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พลังแห่งความมุ่งมั่น
  ที่สร้างความสำาเร็จ
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เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยผลประกอบการที่ดี
ปี 2557

กำาไรสุทธิ I NET PROFIT

รายได้จากการลงทุน  I  INVESTMENT INCOME

+136%
+326%

The power  beside you.

Steady growth, strong performance
Year 2014
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พลังแห่งความมุ่งมั่น
  ที่เคียงข้างในทุกเวลา
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The power  beside you.

สู่อนาคตอย่างมั่นคงด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า
Confident growth backed by customers’ trust

เบี้ยประกันภัยรับรวม
Total premiums

ล้านบาท  
(MB)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1,531.04

4,038.74 4,290.65 ประกันกลุ่มสวัสดิการ   
(Group Term Life)

ประกันกลุ่มคุ้มครอง
สินเชื่อ 
(Group mortgage)

ประกันสามัญ 
(Ordinary)

Total premiums
พ.ศ. 2555 

2012
พ.ศ. 2556 

2013
พ.ศ. 2557  

2014

จำานวนกรมธรรม์  
(Number of insurance policies)

352,116

678,303

พ.ศ. 2555 
2012

พ.ศ. 2556 
2013

พ.ศ. 2557 
2014
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“... บริษัทจึงต้องรักษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ความสำาคัญกับ 
นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ...”
“... The company has to maintain customers’ confidence and satisfaction by  
focusing on innovation, product and service development as well as operations  
efficiency enhancement through the use of advanced information technology. ...”



สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman of the Board of Directors

บรรพต หงษ์ทอง 
Mr.Banphot Hongthong

ประธานกรรมการบริษัท 
Chairman

	 สภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว	ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศ	บริษัท	ทิพยประกัน
ชวีติ	จำากดั	(มหาชน)	สามารถปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
ได้ด้วยดี	 โดยเห็นได้จากปี	 2557	ที่ผ่านมา	บริษัทมีกำาไรสุทธิจากผล
ประกอบการ	404	ล้านบาท	หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	326	เมื่อเทียบ
กับปี	 2556	 และคิดเป็นกำาไรต่อหุ้น	 24	 บาท	 นับเป็นความสำาเร็จที่
บรษิทัเตบิโตเปน็ไปตามแผนงานทีไ่ดว้างไวภ้ายในชว่งเวลาเพยีง	3	-	4	
ปี	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งความสำาเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการร่วมกันทำางาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพของพนกังานเจา้หนา้ที่	ตวัแทน	และนายหนา้ของ
บริษัท

	 สำาหรับในปี	 2558	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 
ยงัคงยดึมัน่นโยบาย การเตบิโตอยา่งมัน่คงและตอ่เนือ่ง	ดว้ยหลกัการ
บริหารอย่างมีเป้าหมาย	 โดยในปี	 2558	 นี้	 บริษัทมีเป้าหมายสำาคัญ 
ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และการ 
เตรยีมพรอ้ม	เพือ่รองรบัสถานการณเ์ศรษฐกจิโลกทีย่งัคงเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการแข่งขัน	 โอกาส	 และความท้าทายจากการ 
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	บริษัทจึงต้องรักษาความเชื่อมั่น 
และความพึงพอใจของลูกค้า	โดยให้ความสำาคัญกับนวัตกรรม	การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	การบริการและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ในโอกาสนี้	ในนามบริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	ใคร่ 
ขอขอบคณุ	ลกูคา้	ตวัแทน	นายหนา้	ผูถ้อืหุน้	คณะผูบ้รหิารและพนกังาน 
บรษิทั	ตลอดจนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุทา่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุบรษิทัดว้ยดี 
ตลอดมา

 

	 The	rapid	changes	in	the	global	economy	have	significant	 
impact on domestic economy. Dhipaya Life Assurance Public  
Company Limited has successfully adjusted to such changes 
in	the	past	year.	This	is	evidenced	by	our	net	profit	from	
operations	of	404	million	Baht,	representing	326%	growth	
compared	 to	 2013,	 and	 earning	 per	 share	 of	 24	 Baht.	 
This is a satisfactory development considering that it is aligned  
well	with	the	preset	plan	which	has	been	set	only	3	-	4	
years ago. This is a result from the contribution and strong  
teamwork	of	our	employees,	representatives	and	agents.

	 Looking	ahead	into	2015,	Dhipaya	Life	Assurance	Public	 
Company Limited continues its strong commitment to 
the “Stable and Sustainable Growth Policy” by setting 
management clear milestones. The major target this year is to  
become	a	listed	company	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	 
and prepare ourselves for the rapid changes in the global 
economy and enhance our ability to address increasing 
market	 competition,	 new	 opportunities	 and	 challenges	
presented	by	the	ASEAN	Economic	Community	integration.	
The	company	has	to	maintain	customers’	confidence	and	
satisfaction	by	focusing	on	innovation,	product	and	service	
development	as	well	as	operational	efficiency	enhance-
ment through the use of advance information technology.

 On behalf of Dhipaya Life Assurance Public Company 
Limited,	 I	wish	 to	 thank	our	 customers,	 representatives,	
agents,	shareholders,	managers	and	all	employees	as	well	
as	all	stakeholders	for	your	continuous	support	throughout	
these	past	few	years.
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“... บริษัทยังคงมีความโดดเด่นในด้านของผู้ถือหุ้นที่มีความแข็งแกร่ง  
บุคลากรที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ...”
“... Supported by the Company’s strong backbone of collaborative  
shareholders, high-caliber personnel, efficient information technology. ...”



สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
Message from Chief Executive Officer

นพพร  บุญลาโภ
Mr.Nopporn  Boonlapo

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer

	 ปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมา	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ประสบความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่ง	ดัง่ทีไ่ด้เหน็ผลก�าไรจากผลประกอบการ 
ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด	 โดยบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 50	 และมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 326	 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อนหน้า	 รวมทั้งมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	
(Capital	 Adequacy	Ratio;	 (CAR))	 โดยประมาณร้อยละ	352	ซึ่ง
สวนทางกับสภาวะการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจต่างประเทศ
และเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	
ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองช่วงต้นป	ี แม้จะมี 
ความเสี่ยงรอบด้านแต่บริษัทสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้น 
มาได้ด้วยดี	นอกจากนโยบายที่ดีของคณะกรรมการบริษัท	และความ
สามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารแล้ว	
บริษัทฯ	 ยังมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง	 สถาบันการเงินและพันธมิตร		
พนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพ	และกลุม่ลกูค้าทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ต่อบรษิทัฯ	
ด้วยดีเสมอมา

	 ในปี	พ.ศ.	2558	บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ต้องพบกบั 
ภาวะความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งยังคงมีความ
ไม่แน่นอนสูง	 อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ต�่ากว่า 
การคาดการณ์	 และในปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมประกันชีวิตมีการ
แข่งขนัทีส่งูมาก	แต่บรษิทัฯ	ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	โดยวางเป้าหมาย 
เบี้ยประกันชีวิตรับรวมประมาณ	 5,500	 ล้านบาท	 หรือเติบโตกว่า
ปีที่ผ่านมา	 ประมาณร้อยละ	 28	 อีกทั้งบริษัทยังคงมีความโดดเด่น 
ในด้านของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามแขง็แกร่ง	บคุลากรทีม่ศีกัยภาพ	เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	 มีการร่วมทุนในบริษัท	 ทิพยประกันภัย
จ�ากัด	 (ประเทศลาว)	 รวมถึงมีการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 และเปิดส�านักงานสาขาภายในประเทศ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต	 ซึ่งจุดมุ่งหมายส�าคัญ
อีกประการหนึ่งที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในขณะนี้	 คือการน�าบริษัท 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				

	 ในนามของบรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ขอให้ค�ามัน่ว่า 
จะด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ	 ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล	 เพื่อให้
บริษัทฯ	 เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 และในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณ 
ท่านคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	พันธมิตรทางการค้า	ตลอดจน 
ผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน	 ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานและ 
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา

	 Dhipaya	 Life	Assurance	Public	Company	 Limited	has	
achieved	great	success	in	2014	as	seen	from	the	significant	
growth	in	operating	profit.	The	Company’s	net	profit	has	
increased	by	326%,	while	 total	asset	value	has	 risen	by	
50%	compared	to	the	previous	year.	Despite	the	political	 
fluctuation	during	the	first	quarter	of	2014	and	slow	recovery	
of	both	 foreign	and	domestic	economies,	 the	Company	
has	managed	to	pass	through	these	tough	times	and	still	 
able	to	maintain	a	high	Capital	Adequacy	Ratio	 (CAR)	at	
approximately	352%.	This	accomplishment	was	attributed	 
to	 policy	 guided	 by	 the	 Board	 of	 Directors,	 effective	 
management,	 strong	 shareholders,	 robust	 relationship	
with	partnering	financial	institutions	and	alliances,	efficient	
employees	and	loyal	customers.

	 In	2015,	the	key	challenges	are	the	volatility	in	global	
economic	condition	which	may	hinder	Thai	economic	growth	 
and	 the	 intense	 competition	 of	 life	 insurance	 industry.	
However,	the	Company	is	confident	in	continuous	growth	
with	 target	 insurance	 premiums	 of	 5,500	million	 Baht,	 
or	 expected	 premium	 growth	 of	 28%	 compared	 to	 the	
previous	year.	

	 Supported	 by	 the	 Company’s	 strong	 backbone	 of	 
collaborative	 shareholders,	 high-caliber	 personnel,	 
efficient	 information	 technology,	 investment	 in	 Dhipaya	 
Insurance	Company	Limited	(Lao	PDR)	and	local	branch	office	 
expansion	plan,	which	has	paved	the	way	for	the	Company	
towards	ASEAN	Economic	Community’s	market	penetration	
and	potential	growth	in	life	insurance	business

	 Another	important	goal	today	for	Dhipaya	Life	Assurance	
Public	Company	Limited	is	to	list	the	Company	on	the	Stock	
Exchange	of	Thailand.	On	behalf	of	Dhipaya	Life	Assurance	
Public	Company	Limited	I	wish	to	assure	you	that	we	will	
continue	 to	 operate	 business	with	 professionalism	 and	
strong	adherence	to	good	corporate	governance	principles	
to	achieve	stable	and	sustainable	growth.	May	I	take	this	
opportunity	to	express	my	sincerest	gratitude	to	the	Board	
of	Directors,	executives,	employees,	trade	partners	and	all	
stakeholders	for	their	continuous	support.
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2552

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 271 ล้านบาท 

บริษัท ไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์ 
เยเนอราลอนิชวัรนัซ ์จำากดั (CUL) กอ่ตัง้ขึน้
เมือ่ป ี2467 ในประเทศฮอ่งกง โดยนกัธรุกจิ
ชาวอังกฤษและชาวจีน ดำาเนินการทั้งด้าน
ธรุกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ และตอ่มา 
จึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

2473

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ไชน่า
อันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์ เยเนอราล
อินชัวรันซ์ จำากัด (CUL) ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร  
หลงัจากไดม้กีารตราพระราชบญัญตัคิวบคมุ
การค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน 
พุทธศักราช 2472

ความเป็นมาของบริษัท
Corporate Milestones

2527

บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย 
เขา้มาถอืหุน้ดว้ยทนุจดทะเบยีนจำานวน 
40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2527 โดยมผีูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เข้าบริหารงาน

2531

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต  
จำากัด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 70 ล้านบาท

2533

2553

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 321 ล้านบาท

2554

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 444 
ล้านบาท และได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำาคัญ โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
จาก บริษัท สยามประกันชีวิต จำากัด  
มาเปน็ บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จำากดั โดย
มผีูบ้รหิารรุน่ใหมท่ีม่ากดว้ยประสบการณ์
เข้ามาบริหารงาน

2555

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเป็น 968 ล้านบาท

2556

เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2556 บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการ 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
โดยใชช้ือ่ บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน)  
และในปเีดยีวกนับรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีน
เป็น 1,476 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,741 ล้านบาท

2557

2528

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 60 ล้านบาท

2534

บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทั
เป็น 100 ล้านบาท

2536

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 
ล้านบาท และได้ทำาการย้ายที่ทำาการของ
สำานักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคาร 
โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 30 ตั้งอยู่เลขที่ 
75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 
ชอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

2549

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 183 ล้านบาท 

2551

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เป็น 213 ล้านบาท

2467
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2009

Registered capital was increased 
to 271 million Baht

1924

China Underwriters Life & General  
Insurance Co., Ltd. (CUL) was established  
in Hong Kong by British and Chinese 
businessmen to operate life and 
non-life insurance business and later 
expanded its business to Southeast 
Asia.

1930

On 23 June 1930, China Underwriters 
Life & General Insurance Co., Ltd. was 
granted a license to operate business 
within the Kingdom of Thailand after 
the enactment of Control of Trade 
Interfering Public Safety or Peace Act 
B.E. 2472.

1984

A group of Thai businessmen acquired 
some shares in the Company with  
40 million Baht registered capital on 
16 May 1984. A team of management 
with high expertise took control over 
the Company’s management.

1988

On 12 May 1988,  the Company’s name  
was changed to Siam Life Insurance 
Co., Ltd.

Registered capital was increased 
to 70 million Baht

1990
2010

Registered capital was increased 
to 321 million Baht

2011

Registered capital was increased 
to 444 million Baht and registered 
name changed from Siam Life  
Insurance to Dhipaya Life Assurance 
Public Company Limited with a new 
generation management team took 
the office.

2012

Registered capital was  
increased to 968 million 
Baht

2013

On 9 January 2013,  the Company registered  
the transformation to a public limited 
company at the Department of trade 
Development, Commerce ministry, and  
became Dhipaya Life Assurance Public 
Company Limited In the same year, 
registered capital was increased to 1,476 
million Baht.

Registered capital was increased to 
1,741 million Baht

2014

1985

The Company’s registered capital 
was raised to 60 million Baht

1991

Registered capital was increased 
to 100 million Baht

Registered capital was increased to 
140 million Baht. Head office was 
relocated from Sinthorn Building 
to Ocean Tower 2 Building, 30th Fl, 
75/72-75 Soi Sukhumvit 19, Khlong 
Toei Nua, Wattana, Bangkok

2006

Registered capital was increased 
to 183 million Baht

2008

Registered capital was increased 
to 213 million Baht

1993
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วิสัยทัศน์ : Vision
เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำาของไทย ที่มีความมั่นคงทางการเงิน สูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน

To be the top life insurance company with financial stability and sustainable growth

พันธกิจ : Mission 
ร่วมสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

To provide added value in the best interest of all stakeholders

เป้าหมาย 2558 : Goals 2015 
 1. เบี้ยประกันรับรวม 5,500 ล้านบาท

  Having total insurance premiums of 5,500 million Baht

 2. ติดอันดับ 1 ใน 10 เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต

  Become one of the life insurance industry’s top 10 companies with  
  the highest new business premium in life insurance industry

 3. นำาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  To be listed on the Stock Exchange of Thailand

 4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอก

  Promoting sustainable corporate reputation

กลยุทธ์หลัก : Main strategies 
 1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

  Customer centric

 2. สร้างความแตกต่าง 

  Differentiation

 3. รวมพลังเป็นหนึ่ง

  Synergy



ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 1.	 การประกันชีวิตประเภทสามัญ		

	 	 เป็นการประกันชีวิตส�าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคล	 ซึ่งจะมีจ�านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่าตั้งแต่	 50,000	 บาทขึ้นไป	 เหมาะส�าหรับ 
ผูท้ีม่รีายได้ปานกลางขึน้ไป	การพจิารณารบัประกนัอาจจะมกีารตรวจสขุภาพหรอืไม่ตรวจสขุภาพ	ขึน้อยูก่บัแบบผลติภณัฑ์ของบรษิทั	โดยผูเ้อาประกนัภยั
สามารถวางแผนอนาคตเพือ่สร้างหลกัประกนัความมัน่คงได้อย่างสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละบคุคลอย่างแท้จรงิ	เพราะการประกนัชวีติประเภทสามญั 
มีมากมายหลายรูปแบบ	แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองชีวิต	ผลประโยชน์เงินคืน	ระยะเวลาเอาประกันภัย	และระยะเวลาการช�าระเบี้ยประกันภัย
ที่แตกต่างกันออกไป	ประกอบไปด้วยดังนี้

  1.1	 แบบตลอดชีพ

	 	 	 เป็นการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวตลอดชีพ	 ที่เน้นการให้ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก	 ถ้าผู้เอาประกันภัย 
เสยีชวีติลงภายในระยะเวลาของการประกนัภยั	บรษิทัจะจ่ายจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้บัประโยชน์	หรอืถ้าผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติอยู	่ณ	วนัทีก่รมธรรม์
ครบก�าหนดสญัญา	เช่น	อายคุรบ	90	ปี	หรอืสงูสดุทีอ่ายคุรบ	99	ปี	กไ็ด้รบัเงนิคนืตามจ�านวนทนุประกนัภยั	วตัถปุระสงค์ของการประกนัภยัแบบตลอดชพีนี้	 
เพื่อสร้างกองทุนมรดกไว้เป็นหลักประกันให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง	 ทั้งนี้	 เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของ
ครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operations

Type of life insurance product
 1. Ordinary Life Insurance

	 	 Ordinary	 life	 insurance	 refers	 to	 life	 insurance	 policy	 for	 insured	 individual	minimum	 sum	 insured,	 starting	 from	
50,000	 Baht,	which	 is	 suitable	 for	medium	 income	 earners	 upward.	 In	 considering	 insurance	 application,	 the	 Company	will	 
consider	whether	it	requires	the	insured	to	have	health	check-up.	The	insured	can	plan	their	future	for	good	security	depending	
on	individual	needs	as	there	is	a	wide	variety	of	ordinary	life	insurance	types.	Each	type	has	different	level	of	life	protection,	
benefits,	insured	period,	and	premium	payment	periods.	Details	are	as	follows:

  1.1 Whole Life Insurance

	 	 	 This	 insurance	covers	 lifetime	period	with	 focusing	on	 life	protection	benefits.	 In	case	 the	 insured	passes	away	
within	the	insured	period,	the	Company	will	pay	benefits	to	the	beneficiary.	If	the	insured	is	alive	on	the	policy	expiry	date,	for	
example,	at	the	age	of	90	or	the	99	years	maximum,	the	insured	will	receive	the	entire	sum	insured.	The	main	objective	of	Whole	
Life	Insurance	is	to	establish	a	fund	for	family	members	under	the	insured’s	custody	when	the	insured	passes	away,	which	helps	
relieve	financial	burden	of	the	remaining	family	members.
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  1.2	 แบบสะสมทรัพย์

	 	 	 เป็นการประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่	 ณ	 วันที่กรมธรรม์ครบก�าหนด
สญัญา	หรอืจ่ายเงนิเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้บัประโยชน์เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติลงภายในระยะเวลาของการประกนัภยั	การประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์
มีส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์	ซึ่งแบบประกันนี้จะเน้นการให้ผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์เป็นหลัก	ดังนั้น	การประกันแบบสะสม
ทรพัย์จงึมผีลประโยชน์เงนิคนืหลายรปูแบบ	ทัง้เงนิคนืในระหว่างระยะสญัญาและเมือ่สญัญาครบก�าหนด	รวมถงึมรีะยะเวลาเอาประกนัภยั	และระยะเวลา
ช�าระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย	เพื่อตอบสนองตามแต่ละวัตถุประสงค์ของการออมเพื่ออนาคตที่แตกต่างกันของผู้เอาประกันภัย

  1.3	 แบบชั่วระยะเวลา 

	 	 	 เป็นการประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะ
เวลาของการประกันภัย	โดยทั่วไปมีระยะเวลาความคุ้มครอง	5	ปี	10	ปี	15	ปี	หรือ	18	ปี	เป็นต้น	วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้	 
มุง่เน้นความคุม้ครองการเสยีชวีติเป็นหลกั	ไม่มส่ีวนของการออมทรพัย์	และไม่มเีงนิคนืให้หากผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติอยู่	ณ	วนัทีก่รมธรรม์ครบก�าหนดสญัญา	 
ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันภัยจึงต�่ากว่าแบบประกันชีวิตประเภทสามัญอื่นๆ	 จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง	 แต่มีความสามารถในการช�าระ 
เบี้ยประกันภัยต�่า	เพื่อสร้างกองทุนป้องกันไม่ให้หนี้สินตกเป็นภาระกับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก่อนวัยอันควร	

  1.4	 แบบบ�านาญ

	 	 	 เป็นการประกันชีวิตที่มีลักษณะที่มุ่งเน้นการออมเงินในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังอยู่ในวัยท�างานและมีรายได้	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
หลกัประกนัรายได้ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไว้ใช้อย่างเพยีงพอตามความต้องการยามเกษยีณอายหุรอืยามชราภาพ	ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะได้รบัเงนิบ�านาญเป็น
รายงวดอย่างสม�่าเสมอ	 ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์	 โดยทั่วไปบริษัทจะเริ่มจ่ายเงินบ�านาญอย่างน้อยตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ	 55	 ปี 
ขึ้นไป	จนถึงอายุไม่ต�่ากว่า	85	ปี	ทั้งนี้	การประกันชีวิตแบบบ�านาญจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนรับเงินบ�านาญ	ยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต	
ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์		

	 2.	 การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

  2.1	 ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการ

	 	 	 เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกลุ่มสมาชิกภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน	 โดยทั่วไปจะเป็นสวัสดิการที่นายจ้างซื้อความคุ้มครอง 
ให้กบัลกูจ้าง	ปกตนิายจ้างจะเป็นผูช้�าระเบีย้ประกนัภยัให้ทัง้หมด	หรอืช่วยจ่ายให้ครึง่หนึง่	แต่การประกนัชวีติกลุม่นีจ้ะมเีงือ่นไข	คอื	สมาชกิผูเ้อาประกนัภยั 
ร่วมกันตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	หรือ	75%	ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด	ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท	กรมธรรม์เป็นสัญญาแบบปีต่อปี	อัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย	จ�านวนสมาชิก	 เพศ	อายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมด	ลักษณะของธุรกิจ	และหน้าที่การท�างาน	 โดยจะค�านวณเป็นอัตรา 
เบีย้ประกนัภยัอตัราเดยีวส�าหรบัสมาชกิทกุคนในกลุม่นัน้ๆ	ซึง่อตัราเบีย้ประกนัภยัจะต�า่กว่าการประกนัชวีติประเภทสามญั	การช�าระเบีย้ประกนัภยัสามารถ
แบ่งช�าระเป็นงวดรายเดือน	ราย	3	เดือน	หรือรายปี

  2.2	 ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ

	 	 	 เป็นการประกนัชวีติทีใ่ห้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั	(ผูกู้)้	ทีม่ภีาระหนีส้นิอยูก่บัสถาบนัการเงนิ	(เจ้าหนี)้	โดยทัว่ไปจะให้ความคุม้ครอง
กรณีการเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 มีระยะเวลาความคุ้มครองและทุนประกันภัยที่สอดคล้องกับระยะเวลาการผ่อนช�าระและภาระหนี้สิน	 
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการผ่อนช�าระหนี้กับผู้เอาประกันภัยและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ	 บริษัทจะเป็นผู้ปลดหรือแบ่งเบาภาระหนี้สิน
ค้างช�าระแทนทายาทของผูเ้อาประกนัภยั	เพือ่ปกป้องครอบครวัทีอ่ยูข้่างหลงัจากปัญหาหนีส้นิหรอืการถกูยดึทรพัย์	และเพือ่ให้ผูเ้อาประกนัภยัมัน่ใจได้ว่า 
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะยังคงเป็นของทายาทและครอบครัวต่อไป	 โดยสถาบันการเงิน	 (เจ้าหนี้)	 จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์หลักและเป็นผู้รับผลประโยชน์
ตามจ�านวนภาระหนี้คงค้างช�าระที่ผู้เอาประกันภัยยังคงเหลืออยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ
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  1.2 Endowment Insurance

	 	 	 This	type	of	insurance	comes	with	a	condition	that	the	sum	insured	is	paid	to	the	insured	on	the	date	the	policy	
term	matures,	or	paid	to	the	beneficiary	when	the	insured	passes	away	before	the	policy	ends.	The	endowment	insurance	is	
a	combination	between	life	protection	and	savings	with	focus	on	savings	benefit.	As	a	result,	there	are	many	types	of	benefits,	
including	returns	during	policy	coverage	and	at	the	date	the	policy	matures,	different	coverage	period	and	different	payment	
period,	depending	on	the	objectives	and	wishes	of	the	insured.

  1.3 Term Insurance

	 	 	 Term	insurance	will	pay	the	sum	insured	to	the	beneficiary	when	the	insured	passes	away	within	the	policy	coverage	
period.	Generally,	the	coverage	period	can	be	5,	10,	15	or	18	years	or	others.	The	objective	of	Term	Insurance	is	death	protection	
and	no	savings	or	repayment	in	case	the	insured	remain	alive	when	the	policy	matures.	As	a	result,	premiums	are	lower	than	
other	types	of	insurance,	and	thus	appropriate	for	those	who	require	high	protection	but	can	afford	low	premiums	so	as	not	to	
create	high	financial	burden	for	the	family	in	case	of	unexpected	event.

  1.4 Annuity Insurance

	 	 	 With	 focus	on	savings	on	working	people	who	earn	 regular	 income,	 the	Annuity	 Insurance	has	the	objective	of	 
creating	security	for	the	insured	after	retirement.	The	insured	will	received	regular	pension	during	the	period	specified	in	the	policy.	
In	general,	an	insurance	company	will	pay	pension	to	the	insured	at	the	age	of	55	years	until	at	least	85	years.	This	type	of	policy	
will	not	involve	any	other	benefits	before	pension	is	paid,	except	the	benefits	in	case	of	death	when	the	insurance	company	pays	
the	beneficiaries	as	agreed	in	the	policy.

 2. Group Insurance

  2.1 Group Term Life

	 	 	 This	type	of	insurance	provides	protection	for	a	group	of	the	insured	under	the	same	policy.	It	is	generally	a	benefit	
that	an	employer	provides	and	pays	the	entire	or	half	of	the	premiums	for	the	employees.	Basic	condition	is	that	the	number	
of	the	insured	must	exceed	10	persons	or	75%	of	the	total	workforce	in	a	company.	The	policy	is	made	on	yearly	basis	and	the	
premiums	depend	on	the	sum	insured,	number	of	insured,	gender,	average	age,	type	of	business	and	responsibilities	of	the	insured.	
The	premiums,	which	are	normally	lower	than	Ordinary	Insurance,	will	be	the	same	across	all	members	of	the	group.	Premiums	
can	be	paid	in	monthly,	quarterly	or	yearly	basis.

  2.2 Group Mortgage

	 	 	 This	 type	 of	 insurance	 provides	 protection	 of	 the	 insured	who	 has	 debt	 obligation	with	 financial	 institutions	 
(creditors).	It	generally	provides	protection	in	case	of	death	and	permanent	disability.	Coverage	period	and	sum	insured	depend	
on	the	payment	period	and	debt	obligation.	 In	case	of	unexpected	event	during	the	repayment	period	and	when	the	policy	 
remains	valid,	the	company	will	take	over	or	partly	pays	for	the	unpaid	debt	obligation	on	behalf	of	the	heir	of	the	insured.	This	
is	to	protect	the	remaining	family	members	from	huge	debt	obligation	or	property	confiscation.	This	will	assure	of	the	insured	
that	the	rights	over	the	property	remains	with	the	family	and	heir.	The	financial	institutions	(creditors)	will	hold	the	main	policy	
and	become	the	beneficiaries	for	the	sum	of	unpaid	debt	remained	with	such	financial	institution.
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ประเภทการรับประกัน
Type of insurance 

product

ปี	2555	(2012) ปี	2556	(2013) ปี	2557	(2014)

จำานวน	(บาท)
Total	(Baht)

สัดส่วน	 
(%)

จำานวน	(บาท)
Total	(Baht)

สัดส่วน	 
(%)

จำานวน	(บาท)
Total	(Baht)

สัดส่วน	 
(%)

ประกันสามัญ
Ordinary

539,120,799 35% 974,677,068 24% 1,382,381,390 32%

 แบบตลอดชีพ
	 Whole	Life	Insurance

35,515,233 2% 92,015,422 2% 152,821,185 4%

 แบบสะสมทรัพย์
	 Endowment	Insurance

445,251,550 29% 763,104,245 19% 1,042,205,957 24%

	 แบบบ�านาญ
	 Annuity	Insurance

55,589,212 4% 110,803,397 3% 171,019,861 4%

 แบบชั่วระยะเวลา
	 Term	Insurance

38,373 0% 83,693 0% 124,535 0%

 สัญญาเพิ่มเติม
	 Rider

2,726,431 0% 8,670,312 0% 16,209,852 0%

ประกันกลุ่มสวัสดิการ
Group Term Life

216,460,856 14% 544,906,522 13% 339,785,790 11%

ประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ
Group Mortgage

775,455,694 51% 2,519,153,900 62% 2,568,485,917 59%

รวม
Total

1,531,037,350 100% 4,038,737,490 100% 4,290,653,097 100%

บริษัทฯ	มีโครงสร้างรายได้ในปี	2555	–	2557	แยกตามประเภทการประกันภัย

Income	structure	for	2012-2014	classified	by	types	of	insurance

หน่วย	:	บาท/	Unit:	Baht

เบี้ยประกันภัยรับ
Premiums

ปี	2555
2012

ปี	2556
2013

ปี	2557
2014

ปีแรก
First	year

1,399,860,483 3,370,789,314 3,135,295,496

ปีต่อ
Renewal	year

131,176,867 667,948,177 1,155,357,601

รวม
Total

1,531,037,350 4,038,737,490 4,290,653,097
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ชื่อบริษัท 
Company

ประเภท
ธุรกิจ 

Type of 
Business

จำานวนหุ้น
ทั้งหมด 
Total 
shares

มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ 

Par Value

จำานวนหุ้นที่
บริษัทฯ	ถือ 
Shares	held	

by	the	 
Company

อัตราการ
ถือหุ้น 
%

ชนิดของ
หุ้น 

Type of 
shares

	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	 
	 ที่อยู่	เลขที่	23	ถนนสิงหา	บ้านหนองบอน	 
	 เมืองไซเสดถา	แขวงนครหลวงเวียงจันทน์		
	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

	 โทรศัพท์	+856	21	445101-6	

	 โทรสาร	+856	21	455107

ประกันภัย 
Insurance

1,000,000 16,000	กีบ 
(LAK)

100,000 10% หุ้นสามัญ 
Ordinary	
shares

	 DHIPAYA	INSURANCE	CO.,	LTD.

	 23	Singha	Road,	Nongbone	Village,	

	 Saysettha	District,	Vientiane	Laos 
	 Tel.	+856	21	445101-6 
	 Fax.	+856	21	455107

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2556	ทะเบียนเลขที่	0107556000051	

บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	1,741,587,300.00		บาท		แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	17,415,873	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เรียกช�าระแล้ว	1,741,587,300.00		บาท

ส�านักงานใหญ่	 ตั้งอยู่เลขที่	 75/72-75	 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	 2	 ชั้น	 30	 ซอยสุขุมวิท	 19	 (วัฒนา)	 ถนนสุขุมวิท	 แขวงคลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	0-2118-5555

โทรสาร	0-2260-5601,	0-2260-5561

เว็บไซด์	www.dhipayalife.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	
The	entities	in	which	the	Company	holds	more	than	10%	of	the	offered	shares	as	of	31	December	2014	

ข้อมูลทั่วไป
General Information

Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
The	Company	was	registered	as	juristic	person	under	the		Public	Limited	Company	Act	on	9	January	2013.	Registration	No.	0107556000051.
The	Company	has	a	registered	capital	of	1,741,587,300.00	Baht,	including	17,415,873	ordinary	shares	at	100	Baht	par	value.	Paid-up	
capital	is	1,741,587,300.00	Baht.
Its	head	office	is	located	at	75/72-75	Ocean	Tower	2	Building,	30th	Floor,	Soi	Sukhumvit	19	(Wattana),	Sukhumvit	Road,	Khlong	Toei 
Nuea,	Wattana,	Bangkok	10110.
Tel.	0-2118-5555
Fax.	0-2260-5601,	0-2260-5561
Website:	www.dhipayalife.co.th
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รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ปี 2557
2014 Operating Performance

รายได้
 E รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับรวม

	 	 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม	 เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 2557	 มีเบี้ยรับรวมเป็นจ�านวนเงิน	 4,290	 ล้านบาท	 เติบโตจากปี	 2556	 ที่มี 
เบี้ยรับรวมจ�านวนเงิน	 4,039	 ล้านบาท	 หรือ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 6	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 สาเหตุที่เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นในอัตรา 
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 เนื่องจากความเสี่ยงด้านการเมืองภายในประเทศ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค	 เป็นปัจจัยหลักที่ 
ท�าให้ผูบ้รโิภคชะลอการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ	จะเหน็ได้จากตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยทีต่�า่กว่าการคาดการณ์	แต่อย่างไร
ก็ตาม	บริษัทยังคงมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม	

 E รายได้จากเงินลงทุน	

	 	 ในปี	 2557	บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับ	 เงินปันผล	ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์	 และก�าไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า	เป็นจ�านวนเงิน	398	ล้านบาท	เติบโตจากปี	2556	ร้อยละ	136	โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรวมประมาณร้อยละ	
6	ต่อปี	ทั้งนี้	เนื่องจากกรอบนโยบายการลงทุนมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	ประกอบกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการ 
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายปี	 บริษัทก็ยังคงสามารถรักษารายได้เงินลงทุนได้มากกว่า 
เป้าหมายที่ตั้งไว้

ค่าใช้จ่าย
 E ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

	 	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ในปี	2557	เป็นจ�านวนเงิน	4,050	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ร้อยละ	5	ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยรับรวมที่เติบโตขึ้น	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	 6)	 สะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายรายการส�าคัญ	ดังนี้

  ë เงินสำารองประกันภัย	 เพิ่มจากปีก่อนหน้า	 ในปี	2557	มีเงินส�ารองเพิ่มเป็นจ�านวนเงิน	1,921	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ร้อยละ	8	 
	 	 	 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการรับประกันโดยค�านึงถึงภาระผูกพันจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส�าคัญ	 หรือกล่าวคือ	 บริษัทเน้นขาย 
	 	 	 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ต้องตั้งเงินส�ารองในระดับที่เหมาะสม

  ë ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการ	ลดลงอย่างมนียัส�าคญั		กล่าวคอื	ในปี	2557	ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการ 
	 	 	 สนิไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงนิ	92	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	65	สะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ	และความสามารถในการบรหิาร 
	 	 	 จัดการการรับประกันภัย

  ë ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอืน่	ลดลงอย่างมนียัส�าคญั	กล่าวคอื	ในปี	2557	มค่ีาใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัอืน่	เป็นจ�านวนเงนิ	418	ล้านบาท	 
	 	 	 ลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	34	สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ	และความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท

กำาไรสุทธิ
 E กำาไรสุทธิ	

	 	 ในปี	2557	บริษัทมีก�าไรสุทธิ	404	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ร้อยละ	326	เนื่องจากบริษัทวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์	 และมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ	 ประกอบกับรายได้จากการลงทุนที่สูงกว่าเป้าหมาย	 ส่งผลให้บริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญ	โดยมียอดก�าไรสะสมรวม	122	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2556	ที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสม	282	ล้านบาท
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Income
 E Premium income

	 	 The	Company’s	gross	premium	revenue	has	been	growing	continuously.	In	2014,	premium	totaled	4,290	million	Baht,	an	
increase	of	6%	compared	to	4,039	million	baht	in	2013.	The	growth	rate	was	lower	than	the	previous	year	because	of	domestic	
political	situation	that	affected	consumers’	confidence	and	thus	delayed	decision	on	insurance	purchase.	This	is	backed	by	the	
national	economic	growth	which	turned	out	below	the	forecast.	However,	the	Company’s	premiums	growth	remained	higher	than	
the	overall	economic	growth	rate.

 E Investment income

	 	 Net	investment	income	in	2014	was	398	million	Baht,	comprising	interest	received,	dividend,	profit	from	assets	sales	and	
profit	from	adjustment	of	trading	stock	fair	value.	This	represented	136%	growth	over	2013.	Average	return	on	investment	(ROI)	is	
approximately	6%	per	year	thanks	to	the	flexible	investment	policy	that	supports	economic	environment	and	risk	management	
through	effective	investment.	Although	the	stock	market	was	highly	fluctuating	at	the	end	of	the	year,	the	Company	retained	
investment	income	at	a	higher	rate	than	target.

Expenses
 E Total underwriting expenses 

	 	 In	2014,	total	underwriting	expenses	were	4,050	million	Baht,	an	increase	of	5%	over	2013,	in	accordance	with	the	increasing	 
premium	(+6%).	This	clearly	reflects	the	Company’s	ability	to	keep	expense	under	control.	Major	expenses	are	as	follows:

  ë Insurance	policy	reserve:	in	2014,	total	reserve	increased	to	1,921	million	Baht,	8%	increase	from	2013	as	a	result	
	 	 	 of	 the	 Company’s	 policy	 to	 consider	 insurance	 policy	 obligation	 and	 focus	 on	 insurance	 policy	 that	 requires	 
	 	 	 appropriate	level	of	reserves.

  ë Lower	expenses	on	claims	and	claim	management:	In	2014,	total	claims	and	claims	management	was	92	million	
	 	 	 Baht,	a	65%	reduction	from	2013,	reflecting	the	Company’s	management	efficiency.

  ë Other	underwriting	expenses	have	significantly	decreased.	In	2014,	other	insurance	expenses	were	418	million	Baht,	
	 	 	 34%	decrease	from	2013,	reflecting	the	Company’s	operational	expense	management	efficiency.

 

Net Profit
 E In	2014,	The	Company’s	net	profit	was	404	million	Baht,	a	significant	increase	of	326%	compared	to	2013.	This	is	a	result	
of	the	right	marketing	strategy	that	best	addressed	current	situation	and	effective	expense	control.		In	addition,	above-the-target	
investment	income	has	resulted	in	significantly	high	profit.	Accumulated	profit	for	the	year	2014	was	122	million	Baht,	compared	
to	accumulated	loss	of	282	million	Baht	in	2013.
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หน่วย:	ล้านบาท/Unit:	Million	Baht

ฐานะการเงิน 
Financial Position

พ.ศ.	2555 
2012

พ.ศ.	2556 
2013

พ.ศ.	2557 
2014

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 
Net	income	on	investments

55.63 143.73 283.58

เงินส�ารองประกันชีวิต	 
Life	insurance	policy	reserves

1,256.77 3,034.56 4,955.51

CAR	ratio 665% 392% 352%*

เงินกองทุน	 
Capital	fund

1,056.79 1,960.29 2,836.80

สินทรัพย์ลงทุน	 
Investment	assets

2,447.27 5,025.50 7,821.78

สินทรัพย์รวม	 
Total	assets

2,731.51 5,646.41 8,480.11

จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	 
Number	of	shares	(million	shares)

9.68 14.77 17.42

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 
Net	profit	(Loss)

-58.55 94.90 404.25

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 
Basic	earnings	(Loss)	per	share	(Baht)

-7.57 7.71 24.41

หน่วย:	ล้านบาท/Unit:	Million	Baht

เบี้ยประกันและสำารองประกันภัย

Premium Performance and Life  
Policy Reserve

พ.ศ.	2555

2012

พ.ศ.	2556

2013

พ.ศ.	2557

2014

จ�านวนเงินเอาประกันชีวิตมีผลบังคับ

Total	liabilities	for	policies	in	force
	107.39	 	224.88	 	259.86	

จ�านวนเบี้ยประกันปีแรก	(สุทธิเบี้ยหักส่งคืน)	

First	year	premiums	(Net	off	premium	cancelled	
and	refund)

1,399.86	 3,370.79	 3,135.30	

จ�านวนเบี้ยประกันรับรวม	(สุทธิเบี้ยหักส่งคืน)

Total	written	premiums	(Net	off	premium	cancelled	
and	refund)

1,531.04	 4,038.74	 4,290.65	

เงินส�ารองประกันชีวิตเพิ่ม	(ลด)	จากปีก่อน

Life	policies	reserve	increased
722.01	 1,777.78	 1,920.95	

*	เป็นค่าประมาณการ	(estimated	value)
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สินทรัพย์ลงทุน	(ล้านบาท)	 
Investment	assets	(Million	Bath)
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ธุรกิจการลงทุนของบริษัท
	 บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของธรุกจิการลงทนุ	ซึง่เป็นธรุกจิทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิงานและความมัน่คงของบรษิทัฯ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลตอบแทน 
จากการลงทนุนัน้ถอืว่าเป็นรายได้หลกัของบรษิทัประกนั	ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดนโยบายการลงทนุ	นโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวม	รวมถงึตดิตามควบคมุการลงทนุ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด�าเนนิการอย่างเหมาะสมตามนโยบาย	เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	รวม
ถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีต่อลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

	 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการด�าเนินการลงทุน	จึงก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีกระบวนการ	ระบุ	ควบคุม	จัดการและ
คอยติดตามความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�านึงถึงความถี่และความรุนแรง	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ทั้งนี้	 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนหรือ 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ	โดยวัดความเสี่ยงทั้งด้านตลาด	ด้านเครดิต	และการกระจุกตัวของการลงทุนทุกประเภท

ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนปี 2557
	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น	 8,409.09	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 3,052.81	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ	ณ	 สิ้นปี	 2556	 ซึ่งมีสินทรัพย์ 
ลงทุนรวม	 5,356.28	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 56.99	 โดยมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ	 คิดเป็นมูลค่า	 4,106.11	 
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	48.83	ตราสารหนี้ที่ค�้าประกันโดยรัฐบาลคิดเป็นมูลค่า	2,986.26	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	35.51	หน่วยลงทุนคิดเป็นมูลค่า	
713.14	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 8.48	 เงินฝากสถาบันการเงินคิดเป็นมูลค่า	 548.59	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 6.52	 เงินให้กู้ยืมเป็นจ�านวน	 
48.03	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.57	และ	ตราสารทุนคิดเป็นมูลค่า	6.96	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.08	

	 ในปี	2557	บริษัทมีรายได้รวมจากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น	397.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	203.18	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นปี	2556	ซึ่งมีรายได้รวมจาก
การลงทุน	168.73	ล้านบาท	โดยในปี	2557	บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ	5.78	เทียบกับ	ร้อยละ	4.33	ในปี	2556

รายงานผลการลงทุนของบริษัท ปี 2557
2014 Investment Performance

Investment 
	 Investment	is	considered	to	be	crucial	to	the	Company’s	operations	and	stability	as	returns	on	investment	is	a	major	income	
in	life	insurance	business.	The	Board	of	Directors,	therefore	gives	high	importance	to	the	formulation	of	investment	strategy	and	
risk	management	policies.	Investment	is	closely	monitored	and	controlled	to	ensure	that	appropriate	actions	have	been	taken	in	
accordance	with	the	policy,	related	rules	and	regulations	and	obligations	towards	the	insured	according	to	insurance	policy.

	 According	 to	 risk-and-return	consideration,	 the	Company	has	ensured	effective	 risk	management.	Such	measures	 include	
appropriate	process,	 identification,	control,	management	and	monitoring	of	investment	risks	based	on	frequency	and	level	of	
short	and	long	term	impact.	This	is	to	minimize	the	impact	from	fluctuation	or	risks	related	investment	in	various	assets.	Risks	are	
measured	in	multi-dimensions,	such	as	marketing,	credit	and	concentration	of	investment.

Investment Performance in  2014
	 At	the	end	of	2014,	the	Company’s	total	 investment	assets	 is	8,409.09	million	Baht,	an	increase	of	3,052.81	million	Baht	 
compared	 to	 5,356.28	million	 Baht	 at	 the	 end	 of	 2013,	 or	 and	 increase	 of	 56.99%.	 Debt	 instruments	 issued	 by	 private	 
sector	 and	 state	 enterprises	 valued	 4,106.11	million	 Baht,	 accounting	 for	 48.83%	of	 the	 total	 investment;	 debt	 instruments	 
guaranteed	by	the	government	valued	2,986.26	million	Baht,	or	35.51%	of	the	total	investment;	unit-trust	valued	713.14	million	
Baht,	or	8.48%;	deposits	in	financial	institutions	valued	548.59	million	Baht,	representing	6.52%;	loans	valued	48.03	million	Baht,	
or	0.57%	and	equity	instruments	worth	6.96	million	Baht	or	0.08%.

	 In	2014,	the	Company’s	net	income	from	investment	is	397.91	million	Baht,	increasing	by	203.18	million	Baht	compared	to	
168.73	million	Baht	in	2013.	Returns	on	investment	for	the	year	2014	are	approximately	6%	on	average,	compared	to	4.33%	in	2013
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ประเภทสินทรัพย์

Assets

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

Market value (Million Baht)

คิดเป็น %

%

ตราสารหนี้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
Debt instruments issued  
by private sector and state enterprises

4,106.11 48.83%

ตราสารหนี้ที่ค�้าประกันโดยรัฐบาล 
Debt instruments guaranteed by the government

2,986.26 35.51%

หน่วยลงทุน/ Unit-trust 713.14 8.48%

เงินฝากกับสถาบันการเงิน 
Deposits in financial institutions

548.59 6.52%

เงินให้กู้ยืม/ Loans 48.03 0.57%

หุ้นสามัญ/ Ordinary shares 6.96 0.08%

รวมสินทรัพย์ลงทุน/ Total investment assets 8,409.09 100.00%

2,429.98

66.42

168.73

397.91

5,356.28

8,409.09

สินทรัพย์ลงทุน (ล้านบาท)/ Investment Assets (Million Baht)

รายได้รวมจากการลงทุน (ล้านบาท)/ Net Investment Income (Million Baht)

2555/2012

2556/2013

2557/2014

2555/2012

2556/2013

2557/2014

ปี/Year

ปี/Year
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Corporate Strategy

นโยบายบริษัทในการดำาเนินธุรกิจ
1.	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 บริษัทฯ	จะด�าเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริงในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต	
โดยค�านึงถึงผู้เอาประกันภัยและคู่ค้า	(ผู้ขาย)	เป็นจุดศูนย์กลาง	ทั้งนี้	กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การด�าเนินการของฝ่ายงาน 
ที่เกี่ยวข้องและก�ากับดูแลของผู้บริหารบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	ภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ	ของคปภ.	 
เพือ่ความยัง่ยนืของการด�าเนนิธรุกจิในระยะยาว	มุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัโอกาสทางการตลาด	โดยมทีัง้ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายรองรบั
ความต้องการของผูบ้รโิภคตามสถานการณ์ต่างๆ	เช่น	สภาวะอตัราดอกเบีย้	ค่าครองชพี	สภาพทางเศรษฐกจิ	สงัคม	เช่น	โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสูก่ารเป็นสงัคม 
ผูส้งูอาย	ุและผลติภณัฑ์ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้เป็นจ�านวนมากเพือ่ท�าการตลาดผ่านช่องทางใหม่ๆ	ในอนาคต	เช่น	ไดเรก็ต์มาร์เกต็ติง้	และสือ่	Digital	เป็นต้น

2.	 การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

	 บริษัทฯ	ก�าหนดเบี้ยประกันภัยจากสมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ	และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก

3.	 การพิจารณารับประกันภัย

	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณารับประกันภัย	 โดยพิจารณาจาก 
ความผันผวนของความถี่	ความรุนแรง	และเวลาที่เกิดความเสี่ยง	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

4.	 การจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการจดัการค่าสนิไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัอย่างถกูต้องและเป็นธรรม	ภายใต้เงือ่นไขสญัญารบัประกนัภยั	และระยะเวลาตามที่	 
คปภ.	ก�าหนด

5.	 การประกันภัยต่อ

	 บริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการด้านการรับประกันภัยโดยการท�าประกันภัยต่อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้ 
หลกัเกณฑ์ที	่	คปภ.	ก�าหนด

6.	 การจัดหาเงินทุนให้เพียงพอกับการขยายงานด้านการรับประกันภัย

	 บริษัทฯ	มีแผนขยายธุรกิจหลักโดยมุ่งเน้นการเติบโตของเบี้ยประกันอย่างรวดเร็ว	โดยค�านึงถึงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	(CAR)	ควบคู่
ไปด้วยกัน	เพื่อให้บริษัทฯ	มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	(CAR)	สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าของนายทะเบียน	และมั่นใจว่าบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอ 
ที่จะรองรับภาระผูกพันด้านประกันภัยในระยะยาวได้

7.	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

	 โดยการปรับปรุงระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้เอาประกันภัย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการออกแบบ
กรมธรรม์	พิจารณารับประกันภัย	จัดการค่าสินไหมและการรับประกันภัยต่อ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์ใหม่ๆ
เพื่อน�ามาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ

8.	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทฯ	 มีแผนการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต	 อันจะส่งผลท�าให้ 
เกิดศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น	 น�าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน	 โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีค่านิยมร่วมกัน	 มีทัศนคติที่ดี 
ในการท�างานเชงิรกุ	มรีะบบการบรหิารผลงานและค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม	สามารถแข่งขนัได้	ส่งเสรมิให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ	รวมถงึการปรบัปรงุและพฒันา
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่องค์กรมุ่งหวัง	

9.	 การดำาเนินงานด้านการลงทุน

	 บริษัทฯ	ด�าเนินงานด้านการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทตามหลักการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน	(Asset	and	
Liability	Management)	อีกทั้ง	ด�ารงสภาพคล่องไว้ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทน
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Corporate policies
1. Product design and development

	 Insurance	policies	have	been	carefully	designed	and	developed	in	order	to	better	address	different	needs	in	different	stage	of	life,	 
with	the	insured	and	our	trade	partners	(sellers)	at	the	center.	Product	design	and	development	are	under	supervision	of	related	
units	and	with	close	supervision	of	executives	so	that	they	are	compliant	to	the	Company’s	policies	and	the	Office	of	Insurance	
Commission’s	regulations.	This	enhances	the	Company’s	long-term	business	operations.	With	commitment	to	developing	products	 
that	maximize	on	market	opportunities,	the	Company	has	a	wide	range	of	products	that	serve	customers’	needs	in	different	situations,	 
such	as	changes	in	interest	rates,	cost	of	living,	economic	development	and	social	issues	like	ageing	society,	and	the	products	that	
have	wider	reach	that	enables	the	Company	to	utilize	new	marketing	channels,	including	direct	and	digital	marketing.

2. Premiums rates

	 The	 Company	 bases	 its	 calculations	 on	 statistics	 and	 ensures	 that	 the	 internal	 and	 external	 factors	 are	 considered	 in	 
determining	the	insurance	premium	rates.

3.	 Underwriting

	 The	Company	adheres	to	the	industry	standard	practice	in	accepting	insurance	with	consideration	on	frequency	fluctuation,	
seriousness	and	the	time	that	risks	are	exposed,	as	well	as	is	compliant	to	anti	money	laundering	and	related	laws.

4.	 Indemnity	

	 The	Company	pays	correct	and	fair	indemnity	to	the	insured	in	accordance	with	the	conditions	stated	in	insurance	policy	and	
within	the	timeframe	set	by	the	Office	of	Insurance	Commission.

5.	 Reinsurance

	 The	Company	is	emphasizing	to	diversify	its	risk	to	reinsurance	firms	with	strong	reputation	complied	with	OIC’s	regulations.

6.	 Sufficient	capitalization	for	insurance	business	expansion

	 The	Company	plans	to	expand	its	business	with	focus	on	rapidly	growing	premiums	in	parallel	to	CAR	management	to	maintain	
CAR	at	higher	level	than	required	by	the	Registrar	and	to	ensure	sufficient	capital	to	support	long-term	insurance	obligations.

7.	 Information	technology	and	database	development

	 The	improvement	of	information	technology	and	database	about	the	insured	have	been	improved	to	increase	efficiency	in	
policy	design	process,	insurance	acceptance,	indemnity	management	and	reinsurance.	In	addition,	advanced	IT	and	software	have	
been	deployed	to	support	business	operations.

8.	 Human	resource	management

	 The	Company	has	in	place	human	resource	development	plan	to	help	its	employees	improve	necessary	skills	and	knowledge	
in	order	to	maintain	professionalism.	Enhanced	employees’	capability	and	competency	are	crucial	to	increase	the	Company’s	
competitiveness.	A	strong	corporate	culture,	shared	values,	good	attitude,	proactive	operations,	performance	management	and	
fair	and	competitive	remuneration,	innovation	promotion	and	continuous	efficiency	improvement	are	key	areas	that	promote	
employees’	career	success	and	the	highest	possible	effectiveness	the	Company	expected.

9.	 Investment

	 The	Company	is	committed	to	making	investment	that	supports	insurance	business	operations	according	to	the	asset	and	
liability	management	principle.	Liquidity	is	maintained	at	the	appropriate	level	to	support	the	Company’s	ability	to	pay	indemnity	
and	responsibility	for	all	expenses.
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แนวโน้มธุรกิจ
Industry Outlook

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต
	 ในปี	2558	แนวโน้มธุรกิจประกันกันชีวิตจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยประมาณการเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า	10	-	15%	ซึ่งการแข่งขัน
ของธุรกิจเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจในปีหน้า	และจะท�าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการแข่งขันมากขึ้น

เบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2553 - 2558*f

ปี เบี้ยประกันภัยรับรวม	(ล้านบาท) %	การเติบโต

2553 296,241	 14.31%

2554 328,597	 10.92%

2555 391,358	 19.10%

2556 442,496	 13.07%

2557 503,850 13.87%

	2558*f 554,235	-	579,427 10	-	15%

ปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 •	 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ	 กฎระเบียบภาครัฐซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตลาดของธุรกิจประกันชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีมรดก	
หรือ	พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก	ที่จะให้ความคุ้มครองลดลงเหลือ	25	ล้านบาท	ต่อผู้ฝาก	1	ราย	และในปี	2559	จะลดความคุ้มครองลงเหลือ	1	ล้านบาท	ต่อ
ผู้ฝาก	1	ราย	รวมถึงการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต	ที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้สูงสุดถึง	3	แสนบาท

 •	 ภาคเอกชนได้เสนอให้ประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 หรือ	 คสช.	 ไปแล้ว	 เพื่อให้คนไทยเข้าถึง 
หลกัประกนัได้มากขึน้	แต่ต้องรอขัน้ตอนพจิารณา	คสช.	ซึง่จะส่งเรือ่งมายงั	คปภ.	เพือ่ด�าเนนิการต่อไป	โดยดจูากหลกัการแล้ว	คปภ.	สนบัสนนุแนวคดิดงักล่าว	 
แต่ต้องเสนอเข้าไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หรือ	สนช.	ให้พิจารณาอีกครั้ง

 •	 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	โดยจ�านวนประชากรสูงวัยในไทยก�าลังเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	โดยปัจจุบันไทยมี
ประชากรสูงวัยเกือบ	9	ล้านคน	ซึ่งคิดเป็น	14%	ของประชากรทั้งหมด	ทั้งนี้	กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	(UNFPA)	ประเมินว่า	ไทยจะมีประชากร
สูงวัยราว	13	ล้านคน	ในปี	2568	คิดเป็น	20%	ของประชากร	และจะเพิ่มเป็น	20	ล้านคน	หรือสูงถึง	30%	ของประชากรทั้งหมด	ในอีก	36	ปีข้างหน้า	
ซึ่งจะท�าให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น	ประกอบกับการบริการด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าช่วยให้คนมีอายุยืนขึ้น

 •	 ประชาชนเหน็ความส�าคญัของประกนัชวีติมากขึน้	ขณะทีบ่รษิทัประกนัเองได้มกีารให้ความรูแ้ละอธบิายให้คนไทยได้เข้าใจถงึความส�าคญัของการ
มปีระกนัชวีติมากขึน้	และทีส่�าคญัค่ารกัษาพยาบาลในปัจจบุนัทีม่แีนวโน้มสงูขึน้มาก	ท�าให้คนหนัมาให้ความส�าคญักบัการท�าประกนัสขุภาพ	ทีม่าพร้อมกบั
การประกันชีวิตมากขึ้น

 •	 ผู้บริโภคอีกจ�านวนมากที่ยังไม่มีประกันและมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ	 โดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัด	 การตระหนักถึงความส�าคัญของการ 
ท�าประกันที่สูงขึ้น	เพราะผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้น	รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศที่ก�าลังฟื้นตัวขึ้น

 •	 การเปิด	AEC	ท�าให้กลุ่มเป้าหมายมีจ�านวนมากขึ้น	เปิดโอกาสการขยายบริการลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น	โดยเฉพาะการบริการลูกค้าคนไทย
ที่อยู่ในต่างประเทศ	เช่น	กลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม)	ในลักษณะของการบริการข้ามพรมแดน
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Life insurance industry outlook
	 Life	 insurance	 industry	 is	 expected	 to	 show	 favourable	 trend	 in	 2015	with	 strong	 growth	 continued.	 Total	 premiums	 is	 
expected	to	increase	by	at	least	10	-	15%.	Competition	is	a	major	factor	that	may	influence	the	industry	trend	and	business	growth.	
However,	consumers	will	receive	more	benefits	from	such	competition.

Total premiums (2010-2015*f)

Year Total	premiums	(Million	Baht) %	growth

2010 296,241	 14.31%

2011 328,597	 10.92%

2012 391,358	 19.10%

2013 442,496	 13.07%

2014 503,850 13.87%

	2015*f 554,235	-	579,427 10	-	15%

Factors influencing the life insurance industry’s growth trend
 •	 The	government’s	economic	stimulation	measures,	rules	and	regulations	provide	for	preferable	environment	for	the	life	
insurance	industry	growth.	Supporting	measures	and	regulations	include	inheritance	tax,	deposit	protection	act	which	will	reduce	
protection	ceiling	down	to	25	million	Baht	per	person	and	further	down	to	1	million	Baht	per	person	by	2016,	and	deductible	tax	
on	insurance	premium	whose	ceiling	is	300,000	Baht.

 •	 The	private	sector	proposed	to	the	National	Council	for	Peace	and	Order	(NCPO)	on	tax	deduction	on	health	insurance	
in	order	to	increase	access	to	health	security	for	the	public	at	large.	The	proposal	remains	under	the	NCPO’s	consideration	and	
will	later	be	passed	to	the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	for	further	consideration	and	action.	In	principle,	the	OIC	agreed	
with	such	proposal.	The	issue	will	have	to	be	passed	on	to	the	National	Legislative	Assembly	for	consideration,	especially	on	the	
importance	and	necessity	of	such	benefit	because	higher	tax	deduction	means	the	government’s	less	income.

 •	 Thailand	is	becoming	an	ageing	society.	The	number	of	ageing	citizens	is	increasing	in	the	same	direction	other	countries	
are	experiencing.	At	present	there	are	almost	nine	million	ageing	citizens,	representing	14%	of	the	total	population.		The	United	
Nations	Population	Fund	(UNFPA)	forecasts	that	by	the	year	2025,	Thailand	will	have	approximately	13	million	people,	or	20%	
of	the	total	population,	and	20	million	people,	or	30%	of	the	total	population,	within	the	next	36	years.	This	shows	that	people	
will	take	good	care	of	themselves	and	pay	more	attention	to	maintain	good	health.	In	addition,	advanced	medical	development	
plays	a	key	role	in	promoting	longevity.

 •	 Consumers	become	more	aware	of	the	importance	of	having	insurance	coverage.	Insurance	companies,	meanwhile,	have	
been	educating	the	public	and	trying	to	make	people	realize	the	risk	of	not	having	adequate	insurance	protection.	The	rising	
medical	cost	trend	also	encourages	consumers	to	buy	more	health	insurance	in	addition	to	life	insurance.

 •	 A	large	number	of	consumers,	especially	in	the	rural	area,	has	no	insurance	coverage	and	have	insufficient	protection.	The	increasing	 
public	awareness	on	the	importance	of	insurance	has	been	increasing	because	the	people	have	more	access	to	information.
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 •	 แนวโน้มการเตบิโตของสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	โดยมปัีจจยัหนนุมาจากจ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็ทีย่งัทยอยเข้าสูต่ลาดอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะกลุม่
คอนโดมิเนียม	ผนวกกับก�าลังการซื้อของผู้บริโภคบางส่วนที่ฟื้นตัวขึ้น	ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทย	และแรงกระตุ้นจากความคืบหน้าในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รวมถึงการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ที่เข้มข้น	ผ่านแคมเปญด้านราคา	เพื่อการชิงส่วนแบ่งการตลาด

ทิศทางการขยายตลาด
 1.	 ผลการดำาเนินงาน	ปี	2557

	 	 ในปี	2557	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต	มีเบี้ยประกันภัยรับรวม	จ�านวน	4,290.58	ล้านบาท	เป็นอันดับ	
12	ในธุรกิจ	คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	0.85	และมีเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจใหม่	จ�านวน	3,135.27	ล้านบาท	เป็นอันดับ	12	ในธุรกิจ	คิดเป็น
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	1.84

  ๏	 ส่วนแบ่งการตลาด

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี	2557 ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม ประเภท	PA	 เบี้ยประกันภัยรับรวม

จำานวนเบี้ยประกันภัย 1,382.33 0.00 2,906.45 1.79 4,290.58

อัตราการเติบโต 41.82% 0.00 -5.09% 5.3% 6.24%

ส่วนแบ่งตลาด	(แยกตามประเภท) 0.32% 0.00 5.14%	 0.03% 0.85%	

(ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย		www.tlaa.org)

	 2.	 เป้าหมายเบี้ยประกันภัย	3	ปี

	 	 บริษัทวางกลยุทธ์การขยายงานประกันชีวิตในช่วงปี	พ.ศ.	2558	-	2560	โดยก�าหนดเป้าหมายเบี้ยประกันภัย	แยกตามประเภท	ดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยจริง 
ปี	2557

เป้าหมาย 
ปี	2558

%	การเติบโต	
ปี	2558

เป้าหมาย 
ปี	2559

%	การเติบโต	
ปี	2559

เป้าหมาย 
ปี	2560

%	การเติบโต
ปี	2560

เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,290 5,500 28% 6,325 15% 7,274 15%

	 -	ประเภทสามัญ 1,382 1,946 2,625 3,419

	 -	ประเภทกลุ่มสวัสดิการ 340 250 250 250

	 -	ประเภทกลุ่มคุ้มครองสินเช่ือ 2,568 3,304 3,450 3,605

	 3.	 ตลาดเป้าหมาย

	 	 บรษิทัวางกลยทุธ์การขยายงานประกนัชวีติในช่วงปี	พ.ศ.	2558	-	2560	โดยก�าหนดแบ่งกลุม่ตลาดเป้าหมาย	แยกตามประเภทของเบีย้ประกนัภยั	 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2014 Ordinary Industry Group PA	 Total	premiums	receivable

Insurance premiums 1,382.33 0.00 2,906.45 1.79 4,290.58

Growth 41.82% 0.00 -5.09% 5.3% 6.24%

Market	share	(by	type	of	insurance) 0.32% 0.00 5.14%	 0.03% 0.85%	

Source:	Thailand	Insurance	Association	(www.tlaa.org)

	 2.	 3-year	premiums	target

	 	 The	Company	has	in	place	the	three	year	insurance	business	expansion	strategy	for	2015-2017.	Target	premiums	receivable,	 
by	type	of	insurance	policy,	is	as	follows:

Unit:	Million	Baht

Premiums
2014	 
Actual	 

premiums

2015	 
Target

%	Growth	
in	2015

2016	 
Target

%	Growth	
in	2016

2017	 
Target

%	Growth	 
in	2017

Total	premium	receivables 4,290 5,500 28% 6,325 15% 7,274 15%

	 -	Ordinary 1,382 1,946 2,625 3,419

	 -	Group	Term	Life 340 250 250 250

	 -	Group	Mortgage 2,568 3,304 3,450 3,605

 •	 The	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	integration	will	increase	the	number	of	target	customers	and	bring	about	more	
opportunity	to	reach	new	customers	overseas,	such	as	those	in	Cambodia,	Laos,	Myanmar	and	Vietnam	(CLMV),	by	providing	
cross-border	services.

 •	 Positive	home	loan	expansion	trend	driven	by	a	growing	number	of	housing	units,	especially	condominium,	being	added	
to	the	market.	At	the	same	time,	some	consumers	have	higher	purchase	power	as	the	overall	economy	recovers	well.	In	addition,	
the	progress	of	transport	network	in	Bangkok	and	the	suburban	areas	and	high	competition	among	commercial	banks	in	attracting	
new	customers	through	pricing	promotion	have	all	contributed	to	the	growing	home	loan	trend.

Market expansion trend

	 1.	 2014	Performance

	 	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited	posted	4,290.58	million	Baht	total	premiums,	making	it	the	12th	largest	 
in	 the	 industry	with	 0.85%	 share	 in	 the	market.	 Its	 insurance	 premiums	 from	new	businesses	 valued	 3,135.27	million	 Baht,	 
also	ranked	12th	in	the	market,	with	1.84%	share	in	the	market.

  ๏	 Market	share

Unit:	Million	Baht

	 3.	 Target	market

	 	 The	Company	has	in	place	the	three	year	insurance	business	expansion	strategy	for	2015-2017	with	different	target	market,	
categorized	by	types	of	insurance	as	follows:
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  3.1			เบี้ยประกันภัยรับ	ประเภทสามัญ

   3.1.1	 แหล่งที่มาของเบี้ยประกันภัยรับ

    »	 การเพิ่มกิจกรรมด้วยการออกบูธทั่วประเทศ

    »	 เน้นการขายกรมธรรม์บ�านาญ	ตลอดชีพ	และสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

    »	 เบี้ยประกันภัยที่เกิดจากตัวแทนใหม่

    »	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถท�าตลาด

    »	 สร้างศูนย์ฝึกอบรม	พัฒนาศักยภาพตัวแทน

    »	 พัฒนาตัวแทนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

   3.1.2		ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

    »	 แบบประกันสะสมทรัพย์

    »	 แบบประกันบ�านาญ

    »	 แบบประกันตลอดชีพ

    »	 แบบประกันผู้สูงวัย

    »	 สัญญาเพิ่มเติม

   3.1.3		ช่องทางการตลาด

    »	 ขายผ่านตัวแทน	(Agent)

    »	 ขยายช่องทางการขายอื่นๆ	ผ่านนายหน้าประกันชีวิต	(Broker),	Bancassurance	และ	Website	

   3.1.4		กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

    » กรุงเทพและปริมณฑล	 ท�าตลาดลูกค้าในระดับกลางไปถึงระดับบน	 (HI-END)	 คือกลุ่มลูกค้า	 พนักงานบริษัท	 ข้าราชการ 
	 	 	 	 	 รัฐวิสาหกิจ	ผู้บริหาร	เจ้าของกิจการ	SME	และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

    » ต่างจังหวัด	เน้นการเจาะลูกค้าระดับกลาง	ลงมาถึงลูกค้าระดับล่าง	(ฐานราก)

    » กลุ่มผู้สูงวัย	ซึ่งจะเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

   3.1.5	 การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี	2558 

    »	 ขยายส�านักงานตัวแทนเพิ่มอีก	22	แห่ง	ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ	จากเดิมที่มีจ�านวน	20	แห่ง	โดยในสิ้นปี	2558	คาดว่า 
	 	 	 	 	 จะมีจ�านวนส�านักงานตัวแทนทั้งสิ้นรวม	42	แห่ง

    »	 เพิ่มจ�านวนตัวแทนประกันชีวิตใหม่อีก	 1,500	 คน	 จากเดิมที่มีจ�านวน	 1,500	 คน	 โดยในสิ้นปี	 2558	 คาดว่าจะมีจ�านวน 
	 	 	 	 	 ตัวแทนทั้งสิ้นรวม	3,000	คน	

    »	 เปิดสาขาใหม่เป็น	HUB	ที่จังหวัดชลบุรี	

    »	 การเพิ่มช่องทางในการขายในส่วนของนายหน้าประกันชีวิต,	Bancassurance	และ	Website

    »	 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย	แข่งขันได้	ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมาย

    »	 เพิ่มช่องทางการช�าระเงินที่ครอบคลุม	ชัดเจน	และแม่นย�า

    »	 เพิ่มการบริการผู้เอาประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย	สะดวกยิ่งขึ้น	

 	 3.2	 เบี้ยประกันภัยรับ	ประเภทกลุ่มและกลุ่มสินเชื่อ

   3.2.1	 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

    » แบบประกันชีวิตกลุ่ม	(สวัสดิการ)

	 	 	 	 	 สายงานประกนักลุม่และสถาบนั	มแีผนการขายผลติภณัฑ์ประกนัชวีติกลุม่	โดยเพิม่	Product	Line	เพือ่รองรบัความต้องการ 
	 	 	 	 	 ของลูกค้า	และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้	ดังนี้
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  3.1	 Premiums	Income	–	Ordinary	Insurance

	 	 	 3.1.1	 Source	of	premium	income

    »	 Nationwide	road	shows

    »	 Focus	on	annuity	insurance,	whole	life	insurance	and	additional	contract

    »	 New	premiums	from	new	agents

    »	 Marketable	new	product	design	

    »	 Training	center	construction	to	enhance	agents’	capability

    »	 Development	of	agents	to	become	financial	advisors

   3.1.2	 Products

    »	 Savings	

    »	 Pension

    »	 Whole	life

    »	 Ageing	customers

    »	 Rider

   3.1.3	 Marketing	channels

    »	 Agents

    »	 Others,	e.g.	brokers,	Bancassurance	and	website

   3.1.4	 Target	customers

    » Bangkok	and	suburban	areas:	Focusing	on	middle	to	hi-end	customers,	office	people,	government	officials,	 
	 	 	 	 	 state	enterprise	employees,	executives,	SMEs,	business	owners	and	manufacturers

    » Provinces:	Targeting	medium	to	grass	root	market

    » Ageing	 citizens	who	will	 become	 the	majority	 of	 the	 population	 as	 the	 society	 is	 growing	 towards	 
	 	 	 	 	 ageing	society

  	 3.1.5	 Plans	to	achieve	2015	target

    »	 Opening	22	new	agent	offices	in	all	regions	nationwide	from	currently	20	offices.	By	the	end	of	2015,	 
	 	 	 	 	 the	Company	will	have	a	total	of	42	nationwide	agent	offices.

    »	 Recruiting	1,500	new	agents,	from	currently	1,500,	totaling	3,000	by	the	end	of	2015.

    »	 Opening	a	new	hub	in	Chonburi

    »	 Opening	new	sales	channels	through	brokers,	Bancassurance	and	website

    »	 Increasing	product	variety	to	become	more	competitive	and	better	address	target	customers

    »	 Increasing	payment	channels	that	are	comprehensive,	clear	and	accurate

    »	 Expanding	services	for	the	insured	through	various	channels	for	greater	convenience

  3.2	 Total	Premiums	-	Group	Insurance

   3.2.1	 Products

    » Group Term Life Insurance

	 	 	 	 	 Group	and	 Institution	 Insurance	Division	plans	 to	 increase	product	 line	 to	better	 support	customers’	 
	 	 	 	 	 demand	and	enhance	competitiveness	as	follows:
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	 	 	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม	แบบ	Package	ส�าหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร	

	 	 	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการขยายตลาดธุรกิจ	SMEs

    » แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ 

	 	 	 	 	 สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน	 มีแผนการขายผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อ	 โดยเพิ่ม	 Product	 Line	 เพื่อรองรับ 
	 	 	 	 	 ความต้องการของลูกค้า	และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้	ดังนี้

	 	 	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อแบบทุนลดลง/ทุนคงที่	

	 	 	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อตะกาฟุลแบบทุนลดลง/ทุนคงที่		

	 	 	 	 	 •	 ออกแบบผลติภณัฑ์ประกนัคุม้ครองสนิเชือ่	โดยขยายความคุม้ครองเพือ่ความหลากหลาย	ขยายสทิธปิระโยชน์ให้กบัลกูค้า	 
	 	 	 	 	 	 และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

   3.2.2	 ช่องทางการตลาด	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

   3.2.3	 การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี	2558 

	 	 	 	 สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน	 มีแผนในการท�าตลาดประกันกลุ่มและประกันคุ้มครองสินเชื่อ	 เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไป 
	 	 	 	 ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	ดังนี้

    »	 บริหารช่องทางการขายปัจจุบัน	พร้อมขยายช่องทางคู่ค้าพันธมิตร	รวมถึงช่องทางอื่นๆ

    »	 รักษาฐานลูกค้าประกันกลุ่มที่มีคุณภาพ

    »	 เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ	Package	เพื่อง่ายต่อการขาย	และตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าประกันกลุ่ม

    »	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ	และนโยบายของช่องทาง	พันธมิตร	คู่ค้า

    »	 ก�าหนดแผนโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้ขายและทีมงานขาย	เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการขาย

    »	 ร่วมวางแผนกับพันธมิตรในการขยายตลาดประกันสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับ	Segment	ในแต่ละพื้นที่	

    »	 ปรับปรุงระบบการท�างาน	โดยพัฒนาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อน		

    »	 พัฒนาระบบรายงานต่างๆ	เพื่อสนับสนุนงานขายแก่ลูกค้าและผู้ขาย

    »	 ประชมุร่วมกบัสาขา	ทมีงานขาย	นายหน้าประกนัชวีติ	เพือ่ให้การอบรมเสรมิทกัษะ	ให้ค�าปรกึษา	กระตุน้การขาย	และท�า	CRM

    »	 จัดท�าแบบสอบถามเพื่อส�ารวจความต้องการของลูกค้าและผู้ขาย	 เพื่อน�ากลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถครอบคลุม 
	 	 	 	 	 ความคุ้มครอง	และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

สายงาน ช่องทางการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ประกันกลุ่ม •	 นายหน้าประกันชีวิต	(Broker) •	 องค์กร

•	 สหกรณ์

•	 หน่วยงานราชการ

•	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

•	 สถาบันการศึกษา	

•	 นิคมอุตสาหกรรม

•	 ตัวแทน	(Agent)

ประกันสินเชื่อ •	 Bancassurance •	 ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร 
	 และสถาบันการเงินต่างๆ		
	 ที่เป็นพันธมิตร

•	 สหกรณ์

•	 นายหน้าประกันชีวิต	(Broker)

•	 สหกรณ์
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   3.2.3 Plans to achieve 2015 target 

	 	 	 	 Group	and	Institution	Insurance	Division	has	a	marketing	plan	to	achieve	sales	target	as	follows:

    »	 Managing	existing	sales	channels	and	expanding	other	sales	channels	through	trade	partners,	etc.

    » Maintaining quality customers

    »	 Increasing	packaged	products	which	are	easy	to	sell	and	can	better	meet	group	customers’	needs

    »	 Developing	 new	products	 to	 better	 address	 customers’	 need	 and	 policy	 on	 channels,	 partners	 and	 
     trade partners

    » Designing the right promotion campaign that best address demand of sales and sales representative  
     to increase motivation and drive sales

    »	 Working	with	partners	 in	expanding	mortgage	 insurance	market	by	customizing	conditions	depending	 
	 	 	 	 	 on	each	market	segment

    »	 Improving	work	process	to	increase	speed	and	reduces	redundancy

    »	 Improving	reporting	system	to	support	sales	activities	for	customers	and	sales	teams

    »	 Working	with	branch	office,	sales	teams	and	brokers	to	provide	the	right	skill	trainings,	advice,	assistance	 
     to boost sales and CRM activities

    »	 Preparing	 customer	 survey	 on	 customers	 and	 sales	 team	 to	 collect	 feedback	 for	 further	 product	 
     improvement so as to provide the most comprehensive protection and to better serve customers’ needs

Division Sales Channels Target Customers

Group Term Life •	 Broker •	 Corporate

•	 Cooperatives

•	 Government

•	 State	enterprises

•	 Education	institutes	

•	 Industrial	estates

•	 Agent

Group Mortgage •	 Bancassurance •	 Customers	of	partnering	 
	 bank	and	financial	 
 institutions

•	 Cooperatives

•	 Broker

•	 Cooperatives

	 	 	 	 	 •	 Group	insurance	package	for	corporate	customers

	 	 	 	 	 •	 Products	for	SMEs

    » Group mortgage

	 	 	 	 	 Group	and	Institution	Insurance	Division	plans	to	increase	group	mortgage	insurance	by	growing	product	 
	 	 	 	 	 line	to	better	address	customers’	need	and	increase	competitiveness	as	follows:

	 	 	 	 	 •	 Fixed	capital	group	mortgage

	 	 	 	 	 •	 Takaful	insurance	-	fixed	or	reduced	capital

	 	 	 	 	 •	 Ordinary	group	mortgage	insurance	

	 	 	 	 	 •	 Design	new	mortgage	insurance	products	by	adding	protection	variety,	more	incentives	for	customers	 
      and adding value to the products

   3.2.2 Marketing channels and target customers
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
Ten Largest Shareholders

จำานวนหุ้น
No. of Shares

ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด
(%) Percent of total Shares

1.	 ธนาคารออมสิน
	 Government	Savings	Bank

3,657,113 21.00%

2.	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
	 Dhipaya	Insurance	Public	Company	Limited

3,483,078 20.00%

3.	 กองทุนเปิดไทยทวีทุน	2
	 Thailand	Prosperity	Fund	2

2,140,694 12.29%

4.	 นางสาวพลอยไพลิน	เกียรติสุรนนท์
 Ms.Ploypailin  Kiatsuranont

1,027,200 5.90%

5.	 บริษัท	พญาชิงชัย	จำากัด
	 Phayachingchai	Co.,Ltd.

988,642 5.68%

6.	 นายสัณณ์ชัย		เองตระกูล
	 Mr.Sanchai		Engtrakul

942,118 5.41%

7.	 บริษัท	พรหมภิบาล	จำากัด
	 Prompibarn	Co.,Ltd.

870,415 5.00%

8.	 นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล
	 Mrs.Piengpen		Siebthavilkul

628,079 3.61%

9.	 นายนที		พานิชชีวะ
	 Mr.Natee	Panichewa

580,491 3.33%

10.	 นายกีรติ		พานิชชีวะ
	 Mr.Kerati		Panichewa

580,491 3.33%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Major Shareholders as of 31 December 2014

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Major Shareholders 
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รายงานการถือหุ้นของกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
Report on Director’s Shareholding in Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 

กรรมการ
Director’s Name

31 ธ.ค. 2557
Dec. 31, 2014

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
No. of Shares Changed

31 ธ.ค. 2556
Dec. 31, 2013

1.	 นายบรรพต	หงษ์ทอง
	 Mr.Banphot	Hongthong

- - -

2.	 นายสมพร	สืบถวิลกุล
	 Mr.Somporn	Suebthawilkul

- - -

3.	 พลเอกนิพนธ์	ภารัญนิตย์
	 General.Niphon		Pharunnit

- - -

4.	 นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์
	 Mr.Sakthip		Krairiksh

- - -

5.	 นายนรภัทร	เลขยานนท์
	 Mr.Norapat		Lekhyananda

- - -

6.	 นายอุตตม	สาวนายน
 Mr.Uttama Savanayana

- - -

7.	 นายบุญสน	เจนชัยมหกุล
	 Mr.Boonson	Jenchaimahakoon

- - -

8.	 นายนที	พานิชชีวะ
	 Mr.Natee		Panichewa

580,491 580,491 -

9.	 นายกฤษณ์	วสีนนท์
 Mr.Kris  Vasinondha

- - -

10.	 นางสาวกรประณม	วงษ์มงคล
	 Ms.Kornpranom	Wongmongkol

- - -

11.	 นางสาวทัศนา	วิชาเจริญ
 Ms.Tassana Vichachareon

1 - 1

12.	 นางนวลลออ	กิตติพิทักษ์
	 Mrs.Nuanlaor	Kittipitak

- - -

13.	 นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์
	 Mr.Saran	Limhiranrak

462,416 233,495 228,921

14.	 นางเพียงเพ็ญ	สืบถวิลกุล
	 Mrs.Piengpen	Siebthavilkul

628,079 98,451 529,628

15.	 นายนพพร		บุญลาโภ
	 Mr.Nopporn	Boonlapo

- - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	/	as	at	31st	December	2014
(หน่วย	:	หุ้น	/	Unit	:	Share)

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ
Report on Director’s Shareholding
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คณะกรรมการ
Board of Directors

1 4 6 7352

1.	 นายบรรพต		หงษ์ทอง 
	 Mr.Banphot	Hongthong

2.	 นายสมพร		สืบถวิลกุล 
	 Mr.Somporn	Suebthawilkul

3.	 พลเอกนิพนธ์		ภารัญนิตย์ 
	 General	Niphon	Pharunnit

4.	 นายศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ์	 
	 Mr.Sakthip	Krairiksh

5.	 นายนรภัทร		เลขยานนท์ 
	 Mr.Norapat	Lekhyananda

6.	 นายอุตตม		สาวนายน 
 Mr.Uttama Savanayana

7.	 นายบุญสน		เจนชัยมหกุล 
	 Mr.Boonson	Jenchaimahakoon
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8 9 10 11 12 13 14 15

8.	 นายนที		พานิชชีวะ 
	 Mr.Natee	Panichewa

9.	 นายกฤษณ์		วสีนนท์ 
 Mr.Kris Vasinondha

10.	 นางสาวกรประณม	วงษ์มงคล 
	 Ms.Kornpranom	Wongmongkol

11.	 นางสาวทัศนา		วิชาเจริญ	 
 Ms.Tassana  Vichachareon

12.	 นางนวลลออ	กิตติพิทักษ์ 
	 Mrs.Nuanlaor	Kittipitak

13.	 นายศรัณย์		ลิมป์หิรัญรักษ์ 
	 Mr.Saran	Limhiranrak

14.	 นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล 
	 Mrs.Piengpen	Siebthavilkul

15.	 นายนพพร		บุญลาโภ 
	 Mr.Nopporn	Boonlapo
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ตำาแหน่ง 
•	 ประธานกรรมการ

•	 ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา 
•	 ปริญญาโท	M.A.	(Economic	 
	 Development),	Northeastern	 
	 University,	U.S.A.

•	 ปริญญาตรี	B.A.	(Economics),	 
	 Northeastern	University,	 
 U.S.A.

การอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	104/2013)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	9

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็กโซติค	ฟู้ด	 
	 จำากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	ธนาคารสแตนดาร์ด 
	 ชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	 
	 และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 
	 ค่าตอบแทน	 
	 บรษิทั	แกรนด์คาแนล	แลนด์	จำากดั	 
	 (มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	เอเวอร์กรีนพลัส	จำากัด

•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ยูนิคอร์ด	จำากัด	(มหาชน)

•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	 
	 ซัพพลาย	จำากัด	(มหาชน)

•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ช้อป	โกลบอล	 
	 (ประเทศไทย)	จำากัด

•	 นายกสมาคม	ราชยานยนต์สมาคม 
	 แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 ประธานมูลนิธิหม่อนไหม

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและ 
	 กำากับดูแลโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ 
	 ของแผ่นดิน

•	 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•	 ทีป่รกึษาการดำาเนนิงานของกรมพฒันาทีด่นิ

•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Chairman

•	 Chairman	of	the	Executive	Board	 
 of Directors

EDUCATION 
•	 M.A.	(Economic	Development),	 
	 Northeastern	University,	U.S.A.

•	 B.A.	(Economics),	Northeastern	 
	 University,	U.S.A.

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	104/2013),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Capital	Market	Academy,	Program	 
	 executives	(CMA	9)

OTHER POSITION 
•	 Chairman,	Exotic	Food	Pcl.

•	 Independent	Director,	Standard	 
	 Chartered	Bank	(Thai)	Pcl.

•	 Independent	Director,	Audit	 
 Committee Member and Chairman  
	 of	the	Nomination	and	 
	 Remuneration	Committee,	 
 Grand Canal Land Pcl.

•	 Board	member,	Evergreen	Plus	 
	 Co.,	Ltd.

•	 Advisor,	Unicord	Pcl.

•	 Advisor,	National	Power	Supply	Pcl.

•	 Advisor,	SHOP	Global	(Thailand)	 
	 Co.,Ltd.

•	 President,	The	Royal	Automobile	 
 Association of Thailand under Royal  
 Patronage

•	 Chairman	of	Sericulture	Foundation

•	 Advisor	to	The	Executive	Board	of	 
	 Water	Conservation	for	Her	Majesty	 
 the Queen

•	 Advisor	to	The	Permanent	Secretary,	 
 Ministry of Agriculture and  
 Cooperatives

• Advisor to The Administration of The  
 Land Development Department

•	 Committee	of	Eastern	Asia	University	 
 Council

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None

นายบรรพต  หงษ์ทอง
อายุ 68 ปี

Mr.Banphot Hongthong
AGE 68 Years
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The power  beside you.

นายสมพร  สืบถวิลกุล
อายุ 53 ปี

Mr.Somporn Suebthawilkul
AGE 53 Years

ตำาแหน่ง 
•	 รองประธานกรรมการ
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการลงทุน

การศึกษา 
•	 ปรญิญาเอก	รฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ	 
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต		 
	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 D.O.T.	Class	3,	Maritime	Studies,	 
	 Navigation	&	Deck	Officer,	School	of	 
	 Maritime	Studies,	Plymouth,	England
•	 B-TECH	Diploma,	Nautical	Science,	 
	 Plymouth	Polytechnic,	College,	England

การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	(DCP	 
	 67/2005)	สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	 
	 (FND	20/2005)	สมาคมส่งเสริมกรรมการ 
	 บริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee  
	 (RCC	10/2010)	สมาคมส่งเสริมกรรมการ 
	 บริษัทไทย
•	 Successful	Formulation	&	Execution	 
	 of	Strategy	(SFE	8/2010)	 
	 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
•	 Understanding	the	Fundamental	of	 
	 Financial	Statement	(UFS	1/2006)	 
	 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
	 สำาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่	6	(ปศส.6)	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
	 รุ่นที่	14	(พสบ.14)	ของกองทัพบก
•	 Business	Creativity	&	Product	Innovation	 
	 สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
•	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับ 
	 นกักฎหมายระดบับรหิารเฉพาะทางรุน่ที	่7	ของ 
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 TQA	Seminar	2006	เครื่องมือบริหาร 
	 จัดการเพื่อองค์กรเป็นเลิศ	ของสถาบัน 
	 เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•	 Mini	MBA	IMDP	รุน่ที	่3	คณะพาณชิยศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 General	Insurance	Management	for	 
	 Overseas,	Bowring,	UK
•	 Motor	Insurance	Executives	Seminar,	 
 Australia

POSITION 
• Deputy Chairman 
•	 Executive	Director	
•	 Member	of	Risk	Management	 
 Committee
•	 Member	of	Investment	Committee

EDUCATION 
•	 Ph.D.	Public	Administration,	 
	 Ramkhamhaeng	University	
•	 Master	of	Art	Public	Administration,	 
 Thammasat University 
•	 Bachelor	of	Law,	Sripratum	University	
•	 D.O.T.	Class	3,	Maritime	Studies,	 
	 Navigation	&	Deck	Officer,	School	of	 
	 Maritime	Studies,	Plymouth,	England
•	 B-TECH	Diploma,	Nautical	Science,	 
	 Plymouth	Polytechnic,	College,	England

TRAINING 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	67/2005),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	 
	 (FND	20/2005),	Thai	Institute	of	 
 Director Association
• Role of the Compensation Committee  
	 (RCC	10/2010),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association 
•	 Successful	Formulation	&	Execution	 
	 of	Strategy	(SFE	8/2010),	Thai	 
	 Institute	of	Directors	Association	
•	 Understanding	the	Fundamental	of	 
	 Financial	Statement	(UFS	1/2006),	 
	 Thai	Institute	of	Directors	Association
•	 Public	Economic	Management	for	 
	 High	Executive	by	King	Prajadhipok’s	 
	 Institute
•	 Executive	Relationship	Development	 
 by Royal Thai Army
•	 Business	Creativity	&	Product	 
	 Innovation	by	Omega	World	Class
•	 English	Language	Training	for	 
	 Executive	Program	for	Lawyer	By	 
	 Law,	Thammasat	University
•	 TQA	Seminar	2006	by	Thailand	 
	 Productivity	Institute
•	 Mini	MBA	:		IMDP	By	Faculty	of	 
	 Commerce,	Thammasat	University
•	 General	Insurance	Management	for	 
	 Overseas,	Bowring,	UK
•	 Motor	Insurance	Executives	Seminar,	 
 Australia

•	 Risk	Management,	India	Insurance	 
	 Institute,	Puna,	India
•	 Advance	Executive	Program	by	 
	 Ministry	of	Finance	
• Problems Solving and Decision  
	 Making	By	Kepner	&	Tregoe

OTHER POSITION 
•	 Managing	Director,	Dhipaya	Insurance	 
 Pcl.

•	 Chairman,	Dhipaya	Insurance	Co.,	Ltd	 
	 (Lao	People’s	Democratic	Republic)

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None

•	 Risk	Management,	India	Insurance	 
	 Institute,	Puna,	India
•	 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตร	Problems	Solving	and	 
	 Decision	Making	โดย	Kepner	&	Tregoe

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ 
	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(สปป.ลาว)

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี
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พลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์
อายุ 73 ปี

General Niphon Pharunnit
AGE 73 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการอิสระ

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	ทบ.	 
	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลักสูตรการอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	111/2014)		สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ	 
	 (เทียบเท่ารองราชเลขาธิการ)	 
	 สังกัดสำานักราชเลขาธิการ	 
	 (ข้าราชการพลเรือนในพระองค์)

•	 กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัย 
	 และพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	

•	 ที่ปรึกษากองอำานวยการรักษาความมั่นคง 
	 ภายในราชอาณาจักร

•	 รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ 
	 โครงการ	“รกัษน์ำา้เพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ”		
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การถือหุ้นในบริษัท

•	 ไม่มี

POSITION 
•	 Independent	Director

• Chairman of the Audit Committee

•	 Member	of	the	Nomination	and	 
 Remuneration Committee

EDUCATION 
•	 Bachelor	of	Science,	Chulachomklao	 
 Royal Military Academy

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	111/2014),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

OTHER POSITION 
•	 Advisor,	Royal	Development	Projects

•	 Director,	The	Royal	Project	 
	 Foundation	

•	 Specialized	Committee	Member,	 
	 Highland	Research	and	Development	 
	 Institute	(Public	Organization)	

•	 Advisor,	Internal	Security	Operations	 
 Command

•	 Vice	Chairman,	Water	Conservative		 
	 Project	for	Her	Majesty	the	Queen

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY

•	 None
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นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์                 
อายุ 68 ปี

Mr.Sakthip Krairiksh
AGE 68 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการอิสระ

•	 กรรมการตรวจสอบ

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา 
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
	 มหาวิทยาลัยโซกา	 
	 ประเทศญี่ปุ่น

•	 ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยบอสตัน

•	 Webb	School	of	California,	 
	 Claremont,	California

การอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP24/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Direct	Certification	Program	 
	 (DCP79/2006)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
	 ร่วมเอกชน	(ปรอ.	รุ่น	2)	วิทยาลัยป้องกัน 
	 ราชอาณาจักร	

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
	 กรุงเทพ

•	 ประธานมูลนิธิแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ 
	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	 
	 พระวรราชาทินัดดามาตุ

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เนเชอรัลปาร์ค	 
	 จำากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จ 
	 เจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชูปถัมถ์

•	 กรรมการศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย

•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	 
	 จำากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สยามสตีลอินเตอร์ 
	 เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
•	 Independent	Director

• Member of the Audit Committee

•	 Member	of	Risk	Management	 
 Committee

EDUCATION 
•	 The	Honorary	Award,	Soka	 
	 University,	Japan

• Doctor of Public Administration  
	 (candidate),	Bangkokthonburi		 
 University 

•	 Master	of	Public	Administration,	 
	 Bangkokthonburi		University	

•	 Bachelor	of	Political	Science,	Boston	 
	 University,	U.S.A

•	 Webb	School	of	California,	 
	 Claremont,	California,	U.S.A

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP24/2004),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP79/2006),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Diploma,	National	Defence	College,	 
	 The	Joint	State-Private	Sector	Course	 
	 (Class	2)

OTHER POSITION 
•	 President	of	the	University	Council,	 
 Rajamangala University of  
 Technology Krungthep

•	 Chairman,	Saengsawang	Foundation 
	 under	the	Royal	Patronage	of	HRH	 
 Princess Soamsavali

•	 Chairman,	Natural	Park	Public	 
 Company Limited

•	 Executive	Board,	Prince	Mahidol	 
	 Award	Foundation	under	the	Royal	 
 Patronage

•	 Director,	Eye	Bank,	The	Thai	Red	 
 Cross Society

•	 Independent	Director,	Thai	Beverage		 
 Pcl.

•	 Independent	Director,	Siam	Steel	 
	 International		Pcl.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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นายนรภัทร  เลขยานนท์
อายุ 46 ปี

Mr.Norapat Lekhyananda
AGE 46 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการอิสระ

•	 กรรมการตรวจสอบ

•	 กรรมการลงทุน	

การศึกษา 
•	 Master	of	Business	Administration,	 
	 Chapman	University,	Ca.,	U.S.A.

•	 Bachelor	of	Science	(Business	 
	 Management)	Waynesburg	College,	 
	 Pa.,	U.S.A							

การอบรม

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	18/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP193/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
•	 Independent	Director

• Member of the Audit Committee

•	 Member	of	Investment	Committee

EDUCATION 
•	 Master	of	Business	Administration	 
	 Chapman	University,	Ca.,	U.S.A

•	 Bachelor	of	Science	(Business	 
	 Management),	Waynesburg	College,	 
	 Pa.,	U.S.A							

TRAINING

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	18/2015)	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP193/2014),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None

042

PAGE



The power  beside you.

นายอุตตม  สาวนายน
อายุ 55 ปี

Mr.Uttama Savanayana
AGE 55 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการลงทุน

การศึกษา 
•	 ปรญิญาเอก	สาขาการเงนิ	(Ph.D.,	Finance),	 
	 School	of	Management,	University	of	 
	 Massachusetts-Amherst,	U.S.A.

•	 ปริญญาโท	สาขาการเงินและธุรกิจ 
	 ระหว่างประเทศ	(M.B.A.,	Finance	&	 
	 International	Business),		Kellogg	 
	 School	of	Management,	Northwestern	 
	 University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 
	 (B.Sc.,	Electrical	Engineering),	 
	 Brown	University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	60/2006)		สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้ 
	 แอ็ดไวซอรี่	จำากัด

•	 รองอธิการบดีอาวุโส	และกรรมการบริหาร	 
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 ประธานกรรมการบริหาร	วิทยาลัย 
	 นานาชาติ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 กรรมการบริหาร	คณะการสร้างเจ้าของ 
	 ธุรกิจและการบริหารจัดการ	มหาวิทยาลัย 
	 กรุงเทพ

•	 กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณา 
	 ค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัทหลักทรัพย์	 
	 เคที	ซีมิโก้	จำากัด

•	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	สำานักงาน 
	 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

•	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบ	และกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
	 บมจ.	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์

•	 กรรมการบริหาร	สถาบันไทยอนาคตศึกษา

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Director

•	 Chairman	of	Investment	Committee

EDUCATION 
•	 Ph.D.,	Finance,	School	of	 
	 Management,	University	of	 
	 Massachusetts-Amherst,	U.S.A.

•	 M.B.A.,	Finance	&	International	 
	 Business,	Kellogg	School	of	 
	 Management,	Northwestern	 
	 University,	U.S.A.

•	 B.Sc.,	Electrical	Engineering,	Brown	 
	 University,	U.S.A.

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	60/2006),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

OTHER POSITION 
•	 Managing	Director,	Thai	Prosperity	 
	 Advisory	Co.,	Ltd.

•	 Senior	Vice	President	and	Executive	 
	 Board	Member,	Bangkok	University

•	 Executive	Chairman	of	Bangkok	 
	 University	International	College,	 
	 Bangkok	University	

•	 Executive	Director	of	Bangkok	 
	 University	School	of	Entrepreneurship	 
	 and	Management-	BUSEM,	Bangkok	 
 University

•	 Independent	Director	and	 
	 Compensation	Committee	Member,	 
	 KT	Zmico	Securities	Co.,Ltd.

•	 Risk	Management	Committee	 
	 Member,	National	Science	and	 
 Technology Development Agency

•	 Independent	Director,	Chairman	of	 
 Audit Committee and Good Corporate  
	 Governance	Committee	Member,	 
	 Big	C	Supercenter	Pcl.

•	 Executive	Director,	Thailand	Future	 
	 Foundation

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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นายบุญสน  เจนชัยมหกุล
อายุ 51 ปี

Mr.Boonson Jenchaimahakoon
AGE 51 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการบริหาร

การศึกษา 
•	 ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
	 และการจัดการอุตสาหกรรม	 
	 (Master	of	Science,	Industrial	 
	 Engineering	and	Management)	 
	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(เอไอที)

•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	 
	 สาขาคณติศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	149/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 
	 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Director

•	 Chairman	of	Risk	Management	 
 Committee

•	 Executive	Director

EDUCATION 
•	 Master	of	Science	(Industrial	 
	 Engineering	and	Management),		 
	 Asian	Institute	of	Technology

•	 Bachelor	of	Science	(Mathematics),	 
 Kasetsart University

TRAINING 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	149/2011),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

OTHER POSITION 
•	 Senior	Executive	Vice	President,	 
	 Information	Technology	Group,	 
	 Government	Savings	Bank

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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นายนที  พานิชชีวะ
อายุ 57 ปี

Mr.Natee Panichewa
AGE 57 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการลงทุน

การศึกษา 
•	 MBA,	Tarleton	State	University	 
	 part	of	Texas	A&M	University,	 
 U.S.A.

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต		 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	9/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	46/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร		 
	 รุ่นที่	50	(วปอ.)

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	10

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 ประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	365	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ยูนิค	เอ็นจิเนียริ่ง	 
	 แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พันธุ์ทิพย์พาร์ค	 
	 จำากัด

•	 ประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	พารากอนคาร์เรนทัล	จำากัด

•	 ประธานกรรมการ		 
	 บริษัท	ควอลิตี้	เรนท์	อะ	คาร์	จำากัด

•	 ประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	คาเธ่ย์ลิสแพลน	จำากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	โรงแรมสีมาธานี

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	นพร	จำากัด

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สาทร	7	จำากัด

•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไพบลูย์ธรุกจิ	จำากดั

•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไพลักษณ์	จำากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์	 
	 จำากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	บางกอก	กล๊าส	 
	 มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

POSITION 
• Director

•	 Member	of	Risk	Management	 
 Committee

•	 Member	of	Investment	Committee

EDUCATION 
•	 MBA,	Tarleton	State	University	part	 
	 of	Texas	A&M	University,	U.S.A	

•	 BA,	Economics,	 
	 Chulalongkorn	University

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	9/2004),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	46/2004),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association 

•	 Diploma,	National	Defence	College	 
	 (Class	50)

•	 Top	Executive	Program,	Capital	 
	 Market	Academy	(Class	10)

OTHER POSITION 
•	 Chairman,	365	Communication	Co.,	Ltd

•	 Chairman,	Unique	Engineering	&	 
 Construction Pcl.

•	 Chairman,	Pantip	Park	Co.,	Ltd.

•	 Chairman,	Paragon	Car	Rental	Co.,	Ltd.

•	 Chairman,	Quality	Rent	A	Car	Co.,	Ltd.

•	 Chairman,	Cathay	Lease	Plan	Pcl.

•	 Chairman,	Sima	Thani	Hotel

•	 Chairman,	Naporn	Co.,	Ltd.

•	 Chairman,	Sathorn	7	Co.,	Ltd.	

•	 Chief	Executive	Officer,	Thaisri	 
	 Insurance.,	Pcl.

•	 Managing	Director,	Phaibul	Business	 
	 Co.,	Ltd.	

•	 Managing	Director,	Pailuck	Co.,	Ltd.

•	 Director,	Thai	Refined	Salt	Co.,	Ltd.	

•	 Director,	Bangkok	Glass	Marketing	 
	 Co.,	Ltd.	

•	 Director,	Koh	Chang	Island	Resort	 
	 Co.,	Ltd.

•	 Director,	Chiangrai	Hill	Resort	Co.,	Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 580,491	Shares	(3.33%)

•	 กรรมการ	บรษิทั	ช้างไอร์แลนด์		รสีอร์ต	จำากดั

•	 กรรมการ	บริษัท	เชียงราย	ฮิลล์	รีสอร์ต	 
	 จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 580,491	หุ้น	(3.33%)
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นายกฤษณ์  วสีนนท์
อายุ 53 ปี

Mr.Kris Vasinondha
AGE 53 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา 
•	 ปริญญาเอก	ทางกฎหมายมหาชน	 
	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)		 
	 มหาวิทยาลัยปารีส	1

•	 ปริญญาบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน	 
	 มหาวิทยาลัยปารีส	2

•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง	 
	 มหาวิทยาลัยปารีส	2

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	138/2010)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 รองประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	สำานักกฎหมายนิติกรณ์	 
	 วีซีเอ็ม	จำากัด

•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	วีซีเอ็ม	จำากัด	 
	 (โรงแรมลาวีอองโรส	เชียงราย)

•	 กรรมการ	บริษัท	พรหมภิบาล	จำากัด

•	 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	 
	 บริษัท	ไพบูลย์สมบัติ	จำากัด

•	 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	 
	 บริษัท	เครือไพบูลย์สมบัติ	จำากัด

•	 อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิติศาสตร 
	 มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Director

•	 Member	of	Risk	Management	 
 Committee

•	 Member	of	the	Nomination	and	 
 Remuneration Committee

EDUCATION 
•	 Ph.D.	in	Public	Law	(Honors),	 
	 University	of	Paris	I

•	 Advanced	Degree	of	Public	Law,	 
	 University	of	Paris	II

•	 Higher	Diploma	of	Administrative	 
	 Law,	University	of	Paris	II

•	 Bachelor	of	Laws,	Chulalongkorn	 
 University 

TRAINING 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	138/2010)	,Thai	Institute	of	 
 Directors Association

OTHER POSITION 
•	 Vice-Chairman,	Nitikorn	VCM	Legal	 
	 Services	Co.,	Ltd.

•	 Vice-Chairman,	VCM	Co.,	Ltd.	 
	 (La	Vie	En	Rose	Hotel	Chiang	Rai)

•	 Drector,	Prompibarn	Co.,	Ltd.

•	 Director	and	Legal	Advisor,	 
	 Phai	Bulya	Sombati	Co.,Ltd.

•	 Director	and	Legal	Advisor,	 
	 Krue	Phai	Bulya	Co.,Ltd.

•	 Lecturer,	Master	of	Laws	Program,	 
 Sripatum University

•	 Part-time	Lecturer,	Faculty	of	Law,	 
	 Chulalongkorn	University

•	 Part-time	Lecturer,	Faculty	of	Law,	 
 Thammasat University

•	 Part-time	Lecturer,	Faculty	of	Law,	 
	 Ramkhamhaeng	University

•	 Part-time	Lecturer,	Faculty	of	Law,	 
	 Dhurakij	Pundit	University	

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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The power  beside you.

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
อายุ 56 ปี

Ms.Kornpranom Wongmongkol
AGE 56 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด 
	 ค่าตอบแทน

•	 กรรมการลงทุน

การศึกษา 
•	 ปริญญาโท		สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	 
	 (Master	of	Business	Administration	 
	 หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัย 
	 หอการค้าไทย

•	 ปริญญาโท	สาขาการบริหารจัดการ 
	 การศึกษา	(Master	of	Arts)	Southeast	 
	 Missouri	State	University,	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา			

•	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Certificates	Credit	Risk	Analysis	:	ABN	 
	 AMRO	Academy,	Singapore

•	 Certificate	Moody’s	Institution	:	 
	 Certificates	of	Credit	Lending	 
 Program

การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	85/2007)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

• Monitoring of the Quality of  
	 Financial	Reporting	(MFR	6/2008)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 Monitoring	the	Internal	Audit	 
	 Function	(MIA	3/2008)	สมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 Monitoring	the	System	of	Internal	 
	 Control	and	Risk	Management	 
	 (MIR	3/2008)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	 
	 รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 
	 กลุ่มปฏิบัติการ	

•	 กรรมการแผนและยุทธศาสตร์	 
	 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก	

•	 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	 
	 กรุงเทพพาณิชย์	จำากัด

•	 กรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Director

•	 Chairman	of	the	Nomination	and	 
 Remuneration Committee

•	 Member	of	Investment	Committee

EDUCATION 
•	 Master	of	Business	Administration	:	 
	 International	Business,	University	of	 
 the Thai Chamber of Commerce  

•	 Master	of	Arts	(In	Education	 
	 Management)	Southeast	Missouri	 
	 State	University,	U.S.A		

•	 Bachelor	of	Education,	 
	 Chulalongkorn	University

•	 Certificates	Credit	Risk		Analysis:	ABN	 
	 AMRO	Academy,	Singapore

•	 Certificate	Moody’s	Institution	:	 
	 Certificates	of	Credit	Lending	Program

TRAINING 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	85/2007),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	 
	 Reporting	(MFR	6/2008),	Thai	Institute	 
 of Directors Association

• Monitoring the internal Audit  
	 Function	(MIA	3/2008),	Thai	Institute	 
 of Directors Association

•	 Monitoring	the	Internal	Control	and	 
	 Risk	Management	(MIR	3/2008), 
	 Thai	Institute	of	Directors	Association

•	 Capital	Market	Academy,	Program	 
	 executives	(CMA	3)

OTHER POSITION 
•	 Senior	Executive	Vice	President,	 
	 Credit	and	Operation	Support	Group,		
	 Government	Savings	Bank

•	 Director,	Planning	and	Strategy	 
	 Committee,	Eastern	Institute	of	 
 Vocational Technology 

•	 Director,	Bangkok	Commercial	Asset	 
	 Management	Co.,	Ltd.

•	 Director,	The	Market	Organization	 
	 under	the	Ministry	of	Interior	

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหาร

การศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	 
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	17/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program  
	 (DAP	102/2013)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 1	หุ้น	(0.00001%)

POSITION 
• Director

•	 Executive	Director

EDUCATION 
•	 Bachelor	of	Business	Administration,	 
 University of the Thai Chamber of  
 Commerce

TRAINING

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	17/2014),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

• Director Accreditation Program  
	 (DAP	102/2013),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 1	Share	(	0.00001%)

นางสาวทัศนา  วิชาเจริญ 
อายุ 62 ปี

Ms.Tassana  Vichachareon
AGE 62 Years
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นางนวลลออ กิตติพิทักษ์
อายุ 62 ปี

Mrs.Nuanlaor Kittipitak
AGE 62 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

การศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	171/2013)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	 
	 Update	(DCPU	1/2014)	สมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

POSITION 
• Director

EDUCATION 
•	 Bachelor	of	Accounting,	 
	 Chulalongkorn	University

TRAINING 
•	 Directors	Certification	Program	 
	 (DCP	171/2013),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 Update	(DCPU	1/2014),	Thai	Institute	 
 of Directors Association

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 None
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นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์
อายุ 40 ปี

Mr.Saran Limhiranrak
AGE 40 Years

ตำาแหน่ง 
•	 กรรมการ

•	 กรรมการผู้อำานวยการ

การศึกษา 
•	 ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาปริญญาเอก	 
	 สาขารัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัย	UMDC

•	 ปริญญาโท	รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 
	 สาขารัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	 
	 สาขาบริหารอุตสาหกรรม		 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	102/2013)	ของสมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 
	 (วปส.)	รุ่นที่	2

ตำาแหน่งในองค์กรอื่น 
•	 กรรมการ	บริษัท	109	คอนเซ๊าท์	แอนด์	 
	 เซอร์วิส	จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท 
•	 462,416	หุ้น	(2.66%)

POSITION 
• Director

• President

EDUCATION 
•	 Between	Ph.D.	Political	Science,	 
 UMDC University 

•	 Master	of	Political	Science,	 
	 Ramkhamhaeng	University

•	 Bachelor	of	Business	Administration,	 
	 Dhurakij	Pundit	University

TRAINING 
• Director Accreditation Program  
	 (DAP	102/2013),	Thai	Institute	of		
 Directors Association 

•	 Thailand	Insurance	Leadership	 
	 Program	Class	2,	OIC	Advanced	 
	 Insurance	Institute

OTHER POSITION 
•	 Director,	109	Consultant	and	 
	 Services	Co.,Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 462,416	Shares	(2.66%)
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นางเพียงเพ็ญ  สืบถวิลกุล
อายุ 58 ปี

Mrs.Piengpen Siebthavilkul
AGE 58 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน

•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการลงทุน

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	 
	 (การเงินและธนาคาร)	 
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	17/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	 
	 Update	(DCPU	1/2014)	สมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	171/2013)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 Mini	MBA	IMDP	รุ่นที่	3	 
	 คณะพาณิชย์ศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท

•	 628,079	หุ้น	(3.61%)	

POSITION

• Director

•	 Member	of	Risk	Management	 
 Committee

•	 Member	of	Investment	Committee

EDUCATION

•	 Bachelor	of	Business	Administration	 
	 (Finance	and	Banking),	 
	 Ramkhamhaeng	University

TRAINING

• Advanced Audit Committee Program  
	 (AACP	17/2014),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 Update	(DCPU	1/2014),	Thai	Institute	 
 of Directors Association

•	 Director	Certification	Program	 
	 (DCP	171/2013),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Mini	MBA	IMDP	by	Faculty	of	 
	 Commerce,	Thammasat	University

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY

•	 628,079	Shares	(3.61%)
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นายนพพร  บุญลาโภ
อายุ 48 ปี

Mr.Nopporn Boonlapo
AGE 48 Years

ตำาแหน่ง

•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหาร

•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	 
	 สาขาการจัดการทั่วไป	 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม

• Director Accreditation Program  
	 (DAP	111/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 
	 (วปส.)	รุ่นที่	4

•	 หลักสูตรการบริหารการจัดการด้าน 
	 ความมั่นคงขั้นสูง	(วปอ.มส.)	รุ่นที่	4	 
	 จาก	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

การถือหุ้นในบริษัท

•	 ไม่มี

POSITION

• Director

•	 Executive	Director

•	 Chief	Executive	Officer

EDUCATION

•	 Bachelor	of	Business	Administration	 
	 (General	Management),	 
	 Dhurakij	Pundit	University

TRAINING

• Director Accreditation Program  
	 (DAP	111/2014),	Thai	Institute	of	 
 Directors Association

•	 Thailand	Insurance	Leadership	 
	 Program	(Class	4),	OIC	Advanced	 
	 Insurance	Institute

• Advanced Security Management  
	 Program	(Class	4),	National	Defence	 
 College

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY

•	 None
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The power  beside you.
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ผังโครงสร้างองค์กร
Organization Chart
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Advisor to Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer

กรรมการผู้อำานวยการ
President

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มสายงานบริหารช่องทางการขาย

Chief Distribution Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ประกันกลุ่มและสถาบัน

Chief Group and  
Marketing Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานประกันสามัญและการตลาด

Chief Agency and  
Marketing Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานปฏิบัติการ

Chief Operation Officer

ฝ่ายการตลาดประกันกลุ่ม
Marketing Department 

(Group)

ฝ่ายบริหารงานตัวแทน
Agency Department

ฝ่ายพิจารณารับประกัน  
และประกันต่อ

Underwriting and  
Reinsurance Dept.

ฝ่ายบริการผู้เอาประกัน 
Policy Owner Service Dept.

ฝ่ายสินไหมทดแทน 
Claim Department

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology 

Department

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Business Support  

Department

ฝ่ายการตลาดสถาบัน
Marketing Department 

(Institution)

ฝ่ายสนับสนุนงานตัวแทน 
Sale Coordinator  

Department

ฝ่ายการตลาดประกันสามัญ 
Agency Marketing 

Department

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มสายงานเทคนิคประกันชีวิต

Chief Technical Insurance Officer
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คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

Nomination and Remuneration 
Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ 

Chief Administrative and  
Development Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการลงทุน

Chief Investment Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการบัญชี

Chief Accounting Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารการเงิน

Chief Cash Management 
Officer

ฝ่ายวางแผนองค์กร
Corporate Planning  

Department

ฝ่ายลงทุน
Investment Department

ฝ่ายบัญชี
Accounting Department

ฝ่ายบริหารการเงิน 
Financial Management 

Department

ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย 
Actuarial Department

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 
บริหารทั่วไป 

Human Resources  
and Administration  

Department

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มสายงานการเงิน

Chief Financial Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักงานคณะกรรมการบริษัท 
Executive Vice President

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
Corporate Secretary Dept.

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary Dept.

ฝ่ายกฎหมาย/Legal Dept.

ฝ่ายกำากับปฏิบัติการ
Compliance Dept.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PR & Corporate Communication Dept.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Intemal Audit Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.



โครงสร้างการจัดการ
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	 5	 ชุด	 ได้แก่		 
คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการลงทนุ	และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน		
คณะกรรมการต่างๆ	ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Management Structure
	 On	December	31st,	2014	the	management	structure	of	Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited,	comprised	of	the	
Board	of	Directors,	and	other	five	sub-committees,	including	the	Executive	Board	of	Directors,	the	Audit	Committee,	the	Investment	 
Committee,	the	Risk	Management	Committee	and	the	Nomination	&	Remuneration	Committee,	detailed	as	follows	:

คณะกรรมการบริษัท  
The Board of Directors

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายบรรพต		หงษ์ทอง
Mr.Banphot		Hongthong

ประธานกรรมการ
Chairman

2. นายสมใจนึก	เองตระกูล
Mr.Somchainuk		Engtrakul

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Board	Advisor

3. นายสมพร		สืบถวิลกุล
Mr.Somporn		Suebthawilkul

รองประธานกรรมการ
Deputy Chairman

4. พลเอกนิพนธ์		ภารัญนิตย์
General	Niphon		Pharunnit

กรรมการอิสระ
Independent	Director

5. นายศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ์
Mr.Sakthip		Krairiksh

กรรมการอิสระ
Independent	Director

6. นายนรภัทร		เลขยานนท์
Mr.Norapat		Lekhyananda

กรรมการอิสระ
Independent	Director

7. นายอุตตม		สาวนายน
Mr.Uttama  Savanayana   

กรรมการ
Director

8. นายบุญสน		เจนชัยมหกุล
Mr.Boonson		Jenchaimahakoon

กรรมการ
Director

9. นายนที		พานิชชีวะ
Mr.Natee	Panichewa

กรรมการ
Director

10. นายกฤษณ์		วสีนนท์
Mr.Kris  Vasinondha

กรรมการ
Director

11. นางสาวกรประณม		วงษ์มงคล
Ms.Kornpranom		Wongmongkol

กรรมการ
Director

12. นางสาวทัศนา		วิชาเจริญ
Ms.Tassana  Vichachareon

กรรมการ
Director

13. นางนวลลออ		กิตติพิทักษ์
Mrs.Nuanlaor		Kittipitak

กรรมการ
Director

14. นายศรัณย์		ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr.Saran		Limhiranrak

กรรมการ
Director

15. นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล
Mrs.Piengpen		Siebthavilkul

กรรมการ
Director

16. นายนพพร		บุญลาโภ
Mr.Nopporn		Boonlapo

กรรมการและเลขานุการ	 
Director/Secretary

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
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คณะกรรมการชุดย่อย 
Subcommittee
1. คณะกรรมการบริหาร 
 Executive Board of Directors
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
	 As	of	December	31,	2014		the	Executive	Board	of	Directors	consists	of:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1.
 

นายบรรพต		หงษ์ทอง			
Mr.Banphot		Hongthong

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman 

2. นายสมพร		สืบถวิลกุล
Mr.Somporn		Suebthawilkul

กรรมการบริหาร
Member

3. นายบุญสน		เจนชัยมหกุล			
Mr.Boonson		Jenchaimahakoon

กรรมการบริหาร
Member

4. นางสาวทัศนา		วิชาเจริญ	
Ms.Tassana  Vichachareon

กรรมการบริหาร
Member

5. นายนพพร		บุญลาโภ
Mr.Nopporn		Boonlapo

กรรมการบริหารและเลขานุการ 
Member/Secretary

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 Risk Management Committee
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย
	 As	of	December	31,	2014	the	Risk	Management	Committee	consists	of:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายบุญสน		เจนชัยมหกุล			
Mr.Boonson		Jenchaimahakoon

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chairman 

2. นายสมพร		สืบถวิลกุล
Mr.Somporn		Suebthawilkul

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Member

3. นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	
Mr.Sakthip		Krairiksh

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Member

4. นายนที		พานิชชีวะ
Mr.Natee		Panichewa

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Member

5. นายกฤษณ์		วสีนนท์
Mr.Kris  Vasinondha

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Member

6. นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล
Mrs.Piengpen		Siebthavilkul

กรรมการบริหารความเสี่ยง
Member

	 โดยมีนายกิตติ	ชุณหชวาลวง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันสามัญฯ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 Secretary	to	the	Risk	Management	Committee:	Mr.Kitti	Chunhachavanwong,	Chief	Agency	and	Marketing	Officer
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 Audit Committee
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
	 As	of	December	31,	2014	the	Audit	Committee	consists	of:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. พลเอกนิพนธ์		ภารัญนิตย์
General	Niphon		Pharunnit

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman

2. นายศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ์
Mr.Sakthip		Krairiksh

กรรมการตรวจสอบ
Member

3. นายนรภัทร		เลขยานนท์
Mr.Norapat		Lekhyananda

กรรมการตรวจสอบ
Member

	 โดยมี	นางสาวจณัญญา	ศิริวัฒนโชค	ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	 Secretary	to	the	Audit	Committee:	Ms.Janunya	Siriwattanachok,	Vice	President	of	Internal	Audit	Department

4. คณะกรรมการลงทุน 
 Investment Committee
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการลงทุน	ประกอบด้วย	
	 As	of	December	31,	2014	the	Investment	Committee	consists	of:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายอุตตม		สาวนายน	
Mr.Uttama  Savanayana   

ประธานกรรมการลงทุน					
Chairman

2. นายสมพร		สืบถวิลกุล		
Mr.Somporn		Suebthawilkul

กรรมการลงทุน	
Member

3. นายนรภัทร		เลขยานนท์
Mr.	Norapat		Lekhyananda

กรรมการลงทุน
Member

4. นายนที		พานิชชีวะ		
Mr.Natee		Panichewa

กรรมการลงทุน
 Member

5. นางสาวกรประณม		วงษ์มงคล
Ms.Kornpranom		Wongmongkol

กรรมการลงทุน
Member

6. นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล	
Mrs.Piengpen		Siebthavilkul

กรรมการลงทุน
Member

	 โดยมีนายนิธิศ	มนุญพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
	 Secretary	to	the	Investment	Committee:	Mr.Nitid	Manoonporn,	Chief	Investment	Officer
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	 โดยมี	 นายเชิดศักดิ์	 สกุลทวีวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สำานักงานคณะกรรมการบริษัท	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน
	 Secretary	to	the	Nomination	and	Remuneration	Committee:	Mr.Cherdsak	Sakultaweewat,	Senior	Vice	President	of	the	Company	
Secretary Department

5. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 Nomination and Remuneration Committee
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
	 As	of	December	31,	2014	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	consists	of:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นางสาวกรประณม		วงษ์มงคล
Ms.Kornpranom		Wongmongkol

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
Chairman

2. พลเอกนิพนธ์		ภารัญนิตย์
General	Niphon		Pharunnit

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
Member

3. นายกฤษณ์		วสีนนท์			
Mr.Kris  Vasinondha

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
Member

เลขานุการบริษัท
	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2556	เมือ่วนัที	่23	มกราคม	2556	ไดม้มีตแิตง่ตัง้	นายเชดิศกัดิ	์สกลุทววีฒัน	์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 
สำานักงานคณะกรรมการบริษัทเป็นเลขานุการบริษัท	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำาหนดในการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร	 อาทิ	 ทะเบียนกรรมการ	
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	
และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร	อีกทั้งดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

Company Secretary
	 At	the	Board	of	Directors’	meeting	No.	1/2013	dated	January	23rd,	2013,	Mr.	Cherdsak	Sakultaweewat,	Senior	Vice	President,	 
Company	Secretary	Department,	was	appointed	the	Company	Secretary.	Responsibility	required	by	law	is	preparing	and	keeping	
document,	such	as	Directors’	Registration	Book,	meeting	invitations,	Board	of	Directors’	meeting	minutes,	annual	report,	shareholders	 
meeting	invitation,	shareholders	meeting	report,	and	keep	the	conflict	of	interest	report	prepared	by	directors	and	executives,	
and performing other duties as assigned by the Company’s directors.
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คณะผู้บริหาร
Executive Officers

1 3 928

1.	 นายนพพร		บุญลาโภ 
	 Mr.Nopporn		Boonlapo

2.	 นายกิตติ		ชุณหชวาลวง 
	 Mr.Kitti		Chunhachavanwong

3.	 นางเพียงเพ็ญ	สืบถวิลกุล 
	 Mrs.Piengpen		Siebthavilkul

4.	 นายศุภชัย	จงศุภวิศาลกิจ 
	 Mr.Suphachai		Jongsuphavisarnkit

5.	 นางสาวสมพิศ		พงศ์ธราพัฒน์ 
 Ms.Somphit  Phongtharaphat

6.	 นายสมบูรณ์		ธราสุวรรณ 
	 Mr.Somboon		Tharasuwan
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7.	 นายนิธิศ		มนุญพร 
	 Mr.Nitid		Manoonporn

8.	 นางสาวสุกัลยา		ศุภมงคล 
	 Ms.Sukanya		Suphamongkhon

9.	 นายนิธิวัชร์	ทวีวรัญรัฏฐ์ 
	 Mr.Nithiwat	Thaveevaranrust

10.	 นายเชิดศักดิ์		สกุลทวีวัฒน์ 
	 Mr.Cherdsak	Sakultaweewat

11.	 นายสมศักดิ์		ธนไพศาลสกุล 
	 Mr.Somsak	Dhanapaisarnsakul
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นายนพพร บุญลาโภ
Mr.Nopporn Boonlapo

	 อายุ	48	ปี	|	Age	48	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 Chief	Executive	Officer	
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการทั่วไป	
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			Bachelor	of	Business	Administration	 
	 (General	Management),	Dhurakij	Pundit	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการศูนย์ขยายธุรกิจ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)				
	 Director,	Dhipaya	Insurance	Pcl.
•	 ผู้จัดการ	สาขาบางกะปิ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)				
	 Branch	Manager,	Dhipaya	Insurance	Pcl.
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นายกิตติ ชุณหชวาลวง
Mr.Kitti Chunhachavanwong

อายุ	42	ปี	|	Age	42	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานประกันสามัญและการตลาด
	 Chief	Agency	and	Marketing	Officer
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 Bachelor	of	Business	Administration	 
	 (Second	Class	Honors),	The	University	of	the	 
 Thai Chamber of Commerce
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้จัดการภาคอาวุโส	บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Senior	District	Manager,	South	East	Life	Pcl.
•	 รองผู้อำานวยการ	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จำากัด	
	 (มหาชน)
	 Deputy	Vice	President,	Allianz	Ayudhya	Assurance	Pcl.
•	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต	
	 บริษัท	ไอเอ็นจี	ประกันชีวิต	จำากัด	
	 Senior	Vice	President	of	Agent,	ING	Life	Assurance	 
	 (Thailand)	Co.,Ltd	

นางเพียงเพ็ญ  สืบถวิลกุล
Mrs.Piengpen Siebthavilkul 

	 อายุ	58	ปี	|	Age	58	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบริหารการเงิน
	 Chief	Cash	Management	Officer	
การศึกษา | Education
•	 หลักสูตร	Mini	MBA	IMDP	รุ่นที่	3	คณะพาณิชยศาสตร์	
	 และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 Mini	MBA	IMDP	by	Faculty	of	Commerce		
	 and	Accountancy,	Thammasat	University
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร		
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 Bachelor	of	Business	Administration		
	 (Finance	and	Banking),	Ramkhamhaeng	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบริหารการเงิน		
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Chief	Cash	Management	Officer,	Dhipaya	Life		
 Assurance Pcl.
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นางสาวสมพิศ พงศ์ธราพัฒน์
Ms.Somphit Phongtharaphat 

อายุ	51	ปี	|	Age	51	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานปฏิบัติการ
	 Chief	Operation	Officer	
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยี	
	 ทางการบริหาร		(MIS)	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี			
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 Master	of	Science	(MIS),	Faculty	of	Commerce	and		
	 Accountancy,	Chulalongkorn	University	
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์		
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 Bachelor	of	Science	(Statistic),	Faculty	of	Science,		
 Khon Kaen University 
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการ	สายงานปฏิบัติการ	บริษัท	ไทยคาร์ดิฟ	 
	 ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Chief	Operation	Officer,	Thai	Cardif	Life	Assurance	Pcl.
•	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บริษัท	ธนชาติ	ซูริค		
	 ประกันชีวิต	จำากัด	(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น	บริษัท	ธนชาต	 
	 ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน))
	 Manager,	Finance	and	Investment	Department.		
	 Zurich	National	Life	Assurance	Co.,Ltd.			
	 (Currently	known	as	Thanachart	Life	Assurance	Pcl.)																								
•	 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
	 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต	จำากัด
	 Senior	Manager,	Information	Technology	Department,		
 Thanachart Securities Pcl. 

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ
Mr.Suphachai Jongsuphavisarnkit 

อายุ	42	ปี	|	Age	42	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน
	 Chief	Group	and	Marketing	Officer
การศึกษา | Education
•	 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่	Mini	MBA,	
	 สาขาการจัดการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 Mini	MBA,	General	Management,	National	Institute	 
 of Development Administration
•	 ปริญญาตรี	การจัดการบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
	 Bachelor	of	Management,	Bangkok	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการฝ่าย	บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	
	 Vice	President,	South	East	Life	Pcl.
•	 ผู้อำานวยการฝ่าย	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Vice	President,	Thanachart	Life	Assurance	Pcl.
•	 เจ้าหน้าที่อาวุโส	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Senior	Officer,	Thai	Life	Assurance	Pcl.
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นายสมบูรณ์  ธราสุวรรณ
Mr.Somboon Tharasuwan

	 อายุ	59	ปี	|	Age	59	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบริหาร	และพัฒนาธุรกิจ
	 Chief	Administrative	and	Development	Officer
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ	
	 ภาครัฐและเอกชน		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
	 Master	of	Public	Administration	(Public	and	Private		
	 Management),	National	Institute	of	Development		
 Administration
•	 เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมาย	แห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	 Barrister	at	Law,	The	Thai	Bar	Under	The	Royal	Patronage	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 Bachelor	of	Law,	Thammasat	University
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		
	 Bachelor	of	Business	Administration,	Ramkhamhaeng		
 University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการประสานงานภาครัฐ	บริษัทคิง	เพาเวอร์	 
	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	
	 Government	Liaison	Director,	King	Power	International		
	 Co.,	Ltd.			
•	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 Advisor	to	the	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives,		
 Minister of Agriculture and Cooperatives
•	 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงเกษตร	
	 และสหกรณ์
 Advisor to the Permanent Secretary Minister of Agriculture  
	 and	Cooperatives,	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives

นายนิธิศ มนุญพร
Mr.Nitid Manoonporn

	 อายุ	54	ปี	|	Age	54	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานลงทุน	
			Chief	Investment	Officer
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 Master	of	Business	Administration	(Banking	and		
	 Finance),	Chulalongkorn	University
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	สาขาทฤษฎีการบัญชี		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 Bachelor	of	Accounting	(Accounting	Theory),		
	 Chulalongkorn	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการ	สำานักงานธนานุเคราะห์
	 Chief	Executive	Officer,	Office	of	the	Government	Pawnshop
•	 ผู้จัดการกองทุน	กองทุนประกันวินาศภัย
	 Fund	Manager,	General	Insurance	Fund
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	
	 Assistant	Chief	Executive	Officer,	The	Agricultural		
	 Futures	Exchange	of	Thailand
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นายนิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฏฐ์
Mr.Nithiwat Thaveevaranrust

	 อายุ	38	ปี	|	Age	38	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานประกันสามัญและการตลาด
	 Senior	Vice	President,	Agency	and	Marketing	Division
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการโฆษณา		
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	 Bachelor	of	Business	Administration		
	 (Advertising	Management),	Assumption	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายขาย	บริษัท	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันภัย	จำากัด	 
	 (มหาชน)
	 Assistant	Vice	President	-	Sales	Department,		
	 Allianz	C.P.	General	Insurance	Pcl.
•	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายขาย	บริษัท	ไอเอ็นจี	ประกันชีวิต	จำากัด	 
	 (มหาชน)	
	 Assistant	Vice	President	-	Sales	Department,		
	 ING	Life	Assurance	Pcl.

นางสาวสุกัลยา ศุภมงคล
Ms.Sukanya Suphamongkhon

อายุ	46	ปี	|	Age	46	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน
	 Senior	Vice	President,	Group	and	Marketing	Division	
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการตลาด	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 Bachelor	of	Business	Administration,	The	University	 
 of the Thai Chamber of Commerce
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Senior	Manager,	Thanachart	Life	Assurance	Pcl.
•	 ผู้จัดการ	บริษัท	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)
	 Manager,	Generali	Insurance	(Thailand)	Pcl.
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท	ธนชาตซูริค	ประกันชีวิต	จำากัด
	 Assistant	Manager,	Thanachart	Zurich	Life	Assurance	 
	 Co.,	Ltd
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นายเชิดศักดิ์  สกุลทวีวัฒน์
Mr.Cherdsak Sakultaweewat

อายุ	40	ปี	|	Age	40	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 ฝ่ายเลขานุการบริษัท
	 Company	Secretary/Senior	Vice	President,		
 Company Secretary Department
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต		
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 Master	of	Economics	(Business	Economics),		
	 National	Institute	of	Development	Administration
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 Bachelor	of	Arts,	Kasetsart	University
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายลงทุน	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Director,	Investment	Department,	Dhipaya	Life		
 Assurance Pcl.
•	 ผู้จัดการส่วนอาวุโส	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	
	 Senior	Manager,	Dhipaya	Insurance	Pcl.
•	 ผู้จัดการส่วนลงทุน	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด
	 Investment	Manager,	Road	Accident	Victims	Protection		
	 Co.,	Ltd.
•	 เจ้าหน้าที่การตลาดลงทุน	บริษัท	หลักทรัพย์ยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)
	 Investment	Officer,	UOB	Securities	Pcl.

นายสมศักดิ์  ธนไพศาลสกุล
Mr.Somsak Dhanapaisarnsakul

	 อายุ	42	ปี	|	Age	42	Years
ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบัญชี
	 Senior	Vice	President	-	Accounting	Department
การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 Master	of	Accounting,	Thammasat	University	
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาบัญชี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
	 Bachelor	of	Accounting,	Rajamangala	University	of		
 Technology
ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 หุ้นส่วนสอบบัญชี	บริษัท	บีดีโอ	จำากัด
	 International	Liaison	Partner	and	Technical	Audit	Partner,		
	 BDO	Advisory	Limited
•	 ผู้อำานวยการ	บริษัท	อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
			Director	Eastern	Polymer	Group	Pcl.
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รายงานการเข้าประชุมของกรรมการ
Directors’ Meeting Attendance

 รายชื่อ ตำาแหน่ง
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1.นายบรรพต	หงษ์ทอง
Mr.Banphot	Hongthong

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
Chairman/Chairman	 of	 the	 Executive	 Board	 of	
Directors

7/8 12/12

2.นายสมพร	สืบถวิลกุล
Mr.Somporn 
Suebthawilkul

รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
Deputy	Chairman/Executive	Director/Member	of	
Risk	Management	Committee/Member	of	
Investment	Committee

3/8 10/12 6/10 5/12

3.พลเอกนิพนธ์	ภารัญนิตย์
General	Niphon	
Pharunnit

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
Chairman	of	the	Audit	Committee/Independent	
Director/Member	of	the	Nomination	and	
Remuneration Committee

7/8 11/11 12/12

4.นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์
Mr.Sakthip	Krairiksh

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
Independent	Director/Member	of	the	Audit	
Committee/Member	of	Risk	Management	
Committee

5/8 9/11 8/10

5.นายนรภัทร	เลขยานนท์(1)

Mr.Norapat	Lekhyananda
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการลงทุน
Independent	Director/Member	of	the	Audit	
Committee/Member	of	Investment	Committee

7/8 1/11 11/12

6.นายอุตตม	สาวนายน
Mr.Uttama Savanayana

กรรมการ/ประธานกรรมการลงทุน
Chairman	of	Investment	Committee/Director

6/8 11/12

7.นายบุญสน	เจนชัยมหกุล
Mr.Boonson	
Jenchaimahakoon

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการบริหาร
Chairman	of	Risk	Management	Committee/
Director/Executive	Director

5/8 11/12 10/10

8.นายนที	พานิชชีวะ
Mr.Natee	Panichewa

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
Director/Member	Of	Risk	Management	
Committee/Member	Of	Investment	Committee

7/8 9/10 10/12
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	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง
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9.นายกฤษณ์ วสีนนท์
Mr.Kris Vasinondha

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
Director/Member Of Risk Management 
Committee/Member Of The Nomination And 
Remuneration Committee

8/8 9/10 12/12

10.นางสาวกรประณม 
วงษ์มงคล(2)

Ms.Kornpranom   
Wongmongkol

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการลงทุน
Director/Chairman Of The Nomination And 
Remuneration Committee/Member Of 
Investment Committee

8/8 11/12 12/12

11.นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms.Tassana 
Vichachareon

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
Director/Executive Director

6/8 11/12

12.นางนวลลออ กติตพิทิกัษ์
Ms.Nuanlaor Kittipitak

กรรมการ
Director

6/8

13.นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr.Saran Limhiranrak

กรรมการ/กรรมการผู้อำานวยการ
Director/President

8/8

14.นางเพยีงเพญ็ สบืถวลิกลุ
Mrs.Piengpen 
Siebthavilkul

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
Director/Member Of Risk Management 
Committee/Member Of Investment Committee

8/8 10/10 12/12

15.นายนพพร  บุญลาโภ
Mr.Nopporn Boonlapo

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
Director/Executive Director/ 
Chief Executive Officer

8/8 12/12

หมายเหตุ	:
 (1) นายนรภัทร เลขยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายคณิสสร นาวานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ ที่ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
  Mr.Norapat Lekhyananda was appointed as a member of the Audit Committee replacing Mr. Kanissorn Navanukroh, former Audit Committee member who  
  resigned from director post according to the Board of Directors’ Meeting Resolution No 7/2014 on November 12th, 2014, effective from November 16th, 2014.
 (2) นางสาวกรประณม วงษม์งคล ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน แทนนายคณสิสร นาวานเุคราะห ์ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  
  ที่ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
  Ms.Kornpranom Wongmongkol was appointed as the Chairperson of the Nomination and Remuneration Commission replacing Mr. Kanissorn Navanukroh,  
  the former Chairman of the Nomination and Remuneration Commission who resigned from director post according to the Board of Directors’ Meeting  
  Resolution No 7/2014 on November 12th, 2014, effective from November 16th, 2014.
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รายงานค่าตอบแทนกรรมการ
Director’s Remuneration
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 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอีำานาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำาเนินการและ
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ทางคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนด และเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์  

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยสรุปผลการดำาเนินการต่างๆ ได้ดังนี้

 1. ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปี 2557 

 3. ตดิตามดแูล และรบัทราบความคบืหนา้ของผลการบรหิารความเสีย่งสำาหรบัความเสีย่งทีบ่รษิทัควรทำาการตดิตามประเมนิผล ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย 
  บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 4. ตดิตามสถานะของบรษิทั ตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบและกำากบับรษิทัประกนัชวีติ ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 
  ประกันภัย (คปภ.) เป็นประจำาทุกเดือน

 5. ใหค้วามเหน็ชอบตอ่นโยบายการบรหิารความเสีย่ง ประจำาป ี2558 เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตักิอ่นทีจ่ะนำาสง่ใหก้บัสำานกังาน 
  คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 (นายบุญสน  เจนชัยมหกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Boonson Jenchaimahakul
Chairman of the Risk Management Committee

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2557
Report of the Risk Management Committee 2014

 The Risk Management Committee has the authority, duty and responsibility towards the Company as stated in the Risk  
Committee Charter in accordance with the good corporate governance principle and international practice. The main objective is 
to ensure that the operations and risk management is in line with the risk management framework set by the Office of Insurance 
Commission so as to ensure risk management continuity and timeliness.

 In 2014, the Risk Management held 10 meetings and its key activities are as follows:

 1. Approved the Risk Management Charter of the Risk Management Committee

 2. Approved the Company’s 2014 Risk Management Plan

 3. Monitored and acknowledged the progress of management of risk factors that the Company should monitor and  
  ensured that it is compliant to the risk management policy as well as provided recommendation on risk management  
  system improvement

 4. Monitored the Company’s position according to the Office of Insurance Commission’s insurance company regulatory  
  criteria on monthly basis

 5. Approved the 2015 risk management policy for review and approval by the Board of Directors before it is submitted to  
  the Office of Insurance Commission
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 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการแบ่งได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการดำาเนนินโยบาย การกำาหนดแผนกลยทุธ์ แผนการดำาเนนิงานและการนำาไปปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้อง 
กับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ภาพลักษณ์และความมั่นคงของบริษัทฯ

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 » มีการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอทุกเดือน

 » มีการทบทวนกลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน เมื่อเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจ การเติบโตของ 
  อุตสาหกรรม เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยในการประกันภัย เช่น ภัยธรรมชาติ การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกระจุกตัวของความเสี่ยงภัย  
การจัดสรรเงินสำารองเบี้ยประกันภัยและเงินสำารองค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ใหม่ๆ โดยอาจส่งผลกระทบต่อจำานวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 » มกีารดำาเนนิการด้านการพจิารณารบัประกนัให้เป็นมาตรฐาน และมกีารจดัเกบ็ข้อมลูการรบัประกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่นำามาใช้ในการพจิารณา 
  รับประกัน

 » มกีารประมาณการเงนิสำารองด้วยวธิทีีเ่หมาะสมทางคณติศาสตร์ประกนัภยั พร้อมทัง้ให้มกีารรายงานผลเป็นประจำา และมกีารกำาหนดความเสีย่ง 
  ที่ยอมรับได้

 » มกีารกำาหนดอตัราเบีย้ประกนัทีส่ะท้อนกบัสภาพเศรษฐกจิ และใช้ค่าความผนัผวนของความถี ่ความรนุแรง มาใช้ในการกำาหนดอตัราเบีย้ประกนั

 » ในด้านสินไหมทดแทน มีการจัดอำานาจอนุมัติในการจ่ายค่าสินไหม และให้จัดทำากระบวนการกำาหนดวิธีในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึ่ง 
  รวมถึงการให้บริการและการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการประเมินค่าสินไหมทดแทน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถชำาระหนีห้รอืภาระผกูพนัเมือ่ถงึกำาหนด เนือ่งจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสด 
หรือไม่สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 » มีการพยากรณ์กระแสเงินสด เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินในแต่ละเดือนหรือไตรมาส

 » มีการติดตามกระแสเงินสดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับองค์กร

 » มีการตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ และกำาหนดแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

 » มีการจัดการสินทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับหนี้สินของบริษัท โดยคำานึงถึงปริมาณเงินของภาระหนี้สิน ระยะเวลาการครบกำาหนดชำาระหนี้ 
  ตามกรมธรรม์ และอัตราผลตอบแทนในการชำาระคืนหนี้สินจากการประกัน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอและมีรายได้ผลตอบแทน 
  ที่เหมาะสมต่อการชำาระหนี้ของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

072

PAGE



 Risk factors affecting insurance industry that the Company considers highly important are as follows:

1. Strategic Risk
 Strategic risks occur when strategic planning, operations and implementation are not on track or not suitable with internal factors  
and external environment. This may have negative impact on revenue, capital, corporate image and stability of the Company.

 Risk	Management	

 » Monthly corporate operations monitoring and review

 » Operation plan review is implemented when external environment changes, such as changes in economy and industry growth

2. Insurance Risk
 Insurance risks are those related to insurance business, such as natural disaster, premium setting, risk concentration,  
allocation of reserves for premiums and indemnity, changes of policyholders’ behavior and new product development that may 
affect the value of claim and expected cash flow.

	 Risk	Management	

 » Ensuring standard and effective record of insurance underwriting for used in decision making

 » Implementing effective reserves forecast using the right insurance mathematic methods, having in place regular report  
  and setting appropriate risk appetite

 » Formulating the right premiums that best reflect current economic situation with consideration of the fluctuation rate  
  of frequency and severity 

 » In terms of claim, clear guideline was set on authority to approve claim payment and on claim management process,  
  including service and the use of independent experts for claim appraisal

3. Liquidity Risk
 Liquidity risk occurs when the Company is unable to pay for liabilities and commitment on time as the shortage of cash or 
sufficient capital or cost of capital is unacceptably high.

 Risk	Management

 » Cash flow forecast to update cash status in each month or quarter

 » Close cash flow monitoring during business changes or events that affect the organization

 » Reviewing and ensuring sufficient current assets and preparing an emergency plan to ensure sufficient capital

 » Ensuring that investment asset matches well with liabilities with consideration to the liability commitment, payment  
  period according to policy conditions and returns on repayment of insurance liability in order that the Company  
  maintains sufficient liquidity and can generate appropriate returns that best matches the Company’s debt payment  
  obligation.
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4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดความน่าเชื่อถือ หรือขาดความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ของคู่สัญญา อาทิเช่น  
ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ และผู้รับประกันภัยต่อ เป็นต้น

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 มกีารตรวจสอบคูค้่า ไม่ว่าจะเป็นการรบัคนืค่าสนิไหมจากประกนัภยัต่อ การกำากบัดแูลการขออนมุตันิายหน้าหรอืตวัแทนอย่างเคร่งครดั จดัให้มกีาร
รายงานยอดคงค้างของบุคคลภายนอกประจำาทุกเดือน

5. ความเสี่ยงด้านตลาด
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของตวัแปรในตลาด อาทเิช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ราคาตราสารอนพุนัธ์  
ราคาสินทรัพย์ ราคาอสังหาริมทรัพย์ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงินกองทุน
ของบริษัทฯ

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 » มีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา และมีการกำาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ประเมิน 
  ความเสี่ยง

 » มีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การสร้างแบบจำาลองการลงทุน เป็นต้น

 » มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 » มีการติดตามพอร์ตการลงทุน และเปรียบเทียบขอบเขตและเพดานที่ยอมรับได้ซึ่งถูกกำาหนดไว้ 

 » มีแผนรองรับในกรณีราคาตลาดของหลักทรัพย์ปรับลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าระดับที่กำาหนดไว้

 » มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และสร้างแบบจำาลองของทางเลือกในการลงทุน 

6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรือการขาดการกำากับดูแลกิจการ หรือการควบคุมที่ดีของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 
ระบบงานภายใน หรอืเหตกุารณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงนิกองทนุของบรษิทัฯ อาทเิช่น การขาดความรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะของ
พนกังาน ความซบัซ้อนของกระบวนการทำางาน สทิธิข์องการเข้าถงึข้อมลูและความปลอดภยัของข้อมลู ความทนัสมยัของข้อมลู การกระจายอำานาจ หน้าที่  
ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 » มีการตรวจสอบกระบวนการทำางานในด้านของกิจกรรมหลักของการประกันภัย 6 ด้าน และมีการตรวจสอบภายในทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ทราบ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร ระบบสารสนเทศ กระบวนการทำางานภายใน และเหตุการณ์ภายนอก

 » มีวิธีการปฏิบัติการในด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบการทำางานและบริหารงานบุคคล รวมถึงวิธีในการประเมินผลพนักงาน

7. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งจากการทีอ่งค์กรลงทนุในบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ กลุม่บรษิทัใดกลุม่บรษิทัหนึง่ หรอืชัน้ของสนิทรพัย์ใดสนิทรพัย์หนึง่มากเกนิไป 
โดยไม่กระจายการลงทุน ทำาให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดขององค์กร

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 มกีารกระจายการลงทนุ ทัง้การกระจายการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมอย่างหลากหลาย และกระจายการลงทนุในประเภทของสนิทรพัย์หลายประเภท  
ทั้งนี้ องค์กรได้คำานึงถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำากับดูแลเสมอมา
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4. Credit Risk
 Credit risk refers to the risk which occurs when the party to the contract, such as debt instrument issuers, the insured, business 
partners and the reinsurers, becomes unable to fulfill the obligation under the terms of the contract as agreed with the Company.

	 Risk	Management

 The Company has to audit its trade partners, including those related to claims received from reinsurers, to have strict control 
of broker and agent application approval and to report on outsiders’ account balance on monthly basis.

5. Market Risk
 Market risks occur when market conditions change, such as changes to interest rates, foreign exchange rate, derivative prices, 
asset price, property price and consumer goods prices. Such changes may have impact on the Company’s income, assets and 
liabilities as well as its capital fund.

	 Risk	management

 » Establishing the Investment Committee that regularly reports to the Board of Directors and deciding on the risk appetite  
  to support risk assessment

 » Reviewing operations when there are strategic changes, such as development of investment model

 » Regular auditing business partners’ confidence 

 » Regularly monitoring investment portfolio and comparing them with the preset ceiling

 » Preparing a contingency plan to prepare for such event like stock value dropped more than the acceptable level

 » Implementing information technology in monitoring, analysis and creation of investment models

6. Operational risk
 Operational risk is defined as insufficient or lack of corporate governance or control on internal operational process,  
personnel, operating system and external factors, which affect the Company’s income and fund. Such risks are, for example lack 
of knowledge, expertise and skills among employees, complicated work process, the right to access information and information 
security, updated information, distribution of authority, duties and responsibility and performance appraisal relevance.

 Risk	management

 » Quarterly audit of its work process in six major business activities and internal audit, which enable the Company to see  
  the impact on the work process, including personnel, information system, internal work process and external factors

 » Clearly setting guidelines for people development, personnel work process and individual operations, as well as  
  appraisal method and practice

7. Concentration Risk
 Concentration risk occurs when the Company invests too much in one particular organization or group or assets and without 
investment distribution. When there is an unexpected negative event on the organization, group or assets, very high negative 
impact will be felt by the Company.

 Risk	management

 The Company has widely diversify its investment across various asset classes and industry secters by considering to the 
regulations related to risks issued by regulators.
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8. ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การหยุดทำางานของ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร หรือโครงสร้างพื้นฐานในการดำาเนินงานด้านต่างๆ การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 มีการจัดตั้งแผนฉุกเฉินด้าน IT และจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์สำารองนอกอาคารที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ

9. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ถูกกำาหนดทั้งจากภายในองค์กร หรือหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่ดูแลกำากับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงผู้บริหารและองค์กรอาจถูกลงโทษ 
ทางแพ่งและอาญา

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้องค์กรกำากับดูแลต่างๆ

10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งจากการทีอ่งค์กรไม่รายงานการทำาธรุกรรมและข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการทำาธรุกรรมตามข้อกำาหนดตามความในพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน รวมถึงหน้าที่และการปฏิบัติของบุคลากรขององค์กร 
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายด้านนี้กำาหนด ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ทำาให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือขององค์กร 

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 มีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย ดังนี้

 1. การรู้จักตัวตนลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

  ๏ การแสดงตนของลูกค้า

  ๏ การพิจารณาความสามารถในการชำาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า

  ๏ การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

 2. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

 3. พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน
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8. Business Continuity Risk
 Business continuity risk refers to when the Company faces an event or situation that cause damages, such as computer 
network communication or other infrastructure collapse, sabotage and disasters.

 Risk	Management

 The Company has prepared IT emergency plan, established a reserve computer system out of the main computer center 
which will be deployed when the operation cannot be established.

9. Compliance Risk
 Compliance risk occurs when an organization cannot comply with the law or related regulations formulated within  
organization or by related regulatory organizations, which may tarnish the Company’s reputation and hold the executives liable 
for punishment under criminal and civil laws.

 Risk	management

 Strict compliance to laws, rules and regulations related to its business and issued by regulatory organizations is ensured.

10. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Risk
 This risk occurs when an organization fails to report transactions and fact about transactions as required by the Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism Act. This also includes failure of the organization’s employees to perform 
duties and responsibility as required by laws, which affects the relationship between the Company and its customers and thus 
affects corporate reputation.

 Risk	management

 The Company has clearly set a practice guideline to comply with the Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism Act as follows:

 1. Know Your Customer and Customer Due Diligence

  ๏ Customers’ identity

  ๏ Consideration on the customers’ ability to pay premiums

  ๏ Risk assessment of the customers

 2. Reporting of suspicious transaction

 3. Developing related system related to the work process.
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชี 
ทีร่บัรองทัว่ไป โดยได้มกีารพจิารณานโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและหลกัการประมาณการ
ที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชอีย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเพยีงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการดำาเนนิการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและ 
ความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพ โดยความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท  
ทพิยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) สำาหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 แสดงฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการ 
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 (นายบรรพต  หงษ์ทอง) (นายนพพร บุญลาโภ)

  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
Report of the Board of Directors’ Responsibility on Financial Statements

078

PAGE



 The Board of Directors is responsible for the financial statements of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
and financial information appearing in the Annual Report. The financial statements were compiled according to the accepted  
accounting standards in Thailand, with selection of appropriate accounting policies and consistently applied. Reasonable care 
was taken into account when compiling the financial statements, and significant information was sufficiently and transparently 
disclosed in the accompanying notes for the best benefits of shareholders and investors.

 The Board of Directors has ensured the implementation of good corporate governance and that risk management and internal 
control are sufficiently applied. Accounting information record is correct, timely and sufficient to maintain the Company’s assets 
and to prevent corruption or significant irregularities.

 The Board of Directors has appointed an Audit Committee consisting of members who are independent directors to be  
in charge of the quality of the financial statements and efficiency of the internal control system. The opinions of the Audit  
Committee on such issues are included in the Audit Committee’s report published in the Annual Report.

 The Board of Directors is of the opinion that the Company’s internal control and internal audit systems can provide  
confidence that the financial reports of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited for the accounting period ending  
December 31st, 2014, correctly and appropriately reflected its financial status and operating performance and included all significant 
information required by the generally accepted accounting principles. The Company’s auditors have also audited and provided 
their opinions in this Annual Report.

  

 (Mr. Banphot Hongthong) (Mr. Nopporn Boonlapo)

 Chairman Chief Executive Officer
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จำานวน 3 ท่าน โดยในเดอืนมกราคม - พฤศจกิายน 
2557 ม ีพลเอกนพินธ์ ภารญันติย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายศกัดิท์พิย์ ไกรฤกษ์ และนายคณสิสร นาวานเุคราะห์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
ในเดือนธันวาคม 2557 มี พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายนรภัทร เลขยานนท์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และบางวาระได้ประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติการ
และมีความเห็นต่อบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้ 

	 1.	 รายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิประจำาไตรมาสและประจำาปี 2557 รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเพื่อ 
  พิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ เพื่อทำาให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีการรายงานอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และ 
  หน่วยงานด้านกำากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ ตัง้แต่การอนมุตัแิผนงานและประเมนิผลการดำาเนนิงาน ดแูลให้ตรวจสอบ และ 
  กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล

	 3.	 การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั 
  และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต ในกรณีที่บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนด 
  ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขอย่างสมำ่าเสมอ

	 4.	 ผู้สอบบัญชีภายนอก	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและ 
  ความเป็นอิสระ และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  
  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจำาปี 2557 และผูต้รวจสอบรายงานการดำารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่งของบรษิทั พร้อมทัง้ขอความเหน็ชอบ 
  ค่าสอบบญัช ีค่าตรวจสอบรายงานการดำารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่งของบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

	 5.	 รายการทีเ่กีย่วโยงกนั สอบทานการเปิดเผยรายการทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ผ่านการตรวจสอบ 
  ของฝ่ายตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม 
  ประกาศข้อกำาหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ในปี 2557 บรษิทัมกีารจดัทำางบการเงนิอย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เพื่อทำาให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

      พลเอก     

       (นิพนธ์  ภารัญนิตย์)    
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Report of the Audit Committee
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Dear shareholders of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
 The Audit Committee of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited comprises three Independent Directors. From January - 
November 2014, Gen. Niphon Pharunnit chaired the committee with Mr. Sakthip Kririksh  and Mr. Kanissorn Nawanukroh as the 
committee member. In December 2014, Gen. Niphon Pharunnit was the chairman of the Audit Committee with Mr. Sakthip Kririksh 
and Mr. Noraphat Lekhyananda serving as the Audit Committee members.

 The Audit Committee has the authority, duty and responsibility towards the Board of Directors as stated in the Audit  
Committee’s Charter and the Announcement of the Office of Insurance Commission.

 In 2014, the Audit Committee convened 11 times with internal auditors. In some meetings, external auditors, the Company’s  
executives and representatives from related organizations attend the meeting to exchange and provide opinions and  
recommendations. The Audit Committee has audited the Company’s operations and has the opinions as follows:

 1.	 Financial	statements: The Audit Committee has reviewed the quarterly and 2014 annual financial statements as well  
  as disclosure of information in the notes to the financial statements which had been reviewed and audited by the auditors. 
  The Committee also discussed with the Management and the auditors on significant accounting policies to ensure that the  
  financial statements are correct and sufficient.

 2.	 Internal	control	and	internal	audit	activities: the Audit Committee reviewed and closely supervised the operations  
  on internal audit and the internal governing units. The supervision covers operation plan approval and assessment and  
  ensuring independent operations, sufficient resources to support efficient operations and compliance with rules and  
  regulations of the regulators.

 3.	 Compliance: The Audit Committee reviewed and ensured that the Company fully complies with related laws, rules and  
  regulations set by the Office of Insurance Commission. In case the Company failed to comply in any area, the Audit  
  Committee would monitor and ensure that correction has been properly made.

 4.	 External	 auditors: The Audit Committee selected external auditors by considering the knowledge, expertise and  
  independence. The Committee also proposed to the Board of Directors to seek approval from the shareholders’ meeting  
  to appoint Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as the 2014 auditor for the Company and for reviewing  
  the capital adequacy according to corporate risk level. The Committee also sought approval on the audit fee for its  
  financial statements and the capital adequacy report from the Board of Directors before seeking the shareholders’  
  meeting approval.

 5.	 Connected	transactions:	The Audit Committee reviewed the disclosure of transactions of related parties and items  
  that may involve conflict of interest through the Audit Department’s report. The review has been implemented to  
  ensure that the Company fully complied with the rules and regulations, sufficiently disclosed information and complied  
  with the related regulations by the Office of Insurance Commission.

 The Audit Committee considered that in 2014, the Company prepared the financial statements and disclosed sufficient, 
complete and reliable information in accordance with the financial report standards. The Board of Directors, the Executive Board 
and the Company’s management have demonstrated their commitment to efficiently performing duties and achieved the preset 
target. They also gave high importance to the efficient, effective and transparent operations in order to ensure that the Company 
has appropriate and sufficient risk management and internal control systems.

  

      General       

       (Niphon Pharunnit)    
       Audit Committee Chairman
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รายงานงบการเงินของบริษัท 
Financial Statements
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบั 
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัช ีซึง่กำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผล 
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบ
ทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัของงบการเงนิไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผล 
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557  และผลการดำาเนินงาน
และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขโดยมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

     นิติ  จึงนิจนิรันดร์

กรุงเทพมหานคร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 291,739,268 326,413,383 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ  59,336,120 46,460,022 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ  7 93,581,382 53,812,363 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 142,906,250 113,033,432 

สินทรัพย์ลงทุน      
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9   

  เงินลงทุนเพื่อค้า  205,832,490 584,250 

  เงินลงทุนเผื่อขาย  1,214,295,534 4,320,543,465 

  เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด  6,351,006,300 661,873,937 

  เงินลงทุนทั่วไป   6,958,500 558,500 

 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  7,778,092,824 4,983,560,152 

 เงินให้กู้ยืม  10 43,688,628 41,936,217 

อุปกรณ์  11 21,985,935 6,353,326 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  12 17,994,698 2,811,814 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 13  18,847,069 29,356,015 

สินทรัพย์อื่น  14 11,934,066 42,676,270 

รวมสินทรัพย์   8,480,106,240 5,646,412,994

2557 2556
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          งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

2557 2556
หมายเหตุ

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
   

หนี้สิน       
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   72,433,446 195,316 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 15 68,449,877 13,351,997 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย     
  สำารองประกันชีวิต 16 4,955,510,416 3,034,557,575 

  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 17 26,796,903 14,483,671 

  สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 18 101,938,812 157,257,902 

  สำารองเบี้ยประกันภัย 19 105,807,631 227,306,225 

  หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ 20 43,194,478 18,975,806 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 8,726,063 6,453,603 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 13 46,441 995 

 หนี้สินอื่น  22 260,397,628 213,535,951 

 รวมหนี้สิน   5,643,301,695 3,686,119,041 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	(ต่อ)     
ส่วนของเจ้าของ      
ทุนเรือนหุ้น  24   

 ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามัญ 17,415,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  1,741,587,300   

  หุ้นสามัญ 14,768,817 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท   1,476,881,700 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  

  หุ้นสามัญ 17,415,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท     
   ชำาระครบแล้ว  1,741,587,300   

  หุ้นสามัญ 14,768,817 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท     
   ชำาระครบแล้ว   1,476,881,700 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  994,411,110 809,117,190 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม    

 จัดสรรแล้ว - ทุนสำารองตามกฎหมาย 25 6,119,722 -

 ยังไม่ได้จัดสรร   116,274,719 (281,853,135)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ     
 ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  (18,450,189) (43,851,802)

 ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  (3,138,117) -

 รวมส่วนของเจ้าของ  2,836,804,545 1,960,293,953 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  8,480,106,240 5,646,412,994
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

รายได้      

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 28 4,167,045,820 3,820,480,342 

 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 28 6,913,489 7,983,924 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  283,576,253 143,732,110 

  รวมรายได้   4,457,535,562 3,972,196,376 

     

ค่าใช้จ่าย      

 การรับประกันภัย  28

  เงินสำารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน  1,920,952,841 1,777,783,766 

  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  386,065,095 262,683,417 

  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ     
   สินไหมทดแทน  91,980,661 261,890,542 

  ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ  970,944,802 702,543,750 

  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  418,242,836 631,098,304 

  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 26 261,915,967 222,226,637 

   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  4,050,102,202 3,858,226,416 

 กำาไรจากการรับประกันภัย  407,433,360 113,969,960 

 กำาไรจากเงินลงทุน   114,340,198 24,993,580 

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  (6,285,765) (9,210,813)

 รายได้อื่น   1,140,377 181,406 

 กำาไรจากการดำาเนินงาน  516,628,170 129,934,133 

 เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม     
  การประกอบธุรกิจประกันภัย  (7,286,194) (7,335,559)

 เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 33 (4,290,653) (4,038,738)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  505,051,323 118,559,836 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13 (100,803,747) (23,659,023)

 กำาไรสุทธิ   404,247,576 94,900,813 
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หน่วย : บาท

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุ

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 5 และ 30

 ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง     
  มูลค่าเงินลงทุน   31,752,016 (70,500,547)

 ภาษีเงินได้ - ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุน     
  จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  (6,350,403) 14,100,109 

 ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภท      
  เงินลงทุน   (3,922,646) -      

 ภาษีเงินได้ - ส่วนตำ่ากว่าทุน      
  จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  784,529 -      

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี -	สุทธิจากภาษีเงินได้  22,263,496 (56,400,438)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  426,511,072 38,500,375 

     

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 31 บาท 24.41 7.71 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก 31 หุ้น 16,560,112 12,315,312 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  4,098,484,281 3,959,916,860 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  260,785,966 143,664,748 

 รายได้อื่น   638,440 155,280 

 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี  (545,210,261) (535,323,696)

 เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย  (33,322) (17,108)

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ  (927,040,225) (700,727,535)

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  (468,947,170) (639,133,757)

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  (193,204,772) (223,435,128)

 ภาษีเงินได้   (23,577,099) (1,804,830)

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  2,201,895,838 2,003,294,834 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 กระแสเงินสดได้มา     

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์  8,669,861,916 3,922,181,207 

  เงินฝากสถาบันการเงิน  202,774,750 419,370,017

  เงินให้กู้ยืม   1,598,094 7,984,731 

  อุปกรณ์   502,300 31,550 

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  8,874,737,060  4,349,567,505 

 กระแสเงินสดใช้ไปใน

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์  (11,365,799,922) (6,411,993,027)

  เงินฝากสถาบันการเงิน  (155,050,000) (582,273,767)

  เงินให้กู้ยืม   (4,636,520) (6,583,228)

  อุปกรณ์   (18,077,461) (5,420,697)

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (17,742,630) (2,260,731)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (11,561,306,533) (7,008,531,450)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (2,686,569,473) (2,658,963,945)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  449,999,520 864,999,780 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  449,999,520 864,999,780 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  (34,674,115) 209,330,669 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  326,413,383 117,082,714 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี 6 291,739,268 326,413,383 

2557 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของบริษัท
 บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจำากดัตามกฎหมายไทย เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2473 และต่อมาได้ดำาเนนิการ 
 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทั มหาชน จำากดั กบักระทรวงพาณชิย์ เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2556 โดยมสีำานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่75/72-75 อาคารโอเชีย่น 
 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยดำาเนินธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิต

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ ธนาคารออมสิน และบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ 
 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21 และร้อยละ 20 ตามลำาดับ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัได้แก่ ธนาคารออมสนิ และบรษิทั ทพิยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) ซึง่เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
 ในประเทศไทย โดยถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 20 และร้อยละ 19 ตามลำาดับ

 บรษิทัมรีายการและความสมัพนัธ์อย่างมสีาระสำาคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ดงันัน้ งบการเงนินีอ้าจไม่แสดงถงึเงือ่นไขทีอ่าจมอียูห่รอืผลการดำาเนนิงาน 
 ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์ในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
 2.1 บริษัทจัดทำาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติ 
  ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 2.2 งบการเงนินีไ้ด้จดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และจดัทำาขึน้เพือ่ให้เป็นไปตาม 
  ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา 
  ในการจดัทำาและยืน่งบการเงนิ และรายงานเกีย่วกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัประกนัชวีติ” ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2556) ลงวนัที ่31 กรกฎาคม  
  2556 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 
  ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

 

	 	 มาตรฐานการบัญชี	

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การนำาเสนองบการเงิน

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  สินค้าคงเหลือ

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำาไรต่อหุ้น

  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกิจ

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

  ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)  การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานดำาเนินงาน

  ฉบับที่ 10    งบการเงินรวม

  ฉบับที่ 11    การร่วมการงาน

  ฉบับที่ 12    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

  ฉบับที่ 13    การวัดมูลค่ายุติธรรม

 

  การตีความมาตรฐานการบัญชี	

  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

  ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น

  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

  ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 เรือ่ง  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ 
        ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

  ฉบับที่ 14    ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นตำ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  
        สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  ฉบับที่ 20    ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 
  ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาประกันภัย 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท 
  เมือ่มาตรฐานดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใช้มาตรฐาน 
  ดังกล่าว

3. การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทได้เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่กำาหนด 
 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำางบการเงินโดยมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท

 นอกจากนี ้สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศ เรือ่ง กรอบแนวคดิสำาหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว  
 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้แทนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน 
 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

 

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

 4.1	 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้โดยใช้หลกัเกณฑ์	นโยบายการบญัชแีละวธิกีารคำานวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ช้ในงบการเงนิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
  2556 ยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

 4.2	 การรับรู้รายได้

   4.2.1	 เบี้ยประกันชีวิต	

   เบีย้ประกนัภยัรบัประกอบด้วย เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัหกัด้วยเบีย้ประกนัภยัส่งต่อให้แก่ผูร้บัประกนัภยัต่อ  
   และมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้  
   ตามวันที่ดังต่อไปนี้

   เบี้ยประกันภัยกลุ่ม

   เบี้ยประกันภัยปีแรก   - เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้

   เบี้ยประกันภัยปีต่อไป   - เมื่อกรมธรรม์ต่ออายุมีผลบังคับใช้
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   เบี้ยประกันภัยสามัญ

   เบี้ยประกันภัยปีแรก   - เมื่อได้รับชำาระเบี้ยประกันและตกลงรับประกันภัย

   เบี้ยประกันภัยปีต่อไป   - เมื่อได้รับชำาระเบี้ยประกันหรือเมื่อครบกำาหนดชำาระเฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรม์ 
           ที่มีผลบังคับใช้อยู่  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

   เบี้ยประกันภัยกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ - เมื่อได้รับชำาระเบี้ยประกันและตกลงรับประกันภัย

  4.2.2	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

   รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็จากการเอาประกนัภยัต่อถอืเป็นรายได้ตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไว้ในสญัญาและรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ให้ 
   บริการแล้วเสร็จ

  4.2.3	 รายได้จากการลงทุนสุทธิ

   รายได้จากการลงทนุสทุธปิระกอบด้วย ดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั โดยดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานงึถงึอตัรา 
   ดอกเบี้ยที่แท้จริง และเงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  	 4.2.4	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

   กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

 

	 4.3	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  4.3.1	 เบี้ยประกันภัยส่งต่อให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อ

   เบีย้ประกนัภยัส่งต่อให้แก่ผูร้บัประกนัภยัต่อรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่ได้โอนความเสีย่งจากการประกนัภยัให้บรษิทัรบัประกนัภยัต่อแล้ว

  4.3.2	 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

   เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือตามเงื่อนไขกรมธรรม์

  4.3.3	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน

   ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสนิไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหม 
   ทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย

  4.3.4	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

   ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

  4.3.5	 ค่าใช้จ่ายอื่น

   ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 4.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนด 
  จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 

 4.5	 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น 
  จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 
  รายงาน

 

 4.6	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

  4.6.1 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

   สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจาก 
   การประกันภัยต่อ
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   เงนิค้างรบัจากบรษิทัประกนัภยัต่อประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็ค้างรบั ค่าสนิไหมทดแทนค้างรบั และรายการค้างรบัอืน่ๆ  
   จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ 
   ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิไม่ได้ ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ และตามสถานะปัจจบุนัของ 
   เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

   สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำารอง 
   เบี้ยประกันภัย และสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัย

  4.6.2	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

   เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยส่งต่อให้แก่ 
   ผู้รับประกันภัยต่อ และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน

  บริษัทแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ)  
  เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

  (1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

  (2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ 
   ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน

 

 4.7	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำาไรหรือขาดทุน 
  ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหาก 
  ในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งจำาหน่ายหลักทรัพย์ โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นภายใต้หัวข้อกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำาไรขาดทุน 
  เบ็ดเสร็จ

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุดของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่า 
  ยตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณโดยใช้ราคาของศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทนุคำานวณจากมลูค่าสนิทรพัย์สทุธิ

  บรษิทัจะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนดและเงนิลงทนุทัว่ไปในงบกำาไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

  บรษิทัใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัในการคำานวณต้นทนุของเงนิลงทนุ กำาไรขาดทนุจากการจำาหน่ายเงนิลงทนุจะบนัทกึในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็

  บริษัทกำาหนดการจัดประเภทเงินทุนเมื่อซื้อ และประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสมำ่าเสมอ ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจาก 
  ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท 
  เงนิลงทนุ ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนจะบนัทกึในส่วนของกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็หรอืบนัทกึเป็นส่วนเกนิ  
  (ตำ่ากว่า) ทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 4.8	 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  เงนิให้กูย้มืแสดงด้วยมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทับนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็หนีไ้ม่ได้  
  ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

 

	 4.9	 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์  
  ดังต่อไปนี้ 
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   เครื่องใช้สำานักงาน    5  ปี

   เครื่องคอมพิวเตอร์    5  ปี

   ยานพาหนะ      5  ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  บริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับงานระหว่างก่อสร้าง

  บริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายอุปกรณ์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือ 
  การจำาหน่ายอปุกรณ์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่ายอปุกรณ์จะรบัรูใ้นงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เมือ่บรษิทัตดัรายการอปุกรณ์นัน้ 
  ออกจากบัญชี

 

 4.10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนได้แก่ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงในราคาทนุสทุธจิากค่าตดัจำาหน่ายสะสมและค่าตดัจำาหน่ายคำานวณโดยวธิเีส้นตรง 
  ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 5 ปี 

	 4.11	 สำารองประกันชีวิต

  สำารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสำารองสะสมตั้งแต่เริ่มทำาประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำาหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ ซึ่ง 
  การคำานวณเงินสำารองประกันชีวิตนี้เป็นไปตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ 
  ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำานวณ 
  เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554 โดยกำาหนดให้สำารองประกันภัยตามสัญญาประกันภัยระยะยาวคำานวณโดยอ้างอิงตาม 
  วิธีสำารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในประกาศ คปภ. เรื่อง 
  การประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืน 
  กรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการขายและบรหิารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจบ็ป่วย อตัราคดิลด และอตัราเงนิปันผลทีไ่ม่รบัรองการจ่าย 
  ในอนาคต

 4.12	 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย

  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายบันทึกตามประมาณการจำานวนที่จะจ่าย เมื่อได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย 
  หรือผู้รับประโยชน์

 4.13	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

  ค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายบนัทกึตามจำานวนทีจ่ะจ่ายจรงิ ส่วนสำารองค่าสนิไหมทดแทนจะบนัทกึเมือ่ได้รบัการแจ้งเรยีกร้องค่าเสยีหายจาก 
  ผูเ้อาประกนัภยัตามจำานวนทีผู่เ้อาประกนัภยัแจ้ง และโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของฝ่ายบรหิาร  โดยมลูค่าประมาณการ 
  ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทจัดสรรเงินสำารองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but  
  not yet reported claims - IBNR) และสำารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated loss  
  adjustment expense - ULAE) ที่คำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

  ผลต่างระหว่างมลูค่าประมาณการค่าสนิไหมทดแทนกบัค่าสนิไหมทดแทนทีจ่่ายจรงิจะบนัทกึรวมอยูใ่นงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของปีทีจ่่าย

 

 4.14	 สำารองเบี้ยประกันภัย

  4.14.1	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

   สำารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้สำาหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ และสญัญาเพิม่เตมิระยะสัน้ คำานวณตามสดัส่วนของ 
   เบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาความคุ้มครอง โดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
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  4.14.2	 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

   บริษัทประมาณการสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ความคุ้มครองยังไม่สิ้นสุด ณ วันที่ประมาณการ  
   โดยจัดสรรสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
   ความคุ้มครอง บริษัทได้ใช้วิธีการคำานวณสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และจะจัดสรร 
   สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มเติมเมื่อสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำานวนสูงกว่าสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ 
   เป็นรายได้

 

 4.15	 ผลประโยชน์พนักงาน

 	 4.15.1	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

   บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
   ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้ กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยผูจ้ดัการกองทนุภายนอก  
   และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

  4.15.2	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

   บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว 
   เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

   บริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
   โดยผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัได้ทำาการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักล่าว 
   ต้องใช้ข้อสมมติหลายประการ รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลง 
   ในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ

    บรษิทัรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน์ในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนั 
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน และรบัรูค่้าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังานในงบกำาไรขาดทนุ 
   เบ็ดเสร็จ

   ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทเลือกที่จะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตสำาหรับผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง 
   ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

 

	 4.16	 สัญญาเช่า

  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้ให้เช่าได้จัดประเภทไว้เป็นสัญญาเช่า 
  ดำาเนนิงาน ค่าเช่าทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเช่าดำาเนนิงานบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า

  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
  ในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 

 4.17	 ภาษีเงินได้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้ปีปัจจบุนัตามจำานวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษตีามหลกัเกณฑ์ 
  ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

  บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้รอตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลารายงาน 
  กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  ของผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษใีนจำานวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์ 
  จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
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  บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี 
  ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือ 
  บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

  บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของ 
  เจ้าของ

	 4.18	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทกุวนัทีท่ีร่ายงาน บรษิทัจะทำาการประเมนิว่ามข้ีอบ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัย์ของบรษิทัด้อยค่าลงหรอืไม่ หากมข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษิทั 
  จะทำาการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ และหากพบว่าราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้มมีลูค่าสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้ 
  รับคืน บริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นี้จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของ 
  สินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

	 4.19	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิด้วยจำานวนของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก 
  ที่ชำาระแล้วในระหว่างปี

	 4.20		 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

  ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ และตั้งสมมติฐาน 
  หลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 
  ในงบการเงนิรวมทัง้การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัช ีประมาณการและสมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องขึน้อยูก่บัประสบการณ์ในอดตีและ 
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริง 
  อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบัญชีที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

  4.20.1	 สำารองประกันชีวิต

   สำารองประกันชีวิตเพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิตในอนาคตคำานวณโดยใช้วิธีสำารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม  
   (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ซึ่งต้องใช้ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่าย 
   เกีย่วกบัการขายและบรหิารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจบ็ป่วย อตัราคดิลด และอตัราเงนิปันผลทีไ่ม่รบัรองการจ่ายในอนาคต  
   สมมตฐิานเหล่านีอ้าจแตกต่างกนัไปในแต่ละปีและมกีารอ้างองิถงึประสบการณ์ทีผ่่านมาเพือ่ปรบัให้เป็นแนวโน้มตามสภาพตลาด 
   ในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อให้หนี้สินดังกล่าวแสดงถึงจำานวนเงินที่จะต้องจ่ายในอนาคตสำาหรับผลประโยชน์ 
   ตามกรมธรรม์ชีวิต

   4.20.2	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

   บรษิทัต้องประมาณสำารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายสำาหรบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัของบรษิทั สำารองดงักล่าว 
   แสดงถึงจำานวนเงินที่คาดว่าจะต้องชำาระสำาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงค้าง ณ วันที่รายงาน โดยบริษัทคำานวณ 
   สำารองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง ทั้งนี้สำารองดังกล่าวประกอบด้วยสำารองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับ 
   รายงานความเสียหายแล้ว และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) 

   สำารองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และบรษิทัได้รบัรายงานความเสยีหายแล้วจะขึน้อยูก่บัประมาณการการชำาระเงนิในอนาคตจากการ 
   เรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด สำารอง IBNR ประมาณจากข้อมูลในอดีตและแบบจำาลองทางสถิติบนพื้นฐานของ 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย
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5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
 5.1	 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนของมูลค่าเงินลงทุนที่แสดงในองค์ประกอบอื่น 
  ของส่วนของเจ้าของ มีดังนี้

           2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 31,752,016 (70,500,547)

  ภาษีเงินได้ - ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (6,350,403) 14,100,109

  ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (3,922,646) -

  ภาษีเงินได้ - ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 784,529 -

  ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนและ   

   โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 22,263,496 (56,400,438)

	 5.2	 เงินสดรับ	(จ่าย)	เพื่อการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีดังนี้

           2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์   

   ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนต้นปี   9,774,618 -

   ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์    8,660,087,298 3,931,955,825

           8,669,861,916 3,931,955,825

   หัก  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (8,669,861,916) (3,922,181,207)

   ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนปลายปี  - 9,774,618

   

  เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์   

   เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนต้นปี   996,597 -

   ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์    11,364,803,325 6,995,263,391

           11,365,799,922 6,995,263,391

   หัก  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 11,365,799,922 6,994,266,794

   เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนปลายปี  - 996,597
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
 เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

      2557

	 	 	 	 	 จากผู้เอา	 จากตัวแทน	 รวม

	 	 	 	 	 ประกันภัย	 และนายหน้า	 	

	 	 	 	 	 	 ประกันภัย	 	

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท

  ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ - 4,893,669 4,893,669

  ค้างชำาระไม่เกิน 30 วัน - 87,605,726 87,605,726

  ค้างชำาระ 30 - 60 วัน - 772,609 772,609

  ค้างชำาระ 60 - 90 วัน - - -

  ค้างชำาระ 90 วัน - 1 ปี - 309,378 309,378

  ค้างชำาระเกินกว่า 1 ปี - - -

  เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 93,581,382 93,581,382

      2556

	 	 	 	 	 จากผู้เอา	 จากตัวแทน	 รวม

	 	 	 	 	 ประกันภัย	 และนายหน้า	 	

	 	 	 	 	 	 ประกันภัย	 	

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท

  ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ - 8,460,862 8,460,862

  ค้างชำาระไม่เกิน 30 วัน 250,000 39,988,074 40,238,074

  ค้างชำาระ 30 - 60 วัน - 89,083 89,083

  ค้างชำาระ 60 - 90 วัน - 2,770,750 2,770,750

  ค้างชำาระ 90 วัน - 1 ปี - 2,034,757 2,034,757

  ค้างชำาระเกินกว่า 1 ปี - 218,837 218,837

  เบี้ยประกันภัยค้างรับ 250,000 53,562,363 53,812,363

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

           2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินสดในมือ       1,708,916 420,480

  เช็คที่ถึงกำาหนดชำาระแต่ยังไม่นำาฝาก   5,186,673 13,287,030

  เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่มีกำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 117,853,679 251,545,873

  เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 430,769,000 372,663,750

  รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  555,518,268 637,917,133

  หัก เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 

   นับแต่วันที่ได้มา (ดูหมายเหตุข้อ 9.3)  (263,779,000) (311,503,750)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   291,739,268 326,413,383



103

PAGE

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

 9.1	 เงินลงทุนเพื่อค้า	

 	 	 	 	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 	 	 	 กำาไรที่ยัง	 ขาดทุนที่ยัง	 	 ร้อยละของเงินลงทุน

	 	 	 	 	 ราคาทุน	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม

 หลักทรัพย์เอกชน     

 หน่วยลงทุน   205,600,285 232,205 - 205,832,490 2.43

 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 205,600,285 232,205 - 205,832,490 2.43

  

   	 	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 	 	 	 	 	 กำาไรที่ยัง	 ขาดทุนที่ยัง	 	 ร้อยละของเงินลงทุน

	 	 	 	 	 ราคาทุน	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม

 หลักทรัพย์เอกชน     

 หุ้นทุน    579,275 4,975 - 584,250 0.01

 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 579,275 4,975 - 584,250 0.01

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

      2557 2556

	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  135,970,493 112,513,432

  เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  6,935,757 520,000

  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  142,906,250 113,033,432

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ โดยจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระ แสดงได้ดังนี้

      2557 2556

	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ  6,935,757 520,000

  รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  6,935,757 520,000
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 9.2		 เงินลงทุนเผื่อขาย

     	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 	 	 	 กำาไรที่ยัง	 ขาดทุนที่ยัง	 	 ร้อยละของเงินลงทุน

	 	 	 	 	 ราคาทุน	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม

  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ   

  พันธบัตรรัฐบาลไทย 712,019,339 - (5,136,887) 706,882,452 8.34

  หุ้นกู้  102,440 3,129 - 105,569 -

     712,121,779 3,129 (5,136,887) 706,988,021 8.34

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

  รวม  712,121,779 3,129 (5,136,887) 706,988,021 8.34

  หลักทรัพย์เอกชน      
  หน่วยลงทุน 525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98

     525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

  รวม  525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98

  รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 1,237,358,270 3,129 (23,065,865) 1,214,295,534 14.32

 

    	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 	 	 	 	 	 กำาไรที่ยัง	 ขาดทุนที่ยัง	 	 ร้อยละของเงินลงทุน

	 	 	 	 	 ราคาทุน	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 ไม่เกิดขึ้นจริง	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์

	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม

  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
  พันธบัตรรัฐบาลไทย 919,772,006 - (12,156,348) 907,615,658 16.07

  พันธบัตรองค์การหรือ 

   รัฐวิสาหกิจ 507,425,534 - (1,151,731) 506,273,803 8.97

  หุ้นกู้  1,021,765,169 - (9,617,531) 1,012,147,638 17.93

     2,448,962,709 - (22,925,610) 2,426,037,099 42.97

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

  รวม  2,448,962,709 - (22,925,610) 2,426,037,099 42.97

  หลักทรัพย์เอกชน      
  หุ้นกู้  1,232,398,787 - (2,691,907) 1,229,706,880 21.78

  หุ้นทุน  65,399,636 - (12,726,869) 52,672,767 0.93

  หน่วยลงทุน 628,597,085 - (16,470,366) 612,126,719 10.84

     1,926,395,508 - (31,889,142) 1,894,506,366 33.55

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

  รวม  1,926,395,508 - (31,889,142) 1,894,506,366 33.55

  รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 4,375,358,217 - (54,814,752) 4,320,543,465 76.52
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 9.3		 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
   	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	 	 	 	 	 ราคาทุน/	 	 	 ราคาทุน/	 	 	 	
	 	 	 	 	 ราคาทุน	 	 ร้อยละของเงินลงทุน	 ราคาทุน	 	 ร้อยละของเงนิลงทนุ
	 	 	 	 	 ตัดจำาหน่าย	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์	 ตัดจำาหน่าย	 มูลค่ายุติธรรม	 ในหลักทรัพย์
	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม	 บาท	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม

  หลักทรัพย์รัฐบาลและ       
   รัฐวิสาหกิจ       
  พันธบัตรรัฐบาลไทย 2,076,939,472 2,179,646,477 24.49 5,390,417 5,424,869 0.10

  พันธบัตรองค์การหรือ

   รัฐวิสาหกิจ 197,128,097 210,873,189 2.32 148,129,212 152,230,686 2.62

  หุ้นกู้  773,908,701 810,708,861 9.13 103,387,850 109,232,670 1.83

     3,047,976,270 3,201,228,527 35.94 256,907,479 266,888,225 4.55

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - -

  รวม   3,047,976,270 3,201,228,527 35.94 256,907,479 266,888,225 4.55

  หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้  3,039,251,030 3,184,151,042 35.84 93,462,708 97,426,518 1.66

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - -

  รวม   3,039,251,030 3,184,151,042 35.84 93,462,708 97,426,518 1.66

  เงินฝากสถาบันการเงิน       
   ที่ครบกำาหนดเกินกว่า        
   3	เดือนนับแต่วันที่ได้มา       
  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 263,779,000 263,779,000 3.11 311,503,750 311,503,750 5.52

  หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - -

  รวม   263,779,000 263,779,000 3.11 311,503,750 311,503,750 5.52

  รวมเงินลงทุนที่จะถือ

   จนครบกำาหนด 6,351,006,300 6,649,158,569 74.89 661,873,937 675,818,493 11.73

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รัฐบาลและ 
  รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน จำานวน 1,533.94 ล้านบาท และ 1,874.12 ล้านบาท ตามลำาดับ จากเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงิน 
  ลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด โดยบริษัทได้รับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว (สุทธิจากภาษีเงินได้)  
  จำานวน 3.14 ล้านบาท ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรและหุ้นกู้ ซึ่งมีราคาทุนตัดจำาหน่าย 1,030 ล้านบาท และ  
  260 ล้านบาท ตามลำาดบั ได้นำาไปวางประกนัและจดัสรรไว้เป็นเงนิสำารองวางไว้กบันายทะเบยีนตามพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ดหูมายเหตุ 
  ข้อ 32)
 
	 9.4		 เงินลงทุนทั่วไป
    	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	 	 	 	 	 ราคาทุน	 ร้อยละของเงินลงทุน	 ราคาทุน	 ร้อยละของเงินลงทุน
	 	 	 	 	 	 ในหลักทรัพย์	 	 ในหลักทรัพย์
	 	 	 	 	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม	 บาท	 ต่อสินทรัพย์รวม
  เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
  ในประเทศ  558,500 - 558,500 0.01
  ต่างประเทศ 6,400,000 - - -
  รวมเงินลงทุนทั่วไป 6,958,500 - 558,500 0.01
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	 9.5	 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ครบกำาหนด ครบกำาหนด

1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม 1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาล 
 และรัฐวิสาหกิจ

  พนัธบตัรรฐับาลไทย - - 712,019,339 712,019,339 - - 919,772,006 919,772,006

  พันธบัตรองค์การ 
   หรือรัฐวิสาหกิจ - - - - 41,095,554 182,800,153 283,529,827 507,425,534

  หุ้นกู้ - 102,440 - 102,440 - 247,469,142 774,296,027 1,021,765,169

  กำาไร (ขาดทุน)  
   ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - 3,129 (5,136,887) (5,133,758) 92,411 689,769 (23,707,790) (22,925,610)

  รวม - 105,569 706,882,452 706,988,021 41,187,965 430,959,064 1,953,890,070 2,426,037,099

หลักทรัพย์เอกชน

 หุ้นกู้ - - - - - 268,075,268 964,323,519 1,232,398,787

 กำาไร (ขาดทุน)  
  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - - - - 440,723 (3,132,630) (2,691,907)

 รวม - - - - - 268,515,991 961,190,889 1,229,706,880

 รวมเงนิลงทนุเผือ่ขาย - 105,569 706,882,452 706,988,021 41,187,965 699,475,055 2,915,080,959 3,655,743,979

หลักทรัพย์ที่ถือ 
	 จนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาล  
 และรัฐวิสาหกิจ

  พนัธบตัรรฐับาลไทย 144,944,127 - 1,931,995,345 2,076,939,472 5,390,417 - - 5,390,417

  พันธบัตรองค์การ 
   หรือรัฐวิสาหกิจ 22,024,486 50,600,924 124,502,687 197,128,097 20,000,000 93,129,212 35,000,000 148,129,212

  หุ้นกู้ 10,000,000 258,309,913 505,598,788 773,908,701 10,000,000 63,000,000 30,387,850 103,387,850

  รวม 176,968,613 308,910,837 2,562,096,820 3,047,976,270 35,390,417 156,129,212 65,387,850 256,907,479

หลักทรัพย์เอกชน

  หุ้นกู้ 38,052,485 223,238,344 2,779,960,196 3,039,251,030 15,000,000 53,462,708 25,000,000 93,462,708

  รวม 38,052,485 223,238,344 2,779,960,196 3,039,251,030 15,000,000 53,462,708 25,000,000 93,462,708

รวมหลักทรัพย์ที่ถือ 
 จนครบกำาหนด 215,021,098 532,149,181 5,342,057,016 6,087,227,300 50,390,417 209,591,920 90,387,850 350,370,187
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11. อุปกรณ์
 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์	-	สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าเสือ่มราคา จำาหน่าย ยอดปลายปี ต้นปี ปลายปี

เครื่องใช้สำานักงาน 4,323,454 1,504,575 (74,051) 5,753,978 (2,795,772) (501,439) 73,687 (3,223,524) 1,527,682 2,530,454

คอมพิวเตอร์ 10,376,739 15,572,886 - 25,949,625 (5,807,844) (1,686,300) - (7,494,144) 4,568,895 18,455,481

ยานพาหนะ 1,599,200 - (1,599,200) - (1,342,451) (256,748) 1,599,199 - 256,749 -

งานระหว่าง 

 ก่อสร้าง - 1,000,000 - 1,000,000 - - - - - 1,000,000

16,299,393 18,077,461 (1,673,251) 32,703,603 (9,946,067) (2,444,487) 1,672,886 (10,717,668) 6,353,326 21,985,935

10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ประกอบด้วย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน อื่นๆ รวม

ระยะเวลาค้างชำาระ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 43,688,628 7,466,871 - - 43,688,628 7,466,871

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน อื่นๆ รวม

ระยะเวลาค้างชำาระ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินต้น ดอกเบี้ย
ค้างรับ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 41,936,217 7,302,756 - - 41,936,217 7,302,756

 

ดอกเบี้ยค้างรับแสดงรวมไว้ภายใต้หัวข้อ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าตัดจำาหน่าย ยอดปลายปี ต้นปี ปลายปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,354,256 15,732,905 26,087,161 (7,542,442) (2,559,746) (10,102,188) 2,811,814 15,984,973

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ระหว่างติดตั้ง - 2,009,725 2,009,725 - - - - 2,009,725

10,354,256 17,742,630 28,096,886 (7,542,442) (2,559,746) (10,102,188) 2,811,814 17,994,698

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าตัดจำาหน่าย ยอดปลายปี ต้นปี ปลายปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,093,525 2,260,731 10,354,256 (5,682,005) (1,860,437) (7,542,442) 2,411,520 2,811,814

8,093,525 2,260,731 10,354,256 (5,682,005) (1,860,437) (7,542,442) 2,411,520 2,811,814

 

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำานวน 2.56 ล้านบาท และจำานวน 1.86 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รวมอยู่ใน 
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหักค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวน 
 แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำานวน 6.73 ล้านบาท และ 6.67 ล้านบาท ตามลำาดับ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์	-	สุทธิ

ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ยอดปลายปี ยอดต้นปี ค่าเสือ่มราคา จำาหน่าย ยอดปลายปี ต้นปี ปลายปี

เครื่องใช้สำานักงาน 4,855,684 655,198 (1,187,428) 4,323,454 (3,561,153) (421,652) 1,187,033 (2,795,772) 1,294,531 1,527,682

คอมพิวเตอร์ 6,198,332 4,765,499 (587,092) 10,376,739 (5,497,293) (892,614) 582,063 (5,807,844) 701,039 4,568,895

ยานพาหนะ 1,599,200 - - 1,599,200 (1,022,612) (319,839) - (1,342,451) 576,588 256,749

12,653,216 5,420,697 (1,774,520) 16,299,393 (10,081,058) (1,634,105) 1,769,096 (9,946,067) 2,572,158 6,353,326

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำานวน 2.44 ล้านบาท และจำานวน 1.63 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รวมอยู่ใน 
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว 
 แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำานวน 6.58 ล้านบาท และ 6.28 ล้านบาท ตามลำาดับ
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13. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   18,847,069 29,356,015

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   46,441 995

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

      ยอดคงเหลือ	 รายการที่รับรู้	 รายการที่รับรู้	 ยอดคงเหลือ

	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	 ในกำาไร	 ในกำาไร	 ณ	วันที่

	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	 หรือขาดทุน	 (ขาดทุน)	 31	ธันวาคม

	 	 	 	 	 	 2557	 	 เบ็ดเสร็จอื่น	 2557

	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

  สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว     
   แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) 16,342,129 (5,232,193) - 11,109,936

  สำารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน      
   ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) 760,215 (165,371) - 594,844

  ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 1,290,721 454,492 - 1,745,213

  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 10,962,950 - (6,350,403) 4,612,547

  การปรับมูลค่าจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - 784,529 784,529

   รวม  29,356,015 (4,943,072) (5,565,874) 18,847,069

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า 995 45,446 - 46,441

   รวม  995 45,446 - 46,441

       ยอดคงเหลือ	 รายการที่รับรู้	 รายการที่รับรู้	 ยอดคงเหลือ

	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	 ในกำาไร	 ในกำาไร	 ณ	วันที่

	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	 หรือขาดทุน	 (ขาดทุน)	 31	ธันวาคม

	 	 	 	 	 	 2556	 	 เบ็ดเสร็จอื่น	 2556

	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
  สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว      
   แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) 1,276,669 15,065,460 - 16,342,129

  สำารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน      
   ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) 223,869 536,346 - 760,215

  ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 883,662 407,059 - 1,290,721

  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย - - 10,962,950 10,962,950

  ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี 39,509,904 (39,509,904) - -

   รวม  41,894,104 (23,501,039) 10,962,950 29,356,015
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 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า 1,843,157 (1,842,162) - 995

  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 3,137,159 - (3,137,159) -

   รวม  4,980,316 (1,842,162) (3,137,159) 995

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดปัจจุบัน   95,774,358 2,000,146

  รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน ที่เกิดจากภาษีเงินได้ในงวดก่อน   40,871 -

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   4,988,518 21,658,877

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำาไรขาดทุน   100,803,747 23,659,023

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

      2557  2556

	 	 	 	 	 	 อัตราภาษี	 จำานวนเงิน	 อัตราภาษี	 จำานวนเงิน

	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	 บาท	 ร้อยละ	 บาท

  กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  505,051,323  118,559,836

  จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 101,010,264 20.00 23,711,967

  ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี (0.04) (247,388) (0.04) (52,944)

  ภาษีปีก่อนที่บันทึกสูงไป 0.01 40,871 - -

  รวม    19.97 100,803,747 19.96 23,659,023

 ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรารษัฎากร ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่27 ธนัวาคม  
 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิ เป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสทุธ ิเป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 และพระราชกฤษฎกีาฉบบัที่  
 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 อัตราภาษีเงินได้ 
 นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่  
 31 ธันวาคม 2558

 บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว

 บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
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14. สินทรัพย์อื่น
 สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ค่าใช้จ่ายรอตัดจำาหน่าย   - 21,238,936

  เงินมัดจำา    4,782,587 6,161,427

  อื่นๆ     7,151,479 15,275,907

   รวม    11,934,066 42,676,270

15. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย   68,449,877 13,351,997

     รวม    68,449,877 13,351,997

16. สำารองประกันชีวิต
 สำารองประกันชีวิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

  ยอดคงเหลือต้นปี   3,034,557,575 1,256,773,809

  เงินสำารองประกันภัยสำาหรับปี   2,254,273,453 1,902,951,301

  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์สำาหรับการตาย การครบกำาหนดการเวนคืนกรมธรรม์     
   ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ   (333,320,612) (125,167,535)

  ยอดคงเหลือปลายปี   4,955,510,416 3,034,557,575

17. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินค่ามรณกรรม   17,937,903 3,939,895

  เงินจ่ายคืนตามประสบการณ์   6,037,347 9,294,382

  เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   597,904 71,945

  เงินครบกำาหนด   32,542 53,250

  เงินปันผล    3,467 3,196

  อื่นๆ     2,187,740 1,121,003

   รวม    26,796,903 14,483,671
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18. สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ยอดคงเหลือต้นปี   157,257,902 35,025,940

  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   307,651,026 497,059,652

  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ   

   ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี   (362,970,116) (374,827,690)

  ยอดคงเหลือปลายปี   101,938,812 157,257,902

19. สำารองเบี้ยประกันภัย
 ข้อมูลสำารองเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

 19.1		 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

   สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้   

    ยอดคงเหลือต้นปี   227,306,225 116,682,019

    เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี   355,995,642 553,576,834

    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้   (477,494,236) (442,952,628)

    ยอดคงเหลือปลายปี   105,807,631 227,306,225

 19.2		 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

    ยอดคงเหลือต้นปี   183,824,258 56,229,770

    สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่เกิดขึ้นในปี   (89,401,248) 127,594,488

    ยอดคงเหลือปลายปี   94,423,010 183,824,258

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทไม่มีการตั้งสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำารองความเสี่ยงภัยดังกล่าวมีจำานวน 
   ตำ่ากว่าสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

20. หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์
 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินฝากเพื่อชำาระเบี้ยประกัน   

   ยอดคงเหลือต้นปี   18,975,806 19,566,413

   เงินฝาก (ถอน) ระหว่างปี   24,218,672 (590,607)

   ยอดคงเหลือปลายปี   43,194,478 18,975,806
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำาหรับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   3,936,141 3,178,560

  ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน   2,272,459 2,035,290

        6,208,600 5,213,850

 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   

   ผลตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน   8,726,063 6,453,603

  รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   8,726,063 6,453,603

 

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม   6,453,603 4,418,314

   ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน   2,172,407 1,848,365

   ต้นทุนบริการในอดีต   1,043,673 1,043,673

   ต้นทุนดอกเบี้ย   320,049 369,472

   ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี   (1,263,669) (1,226,221)

  ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   8,726,063 6,453,603

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)

  อัตราคิดลด    2.46 3.90

  อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต   5.00 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน   20.00 20.00
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22. หนี้สินอื่น
 หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ค่าบำาเหน็จค้างจ่าย   125,256,424 109,344,557

  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย   31,355,442 14,622,651

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   19,100,458 2,614,902

  เจ้าหนี้อื่น    40,677,110 15,656,129

  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้างจ่าย   14,518,414 122,678

  เงินคำ้าประกันตัวแทน   10,806,513 7,541,185

  โบนัสค้างจ่าย   7,500,000 -

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอนำาส่ง   7,086,447 4,800,075

  ค่าธรรมเนียมการรับประกันภัยค้างจ่าย   - 56,446,987

  อื่นๆ     4,096,820 2,386,787

   รวม    260,397,628 213,535,951

23. การจัดการส่วนทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ 
 ผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

 การดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นตามเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ 
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้ดำารงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

24. ทุนเรือนหุ้น
 24.1 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 968.06 ล้านบาท  
   (หุ้นสามัญ 9.68 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,476.88 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 14.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยเสนอ 
   ขายหุ้นออกใหม่ในราคาหุ้นละ 170 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้รับชำาระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นจำานวน 865 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว ทำาให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำาระแล้ว  
   จำานวน 1,476.88 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 809.12 ล้านบาท

 24.2 ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,476.88 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 14.77  
   ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,741.59 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 17.42 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยเสนอขายหุ้นออกใหม่ 
   ในราคาหุ้นละ 170 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัได้รบัชำาระค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้จำานวน 450.00 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว ทำาให้บรษิทัมทีนุทีอ่อกและชำาระแล้ว  
   จำานวน 1,741.59 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 994.41 ล้านบาท

25.  ทุนสำารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุสำารอง 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
 ทุนจดทะเบียน ทุนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
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26. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน  117,480,282 82,917,569

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย  33,337,031 28,620,923

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุม)   12,251,667 7,525,000

  ค่าภาษีอากร   1,320 343,722

  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น   98,845,667 102,819,423

   รวม    261,915,967 222,226,637

27. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั โดยมผีูถ้อืหุน้กลุม่เดยีวกนัหรอืมกีรรมการร่วมกนั ซึง่เป็นรายการตามปกตธิรุกจิและเป็นไปตาม 
 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการในระหว่างปี

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ประเภทธุรกิจ	 ลักษณะความสัมพันธ์

 ธนาคารออมสิน ธนาคาร การถือหุ้นและส่งผู้บริหารมาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีอำานาจในการควบคุม

 ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน 
 ระหว่างบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

      สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

	 	 	 	 	 	 2557	 2556	 นโยบายการกำาหนดราคา

	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท	

 ดอกเบี้ยรับ   3,456,477 1,444,334 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 653,375,275 - อตัราตามสญัญาทีต่กลงกนัโดยคดิเป็นอตัราร้อยละต่อเบีย้ประกนัภยัจ่าย

 ค่าธรรมเนียมการรับประกันภัย - 325,299,038 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  สินทรัพย์   

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน   11,503,592 23,355,163

   รายได้จากการลงทุนค้างรับ     
    ดอกเบี้ยค้างรับ   487,945 662,466

   เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด   

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา  100,000,000 100,000,000

  หนี้สิน	   

   ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จค้างจ่าย   48,961,563 -

   ค่าธรรมเนียมการรับประกันภัยค้างจ่าย   - 56,446,987
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจประกันชีวิต และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้นำาเสนอข้อมูล 
 การดำาเนนิงานตามส่วนงานธรุกจิซึง่จำาแนกตามชนดิของกรมธรรม์ประกนัภยัและสอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุ 
 ด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

 การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย มีดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต
ประเภท 

ดั้งเดิม	-	แบบไม่มี 
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภท

บำานาญ	-	แบบไม่มี

ส่วนร่วมใน
เงินปันผล

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต 
แบบอื่นๆ

ที่ไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ประกัน
อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 3,432,764,808 171,019,861 685,075,354 1,793,074 4,290,653,097

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ 67,785,813 - 177,136,722 183,336 245,105,871

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,364,978,995 171,019,861 507,938,632 1,609,738 4,045,547,226

บวก (หัก) สำารองเบี้ยประกันภัย 
  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ - - 121,642,182 (143,588) 121,498,594

บวก รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 4,758,195 - 2,155,294 - 6,913,489

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 3,369,737,190 171,019,861 631,736,108 1,466,150 4,173,959,309

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

เงินสำารองประกันภัยเพิ่ม 1,808,909,066 112,043,775 - - 1,920,952,841

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 281,075,679 - 104,989,416 - 386,065,095

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย 
 ในการจัดการสินไหม 5,810,394 - 85,059,557 1,110,710 91,980,661

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 842,977,208 16,008,831 111,659,736 299,027 970,944,802

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 362,330,256 - 55,912,580 - 418,242,836

3,301,102,603 128,052,606 357,621,289 1,409,737 3,788,186,235

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 261,915,967

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 4,050,102,202
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภท

ดั้งเดิม	-	แบบไม่มี

ส่วนร่วมใน
เงินปันผล

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต
ประเภท

บำานาญ	-	แบบไม่มี

ส่วนร่วมใน
เงินปันผล

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต 
แบบอื่นๆ

ที่ไม่มีส่วนร่วม

ในเงินปันผล

ประกัน
อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 3,052,034,393 110,803,397 874,195,499 1,704,201 4,038,737,490

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ 37,390,255 - 65,868,349 128,881 103,387,485

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,014,644,138 110,803,397 808,327,150 1,575,320 3,935,350,005

บวก (หัก) สำารองเบี้ยประกันภัย 
  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ - - (114,015,065) (854,598) (114,869,663)

บวก รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 6,174,777 - 1,809,147 - 7,983,924

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 3,020,818,915 110,803,397 696,121,232 720,722 3,828,464,266

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

เงินสำารองประกันภัยเพิ่ม (ลด) 1,731,777,684 46,006,082 - - 1,777,783,766

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 146,794,411 - 115,889,006 - 262,683,417

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ 
 จัดการสินไหม 2,753,161 - 259,069,153 68,228 261,890,542

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 577,832,834 12,625,662 111,791,823 293,431 702,543,750

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 626,650,571 - 4,447,733 - 631,098,304

3,085,808,661 58,631,744 491,197,715 361,659 3,635,999,779

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 222,226,637

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 3,858,226,416
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30. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2557 2556

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์	
(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์	
(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการ 
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 31,752,016 (6,350,403) 25,401,613 (70,500,547) 14,100,109 (56,400,438)

ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยน 
 ประเภทเงินลงทุน (3,922,646) 784,529 (3,138,117) - - -

รวม 27,829,370 (5,565,874) 22,263,496 (70,500,547) 14,100,109 (56,400,438)

29.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

        2557 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  ผู้บริหาร   

  เงินเดือนและค่าแรง   23,149,548 19,206,148

  โบนัส     4,964,088 -

  เงินประกันสังคม   72,000 52,800

  เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้   1,117,477 900,307

  อื่นๆ     2,067,639 1,376,581

  รวม	     31,370,752 21,535,836

  พนักงาน   

  เงินเดือนและค่าแรง   71,302,726 54,531,423

  โบนัส     17,149,994 7,763,116

  เงินประกันสังคม   1,141,700 748,490

  เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้   2,818,664 2,279,843

  อื่นๆ     6,548,912 7,480,151

  รวม	     98,961,996 72,809,023

  รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   130,332,748 94,344,859
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31. กำาไรต่อหุ้น
 กำาไรต่อหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
        2557 2556
	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  กำาไรสุทธิสำาหรับปี   404,247,576 94,900,813

  หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก   

  จำานวนหุ้นสามัญ ณ ต้นปี   14,768,817 9,680,583

  บวก  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ออกในระหว่างปี   1,791,295 2,634,729

  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักปลายปี   16,560,112 12,315,312

  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   24.41 7.71

32.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับนายทะเบียน
 บริษัทได้นำาเงินลงทุนในตราสารหนี้ไปวางเป็นประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 9.3)
        2557 2556
	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ   

   สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   

    หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน   

          พันธบัตร   21,408,730 21,290,847

    หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองวางไว้กับนายทะเบียน   

     พันธบัตร   965,699,334 185,712,189

     หุ้นกู้   43,000,000 53,000,000

        1,008,699,334 238,712,189

        1,030,108,064 260,003,036

 

33. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
 เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
        2557 2556
	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	 บาท

  เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต   4,290,653 4,038,738

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 บริษัทมีภาระผูกพันในจำานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้จากการทำาสัญญาเช่าอาคารสำานักงาน  
 โกดัง รถยนต์ และบริการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
        2557 2556
	 	 	 	 	 	 	 	 ล้านบาท	 ล้านบาท

  กำาหนดชำาระ   

  ภายใน 1 ปี    8.60 4.29

  ภายใน 2 - 5 ปี   4.17 6.00

  รวม      12.77 10.29
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35. เครื่องมือทางการเงิน
 35.1	 นโยบายการบัญชี

   รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและวิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน 
   ทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

   บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า

	 35.2	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

   ความเสี่ยงจากสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจำานวนเพียงพอและทันเวลา เพื่อจ่ายชำาระหนี้สำาหรับภาระผูกพัน 
   ตามที่กำาหนดไว้ในงบการเงิน โดยจากข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทชี้ให้เห็นว่าบริษัทไม่มีปัญหาความเสี่ยง 
   จากสภาพคล่อง

 35.3	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   บริษัทไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 35.4	 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับความเสียหายทางการเงินอันสืบเนื่องมาจากการที่คู ่สัญญาของบริษัท 
   จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้

   บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ ซึ่งไมมีสาระสำาคัญเนื่องจาก 
   ผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย

   ผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย

   มลูค่าสงูสดุของความเสีย่งคอืมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ดงักล่าว หกัด้วยค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (ถ้าม)ี ตามทีแ่สดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ

	 35.5	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ 
   เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ของบริษัทบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด  
   ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บริษัทจึงไม่ได้ทำาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

   สนิทรพัย์ทางการเงนิซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวัจดัประเภทตามระยะเวลานบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิถงึวนัทีท่ีม่กีารกำาหนด 
   อัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย	:	บาท)

2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย 

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน	1	ปี มากกว่า 

1	ถึง	5	ปี

มากกว่า	5	ปี ปรบัขึน้ลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

 เงินสด - - - 284,843,680 6,895,588 291,739,268 0.75 - 3.65

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงินลงทุนเพื่อค้า - - - - 205,832,490 205,832,490 -

 เงินลงทุนเผื่อขาย - 105,569 706,882,452 - 507,307,513 1,214,295,534 4.675 - 4.850

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบ 

  กำาหนด 215,021,097 532,149,186 5,340,057,017 263,779,000 - 6,351,006,300 1.50 - 7.50

 เงินลงทุนทั่วไป - - - - 6,958,500 6,958,500 -

เงินให้กู้ยืม 43,688,628 - - - - 43,688,628 4.00 - 8.00

 รวม 258,709,725 532,254,755 6,046,939,469 548,622,680 726,994,091 8,113,520,720

(หน่วย	:	บาท)

2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย 

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน	1	ปี มากกว่า 

1	ถึง	5	ปี

มากกว่า	5	ปี ปรบัขึน้ลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

 เงินสด - - - 193,608,852 13,707,510 207,316,362 0.75 - 3.65

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงินลงทุนเพื่อค้า - - - - 584,250 584,250 -

 เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 3,655,743,979 664,799,486 4,320,543,465 3.17 - 6.93

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบ 

  กำาหนด 361,894,167 209,591,920 90,387,850 - - 661,873,937 2.00 - 7.50

 เงินลงทุนทั่วไป - - - - 558,500 558,500 -

เงินให้กู้ยืม 41,936,217 - - - - 41,936,217 4.00 - 8.00

 รวม 403,830,384 209,591,920 90,387,850 3,849,352,831 679,649,746 5,232,812,731

 35.6	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ 
   ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐาน 
   ดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ : มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ 
   เงินลงทุนทั่วไปถือตามราคาตามบัญชีที่กำาหนด ไม่สามารถคำานวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
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   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ มรีาคาตามบญัชไีม่แตกต่างจากราคายตุธิรรมอย่างเป็นสาระสำาคญั เนือ่งจาก 
   สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทมีมูลค่าแตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างไม่เป็น 
   สาระสำาคัญ

 

36. การจัดประเภทรายการใหม่
 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มกราคม 2556 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
 2556 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

 บัญชี	 จำานวนเงิน	 รายการที่แสดงไว้เดิม	 รายการที่แสดงใหม่

  บาท  

 งบแสดงฐานะการเงิน      
 เงินฝากสถาบันการเงิน 119,097,021 สินทรัพย์อื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที่แสดงเป็นรายการสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้แสดง 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบ

 บัญชี	 จำานวนเงิน	 รายการที่แสดงไว้เดิม	 รายการที่แสดงใหม่

	 	 บาท	 	

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 สำารองเบี้ยประกันภัย 29,280,350  เงินสำารองประกันชีวิตเพิ่ม เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

  ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

 งบกระแสเงินสด   

 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ (261,041,909)  ค่าสินไหมทดแทนและ เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย  
     ค่าใช้จ่ายในการจัดการ      
     ค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย (274,275,787)  ค่าสินไหมทดแทนและ เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย  
  ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน   ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

     ค่าสินไหมทดแทน 

   

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติที่สำาคัญให้เสนอเรื่องดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)  เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับ 
  การนำาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้จำานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม  
  17,415,873 หุ้น เป็นจำานวน 1,741,587,300 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
  ที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว

 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,741,587,300 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)  
  เป็น 2,525,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 783,412,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
  (หนึ่งบาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

 3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายแก่ บุคคลเฉพาะเจาะจง (private placement) จำานวน 126,250,000 หุ้น กรรมการและ 
  พนักงาน จำานวน 25,250,000 หุ้น และประชาชนทั่วไป จำานวน 631,912,700 หุ้น 

 4. การนำาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

38. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558



Report of the Independent Certified Public Accountants 

To the Shareholders And Board of Directors 
Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited	

We have audited the financial statements of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited, which comprise the statement 
of financial position as at December 31, 2014, and the statement of comprehensive income, statement of changes in owners’ 
equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies 
and other explanatory information.

Management’s	Responsibility	for	the	Financial	Statements

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

Auditor’s	Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance 
with Thai Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the 
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

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

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

 

Opinion

In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Dhipaya 
Life Assurance Public Company Limited as at December 31, 2014, and its financial performance and its cash flows for the year 
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Other	Matter

The financial statements of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited for the year ended December 31, 2013 were audited 
by another auditor whose report thereon dated February 28, 2014 expressed as unmodified opinion with emphasis of matter 
regarding change in accounting policies. 

     Niti Jungnitnirundr
     Certified Public Accountant (Thailand)
Bangkok    Registration No. 3809
February 25, 2015  Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.
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Notes

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

   Assets    

Cash and cash equivalents 6  291,739,268 326,413,383 

Accrued investment income   59,336,120 46,460,022 

Premium receivables 7  93,581,382 53,812,363 

Reinsurance assets  8  142,906,250 113,033,432 

Investment assets    

 Investments in securities 9   

  Held-for-trading investments  205,832,490 584,250 

  Available-for-sale investments  1,214,295,534  4,320,543,465 

  Held-to-maturity investments  6,351,006,300 661,873,937 

  General investments  6,958,500 558,500 

 Total investments in securities  7,778,092,824 4,983,560,152 

 Loans  10  43,688,628 41,936,217 

Equipment  11 21,985,935 6,353,326 

Intangible assets  12 17,994,698 2,811,814 

Deferred income tax assets 13 18,847,069 29,356,015 

Other assets  14 11,934,066 42,676,270 

Total	Assets   8,480,106,240 5,646,412,994

2014 2013

Statement of Financial Position 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

As at December 31, 2014 Unit : Baht
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements

2014 2013
Notes

   Liabilities		and		Owners’		Equity     

Liabilities    

 Income tax payable  72,433,446 195,316 

 Due to reinsures 15 68,449,877 13,351,997 

 Insurance contract liabilities    

  Policy reserve 16 4,955,510,416 3,034,557,575 

  Unpaid policy benefits 17 26,796,903 14,483,671 

  Loss reserves and outstanding claims 18 101,938,812 157,257,902 

  Premium reserve 19 105,807,631 227,306,225 

  Other insurance liabilities 20 43,194,478 18,975,806 

 Employee benefit obligation 21 8,726,063 6,453,603 

 Deferred income tax liabilities 13 46,441 995 

 Other liabilities 22 260,397,628 213,535,951 

 Total  Liabilities  5,643,301,695 3,686,119,041

Statement of Financial Position (Continued) 
Dhipaya  Life  Assurance  Public  Company  Limited

As  at  December  31,  2014 Unit : Baht 
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements

 Liabilities	and	Owners’	Equity	(Continued)    

Owners’ Equity     

Share Capital  24   

 Authorized share capital    

  17,415,873 ordinary shares of Baht 100 each  1,741,587,300   

  14,768,817 ordinary shares of Baht 100 each   1,476,881,700 

 Issued and paid-up share capital    

  17,415,873 ordinary shares of Baht 100 each,     
   fully paid   1,741,587,300 

  14,768,817 ordinary shares of Baht 100 each,      
   fully paid   1,476,881,700 

Premium on Ordinary Share Capital   994,411,110 809,117,190 

Retained  Earnings  (Deficit)    

 Appropriated - Legal reserve 25 6,119,722 - 

 Unappropriated   116,274,719 (281,853,135)

Other Components of Equity     

 Deficit on revaluation of investment  (18,450,189) (43,851,802)

 Deficit on reclassification of investment  (3,138,117) - 

 Total Owners’ Equity    2,836,804,545 1,960,293,953 

Total	Liabilities	and	Owners’	Equity	   8,480,106,240 5,646,412,994

2014 2013

Statement of Financial Position (Continued) 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

As  at  December  31,  2014 Unit : Baht 
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Revenues      
 Net premium written 28 4,167,045,820 3,820,480,342  

 Fee and commission income 28 6,913,489 7,983,924  

 Net income on investments  283,576,253 143,732,110  

  Total Revenues  4,457,535,562 3,972,196,376  

      

Expenses      
 Underwriting  28   

  Life policies reserve increased from prior year  1,920,952,841 1,777,783,766  

  Benefits payment to life policies  386,065,095 262,683,417  

  Insurance claims and loss adjustment      
   expenses   91,980,661 261,890,542  

  Commissions and brokerages  970,944,802 702,543,750  

  Other underwriting expenses  418,242,836 631,098,304  

  Operating expenses 26 261,915,967 222,226,637  

   Total Underwriting Expenses  4,050,102,202 3,858,226,416  

 Profit on underwriting  407,433,360 113,969,960  

 Gain on investment  114,340,198 24,993,580  

 Fair value loss   (6,285,765) (9,210,813) 

 Other income   1,140,377 181,406  

 Profit on operating  516,628,170 129,934,133  

 Contribution to the Office of Insurance      
  Commission   (7,286,194) (7,335,559) 

 Contribution to life guarantee fund 33 (4,290,653) (4,038,738) 

 Profit before income tax expense  505,051,323 118,559,836  

 Income tax expense 13 (100,803,747) (23,659,023) 

 Net	profit   404,247,576 94,900,813 

2014 2013

Statement of Comprehensive Income 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

For the Year Ended December 31, 2014 Unit : Baht 
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 Other	comprehensive	income	(loss) 5 and 30

  Surplus (deficit) on revaluation of     
   investment  31,752,016 (70,500,547) 

  Income tax - surplus (deficit) on     
   revaluation of investment  (6,350,403) 14,100,109  

 Deficit on reclassification of investment  (3,922,646) - 

 Income tax - deficit on      
  reclassification of investment  784,529 - 

 Other	comprehensive	income	(loss)     
  for	the	period	-	net	of	tax  22,263,496 (56,400,438) 

Total	Comprehensive	Income	for	the	Year  426,511,072 38,500,375  

      

Basic	Earnings	Per	Share 31  Baht 24.41 7.71

Weighted	Average	Number	of	Ordinary	Shares 31  Shares 16,560,112 12,315,312

2014 2013

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Statement of Comprehensive Income (Continued) 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

For the Year Ended December 31, 2014 Unit : Baht 
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Cash	Flows	from	Operating	Activities

 Net premium written  4,098,484,281 3,959,916,860 

 Net income on investments  260,785,966 143,664,748 

 Other incomes   638,440 155,280 

 Benefits payments under life policies  (545,210,261) (535,323,696)

 Dividends to policy holders  (33,322) (17,108)

 Commissions and brokerages  (927,040,225) (700,727,535)

 Other underwriting expenses  (468,947,170) (639,133,757)

 Operating expenses  (193,204,772) (223,435,128)

 Income tax   (23,577,099) (1,804,830)

  Net cash provided by operating activities  2,201,895,838 2,003,294,834 

Cash	Flows	from	Investing	Activities

 Cash flows provided by

  Investments in securities  8,669,861,916 3,922,181,207 

  Deposit at financial institutions  202,774,750 419,370,017 

  Loans   1,598,094 7,984,731 

  Equipment   502,300 31,550 

  Net cash flows provided by investing activities  8,874,737,060 4,349,567,505 

 Cash flows used in

  Investments in securities  (11,365,799,922) (6,411,993,027)

  Deposit at financial institutions  (155,050,000) (582,273,767)

  Loans   (4,636,520) (6,583,228)

  Equipment   (18,077,461) (5,420,697)

  Intangible assets  (17,742,630) (2,260,731)

  Net cash flows used in investing activities  (11,561,306,533) (7,008,531,450)

 Net cash used in investing activities  (2,686,569,473) (2,658,963,945)

2014 2013

Statement of Cash Flows 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

For the Year Ended December 31, 2014 Unit : Baht 
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Cash	Flows	from	Financing	Activities

 Cash proceeds from increase in share capital  449,999,520 864,999,780 

  Net cash provided by financing activities  449,999,520 864,999,780 

Net increase in cash and cash equivalents  (34,674,115) 209,330,669 

Cash and cash equivalents at the beginning of the years  326,413,383 117,082,714 

Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	years 6 291,739,268 326,413,383 

Notes
2014 2013

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Statement of Cash Flows (Continued) 
Dhipaya  Life  Assurance  Public  Company  Limited

For the Year Ended December 31, 2014 Unit : Baht 
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1. General Information and Operations of the Company
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited (the “Company”) was incorporated as a limited company under Thai laws  
 on June 23, 1930 and then registered to be Public Company Limited with the Ministry of Commerce on January 9, 2013.  
 The Company’s head office is located at 75/72-75, 30th Floor, Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 (Wattana), Kwang North Klongtoey,  
 Khet Wattana, Bangkok 10110. The Company’s principal business activity is the provision of life assurance.  

 As at December 31, 2014, the Company’s major shareholders are the Government Savings Bank and Dhipaya Insurance Public  
 Company Limited, juristic persons incorporated in Thailand, holding 21% and 20% of the Company’s share capital, respectively.

 As at December 31, 2013, the Company’s major shareholders are the Government Saving Bank and Dhipaya Insurance Public  
 Company Limited, juristic persons incorporated in Thailand, holding 20% and 19% of the Company’s share capital, respectively.

 The Company has extensive transactions and relationships with related companies. Accordingly, the financial statements may  
 not necessarily be indicative of the conditions that would have existed or the results of operations that would have occurred  
 if the Company had operated without such affiliation.

2. Basis for Preparation and Presentation of the Financial Statements 
 2.1 The Company maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory financial statements in the Thai  
  language in conformity with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) and accounting practices generally accepted  
  in Thailand.

 2.2  The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standard enunciated under  
  the Accounting Profession Act B.E. 2547, and in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission  
  (“OIC”) regarding “Rules, Procedures, Conditions and Timing for the Preparation and Submission of the Financial  
  Statements and Reporting of the Operations of Life Insurance Companies” No. 4 (B.E. 2556), dated July 31, 2013,  
  which allows the Company to follow the format of the previous notification dated May 27, 2010.

 2.3 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet effective  

  The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications regarding Thai Financial Reporting Standards  
  (TFRSs), which are effective for the accounting periods beginning on or after January 1, 2015 onwards as follows:

  Thai	Accounting	Standards	(“TAS”)

  TAS 1 (Revised 2014)  Presentation of Financial Statements

  TAS 2 (Revised 2014)  Inventories

  TAS 7 (Revised 2014)  Statement of Cash Flows

  TAS 8 (Revised 2014)  Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

  TAS 10 (Revised 2014)  Events after the Reporting Period

  TAS 11 (Revised 2014)  Construction Contracts

  TAS 12 (Revised 2014)  Income Taxes

  TAS 16 (Revised 2014)  Property, Plant and Equipment

  TAS 17 (Revised 2014)  Leases

  TAS 18 (Revised 2014)  Revenue

Notes to the Financial Statements 
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

For the Year Ended December 31, 2014 
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  TAS 19 (Revised 2014)  Employee Benefits

  TAS 20 (Revised 2014)  Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

  TAS 21 (Revised 2014)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate

  TAS 23 (Revised 2014)  Borrowing Costs

  TAS 24 (Revised 2014)  Related Party Disclosures

  TAS 26 (Revised 2014)  Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

  TAS 27 (Revised 2014)  Separate Financial Statements

  TAS 28 (Revised 2014)  Investments in Associates and Joint Ventures

  TAS 29 (Revised 2014)  Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

  TAS 33 (Revised 2014)  Earnings per Share

  TAS 34 (Revised 2014)  Interim Financial Reporting

  TAS 36 (Revised 2014)  Impairment of Assets

  TAS 37 (Revised 2014)  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

  TAS 38 (Revised 2014)  Intangible assets

  TAS 40 (Revised 2014)  Investment Property

 

	 	 Thai	Financial	Reporting	Standards	(“TFRS”)

  TFRS 2 (Revised 2014)  Share - Based Payment

  TFRS 3 (Revised 2014)  Business Combinations

  TFRS 5 (Revised 2014)  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

  TFRS 6 (Revised 2014)  Exploration for and Evaluation of Mineral Assets

  TFRS 8 (Revised 2014)  Operating Segments

  TFRS 10     Consolidated Financial Statements

  TFRS 11     Joint Arrangements

  TFRS 12     Disclosure of Interests in Other Entities

  TFRS 13     Fair Value Measurement

 

  Thai	Accounting	Standards	Interpretations	(“TSIC”)

  TSIC 10 (Revised 2014)  Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

  TSIC 15 (Revised 2014)  Operating Leases - Incentives

  TSIC 25 (Revised 2014)  Income Taxes - Change in the Tax Status of an Enterprise or Its Shareholders

  TSIC 27 (Revised 2014)  Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease

  TSIC 29 (Revised 2014)  Disclosure - Service Concession Arrangements

  TSIC 31 (Revised 2014)  Revenue - Barter Transactions Involving Advertising  Services

  TSIC 32 (Revised 2014)  Intangible Assets - Web Site Costs

  Thai	Financial	Reporting	Standard	Interpretations	(“TFRIC”)

  TFRIC 1 (Revised 2014)  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

  TFRIC 4 (Revised 2014)  Determining whether an Arrangement contains a Lease

  TFRIC 5 (Revised 2014)  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental  
        Rehabilitation Funds
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  TFRIC 7 (Revised 2014)  Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary  
        Economies

  TFRIC 10 (Revised 2014) Interim Financial Reporting and Impairment

  TFRIC 12 (Revised 2014) Service Concession Arrangements

  TFRIC 13 (Revised 2014) Customer Loyalty Programmes

  TFRIC 14    TAS 19 (Revised 2014) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements  
        and their Interaction

  TFRIC 15 (Revised 2014) Agreements for the Construction of Real Estate

  TFRIC 17 (Revised 2014) Distributions of Non-cash Assets to Owners

  TFRIC 18 (Revised 2014) Transfers of Assets from Customers

  TFRIC 20    Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

  The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding Thai Financial Reporting Standard (TFRS),  
  which is effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2016 onwards as follow:

  Thai	Financial	Reporting	Standards	(“TFRS”)

  TFRS 4 (Revised 2014)  Insurance Contracts  

  The Company’s management will adopt the above TFRSs relevant to the Company in the preparation of the Company’s  
  financial statements when they become effective. However, the Company’s management is in the process to assess  
  the impact of these TFRSs on the financial statements of the Company in the period of initial application.

3. Adoption of New and Revised Thai Financial Reporting Standards
 Since January 1, 2014, the Company had adopted the new and revised Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) issued by  
 the Federation of Accounting Professions, which are effective for the financial statements for the accounting periods beginning  
 on or after January 1, 2014. Such TFRSs have no significant impact on the Company’s financial statements.

 In addition, the Federation of Accounting Professions issued the Notification regarding the Conceptual Framework for Financial  
 Reporting (Revised 2014), which was announced in the Royal Gazette and effective from October 15, 2014 onwards to replace  
 the Accounting Framework (Revised 2009). Such Conceptual Framework for Financial Reporting has no material impact on  
 these financial statements.

 
4. Significant Accounting Policies
 The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as disclosed in the accounting policies.

 4.1	 The	financial	statements	have	been	prepared	based	on	the	basis, accounting policies and method of computation  
  consistent with those used in the financial statements for the year ended December 31, 2013, except adoption of new  
  and revised TFRSs as described in Note 3.

 4.2	 Recognition	of	revenues

  4.2.1	 Premium	written

   Premium income consists of direct premium less premiums ceded to reinsurers, premium of the canceled policy  
   and premium refunded to the policy holders. Direct premium income is recognized on the following date:

   Group premium

   The first year premium   - When the insurance policy becomes effective.

   The renewal insurance policies  - When the renewal insurance policy becomes effective.
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   Ordinary premium

   The first year premium   - When premium is received and the insurance  
             application is approved.

   The renewal insurance policies  - When premium is received or due and only on the  
             policy that is still in force at the end of reporting period.

   Group premium mortgage  - When premium is received and the insurance  
             application is approved.

  4.2.2	 Commission	and	brokerage	fee	income

   Commission and brokerage fees from ceded premium are based on contractual fee arrangements and recognized  
   as income when the service has been provided.

  4.2.3	 Net	income	on	investments

   Net income on investments consists of interest income and dividend income. Interest income is recognized  
   as income on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends income are recognized as income  
   when such dividend is declared and to be have the right to receive the dividend.

   4.2.4	 Gains	(losses)	on	investments

   Gains (losses) on investments are recognised as incomes or expenses when incurred. 

 4.3	 Recognition	of	expenses

  4.3.1	 Premiums	ceded	to	reinsurers

   Premiums ceded to reinsurers are recognized as expenses when the insurance risk is transferred to reinsurers.

 	 4.3.2	 Benefit	payments	under	life	policies

   Benefit payments under life policies are recorded when notices of claims have been received or when conditions  
   in policies are met. 

  4.3.3		 Insurance	claims	and	losses	adjustment	expenses

   Insurance claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of direct  
   insurance less claims refundable from reinsurers.

   Insurance claims and loss adjustment expenses are charged to income as incurred upon the receipt of the  
   claims advice from the insured. 

  4.3.4	 Commission	and	brokerages

   Commission and brokerage fees are expensed when incurred.

  4.3.5	 Other	expenses

   Other expenses are recognised on accrual basis.

 4.4	 Cash	and	cash	equivalents

  Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at financial institutions and all highly liquid investments with  
  an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

 4.5	 Premium	receivables	and	allowance	for	doubtful	debt

  Premium receivable is stated at the net realisable value. The Company sets up allowance for doubtful accounts based  
  on the estimated loss that may incur in collection of the premium due, on the basis of collection experiences and  
  a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting period.
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	 4.6	 Reinsurance	assets	and	due	to	reinsurers

  4.6.1	 Reinsurance	assets

   Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers and insurance  
   reserves refundable from reinsurers.

   Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other  
   items receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivables, less allowance for doubtful  
   accounts. The Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be  
   incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience and the status of  
   receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.

   Insurance reserves refundable from reinsurers are estimated, based on the related reinsurance contracts,  
   on loss reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.

  4.6.2	 Due	to	reinsurers

   Due to reinsurers are stated at the amounts payable to reinsurers, which consist of reinsurance premiums and  
   other items payable to reinsurers, excluding claims.

  The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers)  
  when the following criteria for offsetting are met.

  (1) The Company has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and

  (2) The Company intends to receive or pay the net amount recognized in the statements of financial position,  
   or to realise the assets at the same time as it pays the liability.

 4.7	 Investments	in	securities

  Investments in securities held for trading are determined at fair value. Gains or losses arising from changes in value  
  of securities are included in the statement of comprehensive income.

  Investments in available-for-sale securities are determined at fair value. Changes in the value of securities is recorded  
  as a separated item in equity until the securities are sold, and the change shall be recorded under other comprehensive  
  income caption included in the statement of comprehensive income.

  Investments in held-to-maturity are determined at amortized cost net allowance for impairment (if any).

  Investments in non-marketable equity securities, which the Company holds as other investment, are valued at cost net  
  allowance for impairment (if any).

  Fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the year quoted on the Stock Exchange of  
  Thailand.  Fair value of bonds and debentures is based on the price quoted by the Thai Bond Dealing Center. Fair value  
  of unit trusts is valued at net asset value.

  Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity and general investments is included  
  in the statement of comprehensive income when the carrying amount exceeds its recoverable amount.

  Weighted average method is used for computation of cost of investments. Gain (loss) on sale of investment is recorded  
  in statement of comprehensive income.

  The Company determines the appropriate classification of its investment at the time of purchase and re-evaluates  
  such designation on a regular basis. In the event the Company reclassifies investments from one type to another,  
  such investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the  
  carrying and the fair value on the date of reclassification are recorded in the statement of comprehensive income or  
  recorded as surplus (deficit) on reclassification of investment in equity, depending on the type of investment that is  
  reclassified.
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	 4.8	 Loans	and	allowance	for	doubtful	accounts

  Loans are stated at net realizable value. The Company sets up an allowance for doubtful accounts based on the  
  estimated loss that may incur in collection of receivables, on the basis of collection experiences, analysis of debt  
  aging and the appraisal value of the collateral of each debt.

 4.9	 Equipment	and	depreciation

  Equipment is stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment (if any).

  Depreciation of equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following  
  estimated useful lives of assets as follows:

   Office equipment    5  years

   Computer      5  years

   Motor vehicles    5  years

  Depreciation is included in the statement of comprehensive income.

  No depreciation is provided for construction in process.

  An item of equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected on its use or  
  disposal. Any gain or loss arising on disposal of asset is included in other comprehensive income when the asset is  
  derecognized. 

 

 4.10	 Intangible	assets	and	amortization

  Intangible assets representing computer softwares are stated at cost netted of accumulated amortization. The  
  amortization is calculated by the straight line method over the estimated useful lives of the assets for the period of  
  5 years.

 4.11	 Life	policy	reserve

  Life policy reserve represents the accumulated total liabilities for policies in force as at the end of the reporting  
  period. The reserve is computed based on an actuarial method as prescribed by the OIC’s Notification regarding  
  Classifications of Fund Reserves, Principles Methodology and Term of Fund Reserves Computation for Life Assurance  
  Entity and Notification in year 2011 regarding “Assessment of Assets and Liabilities of Life Assurance Entity” which are  
  required that the reserve under long-term insurance contract shall be determined by using the Gross Premium  
  Valuation method (“GPV”). Under the method, the key assumptions included lapse rate or surrender rates, selling  
  and administrative expenses, mortality and morbidity rates, discount rates and non-guaranteed dividend rates. 

 4.12	 Unpaid	policy	benefits

  Unpaid policy benefits are recorded at the estimated amount to be paid based on the claims notified by the insured.

 

 4.13	 Loss	reserves	and	outstanding	claims

  Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon receipt of claim  
  advices from the insured based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s management.  
  The maximum value of claim estimated does, however, not exceed the sum insured under the relevant policy.

  The Company sets up provision for loss incurred but not reported claims (IBNR) and provision for unallocated loss  
  adjustment expenses (ULAE) based on the actuarial method.
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  Differences between the estimated costs of claims and the amount actually paid are included in the statement of  
  comprehensive income in the year they are paid.

 

 4.14	 Premium	reserves

  4.14.1	 Unearned	premium	reserves

   Unearned premium reserve for short-term insurance contract and short-term riders are calculated on a pro-rate  
   basis i.e. incorporating the outstanding duration of each policy based on the monthly average basis (the one-twenty  
   fourth basis).

  4.14.2	 Unexpired	risk	reserve

   The Company has estimated the unexpired risk reserve from policies written that have not yet expired as at  
   the valuation date. The unexpired risk reserve covers the claims and expenses that will emerge from unexpired  
   risks. The unexpired risk reserve is calculated according to the actuarial procedures and has been established  
   as the unexpired risk reserve exceeds the unearned premium reserve.

 4.15	 Employment	benefits

  4.15.1	 Provident	fund

   The Company and its employees have jointly established a provident fund under the Provident Fund Act  
   B.E. 2530. The fund is contributed both by the employees and the Company and is managed by outsource  
   fund management. The fund will be paid to the employees upon termination in accordance with the rules  
   of the fund.

  4.15.2	 Post-employment	benefit	obligation

   The Company has obligations in respect of the severance payments to employees upon retirement under  
   labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.

   The obligation under the defined benefit plan is determined by using the projected unit credit method which  
   was evaluated the obligation by the independent professional in accordance with actuarial techniques.  
   Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate,  
   staff turnover rate, mortality rate, and inflation rates.

   The Company recognizes the provision for defined benefit plans in the statement of financial position with the  
   present value of defined benefits obligations. The expense for defined benefit plans is recognized as personnel  
   expenses in the statement of comprehensive income.

   Since 2011, the Company opted to recognize the past service costs of this liability as an expense on the  
   straight-line method within 5 years, in accordance with the transitional provisions of TAS 19.

 4.16	 Lease	agreements

  Operating leases

  Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership of assets effectively retained by the lessors, are  
  classified under the operating leases. Lease payments under operating leases are recognized as expenses in the  
  statement of comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

  When an operating lease is terminated before the lease period expired, any payment required to be made to the  
  lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes place.
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 4.17	 Income	tax

  Income tax expenses represent the sum of corporate income taxes currently payable and deferred income taxes.

  Current income taxes are provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,  
  based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

  Deferred income taxes are provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and  
  their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting periods.

  The Company recognizes deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognizes deferred tax  
  assets for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be  
  available against which such deductible temporary differences can be utilized.

  At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent  
  that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax  
  asset to be utilized.

  The Company records deferred income taxes directly to owners’ equity if the taxes relate to items that are recorded  
  directly to owners’ equity.

 

 4.18	 Impairment	of	assets

  The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such  
  indication exists, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount.  Where the carrying amount of  
  the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable  
  amount. Impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income. The recoverable amount is  
  determined as the higher of fair value less costs to sell or the asset value in use.

 

 4.19	 Basic	earnings	per	share

  Basic earnings per share as presented in the statement of comprehensive income is determined by dividing the net  
  profit by the weighted average number of paid-up ordinary shares during the year.

	 4.20	 Significant	use	of	accounting	judgments	and	estimations

  In the application of the Company’s accounting policies described above, the management is required to make  
  judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of  
  contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and  
  expense during the reporting period. The estimates and associated assumptions are based on historical experience  
  and other factors that are considered to be relevant. Although these estimates are based on management’s reasonable  
  consideration of current events, actual results may differ from these estimates. Significant accounting estimates are  
  as follows:

 	 4.20.1	 Policy	reserve	

   The policy reserves for future life policyholders’ benefits is determined by using GVP model which is contained  
   a number of assumptions regarding lapse rate or surrender rates, selling and administrative expenses, mortality  
   and morbidity rates, discount rates and non-guaranteed dividend rates. These assumptions can vary by year  
   and are determined with reference to past experience adjusted for current market conditions and future  
   expectations. As such the liabilities represent the amounts will be paid for future life policyholders’ benefits. 

  4.20.2	 Loss	reserves	and	outstanding	claims

   The Company is required to estimate loss reserves and outstanding claims that arise from the Company’s insurance  
   products. These reserves represent the expected cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding as  
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5. Supplementary Disclosures of Cash Flow Information
 5.1	 Non-cash	items

  For the years ended December 31, 2014 and 2013, change in surplus (deficit) of investments which is presented in  
  other components of equity were shown net of deferred tax as follows:

     2014 2013

	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Surplus (deficit) on revaluation of investments 31,752,016 (70,500,547)

  Income tax - surplus (deficit) on revaluation of investments (6,350,403) 14,100,109

  Deficit on reclassification of investments (3,922,646) -

  Income tax (deficit) on reclassification of investments 784,529 -

  Increase (decrease) in surplus (deficit) on revaluation     
   and reclassification of investments - net of tax 22,263,496 (56,400,438)

 5.2	 Cash	proceed	(paid)	for	sales	and	purchase	of	investment	in	securities	for	the	years	ended	December	31,	2014	and	 
	 	 2013	are	as	follows:

     2014 2013

	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Cash proceeds from sales of investment in securities   

   Receivable from sales of investment - beginning 9,774,618 -

   Sales of investment in securities 8,660,087,298 3,931,955,825

     8,669,861,916 3,931,955,825

   Less  Cash proceeds from sales of investment in securities (8,669,861,916) (3,922,181,207)

   Receivable from sales of investment - ending - 9,774,618

  

  Cash proceeds from purchases of investment in securities   

   Payable from purchase of investment - beginning 996,597 -

   Purchase of investment in securities 11,364,803,325 6,995,263,391

     11,365,799,922 6,995,263,391

   Less  Cash paid for purchase of investment in securities 11,365,799,922 6,994,266,794

   Payable from purchase of investments - ending - 996,597

 

   of, the reporting date. The Company establishes its reserves by product line and extent of coverage. The reserves  
   consist of reserves for reported losses and reserves for incurred but not reported (IBNR) losses. 

   The Company’s reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported  
   insurance claims with an undiscounted basis. IBNR reserves are established to recognize by sing historical  
   information and statistical models, based on standard actuarial claims projection techniques.
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7.  Premium  Receivables
 Premium receivables as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:

      2014

	 	 	 	 	 Due	from	 Due	from	 Total

	 	 	 	 	 insured	 insurance	agents	 	

	 	 	 	 	 	 and	brokers	 	

	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht

  Not yet due - 4,893,669 4,893,669

  Not over due 30 days - 87,605,726 87,605,726

  Over due 30 - 60 days - 772,609 772,609

  Over due 60 - 90 days - - -

  Over due 90 days - 1 year - 309,378 309,378

  Over due 1 year - - -

  Premium receivables - 93,581,382 93,581,382

      2013

	 	 	 	 	 Due	from	 Due	from	 Total

	 	 	 	 	 insured	 insurance	agents	 	

	 	 	 	 	 	 and	brokers	 	

	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht

  Not yet due - 8,460,862 8,460,862

  Not over due 30 days 250,000 39,988,074 40,238,074

  Over due 30 - 60 days - 89,083 89,083

  Over due 60 - 90 days - 2,770,750 2,770,750

  Over due 90 days - 1 year - 2,034,757 2,034,757

  Over due 1 year - 218,837 218,837

  Premium receivables 250,000 53,562,363 53,812,363

6. Cash and Cash Equivalents
 Cash and cash equivalents as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:

     2014 2013

	 	 	 	 	 Baht	 Baht

 Cash on hand  1,708,916 420,480

 Cheques received but not yet deposited 5,186,673 13,287,030

 Deposit at financial institutions without fixed maturity date 117,853,679 251,545,873

 Deposit at financial institutions with fixed maturity date 430,769,000 372,663,750

 Total cash and deposits at financial institutions 555,518,268 637,917,133

 Less  Deposit at financial institutions with original     
  maturity more than 3 months (see Note 9) (263,779,000) (311,503,750)

 Cash and cash equivalents 291,739,268 326,413,383
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9. Investments  in  Securities
 Investments in securities consist of following:

 9.1		 Held-for-trading	investments	

     	 	 As	at	December	31,	2014

     Cost Unrealised	 Unrealised	 Fair	Value	 Percentage	of	
	 	 	 	 	 	 gain	 loss	 	 Total	assets	
	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht	

 Private	Enterprise	Securities     

 Investment unit trusts 205,600,285 232,205 - 205,832,490 2.43

 Total	held-for-trading	investments 205,600,285 232,205 - 205,832,490 2.43

  

      	 As	at	December	31,	2013

     Cost	 Unrealised	 Unrealised	 Fair	Value	 Percentage	of	
	 	 	 	 	 	 gain	 loss	 	 Total	assets

	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht	

 Private	Enterprise	Securities    

 Equity securities  579,275 4,975 - 584,250 0.01

 Total	held-for-trading	investments 579,275 4,975 - 584,250 0.01

 

8. Reinsurance Assets
 Reinsurance assets as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:

      2014 2013

	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Insurance reserve refundable from reinsurer  135,970,493 112,513,432

  Due from reinsurers  6,935,757 520,000

  Reinsurance assets  142,906,250 113,033,432

 As at December 31, 2014 and 2013, the outstanding balances of amounts due from reinsurers, classified by overdue period,  
 are as follows:

      2014 2013

	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Not yet due  6,935,757 520,000

  Reinsurance assets  6,935,757 520,000
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 9.2		 Available-for-sale	investments
       As	at	December	31,	2014
     Cost	 Unrealised	 Unrealised	 Fair	Value	 Percentage	of	
	 	 	 	 	 	 gain	 loss	 	 Total	assets
	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht	
  Government	and	state      
   enterprise	securities   
  Thai Government bonds 712,019,339 - (5,136,887) 706,882,452 8.34
  Debentures 102,440 3,129 - 105,569 -
     712,121,779 3,129 (5,136,887) 706,988,021 8.34
  Less: Allowance for        
   impairment - - - - -
  Total  712,121,779 3,129 (5,136,887) 706,988,021 8.34

  Private	Enterprise	Securities      
  Investment unit trusts 525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98
     525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98
  Less: Allowance for        
   impairment - - - - -
  Total  525,236,491 - (17,928,978) 507,307,513 5.98
  Total	available-for-sale       
   investments 1,237,358,270 3,129 (23,065,865) 1,214,295,534 14.32

 
       As	at	December	31,	2013
     Cost	 Unrealised	 Unrealised	 Fair	Value	 Percentage	of	
	 	 	 	 	 	 gain	 loss	 	 Total	assets
	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht	
  Government	and	state      
   enterprise	securities
  Thai Government bonds 919,772,006 - (12,156,348) 907,615,658 16.07
  State enterprise bonds 507,425,534 - (1,151,731) 506,273,803 8.97
  Debentures 1,021,765,169 - (9,617,531) 1,012,147,638 17.93
     2,448,962,709 - (22,925,610) 2,426,037,099 42.97
  Less: Allowance for        
   impairment - - - - -
  Total  2,448,962,709 - (22,925,610) 2,426,037,099 42.97

  Private	Enterprise	Securities      
  Debentures 1,232,398,787 - (2,691,907) 1,229,706,880 21.78
  Equity securities 65,399,636 - (12,726,869) 52,672,767 0.93
  Investment unit trusts 628,597,085 - (16,470,366) 612,126,719 10.84
     1,926,395,508 - (31,889,142) 1,894,506,366 33.55
  Less: Allowance for        
   impairment - - - - -
  Total  1,926,395,508 - (31,889,142) 1,894,506,366 33.55
  Total	available-for-sale	      
   investments 4,375,358,217 - (54,814,752) 4,320,543,465 76.52
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 9.3		 Held-to-maturity	investments
     	 As	at	December	31,	2014	 	 As	at	December	31,	2013
	 	 	 	 	 Cost/	 Fair	value	 Percentage	of	 Cost/	 Fair	value	 Percentage	of	
	 	 	 	 	 Amortised	 	 Total	 Amortised	 	 Total		
	 	 	 	 	 cost	 	 assets	 cost	 	 assets
	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 	 Baht	 Baht	

  Government	and	state       
   enterprise	securities       
  Thai Government bonds 2,076,939,472 2,179,646,477 24.49 5,390,417 5,424,869 0.10

  State Enterprise bonds 197,128,097 210,873,189 2.32 148,129,212 152,230,686 2.62

  Debentures 773,908,701 810,708,861 9.13 103,387,850 109,232,670 1.83

      3,047,976,270 3,201,228,527 35.94 256,907,479 266,888,225 4.55

  Less: Allowance for         
   impairment - - - - - -

  Total   3,047,976,270 3,201,228,527 35.94 256,907,479 266,888,225 4.55

  Private	enterprise	securities

  Debentures 3,039,251,030 3,184,151,042 35.84 93,462,708 97,426,518 1.66

  Less: Allowance for         
   impairment - - - - - -

  Total   3,039,251,030 3,184,151,042 35.84 93,462,708 97,426,518 1.66

  Deposit	at	financial	institutions       
   with	maturity	period       
   more	than	3	months       
  Deposit at bank 263,779,000 263,779,000 3.11 311,503,750 311,503,750 5.52

  Less: Allowance for         
   impairment - - - - - -

  Total   263,779,000 263,779,000 3.11 311,503,750 311,503,750 5.52

  Total	held-to-maturity

   investments 6,351,006,300 6,649,158,569 74.89 661,873,937 675,818,493 11.73

  During the year ended December 31, 2014, the Company had transferred investment in Government and State Enterprise  
  securities and Private Enterprises debt securities of Baht 1,533.94 million and Baht 1,874.12 million, respectively, from  
  available-for-sale investments to held-to-maturity investments. The Company has recognized the unrealized loss on  
  reclassification of investments (net of tax) of Baht 3.14 million in other components of equity as at December 31, 2014.

  As at December 31, 2014 and 2013, the Company’s debt securities such as bond and debenture at amortized cost of  
  Baht 1,030 million and Baht 260 million, respectively, have been pledged and been use for assets reserved with the  
  Registrar in accordance with the Life Assurance Act (see Note 32). 
 
	 9.4		 General	investments
    	 As	at	December	31,	2014	 As	at	December	31,	2013
	 	 	 	 	 Cost	 Percentage	of	 Cost	 Percentage	of
	 	 	 	 	 Baht	 Total	assets	 Baht	 Total	assets
  Investment	in	non-marketable	securities

  Domestic  558,500 - 558,500 0.01

  Overseas  6,400,000 - - -

  Total  6,958,500 - 558,500 0.01
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	 9.5	 The	remaining	maturity	of	debt	securities  

As	at	December	31,	2014 As	at	December	31,	2013

Period	to	maturity Period	to	maturity

Within	 
1	year

1 - 5  
years	

Over	5	 
years

Total Within	 
1	year

1 - 5  
years

Over	5	 
years

Total

Available-for-sale		
	 investments

 Government and  
  state enterprise  
  securities

   Thai Government  
     bonds - - 712,019,339 712,019,339 - - 919,772,006 919,772,006

   State enterprise  
     bonds - - - - 41,095,554 182,800,153 283,529,827 507,425,534

   Debentures - 102,440 - 102,440 - 247,469,142 774,296,027 1,021,765,169

   Unrealized gain  
     (loss) - 3,129 (5,136,887) (5,133,758) 92,411 689,769 (23,707,790) (22,925,610)

   Total - 105,569 706,882,452 706,988,021 41,187,965 430,959,064 1,953,890,070 2,426,037,099

 Private enterprise  
  securities

   Debentures - - - - - 268,075,268 964,323,519 1,232,398,787

   Unrealized gain  
    (loss) - - - - - 440,723 (3,132,630) (2,691,907)

   Total - - - - - 268,515,991 961,190,889 1,229,706,880

  Total available- 
    for-sale  
    investments - 105,569 706,882,452 706,988,021 41,187,965 699,475,055 2,915,080,959 3,655,743,979

Held-to-maturity	 
	 investments

 Government and  
  state enterprise  
  securities

   Thai Government  
    bonds 144,944,127 - 1,931,995,345 2,076,939,472 5,390,417 - - 5,390,417

   State enterprise  
    bonds 22,024,486 50,600,924 124,502,687 197,128,097 20,000,000 93,129,212 35,000,000 148,129,212

   Debentures 10,000,000 258,309,913 505,598,788 773,908,701 10,000,000 63,000,000 30,387,850 103,387,850

   Total 176,968,613 308,910,837 2,562,096,820 3,047,976,270 35,390,417 156,129,212 65,387,850 256,907,479

 Private enterprise  
  securities

   Debentures 38,052,485 223,238,344 2,779,960,196 3,039,251,030 15,000,000 53,462,708 25,000,000 93,462,708

   Total 38,052,485 223,238,344 2,779,960,196 3,039,251,030 15,000,000 53,462,708 25,000,000 93,462,708

 Total held-to- 
  maturity  
  investments 215,021,098 532,149,181 5,342,057,016 6,087,227,300 50,390,417 209,591,920 90,387,850 350,370,187
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10. Loans and Accrued Interest Income
Loans and accrued interest income consist of following:

As	at	December	31,	2014
Loans	and	accrued	interest

Policy	loans Other	loans Total

Outstanding	period

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Not yet due 43,688,628 7,466,871 - - 43,688,628 7,466,871

As	at	December	31,	2014
Loans	and	accrued	interest

Policy	loans Other	loans Total

Outstanding	period

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Principal

Baht

Accrued

interest	income
Baht

Not yet due 41,936,217 7,302,756 - - 41,936,217 7,302,756

 

Accrued interest income is presented under the caption of “Accrued income on investments” in statements of financial position.

11. Equipment
 Equipment consists of following:

Balance	as	at	December	31,	2014

Cost Accumulated	depreciation Equipment	-	net

Beginning	

of	the	year

Additions Disposals End	of	the	 

year

Beginning	of	

the	year

Additions Disposals End	of	the	

year

Beginning	

of	the	year

End	of	the	

year

Office equipment 4,323,454 1,504,575 (74,051) 5,753,978 (2,795,772) (501,439) 73,687 (3,223,524) 1,527,682 2,530,454

Computers 10,376,739 15,572,886 - 25,949,625 (5,807,844) (1,686,300) - (7,494,144) 4,568,895 18,455,481

Motor vehicles 1,599,200 - (1,599,200) - (1,342,451) (256,748) 1,599,199 - 256,749 -

Construction in  

 process - 1,000,000 - 1,000,000 - - - - - 1,000,000

16,299,393 18,077,461 (1,673,251) 32,703,603 (9,946,067) (2,444,487) 1,672,886 (10,717,668) 6,353,326 21,985,935
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12. Intangible Assets
 Intangible assets consist of following:

Balance	as	at	December	31,	2014

Cost Accumulated	amortization Total	intangible	assets

Beginning	of
the	year

Additions End	of
the	year	

Beginning	of
the	year

Additions End	of	
the	year

Beginning	of	
the	year

End	of	
the	year

Computer Software 10,354,256 15,732,905 26,087,161 (7,542,442) (2,559,746) (10,102,188) 2,811,814 15,984,973

Software under  
 installation - 2,009,725 2,009,725 - - - - 2,009,725

10,354,256 17,742,630 28,096,886 (7,542,442) (2,559,746) (10,102,188) 2,811,814 17,994,698

Balance	as	at	December	31,	2013

Cost Accumulated	amortization Total	intangible	assets

Beginning	of
the	year

Additions End	of
the	year	

Beginning	of
the	year

Additions End	of	
the	year

Beginning	of	
the	year

End	of	
the	year

Computer Software 8,093,525 2,260,731 10,354,256 (5,682,005) (1,860,437) (7,542,442) 2,411,520 2,811,814

8,093,525 2,260,731 10,354,256 (5,682,005) (1,860,437) (7,542,442) 2,411,520 2,811,814

 

 Amortization for the years ended December 31, 2014 and 2013 amounting to Baht 2.56 million and Baht 1.86 million, respectively,  
 were included in operating expenses.

 As at December 31, 2014 and 2013, the gross carrying amount of the fully amortized computer software but still in use are Baht  
 6.73 million and Baht 6.67 million, respectively.

Balance	as	at	December	31,	2013

Cost Accumulated	depreciation Equipment	-	net

Beginning	

of	the	year

Additions Disposals End	of	 

the	year

Beginning	of	

the	year

Additions Disposals End	of	 

the	year

Beginning	

of	the	year

End	of	the	

year

Office equipment 4,855,684 655,198 (1,187,428) 4,323,454 (3,561,153) (421,652) 1,187,033 (2,795,772) 1,294,531 1,527,682

Computers 6,198,332 4,765,499 (587,092) 10,376,739 (5,497,293) (892,614) 582,063 (5,807,844) 701,039 4,568,895

Motor vehicles 1,599,200 - - 1,599,200 (1,022,612) (319,839) - (1,342,451) 576,588 256,749

12,653,216 5,420,697 (1,774,520) 16,299,393 (10,081,058) (1,634,105) 1,769,096 (9,946,067) 2,572,158 6,353,326

 Depreciation for the years ended December 31, 2014 and 2013 amounting to Baht 2.44 million and Baht 1.63 million, respectively,  
 were included in operating expenses.

 As at December 31, 2014 and 2013, the gross carrying amount of the fully depreciated equipment at still in use are Baht  
 6.58 million and Baht 6.28 million, respectively.
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13. Deferred Tax Assets (Liabilities) and Income Tax Expense   
 Deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2014 and 2013 consist of the following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht
  Deferred tax assets   18,847,069 29,356,015
  Deferred tax liabilities   46,441 995

 The movements of deferred tax assets and liabilities during the year are as follows:
      Balances	at	 Items	as	 Items	as	 Balances	at
	 	 	 	 	 	 January	1,	 recognized	into	 recognized	into	 December	31,
	 	 	 	 	 	 2014	 profit	or	loss	 other	 2014
	 	 	 	 	 	 	 	 comprehensive
	 	 	 	 	 	 	 	 income	(loss)
	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht

  Deferred	tax	assets

   Provision for losses incurred      
    but not reported claims (IBNR) 16,342,129 (5,232,193) - 11,109,936

   Provision for unallocated loss      
    adjustment expenses (ULAE) 760,215 (165,371) - 594,844

   Post-employment benefit 1,290,721 454,492 - 1,745,213

   Revaluation on fair value of      
    available-for-sales investment 10,962,950 - (6,350,403) 4,612,547

   Reclassification on fair value of investment - - 784,529 784,529

    Total 29,356,015 (4,943,072) (5,565,874) 18,847,069

 	 Deferred	tax	liabilities

   Revaluation on fair value of      
    held-for-trading investment 995 45,446 - 46,441

    Total            995 45,446 - 46,441

      Balances	at	 Items	as	 Items	as	 Balances	at
	 	 	 	 	 	 January	1,	 recognized	into	 recognized	into	 December	31,
	 	 	 	 	 	 2013	 profit	or	loss	 other	 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 comprehensive
	 	 	 	 	 	 	 	 income	(loss)
	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht	 Baht	 Baht

  Deferred	tax	assets

   Provision for losses incurred     
    but not reported claims (IBNR) 1,276,669 15,065,460 - 16,342,129

   Provision for unallocated loss     
    adjustment expenses (ULAE) 223,869 536,346 - 760,215

   Post-employment benefit 883,662 407,059 - 1,290,721

   Revaluation on fair value of     
    available-for-sales investment - - 10,962,950 10,962,950

   Tax loss benefit 39,509,904 (39,509,904) - -

    Total 41,894,104 (23,501,039) 10,962,950 29,356,015
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  Deferred	tax	liabilities     
   Revaluation on fair value of     
    held-for-trading investment 1,843,157 (1,842,162) - 995

   Revaluation on fair value of      
    available-for-sales investment 3,137,159 - (3,137,159) -

  	 	 Total	 4,980,316 (1,842,162) (3,137,159) 995

 Income tax expenses for the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:

        2014 2013

	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Current tax   95,774,358 2,000,146

  Adjustments of income tax in the current year      
   in relation to income tax of prior year   40,871 -

  Deferred tax expense   4,988,518 21,658,877

  Income tax expense per the statements of     
   comprehensive income   100,803,747 23,659,023

 Reconciliation of effective tax rate
      2014 2013
	 	 	 	 	 	 Tax	Rate	 Amount		 Tax	Rate	 Amount	
	 	 	 	 	 	 (%)	 (Baht)	 (%)	 (Baht)

  Profit  before income tax expense  505,051,323  118,559,836

  Income tax using the corporation tax rate 20.00 101,010,264 20.00 23,711,967

  Expenses not deductible for tax purposes (0.04) (247,388) (0.04) (52,944)

  Tax on over provided in prior year 0.01 40,871 - -

  Total   19.97 100,803,747 19.96 23,659,023

 According to the Royal Decree No. 530 B.E. 2555 issued under the Revenue Code regarding the corporate income tax rate reduction  
 effective on December 27, 2012, the corporate income tax rates were reduced from 30% to 23% of net income for an accounting  
 period beginning on or after January 1, 2012 and 20% of net income for two consecutive accounting period beginning on or after  
 January 1, 2013 and according to the Royal Decree No. 577 B.E. 2557 issued under the Revenue Code regarding the corporate  
 income tax rate reduction effective on November 11, 2014, the corporate income tax rates were reduced from 30% to 20%  
 of net income for an accounting period beginning on or after January 1, 2015, up to December 31, 2015.

 The Company used tax rate of 20% for the corporate income tax calculation for the years ended December 31, 2014 and  
 2013 to conform to such tax rate change.

 The Company used the rate of 20% for calculation of deferred tax for the years ended December 31, 2014 and 2013.
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14. Other Assets
 Other assets as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Prepaid commission and brokerages   - 21,238,936

  Deposit    4,782,587 6,161,427

  Others     7,151,479 15,275,907

   Total    11,934,066 42,676,270

15. Due to Reinsurers
 Due to reinsures as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Outward premium payable   68,449,877 13,351,997

   Total    68,449,877 13,351,997

16. Policy Reserve
 Policy reserve as at December 31, 2014 and 2013 consists of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Balances at beginning of the years   3,034,557,575 1,256,773,809

  Policy reserve for the years   2,254,273,453 1,902,951,301

  Policy benefits payment for death, maturity,   

   surrender, benefits and other claims   (333,320,612) (125,167,535)

  Balances at end of the years   4,955,510,416 3,034,557,575

17. Unpaid Policy Benefits
 Unpaid policy benefits as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Death     17,937,903 3,939,895

  Experience   6,037,347 9,294,382

  Surrender    597,904 71,945

  Maturity    32,542 53,250

  Dividend    3,467 3,196

  Others     2,187,740 1,121,003

   Total    26,796,903 14,483,671
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18. Loss Reserves and Outstanding Claims
 Loss reserves and outstanding claims during as at December 31, 2014 and 2013 were as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Balances at beginning of the years   157,257,902 35,025,940

  Claims and loss adjustment expenses incurred     
   during the years   307,651,026 497,059,652

  Claims and loss adjustment expenses paid     
   during the years   (362,970,116) (374,827,690)

  Balances at end of the years   101,938,812 157,257,902

19. Premium Reserve
 Premium reserve information as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:

 19.1		 Unearned	premium	reserve	
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

   Unearned premium reserve   

    Balances at beginning of the years   227,306,225 116,682,019

    Premium written for the years   355,995,642 553,576,834

    Earned premium written for the years   (477,494,236) (442,952,628)

    Balances at end of the years   105,807,631 227,306,225

 19.2		 Unexpired	risk	reserve
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

    Balances at beginning of the years   183,824,258 56,229,770

    Unexpired risk reserve for the years   (89,401,248) 127,594,488

    Balances at end of the years   94,423,010 183,824,258

   As at December 31, 2014 and 2013, no reserve for unexpired risk reserve has been established as the unexpired risk  
   reserve is lower than the unearned premium reserve.

20. Other Insurance Liabilities
 Other insurance liabilities as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Deposit for the premium settlement   

   Balances at beginning of the years   18,975,806 19,566,413

   Deposit (withdrawn) during the years   24,218,672 (590,607)

   Balances at end of the years   43,194,478 18,975,806
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21. Employee Benefit Obligations
 Employment benefit expenses for the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Contribution for provident fund   3,936,141 3,178,560

  Post-employment benefit obligations   2,272,459 2,035,290

        6,208,600 5,213,850

 Employee benefit obligations as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Present value of benefit obligations     
   Post-employment benefit obligations   8,726,063 6,453,603

  Total employee benefit obligations   8,726,063 6,453,603

 Movement of net present value of obligation for the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Employee benefit obligations as at January 1   6,453,603 4,418,314

   Current service costs   2,172,407 1,848,365

   Past service costs   1,043,673 1,043,673

   Interest costs   320,049 369,472

   Benefit paid during the years   (1,263,669) (1,226,221)

  Employee benefit obligations as at December 31   8,726,063 6,453,603

 Principle assumptions at the valuation dates were as follows:

        2014 2013

	 	 	 	 	 	 	 	 (%	per	annum)	 (%	per	annum)

  Discount rates   2.46 3.90

  Future salary incremental rates   5.00 5.00

  Staff turnover rates   20.00 20.00
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22. Other Liabilities
 Other liabilities as at December 31, 2014 and 2013 consist of following:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Accrued commission   125,256,424 109,344,557

  Accrued promotion expenses   31,355,442 14,622,651

  Other payables   40,677,110 15,656,129

  Accrued expenses   19,100,458 2,614,902

  Accrued other underwriting expenses   14,518,414 122,678

  Guarantee deposit from agent    10,806,513 7,541,185

  Accrued bonus   7,500,000 -

  Accrued personal income tax   7,086,447 4,800,075

  Accrued insurance fee   - 56,446,987

  Others     4,096,820 2,386,787

   Total    260,397,628 213,535,951

23. Capital Management
 The Company’s objective in managing capital is to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to  
 provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders.

 Monitoring the capital level of the Company is conducted in accordance with Notifications of the Office of Insurance Commission.

 As at December 31, 2014 and 2013, the Company’s capital level is maintained according such notifications.

24. Share Capital
 24.1 According to the Extra Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2013 on June 19, 2013, the shareholders had a special resolution  
   to increase the registered share capital from Baht 968.06 million (9.68 million shares of Baht 100 each) to Baht 1,476.88  
   million (14.77 million shares of Baht 100 each), by offering such new shares at Baht 170 per share. The Company  
   registered the increase in share capital with the Ministry of Commerce on June 26, 2013.  

   As at December 31, 2013, the Company had completely received share subscription from shareholders amounting to  
   Baht 865 million, therefore, the Company had the registered and paid-up share capital amounting to Baht 1,476.88  
   million and premium on ordinary share capital amounting to Baht 809.12 million.

 24.2  According to the Annual General Shareholders’ Meeting held on April 24, 2014, the shareholders had a resolution to  
   increase the registered share capital from Baht 1,476.88 million (14.77 million shares of Baht 100 each) to Baht 1,741.59  
   million (17.42 million shares of Baht 100 each), by offering such new shares at Baht 170 per share. The Company  
   registered the increase in share capital with the Ministry of Commerce on May 2, 2014. 

   As at December 31, 2014, the Company had completely received share subscription from shareholders amounting  
   to Baht 450.00 million, therefore, the Company had the registered and paid-up share capital amounting to Baht  
   1,741.59 million and premium on ordinary share capital amounting to Baht 994.41 million.

25.  Legal Reserve
 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a legal reserve  
 at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches  
 10 percent of the registered capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
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26. Operating Expenses
 Operating expenses for the years ended December 31, 2014 and 2013 consist of following:

        2014 2013

	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

 Personnel expenses, which are not expenses for underwriting and claims  117,480,282 82,917,569

 Premises and equipment expenses not related to underwriting   33,337,031 28,620,923

 Directors and management’s remuneration (consisting of salary and meeting allowance) 12,251,667 7,525,000

 Taxes and duties   1,320 343,722

 Other operating expenses   98,845,667 102,819,423

  Total     261,915,967 222,226,637

27. Transactions with Related Parties
 The Company has transactions with its related parties which have the same group of shareholders and directors. Those  
 transactions occurred in the normal course of business based on the basis determined by the Company and its related parties.

 Nature of relationship with the related party having transactions during the years.

	 	 	 	 Related	party	 Type	of	business	 Relationship

 The Government Savings Bank Banking Shareholding and related by way of common directors

 During the years, the Company had significant business transactions with its related parties. Such transactions, which have been  
 concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course of business between the Company and those  
 parties, are as follows:

      For	the	years	ended December	31,	

	 	 	 	 	 	 2014	 2013	 Pricing	Policy

	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht	

 Interest income 3,456,477 1,444,334 Same rates as those charged by financial institutions to  
         general customer.

 Commissions and brokerages 653,375,275 - At a mutually agreed percentage of premium written

 Administration fee - 325,299,038 Same rates as those charged by financial institutions to  
         general customer.

 Balances with the related party as at December 31, 2014 and 2013 consist of:

        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht
  Assets	  
   Cash and cash equivalents   
    Deposit at financial institutions without fixed maturity date  11,503,592 23,355,163
   Accrued investment income 
    Accrued interest income   487,945 662,466
   Held-to-maturity financial assets      
    Deposit at financial institutions with      
     original maturity more than 3 months   100,000,000 100,000,000
  Liabilities   
   Accrued commission and brokerage   48,961,563 -
   Accrued insurance fee   - 56,446,987
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28. Segment Information
 The Company’s business operations involve a provision of life insurance, and are carried on in the single geographic area of  
 Thailand. The information on operation of business segment classified by type of insurance policies and is consistent with  
 the internal reports that are regularly reviewed by the Chief Operating Decision Maker. The Chief Operating Decision Maker  
 has been identified as the Chief Executive Officer.

 For the years ended December 31, 2014 and 2013, the Company has no major customer with revenue of 10 percent or more  
 of an entity’s revenues.

 Reporting information classified by type of underwriting are as follows:

For	the	year	ended	December	31,	2014

Conventional	 
life	-	non- 

participating 
products

Annuity	in	 
payment	-	non-
participating	
products

Other	-	non-
participating	
products

Personal	 
accident

Total

Baht Baht Baht Baht Baht

Underwriting	income

Premium written 3,432,764,808 171,019,861 685,075,354 1,793,074 4,290,653,097

Less Premium ceded 67,785,813 - 177,136,722 183,336 245,105,871

Premium written - net 3,364,978,995 171,019,861 507,938,632 1,609,738 4,045,547,226

Add (loss)  Unearned premium  
   reserve - - 121,642,182 (143,588) 121,498,594

Add Fee and commission income 4,758,195 - 2,155,294 - 6,913,489

Total underwriting income 3,369,737,190 171,019,861 631,736,108 1,466,150 4,173,959,309

Underwriting	expenses

Life policies reserve increase 1,808,909,066 112,043,775 - - 1,920,952,841

Benefits payment to life policies 281,075,679 - 104,989,416 - 386,065,095

Losses and losses adjustment  
 expenses 5,810,394 - 85,059,557 1,110,710 91,980,661

Commissions and brokerages 842,977,208 16,008,831 111,659,736 299,027 970,944,802

Other underwriting expenses 362,330,256 - 55,912,580 - 418,242,836

3,301,102,603 128,052,606 357,621,289 1,409,737 3,788,186,235

Operating expenses 261,915,967

Total underwriting expenses 4,050,102,202
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For	the	year	ended	December	31,	2013

 Conventional	

life	-	non-

participating	

products

Annuity	in

payment	-	
non-

participating

products

Other	-	non-

participating

products

Personal

accident

 

Total

Baht Baht Baht Baht Baht	

Underwriting	income

Premium written 3,052,034,393 110,803,397 874,195,499 1,704,201 4,038,737,490

Less Premium ceded 37,390,255 - 65,868,349 128,881 103,387,485

Premium written - net 3,014,644,138 110,803,397 808,327,150 1,575,320 3,935,350,005

Add (loss) Unearned premium  
 reserve - - (114,015,065) (854,598) (114,869,663)

Add Fee and commission  
 income 6,174,777 - 1,809,147 - 7,983,924

Total underwriting income 3,020,818,915 110,803,397 696,121,232 720,723 3,828,464,266

Underwriting	expenses

Life policies reserve increase 1,731,777,684 46,006,082 - - 1,777,783,766

Benefits payment to life policies 146,794,411 - 115,889,006 - 262,683,417

Losses and losses adjustment  
 expenses 2,753,161 - 259,069,153 68,228 261,890,542

Commissions and brokerages 577,832,834 12,625,662 111,791,823 293,431 702,543,750

Other underwriting expenses 626,650,571 - 4,447,733 - 631,098,304

3,085,808,661 58,631,744 491,197,715 361,659 3,635,999,779

Operating expenses 222,226,637

Total underwriting expenses 3,858,226,416
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30.   Effect from Other Comprehensive Income

2014 2013

Before	tax Income	tax	
-	surplus	
(deficit)

Net	of	tax Before	tax	 Income	tax 
-	surplus	
(deficit)

Net	of	tax

Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Revaluation on fair value of  
 available-for-sales investment 31,752,016 (6,350,403) 25,401,613 (70,500,547) 14,100,109 (56,400,438)

Reclassification on fair value  
 of investment (3,922,646) 784,529 (3,138,117) - - -

Total 27,829,370 (5,565,874) 22,263,496 (70,500,547) 14,100,109 (56,400,438)

29.  Personal Expenses
 Personal expenses for the years end December 31, 2014 and 2013 consist of the followings:

        2014 2013

	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

 Management	   

 Salary      23,149,548 19,206,148

 Bonus      4,964,088 -

 Social Security Fund   72,000 52,800

 Contribution to defined employee benefit   1,117,477 900,307

 Other benefits   2,067,639 1,376,581

 Total	      31,370,752 21,535,836

 

 Employee   

 Salary      71,302,726 54,531,423

 Bonus      17,149,994 7,763,116

 Social Security Fund   1,141,700 748,490

 Contribution to defined employee benefit   2,818,664 2,279,843

 Other benefits   6,548,912 7,480,151

 Total      98,961,996 72,809,023

 Total	personal	expenses   130,332,748 94,344,859
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31.  Earnings Per Share
 Earnings per share for the years end December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2557 2556
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

   

  Net profit for the year   404,247,576 94,900,813

  Weighted average number of ordinary shares   

  Number of ordinary shares outstanding - beginning   14,768,817 9,680,583

  Add  Weighted average number of additional ordinary shares issued during the year 1,791,295 2,634,729

  Weighted average number of ordinary shares outstanding - ending  16,560,112 12,315,312

  Basic earnings per share   24.41 7.71

32.  Securities Pledged and Assets Reserved with Registrar
 Investments in debt securities were pledged and used for assets reserved with the Registrar in accordance with the Life  
 Assurance Act as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Investment in securities used to secure the facilities   

   collateral with the Office of Insurance Commission    

    Securities pledged with registrar   

     Bonds   21,408,730 21,290,847

    Assets reserved with registrar   

     Bonds   965,699,334 185,712,189

     Debentures   43,000,000 53,000,000

        1,008,699,334 238,712,189

        1,030,108,064 260,003,036

33.  Contribution to Life Guarantee Fund
 Contribution to life guarantee fund for the years ended December 31, 2014 and 2013 consist of:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Baht	 Baht

  Contribution to life guarantee fund   4,290,653 4,038,738

34.  Commitment and Contingent Liabilities
 The Company entered into lease agreements for office building, warehouse, car and other service. The future minimum lease  
 payments under non-cancelable operating lease as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
        2014 2013
	 	 	 	 	 	 	 	 Million	Baht	 Million	Baht

  Maturity schedule   

  Within 1 year   8.60 4.29

  Within 2 - 5 years   4.17 6.00

   Total    12.77 10.29
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35. Financial Instruments
 35.1	 Accounting	policies

   Details of significant accounting policies and method adopted, including criteria for the recognition of revenues and  
   expenses in respect of each class of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 4 to the financial  
   statements.

   The Company does not have policy to use off statement of financial position derivative financial instruments for  
   speculation or commercial use.

 35.2	 Liquidity	risk

   Liquidity risk arises from the problem in raising funds adequately and in time to meet commitments as indicated in  
   the financial statements. Based on the assessment of the Company’s current financial position and results of operations,  
   the Company does not face liquidity risk.

 35.3	 Foreign	currency	risk

   The Company does not have commercial transactions in foreign currency, hence, there is no exposure risk from  
   changes in foreign exchange rates.

 

	 35.4	 Credit	risk

   Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations, resulting in a financial loss to  
   the Company. 

   The Company is exposed to credit risk primarily with respect to concentrations of premium receivable which are in  
   signification due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion across different  
   industries and geographic regions in Thailand.

   The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of assets after deduction of allowance for doubtful  
   accounts (if any) as presented in the statements of financial position.

 35.5	 Interest	rate	risk

   Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate and the Company’s cash flows will affect  
   due to change in market rates. Some of the Company’s assets are subjected to fluctuations in interest rate in the market.  
   The management considers that the interest rate risk is minimal, hence, the Company has no hedging agreement to  
   protect against such risk.

   The fixed and float interest rate of financial assets classified by the period from the statement of financial position  
   date to the contractual reprising date or the maturity date (whichever is earlier) as at December 31, 2014 and 2013  
   are as follows:
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(Unit	:	Baht)

2014

Fixed	interest	rates Average

interest	
rates

(%	p.a.)

Within

1	year

Over

1-	5	years

Over

5	years

Floating

interest	
rates

Non- 
interest

bearing

Total

Financial	assets

Cash and cash  
 equivalents - - - 284,843,680 6,895,588 291,739,268 0.75 - 3.65

Investments in  
 securities

 Held for trading  
  investment - - - - 205,832,490 205,832,490 -

 Available-for-sale  
  investment - 105,569 706,882,452 - 507,307,513 1,214,295,534 4.675 - 4.850

 Held-to-maturity  
  financial assets 215,021,097 532,149,186 5,340,057,017 263,779,000 - 6,351,006,300 1.50 - 7.50

 General investment - - - - 6,958,500 6,958,500 -

Loans 43,688,628 - - - - 43,688,628 4.00 - 8.00

 Total 258,709,725 532,254,755 6,046,939,469 548,622,680 726,994,091 8,113,520,720

(Unit	:	Baht)

2013

Fixed	interest	rates Average 
interest	
rates 

(%	p.a.)

Within 
1	year

Over 
1-	5	years

Over 
5	years

Floating 
interest	
rates

Non- 
interest

bearing

Total

Financial	assets

Cash and cash  
 equivalents - - - 193,608,852 13,707,510 207,316,362 0.75 - 3.65

Investments in  
 securities

 Held for trading  
  investment - - - - 584,250 584,250 -

 Available-for-sale  
  investment - - - 3,655,743,979 664,799,486 4,320,543,465 3.17 - 6.93

 Held-to-maturity  
  financial assets 361,894,167 209,591,920 90,387,850 - - 661,873,937 2.00 - 7.50

 General investment - - - - 558,500 558,500 -

Loans 41,938,217 - - - - 41,938,217 4.00 - 8.00

 Total 403,810,384 209,591,920 90,387,850 3,849,352,831 679,649,746 5,232,812,731

	 35.6	 Fair	value	of	financial	instruments

   Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between  
   knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction. The following methods and assumptions are used to estimate  
   the fair value of financial instruments.
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	 	 	 Investments	in	securities:	the	fair	value	of	listed	securities	is	based	on	their	quoted	market	prices.	The	fair	value	of	general	 
	 	 	 investments	are	determined	based	on	their	book	value	cannot	be	properly	calculated,	and	therefore,	no	disclosure	is	made.
	 	 	 Cash	and	cash	equivalents	and	investment	in	securities:	the	aggregate	carrying	values	are	insignificantly	different	from	 
	 	 	 their	aggregate	fair	values	because	these	financial	assets	have	floating	 interest	rates	or	fixed	interest	rates,	which	 
	 	 	 approximate	market	rates.
	 	 	 As	at	December	31,	2014	and	2013,	the	aggregate	carrying	values	of	the	Company’s	financial	instruments	are	insignificantly	 
   different from their aggregate fair values.

36. Reclassification
	 Certain	transactions	in	the	statement	of	financial	position	as	at	December	31,	2013	and	the	statements	of	comprehensive	 
	 income	and	statement	of	cash	flows	for	the	year	ended	December	31,	2013	has	been	reclassified	to	conform	to	the	classification	 
	 used	in	the	statements	of	comprehensive	income	and	statement	of	cash	flows	for	the	year	ended	December	31,	2014	as	follows:
 Account Amount Previous presentation Current presentation
  Baht  
 Statement of financial position   
	 Deposit	at	financial	institutions	 119,097,021	 Other	assets	 Cash	and	cash	equivalent
   
	 As	at	January	1,	2013,	the	Company	has	no	outstanding	balance	of	the	deposit	at	financial	institutions	which	was	presented	as	 
	 other	assets.	Therefore,	the	Company	has	not	presented	the	statement	of	financial	position	as	at	such	beginning	period	for	comparison.
 Account Amount Previous presentation Current presentation
  Baht  
 Statement of comprehensive income   
	 Unearned	Premium	Reserve	 29,280,350	 Life	policies	reserve	increase	 Net	premium	written
   from prior period 
 Statement of cash flows    
	 Benefits	payment	to	life	policies	 (261,047,909)	 Benefits	payment	to	life	 Benefits	payments	under		
   policies the policies
	 Insurance	claims	and	adjustment	 (274,275,787)	 Benefits	payment	to	life			 Benefits	payments	under
	 	 expenses	 	 policies	 the	policies

37. Event after Reporting Period 
	 The	Board	of	Directors’	meeting	which	was	held	on	February	25,	2015	had	resolved	to	propose	the	following	significant	 
	 agendas	to	Shareholders’	meeting	for	consideration	and	approval:
	 1.	 To	change	par	value	of	the	Company’s	ordinary	share	from	Baht	100	(one	hundred	Baht)	to	Baht	1	(one	Baht)	each,	in	order	 
	 	 to	support	for	listing	the	Company’s	ordinary	shares	into	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	number	of	the	Company’s	 
	 	 ordinary	share	will	be	increased	from	17,415,873	shares	to	1,741,587,300	shares,	in	accordingly,	and	to	amend	the	Memorandum	 
	 	 of	Association	to	be	in	line	with	the	proposed	changing	to	par	value	of	share.
	 2.	 To	increase	the	Company’s	share	capital	from	Baht	1,741,587,300	(Baht	one	billion	seven	hundred	and	forty-one	million	 
	 	 five	 hundred	 and	 eighty-seven	 thousand	 three	 hundred)	 to	 Baht	 2,525,000,000	 (Baht	 two	 billion	 five	 hundred	 and	 
	 	 twenty-five	million)	by	issuance	of	783,412,700	new	ordinary	shares	with	a	par	value	of	Baht	1	each	(one	Baht),	and	to	 
	 	 amend	the	Memorandum	of	Association	to	be	in	line	with	the	proposed	share	capital	increment.
	 3.	 To	allot	such	increase	ordinary	shares	capital	to	specified	individuals	(private	placement)	for	126,250,000	shares,	Directors	 
	 	 and	employees	for	25,250,000	shares	and	public	for	631,912,700	shares.
	 4.	 To	proceed	for	listing	the	Company’s	ordinary	shares	into	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

38. Approval of Financial Statements
	 The	financial	statements	were	approved	for	issue	by	the	Company’s	Board	of	Directors	on	February	25,	2015.



กิจกรรมสำาคัญในรอบปี 2557
Major	Activities	in	2014		

รวมนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง 2557/ Fight against drought 2014
คุณนที พานิชชีวะ กรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	พร้อมด้วยผู้บริหาร
และพนักงาน	 เข้าร่วมโครงการ	“รวมนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง 2557”	 กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน	อุปกรณ์กีฬา	ยารักษาโรค	พร้อมทั้งเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้เด็กๆ	 และชาวบ้าน	 ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ณ	 โรงเรียน
บา้นเกาะสะเดิ่ง	และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	สุนทรเวช	ตำาบลไล่โว่	อำาเภอสังขละบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี

Mr.Natee Panichewa, Dhipaya Life Assurance  Public Company  
Limited Director,	led	a	team	of	executives	and	employees	to	participate	
in the “Fight against drought 2014”	held	by	The	National	Broadcasting	 
Services	 of	 Thailand.	 Under	 this	 project,	 food,	 sports	 equipment,	 
medicine	and	consumer	products	were	given	to	children	and	people	
living	in	remote	villages	in	Thoong	Yai	Naresuan	area.	The	event	was	held	
at	Ban	Koh	Saderng	School	and	the	Soontornvej	Border	Patrol	Police	
School	in	Laiwo,	Sangkhlaburi,	Kanchanaburi.						
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รวมนำ้าใจ ต้านลมหนาว 2557/ Fight against coldness 2014 
คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย	คุณนที พานิชชีวะ กรรมการบริษัท	นำาทีมพนักงาน	
เข้าร่วมโครงการ	“รวมนำา้ใจ ต้านลมหนาว 2557”	กบัทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	ในการบรจิาคผ้าห่ม	ข้าวของเครือ่งใช้	และมอบทนุการศกึษา 
ให้กับเด็กและเยาวชน	โรงเรียนบ้านสว้า	ตำาบลห้วยโป่ง	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	เพื่อทุเลาความยากลำาบากของประชาชนยากไร้และเด็กด้อยโอกาส

Mr.Nopporn Boonlapo, Dhipaya Life Assurance  Public Company Limited  CEO,	and Mr.Natee Panichewa,	Director,	lead	a	team	of	 
employees	to	donate	blankets,	consumer	goods	and	scholarship	to	children	at	Ban	Sawa	School,	Huay	Pong,	Bo	Kluea,	Nan.	The	
“Fight against coldness 2014”	was	held	by	The	National	Broadcasting	Services	of	Thailand.   

รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2014”
คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
และคุณนที พานิชชีวะ กรรมการบริษัท	 เข้ารับการประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล	 CEO	
THAILAND	 AWARDS	 2014	 “ผู้บริหารแห่งปี ประจำาปี 2557”	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชา 
นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เพื่อเป็นแนวทางบริหารบุคคล 
ผูป้ระสบความสำาเรจ็	ทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ณ	ศนูย์ประชมุ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Mr.Nopporn Boonlapo, Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
CEO,	and Mr.Natee Panichewa,	Director,	received	the	CEO THAILAND AWARDS 
2014	held	by	the	Broadcaster	and	Journalist’s	Assembly	of	Thailand	to	promote	 
successful	 executives	 who	make	 significant	 contribution	 to	 the	 country’s	 
economic,	social	and	cultural	development.	The	award	presentation	ceremony	
was	held	at	the	Convention	Center,	Chulabhorn	Research	Institute.
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รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” 
“Quality Persons of the Year 2014
คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน)	 เข้ารับการประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล	 “บุคคล
คุณภาพแห่งปี 2014” Quality Persons of the year 2014		ซึ่งจัด
ขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (มสวท.) 
	เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและยกย่องให้เป็นบคุคลทีป่ระสบความสำาเรจ็	ในการ
ดำาเนนิชวีติ	และการอทุศิตนทำากจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ
ชาติ	ณ	ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Mr.Nopporn Boonlapo, Dhipaya Life Assurance Public  
Company Limited CEO, received the Quality Persons  
of the Year 2014	Award	held	by	 the	Foundation	of	Science	 
and Technology Council of Thailand in recognition of successful  
people	who	made	contribution	to	the	society	and	nation.	The	
award	presentation	ceremony	was	held	at	the	Convention	Center,	 
Chulabhorn	Research	Institute.

ปฏิทินชุด “ธ ครองใจไทยทั้งชาติ”รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่น 
รางวัล สุริยศศิธร ครั้งที่ 34/ Dhipaya Life Assurance  Public Company 
Limited Calendar wins award
ปฏิทินตั้งโต๊ะชุด “ธ ครองใจไทยทั้งชาติ”	 ของ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ	 ในประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย	์ จากงานปฏิทินดีเด่นรางวัล	 สุริยศศิธร	 ครั้งที่	
34	ประจำาปี	2557	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	ณ	หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส 
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Blood Donation on 15th National Insurance Day
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	นำาโดยทีมผู้บริหารและพนักงาน	
ร่วมบรจิาคโลหติเนือ่งในโอกาส	วนัประกนัชวีติแห่งชาต ิครัง้ที ่15	ซึง่จดัขึน้
ตดิต่อกนัทกุปี	โดยสมาคมประกนัชวีติไทย	ในการแสดงถงึความสามคัคขีอง
บุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

Dhipaya Life Assurance Public Company Limited	executive	 
and	employees	donated	blood	on	the	15th	National	Life	Insurance	
Day	at	the	Blood	Center,	Thai	Red	Cross	Society.	The	event	is	
held	every	year	by	the	Thai	Life	Assurance	Association	to	show	
the	power	of	unity	of	people	in	the	life	insurance	industry	in	
making	sound	contribution	to	the	country.

Dhipaya Life Assurance 
Public Company Limited 
desk	 calendar	 themed	
“The King of Hearts”	won	 
the	 second	 prize	 at	 the	 
34 th Su r i ya sa s i tho rn 
Award	 2014	 event	 held	
by  Tha i l and  Pub l i c  
Relations Association 
at the Public Relations  
Department Auditorium
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ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในองค์กร/ Safe Driving MOU
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร	ซึ่งจัดขึ้นโดย	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 ในการ 
ที่จะรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่	2558		ณ	สำานักงานใหญ่	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Dhipaya Life Assurance  Public Company Limited signed a Memorandum of Understanding on establishing safe driving culture 
within	an	organization	program	held	by	the	Office	of	Insurance	Commission.	The	campaign	is	aimed	at	raising	public	awareness	on	
safe	driving	during	long-holiday,	especially	New	Year	holiday.	The	event	was	held	at	the	headquarters	of	the	Office	of	Insurance	 
Commission.

ทิพยประกันชีวิต ชวนแบ่งปัน ผ่านโครงการ “บำานาญ 
i - สบาย 789  เพือ่ 5 องค์กรการกศุลสำาหรบัผูส้งูวยั”
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 ขอตอบแทนกลับสู่สังคม
ไทย	 ด้วยโครงการ	 “บำานาญ i - สบาย 789 เพื่อ 5 องค์กรการ
กุศลสำาหรับผู ้สูงวัย”	 บริจาคเงินจำานวน	 789	 บาท	 จากกรมธรรม์	
“บำานาญ ไอ-สบาย 789”	 ในระหว่างวันที่	 15	 กันยายน	 2557	 -	
31	 ธันวาคม	 2558	 เพื่อส่งมอบไปยังองค์กรการกุศลสำาหรับผู ้สูงวัย	 
5	 องค์กร	 ซึ่งมี	 โรงพยาบาลสงฆ์	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข,	
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 จังหวัดปทุมธานี,	 ศูนย์พัฒนา 
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี,	 โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลนครพงิค์	(ภาควชิาผูป่้วยหนกั	กมุารเวชศาสตร์และผูส้งูอาย)ุ

“i-Sabai 789 for 5 Elderly Clubs”
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited, introduced  
the “i-Sabai 789 for 5 Elderly Clubs”	under	which	789	baht	 
from every “i-Sabai 789 for 5 Elderly Clubs” policy issued  
during	15	September	2014	-	31	December	2015	was	donated	 
to	the	5	leading	elderly	clubs	namely	Priest	Hospital,	Department	 
of	Medical	 Service,	Ministry	 of	 Public	 Health	 Social	Welfare	 
Development	Center	Elderly	Pathumthani	and	Ban	Bang	Lamung,	 
Chon	Buri	Metta	Pracharak	(Wat	Rai	Khing)	Hospital,	Department	 
of	 Medical	 Service,	 Ministry	 of	 Public	 Health	 and	 Nakorn	 
Ping	 Hospital	 (Critically	 Patients,	 Pediatrics	 and	 Gerontology	 
Department)
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เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
Increase	Efficiency	and	Human	Resources	Development		

1. สมัมนาแผนงานประจำาปี 2557 “เข้าสูย่คุทองของทพิยประกนัชวีติ”
2014 Plan Seminar: “Dhipaya Life Assurance  Public Company Limited Golden Period”
คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน	จัดสัมมนาแผนงาน
ประจำาปี 2557	ในการผสานแผนงานของทกุฝ่ายเพือ่เสรมิความแขง็แกร่งให้องค์กร	โดยมุง่สูก่าร	“เป็นสถาบนัประกนัชวีติชัน้นำาของไทยทีม่คีวามมัน่คง
ทางการเงินสูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน”	วันที่	1	มีนาคม	2557	ณ	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	กรุงเทพฯ

Mr.Nopporn Boonlapo, Dhipaya Life Assurance Public Company Limited CEO and	 top	 executives	 from	 all	 business	 
units	 participated	 in	 the	 2014	 Plan	 Seminar	 held	 to	 cascade	 annual	 plan	 and	 ensure	 that	 all	 business	 units’	 plan	 
are integrated. This is to help Dhipaya Life Assurance Public Company Limited achieve its goal to “become Thailand’s leading 
insurance company with the strongest financial security and sustainable growth”.	The	event	was	held	on	March	1st,	2014,	
at	the	Emerald	Hotel	Bangkok.

2. ทพิยประกนัชวีติ จดัสมัมนาเชงิสร้างสรรค์กระตุน้แผนงานครึง่ปี 2557
Dhipaya Life Assurance  Public Company Limited Creative Workshop 
คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุสายงาน	จดัสมัมนาเชงิสร้างสรรค์ กระตุน้แผนงานประจำาครึง่ปี 2557  
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	 ตอกยำ้าเป้าหมาย	 “เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำาของไทยที่มี 
ความมั่นคงทางการเงินสูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน”	เมื่อวันที่	23	-	24	สิงหาคม	2557	ณ	โรงแรม	
เวย์	โฮเทล	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

Mr.Nopporn Boonlapo, Dhipaya Life Assurance Public Company Limited CEO,	and	top	 
executives	from	all	business	units	participated	in	the	creative	workshop	held	on	half	
year	plan	which	is	a	significant	part	in	driving	Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	
Limited to “become Thailand’s leading Life insurance company with the strongest 
financial security and sustainable growth”.	The	workshop	was	held	on	23rd -	24th 
August	2014,	at	the	Way	Hotel	Pattaya,	Chon	Buri.
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4. อบรมสมัมนาหลกัสตูรการปรบัปรงุงานให้มปีระสทิธภิาพ  

Work Improvement Training
อบรมสัมมนาหลักสูตรการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ	 สร้างการเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำาคัญ	 
หลักการและขั้นตอนการปรับปรุงการทำางาน	 พร้อมนำาหลักของแนวคิดที่ได้มาปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	สู่การปฏิบัติเพื่อความสำาเร็จ	สร้างศักยภาพขึ้นในองค์กร	เมื่อวันที่	19	-	20	พฤศจิกายน	
2557	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	กรุงเทพ	

Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited	held	the	Work	Improvement	Training	 
to	 help	 its	 employees	 improve	work	 efficiency	 and	 understand	 the	 importance,	 
framework	 and	 process	 of	 performance	 improvement.	 The	 training	was	 aimed	 at	 
enabling	 its	 employees	 to	 apply	 such	 framework	 into	 their	 routine	 for	 enhanced	 
success	that	will	lead	to	organization’s	success	and	improved	capability.	The	training	
was	held	on	November	19th	-	20th,	2014	at	the	Windsor	Suites	Bangkok	Hotel.

3. อบรมสมัมนาหลกัสตูรการบรหิารความขดัแย้ง
Conflict Management Training 
อบรมสัมมนาหลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง	 โดยสร้างโอกาสจากความขัดแย้ง	 หลักสูตรสำาหรับ
ผู้นำาหรือหัวหน้างาน	 ในการวิเคราะห์สถานการณ์	 องค์ประกอบต่างๆ	 ที่เป็นสาเหตุของความ 
ขดัแย้ง	และสามารถดำาเนนิการแก้ไขหรอืใช้ความขดัแย้งให้เกดิประโยชน์แก่บคุคลและองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2557	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	กรุงเทพ

Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited	held	the	Conflict	Management	Training	 
for	 its	leadership	team.	The	participants	were	guided	through	guideline	on	how	to	
analyze	situation	and	conflict	factors	and	how	to	solve	conflict	or	turn	such	conflict	the	
best	benefits	for	individuals	and	organization.	The	workshop	was	held	on	November	
7th,	2014,	at	Windsor	Suites	Bangkok	Hotel.
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เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาตัวแทน
Increase	Efficiency	and	Agent	Development		
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1. งาน Productivity Kick Off  กจิกรรมเพิม่ผลผลติ
คุณกิตติ ชุณหชวาลวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด	จัดงาน	
Kick Off	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด	 พร้อมให้ความรู้และกระตุ้นผลผลิต	 ตัวแทนและผู้บริหาร	 เป็น
ประจำาทุกเดือน
Mr.Kitti Chunhachavanwong,	Chief	Agency	and	Marketing	Officer,	chaired	the	monthly	
Kick Off event	to	allow	agents	and	the	Company’s	executives	to	exchange	informa-
tion,	opinions	and	knowledge	in	order	to	inspire	and	boost	productivity.

4. งาน รวมพลคนทพิย ฉลองครบรอบ 3 ปี จดัอบรมเพือ่เพิม่พนู
ศกัยภาพตวัแทนและผูบ้รหิาร
Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 3rd Anniversary
คุณกิตติ ชุณหชวาลวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด	จัดงาน	
รวมพลคนทิพย ครบรอบ 3 ปี ประกันสามัญฯ	อบรม-สัมมนาในการเสริมสร้างศักยภาพตัวแทนของ
บริษัทและผู้บริหาร	รวมถึงสร้างความสามัคคีให้กับฝ่ายขายทุกระดับ		วันที่	13	-	14	กันยายน	2557

Mr.Kitti Chunhachavanwong, Chief	Agency	and	Marketing	Officer,	hosted	the	“Dhipaya 
Agents’ Power”	 workshop	 in	 celebration	 of	 the	 Company’s	 3rd Anniversary. The 
event	is	aimed	at	enhancing	the	capability	of	Dhipaya’s	agents	and	executives	and	 
strengthening	 relationship	 among	 its	 agents	 at	 all	 level.	 The	 event	was	 held	 on	 
September	13th -	14th,	2014.

2. งาน Fast Track Business เพือ่ชกัชวนและสร้างตวัแทนใหม่
คุณกิตติ ชุณหชวาลวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด	จัดงาน	
Fast Track Business	นำาเสนอทางที่เร็วสุดสู่ความสำาเร็จ	เพื่อชักชวนผู้มุ่งหวังเข้าสู่ธุรกิจ	พร้อมให้
ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน	เป็นประจำาทุกเดือน

Mr.Kitti Chunhachavanwong, Chief	Agency	and	Marketing	Officer,	chaired	the	monthly	
Fast Track Business	workshop	to	provide	 information	and	knowledge	on	financial	
planning and inspire interested persons to join Dhipaya Life Assurance Public Company 
Limited	and	take	the	fast	track	to	success.

3. งาน Fast Start Camp จดัอบรมเพิม่พนูศกัยภาพตวัแทนใหม่ 
คุณกิตติ ชุณหชวาลวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด	จัดงาน	
Fast Start Camp	เพื่ออบรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพตัวแทนใหม่	เป็นประจำาทุกไตรมาส

Mr.Kitti Chunhachavanwong,	Chief	Agency	and	Marketing	Officer,	chaired	the	quarterly	
Fast Start Camp,	the	training	for	new	recruits	to	enhance	their	skills	and	capability.
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