.ค. 2555 - ปจจุบัน
สัดสวนการถือหุน รอยละ 0.0006
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Fellow (FLMI) จากสถาบันการจัดการ
   ดานการประกันชีวิตของสหรัฐอเมริกา 
   (LOMA’s Life Management Institute)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
      โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน
  • กรรมการ และผูอำนวยการใหญ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน
  • กรรมการ และนายกสมาคม สมาคมประกันชีวิต 

ดร.กอปร กฤตยากีรณ                กรรมการอิสระ
อายุ 74 ป 

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ  ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน รอยละ 0.0014

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ฟสิกสดุษฎีบัณฑิต Harvard University สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร DCP Refresher Course (QFR) 

  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

  • หลักสูตร Excellent Board Decision

     โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

  • กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.บานปู

  • กรรมการอิสระ บมจ.ไทยประกันชีวิต

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  • ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

 ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน
  • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
   • กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
  • กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
  • กรรมการผูอำนวยการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
  • กรรมการอิสระ บมจ.จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล
  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บจก.อีเอ็มซีเอส (ไทย)
  • รองประธานกรรมการ บจก.ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท



นายชลอ เฟองอารมย   กรรมการอิสระ 
อายุ 76 ป และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ  ต.ค. 2555 - ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน รอยละ -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทอรน อิลินอยส 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม 

   ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

  • หลักสูตร หลักการกำกับดูแลกิจการ 15 ขอ

     โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประสบการณ  บริษัทที่จดทะเบียน

  •  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  •  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

  •  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

   บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999)

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย)

  • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

   แหงประเทศไทย
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นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ป

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ  ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน รอยละ -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

     โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  • กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  • กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ไทยประกันชีวิต

  • ประธานกรรมการ บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

  • รองประธานกรรมการ บจก.ที ไอ ไอ (สถาบันประกันภัยไทย)



นายสุรชัย ศิริวัลลภ             ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 72 ป 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  • กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  • กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

  • กรรมการผูอำนวยการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

  • กรรมการอิสระ บมจ.จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  • ประธานกรรมการ บจก.อีเอ็มซีเอส (ไทย)

  • รองประธานกรรมการ บจก.ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท

คณะกรรมการและคณะผูบริหารของบริษัทฯ
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นายอลัน ชิ ยิม แคม              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ป

ปที่ไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ  ต.ค. 2555 - ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุน รอยละ -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเดนเวอร 

  โคโรราโด สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝกอบรม   • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

  • หลักสูตร Corporate Social Responsibility

     โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  •  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  •  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.เมกา ไลฟไซแอ็นซ

  •  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

   บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  •  ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บลจ.กรุงศรี

  • กรรมการบริหาร บมจ.มหพันธไฟเบอรซีเมนต

  •  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย)

  • ประธานเจาหนาที่บริหาร บลจ.อเบอรดีน

คณะผูบริหาร



นายสุทธิ รจิตรังสรรค          รองประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 66 ป          และผูอำนวยการใหญ 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • กรรมการ และผูอำนวยการใหญ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน

  • กรรมการ และนายกสมาคม สมาคมประกันชีวิต

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี                ผูชวยผูอำนวยการใหญ
อายุ 38 ป              

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 1 บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย                ผูชวยผูอำนวยการใหญ
อายุ 39 ป              

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ 

  (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 2 บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ               ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ 34 ป               

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • รองผูจัดการฝายบัญชี บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ               ผูอำนวยการฝายลงทุน
อายุ 40 ป               

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประสบการณ บริษัทที่จดทะเบียน

  • ผูจัดการฝายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556
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ผังโครงสรางองคกร14

ผังโครงสรางองคกร

 ฝายตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผูชวยผูอำนวยการ

ใหญ

ผูชวยผูอำนวยการ

ใหญ
ผูอำนวยการฝายผูอำนวยการฝาย

ผูอำนวยการใหญ

ฝายพัฒนา

ธุรกิจ 1

ฝายพัฒนา

ธุรกิจ 2

ฝายที่ปรึกษา

ทางการแพทย

ฝายพิจารณา

รับประกันภัย

ฝายสงเสริม

ธุรกิจลูกคา

ฝายสนับสนุน

ขอมูล

ฝายบริหาร

ความเสี่ยง

ฝายบัญชีแ

ละการเงิน

ฝายบริหาร

สำนักงาน

ฝาย

ลงทุน

ฝายบริหาร

และพัฒนา

ทุนมนุษย

ฝาย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556
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  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท (“ประกันภัยตอ”)

 โดยเบ้ียประกันภัยรับสวนหน่ึงจะถูกกันไวเปนเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิต

สวนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทฯ มีโครงสรางการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทดังแสดงในรูป

ไทยรี เทรนนิ่ง ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนทไทยรีประกันชีวิต

100%

100% 100%

20%

100% 51% 49% 24%

ไทยรับประกันภัยตอ

อีเอ็มซีเอสไทยไทยรี เซอรวิสเซส

ไทยรี ไลฟ 
แอสชัวรันซ
โบรกเกอร

ไทยรี 
แอคชัวเรียล
คอนซัลติ้ง



                              
  ชื่อบริษัท      ประเภทธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ

16

ขอมูลทั่วไปของบริษัทในกลุม

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันภัยตอ 3,512.5/3,512.5 - 

 ดานการประกันวินาศภัยทุกประเภท

  

บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด ใหบริการดานการฝกอบรมและให 0.5/0.5 -

 คำปรึกษาเนนกลุมลูกคาที่เปนบริษัท

 ในธุรกิจประกันภัยเปนหลัก

บริษัท ไทยรี เซอรวิสเซส จำกัด ใหบริการดานการบริหารจัดการ 60/60 -

 สินไหมทดแทนและบริการดาน

 สนับสนุนการปฎิบัติงานอื่นแก

 ธุรกิจประกันภัย เชน 

 Call Center

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ใหบริการดานคอมพิวเตอรเพื่อ 30/30 20

 การจัดการคาสินไหมทดแทนทาง

 การประกันภัยรถยนตและจัดทำ

 สถิติที่เกี่ยวของ

บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จำกัด ใหบริการดานคอมพิวเตอรเพื่อ 10/10 -

 การประมวลผลขอมูลทาง

 ดานการประกันภัย

บริษัท ไทยรี ไลฟ แอสชัวรันซ  ดำเนินธุรกิจเปนนายหนาประกันชีวิต 2/2 -

โบรกเกอร จำกัด 

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล  ดำเนินธุรกิจดานการใหคำปรึกษาและ 2/2 -

คอนซัลติ้ง จำกัด ใหบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ทุนจดทะเบียน/
ชำระแลว

(ลานบาท)



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556
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  บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนมากกวาผูที่ใหบริการรับประกันภัยตอประเภทดั้งเดิม (Conventional 

Reinsurer) เพียงอยางเดียว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมุงที่จะพัฒนาองคกรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ กรมธรรม การใหบริการใหมๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคา การดำเนินงานที่คุมทุน 

และประหยัดโดยมีอัตราสวนของคาใชจายในการดำเนินงานที่ต่ำลง รวมไปถึงการคิดคนและสงเสริมชองทาง

การขายที่จะชวยพัฒนาธุรกิจการประกันภัยตอสำหรับตลาดประกันชีวิตภายในประเทศ

  ท้ังน้ีในชวง 2-3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนาการประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา (Non-Conventional 

Reinsurance) โดยการนำเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตผานส่ือตางๆ และทำการขายผาน โทรศัพท และตัวแทน 

เปนตน ซึ่งประสบความสำเร็จอยางสูง โดยบริษัทฯไดรวมกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่งในทุกกระบวนการ

ตั้งแต พัฒนาผลิตภัณฑ กำหนดคาเบี้ยประกันภัย ออกแบบโฆษณา และกำหนดชองทางการจัดจำหนาย 

ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดี ดังน้ันบริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกผลิตภัณฑประกันชีวิตในรูปแบบตางๆ 

กับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนรายไดจากการประกันชีวิตประเภท

รวมพัฒนาใหมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ ในระยะเวลา 5 ป 

 ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย แบงเปนสองสวนคือ การประกันชีวิต และการประกันตอดาน

ประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศมีทั้งหมด 24 บริษัท และบริษัทรับประกันตอดานประกันชีวิต

มีเพียงบริษัทเดียวคือ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต โดยในป 2556 ตลาดประกันชีวิตของไทยมีเบี้ยประกันภัย

รับรวม 441,349 ลานบาท ทั้งนี้สวนแบงทางการตลาดกระจุกตัวในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ โดยบริษัท

ประกันชีวิตที่มีเบี ้ยประกันชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บจก.เอไอเอ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ตามลำดับ คิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 71 ของเบี้ยประกันชีวิตรวม (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย)

 วัตถุประสงคของการทำประกันชีวิตสามารถแบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ 

 1. ผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย 

 ผูเอาประกันจะไดรับประโยชนทางดานความคุมครองโดยบริษัทประกันชีวิตจะชำระเงินคุมครอง

ใหกับผูรับประโยชนหากผูเอาประกันเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตไมสามารถ

คาดการณคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ตัวอยางกรมธรรมอาทิ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

ประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบประกันสุขภาพ ประกันชีวิตคุมครองการเจ็บปวยจาก

โรครายแรง เปนตน

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
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 2. ผลประโยชนดานการออมทรัพย 

 ผูเอาประกันจะไดรับเงินผลประโยชนในระหวางระยะเวลาของสัญญาประกันภัยตามที่กำหนด

ไวลวงหนาตั้งแตเริ่มเอาประกัน แมผูเอาประกันจะไมไดเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตแตอยางใด 

ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสำหรับเงินผลประโยชนที่ตองจายใหผูเอาประกันในอนาคต 

ตัวอยางกรมธรรมอาทิ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ประกันชีวิตแบบเนนการลงทุน ประกันชีวิตแบบบำนาญ 

ประกันชีวิตแบบที่มีการจายเงินคืน/เงินปนผล เปนตน ทั้งนี้การทำประกันชีวิตแบบผลประโยชนดานการ

ออมทรัพยมีสัดสวนที่มากกวาการทำประกันชีวิตแบบผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและ

เจ็บปวย (ที่มา: บริษัทฯ)

 ดังนั้นความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบงออกไดสองรูปแบบตามวัตถุประสงคของการทำ

ประกันชีวิต คือ การจายความคุมครองจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สำหรับผลประโยชน

ทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย ซึ่งทุนประกันประเภทดังกลาวมีทุนประกันคอนขางสูง 

และบริษัทประกันชีวิตไมสามารถคาดการณเหตุการณไดลวงหนาซึ่งหมายถึงคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต สำหรับผลประโยชนดานการออมทรัพย ซึ่งทุนประกันประเภทดังกลาวมีทุนประกันคอนขางต่ำ

บริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสำหรับคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยจะเอาประกันภัยตอสำหรับผูเอาประกันชีวิตในรายที่มีทุนประกัน

รวมเกินทุนประกันที่บริษัทกำหนด โดยประเมินจากจำนวนทุนประกันชีวิตที่รับความเสี่ยงภัยในการชดใช

คาสินไหมทดแทนท้ังหมด (Retention) กับเงินกองทุนของบริษัทท่ีตองดำรงไวตามกฎหมาย สำหรับความเส่ียงภัย

ที่เกินกวาสวนที่บริษัทประกันชีวิตรับไวเอง นอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการกำหนดสัดสวน

ที่เก็บไวเองของบริษัทประกันชีวิต (Retention limit) เทียบกับเบี้ยประกันชีวิตโดยตรงของบริษัท ซึ่งมี

ขอความโดยสรุปดังนี้ 

 

 • บริษัทประกันชีวิตท่ีมีเบ้ียประกันชีวิตโดยตรง นอยกวา 1,000 ลานบาท ตองมีสัดสวนทุนประกันชีวิต

ที่เก็บไวเองอยางนอย 500,000 บาท

 • บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตโดยตรง ตั้งแต 1,000 ลานบาท ตองมีสัดสวนทุนประกันชีวิต

ที่เก็บไวเองตั้งแต 1,000,000 บาท

 

 บริษัทประกันชีวิตจะทำการกระจายความเสี่ยงภัยในการชดใชคาสินไหมทดแทนไปยังบริษัท

รับประกันภัยตอ ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอไดมากกวาหนึ่งแหง 

และบริษัทรับประกันภัยตอก็สามารถกระจายความเสี่ยงตอใหกับบริษัทรับประกันภัยตออื่นได ขึ้นอยูกับ

ขนาดของความเสี่ยง (Risk) และความสามารถในการรับความเสี่ยง (Retention Limit) ของบริษัทรับประกันตอ

แตละแหง เนื่องจากการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย 
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กอใหเกิดความเสี่ยงภัยแกบริษัทประกันชีวิตมากกวาการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนดานการออมทรัพย 

ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงมีการทำประกันภัยตอในสวนที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิต

และเจ็บปวยมากกวาผลประโยชนดานการออมทรัพย

 หลักการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอของบริษัทประกันชีวิต คือ

 • ชื่อเสียง สถานะทางการเงิน อันดับความนาเชื่อถือใน (Credit Rating) ระดับ A ขึ้นไป 

 • ขอไดเปรียบจากเงื่อนไขการรับประกันชีวิตตอ โดยสามารถตอบสนองความตองการตามนโยบาย

ของบริษัทประกันชีวิตได เชน การพิจารณารับประกันภัย รูปแบบสัญญาประกันภัยตอ อัตราเบี้ยประกันภัยตอ

รวมถึงคาบำเหน็จ (commission) เปนตน

 • ปจจัยดานบริการตางๆ ที่สนับสนุนในการดำเนินงาน 

 • ความพึงพอใจและความสะดวกรวดเร็วที่ไดรับจากการใหบริการ

 1. ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทฯ รับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิต

 ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทฯ รับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตมีดังนี้

 • ประกันชีวิตรายสามัญ (Ordinary Life) 

 คือ ประกันชีวิตท่ีกำหนดเง่ือนไขการจายเงินเอาประกันใหกับผูรับผลประโยชนเม่ือผูทำประกันเสียชีวิต

หรือ จายเงินเอาประกันใหแกผูเอาประกันในกรณีที่ผูเอาประกันมีชีวิตอยูในวันที่กรมธรรมครบกำหนดสัญญา 

ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดวันครบอายุสัญญาเมื่อผูเอาประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ป จะกำหนดการชำระเบี้ย

ประกันตลอดชีพ แตบางแบบอาจจะลดระยะเวลาชำระเบ้ียประกันลงเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

เชน ชำระเบี้ยประกัน 15 ป 20 ป หรือ จนถึงอายุ 60 ป  

 • การประกันชีวิตกลุม (Group Life)

 คือ ประกันชีวิตที่ 1 กรมธรรมจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป สวนมากจะเปนกลุม

ของพนักงานบริษัท ซึ่งเปนสวัสดิการที่บริษัทหางราน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจัดใหกับ

ลูกจางหรือ โดยปกติกรมธรรมประกันชีวิตกลุมจะเปนสัญญาปตอป ซึ่งตองเก็บเบี้ยประกันทุกป ยกเวน

กรมธรรมที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาคุมครองก็ได

 • การประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ (Credit Life) 

 คือ ประกันชีวิตที่คุมครองการเสียชีวิต หรือคุมครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของ

ผูกูเงินจากธนาคารที่เปนผูปลอยสินเชื่อ โดยธนาคารตองการประกันความเสี่ยงในกรณีที่ผูกูเสียชีวิต 

หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ลักษณะของผลิตภัณฑคือทุนเอาประกันชีวิต และระยะเวลาเอาประกันชีวิต

จะลดลงรายงวดตามจำนวนและระยะเวลาสินเชื่อ
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 • อุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health)

 คือ ประกันชีวิตที่ใหความคุมครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 

และใหความคุมครองเกี่ยวกับการชดเชยคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ไมวาจะเกิดจากการเจ็บปวยหรือ

จากอุบัติเหตุ

 2. ประเภทสัญญาประกันภัยตอ

 สัญญาประกันภัยตอแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้

 • การรับประกันภัยตอแบบทำสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)

 เปนการรับประกันภัยตอตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไวลวงหนาระหวางบริษัทประกันชีวิตกับ

บริษัทผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) โดยบริษัทประกันชีวิตจะกำหนดสวนที่รับไวเอง (Retention) 

ตามความสามารถของบริษัท สำหรับความเสี่ยงภัยที่เกินกวาสวนที่บริษัทประกันชีวิตรับไวเองจะเอา

ประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) โดยปกติแลวสัญญาจะกำหนดกรอบเงื่อนไขในการ

รับประกันภัยตอไวอยางกวางๆ เชน ความคุมครอง และทุนประกัน เปนตน ในกรณีที่กรมธรรมใด

เขาเงื่อนไขที่กำหนดไวลวงหนา บริษัทฯ ก็สามารถรับประกันภัยตอไดทันที 

 สัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) เปนการรับประกันภัยตอแบบทำสัญญาตอกัน 

(Treaty Reinsurance) ประเภทหนึ่ง โดยเปนสัญญาที่บริษัทฯ ไดตกลงเงื่อนไขการประกันชีวิตตอกับ

บริษัทประกันชีวิตคูสัญญาจำนวน 11 บริษัท ตั้งแตชวงแรกเริ่มกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งยังมีความตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบัน เพื่อใหบริษัทฯ มีสวนรวมในสัญญาประกันชีวิตภายใตการตกลงของตลาดประกันชีวิตตามนโยบาย

ของรัฐบาลในการเก็บเบี้ยประกันชีวิตไวในประเทศ ทั้งนี้หากเงื่อนไขเปนไปตามขอตกลงในสัญญาตาม

ขอตกลงของตลาด (Market Agreement) บริษัทฯ สามารถรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตไดทันที 

ในการรับประกันภัยตอตามสัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) อยางไรก็ตามสัญญา

ตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) มีเงื่อนไขเหมือนสัญญาทั่วไป สามารถยกเลิกได แตโดย

แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามที่เปนอยู ยังคงใหสัญญาเดินหนาตอไป หลังจากที่บริษัทฯ รับประกันภัยตอ

มาแลว ตามสัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) จะมีการทำประกันตอชวงกลับไปยัง

บริษัทประกันชีวิตคูสัญญาบางราย

 • การรับประกันภัยตอแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

 เปนการรับประกันภัยตอกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตไมมีสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทำสัญญาตอกัน 

(Treaty Reinsurance) กับบริษัทฯ หรือกรณีท่ีไมเขาเง่ือนไขในสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทำสัญญาตอกัน 

(Treaty Reinsurance) ท่ีบริษัทประกันชีวิตทำไวกับบริษัทฯ โดยจะมีวิธีการพิจารณาคัดเลือกรับประกันภัยตอ

ดวยขอเสนอ เงื่อนไขความคุมครองและอัตราเบี้ยประกันชีวิตตอเฉพาะแตละรายกรมธรรม
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 สัญญาประกันภัยตอมีเงื่อนไขการตออายุอัตโนมัติในแตละป เวนแตจะมีการแจงยกเลิกโดยคูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งจะตองแจงลวงหนา 3 เดือนกอนสิ้นป เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเงื่อนไขใหมรวมกัน

ของคูสัญญากอนที่จะยืนยันการยกเลิกสัญญาหากไมสามารถตกลงรวมกันได กรณีที่มีการยกเลิกสัญญา

ประกันภัยตอ บริษัทฯจะยุติการใหความคุมครองในกรมธรรมใหม แตยังคงรับประกันภัยตอในกรมธรรม

ที่ไดสงเบี้ยประกันชีวิตตอไวจนกวากรมธรรมนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับ

 3. ลักษณะธุรกิจประกันภัยตอตามนโยบายการตลาด

 ลักษณะธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตของบริษัทฯจะเปนการรับประกันชีวิตตอจาก

บริษัทประกันชีวิตในประเทศ โดยบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยตรงได ลักษณะธุรกิจ

ของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 • การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance)

 เปนการรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิต โดยท่ีบริษัทประกันชีวิตมีการจัดการทุกอยางดวยตัวเอง 

ต้ังแตพัฒนารูปแบบกรมธรรม ทำการตลาด และขายดวยตัวเอง โดยมีการกระจายความเส่ียงดานทุนประกัน

ใหกับบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) ทั้งในและตางประเทศหลายๆ ราย ซึ่งจำนวนบริษัทประกันภัยตอ 

(Reinsurer) เหลานั้นมีจำนวนมาก และบริษัทฯก็เปนสวนหนึ่งที่ไดงานประกันภัยตอลักษณะนี้ โดยที่บริษัท

ประกันภัยตอ (Reinsurer) แตละรายไมตองเขาไปมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑกับบริษัท

ประกันชีวิต หรือที่เรียกวา Passive Reinsurance ทั้งนี้การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional 

Reinsurance) มีสัญญาประกันภัยตอทั้ง 2 ประเภทคือ แบบทำสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) 

และแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

 • การประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา (Non-conventional Reinsurance)

 ตลาดรับประกันภัยตอเปนตลาดเปดที่บริษัทรับประกันภัยตอจากตางประเทศสามารถเขามาไดตลอด 

บริษัทฯ จึงไมสามารถเลือกงานไดมากเพราะจำนวนงานในประเทศมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ จึงตองเพ่ิมบทบาท

ในการดำเนินธุรกิจ และเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะทำธุรกิจแบบแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม 

(Active Reinsurer) โดยจะเขาไปมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรมรวมกับบริษัทประกันชีวิต ตั้งแตการนำเสนอ

และพัฒนากรมธรรมประเภทใหมๆ ที่เปนความตองการของตลาด จัดทำแผนการตลาด และหาชองทาง

การตลาด ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถกำหนดรูปแบบกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้ง

กำหนดสวนแบงการรับประกันภัยตอในอัตราสวนที่สูงขึ้น ซึ่งรายไดในสวนที่บริษัทฯ จะไดรับจะอยูในรูปของ

เบี้ยประกันภัยตอของกรมธรรมนั้น แตจะไดรับในสัดสวนที่สูงกวาอัตราสวนการรับประกันภัยตอประเภทดั้งเดิม 

(Conventional Reinsurance) การประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา (Non-conventional Reinsurance)  

มีสัญญาประกันภัยตอท้ัง 2 ประเภทคือ แบบทำสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) และแบบเฉพาะราย 

(Facultative Reinsurance)
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 โดยในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนาโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) 

และโครงการรับประกันสุขภาพ รวมกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในตลาด สำหรับโครงการ DRTV บริษัทฯ

ไดนำเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะหกำไรขาดทุนของโครงการ การคิดผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมาย การนำเสนอกลุมทดลอง การนำเสนอผลิตภัณฑโฆษณาในสื่อตางๆ เชน โทรทัศน และ

สื่อสิ่งพิมพ รวมถึงดูแล และกำหนดขั้นตอนการจำหนายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะชองทางการขายทางโทรศัพท 

เพื่อใหไดเปาหมายที่กำหนด สวนโครงการประกันสุขภาพบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อ

มุงเนนการลดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss ratio) โดยบริษัทฯ ไดเขาไปรวมวางแผนพัฒนาบุคลากร

ดานพิจารณารับประกันภัย และสินไหมทดแทน

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ

• การประกันชีวิตประเภทด้ังเดิม  943.24 66.89 767.25 69.74 694.64 77.67

• การประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา 401.75 28.49 273.41 24.85 144.60 16.17

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 58.41 4.14 52.45 4.77 48.37 5.40

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 4.32 0.31 5.58 0.51 5.59 0.63

รายไดอื่น 2.49 0.17 1.44 0.13 1.20 0.13

รวม 1,410.21 100.00 1,100.13 100.00 892.84 100.00

จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ
รายไดจากการขาย

ป 2556 ป 2555 ป 2554

โครงสรางรายได >>

  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

  1. แหลงที่มาของเงินทุน

  บริษัทฯ มีแหลงท่ีมาของเงินทุนไดแก สวนของผูถือหุน เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ และกำไรจากการลงทุน

สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนท้ังส้ิน 1,091.59 ลานบาท เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

1,373.50 ลานบาท และรายไดจากการลงทุนสุทธิ 58.41 ลานบาท และในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ 

ไดระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน จำนวน 10 ลานหุน ราคาหุนละ 9.50 บาท 

รวมเปนเงิน 95 ลานบาท เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑการดำรงเงิน

กองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital:RBC) และรองรับการขยายธุรกิจตอไป 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจตองดำเนินการดวยวิธีการอื่น เชน การเสนอหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 

(Rights Offering) การเสนอเสนอหุนเพิ่มทุนใหบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย (Warrant) เปนตนทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายการจัดหาเงินทุนจาก

การกูยืม หรือจากภายนอก

(หนวย: ลานบาท)



เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62.07 4.65  17.76  1.71 19.94 2.05

เงินลงทุนเผื่อขาย      

 ตราสารทุน 87.86 6.57  62.99  6.06 47.24 4.87

 หนวยลงทุน 323.16 24.19  221.39  21.31 194.83 20.07

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด      

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 431.80 32.32  573.37  55.19 686.61 70.74

 หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ 20.00 1.50  -    - 10.00 1.03

 เงินฝากธนาคาร 395.00 29.56  153.00  14.73 - -

เงินลงทุนทั่วไป  2.11  0.16  2.11  0.20 2.11 0.22

เงินใหกูยืม - - - - 0.22 0.02

เงินลงทุนในบริษัทรวม 14.07 1.05  8.37  0.81 9.64 0.99

รวม   1,336.07  100.00  1,038.99  100.00 970.59 100.00

จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ
รายไดจากการขาย

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

23

 2. การลงทุน

  นโยบายการลงทุน

  นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะยึดหลักการลงทุนแบบอนุรักษนิยม (Conservative) คือมุงเนน

ลงทุนเพ่ือใหไดรายไดอยางสม่ำเสมอ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล และหนวยลงทุนท่ีมีการจายเงินปนผลสม่ำเสมอ 

โดยใหความสำคัญกับคุณภาพของหลักทรัพยเพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุนโดยยังคำนึงถึงความเสี่ยง

ดานสภาพคลองที่ตองดำรงไวใหเพียงพอกับคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณได 

การบริหารพอรตการลงทุนจะใชความระมัดระวัง เพื่อสรางผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวในระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได และมีการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงกรอบ

วิธีการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital Framework) ดวย ตลอดจนมีการ

ปฏิบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน คปภ. นโยบายการลงทุนไดรับการสอบทานอยางสม่ำเสมอ และมี

ความยืดหยุนพรอมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว

  สัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในป 2556 ป 2555 และป 2554 เทากับ 1,336.07 ลานบาท 1,038.99 ลานบาท 

และ 970.59 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 4.92 รอยละ 5.22  

และรอยละ 5.13 ตามลำดับ
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อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน/1 (รอยละ) 4.92 5.22 5.13

เงินลงทุน/2 (ลานบาท) 1,336.07 1,038.99 970.59

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ยของ

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย/3 (รอยละ) 4.41 4.48 4.74

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554

/1  อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนคำนวณจากรายไดจากการลงทุนสุทธิหารดวยเงินลงทุน

/2  เงินลงทุนประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบ

 กำหนดเงินลงทุนทั่วไป เงินใหกูยืม และเงินลงทุนในบริษัทรวม

/3  ที่มา: คำนวณโดยบริษัทฯ โดยใชฐานขอมูลจากฝายวิเคราะหธุรกิจ และสถิติ สำนักงาน คปภ.

  วิธีการดำเนินงานของฝายลงทุน

  ฝายลงทุนจะดำเนินการพิจารณาการลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่บริษัทฯ 

จะไดรับ ซึ่งจะนำขอสรุปจากการศึกษาสินทรัพยที่จะลงทุนเพื่อนำเสนอตอผูอำนวยการฝายลงทุน กรรมการ

ผูอำนวยการ และประธานกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้สายงานการลงทุนจะอยูภายใตการกำกับดูแล

ของกรรมการผูอำนวยการ เพื่อใหการลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุนโดยรวมของบริษัทฯ ตามที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  การใหสินเชื่อ

  การใหสินเชื่อของบริษัทฯ เปนการใหกูยืมตามสวัสดิการแกพนักงาน ไดแก การใหกูยืมฉุกเฉิน 

การใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และการใหกูยืมเพื่อซื้อรถยนต โดยเงินใหกูยืมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนแกพนักงานในกรณีที่จำเปน และสนับสนุนใหพนักงานมีบาน หรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

โดยบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ หรืออัตราลอยตัวแลวแตประเภทของการกูยืม

 3. ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน

  นโยบายในการดำรงอัตราสวนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ จะตองไมต่ำกวาเกณฑที่ กฎหมาย

กำหนดและสามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล โดยอัตราสวนใดที่บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามี

ความสำคัญตอฐานะและความมั่นคงของบริษัทฯ ดวยแลว บริษัทฯ จะรักษาไวใหอยูในระดับสูง ไดแก 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 1,091.59 ลานบาท และสามารถดำรง

เงินกองทุนไวที่ 1,165.52 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) กอนการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีรอยละ 516.61 ซ่ึงสูงกวาเกณฑข้ันต่ำท่ีรอยละ 140 ท่ีกำหนดโดยสำนักงาน คปภ. 
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 4. นโยบายในการบริหารสภาพคลอง

  ในดานสภาพคลอง บริษัทฯ มีนโยบายมุงใหสามารถดำรงสภาพคลองในอัตราที่เหมาะสมดวย

การจัดเตรียมแหลงเงินทุนไมวาจะไดจากกระแสเงินสดรับและจากสินทรัพยสภาพคลองใหสามารถรองรับ

กับความตองการใชเงินไดในทุกสภาวการณ

 5. หลักเกณฑสำคัญที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตซึ่งกำกับดูแลโดยหนวยงานรัฐ ไดแก สำนักงาน คปภ. ซึ่งมี

หนาที่กำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยไดมีการออกหลักเกณฑตางๆ มาเพื่อควบคุม

ใหบริษัทประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยมีความโปรงใส และดำรงไวซ่ึงสถานะทางการเงินซ่ึงสามารถรับผิดชอบ

ตอผูทำประกันไดในอนาคต โดยหลักเกณฑสำคัญดังกลาวสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

สถานภาพบริษัท

เงินกองทุน

บริษัทไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริษัทฯ 

มีความเพียงพอของเงินกองทุน 

(CAR Ratio) กอนการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีที่รอยละ 516.61

บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทตองเปนบริษัท 

มหาชน จำกัด ภายในเดือนกุมภาพันธ ป 2556

บริษัทตองดำรงไวซึ่งความเพียงพอของเงินกองทุน 

(CAR Ratio) ไมต่ำกวารอยละ 140 (เริ่มบังคับใช 

1 ม.ค. 2556) โดยกำหนดใหสงรายงาน ดังนี้

• รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำป ซึ่งตอง

 ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี และรับรอง

 โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ภายใน 4 เดือน

 นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

• รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส  

 ภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้เฉพาะ

 ไตรมาสที่ 2 ตองผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

 และรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ใหสง

 ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส

• รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน  

 ภายในสิ้นเดือนถัดไป

สถานะของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.56หลักเกณฑเกี่ยวกับ สรุปหลักเกณฑ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ

26

การจัดสรรเงินสำรอง

หลักทรัพยวางประกัน

ไวกับนายทะเบียน

การวางเงินสำรองประกันภัย

บริษัทฯ มีการกันเงินสำรองตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยที่พอเพียง 

ถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดไว โดย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ 

มีเงินสำรองทั้งสิ้น 436.76 ลานบาท  

บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับ

นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต จำนวน 21 ลานบาท

บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวเปน

เงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต จำนวน 

71 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

ตองจัดสรรเงินสำรองดังนี้ (1) เงินสำรองสำหรับเบี้ย

ประกัน ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท (2) เงิน

สำรองคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้การคำนวณเงินสำรอง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว

เปนเงินสำรองประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัย

ที่ยังมีความผูกพันอยู และเงินสำรองอื่นของบริษัท

ประกันชีวิต พ.ศ. 2554 โดยเงินสำรองดังกลาว

จะปรากฏอยูในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

กิจการของบริษัท ซึ่งมีกำหนดใหยื่นตอสำนักงาน 

คปภ. เปนประจำทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป 

ยกเวนเดือนไตรมาสใหยื่นตอสำนักงาน คปภ. 

ภายใน 45 วันนับแตสิ้นเดือนไตรมาส

บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทตองวางหลักทรัพย

ประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต ไมต่ำกวา 20 ลานบาท

รอยละ 25 ของเงินสำรองประกันภัย สำหรับ

กรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยูหลัง

จากหักดวยจำนวนเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรม

ประกันภัยของบริษัทเปนประกัน

โดยกำหนดนำทรัพยสินมาวางไวเปนเงินสำรอง

กับนายทะเบียนใหถูกตองภายในวันที่ 

31 พฤษภาคม ของทุกป

  

สถานะของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.56หลักเกณฑเกี่ยวกับ สรุปหลักเกณฑ
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ภาวะอุตสาหกรรม
             และการแขงขัน

  บริษัทฯ เปนผูดำเนินธุรกิจการประกันภัยตอดานประกันชีวิตเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย 

ซึ่งมีความเขาใจในธุรกิจ และสภาวะตลาดประกันชีวิตในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการตลาด

ของบริษัทฯ ดังนี้ 

  • มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการตางๆ ที่สรางโอกาสทางธุรกิจ (value added service)

และรวมเปนคูคากับบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท

  • แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม (Active Reinsurer) โดยบริษัทฯไดพัฒนาโครงการขายประกันชีวิต

ตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) สำหรับโครงการ DRTV บริษัทฯไดนำเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะห

กำไรขาดทุนของโครงการ การคิดผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การนำเสนอกลุมทดลอง 

การนำเสนอผลิตภัณฑโฆษณาในสื่อตางๆ เชน โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงดูแล และกำหนดขั้นตอน

การจำหนายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะชองทางโทรศัพท เพื่อใหไดเปาหมายที่กำหนด

  • การใชศักยภาพดานบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสนับสนุนใหความรู

ดานเทคนิค แนวทางการพิจารณารับประกันและพิจารณาสินไหมกับลูกคา เพื่อใหผลการดำเนินงานของ

ผลิตภัณฑนั้นๆ มีกำไรและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแตป 2555 ที่ผานมาบริษัทฯ

ไดรวมรับประกันชีวิตตอดานประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิต โดยไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

เพื่อมุงเนนการลดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss ratio) โดยบริษัทฯไดเขาไปรวมวางแผนพัฒนาบุคลากร

ดานพิจารณารับประกันภัย และสินไหมทดแทน

 กลยุทธการแขงขันและโอกาสทางธุรกิจ

  • บริษัทฯ มีความเขาใจธุรกิจประกันภัยตอรวมถึงความตองการผลิตภัณฑประกันชีวิตของคนไทย

เปนอยางดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว โดยไมมีขอจำกัดเรื่องภาษาหรือการติดตอ

สื่อสาร เนื่องจากบริษัทฯเปนบริษัทประกันภัยตอในประเทศเพียงแหงเดียวในประเทศไทย

  • บริษัทมีนโยบายรับประกันชีวิตและเสนออัตราเบี้ยประกันชีวิตที่ยืดหยุนและสอดคลัองกับ

ความตองการของตลาด

  • มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานเทคนิค ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานการวิจัยและวางแผน 

ดานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีหนวยงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตในประเทศไทย ทำให

มีฐานขอมูลสถิติในดานตางๆ เชน อัตราการตาย สาเหตุของการเจ็บปวย สถิติการตายดวยโรคตางๆ 

เปนตน ของประชากรในประเทศ ซึ่งชวยในการพัฒนาธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

  • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. เชนเดียวกันกับ

บริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ทำใหการพิจารณาความมั่นคงของบริษัทฯ เปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลใหบริษัทฯ 

ไดรับความไววางใจจากบริษัทประกันชีวิต

กลยุทธการแขงขัน >>
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การจำหนายและชองทางการจำหนาย >>

  • บริษัทฯ มีความมั่นคงของเงินกองทุนที่แข็งแกรง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) กอนการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีที่รอยละ 590.16 และรอยละ 516.61 ตามลำดับ ซึ่งเกินกวารอยละ 300 ดังนั้นบริษัท

ประกันชีวิตที่สงประกันภัยตอใหบริษัทฯ จะถูกกำหนดคาความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 

(Credit risk charge) ระดับที่ต่ำสุดคือรอยละ 1.6 เทานั้น เทียบเทากับการทำประกันภัยตอไปยังบริษัท

ประกันภัยตอตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือ (International Credit Rating) ในระดับ AAA สงผล

ใหบริษัทประกันชีวิตตองดำรงเงินกองทุนไวเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตออยูใน

ระดับต่ำ ทำใหตนทุนของการใชเงินกองทุนในการทำธุรกิจต่ำลงไปดวย 

  บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตโดยสามารถ

แบงออกได 4 ชองทางคือ

 • ตัวแทน 

 • ผานชองทางธนาคาร (Bancassurance)

 • ผานทางโทรศัพท (Telemarketing) 

 • ชองทางการจำหนายอื่น   

รูปภาพแสดงอัตราสวนชองทางการขายประกันชีวิตใน ป 2554 – ป 2556

ตัวแทน 61.81%

โทรศัพท 3.11%

ชองทางอื่นๆ 3.72%

ชองทางธนาคาร
31.36%

ตัวแทน 57.83%ชองทางธนาคาร
35.37%

โทรศัพท 2.91%

ชองทางอื่นๆ 3.89%

ตัวแทน 54.61%ชองทางธนาคาร
38.91%

โทรศัพท 3.17%

ชองทางอื่นๆ 3.31%

ป2554

ป 2556ป 2555ป 2554

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
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  จะเห็นไดวาชองทางการจำหนายผานตัวแทนเปนชองทางการจำหนายที่มีสัดสวนสูงสุดในธุรกิจ 

อยางไรก็ตามชองทางการจำหนายผานธนาคารมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยกลุมลูกคาของธนาคาร

พาณิชย เปนผูที่มีกำลังซื้อทั้งประกันชีวิตแบบรายบุคคลและแบบคุมครองสินเชื่อ ดวยเหตุนี้จึงทำใหรายได

จากคาธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปจึงเปนแรงผลักดันใหธนาคารใหความสำคัญกับธุรกิจ

ประกันชีวิตอยางจริงจัง จากอัตราการเติบโตสูงตอเนื่องของบริษัทประกันชีวิตที่มีชองทางขายผานธนาคาร

เปนชองทางหลักก็เปนแรงจูงใจใหบริษัทประกันชีวิตตองแสวงหาพันธมิตรธนาคารเพิ่มขึ้นดวย ปจจุบันบริษัทฯ

มีชองทางการจำหนาย โดยการติดตอโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท

กลุมลูกคาเปาหมาย >>

เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในตางประเทศ ป 2555

  กลุมลูกคาของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท 

โดยบริษัทประกันชีวิตดังกลาวมีสวนหนึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50.8 ของทุนชำระแลว ซึ่งชวยเสริมสรางฐาน

การตลาดของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 

ภาวะตลาด >>
 ธุรกิจประกันชีวิต

  ปจจุบันการประกันชีวิตเปนเครื่องมือสำหรับใชปองกันความเสี่ยงใหกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว

ทำใหประชาชนที่มีความรูความเขาใจถึงความจำเปนของการทำประกันชีวิต และมีรายไดในระดับสูงพอที่จะมี

การออมเริ่มใหความสำคัญในการทำประกันชีวิตมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวประเทศที่มีระดับการศึกษา

และระดับรายไดตอหัวสูงจึงมีแนวโนมที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ จะทำประกันชีวิตสูง

(รอยละ)

0

2

4

6

8

10

12

14

16
15.0

11.0

6.9

4.4 3.2 3.1 3.0
1.7 1.2 0.9 0.6

ไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต สิงคโปร อินเดีย มาเลียเซีย
ไทย จีน อินโดนีเซีย

ฟลิปปนส เวียดนาม



ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

30

เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทยระหวาง ป 2547 – ป 2556

กรมธรรมประกันชีวิตรวมในประเทศไทยระหวาง ป 2547 - ป 2557

ที่มา: Swiss Reinsurance สมาคมประกันชีวิตไทย และ THREL

  แนวโนมการทำประกันชีวิต โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีรายไดสูงในทวีปเอเชีย เชน ไตหวัน ฮองกง 

เกาหลีใต และสิงคโปร มีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Insurance 

Penetration Rate) สูงกวาประเทศที่มีรายไดของประชากรต่ำ เชน อินเดีย มาเลเซีย ไทย จีน อินโดนีเซีย

ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยในป 2555 ประเทศไตหวัน มีสัดสวนเบี้ยประกันรับสุทธิตอรายไดของประชากร

สูงถึงรอยละ 15.0 หากพิจารณาประเทศไทยซึ่งมีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอรายไดของประชากรอยูใน

ระดับต่ำกวาประเทศที่พัฒนาแลว จะพบวาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังสามารถที่จะเติบโตได เห็นได

จากการพัฒนาระดับการศึกษา และระดับรายไดตอหัวสูงขึ้นในอดีต ทำใหสัดสวนเบี้ยประกันรับสุทธิตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.33 ในป 2547 เปนรอยละ 3.65 ในป 2556

(ลานกรมธรรม)
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กรมธรรมประกันชีวิตใหมในแตละปของประเทศไทยระหวาง ป 2547 – ป 2556  

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทยระหวาง ป 2547 - ป 2556

 จำนวนกรมธรรมประกันชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 10.38 ลานกรมธรรมในป 2547 เปน 

20.15 ลานกรมธรรมในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.65 ตอป (CAGR) นอกจากนี้จำนวน

กรมธรรมชีวิตใหมแตละปมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจำนวนกรมธรรมใหมเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.64 

ลานกรมธรรมในป 2547 เปน 3.18 ลานกรมธรรมในป 2556 หรือเปนการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.64 ตอป 

(ลานบาท)
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ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย

2555
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เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทย (แบงตามประเภท) ระหวางป 2547 - ป 2556

(ลานบาท)
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ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยปแรก และเบี้ยชำระครั้งเดียว เบี้ยปตอไป

หมายเหตุ: 

เบี้ยปแรก หมายถึง เบี้ยที่ชำระในปแรก

เบี้ยชำระครั้งเดียว หมายถึง เบี้ยที่ชำระครั้งเดียว และใหความคุมครองตลอดอายุสัญญา

เบี้ยปตอไป หมายถึง เบี้ยที่ชำระหลังเบี้ยปแรกตลอดอายุสัญญากรมธรรม

  จากการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองของจำนวนกรมธรรมใหมสงผลใหเบ้ียประกันภัยรับสุทธิเพ่ิมข้ึน จากขอมูล

ของสำนักงานคปภ. ในป 2556 การเติบโตของตลาดประกันชีวิตของไทยยังเปนไปดวยดี ธุรกิจประกันชีวิต

มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 434,498 ลานบาท เติบโตรอยละ 13.09 เมื่อเทียบกับป 2555 โดยการเติบโต

ของธุรกิจถูกผลักดันดวยการขยายฐานลูกคาใหม โดยมียอดเบี้ยประกันภัยรับปแรก และเบี้ยชำระครั้งเดียว

จำนวน 144,295 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.68 สวนเบี้ยประกันภัยปตอไป มีจำนวน 290,203 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.30 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวามีอัตราการขยายตัวของตลาดจากนโยบายภาครัฐ เชน การลดหยอน

ภาษีสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว

 ธุรกิจประกันภัยตอดานประกันชีวิต

  จากการที่บริษัทประกันชีวิตจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัท

รับประกันภัยตอทำใหธุรกิจประกันภัยตอเติบโตตามธุรกิจประกันชีวิต ในประเทศไทยสัดสวนการรับประกันภัย

ตอเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะมีสัดสวนรอยละ 1.62 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในป 2556

สัดสวนดังกลาวอยูในระดับที่ต่ำ เนื่องจากทุนประกันในประเทศไทยตอกรมธรรมเฉลี่ยในป 2556 อยูที่ 

487,452 บาทตอกรมธรรมซึ่งทำใหบริษัทประกันชีวิตจะเก็บความเสี่ยงภัยไวเอง (Retention) เนื่องจากบริษัท

ประกันชีวิตมีความสามารถในการรับความเสี่ยง (Retention Limit) ได อยางไรก็ตามในประเทศที่พัฒนาแลว



ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทฯ

เบี้ยประกันภัยตอในประเทศไทยระหวาง ป 2547 - ป 2556

ทุนประกันในประเทศไทยตอกรมธรรมเฉลี่ยระหวาง ป 2552 - ป 2555  

(บาท)
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 ทุนประกันตอกรมธรรมเฉล่ียจะสูงกวาของประเทศไทยมาก ซ่ึงสังเกตุไดจากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (Net Premium per GDP) ของไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และสิงคโปร อยูที่รอยละ 

15.0 รอยละ 11.0 รอยละ 6.9 และรอยละ 4.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่รอยละ 3.0 ในป 

2555 ดังนั้นธุรกิจประกันภัยตอในประเทศไทยยังสามารถที่จะเติบโตได เห็นไดจากจำนวนทุนประกันใน

ประเทศไทยตอกรมธรรมเพิ่มขึ้นจาก 361,228 บาทตอกรมธรรมในป 2552 เปน 487,452 บาทตอกรมธรรม 

ในป 2556 หรือเปนการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.78 ตอป (CAGR) 

(ลานบาท)
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เบี้ยประกันภัยตอ เบี้ยประกันภัยตอรับของบริษัท สวนแบงการตลาด



ตารางเบี้ยประกันภัยตอในประเทศไทยระหวางป 2554 - 2556
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ภาวะการแขงขัน >>
  แมวาบริษัทประกันชีวิตจะสามารถรับประกันภัยตอได แตโดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตไมมีนโยบาย

สงประกันภัยตอระหวางกันเนื่องจากไมใชธุรกิจหลักและเปนคูแขงทางการคาระหวางกัน ดังนั้นโดยทั่วไป

บริษัทประกันชีวิตสวนใหญจะเอาประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอในประเทศและตางประเทศ 

บริษัทประกันภัยตอตางประเทศที่เขามารับงานในประเทศไทยอาทิ Swiss Reinsurance, Reinsurance 

Group of America (RGA), Hannover Reinsurance Group, Munich Reinsurance, SCOR Reinsurance 

และบริษัทประกันภัยตอในเครือของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่เขามารวมทุนหรือเขามาเปนผูถือหุนใหญ

ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศ

  การแขงขันในตลาดรับประกันภัยตอในประเทศไทยโดยสวนใหญบริษัทรับประกันภัยตอจะใชกลยุทธ

การแขงขันดานราคา ความสามารถในการรับความเส่ียง และความม่ันคงทางการเงิน ท้ังน้ีบริษัทรับประกันภัยตอ

ที่ไมมีธุรกิจในประเทศไทยมีอุปสรรคอยางมากที่จะเขามาในตลาดรับประกันภัยตอในประเทศไทยเนื่องจาก

ขาดความเขาใจในตลาด และไมมีความสัมพันธกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย นอกจากนี้สำนักงาน 

คปภ. ไมมีนโยบายที่จะใหบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศเปดสาขาในประเทศไทย

เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ 434,498  13 384,190  19 323,758  11

เบี้ยประกันชีวิตตอ 7,167  9 6,555  22 5,381  13

เบี้ยประกันชีวิตตอรับของบริษัทฯ 1 1,388  21 1,145  36 842  39

สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ (รอยละ)        19   17   16

ลานบาทลานบาทลานบาท

ป 2556 ป 2555 ป 2554

เติบโต
(รอยละ)

เติบโต
(รอยละ)

เติบโต
(รอยละ)

หมายเหตุ: 1 สัดสวนเบี้ยประกันชีวิตตอรับที่เหลือเปนการรับประกันภัยตอโดยบริษัทรับประกันภัยตอจากตางประเทศ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทฯ

  การเติบโตของตลาดประกันภัยตอยังเปนไปดวยดี จากขอมูลของสำนักงานคปภ. ตามตารางขางตน 

เบี้ยประกันภัยตอรับมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 5,381 ลานบาท 6,555 ลานบาท และ 7,167 ลานบาท 

ตั้งแตป 2554 - ป 2556 ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22 ในป 2555 และรอยละ 9 ในป 2556 และ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยตอรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 842 ลานบาท 1,145 ลานบาท และ 

1,388 ลานบาท ตั้งแตป 2554 - ป 2556 ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36 ในป 2555 และรอยละ 21 

ในป 2556 

(หนวย: ลานบาท)
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แนวโนมอุตสาหกรรม >>
  ธุรกิจประกันชีวิตในป 2556 สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากปจจัยสนับสนุนดานการเมือง 

เศรษฐกิจ ตลอดจนแผนฟนฟูเศรษฐกิจประเทศมีแนวโนมที่ดี โดยเฉพาะการอนุญาตใหบุคคลธรรมดา

สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น มาตรการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 

และปรับเงินเดือนขาราชการสำหรับผูจบปริญญาตรี คาดวาจะทำใหประชาชนมีกำลังการซื้อประกันชีวิต

มากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการประกันชีวิตรายยอย (Micro Insurance) รวมถึงกระตุน

การออมผานผลิตภัณฑประกันชีวิตแทนการฝากเงินผานบัญชีธนาคาร เพื่อใหการประกันชีวิตเปนหลัก

ประกันความมั่นคงใหกับชีวิต และทรัพยสินของประชาชน นาจะสงผลดีกับธุรกิจประกันชีวิตโดยภาพรวม 

ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะใหความสำคัญกับการขยายชองทางการตลาดใหมๆ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย 

โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย โดยการนำเสนอผลิตภัณฑประเภทความคุมครองชีวิต และสุขภาพ เพื่อให

สอดคลองกับความเสี่ยงภัย และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในสถานการณปจจุบัน การที่รัฐบาลตองการให

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก จะสงผลใหลูกคากลุมที่รับความเสี่ยงไดนอยเปลี่ยนมาออมเงินกับ

ผลิตภัณฑประกันชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของชองทางการจำหนายผานธนาคารพาณิชยยังคง

เติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดวาในอีก 3 ถึง 5 ปขางหนา ธุรกิจประกันชีวิตจะมีการเจริญเติบโต

เกินกวารอยละ 10 ตอป

  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานรวมภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการกำหนดมาตรการเชิงรุก

ในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง ภายใตผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ผานชองทางการขายที่หลากหลาย

เพื่อใหประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงการประกันภัยไดสะดวกขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการขยาย

การประกอบธุรกิจประกันภัยโดยจัดทำ Road Map รวมกันเพื่อกำหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา

ดำเนินมาตรการตางๆ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อสรางความชัดเจนในการกาว

เขาสูการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 



ปจจัยความเสี่ยง
  บริษัทฯ ตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ จึงไดจัดทำการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการบริหารความเสี่ยงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว การบริหารความเสี่ยงองคกรของ

บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนากระบวนการระบุความเส่ียงหลักขององคกรอยางครบถวน มีการประเมินความเส่ียง

แบบบูรณาการ วิเคราะหความเชื่อมโยงของความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหอยูใน

ระดับที่องคกรยอมรับได และสรางความเสี่ยงดานบวกใหเกิดขึ้น มีการประเมินประสิทธิผลของมาตรการ

การควบคุมความเสี่ยงและเรียนรูจากเหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใชปรับปรุงการบริหาร

ความเสี่ยงในอนาคต บริษัทฯ มีการกำหนดความเสี่ยงรวมที่ยอมรับไดขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการ

กำหนดนโยบาย กลยุทธ และการดำเนินงานที่พิจารณาความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจ (Risk-Based 

Decision Making) อาทิเชน การคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การออกแบบโครงสรางการประกันภัยตอ การจัดสรรสินทรัพยและการลงทุน

การกำหนดงบประมาณ และการวัดผลการประกอบการที่พิจารณาตนทุนของความเสี่ยงควบคูกัน 

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจประกันภัยตอมีดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
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 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

  ความเสี่ยงดานกลยุทธเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ 

แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ภาพลักษณและความมั่นคงของบริษัทฯ

 

 1.1 ความเสี่ยงดานลูกคา

 ธุรกิจการรับประกันภัยตอเปนตลาดเปดที่ผูรับประกันภัยตอทั้งในและตางประเทศสามารถเขามา

รับงานได เนื่องจากบริษัทฯ รับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตภายในประเทศที่มีอยูจำนวน 24 บริษัท

เทานั้น  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเปนหลัก นอกจากนี้แลว 

การที่บริษัทประกันชีวิตในประเทศบางรายมีบริษัทประกันชีวิตตางประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง 

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง เขามารวมทุนหรือเขามา

เปนผูถือหุนใหญ ทำใหบริษัทประกันชีวิตเหลานี้มีนโยบายที่จะทำประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิตใน

ตางประเทศที่เขามารวมทุนหรือเปนผูถือหุนใหญเหลานี้ สงผลใหบริษัทฯ ตองสูญเสียเบี้ยประกันภัยตอจาก

บริษัทดังกลาว

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงขางตน โดยปรับบทบาทในการดำเนินธุรกิจให proactive 

มากย่ิงข้ึน มีการทำธุรกิจแบบแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหมดวยกลยุทธท่ีหลากหลาย อาทิเชน การเขาไป

มีสวนรวมในทุก กิจกรรมตั้งแตการนำเสนอและพัฒนากรมธรรมประกันภัยประเภทใหมๆ ที่เปนที่ตองการ

ของตลาด การจัดทำแผนการตลาด และการหาชองทางการตลาดรวมกับบริษัทประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทฯ

มีความเขาใจสภาพตลาดประกันชีวิตในประเทศอยางลึกซ้ึง จึงทำใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการ
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ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ยังไดนำความรูและสถิติตางๆ ท่ีมีอยูมาใชประกอบ

การวางกลยุทธทางการตลาดอยางตอเน่ืองเพ่ือมุงเนนเจาะตลาดท่ียังมีผลกำไรและมีแนวโนมการเจริญเติบโตดี

โดยการรวมพัฒนาและนำผลิตภัณฑใหมสูตลาด การรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑน้ีทำใหบริษัทฯ สามารถกำหนด

รูปแบบกรมธรรมและอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสม รวมท้ังกำหนดสวนแบงการรับประกันภัยตอในอัตราสวน

ที่สูงขึ้น

 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับจากบริษัทประกันชีวิตรายหน่ึงเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาเบ้ียประกันภัย

ทั้งหมด และเบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทประกันชีวิต 5 รายแรก คิดเปนรอยละ 82 ของเบี้ยประกันภัยรับ

ทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียเบี้ยประกันภัยรับดังกลาวไปจะสงผลกระทบตอรายได และผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญ

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 ลักษณะธุรกิจของการรับประกันภัยตอดานประกันชีวิตจะมีลักษณะการสงเบ้ียประกันภัยตออยางตอเน่ือง

เพราะกรมธรรมประกันชีวิตจะมีลักษณะใหความคุมครองในระยะยาว เชน 10 ป หรือมากกวา ดังนั้น 

เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญารับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตแลว บริษัทประกันชีวิตดังกลาวจะตองสงเบี้ย

ประกันภัยตอใหกับบริษัทฯ จนกวาจะสิ้นอายุกรมธรรม ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตตองการยกเลิกสัญญา

รับประกันภัยตอนั้น บริษัทประกันชีวิตจะตองแจงการยกเลิกลวงหนากอนสิ้นปนั้นๆ อยางนอย 3 เดือน 

การยกเลิกสัญญารับประกันภัยตอดังกลาวจะมีผลตอการรับประกันตอสำหรับงานใหม โดยในสวนที่เปนภาระ

ผูกพันตามสัญญาเดิมที่เคยรับประกันภัยตอไวแลวนั้น บริษัทประกันชีวิตจะยังคงตองสงเบี้ยประกันภัยตอให

แกบริษัทฯ ตามสัญญาผูกพันเดิมนั้นจนสิ้นอายุกรมธรรม หากบริษัทประกันชีวิตมีความประสงคจะหยุดสง

เบี้ยประกันภัยตอสำหรับสัญญาผูกพันเดิม บริษัทประกันชีวิตจะตองซื้อภาระผูกพันตามสัญญาเดิมที่บริษัทฯ 

เคยรับประกันภัยตอไวแลว เนื่องจากการคำนวณตนทุนราคาซื้อคืนพรอมคาใชจายการดำเนินการตามหลัก

การคณิตศาสตรประกันภัยมีตนทุนที่สูง กรณีดังกลาวจึงมักไมคอยเกิดขึ้น

 1.3 ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดกำหนดใหบริษัทฯ ปฏิบัติ

ตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) และกำหนดใหบริษัทฯ 

มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ไมต่ำกวารอยละ 140

การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทประกันภัยมีการบริหารการจัดการ

ความเสี่ยงที่ดี มีเงินกองทุนที่เพียงพอ สามารถรองรับความเสียหายที่เบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณไวหากเกิด

เหตุการณที่ไมคาดหวังขึ้น

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการระบุความเส่ียงและมาตรการในการบริหารความเส่ียงสำหรับความเพียงพอของเงินกองทุน

โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอเงินกองทุนที่บริษัทฯมีอยูและเงินกองทุนที่มารองรับความเสี่ยง



ปจจัยความเสี่ยง

38

ดานการประกันภัย ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานการกระจุกตัว และนำ

ปจจัยเหลานี้ไปประกอบการวางแผนและการดำเนินการในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การจัดการคาสินไหม การประกันภัยตอ และการลงทุน 

เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินและดำรงเงินกองทุนอยางเพียงพอ จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ กอนการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีอยูที่รอยละ 516

 2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือการขาดการกำกับดูแล

กิจการหรือการควบคุมภายในที่ดีของกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบของบริษัทฯ หรือเหตุการณ

ภายนอก อาทิเชน การขาดความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะของพนักงาน การสูญเสียผูบริหาร/พนักงาน

ที่มีความสำคัญ ความซับซอนของกระบวนการทำงาน สิทธิ์ของการเขาถึงขอมูลและความปลอดภัยของขอมูล 

ความทันสมัยของขอมูล การกระจายอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของเกณฑการวัดผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายได ผลกำไรและเงินกองทุนของบริษัท

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการสามารถเกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานไมวาจะเปนการกำหนด

นโยบายการควบคุมภายใน การพิจารณารับประกันภัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนดอัตรา

เบี้ยประกันภัย การจัดการคาสินไหมทดแทน การลงทุน และการเอาประกันภัยตอชวง

 2.1 ความเสี่ยงดานบุคลากรหลัก

 ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองพึ่งพิงบุคลากรผูมีความรู ความชำนาญและประสบการณในธุรกิจ 

ดังนั้นบุคลากรในฝายบริหารจำเปนตองมีความรู ความชำนาญ และประสบการณ หากบริษัทไมสามารถ

รักษาผูบริหาร และบุคลากรที่มีความรูความชำนาญไวได บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น จึงไดใหความสำคัญตอการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง บริษัทฯ จัดใหมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูใน

การทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และมีนโยบายสนับสนุนใหทีมงานผูบริหารระดับกลางไดมีสวนรวม

ในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และลดความเสี่ยงดานการ

พึ่งพิงตัวบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการบริหารซึ่งรับผิดชอบ

ดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนและสวัสดิการที่แขงขันกับตลาดไดเพื่อใหบริษัทฯ 

สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

 2.2 ความเสี่ยงดานระบบและกระบวนการ

 ความเส่ียงดานระบบและกระบวนการเปนความเส่ียงอันเน่ืองมาจากความไมเหมาะสมหรือความลมเหลว

ของระบบ หรือกระบวนการภายใน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงดานระบบและกระบวนการ โดยการแบงแยกหนาท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร และฝายบริหารอยางชัดเจน มีการจัดทำแผนผังอำนาจดำเนินการและแผนผังการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายทราบถึงอำนาจดำเนินการ หรืออำนาจตัดสินใจในเรื่องตางๆ ในทุกระดับ และจัด

ใหมีการติดตามดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผนที่วางไว โดยฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่

จัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมาย และขอบังคับเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีความสำคัญ

ตอการดำเนินงานและระบบสำรองขอมูล เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น ตลอดทั้งมีนโยบายการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูลเพื่อปองกันการสูญหายหรือรั่วไหลของขอมูล

 2.3 ความเสี่ยงจากกรณีมีผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯ มากกวารอยละ 50

 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) (“THRE”) ถือหุนในบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 

50.8 ของทุนที่จดทะเบียนและจำหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให THRE มีอำนาจควบคุมในการ

ตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ตองใชเกณฑเสียงขางมากในการลงคะแนน ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ 

จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญ

เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการกำหนด

ขอบเขตในการดำเนินงานและการมอบอำนาจใหแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน เพื่อใหการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการ

อิสระจำนวน 3 ทาน จากกรรมการท้ังหมด 7 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณา

อนุมัติรายการตางๆ กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

 2.4 ความเสี่ยงจากสัดสวนผูถือหุนไมเปนไปตามกฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 กำหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองมีบุคคลสัญชาติไทย และ/

หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุนรวมกันเกินรอยละ 75 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

และจำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หุนของบริษัทฯ สามารถถูกเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา 

ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอาจทำใหสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทย

ไมเปนไปตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิตกำหนด และสงผลใหผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิตจะไมสามารถออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนและไมไดรับเงินปนผล 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ไดดำเนินการขอผอนผันจากสำนักงาน คปภ. โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ 

ไดรับอนุญาตใหบริษัทฯ สามารถมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของจำนวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงและจำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 10 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต 
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(วันที่ 5 สิงหาคม 2556) ทั้งนี้ หากการผอนผันดังกลาวขางตนสิ้นสุดลงและบริษัทฯ ไมสามารถขอขยาย

ระยะเวลาการผอนผัน หรือไมมีการแกไขนิยามของบุคคลสัญชาติไทย ตามที่นิยามในพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต และบริษัทฯ ไมสามารถปรับสัดสวนการถือหุนใหเปนไปตามพรบ. ประกันชีวิต ได บริษัทฯ 

จะตองระวางโทษปรับและผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามพรบ.ประกันชีวิต จะไมสามารถออกเสียงลง

คะแนนในการประชุมผูถือหุนและไมไดรับเงินปนผล

 3. ความเสี่ยงดานประกันภัย (Insurance Risk)

 ความเสี่ยงดานประกันภัยเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการประกันภัย อาทิเชน 

ความเพียงพอของอัตราเบี้ยประกันภัย พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูถือกรมธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกันภัยใหตรงกับความตองการของตลาด การกระจุกตัวของภัย ความเพียงพอของเงินสำรองประกันภัย

และเงินสำรองคาสินไหมทดแทน และมหันตภัย

 3.1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยตอดานการประกันชีวิต

 ความเส่ียงดานการรับประกันภัยตอดานการประกันชีวิตเปนความเส่ียงเน่ืองมาจากการดำเนินกิจกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยตอ เชน การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตอ การพิจารณารับประกันภัย

การคำนวณเงินสำรองประกันภัยและเงินสำรองคาสินไหมทดแทน เปนตน

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ไดจัดทำคูมือในการรับประกันภัยที่มีมาตรฐานสูงโดยอาศัยหลักวิชาการและขอมูลสถิติ

ที่ทันสมัย มีการปรับปรุงคูมือในการรับประกันภัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตลาดอยูเสมอ 

มุงเนนความรูและวินัยของเจาหนาที่ในการพิจารณารับประกันภัย และมีนโยบายการจัดตั้งเงินสำรอง

ที่สูงเพียงพอตอการเสี่ยงภัยในอนาคตในแบบอนุรักษนิยม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการจัดซื้อประกันภัย

ตอชวงแบบคุมครองความเสียหายสวนเกิน  (Excess of Loss Protection) โดยจำกัดความเสียหายสูงสุด

ของบริษัทฯ ตอกรมธรรม (Excess of Loss per Person) หรือตอเหตุการณหน่ึงๆ (Excess of Loss per Event) 

ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงของภัยโดยรวมที่บริษัทฯ รับไวเองโดยไมไดมีการ

ทำประกันภัยตอไปยังบริษัทประกันภัยตออื่นๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอฐานะการเงินของบริษัทฯ 

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น

 4. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)

 ความเสี่ยงดานตลาดเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ ราคาตราสารอนุพันธในตลาดเงินและตลาดทุน ราคาสินทรัพย ราคาอสังหาริมทรัพย 

ซ่ึงจะมีผลทำใหเกิดความผันผวนตอรายได มูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน และเงินกองทุนของบริษัทฯ

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะหความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ 

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อนำมาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ นอกจากนี้ 
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การลงทุนของบริษัทฯ อยูภายใตขอบเขตและขอกำหนดของสำนักงาน คปภ. ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ. 2551 ซึ่งไดกำหนดประเภทของหลักทรัพยที่อนุญาตใหลงทุน รวมทั้งควบคุมสัดสวนของการลงทุนใน

หลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งไวดวย อาทิเชน มีขอกำหนดใหบริษัทฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญ หุนกูและ

หนวยลงทุนตอรายไดไมเกินรอยละ 5 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท

เงินทุนตอรายไดไมเกินรอยละ 10 ของสินทรัพยรวม โดยเงินลงทุนของบริษัทฯ จะเปนสวนหนึ่งของการนำไป

คำนวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มี

ความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพยเก็งกำไร และเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่

แนนอนสม่ำเสมอ เนื่องจากรายไดจากการลงทุนถือเปนรายไดหลักสวนหนึ่งของบริษัทฯ งานดานการลงทุน

จึงไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการและฝายบริหาร

 5. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)

 ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทำสัญญากับคูสัญญาซึ่งอาจจะไมสามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดตกลงไว หรือการท่ีคูสัญญาถูกปรับอันดับเครดิตความนาเช่ือถือ ทำใหบริษัทฯ มีความเส่ียง

หากบริษัทรับประกันชีวิตตอไมชำระคาสินไหมทดแทนไดตามสัญญาหรือเกิดความลาชา กอใหเกิดหน้ีคางชำระ

หรือหนี้สูญ หรืออาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดและกำไรสุทธิของบริษัทฯ หากไมสามารถเรียกรองสินไหม

ทดแทนจากบริษัทประกันภัยตอได

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยจัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้

ของผูรับประกันภัยตอชวง พิจารณาผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และทบทวนฐานะทางการเงินของ

ผูรับประกันภัยตอ และไดกำหนดเปนนโยบายที่จะเอาประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยในตางประเทศที่มี

ฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงสูงท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตต้ังแตระดับ A ข้ึนไปเทาน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทฯ มีการทำประกันภัยตอชวงคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.15 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด

 6. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

 ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่บริษัทประกันภัยไมสามารถชำระหนี้สิน

และภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือสามารถจัดหาเงินมา

ชำระไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินสำรองของบริษัทฯ 

อาทิเชน ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนในกรณีที่กระแสเงินสดเขาและออกไมสอดคลองกัน

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหมีความสอดคลองกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพยและ

หนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอยางเหมาะสม 

และดูแลใหมีสินทรัพยสภาพคลองที่เพียงพอหากมีความจำเปนตองใชเงินสด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนน

ใหมีการดำรงฐานะสภาพคลองในระดับที่สูงกวาขอบังคับของสำนักงาน คปภ.
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 7.  ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม (Emerging Risk)

 ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมเปนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไมไดปรากฏขึ้นในปจจุบัน

แตอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตเนื่องจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นอยางชาๆ ยากที่จะระบุได มีความถี่ของการเกิดต่ำแตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบอยางรุนแรง

ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมนี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณบนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่มี

ปรากฏอยู ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมนี้มักจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม 

เทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของ

ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไมสามารถระบุไดในปจจุบัน เชน ผลกระทบตอชีวอนามัยเนื่องมาจากนาโน

เทคโนโลยี หรืออาหารที่ทำมาจากผลิตผลที่มีการปรับแตงทางพันธุกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ภูมิอากาศ เปนตน

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการทบทวน ขอความความคุมครองในกรมธรรม ตลอดจนกระบวนการการรับประกันภัย 

การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงที่จะเกิดใหม

ไดถูกนำมาพิจารณาแลวนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและทำการวิเคราะหอยาง

ตอเนื่อง เพื่อทำความเขาใจและหาวิธีการในการจำกัดผลกระทบที่อาจจะมีตอองคกรไดอยางเหมาะสม
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โครงสรางการถือหุน
               และการจัดการ

รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งหลังสุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

1. บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) 304,999,930 50.83

2. THE HONGKONG AND SHANGHAI 36,632,258 6.11

 BANKING CORPORATION LIMITED, 

 FUND SERVICES DEPARTMENT

3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 25,205,224 4.20 

 LONDON BRANCH

4. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 6,320,000 2.72

5. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 14,943,500 2.49

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 11,041,251 1.84

7. HWIC ASIA FUND 9,000,000 1.50

8. กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 6,526,403 1.09

9. กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 6,307,313 1.05

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6,210,100 1.04

 พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด

       437,185,979 72.86

11. ผูถือหุนอื่น 162,814,021 27.14

 รวม 600,000,000 100.00

ผูถือหุน

จำนวนหุนที่ถือ สัดสวน

(หนวย: รอยละ)
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 ในรายชื่อกลุมผูถือหุนดังกลาวขางตน มีหุนจำนวน 11,041,251 หุน คิดเปนสัดสวนอีกรอยละ 1.84 

ที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย

อางอิงไทย (NVDR) ซึ่งหุนสวนนี้โดยปกติจะไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบจำนวนหุนลาสุดของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด ไดจากเว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ www.set.or.th

 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ  

(www.thairelife.co.th) และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) ภายหลัง

การปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในทุกครั้ง

 นโยบายการจายเงินปนผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสำรองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและ

ตามที่กำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดขึ้นอยูกับความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงิน

ปนผลของบริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  
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 การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) มีดังนี้

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการ

นายสุจินต หวั่งหลี

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นายสุรชัย ศิริวัลลภ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นายสุทธิ รจิตรังสรรค

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นายชลอ เฟองอารมย

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นายอลัน ซิ ยิม แคม

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ผูบริหาร

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

จำนวนหุนที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555

จำนวนหุนที่ถือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท

(%)

จำนวนหุนที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 ในป 2556

รายชื่อ ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1  241,471 241,470 0.04

-  - - -

1  41,321 41,320 0.0069

-  89,705 89,705 0.01

-  3,360 3,360 0.0006

-  - - -

1  8,690 8,689 0.0014

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - - 

-  - - -

-  - - -

-  1,500 1,500 0.0003

-  - - -
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 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

รวม 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการ

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวน 7 ทาน ประกอบ

ดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 5 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 2 ทาน มีกรรมการที่มี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑที่ทาง ก.ล.ต. กำหนดขึ้น

จำนวน 3 ทาน วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดไวคราวละ 3 ป

โดยไมมีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหนงนานที่สุดของกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ

ชุดยอยไว เน่ืองจากบริษัทฯ จำเปนตองมีกรรมการสวนหน่ึงท่ีเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการประกันภัย

ที่มีอยูจำนวนจำกัด ประวัติของกรรมการแตละทานอยูในหัวขอ “คณะกรรมการและผูบริหาร”

 นิยามของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระเปนตามเกณฑขั้นต่ำที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลบังคับใชอยู

ในปจจุบัน กลาวคือ

 1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับจำนวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

 2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือ

ผูมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม การค้ำ ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาท

ขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา

 

โครงสรางการจัดการ

1  241,471 241,470 0.04

-  - - -

1  41,321 41,320 0.0069

-  89,705 89,705 0.01

-  3,360 3,360 0.0006

-  - - -

1  8,690 8,689 0.0014

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - -

-  - - - 

-  - - -

-  - - -

-  1,500 1,500 0.0003

-  - - -
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 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาตอบแทนเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน

รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

 8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 วาระการดำรงตำแหนง

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอัตราจำนวนหนึ่งใน

สาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งใน

สามกรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการ

ซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

 ขอบเขตอำนาจหนาที่

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนด ไวดังนี้

 1. ปฏิบัติหนาที่และกำกับการดูแลบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ 

มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย

สุจริต

 2. กำหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย 

แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ฝายจัดการจัดทำและนำเสนอ

ตอคณะกรรมการ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได

รับมอบหมายใหทำหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

 3. ติดตามผลการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ

 4. ดำเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช และ

จัดใหมีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบ

การตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

 5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน



 6. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 7 จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใชนโยบาย

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ

 8. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด 

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 9. แตงต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือชวยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือใหการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจำเปนเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม

 11. จัดทำรายงานประจำป และรับผิดชอบตอการจัดทำและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

 12. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไมมีลักษณะ

เปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจ

ไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ

บริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

บริษัท พิจารณาอนุมัติไว

 คณะกรรมการชุดยอย

 เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทำ

หนาที่ติดตามเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นเปนประจำหรือเรื่องที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด ปจจุบันบริษัทฯ

มีคณะกรรมการชุดยอย รวม 3 คณะ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดมีการกำหนดองคประกอบสมาชิก

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนดังนี้

 ก. คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ทาน ดังนี้
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1. นายสุรชัย ศิริวัลลภ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค รองประธานกรรมการบริหาร

3. นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย กรรมการบริหาร

4. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี กรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหนง



 โดยมี นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 

 ขอบเขตอำนาจหนาที่

 ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กำหนดไวดังนี้

 1. กำหนดทิศทางกลยุทธ โครงสรางการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ 

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 2. บริหารกิจการ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไป

ตามทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำในทุกไตรมาส

 3. รับผิดชอบดูแลใหบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนขอกำหนดหรือประกาศที่ออกมาตามกฎหมายดังกลาว

 4. รับผิดชอบดูแลใหบริษัทฯมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

 5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด

มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 6. พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไว

ในอำนาจดำเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 7. พิจารณาและใหความเห็นตอเร่ืองท่ีตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเวนในกิจกรรม

ใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการชุดอื่นเปนผูดำเนินการไวแลว

 8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจชวงใหผูบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจใน

การดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการ

ของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย

 9. ดำเนินการอื่นใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หนาที่ใหเปนคราวๆ ไป

 ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะ

เปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงท่ีทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรือ

อาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

ของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
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1. นายชลอ เฟองอารมย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 1, 2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายอลัน ชิ ยิม แคม 1 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อ ตำแหนง

 ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน ดังนี้

หมายเหตุ: 

1 เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน (กรุณาดูประวัติในเอกสารแนบ 1)

2 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล ดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยบมจ. ไทยประกันชีวิต 

เปนหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตในประเทศซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ นายอภิรักษฯ เปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในธุรกิจ

ประกันชีวิตมากวา 30 ป ซึ่งเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยตอของบริษัทฯ ปจจุบันขนาดรายการระหวางกันของบริษัทฯ 

และบมจ. ไทยประกันชีวิต อยูในระดับต่ำกวา 20 ลานบาท (กรุณาดูรายละเอียดในขอ 12 รายการระหวางกัน) จึงเชื่อวาความสัมพันธ

ทางธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ ทั้งนี้หากในอนาคตขนาดของรายการระหวางกัน

ดังกลาวมีมูลคาสูงขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปดเผยขอมูลที่จำเปนเพิ่มเติมในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการอิสระ หรืออาจพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาโดยมี นายทรงชัย ไพศาล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดำรงตำแหนง

  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ 

เม่ือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนง ดังกลาวประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพนจาก

ตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดำรงตำแหนงไดอีก

 

 ขอบเขตอำนาจหนาที่

 ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไวดังนี้

 1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยประสานงาน

กับผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจำป

 2. เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญ

ในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

 3. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนเสนอความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบแผนงาน 

งบประมาณ และอัตรากำลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
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 4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายงานการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือรายการท่ีอาจจะ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย ประกาศและขอกำหนดของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจ

วารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 7. สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง และชวยกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

 8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดังกลาวตองประกอบดวย

ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึง 

ประกาศและขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอ่ืนใด

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  (7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร (charter)

  (8) รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่

และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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1. นายสุรชัย ศิริวัลลภ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ ตำแหนง

 ค. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ทาน ดังนี้  

 โดยมี นางสาวสุจิตรา เศวตบวร เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยางเปนระบบ บริษัทฯ จึงได

กำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 • นำเสนอวิธีการในการบริหารความเสี่ยง นโยบายความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได

 • ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม

 • ติดตามความเสี่ยงรวมขององคกรเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบควบคุม

ดูแลการบริหารความเสี่ยงในปจจุบันและความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต

  การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยป 2556

1. นายสุจินต หวั่งหลี ประธานกรรมการ 5/5 -

2. นายชัย โสภณพนิช 2 รองประธานกรรมการ 2/3 -

3. นายสุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการ 5/5 -

4. ดร.กอปร กฤตยากีรณ กรรมการ 5/5 -

5. นายสุทธิ รจิตรังสรรค กรรมการและผูอำนวยการใหญ 5/5 -

6. นายชลอ เฟองอารมย กรรมการอิสระและ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 3/3

7. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 2/3

8. นายอลัน ชิ ยิม แคม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 3/3

รายชื่อกรรมการ 1 ตำแหนง
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขาประชุม /
จำนวนครั้งที่ประชุมในป 2556



1. นายสุทธิ รจิตรังสรรค ผูอำนวยการใหญ

2. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี ผูชวยผูอำนวยการใหญ 

3. นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย ผูชวยผูอำนวยการใหญ 

4. นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ  ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

5. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ ผูอำนวยการฝายลงทุน

ชื่อ ตำแหนง
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หมายเหตุ: 

1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวน 7 ทาน ไดแก ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 3-8

2 นายชัย โสภณพนิช ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามคือ นายสุจินต หวั่งหลี นายสุรชัย ศิริวัลลภ และนายสุทธิ รจิตรังสรรค 

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท คือ 

นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ

 ผูบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ทาน ดังนี้

 ขอบเขตอำนาจหนาที่

 ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการใหญ กำหนดไวดังนี้

 1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ รวมถึง

การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนกา

รดำเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน

 2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณท่ีใชในการประกอบ

ธุรกิจและงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติและมีหนาท่ีรายงาน

ความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

 3. กำหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และ

การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ 

สำหรับพนักงานตามกรอบและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ยกเวนการกำหนดอัตรา

คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สำหรับรผูอำนวยการใหญและรองกรรมการ

ผูอำนวยการซึ่งจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท)
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 4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายและสภาพตลาด

 5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน งานดานปฏิบัติการและงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร

 6. เปนตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกำกับ

ดูแลอื่นๆ

 7. ดูแลติดตอส่ือสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพ่ือเสริมช่ือเสียงและภาพพจนท่ีดี

ของบริษัทฯ

 8. ดูแลใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 9. มีอำนาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ของบริษัทฯ เชน การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกำหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ 

รวมตลอดถึงการสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ

 10. พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตกรอบที่กำหนดไว

ในอำนาจดำเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 11. มีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 12.  ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 

โดยการมอบอำนาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอำนาจตาม

หนังสือมอบอำนาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของ

บริษัทฯ ไดกำหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูอำนวยการใหญนั้น 

จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหผูอำนวยการใหญ หรือผูรับมอบอำนาจ

จากผูอำนวยการใหญ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวน

ไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน

หรือคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว

 บริษัทฯ ไดจัดทำอำนาจดำเนินการเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ใหมีหลักฐานอางอิง และเปนไป

ตามขั้นตอนอยางมีระบบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำและอนุมัติงบประมาณประจำป ซึ่งจะประกอบดวย 

ประมาณการรายไดรายจายจากการประกันภัย งบประมาณการลงทุน งบประมาณคาใชจายดำเนินงาน 

และงบประมาณจัดซื้อสินทรัพยถาวร  
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 เลขานุการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้งใหนางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาภ ดำรงตำแหนงเปน

เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทำและ

เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจำปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บ

รักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียตาม

มาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายในเจ็ดวันทำการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น

 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้

 • ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ 

ที่คณะกรรมการตองการทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ำเสมอ รวมถึง

การรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแกคณะกรรมการ

 • จัดประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของ

บริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติตางๆ

 • บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 • ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงาน

ที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานทางการ

 • ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

 ในป 2556 คาตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบดวยเบี้ยประชุม ซึ่งจายเปนจำนวน

ครั้งที่เขาประชุม โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  



โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

56

1. นายสุจินต หวั่งหลี 62,500 - 62,500

2. นายชัย โสภณพนิช 1   25,000 - 25,000

3. นายสุรชัย ศิริวัลลภ 62,500 - 62,500

4. ดร.กอปร กฤตยากีรณ 62,500 - 62,500

5. นายสุทธิ รจิตรังสรรค 62,500 - 62,500

6. นายชลอ เฟองอารมย 62,500 75,000 137,500

7. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 62,500 25,000 87,500

8. นายอลัน ชิ ยิม แคม 62,500 37,500 100,000

รวม 462,500 137,500 600,000

รายชื่อกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 2

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

หมายเหตุ: 

1 นายชัย โสภณพนิช ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

2 คาตอบแทนกรรมการ มีเฉพาะคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เทานั้น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ไมมีคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

 คาตอบแทนผูบริหาร

 ในป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนประกอบดวย เงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหารจำนวน 5 ราย 

รวมทั้งสิ้น 16.5 ลานบาท

 คาตอบแทนอื่น

 คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 - ไมมี-

 คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารโดยบริษัทฯ ไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5-10 

ของเงินเดือน โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับผูบริหาร 5 ราย รวมท้ังส้ิน 

1.0 ลานบาท อีกท้ังกันสำรองสวนหน่ึงเปนผลประโยชนหลังออกจากงานรวม 0.3 ลานบาท
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 บุคลากร

 จำนวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีพนักงานท้ังหมดจำนวน 16 คน โดยแบงไดดังน้ี 

 คาตอบแทนพนักงาน

 บริษัทฯไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจำนวนท้ังส้ิน 10.7 ลานบาท ซ่ึงผลตอบแทน เชน เงินเดือน 

โบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคมและเงินสำรองเล้ียงชีพ เปนตน

 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก จึงไดจัดทำแผนงาน

ระยะยาวในการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ของพนักงานแตละคนขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อมุง

เนนพัฒนาใหพนักงานรูจักการทำงานเปนทีม มีมาตรฐานและจริยธรรมที่ดี มีทัศนคติที่ดีตอการทำงาน 

มีความรูสึกรวมเปนเจาของ รูจักคิดอยางสรางสรรค และสามารถใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใหทุนการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในหลักสูตรสาขาวิชาที่จำเปน รวมถึงการใหสวัสดิการเงินกูยืม

เพื่อศึกษาตอที่มีอัตราดอกเบี้ยผอนปรน นอกเหนือจากแผนงานในการพัฒนาบุคลากรตามปกติที่กลาวถึง

ขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาผูบริหารในอนาคต มุงเนนรับคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถ 

(Young Talent) และพัฒนาสรางความพรอมใหทุกคนมีโอกาสกาวขึ้นสูระดับผูบริหารในอนาคตได โดยไดวา

จางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลากร เขารวมประเมินคัดเลือกพนักงานกลุมที่มีศักยภาพ 

จัดทำแผนระยะยาวในการพัฒนาเปนรายบุคคล มอบหมายงานที่ทาทายและเหมาะสมใหและมีการประเมินผล

ความสำเร็จเปนรายบุคคล

 ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

 -ไมมี-

 

ผูอำนวยการใหญ 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ 2

ฝายสนับสนุนขอมูล 4

ฝายบัญชีและการเงิน 3

ฝายลงทุน 1

ฝายตรวจสอบภายใน 1

ฝายอื่นๆ  4

รวม  16 

บุคลากร จำนวนพนักงาน (คน)
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การกำกับดูแลกิจการ

 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นพองกันวาองคกรหรือธุรกิจใดๆ จะสามารถเติบโตอยางมั่นคง

ยั่งยืนได จำเปนตองมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับสถานภาพของกิจการนั้นๆ ซึ่งเปน

พื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เสริมมรางคุณประโยชนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

จึงไดกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน

 2. คณะกรรมการชุดยอย

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยเหลือ

ในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวม 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อ ขอบเขตอำนาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว ไดแสดงไวในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ”

 3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

 3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 บริษัทฯ ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการที่ดำรง

ตำแหนงครบวาระ หรือมีเหตุจำเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารเพิ่ม คณะกรรมการที่ดำรง

ตำแหนงในปจจุบันจะหารือรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด

ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

เขามาเปนกรรมการหรือผูบริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหาร

ของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองไมมีลักษณะตองหาม

ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 

15 คน นอกจากนี้ยังตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

แตไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูใน

ประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอัตราจำนวนหนึ่ง

ในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับอัตรา

หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลาก

กัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการซึ่ง

พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุนนอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว 

กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ที่ประชุม
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ผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและ มีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และศาลมีคำสั่งใหออก

 3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหนาที่บริหารจัดการงานประจำ

ที่เกินอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการใหญและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญ

ตอคณะกรรมการบริษัท

 3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

 คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดย

คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี

และ/หรือการเงินเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล

รายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาขอขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

 กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดำรงตำแหนงใหมได 

กรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ 

บริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระ

ที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กลาวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบวางลงจนมีจำนวนต่ำกวา 

3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังใหครบจำนวนภายในระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน

นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนนอยกวา 3 คน

 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวม

 ที่ผานมาการเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ดำเนินการโดยฝายบริหาร โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่

ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนใน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท หรือเปนไปตามขอตกลงในการ

ถือหุน

 5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารในการนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยัง

ไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้

 1.  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน 

คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตาม
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มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ

สำนักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

  

 2.  ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทำและ

เปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ 

ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต.

 

 3.  กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายใน

ที่เปนสาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ ในชวง 30 วันกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิดทาง

วินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวย

วาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุ

ไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

 

 4.  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

ซึ่งตนไดลวงรูมาในตำแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือ

ชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ 

ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม 

และไมวาการกระทำดังกลาวจะทำเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนำขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผย

เพื่อใหผูอื่นกระทำดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

 6.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

 ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จำกัด มีจำนวนรวม 1,167,762 บาท
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 6.2 คาบริการอื่น (Non-audit fee)

 -ไมมี-

 7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทฯ ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีควบคูกันไป เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ รวมทั้งรักษา

สิทธิตางๆ ของผูถือหุนอยางดีที่สุดและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัท ความโปรงใส และเปดเผยขอมูลตางๆ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

 7.1  สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุน โดยกำหนดแนวทางดำเนินการตางๆ เพื่อสรางความ

มั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลบริษัท

อยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ 

รวมทั้งการมีสวนแบงในกำไร เปนตน ดังนี้

 (1)  จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมาย

กำหนด โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ 

พรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกำหนด และรายชื่อ

ของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดง

สถานที่ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนำมาแสดงในวัน

ประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออก

เสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพรขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย โดยบริษัทฯเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา

กอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง

 (2)  กอนการเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตาม

ที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแตละเรื่องอยาง

ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุน

 (3)  ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดำเนินการประชุม อยางเหมาะสม

และโปรงใส โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง 

กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ และกรรมการทุกคนและผูบริหารที่รับผิดชอบใน

สายงานหลักจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได

 (4)  ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
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 (5)  เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอผานเว็บไซตของบริษัทฯ ผานชองทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต”)

 (6)  จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ

ในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอย

ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท 

 (7)  เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุน

มั่นใจวามีโครงสรางการดำเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได

 (8)  ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อให

ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

 7.2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 บริษัทฯ จัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดำเนินการตางๆ 

ดังตอไปนี้

 (1)  เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม 

ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนากอนการประชุม โดยผูถือหุน

จะตองเสนอวาระตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้งไดแจง

ใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวารับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ ดวย

 (2)  เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอ

ชื่อจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อ

และสงมอบใบสมัครตามแบบฟอรมในเอกสารแนบซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานเสนอตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน

กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งกอนที่จะมีการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ จะระบุ

วันสุดทายของแตละปที่สามารถเสนอชื่อของบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะไดดำเนินการตาม

กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมีการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

 (3)  ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย

ที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา

ขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทฯจะไมเพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลา

ในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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 (4)  เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลง

คะแนนไดใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปน

ทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขาประชุมแทน

 (5)  สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องและ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเปนรายบุคคลเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนได

ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุม

ในที่สุด

 (6) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง และครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว 

ตอตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จส้ิน 14 วัน และไดเผยแพรรายงานดังกลาว

ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายงานดังกลาวไดดวย

 (7) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร 

เพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือนไมให กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ไดแกคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญตอการซื้อขายหุน

ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาหุนบริษัทฯและยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและ

ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ จะมีการ

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กำหนดให กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและ

ผูบริหารนั้นดำรงตำแหนงอยู เมื่อเขารับตำแหนงภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือ

ขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการตอ สำนักงาน ก.ล.ต.

 7.3  การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียและดำเนินงานอยางมีจริยธรรมตอกลุมตางๆ ทั้ง

ภายนอกและภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา และคูแขง องคกรกำกับ

ดูแลและหนวยงานของรัฐ และสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวที่มีอยูตาม

กฎหมายหรือตามพันธะขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

เหลานั้น โดยไดกำหนดสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวอยางชัดเจนไวในจริยธรรมของบริษัทฯ และได

ดูแลใหมั่นใจวาสิทธิตางๆ เหลานั้น ไดรับการคุมครองปฏิบัติดวยดีอยางเปนธรรม และไดรับการชดเชย

อยางเปนธรรมในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ เปนผูละเมิด
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 กำหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้

 ผูถือหุน

 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงมีตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ อาทิเชน สิทธิในการเขา

ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง

สิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอขอคิดเห็นหรือขอรองเรียน

ตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการพิจารณา

กลั่นกรองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝายที่เกี่ยวของ และแจงผลใหทราบตอไป

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สำคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูล

ที่ไมใชทางการเงิน ตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูล

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ การแจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทาง

หนังสือพิมพ การจัดทำ Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษรเปนตน

 ลูกคา

 บริษัทฯ เนนใหความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกคา ควบคูกับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

ตอลูกคา เชน ปฏิบัติกับลูกคาอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ หาแนวทางสงเสริมใหเกิดความสัมพันธ

อันดีและยั่งยืน และอื่นๆ ตามที่ไดระบุไวในขอพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดีของบริษัทฯ

 พนักงาน

 บริษัทฯ เนนการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม 

และจัดใหพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับ โดยมีคูมือพนักงานซึ่งระบุ

ขอกำหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทำงาน หลักเกณฑการลางาน รวมทั้งคูมือประกันสุขภาพ

แบบกลุม การประกันชีวิตแบบกลุม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของ

พนักงาน โดยสงเสริมใหพนักงานไดอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหพนักงาน

ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม และขอกำหนดและกฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ 

ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

และ สำนักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

 นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สุขลักษณะและสิ่งแวดลอมในการทำงานที่ดี เพื่อ

สงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน และใหลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียไดรับความสะดวกในการติดตอกับบริษัทฯ 

มีการจัดทำและซักซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภาวะวิกฤตเปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมถึง

การตรวจสอบปรับปรุงซอมแซมอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา และเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายตระหนัก

ถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดกำหนดขอพึงปฏิบัติไวเปนสวนหนึ่งในจริยธรรมทางธุรกิจดวย
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 บริษัทฯ มีการดำเนินมาตรการในเชิงปองกันดวยการจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทำงาน

และมีการตรวจสุขภาพตอเนื่องเปนประจำทุกปตามกลุมอายุ สนับสนุนการออกกำลังกายแกพนักงานดวยการ

จัดใหมีหองออกกำลังกายมาตรฐานท่ีมีความสะดวกสบายมีอุปกรณเพรียบพรอมให ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรมตางๆ

 เพื่อกระตุนใหเกิดการออกกำลังกาย โดยเชื่อมั่นวาหากบุคลากรในองคกรมีสุขภาพที่แข็งแรงจะชวยลดการ

เจ็บปวยและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด

 ในป 2556 ไมมีพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทำงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยกำหนดให

อยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบและสามารถเทียบเคียงไดกับตำแหนงในธุรกิจที่

ใกลเคียงกัน โดยไดนำขอมูลผลการสำรวจเงินเดือนและคาตอบแทนในธุรกิจประกันภัยและอุตสาหกรรมอื่น

จากหลายแหลง มาใชประกอบการพิจารณา 

 สำหรับในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ไดใหความสำคัญและเคารพตอการปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชน จึงไดกำหนดขอพึงปฏิบัติไวในจริยธรรมทางธุรกิจดังนี้ 

 1. พึงกระทำตอผูรวมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ชวยเสริมสรางการทำงานเปนทีมและเสริมสราง

สามัคคีในหมูกรรมการ ผูบริหารและพนักงานดวยกัน

 2. พึงเอาใจใสตอความเปนอยูและทุกขสุขของผูรวมงานอื่น โดยคำนึงถึงการอยูรวมกันอยาง

มีความสุขเปนสำคัญ

 3. ตองใหแนใจวากรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาใจและสำนึกในสิทธิ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของตนและบุคคลอื่น

 เจาหนี้ คูคา และคูแขง

 บริษัทฯ เนนการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาท่ีไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และประพฤติ

ตามกรอบกติกา บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 

ตลอดจนปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเปนขอพึงปฏิบัติ

ไวในจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหทุกคนยึดถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับลูกคา คูคา และคูแขงทางการคาไวดังนี้

 1. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับลูกคา คูคา 

คูแขงขันและสังคม

 2. พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ หลีกเล่ียงการกระทำท่ีไมสมควร เชน รวมพวก

กันกำหนดราคาโดยสมยอมรูเห็นหรือตกลงแบงปนสวนในงานน้ันๆ มากอน หรือใชขอมูลอันเปนความลับของ

ลูกคาเพื่อผลประโยชนของบุคคลที่สาม

 3. หาแนวทางสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีและยั่งยืนระหวางบริษัทฯ กับคูคาใหเปนไปดวยดี 

ประกอบดวยไมตรีจิต และความพึงพอใจดวยกันทุกฝาย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพถูกตองรวดเร็วตรง

ความตองการและประหยัด
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 4. หามมิใหเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาเน่ืองจากการดำเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลท่ีตามปกติ

วิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือเปนการเปดเผยตามหนาท่ี ตามกฎหมาย 

หรือเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนตอธุรกิจประกันภัยหรือประชาชนโดยรวม

 5. ตองแนใจวาขาว หรือขอความท่ีแสดงออกสูภายนอกเปนไปอยางชัดแจง ตรงไปตรงมา ไมกอใหเกิด

การแนะแนวที่ผิดวัฒนธรรมอันดีงาม

 องคกรกำกับดูแลและหนวยงานของรัฐ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด และกฎระเบียบตางๆ ท่ีกำหนดโดยองคกรท่ีกำกับ

ดูแลแลหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

สำนักงาน คปภ. ตลาดหลักทรัพยฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับ

หนวยงานเอกชนอื่นๆ

 สังคมและสิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เปนพลเมืองที่ดีที่ทำประโยชนใหแกชุมชน

และรักษสิ่งแวดลอม โดยไดกำหนดเปนขอพึงปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหทุกคนยึดถือปฏิบัติในสวน

ที่เกี่ยวของกับสังคม  สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ไวดังนี้

 1. จงหาทางใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพที่สุดโดยใหสูญเสียนอยที่สุด และพยายาม

หาสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใชโดยคำนึงถึงสภาวะแวดลอมทั้งในปจจุบันและอนาคต

 2. พึงพยายามหาวิธีนำของใชแลวจากสถานประกอบการมาปรับปรุงใชอีก

 3. พึงอนุรักษปรับปรุงบำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ใหอยูในสภาพที่เรียบรอย 

งดงามและถูกสุขลักษณะ พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุปทอันตรายอันอาจเกิด

ตอสถานที่และสภาวะแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด

 โดยบริษัทฯ นำเรื่องดังกลาวมาปฏิบัติในการทำงานประจำวัน เพราะบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความ

สำคัญของสังคมและชุมชน โดยมองวาบริษัทฯ คือสวนหน่ึงของสังคมไทย จึงถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ที่ตองเขามีสวนรวมใหการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน

 ชองทางรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย

 ในสวนชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดประกาศแจงไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถสื่อสารขอรองเรียน แจงเบาะแสหรือ

ขอเสนอแนะตางๆ กับคณะกรรมการไดทางจดหมายหรือทางอีเมล โดยมีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส

โดยจะไมเปดเผยชื่อผูแจงและใหความสำคัญในการเก็บขอมูลที่รองเรียนเปนความลับ โดยเลขานุการบริษัท 

จะเปนผูรวบรวมและนำเสนอผูที่เกี่ยวของรวมถึงคณะกรรมการตอไป
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 ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและลดการสืบคนขอมูลตางๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือไมเปนประโยชนตอ

การดำเนินงานและบริหารงานของบริษัทฯ อันจะทำใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน เลขานุการบริษัท 

จะรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เปนประโยชนตอการ

ดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

ดังตอไปนี้

 (ก)  ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบคน เกี่ยวกับการฉอโกงหรือปฏิบัติไมชอบ

ดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ 

เสียหายหรือสูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ

 (ข)  ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกำหนดตางๆที่บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตาม

 (ค)  ขอรองเรียนเก่ียวกับนโยบายการดำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทฯท่ีกำหนดไวแลว

 (ง)  ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือ

รายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เขาขายตามขอกำหนดของ สำนักงานก.ล.ต. 

หรือตลาดหลักทรัพยฯ

 (จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ

 (ช)  ขอรองเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม

 7.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 ภายหลังจากการเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯจะใหความสำคัญกับขอมูลขาวสาร

ที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ 

ความรวดเร็วความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุมดังนี้

 (1)  เปดเผยขอมูลบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผย

ขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กอนการเผยแพร

ตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 (2)  เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน 

งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป

 (3)  เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จำนวนครั้งที่กรรมการ

แตละคนเขารวมการประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ  และผูบริหารระดังสูงไวภายใต

หัวขอการจัดการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป

 (4)  เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 
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 (5)  เปดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวในการแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป

 นอกจากการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดำเนิน

ไปตามครรลองที่ถูกตองและเปนธรรม  บริษัทฯ ไดจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของการจัดกา

รที่ดีขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภายในองคกร พรอมทั้ง

ไดจัดใหมีการเผยแพรเรื่องดังกลาว รวมถึงเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบและขอบังคับการ

ทำงานไวบน Intranet ขององคกร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดทราบและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ตลอด

ถึงใหมีการทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยเปนประจำ

 7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสรางของคณะกรรมการ

 ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯไวไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 15 คน

 (1) กำหนดใหคณะกรรมการบริษัท จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ

 ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน 

 • กรรมการที่เปนผูบริหาร

 • กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

 ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการไมอิสระ

 (2)  วาระการเปนกรรมการมีกำหนดคราวละ 3 ป ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตำแหนงเปนอัตราจำนวนหนึ่งในสาม  ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงใน

ปแรกและปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

ตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง  กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดย

ที่ประชุมผูถือหุน นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

  4.  ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  5. ศาลมีคำสั่งใหออก
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 (3) กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

 (4) คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน

 (5) ประธานกรรมการและผูอำนวยการใหญจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมี

นโยบายที่จะใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการทุกปในการประชุมคณะกรรมการนัดแรกหลังจากการประชุม

สามัญประจำปของผูถือหุน 

 (6) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท

ในเครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย

 (7) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่ใหคำแนะนำดานกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตอสื่อสารกับผูถือหุน สำนักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ

  

 2. คณะกรรมการชุดยอย

 (1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและ

กลั่นกรองรายละเอียด และไดกำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ชุดยอยฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน

 • กำหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานที่สำคัญ

 • กำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงิน

ของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่กำหนด

ในระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยในแตละคณะกรรมการ

ชุดยอยจะมีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานหรือทบทวนนโยบายตางๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 (2) ประธานคณะกรรมการจะไมทำหนาที่เปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อให

การทำหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง

 3. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 (1) กำหนดอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย 

เกณฑ และขอกำหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงกำหนดอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ

ตางๆ ไว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตางๆ  พิจารณาและใหความเห็นไดตาม

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง โดยบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
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 (ก) กรรมการบริษัทตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนิน

ธุรกิจมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯที่ตนเองเปนกรรมการ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรม (Honesty and 

Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ

 (ข) กรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และ

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัทฯ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders)

 (ค) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direction) 

เชน แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ฯลฯ และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝาย

จัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and 

Shareholders’ Wealth)

 (ง) คณะกรรมการบริษัทควรติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและควรไดรับรูถึงการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และควรกำชับใหฝายบริหารบอกกลาว

เรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล

 (จ) คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลภายใตคำแนะนำของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 (ฉ) กรรมการบริษัทที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยาง

เปนอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากรการแตงตั้งกรรมการ และการ

กำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝาย

จัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 (2)  กำหนดใหมีการพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบาย

ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 (3)  กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดำเนินธุรกิจ

 (4)  จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทำรายการ

ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่มีสาระสำคัญ ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของกับ

กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุมหรือลง

คะแนนเสียงในวาระดังกลาว ทั้งนี้ ลักษณะความเกี่ยวของและการกำหนดผูมีสวนไดเสียในการทำรายการ

จะเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. 
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 (5)  กำหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากหนวยงานภายในและ/หรือ

หนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามแลวจะทำใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค (ก) ดานการดำเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

รวมถึงการใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา (ข) ดานการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial

Reporting) มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา (ค) ดานการปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบของกิจการ 

และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ทั้งนี้ จะตองนำเสนอรายงานจากการสอบทาน

ระบบการควบคุมภายในดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาพัฒนาและแกไขระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้นตอไป

 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 (1)  คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 คร้ังตอป (ทุกๆ 3 เดือน) 

และกำหนดวาระประจำของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือ

ตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชี เปนตน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บริหารและผูอำนวยการใหญจะรวมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเปน ในกรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีการ

ประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให

คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง

 (2)  คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณารับทราบผลการ

ดำเนินงานที่ผานมาประจำเดือน และบริหารงานตางๆ 

  (3)  คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพ่ือพิจารณาวาระตามอำนาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายใหได โดยใหเลขานุการบริษัท จะเปนผูติดตอประสานงาน

 (4)  รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนา

อยางนอย 7 วัน เอกสารดังกลาวมีลักษณะโดยยอ ยกเวนเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ไมประสงค

เปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

 (5)  กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตาม

ความจำเปนและเหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานและควรแจงผลการประชุม

ใหกรรมการที่เปนผูบริหารทราบถึงผลการประชุม

 (6) กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากผูอำนวยการใหญ

และเลขานุการบริษัท รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น 

 (7) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดใหมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและ

รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา
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 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 (1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของกลุมรวม อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไขการดำเนินงานตอไป โดยมีการกำหนดหัวขอที่จะประชุมอยางชัดเจน

กอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว ทั้งนี้ ในการประเมินจะแบงเปน 2 สวน คือ ใหกรรมการบริษัททุกคน

ประเมิน ดังนี้

  (ก) การทำงานตนเองในฐานะกรรมการ และ

  (ข)  การทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

และพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป

 6. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 (1) คาตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 

และกำหนดขึ้นตามประสบการณ ขอบเขต และหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยูในแตละคณะเปน

อัตราที่แนนอนและเหมาะสม 

 (2) คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการใหญ 

และรองกรรมการผูอำนวยการ 

 (3) ผูอำนวยการใหญจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับรองลงมาและพนักงานของบริษัทฯ 

เปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัท ผลการ

ปฏิบัติงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนตน

 7. การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

 (1) สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แหงชาติ เพื่อสามารถนำความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอย

กรรมการบริษัท จะตองผานการอบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ และ 

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

 (2) จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯใหแกกรรมการใหม เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานการประชุมผูถือหุน รวมท้ัง นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท (Corporate Governance 

Policy) และอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม

 (3) จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดย

พิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยผูอำนวยการใหญจะกำหนดชวงเวลาและพิจารณาผล

การปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเปนการพัฒนาผูบริหารและ

พนักงานใหมีความรูความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได
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 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งมีกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม

ขอมูลจากฝายบริหาร เจาหนาที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดาน

ตางๆ คือ

 1. องคกรและสภาพแวดลอม

 2. การบริหารความเสี่ยง

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

 5. ระบบติดตาม

 คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับเรื่อง

การทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว อีกทั้ง 

บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในในหัวขออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำใหการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปรงใส

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหนาที่สอบทานให

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อสอบทาน

ใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมาย ประกาศและขอกำหนดของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ การประเมิน

ระบบการควบคุมภายในในเรื่องขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการบริษัท

และผูสอบบัญชี

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายทรงชัย ไพศาล ตำแหนงผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน

โยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็น

ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในยังทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานตรวจสอบภายในไดนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทำการสอบทานเปนประจำในทุกไตรมาส 



บทบาทของบริษัท
              กับสังคม

 1. นโยบายภาพรวม

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไดกำหนดหลักจริยธรรม

ทางธุรกิจที่รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม เพื่อเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคน ประพฤติปฏิบัติควบคูกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

 ในป 2556 บริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย (CSR-in-process) โดยปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย คำนึงถึงผลกำไร 

และผลตอบแทนแกผูถือหุน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย โดยไมเบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดลอม 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน โปรงใส และเปนธรรม สรุปไดดังนี้

 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอลูกคา คูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้ ตามกรอบการแขงขันทางการคาที่

สุจริต เสรี และเปนธรรม ภายใตกรอบของกฎหมายและพันธะกรณีที่มีตอกัน โดยกำหนดเปนขอพึงปฏิบัติ

ไวในจริยธรรมทางธุรกิจ และไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา

หรือลิขสิทธิ์ ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคหลัก

ของบริษัทฯ ดังนี้

 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอธุรกิจประกันภัย

 • รวมมือกันภายในหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) อาทิ 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ และฝายพัฒนาธุรกิจและฝายวิจัยและสถิติ  ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการใหแก

บริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 

 • ใหคำปรึกษาดานการพิจารณารับประกันและการพิจารณาดานสินไหมทดแทน แกลูกคาบริษัท

ประกันชีวิต

 • มีการบริการดานการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละกลุม 

เชน ผูสูงวัย คนรุนใหม คนทำงาน เปนตน

 การเคารพสิทธิมนุษยชน

 สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนสมควรไดรับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เปนมนุษยที่เปน

สวนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ไดใหความสำคัญและเคารพตอการปฏิบัติตามหลักสิทธิมุนษยชน พนักงาน

บทบาทของบริษัทกับสังคม

74



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

75

ทุกคนมีสิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่พึงไดรับจากบริษัทอยางเทาเทียมกัน โดยพนักงานทุกคนจะไดรับคูมื

อจริยธรรมทางธุรกิจ กฎระเบียบของบริษัท และนโยบายรักษาขอมูลความปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูล

เพื่อนำไปศึกษาและรับทราบสิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่ตนเองพึงไดรับ รวมถึงการไมละเมิดสิทธิของ

ผูรวมงานอื่น พรอมลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกำหนดขอพึงปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิมุนษยชนไวในจริยธรรมทางธุรกิจ 

ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ

 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนพลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งตอความสำเร็จของธุรกิจ จึงไดให

ความสำคัญกับการจางและแรงงานสัมพันธใหกับพนักงาน ตั้งแตเริ่มเขาทำงาน จนออกจากงาน เชน 

การทำสัญญาจางแรงงาน การมอบหมายงาน การควบคุมการทำงาน การทดลองงาน การปฏิบัติตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานการจายคาจาง การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน เปนตน 

ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดกำหนดไวในกฎระเบียบบริษัท เพื่อเสริมสรางความมีระเบียบและความสัมพันธอันดีในการ

ทำงานรวมกัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร และการเพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

มีการดูแลผลตอบแทนใหอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบและสามารถเทียบเคียง

ไดกับตำแหนงในธุรกิจใกลเคียงกัน รายละเอียดของการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ดานอื่น ๆ อาทิ  

ความปลอดภัย สุขลักษณะ และสิ่งแวดลอมในการทำงานที่ดี ไดเปดเผยไวในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ

 3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม

 บริษัทฯ ไมมีการดำเนินธุรกิจท่ีสรางผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงกระทบการดำเนินงานแตอยางใด

 4. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เปนพลเมืองที่ดีที่ทำประโยชนใหแกชุมชน

และรักษสิ่งแวดลอม โดยไดกำหนดเปนขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมไวในจริยธรรมธุรกิจเพื่อให

ทุกคนยึดถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับสังคม สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพไว 

ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ
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 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

 นอกเหนือจากกระบวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

และผูมีสวนไดเสีย (CSR-in-process) ตามที่ไดเปดเผยไปขางตนนั้น บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญ

ของสังคมและชุมชน โดยมองวาบริษัทฯ คือสวนหนึ่งของสังคมไทย จึงถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ตองเขามีสวนรวมใหการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน (CSR-after-process) 

ในป 2556 บริษัทฯ จึงมุงเนนสรางสรรคกิจกรรมเพื่อเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน เชน บริจาคเงินใหวัด

ในตางจังหวัด เพื่อนำไปสรางพระเจดีย  บริจาคเงินสรางโรงพยาบาล ในจังหวัดสกลนคร บริจาคเงิน

ซื้อเสื้อเกราะกันภัยเพื่อมอบใหทหาร ตำรวจ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน

 การตอตานการทุจริต

 บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ โดยไดกำหนดไว

เปนขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา คูแขงขัน และรัฐ ในจริยธรรมทางธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไว

ในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ

 นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทฯ ไดรวมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ "แนวรวมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต" (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) 

และเปดเผยขอมูลของบริษัทตามแบบแสดงขอมูล จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)   

ซึ่งบริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ในการพิจารณาเขาสูกระบวนการรับรองเปนสมาชิกตามที่บริษัทฯ 

ไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณในโครงการแนวรวมฯ โดยมีคณะกรรมการแนวรวมฯ เปนผูพิจารณารับรอง 

ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางดำเนินการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาของการดำเนินการตามข้ันตอนในปถัดไป

 แผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ

ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน  ในกระบวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯ อยูระหวางการดำเนินการ

ในเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ
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รายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 55

(บาท)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 56

(บาท)
เหตุผลและความจำเปน

1. บมจ. กรุงเทพประกันภัย รายการเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนการซื้อขายผาน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน

ระยะยาวตามปกติของธุรกิจประกันชีวิต โดยเงินปนผลที่ไดรับ

อยูในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุน

ดังกลาวเปนผลจากมูลคาหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น (ป 2556 เปน

ขอมูลระหวางที่คุณชัย โสภณพนิช ยังคงเปนกรรมการบริษัทฯ) 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

การลงทุนดังกลาวเปนรายการลงทุนปกติในการทำธุรกิจ

ประกันชีวิตและราคาเปนไปตามราคาตลาดเนื่องจากเปน

การซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยฯ

• นายชัย โสภณพนิช ถือหุนใน 

 บมจ. กรุงเทพประกันภัยและเปน

 ประธานกรรมการและประธาน

 คณะผูบริหารของบมจ. กรุงเทพ

 ประกันภัยและเปนกรรมการของ 

 THREL

• นายชัย โสภณพนิช

 ลาออกจากการเปนกรรมการ

 บริษัทฯ เมื่อ 31 ก.ค. 56

• เงินปนผลรับ 

• เงินลงทุนในหลักทรัพย

  (จำนวน 215,717 

 หุน ณ สิ้นป 2555)

2,588,604

62,989,364

1,402,161

-

2. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย 

คาบำเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดำเนินงาน 

โดยเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการทำรายการดังกลาว

มีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป (ป 2556 เปนขอมูลระหวางที่

คุณชัย โสภณพนิช ยังคงเปนกรรมการบริษัทฯ) 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

เปนรายการธุรกิจปกติในการทำธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข 

และราคาเสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก

• นายชัย โสภณพนิช ถือหุน

 และเปนกรรมการของ 

 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 

 และเปนกรรมการ THREL

• นายชัย โสภณพนิช ลาออก

 จากการเปนกรรมการบริษัทฯ 

 เมื่อ 31 ก.ค. 56

• เบี้ยประกันภัยตอรับ

• คาบำเหน็จจาย

• คาสินไหมทดแทนจาย

• เงินคางรับ (คางจาย) จาก

 การรับประกันภัยตอสุทธิ

• เงินวางไวจากการ

 ประกันภัยตอ

124,284,450

28,912,864

50,483,510

(29,666,242)

   

3,788,365

79,084,562

25,453,905

53,413,895

-

-

3. บมจ. ไทยประกันชีวิต บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย 

คาบำเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดำเนินงาน 

โดยเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการทำรายการดังกลาว

มีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป

• นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 

 เปนกรรมการและประธานเจาหนาที่

 บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต 

 และเปนกรรมการของ THREL

• เบี้ยประกันภัยตอรับ

• เบี้ยประกันภัยตอชวง

• คาบำเหน็จรับ

• คาบำเหน็จจาย

15,081,159

1,985,587

282,409

1,489,953

12,195,883

2,056,577

941,673

2,072,036
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บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 55

(บาท)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 55

(บาท)
เหตุผลและความจำเปน

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

เปนรายการธุรกิจปกติในการทำธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข 

และราคาเสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก

• คาสินไหมทดแทนรับคืน

• คาสินไหมทดแทนจาย

• เงินคางรับ (คางจาย) จาก

 การรับประกันภัยตอสุทธิ

285,711

3,063,372

(2,043,280)

595,906

1,428,275

1,210,545

5. บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส •  คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายการที่ 

  THREL ใชบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกันในการ

  ใหบริการใหคำปรึกษา แนะนำการจัดซื้อ ซอมแซมบำรุงรักษา

  อุปกรณคอมพิวเตอรและระบบงานหลักที่ใชในการทำงาน 

  โดยคาบริการเปนราคาทุนบวกสวนเพิ่มรอยละ 5

• THREL ให บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส เชาพื้นที่จำนวน 215 ตร.ม. 

 ที่ชั้น 3 และ 4 โดยมีระยะเวลาตั้งแต วันที่ 14 มกราคม 2554 

 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 อัตราคาเชา  60,200 บาทตอเดือน

 และเก็บคาสาธารณูปโภคตามที่ใชจริง โดยหากสิ้นสุดระยะเวลา

 เชา คูสัญญาทั้งสองฝายมีความประสงคจะตอสัญญา สามารถ

 กระทำไดโดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ 

 คาเชาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย  

• บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส เปนบริษัท

 ยอยของบมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 

 ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ THREL

•  คาปรึกษาและบริการดาน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• รายไดจากการใหเชา

 อาคารสำนักงาน

1,091,400

1,081,475

2,187,080

1,700,010

4. บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ เปนรายการที่ THREL รับบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัท

เดียวกัน ในการบริหารจัดการดานการประกันภัยและการจัดทำบัญชี

โดยคาบริการเปนราคาทุนบวกสวนเพิ่มรอยละ 10 อยางไรก็ตาม

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป THREL ไมตองพึ่งพาบริการ

การจัดทำบัญชีจากบมจ. ไทยรับประกันภัยตอ เนื่องจากมีหนวยงาน

เปนของตนเอง จึงคงเหลือเพียงคาบริการดานทรัพยากรบุคคล

และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกลาวมีความจำเปนและการคิดคาบริการที่ราคาทุน

บวกสวนเพิ่มรอยละ 10 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการใช

ทรัพยากรที่มีอยูรวมกันใหเกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจาย

•  บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ 

 เปนผูถือหุนใหญของ THREL 

 ถือหุนอยูรอยละ 50.83 

• คาบริการดานทรัพยากร

 บุคคลและการใชระบบ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (ป 2555: คาบริหารจัดการ

 ดานการประกันภัยและ

 บริการจัดทำบัญชี โดย

 ในป 2556 ไมมีรายการ

 ดังกลาว )

4,469,390 1,887,480
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บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง
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(บาท)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 55

(บาท)
เหตุผลและความจำเปน

 

• ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราคาเชาเปนเดือนละ 

 75,250 บาท

• ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2556  THREL ใหเชาพื้นที่จำนวน 104 ตร.ม.

 ที่ชั้น 5 เพิ่มเติม โดยคิดคาเชา 36,400 บาทตอเดือน รวมคาเชา

 จาก บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส ทั้งสิ้น 111,650 บาทตอเดือน

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

• บริษัทฯ มีความจำเปนตองรับบริการดานการปรึกษาบริการดาน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการคิดคาบริการที่ราคาทุนบวกสวนเพิ่ม

 รอยละ 5 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มี

 อยูรวมกันใหเกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจาย 

• รายไดจากการใหเชาอาคารสำนักงานเปนรายการธุรกิจปกติ

 ที่มีเงื่อนไข และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพื้นที่ของ

 บริษัทอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง

6. บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล 

 คอนซัลติ้ง (เดิมชื่อ “ทีอาร 

 แอคชัวเรียล แอนด 

 คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส”)

•  THREL ให บจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้งเซอรวิสเซส 

 เชาพื้นที่จำนวน 49 ตร.ม. ที่ชั้น 6 โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 

 1 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 อัตราคาเชา 

 13,720 บาทตอเดือน และเก็บคาสาธารณูปโภคตามที่ใชจริง 

 โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาเชา คูสัญญาทั้งสองฝายมีความประสงค

 จะตอสัญญา สามารถกระทำไดโดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบ

 ลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ คาเชาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

 ยินยอมของทั้ง 2 ฝาย

• ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราคาเชาเปนเดือนละ 

 17,150 บาท

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

รายไดจากการใหเชาอาคารสำนักงานเปนรายการธุรกิจปกติที่มี

เงื่อนไข และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพื้นที่ของบริษัท

อื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง

• บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง

  เปนบริษัทยอยของ บจก. ไทยรี 

 เซอรวิสเซส 

• รายไดจากการใหเชา

 อาคารสำนักงาน

224,098 211,835
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 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับประกาศคำสั่ง

หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได

 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดใหมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนในการทำรายการ

และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไป และการทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้

 การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

 การทำรายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทฯ 

และบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะ

กรรมการบริษัท ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวน้ันมีขอตกลง

ทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจ

ตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกลาว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

 การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป

 การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองถูกพิจารณาและ

ใหความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังน้ี ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 

ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะ

เกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหวางกันดังกลาวเพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความ

สมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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นโยบายหรือแนวโนมเกี่ยวกับการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

การทำรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 รายการระหวางกันท่ีมีอยูในปจจุบันกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนเปนรายการทางการคาท่ีกระทำเปนปกติ

เพื่อประกอบกิจการและเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป สำหรับรายการระหวางกันที่ทำกับบริษัทใน

กลุมเดียวกันคือ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ (บริษัทแม) บจก.ไทยรี เซอรวิสเซส และบจก. ไทยรี แอคชัวเรียล 

คอนซัลต้ิง ไดแก รายการคาบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และรายการใหเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งจะยังคงเกิดขึ้นตอไป โดยรายการคาบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรบุคคล รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการใชทรัพยากรรวมกัน

กับบริษัทในกลุมเดียวกันทำใหเกิดการประหยัดคาใชจาย สวนการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารสำนักงานจะมีการคิดคา

เชาในอัตราที่ใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

 ความสัมพันธของนายอภิรักษฯ และบริษัทฯ

 นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล ดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต 

โดยบมจ. ไทยประกันชีวิต เปนหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตในประเทศซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ นายอภิรักษฯ 

เปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในธุรกิจประกันชีวิตมากวา 30 ป ซึ่งเปนประโยชนตอการ

ดำเนินธุรกิจประกันภัยตอของบริษัทฯ ปจจุบันขนาดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบมจ. ไทยประกันชีวิต 

อยูในระดับต่ำกวา 20 ลานบาท จึงเช่ือวาความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและ

การใหความเห็นท่ีเปนอิสระ ท้ังน้ีหากในอนาคตขนาดของรายการระหวางกันดังกลาวมีมูลคาสูงข้ึน บริษัทฯ จะ

ดำเนินการเปดเผยขอมูลท่ีจำเปนเพ่ิมเติมในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ 

หรืออาจพิจารณาเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อใหที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณา
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คำอธิบายและการวิเคราะห
       ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

 1. ผลการดำเนินงาน

 ภาพรวมผลการดำเนินงาน

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่ง

จะถูกกันไวเปนเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตสวนนี้โดยนำไปลงทุน

เพื่อสรางผลตอบแทนใหครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น นอกจากการประกันชีวิตตอแลว การลงทุนจึง

ถือเปนธุรกรรมที่มีความสำคัญมากตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากเบี้ย

ประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 94 - 96 ของรายไดรวม รองลงมาไดแก รายไดจาก

การลงทุนซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4-5 ของรายไดรวม และรายไดที่เหลือมาจากรายไดคาจาง

และคาบำเหน็จ และรายไดอื่น

 ลักษณะงานของธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตของบริษัทฯ จะเปนการรับประกันชีวิตตอ

จากบริษัทประกันชีวิตในประเทศ โดยแบงตามลักษณะธุรกิจประเภทการประกันภัยได 2 ประเภทหลัก 

ไดแก การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และการประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

การประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับใหแกบริษัทฯ โดยการ

ประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา มีอัตราการเติบโตสูงและคิดเปนสัดสวนที่มากขึ้นของเบี้ยประกันภัย

รับรวมของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับในอดีต

 สำหรับการลงทุน บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ตั้งแตป 2554 ถึง ป 2556 อยูที่

ระดับประมาณรอยละ 4 - 5 โดยสวนประกอบหลักของสินทรัพยลงทุนไดแก เงินลงทุนที่จะถือจนครบ

กำหนดซึ่งไดแก หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หุนกู เปนตน โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 

ของสินทรัพยลงทุนทั้งหมด รองลงมาไดแก เงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งไดแก ตราสารทุน และหนวยลงทุน 

เปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของสินทรัพยลงทุน

 รายได

 รายไดของบริษัทฯ มาจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได รายไดคาจางและคาบำเหน็จ และรายได

จากการลงทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได คือ เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดซึ่งคำนวณจากเบี้ยประกันภัย

รับทั้งหมด หักดวยเบี้ยประกันภัยตอและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในป 

2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได เทากับ 1,344.99 ลานบาท 

1,040.66 ลานบาท และ 839.24 ลานบาทตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 29.24 และ

รอยละ 24.00 ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจ

ประกันชีวิตในประเทศโดยรวมที่เติบโตเพิ่มขึ้นทุกป (อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 12.78 ตอป (CAGR) 

ในระหวางป 2547 – ป 2556) ซึ่งสงผล ซึ่งสงผลทำใหบริษัทฯ ไดรับเบี้ยประกันภัยตอรับประเภทดั้งเดิม 

เพิ่มขึ้นจากบริษัทประกันชีวิตคูสัญญาเชนเดียวกัน
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 นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประกันชีวิตในประเภทรวมพัฒนาที่บริษัทฯ ไดรวม

คิดคนและพัฒนากับบริษัทประกันชีวิตอื่นซึ่งมีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งทำให

บริษัทฯ ไดรับสวนแบงการรับประกันภัยตอที่มากกวาการรับประกันภัยตอแบบดั้งเดิม

 

การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม  943.24 70.13 767.25 73.73 694.64  82.77

การประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนา  401.75 29.87 273.41 26.27 144.60  17.23

รวม 1,344.99 100.00 1,040.66 100.00 839.24 100.00

จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ จำนวนเงิน     รอยละ
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ

2556 2555 2554

(หนวย: ลานบาท)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 943.24 401.75 767.25 273.41

คาใชจายในการรับประกันภัย 683.89 210.89 596.59 183.49

กำไรจากการรับประกันภัยตอ 259.35 190.86 170.66 89.92

อัตรากำไรจากการรับประกันภัยตอ (รอยละ) 27.50 47.51 22.24 32.89

การประกันชีวิต
ประเภทด้ังเดิม

การประกันชีวิต
ประเภทรวม
พัฒนา 

การประกันชีวิต
ประเภทรวม
พัฒนา 

การประกันชีวิต
ประเภทด้ังเดิม

2556 2556

(หนวย: ลานบาท)

  จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดมีการจำแนกสวนงาน

ดำเนินงานออกเปน 2 สวน ประกอบดวย ผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และผลิตภัณฑประกันชีวิต

ประเภทรวมพัฒนา ดังนี้

  จากตารางขางตนจะเห็นวาบริษัทฯ มีอัตรากำไรจากการรับประกันภัยตอจากการประกันชีวิตประเภท

รวมพัฒนาซึ่งบริษัทฯ มีบทบาทเขาไปเปนผูนำเสนอและรวมกับบริษัทประกันชีวิตอื่นเพื่อคิดคนและ

พัฒนากรมธรรมประเภทใหมที่คาดวาจะเปนที่ตองการของตลาด โดยไดจัดทำแผนการตลาด รวมถึงหา

ชองทางการตลาดดวย สูงกวาการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม โดยในป 2556 บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากการ

รับประกันภัยตอจากการประกันชีวิตประเภทรวมพัฒนารอยละ 47.51 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 32.89 และมีอัตรากำไรจากการรับประกันภัยตอจากการประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิมรอยละ 27.50 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 22.24 

เนื่องจากฐานลูกคามีขนาดใหญขึ้น ทำใหมีการกระจายความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น  
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 รายไดคาจางและคาบำเหน็จ

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เปนการทำสัญญาประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิต โดย

ภายหลังจากที่รับประกันภัยตอมาแลว บริษัทฯ จะมีการเอาประกันภัยตอชวงกลับไปยังบริษัทประกันชีวิต

คูสัญญาบางรายที่มีขอตกลงสัญญาประกันภัยตอชวงตามสัดสวนที่ไดตกลงกัน ภายใตสัญญาประกันภัย

ตอชวงจะแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการประกันภัยตอชวงอันประกอบดวย (1) เบี้ยประกันภัยตอชวง 

(2) รายไดคาบำเหน็จ ตามขอตกลงในสัญญา และ (3) คาสินไหมทดแทนรับคืนตามความรับผิดตอ

กรมธรรมในสัญญาประกันภัยตอนั้นๆ ดังนั้นรายไดคาจางและคาบำเหน็จจึงเปรียบเสมือนสวนลดรับจาก

การประกันภัยตอ ตามสัญญาประกันภัยตอชวง ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีรายไดคาจาง

และคาบำเหน็จเทากับ 4.32 ลานบาท 5.58 ลานบาท และ 5.59 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการ

เติบโตลดลงรอยละ 22.60 และรอยละ 0.09 ตามลำดับ รายไดคาจางและคาบำเหน็จจะเปลี่ยนแปลงเปน

อัตราสวนตามการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยตอชวง โดยในป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีนโยบาย

การเก็บเบี้ยประกันภัยตอรับไวที่บริษัทฯ มากขึ้นแตเปลี่ยนรูปแบบการเอาประกันภัยตอเปนการซื้อ

ประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน (excess of loss protection) แทนการเอาประกันภัยตอชวง

แบบเฉพาะราย ซึ่งสงผลใหมีการเอาประกันภัยตอชวงลดลงจึงทำใหรายไดคาจางและคาบำเหน็จลดลง

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ

 รายไดจากการลงทุนสุทธิคือรายไดที่ไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยตางๆ รวมถึงการใหกูยืมเงิน 

ซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ย เงินปนผล กำไรจากการขายสินทรัพยลงทุน และสวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวม เปนตน

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการลงทุนสุทธิเทากับ 58.41 ลานบาท 

52.45 ลานบาท และ 48.37 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.36 และรอยละ 

8.44 ตามลำดับ โดยรายไดจากการลงทุนสุทธิดังกลาวคิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 

4.92 รอยละ 5.22 และรอยละ 5.13 ตามลำดับ  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิจะผันแปรไปตามสภาวะการลงทุนในแตละป เชน อัตราดอกเบี้ยจาก

ตราสารหน้ี หรือเงินปนผลท่ีจะไดรับจากการลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เปนตน ในป 2556 บริษัทฯ 

มีรายไดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก

ผลประกอบการของบริษัทรวม และผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร สำหรับป 2555 

การเติบโตของรายไดจากการลงทุนสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร เนื่องจากอัตรา

ผลตอบแทนสูงกวาปกอน 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน/1 (รอยละ) 4.37 5.05 4.57

เงินลงทุน/2 (ลานบาท) 1,336.07 1,038.98 970.59

รายการ 2556 2555 2554
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/1 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนคำนวณจาก ผลรวมของรายไดจากการลงทุนสุทธิ กำไรจากการขายสินทรัพยลงทุน และ สวนแบงผลกำไร

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม หารดวยเงินลงทุน

/2 เงินลงทุนประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป เงินใหกูยืม 

และเงินลงทุนในบริษัทรวม

 

 รายไดรวม

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 1,400.81 ลานบาท 1,093.36 ลานบาท

และ 887.66 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 28.12 และรอยละ 23.17 ตามลำดับ 

โดยรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมก็มีสาเหตุหลักมาจาก

การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเชนเดียวกัน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนสุทธิ

 คาใชจาย

 คาใชจายหลักของบริษัทฯ แบงเปน 2 สวนไดแก 1. คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

คาสินไหมทดแทน และ 2. คาใชจายในการรับประกันภัย

 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน ประกอบดวย คาสินไหมทดแทน

ที่เกิดขึ้นทั้งที่มีการชำระแลวและยังไมไดชำระใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนในกรณีที่ผูเอาประกันภัย

เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต เมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุ

ครบตามที่กรมธรรมกำหนด หรือครบชวงเวลาที่กรมธรรมกำหนดไว หักดวยคาสินไหมทดแทนรับคืนจากการ

เอาประกันภัยตอ รวมถึงสำรองคาสินไหมทดแทน ตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยพิจารณาจาก

คาประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายแกผูเอาประกันภัยในอนาคต สำหรับรายการ

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันประเมิน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทไดรับรายงานและยัง

ไมไดรับรายงาน ทั้งนี้รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดการคาสินไหมทดแทนนั้นดวย

 

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม

ทดแทนเทากับ 502.25 ลานบาท 377.21 ลานบาท และ 264.72 ลานบาท ตามลำดับ ทำใหใน 3 ปที่ผานมา

บริษัทฯ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน เทากับรอยละ 37.34 รอยละ 36.25 และรอยละ 31.54 ตามลำดับ

บริษัทฯ ไมสามารถบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนได เนื่องจาก

คาใชจายดังกลาวขึ้นอยูกับภัยที่เกิดกับผูเอาประกันภัย และการประมาณการการตั้งสำรองคาสินไหมทดแทน

ตามที่กลาวแลวขางตน อยางไรก็ตามการจายคาสินไหมทดแทนจะมีผลกระทบตอคาบำเหน็จกำไร ซึ่งหมายถึง 

สวนแบงกำไรจากผลการดำเนินงานที่บริษัทฯ ตองจายใหบริษัทประกันชีวิตคูสัญญา โดยสวนแบงกำไรจะมี
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 อัตราเพิ่มขึ้นและลดลงตามผลกำไรจากการรับประกัน ถาในปนั้นมีคาสินไหมทดแทนสูง สวนแบงกำไรก็จะ

ลดลง (หรือไมมีเลยก็ได) เชน หากบริษัทฯ ตองจายคาสินไหมทดแทนสำหรับงานที่บริษัทฯ รับจากบริษัท

ประกันชีวิตรายหนึ่งๆเปนจำนวนมาก อัตราคาบำเหน็จกำไรที่บริษัทฯ จะตองจายใหแกบริษัทประกันชีวิต

ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้นก็จะลดลงหรือไมมี 

 

 อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) คำนวณจากคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

คาสินไหมหารดวยเบี้ยประกันภัยรับที่ถือเปนรายได โดยอัตราสวนคาสินไหมทดแทนเปนหนึ่งในองคประกอบ

ที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายดำเนินงาน หรือ “Combined Ratio” ที่จะไดอธิบายตอไป

 คาใชจายในการรับประกันภัย

 คาใชจายในการรับประกันภัย ประกอบดวย คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 

และคาใชจายในการดำเนินงาน

 คาจางและคาบำเหน็จ

 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เปนการทำสัญญาประกันภัยตอ

กับบริษัทประกันชีวิต ภายใตสัญญาประกันภัยตอจะแสดงรายการบัญชีอันประกอบดวย (1) เบ้ียประกันภัยตอรับ 

(2) คาใชจายที่พึงหักได ไดแก คาบำเหน็จจาย ตามขอตกลงในสัญญา และ (3) คาสินไหมทดแทนจายตาม

ความรับผิดตอกรมธรรมในสัญญาประกันภัยตอนั้นๆ ดังนั้นคาจางและคาบำเหน็จ จึงเปรียบเสมือน สวนลด

จายจากการรับประกันภัยตอตามสัญญาประกันภัยตอ คาบำเหน็จแบงออกเปน 2 สวน คือคาบำเหน็จที่ตอง

จายใหแกบริษัทประกันชีวิตเม่ือสงงานใหบริษัทฯ และคาบำเหน็จกำไร ซ่ึงข้ึนอยูกับคุณภาพของงานท่ีรับประกัน 

หากงานที่รับประกันมีการจายคาสินไหมทดแทนสูง สวนแบงกำไรจากผลการดำเนินงานที่บริษัทฯ ตองจาย

ใหบริษัทประกันชีวิตคูสัญญา จะมีอัตราลดลง (หรือไมมีเลย) อยางไรก็ตามลักษณะธุรกิจประกันภัยตอของ

บริษัทฯ ทำใหไมมีรายการ “คาจาง” มีเพียงคาบำเหน็จเทานั้น ทั้งนี้ในงบการเงินไดแสดงรายการ “คาจาง

และคาบำเหน็จ” เนื่องจากเปนรูปแบบมาตรฐานที่ออกโดยสำนักงาน คปภ. ในป 2556 ป 2555 และป 2554 

บริษัทฯ มีคาจางและคาบำเหน็จเทากับ 385.69 ลานบาท 388.65 ลานบาท และ 303.86 ลานบาท ตามลำดับ 

ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนคาจางและคาบำเหน็จสุทธิเทากับรอยละ 28.36 รอยละ 36.81 และรอยละ 35.54 ตามลำดับ  

โดยในป 2556 คาจางและคาบำเหน็จมีอัตราสวนที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากสัดสวนการรับงานที่เปนเบี้ยปตอป

ซ่ึงมีอัตราการจายคาจางและบำเหน็จต่ำกวาเบ้ียปแรกมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีป 2554 ถึงป 2555 คาจาง

และคาบำเหน็จเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัทฯ ดังเห็นไดจากอัตราคาจางและคาบำเหน็จอยูในระดับใกล

เคียงกัน เนื่องจากชวงครึ่งปแรกของป 2555 บริษัทฯ รับงานโครงการใหมที่มีการใหคาบำเหน็จในอัตราสูงกวา
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เบี้ยปตอไป ทั้งนี้อัตราสวนคาจางและคาบำเหน็จสุทธิคำนวณจากคาจางและคาบำเหน็จหักรายไดคาจางและ

คาบำเหน็จหารดวยเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได โดยอัตราสวนคาจางและคาบำเหน็จสุทธิเปนหนึ่งใน

องคประกอบที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคาสินไหม

ทดแทนและคาใชจายดำเนินงาน หรือ “Combined Ratio” ที่จะไดอธิบายตอไป 

 

 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น

 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นประกอบดวย คาใชจายพนักงานที่เกี่ยวของกับการรับประกันภัย 

และคาใชจายที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยประเภทรวมพัฒนา ซึ่งมีการแบงสัดสวนกับบริษัทประกันคูคา

เชน คาใชจายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นเทากับ 11.16 ลานบาท 

19.80 ลานบาท และ 10.45 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 43.63 และเพ่ิมข้ึน

รอยละ 89.46 ตามลำดับ ในป 2556 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นที่ลดลง เนื่องจากเดิมมีการจัดสรร

คาใชจายในอัตราคงที่ และตั้งแตตนป 2556 เปนตนมามีการปรับปรุงวิธีการจัดสรรคาใชจายพนักงาน

ที่เกี่ยวของกับการรับประกันภัยตามจำนวนพนักงานที่เกี่ยวของกับการรับประกันภัยจริง สำหรับป 2555 

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากคาใชจายพนักงานท่ีเก่ียวของกับการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

ตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

 คาใชจายในการดำเนินงาน

 คาใชจายในการดำเนินงานประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร คาภาษีอากร 

และคาใชจายในการดำเนินงานอื่น

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดำเนินงานเทากับ 34.78 ลานบาท 

25.32 ลานบาท และ 15.43 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 37.34 และรอยละ 

64.14 ตามลำดับ โดยในป 2556 คาใชจายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน

พนักงาน มีการโอนยายและจัดตั้งหนวยงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จากเดิมที่ใชบุคลากรรวมกับ

บริษัทใหญ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมสำหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

สำหรับป 2555 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานและคาบริการใหคำ

แนะนำดานการบริหารจัดการ การใหคำปรึกษาและงานดานการสนับสนุน 

 โดยรวมในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการรับประกันภัยเทากับ 431.63 

ลานบาท 433.77 ลานบาท และ 329.74 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.49 

และเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.55 ตามลำดับ อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยในป 2556 ป 2555 และป 2554 

เทากับรอยละ 31.10 รอยละ 37.89 และรอยละ 39.18 ตามลำดับ ท้ังน้ีอัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย

คำนวณจากคาใชจายในการรับประกันภัยหารดวยเบี้ยประกันภัยรับ ทิศทางที่ลดลงของอัตราสวนดังกลาว 

แสดงถึงอัตราการเติบโตของคาใชจายในการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เติบโตชากวาการขยายตัวของเบี้ย

ประกันภัยรับของบริษัทฯ 
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 เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 คาใชจายสวนน้ีเปนคาใชจายท่ีบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทมีหนาท่ีตองนำสงเงินสมทบใหแกสำนักงาน 

คปภ. ในอัตรารอยละ 0.30 ของเบี้ยประกันรับหักเบี้ยประกันภัยตอในประเทศ (สำหรับเบี้ยปแรก) และ

รอยละ 0.15 ของเบี้ยประกันรับหักเบี้ยประกันภัยตอในประเทศ (สำหรับเบี้ยปตอไป) 

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายเงินสมทบสำนักงาน คปภ. เทากับ 2.64 ลานบาท 

2.31 ลานบาท และ 1.75 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 14.21 และรอยละ

32.27 ตามลำดับ ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในแตละป 

 อัตราสวนคาใชจายรับประกันภัยและคาใชจายดำเนินงาน

 อัตราสวนคาใชจายรับประกันภัยและคาใชจายดำเนินงานเปนหนึ่งในองคประกอบที่ใชในการวัด

ประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและคาใชจาย

ดำเนินงาน หรือ “Combined Ratio” ที่จะไดอธิบายตอไป โดยอัตราสวนคาใชคาใชจายรับประกันภัยและ

คาใชจายดำเนินงานคำนวณจาก คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นบวกคาใชจายดำเนินงานบวกเงินสมทบ

สำนักงาน คปภ.แลวหารดวยเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ โดยเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่นำมาคำนวณอัตราสวนนี้

จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ หักดวยเบี้ยประกันภัยตอ อัตราสวนคาใชจายรับประกันภัย

และคาใชจายดำเนินงานสุทธิของบริษัทฯ ในป 2556 ป 2555 และป 2554 เทากับรอยละ 3.54 รอยละ 

4.20 และรอยละ 3.36 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคาใชจายใหไมเกินกวารอยละ 5 ของ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ และไมสูงไปกวาคาเฉลี่ยของคาใชจายดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต

 อัตราสวนรวม (Combined Ratio)

 อัตราสวนรวมในป 2556 ป 2555 และป 2554 เทากับ รอยละ 69.24 รอยละ 77.26 และรอยละ 70.44

ตามลำดับ โดยในป 2556 อัตราสวนรวมท่ีลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีอัตราสวนคาจางและคาบำเหน็จสุทธิท่ีลดลง 

สำหรับป 2554 อัตราสวนรวมต่ำกวาป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทนในระดับที่ต่ำกวา

ป 2555

ตารางแสดงอัตราสวนรวม

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 37.34 36.25 31.54

อัตราสวนคาจางและบำเหน็จสุทธิ 28.36 36.81 35.54

อัตราสวนคาใชจายรับประกันภัย

และคาใชจายดำเนินงาน 3.54 4.20 3.36

อัตราสวนรวม (Combined Ratio) 69.24 77.26 70.44

คาใชจายในการดำเนินงาน 2556 2555 2554

(หนวย: รอยละ)
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 กำไรสุทธิ 

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 383.00 ลานบาท 220.80 ลานบาท 

และ 201.00 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 27.34 รอยละ 20.19 และ รอยละ 22.64 

ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในแตละปเพิ่มขึ้นเปนลำดับจากการเติบโตอยางตอเนื่องของเบี้ยประกันภัย

รับโดยในป 2556 อัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจายการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่ลดลง อยางไร

ก็ตามอัตรากำไรสุทธิในป 2555 ต่ำกวาป 2554 เนื่องจากตนทุนตางๆ ไดแก คาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น และ

คาใชจายในการดำเนินงาน เติบโตในอัตราสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได 

 อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 41.50

รอยละ 28.16 และรอยละ 26.14 ตามลำดับ

 2. ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย

 สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รายไดจากการลงทุน

คางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพยจากการประกันภัยตอ เงินลงทุนในหลักทรัพย และที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ ณ สิ้นป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,804.89 ลานบาท 

1,408.97 ลานบาท และ 1,289.33 ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.10 และรอยละ 9.28 ตามลำดับ 

โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยของบริษัทฯ มาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ และสินทรัพย

ลงทุนตามการเติบโตของบริษัท 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 62.07 ลานบาท 

17.76 ลานบาท และ  19.94 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 3.44

รอยละ 1.26 และรอยละ 1.55 ตามลำดับ โดยปริมาณเงินสดในแตละสิ้นงวดบัญชีเปนระดับที่เพียงพอตอ

การดำเนินงาน 
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  รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ

 รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ คือ รายไดในสวนของดอกเบี้ย และผลตอบแทนอื่นที่เกิดจาก

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ในป 2556 ป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการลงทุนคางรับ

สุทธิเทากับ 9.81 ลานบาท 5.07 ลานบาท และ 2.57 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพย

รวมเทากับรอยละ 0.54 รอยละ 0.36 และรอยละ 0.20 ตามลำดับ ทั้งนี้รายไดจากการลงทุนคางรับสุทธิ

เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของฐานเงินลงทุนในหลักทรัพย

 เบี้ยประกันภัยคางรับ

 เบี้ยประกันภัยคางรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระแลวและอยูในระยะเวลาผอนผัน

การเรียกเก็บเงินจากลูกคาเฉพาะการรับประกันภัยแบบเฉพาะราย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดระยะ

เวลาในการผอนผันการชำระเบี้ยประกันเปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน

 ในป 2556 ป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยคางรับเทากับ 3.84 ลานบาท 3.13 ลานบาท 

และ 1.01 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.21 รอยละ 0.22 และ

รอยละ 0.08 ตามลำดับ เบี้ยประกันภัยคางรับมีจำนวนนอยและอยูในระดับที่ใกลเคียงกันทุกป เนื่องจาก

รายไดจากเบี้ยประกันภัยแบบเฉพาะรายมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันรับทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีอัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับเทากับ 0.90 วัน 0.65 วัน และ 0.46 วัน ตามลำดับ 

 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ ประกอบดวย เงินวางไวจากการประกันภัยตอ เงินคางรับเกี่ยวกับ

การประกันภัยตอ สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ และคาจางและคาบำเหน็จจาย

รอตัดบัญชี

 เงินวางไวจากการประกันภัยตอ คือ เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัย (ผูเอาประกันภัยตอ) 

เก็บจากบริษัทรับประกันภัยตอ เพื่อเปนหลักประกัน ในกรณีที่ผูรับประกันภัยตออาจประสบปญหาทางการเงิน

ไมสามารถชำระหนี้ไดตามสัญญาประกันภัยตอ เงินสำรองดังกลาวผูเอาประกันภัยตอจะคืน ใหในปถัดไป

หรือเมื่อวันสิ้นสุดสัญญา

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยจากการประกันภัยตอเทากับ 369.13 ลานบาท 

272.23 ลานบาท และ  244.35 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 20.45 

รอยละ 19.32 และรอยละ 18.95 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 71.84 81.90 60.48

เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 225.88 114.47 119.72

สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืน

จากบริษัทประกันภัยตอ 3.08 2.77 3.99

คาจางและคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชี 68.33 73.09 60.16

รวม 369.13 272.23 244.35

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 2556 2555 2554

(หนวย: ลานบาท)

 ในภาพรวมบริษัทฯ มีสินทรัพยจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้นทุกปจากการเติบโตของธุรกิจ โดยในป 

2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอที่เพิ่มขึ้น 

จากการรอเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยตอประเภทสัญญาตามขอตกลงตลาด และประเภทสัญญาตอกัน สวนคาจาง

และคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชีที่ลดลงนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราคาบำเหน็จจายที่ระบุในแตละสัญญา 

สำหรับป 2555 รายการหลักที่เพิ่มขึ้น ไดแก เงินวางไวจากการประกันภัยตอซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ 

มีเบี้ยประกันภัยรับสูงขึ้นจึงตองมีเงินวางไวกับคูสัญญาเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

 สินทรัพยลงทุน

 สินทรัพยลงทุนประกอบดวย เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป  

และเงินใหกูยืม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 เงินลงทุนเผื่อขาย

 เงินลงทุนเผื่อขายหมายถึง เงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนและมีวัตถุประสงคที่จะขายในอนาคต 

โดยประกอบดวย ตราสารทุน และหนวยลงทุน

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายเทากับ 411.02 ลานบาท 284.38 ลานบาท 

และ 242.07 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 22.77 รอยละ 20.18 และ

รอยละ 18.77 ตามลำดับ โดยสัดสวนเงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทฯ เปนตราสารทุนและหนวยลงทุนประมาณ

รอยละ 20 ตอรอยละ 80 ตามลำดับ 

 ทั้งนี้ เงินลงทุนเผื่อขายในป 2556 ป 2555 และป คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยลงทุนเทากับรอยละ 

32.26 รอยละ 27.85 และรอยละ 25.46 ตามลำดับ โดยในป 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น

เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มในหนวยลงทุน และมูลคายุติธรรมที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับป 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุน

เผื่อขายเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมูลคายุติธรรมที่เพิ่มสูงขึ้น
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 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด หมายถึง เงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนและมีวัตถุประสงคที่จะถือจน

ครบกำหนดไถถอน ไดแก หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หุนกู หุนกูแปลงสภาพ และเงินฝากธนาคาร

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดเทากับ 846.80 ลานบาท

726.37 ลานบาท และ  696.61 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 46.92 

รอยละ 51.55 และรอยละ 54.03 ตามลำดับ โดยสวนประกอบหลักของเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดคือ 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

 ทั้งนี้ เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดในป 2556 ป 2555 และป 2554 คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพย

ลงทุนเทากับรอยละ 66.47 รอยละ 71.13 และรอยละ 73.28 ตามลำดับ บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่จะถือจนครบ

กำหนดเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

 

 เงินลงทุนทั่วไป

 เงินลงทุนทั่วไป ไดแก เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งบันทึก

ตามราคาทุน

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปเทากับ 2.11 ลานบาท 2.11 ลานบาท 

และ 2.11 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 0.12 รอยละ 0.15 และรอยละ 

0.16 ตามลำดับ โดยในป 2554 ถึงป 2556 บริษัทฯ ไมไดมีการลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนทั่วไป

 

 เงินใหกูยืม

 เงินใหกูยืม คือ เงินที่บริษัทฯ ใหพนักงานกูยืมภายในบริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกพนักงาน

ในกรณีจำเปน และสนับสนุนใหพนักงานมีบานหรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

 ณ สิ้นป 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไมมียอดเงินใหกูยืมคงเหลือ สำหรับป 2554 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืม

เทากับ 0.22 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 0.02 ทั้งนี้ เงินใหกูยืมมิใชกิจกรรม

ลงทุนหลักของบริษัทฯ แตเปนนโยบายในการใหสวัสดิการพนักงานเทานั้น

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนแบบระมัดระวัง โดยมีสัดสวนการลงทุนในเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด

ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของสินทรัพยลงทุน

ทั้งหมด สำหรับเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของสินทรัพยลงทุนทั้งหมด จะถูกบันทึก

ตามมูลคายุติธรรมซึ่งในแตละชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสภาวะตลาดทุนได 

 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

93

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเทากับ 47.64 ลานบาท

50.06 ลานบาท และ 49.12 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมรอยละ 2.64 รอยละ

3.55 และรอยละ 3.81 ตามลำดับ โดยในป 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิลดลงจากคาเสื่อมราคา

สำหรับป 2555 มูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ

ยานพาหนะ

ที่ดิน 17.64 17.64 17.64

อาคาร 26.31 27.86 29.30

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน 1.46 1.70 2.06

คอมพิวเตอร 0.12 0.15 0.12

ยานพาหนะ 2.11 2.71 -

รวม - สุทธิ 47.64 50.06 49.12

รายการ 2556 2555 2554

(หนวย: ลานบาท)

 หนี้สิน

 ณ สิ้นป 2556 ป 2555 ป 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 713.31 ลานบาท 654.65 ลานบาท 

และ 475.71 ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.96 และรอยละ 37.62 ตามลำดับ โดยในป 2556 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสำรองคาสินไหมทดแทนและสำรองเบี้ยประกันภัย 

สำหรับป 2555 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสำรองเบี้ยประกันภัยและเจาหนี้

บริษัทประกันภัยตอ 

 

 เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ ประกอบดวย เบี้ยประกันภัยคางจาย คาจางและบำเหน็จรับรอตัดบัญชี และเงิน

คางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตออื่น 

 



คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

94

 ในป 2556 ป 2555 ป 2554 บริษัทฯ มีเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอเทากับ 169.98 ลานบาท 179.20 

ลานบาท และ 124.18 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอหนี้สินและสวนของเจาของรวม รอยละ 

9.42 รอยละ 12.72 และรอยละ 9.63 ตามลำดับ โดยในป 2556 เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอลดลงเนื่องจาก

เบี้ยประกันภัยตอคางจายและเงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอลดลงจากปกอน สำหรับป 2555 เจาหนี้

บริษัทประกันภัยตอเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ

 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย หมายถึง ประมาณการคาสินไหมทดแทน

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดตกลง หรือยังไมไดรับรายงาน และคาสินไหมทดแทนที่ตกลง

แลวแตผูเอาประกันภัยยังไมไดรับไป ทั้งนี้การประมาณการคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การคำนวณเงินสำรองประกันภัย 

 ในป 2556 ป 2555 และป 2554 บริษัทฯ มีสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

เทากับ 44.41 ลานบาท 25.11 ลานบาท และ 13.30 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอหนี้สิน

และสวนของเจาของรวม รอยละ 2.46 รอยละ 1.78 และรอยละ 1.03 ตามลำดับ  สำหรับป 2556 และป 

2555 บริษัทฯ มีการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายเพิ่มขึ้นตามเบี้ยประกันภัยรับ

ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น 

 

 สำรองเบี้ยประกันภัย

 สำรองเบ้ียประกันภัย หมายถึง เบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดสำหรับกรมธรรมท่ียังมีผลบังคับอยู 

โดยวิธีการตั้งสำรองเบี้ยประกันภัยเปนไปตามประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน คปภ.

 ในป 2556 ป 2555 ป 2554 บริษัทฯ มีสำรองเบี้ยประกันภัยเทากับ 395.43 ลานบาท 366.61 

ลานบาท และ 280.50 ลานบาท ตามลำดับ โดยคิดเปนอัตราสวนตอหนี้สินและสวนของเจาของรวม รอยละ 

21.91 รอยละ 26.02 และรอยละ 21.76 ตามลำดับ  โดยในป 2556 และป 2555 สำรองเบี้ยประกันภัย

เพิ่มขึ้นตามเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้น

 สวนของเจาของ

 ในป 2556 ป 2555 ป 2554 บริษัทฯ มีสวนของเจาของเทากับ 1,091.59 ลานบาท 754.32 ลานบาท 

และ 813.62 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรแตสวนของเจาของลดลงเนื่องจากการ

จายเงินปนผล ในขณะที่ป 2556 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกำไรประจำป การเพิ่มทุนจำนวน 

90 ลานหุนในเดือนสิงหาคมและการเสนอขายหุนตอประชาชนในเดือนตุลาคม จำนวน 10 ลานหุน คิดเปน

มูลคารวมกวา 180 ลานบาท 
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 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตาม

กฎหมายจำนวน 10 ลานบาทและใหจายเงินปนผลประจำปจากกำไรสุทธิสำหรับป 2555 งวดสุดทายเปนเงิน 

100 ลานบาท หรือคิดเปนเงินปนผล 0.20 บาทตอหุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลสำหรับป 2556 เปนเงิน 120 ลานบาท หรือคิดเปนเงินปนผล 0.20 บาทตอหุน 

 งบกระแสเงินสด

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหลักของบริษัทฯ มาจากเงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ และ

รายไดจากการลงทุน หักดวยคาจางและคาบำเหน็จ  คาใชจายในการดำเนินงาน และภาษีเงินไดนิติบุคคล 

โดยในป 2556 ป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดำเนินงานเทากับ 

337.43 ลานบาท  343.83 ลานบาท และ 172.41 ลานบาท ตามลำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นทุกปเนื่องจากการเติบโตของเงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ ซึ่งเปนผล

มาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกป 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 ในป 2556 ป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 

252.28 ลานบาท 36.01 ลานบาท และ 61.82 ลานบาท ตามลำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในป 2556 สูงขึ้นมาก เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำใหมีเม็ดเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ในป 2556 ป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 

40.84 ลานบาท 310.00 ลานบาท และ 100.00 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2556 ประกอบดวยรายการ

ไดมาจากการเพิ่มทุนและใชไปจากเงินปนผลจาย สวนในป 2555 และ 2554 รายการในกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินมีเพียงรายการเดียวคือเงินปนผลจาย

 โครงสรางเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ณ สิ้นป 2556 ป 2555 และป 2554 

เทากับ 0.65 เทา 0.87 เทา และ 0.58 เทา ตามลำดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2555 

เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจการในขณะที่

สวนของเจาของลดลงเนื่องจากมีการจายเงินปนผลใหผูถือหุน ในขณะที่ป 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน

เพิ่มขึ้นจากผลกำไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มีหนี้สินรวมลดลง
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 ปจจัยที่อาจมีผลตอการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 1. ความผันผวนของเศรษฐกิจ

 ความผันผวนของเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอกำลังการใชจายของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

ที่เศรษฐกิจอยูในภาวะซบเซา ผูบริโภคจะมีการระมัดระวังในการใชจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการตัดสินใจ

ในการทำประกันซึ่งผูบริโภคบางกลุมจะตัดสินใจทำเมื่อมีเงินออมเพียงพอ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยในแตละ

ชวงเวลาก็มีผลตอการตัดสินใจทำประกันของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบกันระหวางผลตอบแทน

ของตราสารเงินในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยยังมีผลกระทบกับผลตอบแทนในรูปเงินลงทุนของ

บริษัทฯ ซึ่งสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

 2. การขยายธุรกิจรับประกันภัยตอในประเทศไทยจากบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศ

 ปจจุบัน มีบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศขยายธุรกิจเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น การที่

บริษัทประกันชีวิตในประเทศบางรายมีบริษัทประกันชีวิตตางประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง 

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง เขามารวมทุนหรือเขามา

เปนผูถือหุนใหญ ทำใหบริษัทประกันชีวิตเหลาน้ีมีนโยบายการประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิตในตางประเทศ

ที่เขามารวมทุนหรือเปนผูถือหุนใหญเหลานี้ ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ อาจไมสามารถทำตลาดรับประกันภัยตอจาก

บริษัทประกันภัยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทประกันชีวิตตางชาติได
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สถิติผลประกอบการ
         และฐานะการเงิน

2556 2555 2554 2553

ผลการประกอบการสำหรับป (พันบาท)

 • เบี้ยประกันภัยตอรับรวม 1,387,856 1,144,948 841,638 606,664

 • เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ 1,373,504 1,127,988 821,764 588,157

 • เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 1,344,992 1,040,660 839,243 522,012

 • กำไรจากการรับประกันภัย 1 412,793 232,954 248,628 114,514

 • รายไดจากการลงทุนสุทธิ 58,406 52,449 48,368 51,960

 • กำไรกอนภาษี 473,685 286,680 298,189 166,492

 • กำไรสุทธิ 382,998 220,798 200,999 121,628

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)

 • อัตราคาสินไหมทดแทน 2 37.3 36.2 31.5 37.2

 • อัตราสวนคาใชจาย 3 31.9 41.1 38.9 40.3

 • อัตราสวนรวม  69.2 77.3 70.4 77.5

 • อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 41.5 28.2 26.1 18.0

 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.9 5.2 5.1 6.1

 • กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.71 0.44 0.40 0.24

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป (พันบาท)

 • สินทรัพยรวม 1,804,892 1,408,970 1,289,330 1,190,820

 • สินทรัพยลงทุนรวม 1,336,066 1,038,978 970,589 915,804

 • หนี้สินรวม 713,306 654,646 475,708 466,804

 • ทุนเรียกชำระแลว 600,000 500,000 500,000 500,000

 • เงินกองทุน (สวนของผูถือหุน) 1,091,586 754,324 813,622 724,016

 • มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน) 1.82 1.51 1.63 1.45

 • เงินปนผล (บาทตอหุน)  0.45 0.42 0.40  0.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : 1. ตั้งแตป 2554 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรูคาจางและคาบำเหน็จเปนการทยอยรับรูเปนรายไดและคาใชจายเปนรายเดือนตลอดอายุ

กรมธรรมตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่รับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย  * ขอมูลป 2553 ถูกปรับปรุงใหม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องการรับรูคาจางและคาบำเหน็จขางตน 

2. ตั้งแตป 2556 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการจัดทำงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(ปรับปรุง 2552) * ขอมูลป 2555 2554 และ 2553 ถูกปรับปรุงใหม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวมขางตน

หมายเหตุ : 1. สุทธิหลังหักคาใชจายดำเนินงานและหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี) 2 . อัตราคาสินไหมทดแทน หมายถึง คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตอเบี้ยประกันที่ถือเปนรายได

3. อัตราสวนคาใชจาย หมายถึง คาจางและบำเหน็จตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดรวมคาใชจายดำเนินงานตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 



รายงานความรับผิดชอบ
        ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  ตอรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยมีการเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีการ

เปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและดูแลใหมีกระบวนการในการประเมิน

ความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามใหมีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล ในการนี้คณะกรรมการ

ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิที่ไมเปนผูบริหารเปนผูกำกับดูแลในเรื่องดังกลาว และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ สามารถสรางความเชื่อมั่น

ไดวางบการเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกตองในสาระสำคัญ

(นายสุจินต หวั่งหลี)

 ประธานกรรมการ

 (นายสุทธิ รจิตรังสรรค)

กรรมการและผูอำนวยการใหญ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

98



รายงานการกำกับดูแลกิจการ
          ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

99

 เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน มีนายชลอ เฟองอารมย เปนประธานฯ นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล 

และนายอลัน ชิ ยิม แคม เปนกรรมการฯ โดยนายอภิรักษ ไทพัฒนกุล และนายอลัน ชิ ยิม แคม เปนผูมีความรูและประสบการณในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสอบทานใหบริษัทฯ

มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร ความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการดูแล การทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ตลอดจนมีหนาท่ีในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแตงต้ังผูสอบบัญชี

 ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวน โดยไดมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง และในการประชุมแตละครั้ง กรรมการตรวจสอบ

ไดเขาประชุมโดยครบองคประชุม นอกจากนี้ยังไดเชิญผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และฝายบริหารความเสี่ยงเขารวมประชุมในวาระที่

เกี่ยวของดวย สาระสำคัญของงานที่ไดปฏิบัติไป ในรอบป 2556 พอสรุปไดดังนี้

 1.  ทำการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ กอนเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

  กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 2.  พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน โดยเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง บริษัท สำนักงาน 

   เอินสท แอนด ยัง จำกัด เปนผูสอบบัญชีประจำป 2556 ของบริษัทฯ ตออีกปหนึ่ง

 3.  ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานและขอบเขตการดำเนินงานสอบบัญชี สอบทานแผนการ

   ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ เพื่อใหมั่นใจไดวาการตรวจสอบงบการเงินไดทำไปอยางครบถวนเหมาะสมตาม

  มาตรฐานการสอบบัญชี 

 4.  กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ทำการสอบทาน

  รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาการตรวจสอบไดทำไปอยางครบถวนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบ รวมถึงมีการ

  ติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 5.  ทำการสอบทานการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนประจำในทุกไตรมาส

 6.  ทำการสอบทานรายงานธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนประจำในทุกไตรมาส

 7.  กำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการสอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง  การปฏิบัติตามนโยบาย

  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานการบริหารความเสี่ยงองคกรจากคณะกรรมการบริหาร

  ความเสี่ยงและไดใหขอเสนอแนะอยางสม่ำเสมอ

 8.  จัดใหมีการประเมินผลงานของตนเองเปนประจำทุกป และนำผลการประเมินเขาหารือรวมกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 9. จัดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจำทุกป และนำผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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2557                2556                % เพ่ิม

การตรวจสอบงบการเงินสำหรับป 716,000 530,000 35.1

การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 369,000 246,000 50.0

การตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 525,000 350,000 50.0

การสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในเรื่องลงทุน* - 100,000 (100.0)

รวมคาสอบบัญชี 1,610,000 1,226,000 31.3

หมายเหตุ: * ขอกฎหมายที่เคยกำหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองจางผูสอบบัญชีเพื่อสอบทานและประเมินการควบคุมภายในเรื่องลงทุน ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 

 1. รายงานทางการเงินของบริษัทฯ เปนที่เชื่อถือได มีความถูกตอง ครบถวน เปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี มีการเปดเผยขอมูลในงบ

  การเงินอยางเพียงพอและทันเวลา

 2. บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารและระบบการ

  ติดตามที่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

 3.  บริษัทฯ ไมมีการปฏิบัติอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

  กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4.  ผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงตั้งเปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทประกันชีวิตหลายแหง ตลอดจน มีเครือขายครอบคลุมและ

  เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งจะทำใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยูในระดับสากล อีกทั้งผูสอบบัญชีและ

  ผูที่ไดรับมอบหมายใหลงนามรับรองงบการเงินทุกทานมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

  ทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ทำใหเชื่อมั่นไดวาการตรวจสอบบัญชีจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

 5.  การทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวของหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น ไดมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย มีความสมเหตุสมผลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอบริษัทฯ ไมมีขอบงชี้หรือขอสังเกตอื่นใดที่สอถึง

  ความผิดปกติ

 6.  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยาง

  ถูกตอง ครบถวนทุกประการ โดยไดรับความรวมมือสนับสนุนดวยดีจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเสนอตอที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนแตงตั้งบริษัท สำนักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

สำหรับป 2557 โดยขอใหกำหนดคาตอบแทนเปนเงินรวม 1,610,000 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 31.3 จากของป 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายชลอ เฟองอารมย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

 ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

  ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได

ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ

สำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน

ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ

แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ

งบการเงินโดยรวม 

 

 ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 

 ความเห็น

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด

วันเดียวกันของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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 ขอมูลและเหตุการณที่เนน

 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ในการนำวิธีสวนไดเสียมาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินซึ่งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯไดนำเสนองบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ไดนำมาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

นงลักษณ พุมนอย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด)

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2557



FINANCIAL
statement and Notes to financial statements



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

งบแสดงฐานะการเงิน

104

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8  62,069,277 17,755,381 19,939,026 62,069,277 17,755,381 19,939,026

รายไดจากการลงทุนคางรับ   9,808,244 5,074,037 2,565,971 9,808,244 5,074,037 2,565,971

เบ้ียประกันภัยคางรับ 9  3,836,988 3,125,904 1,009,656 3,836,988 3,125,904 1,009,656

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 10  369,134,443 272,229,824 244,354,001 369,134,443 272,229,824 244,354,001

สินทรัพยลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 11

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 11.1 411,018,234 284,379,503 242,070,634 411,018,234 284,379,503 242,070,634

       เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 8, 11.2 846,800,953 726,368,742 696,610,760 846,800,953 726,368,742 696,610,760

       เงินลงทุนท่ัวไป 11.3 2,105,720 2,105,720 2,105,720 2,105,720 2,105,720 2,105,720

   เงินใหกูยืม   -  -  222,499 - - 222,499

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12  14,071,596 8,368,867 9,639,925 6,000,000  6,000,000 6,000,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13  47,638,904 50,062,956 49,122,099 47,638,904 50,062,956 49,122,099

สินทรัพยไมมีตัวตน   264,318 265,020 295,600 264,318 265,020 295,600

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18   37,698,159 38,529,782 21,265,252 37,698,159 38,529,782 21,265,252

สินทรัพยอ่ืน   444,855 704,666 129,046 444,855 704,666 29,046

รวมสินทรัพย   1,804,891,691 1,408,970,402 1,289,330,189 1,796,820,095 1,406,601,535 1,285,690,264

 

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 2556

หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท) 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน

ภาษีเงินไดคางจาย  59,738,957 46,854,305 38,361,594 59,738,957 46,854,305  38,361,594

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 14 169,976,827 179,202,338 124,181,407 169,976,827 179,202,338 124,181,407

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

 • สำรองคาสินไหมทดแทนและ

   คาสินไหมทดแทนคางจาย 15 44,412,547 25,113,983 13,296,914 44,412,547 25,113,983  13,296,914

 • สำรองเบี้ยประกันภัย 16 395,429,956 366,608,424 280,498,912 395,429,956 366,608,424  280,498,912

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 17 10,435,106 8,903,159 1,944,828 10,435,106 8,903,159  1,944,828

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 20,501,193 22,537,248 14,589,982 19,694,033 22,300,362  14,171,391

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  1,091,157 1,781,687 - 1,091,157 1,781,687  -

หนี้สินอื่น   11,719,791 3,645,297 2,834,877 11,719,791 3,645,297  2,834,877

รวมหนี้สิน   713,305,534 654,646,441 475,708,514 712,498,374 654,409,555  475,289,923

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 2556

หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

 (หนวย: บาท) 



งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 19

 ทุนจดทะเบียน        

       หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคา

  หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม และ

  1 มกราคม 2555: หุนสามัญ 

  50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  600,000,000 500,000,000 500,000,000 600,000,000 500,000,000 500,000,000

    ทุนที่ออกและชำระแลว 

       หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคา

  หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม และ

  1 มกราคม 2555: หุนสามัญ 

  50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  600,000,000 500,000,000 500,000,000 600,000,000 500,000,000 500,000,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 79,162,825 - - 79,162,825 - -

กำไรสะสม

    จัดสรรแลว

  สำรองตามกฎหมาย 21 60,000,000  50,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000

    ยังไมจัดสรร  328,320,873 175,322,800 264,525,034 321,056,437 173,190,819 261,303,700

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  24,102,459 29,001,161 (903,359) 24,102,459 29,001,161 (903,359)

รวมสวนของเจาของ  1,091,586,157 754,323,961 813,621,675 1,084,321,721 752,191,980 810,400,341

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  1,804,891,691 1,408,970,402 1,289,330,189 1,796,820,095 1,406,601,535 1,285,690,264

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 2556

หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

 (หนวย: บาท) 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  22 1,344,992,091 1,040,660,355 1,344,992,091  1,040,660,355 

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 22 4,319,267 5,580,519 4,319,267  5,580,519 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ  51,498,669 47,120,075 52,698,669  53,720,075 

รวมรายได   1,400,810,027 1,093,360,949 1,402,010,027  1,099,960,949

คาใชจาย  

การรับประกันภัย

 คาสินไหมทดแทน

  คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย

  ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 22 502,250,272 377,208,201 502,250,272  377,208,201

 คาจางและคาบำเหน็จ 22 385,694,215 388,650,341 385,694,215 388,650,341

 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 22  11,160,235 19,798,172 11,160,235 19,798,172

คาใชจายในการดำเนินงาน 23 34,776,839 25,321,488 34,776,839 25,321,488

รวมคาใชจายการรับประกันภัย  933,881,561 810,978,202  933,881,561 810,978,202

กำไรจากการรับประกันภัย  466,928,466 282,382,747 468,128,466  288,982,747

กำไรจากเงินลงทุน  4,238 - 4,238 -

สวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  6,902,729 5,328,942  -

รายไดอื่น    2,485,556 1,440,342 2,485,556  1,440,342

คาใชจายอื่น  - (163,943)  -  (163,943)

กำไรจากการดำเนินงาน  476,320,989 288,988,088 470,618,260  290,259,146

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ      

   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (2,636,421) (2,308,471) (2,636,421)  (2,308,471)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  473,684,568  286,679,617 467,981,839  287,950,675

คาใชจายภาษีเงินได 18 (90,686,495) (65,881,851) (90,116,221)  (66,063,556)

กำไรสำหรับป  382,998,073 220,797,766 377,865,618  221,887,119

กำไรตอหุน 25

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับ  0.71 0.44 0.70 0.44

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)  536,739,725 500,000,000 536,739,725  500,000,000

 

 

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2556 2555 2556 2555

หมาย
เหตุ

(ปรับปรุงใหม)

 (หนวย: บาท) 



งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >> 

รายได 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  22 1,344,992,091 1,040,660,355 1,344,992,091  1,040,660,355 

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 22 4,319,267 5,580,519 4,319,267  5,580,519 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ  51,498,669 47,120,075 52,698,669  53,720,075 

รวมรายได   1,400,810,027 1,093,360,949 1,402,010,027  1,099,960,949

คาใชจาย  

การรับประกันภัย

 คาสินไหมทดแทน

  คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย

  ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 22 502,250,272 377,208,201 502,250,272  377,208,201

 คาจางและคาบำเหน็จ 22 385,694,215 388,650,341 385,694,215 388,650,341

 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 22  11,160,235 19,798,172 11,160,235 19,798,172

คาใชจายในการดำเนินงาน 23 34,776,839 25,321,488 34,776,839 25,321,488

รวมคาใชจายการรับประกันภัย  933,881,561 810,978,202  933,881,561 810,978,202

กำไรจากการรับประกันภัย  466,928,466 282,382,747 468,128,466  288,982,747

กำไรจากเงินลงทุน  4,238 - 4,238 -

สวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  6,902,729 5,328,942  -

รายไดอื่น    2,485,556 1,440,342 2,485,556  1,440,342

คาใชจายอื่น  - (163,943)  -  (163,943)

กำไรจากการดำเนินงาน  476,320,989 288,988,088 470,618,260  290,259,146

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ      

   สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (2,636,421) (2,308,471) (2,636,421)  (2,308,471)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  473,684,568  286,679,617 467,981,839  287,950,675

คาใชจายภาษีเงินได 18 (90,686,495) (65,881,851) (90,116,221)  (66,063,556)

กำไรสำหรับป  382,998,073 220,797,766 377,865,618  221,887,119

กำไรตอหุน 25

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับ  0.71 0.44 0.70 0.44

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)  536,739,725 500,000,000 536,739,725  500,000,000

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำไรสำหรับป  382,998,073 220,797,766 377,865,618  221,887,119

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 • ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยเผื่อขาย  (6,123,377) 37,424,645  (6,123,377)   37,424,645

 • ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกำไร

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  1,224,675 (7,520,125) 1,224,675  (7,520,125)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี  (4,898,702) 29,904,520 (4,898,702)   29,904,520

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  378,099,371 250,702,286  372,966,916   251,791,639

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

 (หนวย: บาท) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  779,250,092 799,349,847  779,250,092  799,349,847

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น  (11,160,235) (19,798,172)  (11,160,235)   (19,798,172)

รายไดจากการลงทุน  47,968,700 51,212,009  47,968,700  51,212,009

รายไดอื่น   2,485,556 1,440,342  2,485,556  1,440,342

คาจางและคาบำเหน็จ  (376,604,339) (396,012,074)   (376,604,339)   (396,012,074)

คาใชจายในการดำเนินงาน  (28,147,702) (17,447,042)   (28,147,702)   (17,447,042)

คาใชจายอื่น  - (163,943)  -  (163,943)

ภาษีเงินได   (77,781,600) (74,226,529)  (77,781,600)  (74,226,529)

อื่นๆ     1,419,159 (526,717)  1,419,159  (526,717)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน    337,429,631 343,827,721  337,429,631  343,827,721

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดมา 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย  279,151,268  475,812,521    279,151,268    475,812,521

 เงินใหกูยืม  -  222,499    -   222,499

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน   279,151,268  476,035,020    279,151,268    476,035,020

กระแสเงินสดใชไป 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย  (530,306,733) (510,454,728)  (530,306,733)  (510,454,728)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (1,123,095) (1,591,658)  (1,123,095)  (1,591,658)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (531,429,828) (512,046,386)   (531,429,828)   (512,046,386)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (252,278,560) (36,011,366)   (252,278,560)   (36,011,366)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  185,000,000  - 85,000,000  -

เงินสดจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายหุน  (5,837,175)  - (5,837,175)   -

เงินปนผลจาย  (220,000,000) (310,000,000)  (220,000,000)  (310,000,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (40,837,175) (310,000,000)  (40,837,175)   (310,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  44,313,896 2,183,645)   44,313,896   (2,183,645)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  17,755,381 19,939,026   17,755,381   19,939,026

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 8  62,069,277 17,755,381   62,069,277  17,755,381

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

 ในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี  (4,898,702) 29,904,520    (4,898,702)   29,904,520

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2556 2555 2556 2555

หมาย
เหตุ

(ปรับปรุงใหม)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>
 (หนวย: บาท) 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม  500,000,000  -  50,000,000   261,303,700  (1,173,194) 269,835 (903,359) 810,400,341

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

    เนื่องจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 -  -  -  3,221,334 -   -  -   3,221,334

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง  500,000,000  -   50,000,000  264,525,034 (1,173,194) 269,835 (903,359) 813,621,675

เงินปนผลจาย 26  -   -  -  (310,000,000) -  -  - (310,000,000)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป - ปรับปรุงใหม  -  -  -  220,797,766 37,424,645 (7,520,125) 29,904,520 250,702,286

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  500,000,000  -  50,000,000  175,322,800 36,251,451 (7,250,290) 29,001,161 754,323,961

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม  500,000,000  -   50,000,000  173,190,819 36,251,451 (7,250,290) 29,001,161 752,191,980

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

    เนื่องจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม 4  -   -  -  2,131,981  -  -  -  2,131,981

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  500,000,000  -  50,000,000  175,322,800  36,251,451 (7,250,290) 29,001,161 754,323,961

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 19, 20 100,000,000  79,162,825  -   -  -  -   -  179,162,825

เงินปนผลจาย 26 -   -   -  (220,000,000) -  -   -  (220,000,000)

โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน

    สำรองตามกฎหมาย 21 -  -  10,000,000  (10,000,000) -  -  -  -

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   -  -  -  382,998,073 (6,123,377) 1,224,675 (4,898,702) 378,099,371

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  600,000,000  79,162,825 60,000,000 328,320,873 30,128,074 6,025,615) 24,102,459 1,091,586,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชำระแลว

สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

จัดสรรแลว - 

สำรองตาม

กฎหมาย

ยังไมจัดสรร

สวนเกิน (ต่ำกวา) 

ทุนจากการวัด

มูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพย

เผื่อขาย

ภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีที่รับรูหรือ

โอนออกจากกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น

รวมองคประกอบ

อื่นของ

สวนของเจาของ

รวมสวนของ

เจาของ

กำไรสะสม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

 (หนวย: บาท) 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >> 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  500,000,000  - 50,000,000  261,303,700 (1,173,194) 269,835 (903,359) 810,400,341

เงินปนผลจาย 26  -  - -  (310,000,000) - - - (310,000,000)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  -  - -  221,887,119 37,424,645 (7,520,125) 29,904,520 251,791,639

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  500,000,000  - 50,000,000  173,190,819 36,251,451 (7,250,290) 29,001,161 752,191,980

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  500,000,000  - 50,000,000  173,190,819 36,251,451 (7,250,290) 29,001,161 752,191,980

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 19, 20 100,000,000 79,162,825 - - - - - 179,162,825

เงินปนผลจาย 26 -  -  - (220,000,000) - - - (220,000,000)

โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน

    สำรองตามกฎหมาย 21 -  - 10,000,000 (10,000,000) - - - -

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   - - - 377,865,618 (6,123,377) 1,224,675 (4,898,702) 372,966,916

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  600,000,000 79,162,825 60,000,000 321,056,437 30,128,074 (6,025,615) 24,102,459 1,084,321,721

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชำระแลว

สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

จัดสรรแลว - 

สำรองตาม

กฎหมาย

ยังไมจัดสรร

สวนเกิน (ต่ำกวา) 

ทุนจากการวัด

มูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพย

เผื่อขาย

ภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีที่รับรูหรือ

โอนออกจากกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น

รวมองคประกอบ

อื่นของ

สวนของเจาของ

รวมสวนของ

เจาของ

กำไรสะสม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 (หนวย: บาท) 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 >>

 1. ขอมูลทั่วไป

  บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน และมีบริษัท 

ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ

การรับประกันชีวิตตอ ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู ณ เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนและใหเริ่มซื้อขายไดตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เปนตนไป

 2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่

เกี่ยวของซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)

การแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทำขึ้นเพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินน้ีไดจัดทำข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

 3. มาตรฐานการบัญชีใหม

  มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี

 3.1. มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี      

ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

  ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

  เงินตราตางประเทศ
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มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   

 ฉบับที่ 8 สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐาน
การบัญชี

 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

 ฉบับที่ 21  ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา

  เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

  หรือของ ผูถือหุน

มาตรฐานการบัญชี วันท่ีมีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน 1 มกราคม 2557

  ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 1 มกราคม 2557

  ที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

ไมมีผลกระทบตองบการเงินงวดปจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯไดนำมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช

 3.2. มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

วันท่ีมีผลบังคับใช

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไมเพื่อขาย 1 มกราคม 2557

  และการดำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐาน
การบัญชี

วันท่ีมีผลบังคับใช

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้น 1 มกราคม 2557

  ตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

วันท่ีมีผลบังคับใช

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ 1 มกราคม 2557                 

  รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

  คลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา 1 มกราคม 2557

  เชาหรือไม

ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 1 มกราคม 2557 

  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 1 มกราคม 2557 

  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน

  สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557
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 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง 

สัญญาประกันภัย ซึ่งอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช และยังไมสามารถสรุปผล

ไดในขณะนี้

 

 4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 5.6 เน่ืองจากบริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทรวม ในการนำวิธีสวนไดเสียมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

แสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

 จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 

มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน 

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 8,071,596 2,368,867 3,639,925

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 807,160 236,886 418,591

กำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น 7,264,436 2,131,981 3,221,334

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

 (หนวย: บาท) 

งบกำไรขาดทุน

สวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 6,902,729 5,328,942

รายไดจากการลงทุนสุทธิลดลง 1,200,000 6,600,000

คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 570,274 (181,705)

กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,132,455 (1,089,353)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.010 (0.002)

งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

2556 2555

 (หนวย: บาท) 
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 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 5.1 การรับรูรายได

 เบี้ยประกันภัยตอรับ

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวยเบี้ยประกันภัยตอรับ หักดวยมูลคาของกรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืน

เบี้ยประกันภัย และปรับปรุงดวยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายได

เมื่อบริษัทฯ ไดรับใบคำขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

และบริษัทฯ ไดยืนยันความคุมครองตามเงื่อนไขของการรับประกันภัยตอนั้น และปรับปรุงดวยสำรองเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

 รายไดคาจางและคาบำเหน็จ

 รายไดคาจางและคาบำเหน็จจากการเอาประกันภัยตอจะบันทึกเปนรายการรอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู

เปนรายไดเปนรายเดือนตลอดอายุกรมธรรมตามสัดสวนของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมรับรูเปนรายได

 ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปน

รายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล

 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืม โดยคำนวณจากยอดเงินตนที่คงคาง

 รายไดคาบริการ

 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขึ้นความสำเร็จของงาน

 5.2  การรับรูคาใชจาย

 เบี้ยประกันภัยตอจาย

 เบ้ียประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเม่ือไดโอนความเส่ียงจากการประกันภัย

ใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว

 คาใชจายคาจางและคาบำเหน็จ

 คาใชจายคาจางและคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยตอจะบันทึกเปนรายการรอตัดบัญชี โดยทยอย

รับรูเปนคาใชจายเปนรายเดือนตลอดอายุกรมธรรมตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่รับรูเปนรายได 
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 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนที่เกิดขึ้นในระหวางป 

หักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะรับรูเมื่อได

รับแจงจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอตามจำนวนที่ไดรับแจงและโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคา

ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ

 5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดใน

การเบิกใช

 5.4 เบี้ยประกันภัยคางรับ

 เบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัยตอเฉพาะรายแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ

บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งโดยทั่วไป

พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การวิเคราะหอายุหนี้ และตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 5.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

 สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจำนวนเงินวางไวจากการประกันภัยตอ เงินคางรับเกี่ยวกับ

การประกันภัยตอ สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ และคาจางและคาบำเหน็จจายรอ

ตัดบัญชี 

 เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทน 

คางรับ และรายการคางรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับ หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

โดยบริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได 

ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึ้นตามสัดสวน

ของการประกันภัยตอของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

ตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันภัย
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 เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

 เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจำนวนเบ้ียประกันตอคางจาย เงินคางจายเก่ียวกับการประกันภัยตอ 

และคาจางและคาบำเหน็จรับรอตัดบัญชี 

 เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภัยตอจาย และรายการคางจายอื่นๆ 

ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน 

 บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

หรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้

 (1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

 (2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจ

ที่จะรับรูประโยชนจากสินทรัพยในเวลาเดียวกับที่จายชำระหนี้สิน

 5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย

 บริษัทฯ วัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังตอไปนี้

 (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนบันทึกเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได

จำหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคา

ตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบ

กำหนดไถถอน

 (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

 (ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

(เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน)

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน

ทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดย

ใชอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน

คำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน

 บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับ

มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตาง

 



อาคาร    20 ป

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสำนักงาน 5 ป

คอมพิวเตอร   3 ป

ยานพาหนะ   5 ป
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ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปน

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 

จะถูกบันทึกเปนในสวนของกำไรหรือขาดทุน

 5.7 เงินใหกูยืม

 เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมสำหรับ

ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ

ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม(ลด) บันทึกบัญชี

เปนคาใชจายในระหวางป

 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

  บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกของอาคารในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา

  คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ

การใหประโยชนโดยประมาณดังนี้    
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 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได

รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการ

จำหนายสินทรัพย  จะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

 5.9 สินทรัพยไมมีตัวตน

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม 

(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯ ตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วา

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพย

ไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีอายุการใหประโยชน 10 ป

 5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ



การประกันชีวิตตอแบบสัญญา  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนย่ีสิบส่ี)

การประกันชีวิตตอเฉพาะราย  วิธีเฉล่ียรายวัน (วิธีเศษหน่ึงสวนสามรอยหกสิบหา)
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 5.11 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนที่จะจายจริง สวนสำรองคาสินไหมทดแทนจะบันทึก

เมื่อไดรับการแจงคำเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ

ประมาณการของฝายบริหารมูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรม

ที่เกี่ยวของ 

 บริษัทฯ ไดตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัทฯ 

ทราบ (Incurred but not reported claim : IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคต

สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสีย

ที่บริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรูไปแลวในบัญชี

 5.12 สำรองเบี้ยประกันภัย

 สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสำรองความเสี่ยงภัย

ที่ยังไมสิ้นสุด

 (1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

 (2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจำนวนเงินที่บริษัทฯจัดสำรองไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

บริษัทฯใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู 

โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

กับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสำรอง

เบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

ในงบการเงิน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

122

 5.13 สัญญาเชาระยะยาว

 สัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ             

ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพัน

ตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของ

กำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาและ

คาตัดจำหนายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

 จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธี

เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

 5.14 เงินตราตางประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   

 กำไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 5.15 การดอยคาของสินทรัพย

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ

ดอยคา เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ี มูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย

แลวแตราคาใดจะสูงกวา

 บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน 

และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช

กำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควร

จะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที  
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 5.16 ผลประโยชนของพนักงาน

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายกา

 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย

ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

 บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละ

หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

 หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกำไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงานเปนคร้ังแรกในป 2552 

บริษัทฯ เลือกรับรูหน้ีสินในชวงการเปล่ียนแปลง โดยบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 

นับจากวันท่ีนำมาตรฐานการบัญชีน้ีมาถือปฏิบัติ 

 5.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

ภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 
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 5.18 ภาษีเงินได

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินไดปจจุบัน

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา

ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ 

แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีในจำนวนเทาที่มีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว

ที่ใชหักภาษีนั้น

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมี

กำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ

กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ

 6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจ

และการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้

สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่

เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน 

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทฯ ไดโอน

หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

125

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินใหกูยืม/เบี้ยประกันภัยคางรับ

 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินใหกูยืม เบี้ยประกันภัยคางรับ ฝายบริหารจำเปน

ตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ

การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย

 บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของ

การดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้น

จำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

 ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยว

เนื่องกับสินทรัพยนั้น

 สินทรัพยไมมีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา

ในภายหลัง ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมทั้ง

การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมี

ความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง

ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินได รอการ

ตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ตองประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม

ทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯไดรับรายงาน

ความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not 

reported claim - IBNR) ซึ่งตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากล เชน วิธี 

Chain Ladder และวิธี Expected Loss Ratio ในการประมาณการ 

 ขอสมมติหลักที่ใชในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชำระคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯ คาสินไหม

ทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ 

จะทำการวิเคราะหตามประเภทของการรับประกันภัย และตองใชนักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary) 

ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจประกันภัยและความเขาใจใน

ผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผูวิเคราะห

 อยางไรก็ตามประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นจริงได

 ท้ังน้ี คปภ. ไดอนุโลมใหการคำนวณเงินสำรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน 

(Incurred but not reported claim - IBNR) สามารถคำนวณและรับรองโดยผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดรับ

อนุญาตจาก คปภ.

 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไมสิ้นสุด

 สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

โดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะ

เวลาเอาประกันที่เหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกลาวจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

ซึ่งอางอิงจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เปนตน

 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของ    

ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 



รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ

(แสดงรวมอยูในคาใชจายการดำเนินงาน)

คาบริการจาย 2  4 อัตราท่ีตกลงในสัญญาบริการ

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เบ้ียประกันภัยตอรับ 709  563 ตามอัตราปกติของการประกันภัยตอ

คาบำเหน็จรับ 1  - ตามอัตราปกติของการประกันภัยตอ

เงินปนผลรับ 3  3 ตามท่ีประกาศจาย

คาสินไหมทดแทนรับคืน 1  - ตามสัดสวนท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัย

เบ้ียประกันภัยตอชวง 2  2 ตามอัตราปกติของการประกันภัยตอ

คาสินไหมทดแทนจาย 172  110 ตามสัดสวนท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัย

คาบำเหน็จจาย 216  179 ตามอัตราปกติของการประกันภัยตอ

2556 2556
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 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  การมีกรรมการรวมกันและการถือหุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  การมีกรรมการรวมกันและการถือหุน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  การมีกรรมการรวมกันและการถือหุน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  การมีกรรมการรวมกัน

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ

นโยบายการกำหนดราคา

 ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทใหญหรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

 (หนวย : ลานบาท)
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รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ

(แสดงรวมอยูในหน้ีสินอ่ืน)

คาบริการคางจาย   157 131

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย - หุนทุน  11.1  87,859 62,989

เบ้ียประกันภัยคางรับ 9  3,604 2,025

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 10  5,158 3,788

เงินคางรับจากการประกันภัยตอ 10  101,016 46,839

สำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืน

จากบริษัทประกันภัยตอ 10  718 549

คาจางและคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชี 10  19,356 25,434

เบ้ียประกันภัยคางจาย 14  19 508

คาจางและบำเหน็จรับรอตัดบัญชี 14  13 5

เงินคางจายจากการประกันภัยตอ 14  50,764 73,313

สำรองคาสินไหมทดแทนและ

คาสินไหมทดแทนคางจาย 15  17,883 15,321

2556หมายเหตุ 2555

 (หนวย : พันบาท)

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

มีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชนระยะส้ัน 17.2  12.9

ผลประโยชนระยะยาว 1.0  0.8

ผลประโยชนเม่ือถูกเลิกจางงาน 0.3  5.6

รวม   18.5 19.3

2556 2555

 (หนวย : ลานบาท)

  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
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เงินสด 3,000  3,000

เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน 32,066,277  17,752,381

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือส้ินกำหนดระยะเวลา 425,000,000  153,000,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 457,069,277  170,755,381

หัก : เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนท่ีมีระยะเวลา

ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันท่ีไดมา (395,000,000)  (153,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62,069,277  17,755,381

2556 2555

 (หนวย : บาท)

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 3,836,988  3,125,904

เบ้ียประกันภัยคางรับ  3,836,988  3,125,904

2556 2555

 (หนวย : บาท)

 นโยบายราคาของคาบริการจายใชราคาทุน นโยบายราคาของเบี้ยประกันภัยตอรับและเบี้ยประกันภัย

ตอชวง คาบำเหน็จรับและคาบำเหน็จจายใชราคาเปนปกติทางการคาของการประกันตอของการประกันชีวิต

และสัญญาประกันตอที่บริษัทประกันทั้งหลายคิดคำนวณระหวางกัน คาสินไหมทดแทนจายและคาสินไหม

ทดแทนรับคืนใชอัตราสวนตามที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยในแตละสัญญา สวนเงินปนผลรับจะใชตามที่

ประกาศจาย

 8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 9. เบี้ยประกันภัยคางรับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัย

ตอโดยจำแนกอายุตามเงินตนที่คางชำระนับตั้งแตวันครบกำหนดในใบแจงงบบัญชีแสดงไดดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 

ถึง 4.00 ตอป (2555: รอยละ 0.13 ถึง 4.00 ตอป)
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 10. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

 11. เงินลงทุนในหลักทรัพย

 11.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 71,845,579  81,902,362

เงินคางรับเก่ียวกับการประกันภัยตอ  225,875,959  114,472,090

สำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 3,077,822  2,768,448

คาจางและคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชี 68,335,083  73,086,924

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ  369,134,443  272,229,824

2556 2555

 (หนวย : บาท)

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 215,280,085  114,050,876

คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน     7,546,816  206,188

คางรับเปนระยะเวลา 1-2 ป     49,058  215,026

รวมเงินคางรับเก่ียวกับการประกันภัยตอ  225,875,959  114,472,090

2556 2555

 (หนวย : บาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอโดยจำแนกอายุตามเงินตนที่คางชำระ

แสดงไดดังนี้

หลักทรัพยเอกชน

หุนทุน 39,216,116 48,642,991 - 87,859,107 4.89

หนวยลงทุน 341,674,043 10,398,819 (28,913,735) 323,159,127 17.99

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 380,890,159 59,041,810 (28,913,735) 411,018,234 22.88

2556

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

มูลคายุติธรรม
รอยละของเงิน

ลงทุนตอ
สินทรัพยรวม

 (หนวย: บาท) 
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สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 30,128,074  36,251,451

หัก: หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (6,025,615)  (7,250,290)

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิ 24,102,459  29,001,161

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 (หนวย: บาท) 

 (หนวย: บาท) 

2555

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

มูลคายุติธรรม
รอยละของเงิน

ลงทุนตอ
สินทรัพยรวม

หลักทรัพยเอกชน

หุนทุน  31,392,910 31,596,454 - 62,989,364 4.48

หนวยลงทุน  216,735,142 17,799,182 (13,144,185) 221,390,139 15.74

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  248,128,052 49,395,636 (13,144,185) 284,379,503 20.22

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย

 11.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

 (หนวย: บาท) 

25552556

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหนาย

รอยละของเงิน
ลงทุนตอ

สินทรัพยรวม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหนาย

รอยละของ
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 338,800,953 18.86 500,368,742 35.57

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 93,000,000 5.18 73,000,000 5.19

หุนกู  20,000,000 1.11 - -

รวม  451,800,953 25.15 573,368,742 40.76

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ

กำหนดเกินกวา 3 เดือน

เงินฝากธนาคารพาณิชย 395,000,000 21.98 153,000,000 10.88

รวม  395,000,000 21.98 153,000,000 10.88

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 846,800,953 47.13 726,368,742 51.64
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 11.3 เงินลงทุนทั่วไป 

 (หนวย: บาท) 

 (หนวย: บาท) 

25552556

ราคาทุน รอยละของเงิน
ลงทุนตอ

สินทรัพยรวม

ราคาทุน รอยละของ
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 2,105,720 0.12 2,105,720 0.15

รวมเงินลงทุนทั่วไป 2,105,720 0.12 2,105,720 0.15

 11.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

 พันธบัตรรัฐบาลไทย 62,076,727 170,322,668 106,401,558 338,800,953 278,230,577 181,136,859 41,001,306 500,368,742

 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ - 93,000,000 - 93,000,000 30,000,000 43,000,000 - 73,000,000

 หุนกู  - - 20,000,000 20,000,000 - - - -

 รวม  62,076,727 263,322,668 126,401,558 451,800,953 308,230,577 224,136,859 41,001,306 573,368,742

 หลักทรัพยเอกชน

 เงินฝากธนาคารพาณิชย 300,000,000 95,000,000 - 395,000,000 105,000,000 48,000,000 - 153,000,000

 รวม  300,000,000 95,000,000 - 395,000,000 105,000,000 48,000,000 - 153,000,000

 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 362,076,727 358,322,668 126,401,558 846,800,953 413,230,577 272,136,859 41,001,306 726,368,742

2556

ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป

รวม รวม
ครบกำหนด ครบกำหนด

2555

บริษัทฯไดวางหลักทรัพยไวกับนายทะเบียนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 และ 28
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 (หนวย: พันบาท) 

(หนวย: พันบาท) 

(หนวย: พันบาท) 

2556 2555 2556 2555

รายไดรวมสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำไรสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

 12.2 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด บริการดานคอมพิวเตอร ไทย 30,000 30,000 30,000 20.00 20.00 20.00 

   เกี่ยวกับการจัดการความ

   เสียหายของยานพาหนะ

31 ธันวาคม 
2556

(พันบาท)

31 ธันวาคม 
2555

(พันบาท)

1 มกราคม
2555

(พันบาท)

31 ธันวาคม 
2556

(รอยละ)

31 ธันวาคม 
2555

(รอยละ)

1 มกราคม
2555

(รอยละ)

ทุนที่เรียกชำระแลว ณ วันที่
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

สัดสวนเงินลงทุน ณ วันที่

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด   14,072 8,369 9,640 6,000 6,000 6,000

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม
2555

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม
2555

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด 30,000 30,000 30,000 81,164 53,361 57,277 10,806 11,517 9,077

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด 77,617 66,244 34,910 26,088

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม
2555

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม
2555

สินทรัพยรวม ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม
2555

ทุนเรียกชำระ ณ วันที่
ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

หนี้สินรวม ณ วันที่
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปน

จำนวนเงิน 1.09 ลานบาท (2555: 1.78 ลานบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อม

ราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท (2555: 0.2 ลานบาท)

 (หนวย: บาท) 

 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ราคาทุน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  17,640,000 30,838,385 2,560,474 297,143 - 51,336,002

ซื้อเพิ่ม   - 98,760 161,119 104,860 3,008,606 3,373,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  17,640,000 30,937,145 2,721,593 402,003 3,008,606 54,709,347

ซื้อเพิ่ม   - - 350,389 51,360 - 401,749

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  17,640,000 30,937,145 3,071,982 453,363 3,008,606 55,111,096

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  - 1,534,488 501,218 178,197 - 2,213,903

คาเสื่อมราคาสำหรับป  - 1,543,568 1,021,578 709,888 297,572 2,432,488

ณ วันที่31 ธันวาคม 2555  - 3,078,056 1,021,578 249,185 297,572 4,646,391

คาเสื่อมราคาสำหรับป  - 1,546,855 590,719 86,506 601,721 2,825,801

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  - 4,624,911 1,612,297 335,691 899,293 7,472,192

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  17,640,000 29,303,897 2,059,256 118,946 - 49,122,099

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  17,640,000 27,859,089 1,700,015 152,818 2,711,034 50,062,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  17,640,000 26,312,234 1,459,685 117,672 2,109,313 47,638,904

คาเสื่อมราคาสำหรับป      

2555         2,432,488

2556         2,825,801

ที่ดิน อาคาร
เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สำนักงาน

คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม



เบี้ยประกันภัยคางจาย 25,546 4,180,135

เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 169,897,766 174,987,456

คาจางและบำเหน็จรับรอตัดบัญชี 53,515 34,747

รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 169,976,827 179,202,338

2556 2555

 (หนวย: บาท) 
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 14. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

ยอดคงเหลือตนป 25,113,983 13,296,914

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม  

    ทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 504,144,863 379,896,131

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม  

    ทดแทนจายระหวางป (484,846,299) (368,079,062)

ยอดคงเหลือปลายป 44,412,547 25,113,983

2556 2555

 (หนวย: บาท) 

 15. สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

ยอดคงเหลือตนป 366,608,424 280,498,912

เบี้ยประกันภัยรับสำหรับป 1,387,855,955 1,144,948,062

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปนี้ (1,359,034,423) (1,058,838,550)

ยอดคงเหลือปลายป 395,429,956 366,608,424

2556 2555

 (หนวย: บาท) 

 16. สำรองเบี้ยประกันภัย

 16.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
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ยอดคงเหลือตนป 133,801,409 82,839,982

ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปนี้ 419,436,069 286,500,872

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในปนี้ (428,322,765) (235,539,445)

ยอดคงเหลือปลายป 124,914,713 133,801,409

2556 2555

 (หนวย: บาท) 

 16.2  สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด

ผลประโยชนระยะสั้น 4,000 -

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6,435 8,903

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 10,435 8,903

2556 2555

 (หนวย: พันบาท)

 17.  ผลประโยชนพนักงานคางจาย

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 9,424 2,987

ตนทุนบริการในปจจุบัน 93 662

ตนทุนดอกเบี้ย 294 398

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (3,376) 5,377

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 6,435 9,424

หนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู - (521)

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 6,435 8,903

2556 2555

 (หนวย: พันบาท)

  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้
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ตนทุนบริการในปจจุบัน 93 662

ตนทุนดอกเบี้ย 294 398

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก  

    คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในป (3,376) 5,377

คาใชจายเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสุทธิ (2,989) 6,437

จำนวนภาระผูกพันงวดกอนที่ทยอยรับรู  

    ในงบกำไรขาดทุนงวดปจจุบัน 521 521

รวมคาใชจายเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของ  

 พนักงานที่รับรูในงบกำไรขาดทุนสุทธิ (2,468) 6,958

2556 2555

 (หนวย: พันบาท)

  คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้

อัตราคิดลด 4.8 4.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 8.0 8.2

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุ)                                       5.7 - 26.2                  5.9 - 25.7

2556 (รอยละตอป) 2555 (รอยละตอป)

  สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

ป 2556 6,435 (872)

ป 2555 8,903 5,689

ป 2554 1,945 (1)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
จำนวนภาระผูกพัน

ท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ

 (หนวย: พันบาท)

  จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณสำหรับปปจจุบันและสองปยอนหลัง

แสดงไดดังนี้
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ภาษีเงินไดปจจุบัน:  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 90,666 82,719

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว                 

 และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 20 (20,359)

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี - 3,522

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน 90,686 65,882

2556

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2555

 (หนวย: พันบาท)

 18. ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดปจจุบัน:  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 90,666 82,719

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว               

 และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (550) (20,177)

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี - 3,522

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน 90,116 66,064

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2555

 (หนวย: พันบาท)

 คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกำไร (ขาดทุน)                               

 จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (1,225) 8,608

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี - (1,088)

  (1,225) 7,520

2556

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2555

 (หนวย: พันบาท)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกำไร (ขาดทุน)                                

 จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย   (1,225) 8,608

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี   - (1,088)

    (1,225) 7,520

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2555

 (หนวย: พันบาท)

 จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 
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กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 473,685 286,680

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 23%

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 94,737 65,936

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี - 3,486

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:   

 คาใชจายตองหาม 803 22

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (1,328) (39)

 อื่น ๆ (3,526) (3,523)

รวม  (4,051) (3,540)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน 90,686 65,882

2556

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2555

 (หนวย: พันบาท)

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 467,982 287,951

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 23%

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 93,596 66,229

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราภาษี - 3,522

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:   

 คาใชจายตองหาม 803 22

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (1,328) (39)

 อื่น ๆ (2,955) (3,670)

รวม  (3,480) (3,687)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน 90,116 66,064

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2555

 (หนวย: พันบาท)

 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสำหรับปสิ้นสุด

 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
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31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

 (หนวย: พันบาท)

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   

สำรองคาสินไหมทดแทน 8,882 5,023 3,058

หนี้สินคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยตอ 25,466 30,024 15,528

คาจางและคาบำเหน็จรับรอตัดบัญชี 11 7 12

ผลตางของสวนเกิน/สวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้

 ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงกับดอกเบี้ยรับ 357 - -

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา                   

 เงินลงทุน - เงินลงทุนเผื่อขาย - - 270

อื่นๆ  2,982 3,476 2,397

รวม   37,698 38,530 21,265

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   

 กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง   

  มูลคาของเงินลงทุน - เงินลงทุนเผื่อขาย (6,026) (7,250) -

 ผลตางของสวนเกิน/สวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้

  ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงกับดอกเบี้ยรับ - (431) (330)

 คาจางและคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชี (13,667) (14,617) (13,838)

 สวนแบงผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (807) (237) (419)

 อื่นๆ  (1) (2) (3)

รวม   (20,501) (22,537) (14,590)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,197 15,993 6,675
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 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปน

รอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อใหเปนไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสำหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯ ไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว ในการคำนวณภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 (หนวย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   

 สำรองคาสินไหมทดแทน 8,882 5,023 3,058

 หนี้สินคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยตอ 25,466 30,024 15,528

 คาจางและคาบำเหน็จรับรอตัดบัญชี 11 7 12

 ผลตางของสวนเกิน/สวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้

  ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงกับดอกเบี้ยรับ 357 - -

 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง                 

  มูลคาเงินลงทุน - เงินลงทุนเผื่อขาย - - 270

 อื่นๆ  2,982 3,476 2,397

 รวม  37,698 38,530 21,265

 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   

 กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง   

  มูลคาของเงินลงทุน - เงินลงทุนเผื่อขาย (6,026) (7,250) -

 ผลตางของสวนเกิน/สวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้

 ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงกับดอกเบี้ยรับ - (431) (330)

 คาจางและคาบำเหน็จจายรอตัดบัญชี (13,667) (14,617) (13,838)

 อื่นๆ  (1) (2) (3)

รวม   (19,694) (22,300) (14,171)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 18,004 16,230 7,094
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 19. ทุนเรือนหุน

 

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 มีมติอนุมัติรายการดังตอไปนี้

 1.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทำใหจำนวนหุนสามัญ

ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 50 ลานหุน เปน 500 ลานหุน 

 2.  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100 ลานบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

 บริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาทและเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจาก 

500 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 600 ลานบาทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

 

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 มีมติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 

90 ลานหุน มุลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยเสนอขายในราคาหุนละ 1 บาท บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

จำนวน 90 ลานหุน โดยมีทุนชำระแลว 590 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 590 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียน

ทุนชำระแลวเปน 590 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนทุนชำระแลวเปน 600 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

 20. สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

 

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 มีมติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 

10 ลานหุนและหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (หากมี) มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาทใหแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2551

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯไดรับเงินคาหุนจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 10 ลานหุน ในราคา

หุนละ 9.50 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 89.16 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายหุนจำนวน 5.84 ลานบาท) 
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ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - แบบไมมี

สวนรวมในเงินปนผล

ประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล

รวม

 (หนวย: บาท)

รายไดจากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยรับ 1,148,030,596 239,825,359 1,387,855,955

หัก: เบี้ยประกันภัยตอ (14,264,708) (86,998) (14,351,706)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,133,765,888 239,738,361 1,373,504,249

หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (14,262,386) (14,249,772) (28,512,158)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 1,119,503,502 225,488,589 1,344,992,091

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 4,319,178 89 4,319,267

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 1,123,822,680 225,488,678 1,349,311,358

คาใชจายในการรับประกันภัย   

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   

    ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 376,700,655 125,549,617 502,250,272

คาจางและคาบำเหน็จ 314,107,929 71,586,286 385,694,215

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 9,343,686 1,816,549 11,160,235

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 700,152,270 198,952,452 899,104,722

 21. สำรองตามกฎหมาย

 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปน

ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได 

 

 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10 ลานบาท

 

 ในปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

 22. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย

 

 ขอมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้



คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ  

    ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน 16,686,988 9,653,427

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่  

    ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 5,469,402 4,011,922

คาภาษีอากร 136,345 127,706

คาใชจายในการดำเนินงานอื่น 12,484,104 11,528,433

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 34,776,839 25,321,488

2556 2555

 (หนวย: บาท) 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2556

145

ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - แบบไมมี

สวนรวมในเงินปนผล

ประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล

รวม

 (หนวย: บาท)

รายไดจากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยรับ 928,976,055 215,972,007 1,144,948,062

หัก: เบี้ยประกันภัยตอ (16,892,354) (67,671) (16,960,025)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 912,083,701 215,904,336 1,127,988,037

หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (69,514,839) (17,812,843) (87,327,682)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 842,568,862 198,091,493 1,040,660,355

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ 5,580,467 52 5,580,519

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 848,149,329 198,091,545 1,046,240,874

คาใชจายในการรับประกันภัย   

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   

   ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 284,286,821 92,921,380 377,208,201

คาจางและคาบำเหน็จ 318,221,880 70,428,461 388,650,341

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 16,205,569 3,592,603 19,798,172

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 618,714,270 166,942,444 785,656,714

  ขอมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้

 23. คาใชจายในการดำเนินงาน
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เงินเดือนและคาแรง 26,915,272 20,203,864

เงินประกันสังคม 116,957 65,086

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,320,955 1,138,454

ผลประโยชนหลังออกจากงาน (2,468,053) 6,958,331

ผลประโยชนอื่น 1,313,465 333,046

รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 27,198,596 28,698,781

2556 2555

 (หนวย: บาท) 

เงินปนผลประจำปจากกำไร ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือ  

    สุทธิสำหรับป 2555  หุนวันที่ 24 เมษายน 2556 100.0 0.2

เงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    สำหรับป 2556  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 120.0 0.2

รวมเงินปนผลจายในป 2556   220.0 0.4

เงินปนผลประจำปจากกำไร ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือ  

    สุทธิสำหรับป 2554  หุนวันที่ 25 เมษายน 2555 200.0 4.0

เงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    สำหรับป 2555  วันที่ 7 กันยายน 2555 110.0 2.2

รวมเงินปนผลจายในป 2555   310.0 6.2

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)อนุมัติโดยเงินปนผล

เงินปนผลจาย ตอหุน
(บาท)

 24. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

 บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและ

พนักงานจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ

บริษัทฯในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวนเงิน 1.32 ลานบาท (2555: 1.14 ลานบาท)

 25. กำไรตอหุน

 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 26. เงินปนผลจาย

 บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลในระหวางป 2556 และ 2555 ประกอบดวย
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 27. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน

 (หนวย: ลานบาท)

25552556

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 21.0 18.2 20.0 20.3

รวม  21.0 18.2 20.0 20.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

 28. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสำรองวางไวกับนายทะเบียน

 (หนวย: ลานบาท)

25552556

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 71.0 72.2 81.0 82.4

รวม  71.0 72.2 81.0 82.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังตอไปนี้

 29. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

 ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและ

สอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอำนาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯคือ ประธานกรรมการบริหาร

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ มีสวนงาน

ที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน ประกอบดวย ผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา การแยก

สวนงานดังกลาวแตกตางกันดวยรูปแบบของผลิตภัณฑประกันชีวิตที่พัฒนาตามรูปแบบดั้งเดิมที่มีอยูในตลาดกับผลิตภัณฑประกันชีวิตที่บริษัทฯ 

ไดเขาไปเปนผูนำเสนอและรวมกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนเพ่ือคิดคนและพัฒนากรมธรรมประเภทใหมท่ีคาดวาจะเปนท่ีตองการของตลาดโดยไดจัดทำ

แผนการตลาดรวมถึงหาชองทางการตลาดดวย

 บริษัทฯ ไมมีการรวมสวนงานดำเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน



ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม

ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทรวมกันพัฒนา

รวม

 (หนวย: บาท)

รายไดจากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยตอรับ 990,173,087 397,682,868 1,387,855,955

หัก: เบี้ยประกันภัยตอชวง (14,351,706) - (14,351,706)

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ 975,821,381 397,682,868 1,373,504,249

บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (32,583,325) 4,071,167 (28,512,158)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 943,238,056 401,754,035 1,344,992,091

คาใชจายในการรับประกันภัย   

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   

    ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 368,935,587 133,314,685 502,250,272

คาจางและคาบำเหน็จสุทธิ 307,452,988 73,921,960 381,374,948

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 7,500,221 3,660,014 11,160,235

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 683,888,796 210,896,659 894,785,455

กำไรจากการรับประกันภัยตอ 259,349,260 190,857,376 450,206,636

คาใชจายในการดำเนินงาน   (37,413,260)

กำไรจากการดำเนินงาน   412,793,376

รายไดจากการลงทุน   52,702,907

รายไดอื่น    2,485,556

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   467,981,839

คาใชจายภาษีเงินได   (90,116,221)

กำไรสำหรับป   377,865,618
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 ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแตละสวนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน อยางไรก็ตาม สำหรับสินทรัพยและหนี้สินบริษัทฯ 

พิจารณาโดยใชเกณฑเดียวกับงบการเงินซึ่งไมไดพิจารณาและปนสวนแยกตามสวนงาน

 การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

 ขอมูลตามสวนงานดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิจากบริษัทประกันชีวิตรายใหญ 4 รายเปนจำนวน

รวมประมาณ 1,072 ลานบาท จากเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิรวมของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม

ผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทรวมกันพัฒนา

รวม

 (หนวย: บาท)

รายไดจากการรับประกันภัย   

เบี้ยประกันภัยตอรับ 828,344,056 316,604,006 1,144,948,062

หัก: เบี้ยประกันภัยตอชวง (16,960,025) - (16,960,025)

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ 811,384,031 316,604,006 1,127,988,037

หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (44,129,876) (43,197,806) (87,327,682)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 767,254,155 273,406,200 1,040,660,355

คาใชจายในการรับประกันภัย   

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย   

    ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 314,645,939 62,562,262 377,208,201

คาจางและคาบำเหน็จสุทธิ 268,166,076 114,903,746 383,069,822

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 13,779,258 6,018,914 19,798,172

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 596,591,273 183,484,922 780,076,195

กำไรจากการรับประกันภัยตอ 170,662,882 89,921,278 260,584,160

คาใชจายในการดำเนินงาน   (27,629,959)

กำไรจากการดำเนินงาน   232,954,201

รายไดจากการลงทุน   53,720,075

รายไดอื่น    1,276,399

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   287,950,675

คาใชจายภาษีเงินได   (66,063,556)

กำไรสำหรับป   221,887,119

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิจากบริษัทประกันชีวิตรายใหญ 4 รายเปนจำนวน

รวมประมาณ 876 ลานบาท จากเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิรวมของบริษัทฯ

 ขอมูลตามสวนงานดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้
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 (หนวย: พันบาท)

 30.  เครื่องมือทางการเงิน

 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับ

เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินคางรับจากการประกันภัยตอ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนด

ใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ 

จำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของเงินคางรับจากการประกันภัยตอท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30,000 - - 32,066 3  62,069 0.00-4.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย

     หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 62,077 263,323 126,401 - -  451,801 2.68

     เงินฝากธนาคาร 300,000 95,000 - - -  395,000 3.36

  392,077 358,323 126,401 32,066 3  908,870 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป มากกวา 1
ถึง 5 ป

มากกวา
5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(รอยละตอป)
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 30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู 

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยู

กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

  บริษัทฯ ใชวิธีการและขอสมมติในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย

  ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด

  เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตรและหุนกู ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือนอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

 (หนวย: พันบาท)

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 17,752 3  17,755 0.00-4.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย

     หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 308,231 224,137 41,001 - -  573,369 2.87

     เงินฝากธนาคาร 105,000 48,000 - - -  153,000 3.43

  413,231 272,137 41,001 17,752 3  744,124 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป มากกวา 1
ถึง 5 ป

มากกวา
5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(รอยละตอป)
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 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯที่แตกตางไปจากราคายุติธรรม มีดังนี้

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  

เงินลงทุนในพันธบัตร 431,800,953 424,489,136

เงินลงทุนในหุนกู 20,000,000 17,513,993

ราคาบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

ราคายุติธรรม

 (หนวย: บาท) 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  

เงินลงทุนในพันธบัตร 573,368,742 576,305,949

ราคาบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

ราคายุติธรรม

 (หนวย: บาท) 

 31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่องและการดำรงเงินกองทุน

ตามความเสี่ยงใหเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ.

 32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญ ผูถือหุนประจำปใหอนุมัติ

จายเงินปนผลจากการดำเนินงานของป 2556 จำนวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 150 ลานบาท

 33. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557
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