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วิสัยทัศน์ (Vision)

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

พันธกิจ (Mission)

ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
To provide added value in the best interest 
of all stakeholders

SUSTAINABLE
GROWTH
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ก�ำหนดทิศทำงธุรกิจบนรำกฐำนควำมเช่ือม่ัน

With the support from our robust management team, 
ในกำรเติบโตอย่ำงม่ันคงและยั่งยืน ด้วยกำรบริหำรจัดกำรท่ีเข้มแข็ง 

we determine our business direction on the fundamental  
belief in sustainable and stable growth.
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สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ผู ้ถือหุ ้น

Building the confidence for shareholders
จำกผลก�ำไรที่เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง

with sustainable profit growth
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd.

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

รายการ
Description

2558 
(2015)

2557 
(2014)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
Increase 

(Decrease)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

Change (%)

เบี้ยประกันภัยรับ 5,220.70   4,290.65   930.05  21.68 
Premium Written  

กำาไรจากการรับประกันภัย 540.97   407.43   133.54  32.78
Profit on underwriting 

รายได้จากการลงทุนรวม 400.62   391.63   8.99  2.30
Net income on investments  

กำาไรสุทธิ 428.05   404.25   23.80  5.89
Net Profit  

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.24   0.24   -   - 
Basic earning per share (Baht)  

สินทรัพย์รวม 11,702.74   8,480.11   3,222.63  38.00
Total Assets  

ส่วนของเจ้าของ 3,543.12   2,836.80   706.32  24.90
Total Owners’ Equity
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board of Directors 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี นับแต่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) ก่อตั้งมา บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตและประสบความส�าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2554 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ มีผล 
ขาดทุนประมาณ 50 ล้านบาท แต่เพยีงปีที ่3 (2556) บรษิทัฯ มกี�าไร
เกือบ 100 ล้านบาท และปีที่ 4 (2557) มีก�าไรเกือบ 400 ล้านบาท  
และสามารถหักล้างขาดทุนสะสมได้หมด ส�าหรับในปี 2558  
นบัว่าบรษัิทฯ ประสบความส�าเรจ็อย่างสงูมกี�าไรเกอืบ 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินการโดยมีการปรับปรุงกลยุทธ์และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจการค้าที่ผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 
เริ่มแรกก่อตั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นหารายได้เพิ่มเบี้ยประกันและมีการ
ระดมทุนเพิ่มขึ้นเพ่ือการเจริญเติบโตและความม่ันคง ซึ่งท�าให ้
เบี้ยประกันของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเพียง 180 ล้านบาทในปีแรก 
(2554) ที่ก่อตั้ง เป็น 5,200 ล้านบาท ในปี 2558

ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการ โดย
ใช้ก�าลังคนน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง และ 
ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าสู ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในป ี
2559 นี้

ความส�าเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
ทีเ่กีย่วข้อง จงึขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุท่าน คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคน และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า 
ทกุท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมอื  ความไว้วางใจ และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการเติบโต 
ที่มั่นคงต่อไป เพื่อท่ีจะเป็น “พลังเคียงข้างคุณ (The Power  
Beside You)” 

Over the five years since the establishment of Dhipaya 
Life Assurance Public Company Limited, the Company 
has continually grown and achieved success. Although the 
Company had encountered the loss of 50 million baht in 
2011, as a newly-established corporation, our net profit 
almost reached 100 million baht in the third year (2013) 
and nearly 400 million baht in the fourth year (2014).  
As a result, accumulated losses were entirely eliminated. 
In 2015, the Company celebrated success as our net profit 
reached almost 500 million baht. 

The milestone evidently reflects our endeavors spent 
with the alteration of strategies and the enhancement of 
management efficiencies to correspond with fluctuating 
economic and trade conditions currently encountered by 
Thailand and other countries across the world. Looking 
back to our early years, the Company emphasized on the 
increase of income from premiums and increased funding 
in order to accelerate growth and stability. Consequently, 
the Company’s premiums have grown from 180 million 
baht in our first year (2011) to 5,200 million baht in 2015.

Presently, the Company focuses on the enhancement of 
management efficiencies such as the utilization of less 
manpower but with higher productivities, along with the 
reduction of unnecessary expenses. Hence, the Company 
has continued to succeed and aim to become a listed 
company in the Stock Exchange of Thailand in 2016.

All of the Company’s achievements and successfulness 
can only happen with the help and collaborations from 
all parties involved. Therefore, on behalf of the Company,  
I would like to show my gratitude and appreciation to  
every shareholder, directors, executives and all employees. 
Most importantly, the Company is truly grateful for the 
trust, support and contributions from our business partners 
and customers that has been provided to the Company 
through out the years. Moreover, the Company will strive 
to constantly improve for securing a sustainable growth 
to reflect our philosophy as “The Power Beside You”.

บรรพต หงษ์ทอง
Mr. Banphot Hongthong

ประธานกรรมการบริษัท
Chairman
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
Message from Chief Executive Officer 

ในปีที่ผ่านมาถือเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้อย่าง 
สง่างาม จากผลงานเบีย้ประกนัภยัรบัรวมปี 2558 กว่า 5,000 ล้านบาท  
ซึ่งเติบโตกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 20 และเบี้ยประกันภัยรับรวม 
ขึน้มาอยูเ่ป็นอันดับท่ี 10 ของอตุสาหกรรม รวมถงึการได้รบัรางวลั
บริษัทประกนัชวิีตท่ีมพีฒันาการดเีด่น ในงานประกาศรางวัลประกนัภยั 
ดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurancs Awards) ประจ�าปี 
2558 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  
เป็นบรษิทัทีม่กีารพฒันาแบบก้าวกระโดด และโดดเด่นในอตุสาหกรรม 
ประกันชีวิต

และในปี 2559 เป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) โดยเราได้วางเป้าหมายเบีย้ประกนัรบัรวมไว้ที ่6,000 
ล้านบาท หรอืเติบโตกว่าปีทีผ่่านมาร้อยละ 15 ซึง่ในปีนีบ้ริษทัได้เร่ิม
สิ่งใหม่ๆ ทั้งในเรื่องการย้ายส�านักงานใหญ่แห่งใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับบริษัทฯ และมี
แผนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งการขยายช่องทางธุรกิจ 
ในส่วนของประกันชีวิตสามัญ Bancassurance กับพันธมิตร 
ทางการค้าเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการที่
บริษัทฯ จะด�าเนินแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในปีแห่งการท้าทายนี้

ในนามของบรษัิท ทพิยประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) ขอให้ค�ามัน่ว่าจะ
ด�าเนินธุรกจิอย่างมอือาชีพ ยดึมัน่ในหลกับรรษทัภิบาล เพือ่ให้บรษัิท 
ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ 
ในโอกาสนี ้ขอขอบคณุท่านคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน พนัธมติร
ทางการค้า ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีได้ให้การสนับสนุน 
การด�าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

The past year has clearly proven the potential of Dhipaya 
Life Assurance Public Company Limited as the Company 
has sustained in the life insurance industry with pride.  
The income from insurance premiums totaled more than 
5,000 million baht, this represents 20% growth compared 
to the previous year, which makes our insurance premiums 
received ranked 10th among our peers within the industry. 
Furthermore, the Company’s success is also illustrated 
through the Prime Minister’s Insurance Awards 2015, which 
is granted to endorse our tremendous growth in Thailand’s 
life insurance industry. 

New challenges await us in 2016 as the Company has 
shifted our target income from insurance premiums 
to 6,000 million baht or a 15% growth compared to 
2015. Additionally, in this year, Dhipaya Life Assurance 
Public Company Limited has initiated a series of new 
objectives. Such as the relocation of our headquarters to 
serve our growing business and to reflect our company’s  
identity, the Company is ready to move forward with  
several strategies and plans for the development of  
products that respond better to customer’s demand 
with the current situations. With regard to the expansion 
of business channel, the Company will embrace the  
Bancassurance and new business partners in order to fully 
explore our business opportunities. Above all, the year 
2016 will mark another significant occasion for Dhipaya 
Life Assurance Public Company Limited as the company 
will enter the Stock Exchange of Thailand in this year. 

On behalf of Dhipaya Life Assurance Public Company 
Limited, I would like to promise all of you that we will 
operate our business with professionalism, strict obligation 
to the good corporate governance principles which will 
bring the Company towards stable and sustainable growth. 
Ultimately, I would like to use this occasion to show my 
gratitude and appreciation to all directors, executives, 
employees, business partners and every supporter for your 
encouragement and participation through out the years.  

นพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer
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ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียด้วยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี

We dedicate to act on the best interest of 
our stakeholders with integrity and transparency

ยึดมั่นในควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล

in compliance with the corporate 
governance 
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เคียงข้ำงสังคมและสิ่งแวดล้อม

Standing beside communities and environments

ก้ำวสู ่อนำคตด้วยควำมย่ังยืน

to move towards a sustainable future
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ความเป็นมาของบริษัท

Corporate Milestones

 2467
บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์อินชัวรันส์ จ�ากัด 
(CUL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2467  
ในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษ
และชาวจนี ด�าเนนิการทัง้ด้านธุรกิจประกนัภัย
และประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่ม
ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 2473
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473  
บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์อินชัวรันส์ จ�ากัด 
(CUL) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ภายในราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย  
อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือ
ความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472

 2527 

บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้น 
ด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน 40 ล้านบาท  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมี 
ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน

 2528  

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 60 ล้านบาท

 2531  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ  
ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น  
บริษัท สยามประกันชีวิต จ�ากัด

 2533 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 70 ล้านบาท

 2549  
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 183 ล้านบาท

 2552 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 271 ล้านบาท

 2556  

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ�ากัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ  
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และ 
ในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเป็น 1,476 ล้านบาท

 2559      

เดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการย้าย
ที่ท�าการของส�านักงานใหญ่จากอาคารโอเชี่ยน
ทาวเวอร์ 2  มาอยู่ที่เลขที่ 63/2 อาคาร 
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 2536  
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 
140 ล้านบาท และได้ท�าการย้ายที่ท�าการของ
ส�านักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายงัอาคาร
โอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ท่ี 30 ตัง้อยูเ่ลขที่  
75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30  
ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 2534 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 100 ล้านบาท

 2551 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 213 ล้านบาท

 2553 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 321 ล้านบาท

 2554  

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 444 ล้านบาท และได้มีการเปลี่ยนแปลง 
ครัง้ส�าคญั โดยมกีารจดทะเบยีนเปล่ียนชือ่จาก  
บริษัท สยามประกันชีวิต จ�ากัด มาเป็นบริษัท 
ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่
ที่มากด้วยประสบการณ์เข้ามาบริหารงาน

 2555 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 968 ล้านบาท

 2557 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 1,741 ล้านบาท

 2558 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็น 2,525 ล้านบาท  โดยเรียกช�าระแล้ว 
1,867 ล้านบาท
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 1924
China Union Life Insurance Co., Ltd. 
(CUL) was founded in Hong Kong in 1924  
by British and Chinese businessmen 
to operate life and non-life insurance 
businesses. Thereafter the Company 
expanded and opened branches in 
Southeast Asia. 

1930
On 23 June 1930, CUL was granted 
the license to operate business 
in the Kingdom of Thailand after 
the enactment of Control of Trade 
Interfering Public Safety or Peace Act 
B.E. 2472. 

1984 
The Company underwent a significant 
change as a group of Thai investors 
acquired the Company’s shares 
with 40 million baht registered 
capital on 16 May 1984. Professional 
management team was appointed to 
operate the company. 

 1985  

Registered capital increased 
to 60 million baht.

 1988  
On 12 May 1988, the Company 
was renamed to Siam Life Insurance 
Co., Ltd. 

 1990 

Registered capital increased 
to 70 million baht.

 2006   
Registered capital increased 
to 183 million baht.

 2009 

Registered capital increased 
to 271 million baht.

 2013 
On 9 January 2013, the Company 
registered the transformation to 
a public limited company at the 
Department of Trade Development, 
Ministry of Commerce, in the name
Dhipaya Life Assurance Public Company 
Limited. In the same year, registered 
capital increased to 1,476 million baht.

 2016      

In January 2016, the Company 
relocated the Head Office from Ocean 
Tower 2 to 63/2 Dhipaya Insurance 
Plc Building on 1st, 3rd ,4th ,5th and 6th 
Floor on Rama 9 Road, Huay Kwang, 
Bangkok

 1993   
Registered capital increased 
to 140 million baht. The Head Office 
was relocated from Sinthorn Building 
to Ocean Tower 2 on 30th Floor at 
75/72-75 Ocean Tower 2, Sukhumvit 
19, Kloeng Toei Nua, Wattana, Bangkok. 

 1991 

Registered capital increased 
to 100 million baht.

 2008 

Registered capital increased 
to 213 million baht.

 2010 

Registered capital increased 
to 321 million baht.

 2011  

Registered capital increased 
to 444 million baht, following by a 
significant change as the Company was  
renamed from Siam Life Insurance Co., Ltd.  
to Dhipaya Life Assurance Co., Ltd.  
A team of new generation with a 
flair of high management skills was 
appointed to operate the company.

 2012 

Registered capital increased 
to 968 million baht.

 2014 

Registered capital increased 
to 1,741 million baht.

 2015 

Registered capital increased 
to 2,525 million baht with the paid-up 
capital of 1,867 million baht 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

Business Operations

ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

	 1.	 การประกันชีวิตประเภทสามัญ		(Ordinary	Life	Insurance)	

  เป็นการประกันชีวิตส�าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งจะมีจ�านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่าต้ังแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะส�าหรับ 
ผู ้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป การพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู ่กับแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
โดยผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนอนาคตเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง  
เพราะการประกนัชวีติประเภทสามญัมมีากมายหลายรปูแบบ แต่ละแบบจะมลีกัษณะความคุม้ครองชวีติ ผลประโยชน์เงนิคนื ระยะเวลาเอาประกนัภยั  
และระยะเวลาการช�าระเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป ประกอบไปด้วยดังนี้

 	 1.1	 แบบตลอดชีพ	(Whole	Life	Insurance)

   เป็นการประกนัชวีติทีม่รีะยะเวลาคุม้ครองยาวตลอดชพีทีเ่น้นการให้ผลประโยชน์ด้านความคุม้ครองชวีติเป็นหลกั ถ้าผูเ้อาประกนัภยั 
เสยีชวีติลงภายในระยะเวลาของการประกนัภยั บรษิทัจะจ่ายจ�านวนเงนิเอาประกันภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ หรือถ้าผูเ้อาประกนัภยัมชีีวิตอยู ่ณ วันที่ 
กรมธรรม์ครบก�าหนดสญัญา เช่น อายคุรบ 90 ปี หรอืสงูสดุทีอ่ายคุรบ 99 ปี จะได้รับเงนิคืนตามจ�านวนทนุประกนัภยั วตัถุประสงค์ของการประกนัภัย 
แบบตลอดชพีนี ้กเ็พือ่สร้างกองทนุมรดกไว้เป็นหลกัประกันให้กบัสมาชิกในครอบครัวทีอ่ยูใ่นความอปุการะเมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติลง ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้ 
ตกเป็นภาระของครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง 

	 	 1.2	 แบบสะสมทรัพย์	(Endowment	Insurance)

   เป็นการประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเม่ือมีชีวิตอยู่ ณ วันท่ีกรมธรรม ์
ครบก�าหนดสญัญา หรอืจ่ายเงนิเอาประกนัภัยให้แก่ผูร้บัประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติลงภายในระยะเวลาของการประกนัภยั การประกนัชวิีต 
แบบสะสมทรัพย์มีส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ซึ่งแบบประกันนี้จะเน้นการให้ผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์เป็นหลัก  
ดงันัน้การประกนัแบบสะสมทรพัย์จงึมผีลประโยชน์เงนิคนืหลายรปูแบบ ทัง้เงนิคนืในระหว่างระยะสญัญาและเมือ่สญัญาครบก�าหนด รวมถึงมีระยะเวลา 
เอาประกันภัยและระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตามแต่ละวัตถุประสงค์ของการออมเพื่ออนาคตที่แตกต่างกัน 
ของผู้เอาประกันภัย

 	 1.3	 แบบชั่วระยะเวลา	(Term	Insurance)	

   เป็นการประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู ้รับประโยชน์เมื่อผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง 
ภายในระยะเวลาของการประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 18 ปี เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิต 
แบบชั่วระยะเวลานี้ มุ่งเน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตเป็นหลัก ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ และไม่มีเงินคืนให้หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 
กรมธรรม์ครบก�าหนดสัญญา ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันภัยจึงต�่ากว่าแบบประกันชีวิตประเภทสามัญอื่นๆ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง 
แต่มีความสามารถในการช�าระเบี้ยประกันภัยต�่า เพื่อสร้างกองทุนป้องกันไม่ให้หนี้สินตกเป็นภาระกับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ก่อนวัยอันควร 

 	 1.4	 แบบบ�านาญ	(Annuity	Insurance)

   เป็นการประกันชีวิตที่มีลักษณะที่มุ่งเน้นการออมเงินในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังอยู่ในวัยท�างานและมีรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สร้างหลกัประกนัรายได้ให้แก่ผูเ้อาประกันภัยไว้ใช้อย่างเพยีงพอตามความต้องการยามเกษยีณอายหุรอืยามชราภาพ ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะได้รบั 
เงนิบ�านาญเป็นรายงวดอย่างสม�า่เสมอ ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยทัว่ไปบริษทัจะเร่ิมจ่ายเงนิบ�านาญอย่างน้อยต้ังแต่ผูเ้อาประกนัภยั 
มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่ต�่ากว่า 85 ปี ทั้งนี้ การประกันชีวิตแบบบ�านาญจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนรับเงินบ�านาญ ยกเว้น 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์  
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Type	of	Life	Insurance	Products	

	 1.	 Ordinary	Life	Insurance

  Designed for people with middle-level income, the Ordinary Life Insurance offers life insurance plan for insured 
individuals with a minimum sum insured of 50,000 baht. Consideration of insurance may or may not require health check-up, 
depending on the types of insurance policy. The insured is able to plan the future for security according to individual needs. 
There is a wide array of Ordinary Life Insurance plans. Each offers different scopes of coverage, benefits, insured period and 
payment period as follows:  

	 	 1.1	 Whole	Life	Insurance

   The policy offers lifetime protection with emphasis of benefits on life protection. In the event that the insured 
passes away within the insured period, the Company will pay benefits to the beneficiary. In case the insured is alive on 
the policy expiry date, i.e. the insured lives up to 90 years old or 99 years old at the maximum, the entire amount of sum  
insured will be returned. Key objective of the Whole Life Insurance is to inherit a fund for family members under the  
insured’s custody after the insured passes away in order to ease the burden of family members. 

	 	 1.2		 Endowment	Insurance

   Endowment Insurance is determined to pay the sum insured to the insured who is alive on the policy expiry 
date or when the insured passes away during the policy period. The Endowment Insurance is a combination of life protection 
and savings with a major emphasis on building up a savings plan. Subsequently, Endowment Insurance offers a wide variety 
of benefits, including returns during policy period and at the policy’s maturity. Endowment Insurance comes with various 
coverage periods and premium payment periods designed to respond to the insured’s different objectives of savings for 
future.  

  1.3		 Term	Insurance

   With the Term Insurance, the sum insured will be paid to the beneficiary when the insured passes away during 
the policy period. For example, coverage period generally has 5, 10, 15 or 18 years of protection. Key objective of Term 
Insurance emphasises death protection without savings plan or returns of benefits at the end of policy period. Premiums are 
hence lower than other types of life insurance. Term Insurance is therefore appropriate for the insured who requires high 
protection with ability to afford low premiums in order to prevent the remaining family members from financial burden in 
case a sudden event occurs with the insured.  

	 	 1.4		Annuity	Insurance

   Annuity Insurance concentrates on building up savings for working people who earn regular income with the 
key objective of establishing security of adequate income for the insured after retirement. The insured will receive regular 
amount of pension through the period stated by the policy. Generally, the Company will start to pay the pension at least 
when the insured turns 55 years old and beyond 85 years old. Consequently, the Annuity Insurance will not return any other 
benefits before pension, except the case of death, whereby the Company will pay the sum insured to the beneficiary as 
agreed.         
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	 2.	 การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม	(Group	Insurance)

  2.1	 ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการ	(Group	Term	Life)

   เป็นการประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองกลุ่มสมาชิกภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยทั่วไปจะเป็นสวัสดิการที่นายจ้างซื้อความ
คุ้มครองให้กับลูกจ้าง ปกตินายจ้างจะเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด หรือช�าระให้ครึ่งหนึ่ง แต่การประกันชีวิตกลุ่มนี้จะมีเงื่อนไข คือ สมาชิก
ผู้เอาประกันภัยร่วมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือ 75% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท กรมธรรม์เป็นสัญญา
แบบปีต่อปี อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย จ�านวนสมาชิก เพศ อายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมด ลักษณะของธุรกิจ และหน้าที่การท�างาน 
โดยจะค�านวณเป็นอตัราเบีย้ประกันภัยอัตราเดียวส�าหรบัสมาชกิทกุคนในกลุม่นัน้ๆ ซึง่อตัราเบีย้ประกนัภยัจะต�า่กว่าการประกนัชวิีตประเภทสามัญ 
การช�าระเบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งช�าระเป็นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน หรือรายปี

 	 2.2	 ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ	(Group	Mortgage)

   เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย (ผู้กู้) ที่มีภาระหน้ีสินอยู่กับสถาบันการเงิน (เจ้าหน้ี) โดยทั่วไปจะให้ 
ความคุม้ครองกรณกีารเสยีชีวติหรือการทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง มีระยะเวลาความคุ้มครองและทนุประกนัภยัท่ีสอดคล้องกบัระยะเวลาการผ่อนช�าระ
และภาระหนีส้นิ ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึน้ระหว่างการผ่อนช�าระหน้ีกับผูเ้อาประกนัภยัและกรมธรรม์ยงัมผีลบงัคับ บรษิทัจะเป็นผูป้ลดหรอื
แบ่งเบาภาระหนีสิ้นค้างช�าระแทนทายาทของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือปกป้องครอบครวัทีอ่ยูข้่างหลังจากปัญหาหน้ีสนิหรือการถกูยดึทรพัย์ และเพือ่ให้
ผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะยังคงเป็นของทายาทและครอบครัวต่อไป โดยสถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์
หลักและเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามจ�านวนภาระหนี้คงค้างช�าระที่ผู้เอาประกันภัยยังคงเหลืออยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ 

	 2.		 Group	Insurance

  2.1	 Group	Term	Life
   Under one same policy, the Group Term Life offers protection to a group of insured. Generally, the policy comes 
in the form of welfare that an employer provides for the employees. Employer can pay the entire or half of the premiums 
for employees, depending on employment agreement. Majority of clients of Group Term Life are company employees. Group 
Term Life requires that a group of insured must exceed 10 persons or account for 75% of the company’s total workforce. 
The policy is made on a yearly basis. The premiums vary according to the sum insured, number of employees, as well as 
gender, average age, type of business and responsibilities of the employees. One particular rate of premiums will be applied 
to all group members for which premiums are generally lower than Ordinary Insurance. Payment of premiums can be settled 
monthly, quarterly or yearly. 

 	 2.2		Group	Mortgage

   Group Mortgage provides protection for the insured who has debt obligations with financial institution or 
creditor. Generally, the policy provides the protection in case of death or permanent disability. Period of protection and 
amount of sum insured vary according to the period of payment and the conditions of debt obligation. In the event that 
an unexpected situation occurs with the insured during repayment period while the policy is still valid, the Company will 
ease the repayment of debt obligations on behalf of the heir of the insured. As a result, the family will be prevented from 
financial burden or property confiscation. The insured will be assured that the rights over the property will remain with the 
heir and family. Financial institution or creditor will hold the main policy and serves as the beneficiary of the amount unpaid 
by the insured.
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(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

เบ้ียประกันภัยรับ

Premiums	

2556

(2013)

2557

(2014)

2558 

(2015)

ปีแรก
First year 3,370,789,313 3,135,295,496 3,808,891,795 

ปีต่อ
Renewal year 667,948,177 1,155,357,602 1,411,806,453

รวม
Total 4,038,737,490 4,290,653,098 5,220,698,248 

โครงสร้างรายได้	ปี	2556	-	2558		แยกตามประเภทการประกันภัย

Income	structure	for	2013	-	2015	classified	by	types	of	insurance

ประเภทการรับประกัน
Type	of	insurance	product จำานวน	(บาท)	

Total	(baht)
จำานวน	(บาท)	
Total	(baht)

จำานวน	(บาท)	
Total	(baht)

2556	(2013) 2557	(2014) 2558	(2015)

สัดส่วน	
(%)

สัดส่วน	
(%)

สัดส่วน	
(%)

ประกันสามัญ	 974,677,068	 24.13	 1,382,381,390	 32.22	 1,607,502,389	 30.79
Ordinary	

  แบบตลอดชีพ 92,015,422 2.28 152,821,185 3.56 196,955,252 3.77
  Whole Life Insurance 

  แบบสะสมทรัพย์ 763,104,245 18.89 1,042,205,957 24.29 1,176,434,072 22.53
  Endowment Insurance 

  แบบบ�านาญ 110,803,397 2.74 171,019,861 3.99 211,886,811 4.06
  Annuity Insurance 

  แบบชั่วระยะเวลา 83,693 0.002 124,535 0.003 271,843 0.005
  Term Insurance 

  สัญญาเพิ่มเติม 8,670,312 0.21 16,209,852 0.38 21,954,711 0.42
  Rider 

ประกันกลุ่มสวัสดิการ	 544,906,522	 13.49	 339,785,790	 7.92	 185,303,302	 3.55
Group	Term	Life	

ประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ	 2,519,153,900	 62.37	 2,568,485,917	 59.86	 3,427,892,557	 65.66
Group	Mortgage	

																รวม	 4,038,737,490	 100	 4,290,653,097	 100	 5,220,698,248	 100
                 Total
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รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทปี	2558

2015	Operating	Performance

รายได้

v	 รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมก่อนหักประกันต่อ (เบี้ยรับรวม) เติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2558 มีเบี้ยรับรวมเป็นจ�านวนเงิน 5,221  
ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ที่มีเบี้ยรับรวมจ�านวนเงิน 4,290 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ 
ที่เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และเป็นการ 
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม 

v	 รายได้จากเงินลงทุน	

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์ และก�าไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นจ�านวนเงิน 401 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ร้อยละ 2 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรวมประมาณ
ร้อยละ 4.6 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากกรอบนโยบายการลงทุนมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับกลยุทธ์การบริหาร 
ความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถรักษา 
รายได้เงินลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ค่าใช้จ่าย

v	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วยเงินส�ารองประกันภัยเพิ่ม (ลด) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ซึ่งในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายรับประกันเป็น
จ�านวนเงิน 4,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 21 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากเบี้ยประกันที่เติบโตขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) สะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายรายการส�าคัญ ดังนี้

	 l เงินส�ารองประกันภัย เพิ่มจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2558 มีเงินส�ารองเพิ่มเป็นจ�านวนเงิน 2,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 
34 เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท�าให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องตั้งเงินส�ารองในจ�านวนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
	 l ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการ ลดลงอย่างมนัียส�าคัญ  กล่าวคือ ในปี 2558 ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการ
สินไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงิน 71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 62 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ
การรับประกันภัย

	 l ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เป็นจ�านวนเงิน 281 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 33 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

กำาไรสุทธิ

v	 กำาไรสุทธิ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.89 เนื่องจากบริษัทฯ วางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับรายได้จากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีก�าไรเพิ่มขึ้น โดยมียอดก�าไรสะสมรวม 550 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่บริษัทฯ มียอดก�าไรสะสม 122 ล้านบาท
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Income

v	 Income	from	Premiums		

 Gross premium revenue of the Company has continually grown in 2015. The value of premiums totaled at 5,221 million 
baht, representing a 22% increase from 4,290 million baht gained in the same period of 2014. The increase of premiums 
was the result of economic stimulus policy of the government by which the surge ratio was higher than overall economic 
growth. 

v	 Income	from	Investment	

 In 2015, net investment income of the Company totaled 401 million baht, contributing by interest earned, dividend,  
profit from asset sales and profit from the adjustment of trading stock fair value. The performance represented 2%  
growth from 2014, with the average return on investment (ROI) of 4.6% per year due to flexible investment policy  
that corresponds with economic situations, side by side with efficient investment risk management strategy. Even though  
the fluctuation of stock market was evident at the end of the year, the Company was able to retain revenue from  
investment at the predetermined target. 

Expenses 

v	 Total	Underwriting	Expenses			

 Total underwriting expenses of the Company comprise the increase (decrease) of insurance policy reserves, benefits  
paid by the requirements of policies, expenses of claims and claim management, salaries and commissions and other  
underwriting expenses. In 2015, total underwriting expenses was 4,885 million baht, representing a 21% increase from 
2014, which was in accordance with the increasing premiums (+22%). The performance clearly reflected the Company’s  
ability on efficient expense controlling, particularly the following major expenses: 

	 l Reserves: In 2015, total reserves rose by 2,570 million baht from the previous year, representing a 34% increase, 
which was the result of rapid growth of insurance premiums that required the Company to raise higher amount of reserves 
according to the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC).   

 l Expenses	 of	 claims	 and	 claim	management: In 2015, total claims and claim management expenses  
significantly reduced. Expenses of claims and claim management was 71 million baht which decreased by 62% from 2014. 
The result has proved the efficiencies and ability of the Company in terms of underwriting management. 

 l Other	Underwriting	Expenses:	In 2015, other underwriting expenses totaled 281 million baht or a 33% decrease 
from 2014. The outcome clearly demonstrated the Company’s efficiencies and ability in terms of expense management. 

Net	Profit	

v	 Net	Profit	 

 In 2015, net profit reached 428 million baht, representing a 5.89% increase from 2014 due to successful marketing  
strategies that correspond with situations, as well as efficient expense control policy and investment revenue which  
had met the targets. Accumulated profit reached 550 million baht, compared to the accumulated profit of 122 million baht 
in 2014. The year had marked a considerable rise in profit for the Company. 



24 

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

รายการ	Description 2558	(2015) 2557	(2014) 2556	(2013)

เบี้ยประกันภัยรับ
Premium Written

5,220.70  4,290.65 4,038.74 

ก�าไรจากการรับประกันภัย
Profit on underwriting

540.97 407.43 113.97 

รายได้จากการลงทุนรวม
Net income on investments

400.62 391.63 159.51

ก�าไรสุทธิ
Net Profit

 428.05 404.25 94.90

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)
Basic earning per share (Bath)

 0.24  0.24  0.07

สินทรัพย์รวม
Total Assets

 11,702.74 8,480.11  5,646.41

ส่วนของเจ้าของ
Total Owners’ Equity

 3,543.12 2,836.80 1,960.29

CAR RATIO *364% 391% 392%

*  เป็นค่าประมาณการณ์ (Estimated value)

รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทปี	2558

2015	Operating	Performance



25  

SUSTAINABLEGROWTH

เบี้ยประกันภัยรับ
Premium	
Written

กำาไรสุทธิ
Net	Profit

สินทรัพย์รวม
Total	Assets

2556	(2013)

2556	(2013)

2556	(2013)

2557	(2014)

2557	(2014)

2557	(2014)

2558	(2015)

2558	(2015)

2558	(2015)

4,038.74 

94.90

 5,646.41

4,290.65 

404.25 

8,480.11

5,220.70 

428.05

 11,702.74
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ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุน

Investment	Performance

ธุรกิจการลงทุนของบริษัท

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจการลงทุน ท่ีเป็นธุรกิจท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้ถอืว่าเป็นรายได้หลกัของบริษทัประกนั ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจึงให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดนโยบายการลงทนุ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงติดตามควบคุมการลงทุน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย 
และกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการด�าเนินการลงทุน จึงก�าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนที่มีกระบวนการ ระบุ ควบคุม 
จัดการและคอยติดตามความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�านึงถึงความถี่และความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนหรือความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยวัดความเสี่ยงทั้งด้านตลาด ด้านเครดิต และการกระจุกตัวของการลงทุนทุกประเภท

ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนปี	2558

 ภายใต้ภาวการณ์ลงทุนที่ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวการณ์ลงทุนในตราสารทุนที่ดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ได้ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 1,497.67 จุด ณ ต้นปี 2558 มาอยู่ที่ระดับ 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็นการปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 14.00

 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 3,419.55 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 
11,828.64 ล้านบาท เทียบกับ 8,409.09 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.66  โดยมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นมูลค่า 5,735.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.49 ตราสารหนี้ที่ค�้าประกันโดยรัฐบาลคิดเป็นมูลค่า 3,055.66 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 25.83 หน่วยลงทุนคิดเป็นมูลค่า 2,431.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.56 เงินฝากสถาบันการเงินคิดเป็นมูลค่า 417.58 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 3.53 ตราสารทนุคดิเป็นมูลค่า 6.96 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.99 และเงนิให้กูย้มืโดยมกีรมธรรม์ประกันภยัค�า้ประกนั
เป็นจ�านวน 70.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60

Investment	

 It is important for the Company to prioritise investment as it plays a vital role toward the operation and security  
of the Company and returns from investment are particularly major revenue of the Company. Accordingly, the Board 
of Directors has paid high attention to the determination of investment policy, management policy, risk management  
and investment control. All the endeavours are spent to assure the Company has implemented appropriate operations  
in line with relevant policy and regulations, as well as obligations toward the insured as agreed in the policy.

 Having realised the nature of risk and return, the Company has formulated efficient risk management which  
involves strict procedures on identification, control, management and monitoring of risks from investment basing on  
frequency and risk level of either short or long term. Subsequently, the Company can minimise impact from  
fluctuation or risks incurred from investment in various assets. Generally, risks are measured in multi-dimensions,  
including market, credit and concentration of investment.

Investment	Performance	in	2015

 With the investment fluctuations, particularly in equity instruments whereby the SET Index had plunged from  
1,497.67 pts in early 2015 to 1,288.02 pts at the end of 2015 or was equal to a notable decrease of 14%. 

 At any rate, the Company’s total investment assets increased by 3,419.55 million baht in 2015. At the end of 2015,  
the Company had total investment assets of 11,828.64 million baht, compared with 8,409.09 million baht at the end of 2014, the  
increase was as high as 40.66%. Debentures issued by private sector and state enterprises totalled 5,735.68 million baht  
or representing 48.49%; government bonds totalled 3,055.66 million baht or representing 25.83%; unit trust totalled  
2,431.51 million baht or representing 20.56 %; deposits in financial institutions totalled 417.58 million baht or representing 
3.53%; equity instruments totalled 6.96 million baht or representing 0.99% and policy loans totalled 70.70 million baht  
or representing 0.60%. 
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สินทรัพย์ลงทุน	(ล้านบาท)	/	Investment	Assets	(Million	Baht)

2,429.98 

66.42

168.73

391.63

400.62

5,356.28 

8,409.09

11,828.64

2555/2012

2556/2013

2557/2014

2558/2015

2555/2012

2556/2013

2557/2014

2558/2015

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

ปี/Year

ปี/Year

ในปี 2558 บรษัิทมรีายได้รวมจากการลงทนุหลงัหกัค่าใช้จ่ายเท่ากบั 400.62 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8.99 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบั 391.63 ล้านบาทในปี 2557 

In 2015, the Company had net investment income of 400.62 million baht which increased by 8.99 million baht, compared 
to 391.63 million baht in 2014.

ประเภทสินทรัพย์
Type	of	Asset

มูลค่าตลาด	(ล้านบาท)
Market	Value	(Million	Baht)

คิดเป็น	%
%	(Percentage)

ตราสารหนี้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
Debentures Issued by Private Sector and State Enterprise

5,735.68 48.49%

ตราสารหนี้ที่ค�้าประกันโดยรัฐบาล
Government Bond

3,055.66 25.83%

หน่วยลงทุน
Unit Trust

2,431.51 20.56%

เงินฝากกับสถาบันการเงิน
Deposits with Financial Institution

417.58 3.53%

หุ้นสามัญ
Ordinary Shares

117.49 0.99%

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
Policy Loan

70.70 0.60%

รวมสินทรัพย์ลงทุน
Total	Investment	Assets

11,828.64 100.00%
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แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต

Industry	Outlook

 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม 
ขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปี 2558 โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 - 3.8 หรือมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ 
เร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และยังมีแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลท�าเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ 
ปีทีผ่่านมารวมถงึเงินนอกงบประมาณจากโครงการพฒันาระบบน�า้และถนน  หากรฐับาลสามารถด�าเนนิการให้เม็ดเงินจากโครงการกระตุน้เศรษฐกจิ
ทยอยลงสู่ระบบได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะส่งผลดีท�าให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว
ได้ดีจะเป็นปัจจัยส�าคัญกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ต่อเนื่อง โดย สศช. คาดว่า ในปี 2559 จ�านวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 32.5 ล้านคน  
หรือ 8.8% จากปีก่อน และรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.65 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.8% ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
คงต้องติดตามแนวโน้มการใช้จ่ายของภาคเอกชนในระยะต่อไป รวมทัง้การส่งออกสนิค้าทีย่งัมปัีจจยัเสีย่งจากภายนอกประเทศ จากทัง้การชะลอตวั
ของเศรษฐกิจจีนและเอเชีย รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงินโลก

 แนวโน้มตลาดประกันชีวิตในปี 2559 สมาคมประกันชีวิตไทยได้คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมจะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมากกว่าปี 2558  
โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 585,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจ 
ที่มีแรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน อาจส่งผลให้ผู ้บริโภคมีก�าลังซื้อประกันชีวิต  
และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

 ประมาณการเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2558 - 2559

ปี เบี้ยประกันภัยภัย	(ล้านบาท) เติบโต	(%)

  2558 537,509.62 6.68

  2559 585,700.00 9

 (ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย)

 ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง คือ 

 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการใช้จ่ายภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่องจะช่วย
สร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้ เช่น การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่มเติมช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้มีรายได้น้อย จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคของครัวเรือนและ
เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจ จึงมีส่วนช่วยให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้น ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย อาทิ การจัดเก็บภาษี
มรดก หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก ที่จะลดความคุ้มครองลงเหลือ 1 ล้านบาท ต่อผู้ฝาก 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป และ
มาตรการทางภาษท่ีีส่งเสรมิให้น�าเบีย้ประกันชีวิตมาหกัลดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลสงูสดุ 3 แสนบาท ซึง่เป็นสิง่จงูใจอย่างหนึง่ทีท่�าให้ประชาชนสนใจ 
ท�าประกันชีวิตมากขึ้น 

 แผนพัฒนาการประกันภัย	 ฉบับที่	 3 คปภ. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ตลอดจนทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า  
มีเป้าหมายหลกัในการขับเคลือ่นระบบประกนัภัยไทย เพือ่ให้มคีวามมัน่คง เตบิโตอย่างยัง่ยืน ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิประกันภยั เสรมิสร้าง  
ความรู้และการเข้าถงึประกนัภัยเพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการประกันภัย ส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย ขยายช่องทางเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการแข่งขัน 
เพื่อให้บริษัทประกันมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการผ่อนคลายการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น  
ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในอาเซียนเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว 
เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมถึงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยรองรับกับการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งแผนพัฒนา 
ฉบับใหม่นี้ได้ผ่านบอร์ดคณะกรรมการ คปภ. และจะน�าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือน�าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
รับทราบก่อนน�ามาปฏิบัติ

 การเข้าสูส่งัคมผู้สูงอาย ุประเทศไทยก�าลังอยูใ่นช่วงการเปลีย่นผ่านเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมลูของ United 
Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ�านวนมากกว่าประชากร
ในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์ุ
อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท�าให้จ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจ�านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ�านวน 
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 The Office of National Economic and Social Development Board (NESDB) announced that Thai economy in 2016  
is forecasted to accelerate from 2015 with 2.8 - 3.8% growth, representing the average forecast of 3.2%, contributed by 
the hastening government expenditure and investment and additional economic stimulus policies of the government  
exercised in the last quarter of the past year, as well as the off-budgetary funds authorized for water infrastructure and road  
development projects. If the government is able to circulate the funds from economic stimulus package into the economic 
system as planned, Thai economic growth should be in line with the forecast. Tourism, which has continued to expand, will 
serve as a key factor that encourages continual growth of Thai economy in this year. NESDB expects that the number of 
tourists will reach 32.5 million or 8.8% increase from the previous year by which can generate 1.65 trillion baht of income, 
representing 9.8% increase. The tendency is in accordance with the forecast of Monetary Policy Committee which has foreseen 
a constant recovery of Thai economy that is partly due to the government expenditure and its investment that has continued 
to proceed into Thai economy. Nevertheless, private consumption and export must be closely monitored as vulnerable to 
the external factors which are the economic slowdown of China and Asia and the fluctuation of global currency market.

 Life insurance industry in 2016 expects growth. The Thai Life Assurance Association has foreseen that total insurance 
premiums will expand continually more than 2015 with total premiums of 585,700 million baht or 9% growth. Contributing  
economic factors include government expenditure and emergency economic stimulus measures by which will enable  
consumers to afford life insurance and enhance the confidence.  

 Estimated Insurance Premiums 2015 - 2016

Year Total	Premiums	(million	baht) Growth	(%)

  2015 537,509.62 6.68

  2016 585,700.00 9

 (The Thai Life Assurance Association)

 Overall, there are factors contributing to the growth of life insurance industry, including: 

 The	 government’s	 economic	 stimulus	 measures Main contributing factors involving the government’s  
continual economic stimulus measures will enhance the confidence of business sector and encourage private sector to  
invest more in government’s projects, such as joint venture between the government and private sector in the skytrain  
project and the construction of residence by the train route. Meanwhile, economic stimulus measures stipulated to  
boost the spending of private sector, particularly the SMEs and low income earners, will contribute to private consumption  
and add the liquidity for business sector for which would improve the consumer’s confidence. Furthermore, certain  
changes of Thai laws, including the inheritance tax or the Deposit Protection Agency Act (DPA Act). The latter of which will 
reduce the protection to 1 million baht per depositor per financial institution will be effective from 11 August 2016. Moreover, 
the tax measure offering the use of insurance premiums as a tax deduction privilege for up to 300,000 baht is considered 
another stimulus tool that attracts consumers to life insurance purchases.   

 The	Insurance	Development	Plan	Volume	3 The Office of Insurance Commission (OIC) has formulated the strategy 
for the development of Thai insurance industry for the next five years. Major goals are placed at driving Thai insurance 
system towards security and sustainable growth, enhancement of insurance business operation standards, improvement of  
knowledge and access of insurance for Thai people to realize the importance of insurance and support new product  
development to respond to consumers from all paths of life. In addition, insurance channels will be expanded for  
consumers. Business environments will be promoted in a way that vests higher competitiveness for insurance companies to 
compete better with the relief of insurance product supervision to become more flexible and market-oriented. Under the 
strategic plan, ASEAN insurance markets will be connected in order to enable Thailand to rise as the center of insurance in 
the CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) countries. Furthermore, insurance infrastructure will be promoted in order to 
accommodate the development of insurance infrastructure conducive to efficient operations and competitiveness in the 
AEC. The strategic plan was approved by the Insurance Commission and will be proceeding to the Minister of Finance and 
the Cabinet meeting before it is fully employed. 

	 The	approach	of	aging	society Thailand is in the transition into a complete aged society. According to the information 
of the United Nations World Population Ageing, dependent population, including children and elderly people, surpassed 
the working-age population in 2009 and, in 2017, elderly population will exceed children for the first time. The change is 
resulted by rapid reduction of fertility and continual decrease of death rate. Therefore, the number and proportion of Thai 
elderly people have rapidly grown. The 2013 population statistics of Thailand had marked 9.6 million of elderly population 



30 

ผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ�านวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกัน 
ด�าเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะน�ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจท่ีไม่ควรมองข้าม เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุจะกลายเป็นก�าลังซื้อที่ส�าคัญในด้านความต้องการ 
มีสุขภาพที่ดี ความต้องการมีสังคม และความต้องการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอ

 แนวโน้มการท�าธุรกรรมประกันชีวิตผ่านสื่อดิจิตอล นวัฒกรรมดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นท�าให้การเข้าถึงของลูกค้าสะดวกมากขึ้น  
ซึ่งจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก จึงเป็นโอกาสที่บริษัทประกันภัยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ครอบคลุมในทุก 
ขั้นตอนของการประกันชีวิตให้มีความง่าย สะดวกสบาย และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ายุคดิจิตอล รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มน้ีได้ใช้บริการด้วยตนเอง
ตามความต้องการได้ทุกเวลา ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขายของตัวแทนด้วยเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถเซ็น (e-signature) ยืนยนักรมธรรม์ได้ทันที แต่กต้็องค�านงึถงึกฎระเบยีบเพือ่รองรบัการใช้เทคโนโลยีและช่องทางใหม่เหล่านีเ้พือ่ให้การบริการ
ประกนัชวีติ ผ่านระบบออนไลน์เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตได้

 การพัฒนาคุณภาพช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนประกันชีวิต  ช่องทาง Broker ฯลฯ ให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากล 
โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ การน�าเสนอขาย รวมถึงความรู้ในส่วนของผลิตภัณฑ ์
ทางการเงิน เช่น Investment Linked Product ที่ก�าลังพัฒนามากขึ้นในปัจจุบัน

 การถือครองกรมธรรม์ที่อยู่ในระดับต�่า หากดูการถือครองกรมธรรม์ของคนไทยกับจ�านวนประชากร ปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 39% 
ขณะที่อัตราเบี้ยประกันต่อจีดีพีอยู่ที่ประมาณ 3.8% - 3.9% ดังนั้น ผู้บริโภคอีกจ�านวนมากที่ยังไม่มีประกันชีวิต และมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 
ต่อภาระด้านการเงินที่ทุกคนจะต้องส�ารองไว้ จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจยังคงเติบโตได้อีกมาก  

ทิศทางการขยายตลาด

 1.	 ผลการดำาเนินงาน	ปี	2558	

  ในปี 2558 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรวม จ�านวน 5,220.70 ล้านบาท  
เป็นอันดับ 12 ในธุรกิจ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.97 และมีเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจใหม่ จ�านวน 3,808.89 ล้านบาท เป็นอันดับ 10 
ในธุรกิจ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.22  

	 	 -	 ส่วนแบ่งการตลาด

	 ปี	2558	 ประเภทสามัญ	 ประเภทอุตสาหกรรม	 ประเภทกลุ่ม	 ประเภท	PA	 เบี้ยประกันภัยรับรวม

จ�านวนเบี้ยประกันภัย 1,607.50 0.00 3,612.76 0.43 5,220.70

อัตราการเติบโต 16.29% 0.00% 24.30% -75.84% 21.68%

ส่วนแบ่งตลาด  0.34% 0.00% 6.22% 0.01% 0.97%        
(แยกตามประเภท) 

(ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย)

(หน่วย : ล้านบาท)

	เบี้ยประกันภัย เบี้ยจริง
ปี	2558

เป้าหมาย
ปี	2559

เป้าหมาย
ปี	2560

เป้าหมาย
ปี	2561

%	การเติบโต	
ปี	2559

%	การเติบโต	
ปี	2560

%	การเติบโต
ปี	2561

เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,220 5,661 8% 6,207 10% 6,855 10%

- ประเภทสามัญ 1,607 1,690  1,839  2,051 

- ประเภทกลุ่ม 185 200  220  242 

- ประเภทกลุ่มสินเชื่อ 3,428 3,771   4,148   4,562  

(หน่วย : ล้านบาท)

	 2.	 เป้าหมายเบี้ยประกันภัย	3	ปี

  บริษัทวางกลยุทธ์การขยายงานประกันชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยก�าหนดเป้าหมายเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภท  
ดังต่อไปนี้
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	 2015	 Ordinary	 Industry	 Group	 PA		 Total	Premiums	Receivable	

Insurance Premiums 1,607.50 0.00 3,612.76 0.43 5,220.70

Growth 16.29% 0.00% 24.30% -75.84% 21.68%

Market Share  0.34% 0.00% 6.22% 0.01% 0.97%        
(by type of insurance) 

Source: The Thai Life Insurance Association

(Unit: million baht)

from the total national population of 64.6 million. It is forecasted that the elderly population will reach 17.6 million (26.3%) 
in 2030 and 20.5 million (32.1%) in 2040. With regard to the situation, the government and private sector have joined to  
provide the protection, support and promote the status, role and activities of elderly people. Meanwhile, the transition toward 
aged society is bringing certain unexpected business opportunities because elderly consumers will become key purchasing 
power looking for good health, socialization and financial securities. 

 Business	 transaction	 trends	 on	 digital	 devices Digital innovation has played more roles in reaching consumers 
and greatly influenced consumer behaviors. Therefore, opportunities are bright for insurance companies to develop  
products and services to cover all insurance processes in order to offer more convenience and ability to respond to the 
demand of customers in the digital era. As well, relationship with target customers can be enhanced through these online  
channels, such as the development of Application or the use of technology that permits tech-savvy customers to conduct  
self-service to serve personal insurance needs anytime. In addition, the development of sales supporting system for agents using  
technology and Application will allow customers to provide e-signature instantly for the verification of insurance policy. 
However, relevant regulations are necessary to serve the utilization of these new technology and channels. All of which will 
enable a complete online life insurance service and contribute to the growth of life insurance business. 

 Improvement	of	sales	channels The sale of insurance via agents and brokers should be improved to meet international 
standards with emphasis on professionalism, profound knowledge, sales presentation and financial product knowledge, i.e., 
Investment Linked Product that is rapidly progressing nowadays. 

 Low	policy	holding Currently, the proportion of insurance policy holding is 39% out of the number of Thai population. 
Insurance premium rate per capita GDP fell between 3.8 - 3.9%, reflecting that a significant number of Thai population still 
lack life insurance and ample financial protection necessary for life. This means that opportunities remain abundant for 
business growth.

Market	Expansion	Direction	

	 1.	 2015	Operating	Performance	

  In 2015, Dhipaya Life Assurance Public Company Limited posted 5,220.70 million baht of income from insurance  
premiums, making the Company the 12th largest in the industry with 0.97% market share. Insurance premiums earned  
from new businesses totaled 3,808.89 million baht, representing 2.22% market share, ranking 10th in the market.

   -	 Market	Share

	Premiums 2015	Actual	
Premiums

2016 
Target

2017 
Target

2018 
Target

%
2016	Growth

%
2017	Growth

%	
2018	Growth

Total Premiums 5,220 5,661 8% 6,207 10% 6,855 10%
Receivable
- Ordinary 1,607 1,690  1,839  2,051 
- Group Term Life 185 200  220  242 
- Group Mortgage 3,428 3,771   4,148   4,562  

 (Unit: million baht)

	 2.	 3-year	Premiums	Target

  The Company has stipulated the strategy for the expansion of life insurance business for 2016 - 2018. Target  
premiums receivable, by type of insurance, are as follows:
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	 3.	 ตลาดเป้าหมาย

  บริษัทวางกลยุทธ์การขยายงานประกันชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยก�าหนดแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย แยกตามประเภทของ 
เบี้ยประกันภัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  3.1	 เบี้ยประกันภัยรับ	ประเภทสามัญ

  	 แหล่งที่มาของเบี้ยประกันภัยรับ
   - ขยายส�านักงานตัวแทนทั่วประเทศครบ 50 แห่ง ในปี 2559
   - เน้นการขายกรมธรรม์ตลอดชีพ บ�านาญ และสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
   - การเพิ่มกิจกรรมด้วยการออกบูธทั่วประเทศ
   - ประชาสัมพันธ์ Present ตามหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
   - พัฒนากรมธรรม์ส�าหรับรองรับภาษีมรดก
   - สร้างศูนย์ฝึกอบรม TIP Life Academy พัฒนาศักยภาพตัวแทน
   - พัฒนาตัวแทนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Products)
   - แบบประกันสะสมทรัพย์ (Saving)
   - แบบประกันบ�านาญ (Pension)
   - แบบประกันตลอดชีพ (Whole Life)
   - แบบประกันผู้สูงวัย (Senior)
   - ปรับปรุงอนุสัญญาเพิ่มเติม (Rider) ต่างๆ 

                   ช่องทางการตลาด
   - ขายผ่านตัวแทน (Agent)
   - ขยายช่องทางการขายอื่นๆ

   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
   - กรงุเทพและปรมิณฑล  ท�าตลาดลกูค้าในระดบักลางไปถงึระดบับน (High Net Worth) คือกลุม่ลกูค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ  
    รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ SMEs และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
   - ตามหัวเมืองต่างจังหวัด เน้นการเจาะลูกค้าระดับกลาง ลงมาถึงลูกค้าระดับล่าง 
   - กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งจะเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

   การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี	2559	
   - ขยายส�านกังานตวัแทนเพิม่อกี 30 แห่ง ให้ครอบคลมุพืน้ทีห่ลกัๆ ในการให้บริการ จากเดมิทีม่จี�านวน 20 แห่ง โดยในสิน้ปี 2559  
    คาดว่าจะมีจ�านวนส�านักงานตัวแทนทั้งสิ้นรวม 50 แห่ง
   - ขยายจ�านวนตัวแทนประกันชีวิตให้ครบ 3,000 คน ในปี 2559 
   - ศึกษาช่องทางการตลาดอื่นๆ เช่น Direct Marketing, Worksite และ Website
   - พัฒนาระบบให้รองรับการซื้อประกันผ่าน Website 
   - การเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย แข่งขันได้ ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมาย
   - เพิ่มช่องทางการช�าระเงินที่ครอบคลุม ชัดเจน และแม่นย�า
   - เพิ่มการบริการผู้เอาประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวกยิ่งขึ้น

 	 3.2	 เบี้ยประกันภัยรับ	ประเภทกลุ่ม	และสินเชื่อ

   แหล่งที่มาของเบี้ยประกันภัยรับ

   การบริหารพันธมิตรปัจจุบัน และเพ่ิมพันธมิตรใหม่ๆ ทางธุรกิจ เสริมสร้าง พัฒนาช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ ์
   ที่เหมาะสม และมีทีมงานการตลาดและบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการเจาะตลาด สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ  
   พร้อมวางรากฐานในการรักษากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทในปีต่อๆ ไป
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	 3.	 Target	Market	

  The Company has stipulated the strategy for the expansion of life insurance business for 2016 - 2018. Target markets 
are divided by type of insurance as follows:

  3.1		Premiums	Income	-	Ordinary	Insurance

  	 Source	of	Premiums	Income
   - Expansion of agent offices to 50 branches within 2016
   - Promotion of whole life insurance, annuity insurance and additional contracts  
   - Nationwide road shows
   - Promotional activities at workplaces and organizations 
   - Development of particular policy to serve inheritance tax 
   - Development of TIP Life Academy to enhance agents’ capabilities 
   - Transformation of insurance agents into financial advisors

   Development	of	New	Products
   - Saving
   - Pension
   - Whole Life
   - Senior
   - Riders

                   Marketing	Channels
   - Agent
   - Others

   Target	Customers	
   - Bangkok and suburban areas Focus on markets with high net worth or middle to high-end customers,  
    including office people, government officials, state enterprise employees, executives, SMEs and  
    manufacturers.
   - Main Provinces Target medium to grass root market
   - The Elderly Aged society has transformed this group into major target customer  

   Implementation	Plan	for	2016	Achievement		
   - Open 30 new agent offices, from 20 existing offices, to cover main service areas. The Company expects  
    the number of agent offices will total 50 branches within 2016.
   - To raise the number of agents to 3,000 within 2016.
   - Research other marketing channels, such as Direct Marketing, Worksite and Website
   - Development of online insurance purchase system via website
   - Expand product varieties to compete and respond better to target customer’s demand
   - Expand payment channels that are comprehensive, clear and accurate
   - Expand services for the insured via various channels for greater convenience

 	 3.2	 Total	Premiums	-	Group	Insurance	

   Source	of	Premiums	

   The Company will maintain relationship with existing business partners, while also initiate relations with new  
   partners in pursuance of building efficient sales channels that are well equipped with appropriate products.  
   Marketing and after-sale service teams with high capabilities will be formed to penetrate new markets, expand  
   business opportunities and pave a solid foundation in order to maintain quality customers with the Company  
   in the following years.
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	 	 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Products)
	 	 	 แบบประกันชีวิตกลุ่ม	(สวัสดิการ)	

   สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน มีแผนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม โดยเพ่ิม Product Line เพื่อรองรับความต้องการ 
   ของลูกค้า และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ดังนี้

   - ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม ส�าหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 
   - ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการขยายตลาดธุรกิจ SMEs
   - พัฒนาอนุสัญญาเพิ่มเติม 

	 	 	 แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ	

   สายงานประกนักลุม่และสถาบนั มแีผนการขายผลติภณัฑ์ประกนัคุม้ครองสนิเชือ่ โดยเพิม่ Product Line เพือ่รองรบัความต้องการ 
   ของลูกค้า และสามารถรองรับต่อการขยายตลาดของพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจได้ ดังนี้

   - ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อแบบทุนลดลงรายปี (แบบลดต้นลดดอก)
   - ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อแบบทุนลดลงรายเดือน (แบบลดลงคงที่) 
   - ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเช่ือ โดยขยายความคุ้มครองเพื่อความหลากหลาย ขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า  
    และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ช่องทางการตลาด	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ประกันกลุ่ม • นายหน้าประกันชีวิต (Broker) • องค์กร
    • สหกรณ์
    • หน่วยงานราชการ
    • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
    • สถาบันการศึกษา 
    • นิคมอุตสาหกรรม

	 ประกันสินเชื่อ • Bancassurance • ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
     ที่เป็นพันธมิตร
  • Non-Bank • สหกรณ์ และอื่นๆ

	 สายงาน	 ช่องทางการขาย	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 	 การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี	2559	

  สายงานประกนักลุม่และสถาบนั มแีผนในการท�าตลาดประกนักลุม่และประกนัคุ้มครองสนิเช่ือ เพ่ือสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด ดังนี้

   การตลาดประกันกลุ่ม

   - รักษาฐานลูกค้าประกันกลุ่ม (Renew) ที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทต่อไป
   - ขยายตลาดประกันกลุ่มผ่านช่องทางนายหน้า (Life Broker) พันธมิตร
   - จัดท�ากิจกรรม CRM อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย
   - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขยายตลาด

   การตลาดประกันสินเชื่อ

   - บริหารช่องทางการตลาดปัจจุบัน และเพิ่มช่องทางใหม่
   - คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ เพื่อวางแผนการท�างานและบริการให้สอดคล้องกับลักษณะผู้ขาย
   - เสริมสร้าง และเพิ่มศักยภาพมือขายอย่างต่อเนื่อง 
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโครงการปล่อยสินเชื่อของพันธมิตรอย่างครบถ้วน  
   - พัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจ
   - ร่วมพัฒนาระบบการขายให้สอดคล้องกับแผนงานของพันธมิตร 
   - ร่วมกิจกรรมทางด้านการตลาดและการขายกับพันธมิตร  
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	 	 	 Development	of	New	Products
	 	 	 Group	Term	Life	Insurance	

   Group and Institution Insurance Division has planned to expand product line to serve customer’s demand  
   and be able to compete in the industry as follows:
   - Group insurance package for corporate customers
   - Products for the expansion of SMEs
   - Development of riders 

	 	 	 Group	Mortgage		

   Group and Institution Insurance Division has planned to expand product line to serve customer’s demand  
   and market expansion of business partners as follows:
   - Fixed capital group mortgage 
   - Fixed or reduced capital 
   - Develop new mortgage insurance by expanding the protection varieties to increase benefits for  
    customers and add value to the products

Marketing	Channels	and	Target	Customers

 Group	Term	Life • Broker • Corporate
    • Cooperatives
    • Government 
    • State enterprises
    • Educational institutes
    • Industrial estates

	 Group	Mortgage • Bancassurance • Customers of partnering banks and financial 
     institutions
  • Non-Bank • Cooperatives, etc.

 Division Sales Channel Target Customers

	 	 Implementation	Plan	for	2016	Achievement

  Group and Institution Insurance Division has formulated the implementation plan to achieve sales target as follows: 

   Group	Term	Life	

   - Renew existing quality customers 
   - Expand group term life insurance via life brokers and partners
   - Organize CRM activities continuously to encourage sale 
   - Improve and advance products for market expansion

   Group	Mortgage	

   - Manage existing marketing channels and expand new channels
   - Seek potential areas to develop business operation and service in accordance with sales persons 
   - Promote and accelerate capabilities of sales persons continuously 
   - Develop products that correspond to mortgage projects offered by the Company’s business partners   
   - Improve operation procedures continuously for greater convenience, speed and efficiency in order  
    to serve business expansion 
   - Improve sales system in relation to the business plan of trade partners   
   - Join marketing and sales activities with trade partners  
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โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding	Structure

รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก	ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

Ten	Largest	Shareholders	as	of	31	December	2015

รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก

Ten	Largest	Shareholders

จำานวนหุ้น

No.	of	Shares

ร้อยละ 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

(%)	Percent	of	 
total	Shares

1. ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

 365,711,300 19.58%

2. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 Dhipaya Insurance Public Company Limited

 348,307,800 18.65%

3. กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2
 Thailand Prosperity Fund 2

 214,069,400 11.46%

4. นายสัณณ์ชัย  เองตระกูล
 Mr. Sanchai  Engtrakul 

 119,777,400 6.41%

5. นางสาวพลอยไพลิน เกียรติสุรนนท์
 Ms. Ploypailin  Kiatsuranont 

 100,322,000 5.37%

6. บริษัท พรหมภิบาล จ�ากัด
 Prompibarn Co., Ltd.

 87,041,500 4.66%

7. นางเพียงเพ็ญ  สืบถวิลกุล
 Mrs. Piengpen  Siebthavilkul

 79,851,700 4.28%

8. นายนพพร บุญลาโภ
 Mr. Nopporn Boonlapo

 72,457,800 3.88%

9. นายนที  พานิชชีวะ
 Mr. Natee Panichewa

 58,049,100 3.11%

 นายกีรติ  พานิชชีวะ
 Mr. Kerati  Panichewa

 58,049,100 3.11%

 นายชาติชาย พานิชชีวะ
 Mr. Chatchai  Panichewa

 58,049,100 3.11%

10. นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์
 Mr. Saran Limhiranrak

 42,987,700 2.30%
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SUSTAINABLEGROWTHรายงานการถือหุ้นของกรรมการ

Report on Director’s Shareholding

(หน่วย : หุ้น / Unit : Share)

กรรมการ 

Director’s Name

31 ธ.ค. 2558  

Dec. 31, 2015 

(มูลค่าหุ้น 1 บาท)  

(Par value 1 Baht)

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)  

No. of Shares 

Changed 

(มูลค่าหุ้น 1 บาท)  

(Par value 1 Baht)

31 ธ.ค. 2557  

Dec. 31, 2014 

(มูลค่าหุ้น 100 บาท)  

(Par value 100 Baht)

1. นายบรรพต หงษ์ทอง
 Mr. Banphot Hongthong - - -

2. นายสมพร สืบถวิลกุล
 Mr. Somporn Suebthawilkul - - -

3. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
 General Niphon  Pharunnit - - -

4. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
 Mr. Sakthip  Krairiksh - - -

5. นายนรภัทร เลขยานนท์
 Mr. Norapat  Lekhyananda - - -

6. นายศราวุธ เมนะเศวต
 Mr. Saravut Menasavet - - -

7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 Mr. Kanissorn Navanugraha - - -

8. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
 Mr. Boonson Jenchaimahakoon - - -

9. นายนที พานิชชีวะ
 Mr. Natee  Panichewa 58,049,100 0 580,491

10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
 Mr. Krit Phanratanamala - - -

11. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
 Ms. Kornpranom Wongmongkol - - -

12. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
 Ms. Tassana Vichachareon 100 0 1

13. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
 Mr. Saran Limhiranrak 42,987,700 (3,253,900) 462,416

14. นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล
 Mrs. Piengpen Siebthavilkul 79,851,700 17,043,800 628,079

15. นายนพพร  บุญลาโภ
 Mr. Nopporn Boonlapo 72,457,800 72,457,800 0

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

Report on Director’s Shareholding in Dhipaya Life Assurance Plc. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 / as at 31th December 2015



 

 

 

 

คณะกรรมการ
Board of Directors
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1.	 นายบรรพต		หงษ์ทอง
 Mr. Banphot Hongthong
2.	 นายสมพร		สืบถวิลกุล
 Mr. Somporn Suebthawilkul
3.	 พลเอก	นิพนธ์		ภารัญนิตย์
 General Niphon Pharunnit
4. นายศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ	์
 Mr. Sakthip Krairiksh

5.	 นายคณิสสร		นาวานุเคราะห	์
 Mr. Kanissorn Navanugraha
6.	 นายศราวุธ		เมนะเศวต	
 Mr. Saravut Menasavet
7.	 นายนรภัทร		เลขยานนท์
 Mr. Norapat Lekhyananda
8. นายบุญสน		เจนชัยมหกุล
 Mr. Boonson Jenchaimahakoon
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5.	 นายคณิสสร		นาวานุเคราะห	์
 Mr. Kanissorn Navanugraha
6.	 นายศราวุธ		เมนะเศวต	
 Mr. Saravut Menasavet
7.	 นายนรภัทร		เลขยานนท์
 Mr. Norapat Lekhyananda
8. นายบุญสน		เจนชัยมหกุล
 Mr. Boonson Jenchaimahakoon

9.	 นายนที		พานิชชีวะ
 Mr. Natee Panichewa
10.	 นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา
 Mr. Krit Phanratanamala
11.	 นางสาวกรประณม	วงษ์มงคล
 Ms. Kornpranom Wongmongkol
12. นางสาวทัศนา		วิชาเจริญ	
 Ms. Tassana Vichachareon

13.	 นายศรัณย์		ลิมป์หิรัญรักษ์
 Mr. Saran Limhiranrak
14.	 นางเพียงเพ็ญ		สืบถวิลกุล
 Mrs. Piengpen Siebthavilkul
15.	 นายนพพร		บุญลาโภ
 Mr. Nopporn Boonlapo
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายบรรพต  หงษ์ทอง
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการ

Mr. Banphot Hongthong
Age 69 Years
Chairman

EDUCATION
• M.A. (Economic Development), 
 Northeastern University, USA
• B.A (Economics), Northeastern  
 University, USA  

TRAINING
• Director Accreditation Program  
 (DAP 104/2013), Thai Institute of  
 Directors Association
• Capital Market Academy, Program  
 executives (CMA 9)

OTHER POSITION
• Chairman, Exotic Food Plc.
• Independent Director, Standard  
 Chartered  Bank (Thai) Plc.
• Independent Director, Audit  
 Committee Member and Chairman of  
 the Nomination and Remuneration  
 Committee, Grand Canal Land Plc.
• Board member, Evergreen Plus 
 Co., Ltd.
• Advisor, Unicord  Plc.
• Advisor, National Power Supply Plc.
• 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 Project for  
 Her Majesty the Queen
• Advisor to The Administration of The  
 Land Development Department
• Committee of Eastern Asia University  
 Council

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None

การศึกษา
• M.A. (Economic Development),  
 Northeastern University, USA
• B.A (Economics), Northeastern  
 University, USA  

การอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 104/2556) สมาคมส่งเสรมิสถาบัน 
 กรรมการบรษัิทไทย
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง  
 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่9

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• ประธานกรรมการ 
 บรษัิท เอก็โซตคิ ฟูด้ จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
 (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทน บรษัิท แกรนด์ คาแนล แลนด์  
 จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั เอเวอร์กรนีพลสั จ�ากัด
• ทีป่รึกษา บริษทั ยนูคิอร์ด จ�ากัด (มหาชน)
• ทีป่รึกษา บริษทั เนช่ันแนลเพาเวอร์ ซพัพลาย  
 จ�ากัด (มหาชน)
• ทีป่รึกษา บริษทั ช้อป โกลบอล  
 (ประเทศไทย) จ�ากดั
• นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคม 
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
• ประธานมลูนธิหิม่อนไหม
• ทีป่รึกษาคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูล 
 โครงการรกัษ์น�า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ
• ทีป่รึกษาการด�าเนนิงานของกรมพัฒนาทีด่นิ
• กรรมการสภามหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

40 



 

 

นายสมพร สืบถวิลกุล
อายุ 54 ปี
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการลงทนุ

Mr. Somporn Suebthawilkul
Age 54  Years
Deputy Chairman, 
Chairman of the Executive Board of Directors, 
Director of Risk Management Committee,
Director of Investment Committee

การศึกษา
• รฐัประศาสนศาสตรดษุฎบัีณฑติ  
 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• รฐัศาสตรมหาบัณฑติ  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ
• 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
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ 
 ตลาดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 18
• Director Certification Program  
 (DCP 67/2548) สมาคมส่งเสรมิ 
 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Finance for Non-Finance Directors  
 (FND 20/2548) สมาคมส่งเสรมิ 
 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Role of the Compensation Committee  
 (RCC 10/2553) สมาคมส่งเสรมิ 
 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Successful Formulation & Execution  
 of Strategy (SFE 8/2553) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Understanding the Fundamental of  
 Financial Statement (UFS 1/2549)  
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
• หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ 
 ส�าหรับนกับรหิารระดบัสูงรุน่ที ่6 (ปศส.6)  
 สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูรพฒันาสัมพนัธ์ระดบัผูบ้รหิาร 
 รุน่ท่ี 14 (พสบ.14) ของกองทพับก

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 บรษัิท ทพิยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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
• Capital Market Academy,  
 Program executives (CMA 18)
• Director Certification Program  
 (DCP 67/2005), Thai Institute of  
 Directors Association
• Finance for Non-Finance Directors  
 (FND 20/2005), Thai Institute of  
 Directors 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

OTHER POSITION
• Managing Director, Dhipaya Insurance Plc.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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คณะกรรมการ
Board of Directors

พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

General Niphon Pharunnit
Age 74 Years
Independent Director, Chairman of the Audit 
Committee, Director 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 
• Specialised Committee Member,  
 Highland Research and Development  
 Institute (Public Organization) 
• Vice Chairman, Water Conservation   
 Project for Her Majesty the Queen,  
 Ministry of Agricalture and 
 Cooperatives.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทบ.  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลักสูตรการอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 111/2557)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ  
 (เทียบเท่ารองราชเลขาธิการ)  
 สังกัดส�านักราชเลขาธิการ  
 (ข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย 
 และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
• รองประธานคณะกรรมการอ�านวยการ 
 โครงการ “รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

42 



 

 

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์                 
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sakthip Krairiksh
Age 68 Years
Independent Director, 
Director of the Audit Committee, 
Director of Risk Management Committee

การศึกษา
• ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยั 
 โซกา (Soka University) ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน
• Webb School of California,  
 Claremont, California

การอบรม	 
• Director Accreditation Program  
 (DAP 24/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program  
 (DCP 79/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่น 2)  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลกรุงเทพ 
• ประธานมลูนธิสิถาบนัแสงสว่าง 
 ในพระอปุถมัภ์ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
 พระวรราชาทินัดดามาตุ 
• กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัล 
 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์
• กรรมการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท ยูซิตี้ จ�ากัด  
 (มหาชน)
• กรรมการอสิระ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั  
 (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์ 
 เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

EDUCATION
• The Honorary Award, Soka University,  
 Japan
• Doctor of Public Administration,  
 Bangkokthonburi University 
• Master of Public Administration,  
 Bangkokthonburi University 
• Bachelor of Political Science, 
 Boston University 
• Webb School of California, Claremont,  
 California

TRAINING
• Director Accreditation Program  
 (DAP 24/2004), Thai Institute of  
 Directors Association
• Director Certification Program  
 (DCP 79/2006), Thai Institute of  
 Directors Association
• Diploma, National Defence College,  
 The Joint State - Private Sector  
 Course Class 2 

OTHER POSITION
• Member of The National  Legislative  
 Assembly
• President of the University Council,  
 Rajamangala University of  
 Technology Krungthep
• Chairman, Saeng Sawang Foundation  
 under the Royal Patronage  
 of HRH Princess Soamsavali
• Executive Board, Prince Mahidol  
 Award Foundation under the Royal  
 Patronage
• Director, Eye Bank, The Thai Red Cross  
 Society
• Chairman, U City Public Company  
 Limited
• Independent Director, Thai Beverage Plc.
• Independent Director, Siam Steel  
 International Plc.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์                 
อายุ 67 ปี
กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรหิารความเสีย่ง

Mr. Kanissorn Navanugraha
Age 67 Years
Independent Director, Chairman of the 
Nomination and Remuneration Committee, 
Director of Risk Management Committee

EDUCATION
• MBA (Marketing), University of  
 Missouri, Columbia USA
• Bachelor of Commerce (Honors),  
 Chulalongkorn University 

TRAINING
• National Defense Diploma, National  
 Defense Joint Public - Private Sector  
 Program (Class 15), National Defense  
 College of Thailand 
• Capital Market Academy, Program  
 executives (CMA 5)
• Corporate Governance Program for  
 Director and Senior Management of  
 State Enterprises and Public  
 Organizations (Class 1),  
 Public Director Institute
• Directors Accreditation Program  
 (DAP 111/2014), Thai Institute of  
 Directors Association

OTHER POSITION
• Member of National Reform Steering  
 Assembly
• Advisor, Shop Global (Thailand)  
 Co., Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None

การศึกษา
• MBA (Marketing), University of  
 Missouri, Columbia USA
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต  
 (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการอบรม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร 
 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 (วปรอ. รุ่นที่ 15) วิทยาลัยป้องกัน 
 ราชอาณาจักร 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหาร 
 ระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5)
• สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงภาครัฐ หลักสูตรการก�ากับดูแล 
 กิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน  
 รุ่น 1
• Directors Accreditation Program  
 (DAP 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
• ที่ปรึกษา บริษัท ช้อป โกลบอล  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
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นายศราวุธ  เมนะเศวต                 
อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Mr. Saravut Menasavet
Age 67 Years
Independent Director, 
Director of the Audit Committee, 
Director of the Nomination and 
Remuneration Committee

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม
• Directors Accreditation Program  
 (DAP 119/2558) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2550 หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 1  
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• 2546 หลักสูตรการเมืองการปกครอง 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7  
 สถาบันพระปกเกล้า
• 2541 หลักสูตรการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
 ของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ส�านักงาน ก.พ.
• 2540 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
 หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 ส�านักงาน ก.พ.
• 2538 หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 การบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง
• 2537 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง  
 กรมต�ารวจ

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

EDUCATION
• Bachelor of Laws (LL.B), Thammasat 
 University

TRAINING
• Directors Accreditation Program (DAP) 
 119/2015, Thai Institute of 
 Directors Association
• 2007 The Joint State-Private Course, 
 Class 1, Police Education Bureau
• 2003 Advanced Certificate Course in
 Politics and Governance, Class 7, 
 King Prajadhipok’s Institute
• 1998 Reformation of Thai management 
 in the era of globalization program, 
 Office of the Civil Service Commission 
 (OCSC)
• 1997 Advanced Executive Program 
 (Class 23), Office of the Civil Service 
 Commission (OCSC)
• 1995 Financial and accounting 
 management program, Class 35, 
 The Comptroller’s General Department
• 1994 Advanced Police Administration 
 Program, Royal Thai Police

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายนรภัทร เลขยานนท์
อาย ุ47 ปี
กรรมการอสิระ, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 
กรรมการลงทุน

Mr. Norapat Lekhyananda
Age 47 Years
Independent Director, Director of Risk  
Management Committee,  
Director of Investment Committee

EDUCATION
• Master of Business Administration  
 Chapman University, Ca., USA
• Bachelor of Science  
 (Business Management) Waynesburg  
 College, Pa., USA       

TRAINING
• Director Certification Program  
 (DCP 193/2014) , Thai Institute of  
 Directors Association
• Advanced Audit Committee Program  
 (AACP 18/2015), Thai Institute of  
 Directors Association

OTHER POSITION
• Director, Cathay Lease Plan Plc.
• Director, Paragon Car Rental Co., Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None

การศึกษา
• Master of Business Administration  
 Chapman University, Ca., USA
• Bachelor of Science  
 (Business Management) Waynesburg  
 College, Pa., USA        

การอบรม
• Director Certification Program  
 (DCP 193/2557)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program  
 (AACP 18/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ ลีสแพลน 
 จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล 

 จ�ากัด 

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
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นายบุญสน เจนชัยมหกุล
อายุ 53 ปี
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Mr. Boonson Jenchaimahakoon
Age 53 Years
Director, Chairman of Risk Management 
Committee, Director of the Nomination  
and Remuneration Committee

การศึกษา
• Master of Science (Industrial  
 Engineering and Management),  
 Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม
• Director Certification Program  
 (DCP 149/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส  
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายนที พานิชชีวะ
อาย ุ58 ปี
กรรมการ, ประธานกรรมการลงทุน,  
กรรมการบรหิาร

Mr. Natee Panichewa
Age 58 Years
Director, 
Chairman  of Investment Committee, 
Executive Director

EDUCATION
• MBA, Tarleton State University Part of  
 Texas A&M University, USA 
• Bachelor of 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 
• Capital Market Academy, Program  
 executives (CMA 10)
• Diploma, National Defence College,  
 The National Defence Course Class 50

OTHER POSITION
• Chairman, Unique Engineering &  
 Construction Plc.
• CEO, Thaisri Insurance Plc.
• Chairman, Paragon Car Rental  
 Co., Ltd.
• Chairman, Cathay Lease Plan Plc.
• Chairman, Pantip Park Co., Ltd.
• Chairman, Naporn Co., Ltd.
• Chairman, Sathorn 7 Co., Ltd. 
• Chairman, Sima Thani Hotel
• Managing Director, Pailuck Co., Ltd.
• Managing Director, Phaibul Business  
 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
• 58,049,100 Shares  (3.11%)

การศึกษา
• MBA, Tarleton State University Part of  
 Texas A&M University, USA 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 9)

การอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 9/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program  
 (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร   
 รุ่นที่ 50 (วปอ.)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง  
 แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จ�ากัด
• ประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท คาเธ่ย์ลิสแพลน จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท นพร จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สาทร 7 จ�ากัด
• ประธานกรรมการ โรงแรม สีมาธานี
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลักษณ์ จ�ากัด
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไพบูลย์ธรุกจิ จ�ากดั
• กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์  
 จ�ากัด
• กรรมการ บรษิทั บางกอก กล๊าส มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั
• กรรมการ บริษทั ช้างไอร์แลนด์ รสีอร์ต จ�ากดั
• กรรมการ บริษทั เชยีงราย ฮลิล์ รสีอร์ต จ�ากดั

การถือหุ้นในบริษัท
• 58,049,100 หุ้น (3.11%)
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นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
อายุ 48 ปี
กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการลงทุน

Mr. Krit Phanratanamala
Age 48 Years
Director, Executive Director,  
Director of Investment Committee

การศึกษา
• ปริญญาโท  MBA, University of Florida
• ปริญญาโท  Master of Science,  
 Imperial College, London 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 55/2549) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program  
 (DCP 86/2550) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Monitoring Fraud Risk Management  
 (MFM 1/2552) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program  
 (ACP 27/2552) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บรษิทั สหโมเสคอตุสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด  
 (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

EDUCATION
• MBA, University of Florida
• Master of Science, Imperial College,  
 London 
• Bachelor of Science, Chulalongkorn  
 University

TRAINING
• Director Accreditation Program  
 (DAP 55/2006), Thai Institute of  
 Directors Association 
• Director Certification Program  
 (DCP 86/2007), Thai Institute of  
 Directors Association 
• Monitoring Fraud Risk Management  
 (MFM 1/2009), Thai Institute of  
 Directors Association
• Audit Committee Program  
 (ACP 27/2009), Thai Institute of  
 Directors Association 

OTHER POSITION
• Managing Director, Thai Prosperity  
 Advisory Co., Ltd.
• Independent  Director and Director  
 of Audit Committee, The Union  
 Mosaic Industry Public Co., Ltd.  
• Director,  Diamond Building Products  
 Public Company Limited
• Independent Director and Director  
 of Audit Committee, Group Lease  
 Public Co., Ltd.
• Independent  Director and Director  
 of Audit Committee TPBI Public  
 Company Limited

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
อาย ุ57 ปี
กรรมการ, กรรมการบรหิาร,  
กรรมการลงทุน

Ms. Kornpranom Wongmongkol
Age 57 Years
Director, Executive Director,  
Director of Investment Committee

EDUCATION
•	 Master	of	Business	Administration:		
	 International	Business,	University	of		
	 the	Thai	Chamber	of	Commerce		
•	 Master	of	Arts	(in	Education)	Southeast		
	 Missouri	State	University,	USA		
•	 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,	The	Market	Organization		
	 under	the	Ministry	of	Interior	
•	 Independent	Director,		
	 Bangkok	Commercial	Asset		
	 Management	Co.,	Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
•	 None

การศึกษา
•	 MBA	(Master	of	Business		
	 Administration)	:	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 ปริญญาโท	Southeast	Missouri	State		
	 University,	USA	(Master	of	Arts	in		
	 Education)
•	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 Certificates	Credit	Risk		Analysis:		
	 ABN	AMRO	Academy,	Singapore
•	 Certificate	Moody’s	Institution:		
	 Certificates	of	Credit	Lending	Program		
	 (หลักสูตร	1	ปี)

การอบรม
•	 Director	Certification	Program		
	 (DCP	85/2550)	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial		
	 Reporting	(MFR	6/2551)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Monitoring	the	internal	Audit	Function		
	 (MIA	3/2551)	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Monitoring	the	system	of	Internal		
	 Control	and	Risk	Management		
	 (MIR	3/2551)	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง		
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)		
	 รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ	กลุม่ปฏบัิตกิาร	
•	 กรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย
•	 กรรมการอิสระ		
	 บรษิทั	บรหิารสนิทรพัย์	กรงุเทพพาณชิย์	จ�ากดั

การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี
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นางสาวทัศนา วิชาเจริญ 
อายุ 63 ปี
กรรมการ, กรรมการบริหาร

Ms. Tassana Vichachareon 
Age 63 Years  
Director, Executive Director

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี		บริหารธุรกิจ		
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม
•	 Director	Accreditation	Program		
	 (DAP	102/2556)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	
	 กรรมการบริษัทไทย
•	 Advanced	Audit	Committee		
	 Program	(AACP18/2558)	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การถือหุ้นในบริษัท
•	 100	หุ้น	(0.00001%)

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

TRAINING
•	 Director	Accreditation	Program		
	 (DAP	102/2013),	Thai	Institute	of		
	 Directors	Association
•	 Avanced	Audit	Committee	Program		
	 (AACP	18/2015),	Thai	Institute	of		
	 Directors	Association

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
•	 100	Shares	(0.00001%)
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
อาย ุ42 ปี
กรรมการ, กรรมการผูอ้�านวยการ

Mr. Saran Limhiranrak
Age 42 Years
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 Consult and Services  
 Co., Ltd.
• Director, The Miracle Service Co., Ltd.
• Director, 416 Project Co., Ltd.

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• 42,987,700 Shares (2.30%)

การศึกษา
• ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาปริญญาเอก  
 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย UMDC
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี  สาขาบริหารอุตสาหกรรม   
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 102/2556) ของสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
 (วปส.) รุ่นที่ 2

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• กรรมการ บริษัท 109 คอนเซ๊าท์ แอนด์  
 เซอร์วิส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เดอะมิราเคิล เซอร์วิส  
 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท 416 โปรเจค จ�ากัด

การถือหุ้นในบริษัท
• 42,987,700 หุ้น (2.30%)
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นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล
อายุ 59 ปี
กรรมการ

Mrs. Piengpen Siebthavilkul
Age 59 Years
Director

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและธนาคาร)   
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
• Directors Certification Program  
 (DCP 171/2556) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program  
 Update (DCPU 1/2557) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3  
 คณะพาณิชยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท
• 79,851,700 หุ้น (4.28%)

EDUCATION
• Bachelor of Business Administration  
 (Finance and Banking),  
 Ramkhamhaeng 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
• Mini MBA IMDP by Faculty of  
 Commerce, Thammasat University

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• 79,851,700 Shares (4.28%)
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายนพพร บุญลาโภ
อาย ุ50 ปี
กรรมการ, กรรมการบรหิาร,  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

Mr. Nopporn Boonlapo
Age 50 Years
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, The National  
 Defence College

SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• 72,457,800 Shares (3.88%)

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 111/2557) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
 (วปส.) รุ่นที่ 4
• หลักสูตร การบริหารการจัดการ 
 ด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 4  
 จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

การถือหุ้นในบริษัท
• 72,457,800 หุ้น (3.88%)
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ที่ปรึกษากรรมการ

Advisor to Board of Directors

นายสมใจนึก เองตระกูล 
อายุ 71 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Somchainuk Engtrakul
Age  71 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 Upsala College, USA

การอบรม
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน 
 ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร The Role of Chairman  
 Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์  
 จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จ�ากัด  
 (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  
 บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ�ากัด  
 (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการบริษัท  
 บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย
• ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

EDUCATION
• Ph.D. (Honorary Degree) in Public  
 Administration, Sripatum University
• Bachelor of Laws, Sripatum University
• Bachelor of Arts in Economics,  
 Upsala College, USA

TRAINING
• Certificate, National Defense College  

 of Thailand (Class 35)
• The Role of Chairman Program (RCP),  
 Thai Institute of Directors Association

OTHER POSITION
• Chairman of the Board of Director,  
 Nok Airlines Public Co., Ltd.
• Chairman of the Board of Director,  
 Absolute Energy Public Co., Ltd.
• Chairman of the Board of Director,  
 Vejthani Public Co., Ltd.
• President of the Board of Director,  
 Major Cineplex Group Public Co., Ltd.
• Member of the Board of Directors,  
 Siam Piwat Co., Ltd.
• Chairman, TMB Bank Public Co., Ltd.
• Permanent Secretary, Ministry of  
 Finance
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นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์
อาย ุ63 ปี
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 

Mr. Banyong Limprayoonwong
Age 63 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 วปอ.2546 (วปม.1) สถาบันการป้องกัน 
 ประเทศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
 (นบส.1) รุ่นที่ 32 วิทยาลัยนักบริหาร ก.พ.
• วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
 รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการก�ากับดูแล 
 กจิการส�าหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง  
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)  
 รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตร Directors Accreditation  
 Program (DAP 111/2557) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษา บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด  
 (มหาชน) 
• ทีป่รกึษากฎหมาย บริษทั กฎหมายเอสซจี ีจ�ากัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ากัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ  
 ส�านักนายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
 ระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)  
 กระทรวงพาณิชย์
• อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ 
 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ 
 ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ  
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
 ผลการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงาน
 ของหน่วยรับตรวจ คณะที่ 5 คณะกรรมการ 
 ตรวจเงินแผ่นดิน
• กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (วิทยาลัยแสงธรรม) กระทรวงศึกษาธิการ

EDUCATION
• Master of Public Administration (MPA),  
 Graduate  School of Public Administration, 
 NIDA  
• Bachelor of Laws (LL.B), Ramkhamhaeng  
 University

TRAINING
• Diploma, National Defence College 
 (NDC), The State, Private Sector and 
 Political Sectors Course Class 2003
• Advanced Executive Program (Class 32), 
 Office of the Civil Service Commission (OCSC)
• Top Executive Program in Commerce and 
 Trade (TEPCoT), Class 3, Commerce Academy,  
 University of Thai Chamber of Commerce
• Public Director Certification Program, 
 Public Director Institute (PDI), Class 7, 
 King Prajadhipok’s Institute 
• Directors Accreditation Program (DAP) 
 111/2014, Thai Institute of Directors 
 Association

OTHER POSITION
• Legal Advisor to Siam Commercial Bank 
 Public Company Limited
• Advisor to Thaisri Insurance Public 
 Company Limited
• Legal Advisor to SCG Legal Counsel Limited
• Independent Director and Director of Audit 
 Committee, Ubon Bio Ethanol Co., Ltd. 
• Advisory Committee to the National 
 Intellectual Property Rights Centre of 
 Enforcement (NICE), Office of the Prime 
 Minister
• Intellectual Property Advisor, Board Members, 
 The SUPPORT Arts and Crafts International 
 Centre of Thailand (Public Organization), 
 Ministry of Commerce 
• Subcommission on quality management 
 and service redesign, Office of the Public 
 Sector Development Commission (OPDC)  
• Subcommittee, Audit and Evaluation, 
 Office of Auditor General of Thailand 5 (AOG)
• Committee of College Council, Saengtham 
 College Thailand, Ministry of Education
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นายกฤษณ์ วสีนนท์
อายุ 54 ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Kris Vasinondha
Age 54 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา
• ปริญญาเอก ทางกฎหมายมหาชน  
 (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) มหาวทิยาลยัปารสี 1
• ปริญญาบัตรชั้นสูง ทางกฎหมายมหาชน  
 มหาวิทยาลัยปารีส 2
• ประกาศนยีบตัรช้ันสงู ทางกฎหมายปกครอง  
 มหาวิทยาลัยปารีส 2
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification  
 Program (DCP 138/2553) สมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
 (วปส.) รุ่นที่ 5/2558

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
• รองประธานกรรมการ  
 บริษัท ส�านักกฎหมายนิติกรณ์ วีซีเอ็ม  
 จ�ากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท วีซีเอ็ม จ�ากัด  
 (โรงแรมลาวีอองโรส เชียงราย)
• กรรมการ บริษัท พรหมภิบาล จ�ากัด
• กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย  
 บริษัท ไพบูลย์สมบัติ จ�ากัด
• กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย  
 บริษัท เครือไพบูลย์ จ�ากัด
• อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

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
• Thailand Insurance Leadership  
 Program

OTHER POSITION
• Vice - Chairman, Nitikorn VCM Legal  
 Services Co., Ltd.
• Vice - Chairman, VCM Co., Ltd.  
 (La Vie En Rose Hotel Chiang Rai)
• Director, Prompibarn Co., Ltd.
• Director and Legal Advisor,  
 Phaibul  Sombat  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 
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ผังโครงสร้างองค์กร

Organization Chart

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร

Executive Board

กรรมการผู้อำานวยการ
President

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบคุมและพัฒนาองค์กร
Chief Corporate Control and 

Development Officer

ฝ่ายส่ือสารองค์กร
Corporate Communication Dept.

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Dept.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน

Chief Group 
and Marketing Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานประกันสามัญและการตลาด

Chief Agency 
and Marketing Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

และคณิตศาสตร์ฯ
Chief Products Development 

and Actuary Officer.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ

Chief Operation Officer

ฝ่ายประกันกลุ่ม
Group Life 

Assurance Dept.

ฝ่ายบริหารงานตัวแทน
และนายหน้า

Agent Management Dept.

ฝ่ายวิจัยตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

Market Research and 
Products Development Dept.

ฝ่ายพิจารณารับประกัน
Underwriting Dept.

ฝ่ายสนับสนุนงานตัวแทน
และนายหน้า

Agent Support Dept.

ฝ่ายคณิตศาสตร์ฯ
Actuary Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการด้านประกัน
Assurance 

Operations Dept.

ฝ่ายการตลาดประกันสามัญ
Agent Marketing Dept.

ฝ่ายประกันต่อ
Reinsurance Dept.

ฝ่ายสินไหมทดแทน
Claim Dept.

ฝ่ายประกันสถาบัน
Bancassurance Dept.
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คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee 

ส�านักงานเลขานุการ
Secretary Office

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Intemal Audit Dept.

ฝ่ายก�ากับธุรกิจ
Compliance Dept.

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
Risk Management Dept.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Dept

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสนับสนุนองค์กร

Chief Organization 
Support Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี
Chief Financial Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

Chief Legal Officer

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุน

Chief Investment Officer

ฝ่ายจัดซื้อและบริหารท่ัวไป
Procurement and 

Administration Dept.

ฝ่ายการเงิน
Financial Dept.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information 

Technology Dept.

ฝ่ายบัญชี
Accounting Dept.



60 

โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

โครงสร้างการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน  คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Management Structure

 On December 31st, 2015. The management structure of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited, comprised  
of the Board of Directors, and 5 sub-committees, including the Executive Board of Directors, the Audit Committee, the  
Investment Committee, the Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee, detailed as 
follows:

คณะกรรมการบริษัท  The Board of Directors

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1. นายบรรพต หงษ์ทอง
Mr. Banphot Hongthong

ประธานกรรมการ
Chairman

2. นายสมพร สืบถวิลกุล
Mr. Somporn Suebthawilkul

รองประธานกรรมการ
Deputy Chairman

3. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

กรรมการอิสระ
Independent  Director

4. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Mr. Sakthip Krairiksh

กรรมการอิสระ
Independent  Director

5. นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการอิสระ
Independent  Director

6. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

กรรมการอิสระ
Independent  Director

7. นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการอิสระ
Independent  Director

8. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

กรรมการ
Director

9. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee  Panichewa

กรรมการ
Director

10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
Mr. Krit Phanratanamala

กรรมการ
Director

11. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
Ms. Kornpranom Wongmongkol

กรรมการ
Director

12. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms. Tassana Vichachareon

กรรมการ
Director

13. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr. Saran Limhiranrak

กรรมการ
Director

14. นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล
Mrs. Piengpen Siebthavilkul

กรรมการ
Director

15. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director/Chief Executive Officer
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คณะกรรมการชุดย่อย Subcommittee

1.	 คณะกรรมการบริหาร	
 Executive Board of Directors
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
 As of December 31st, 2015  the Executive Board of Directors consists of.

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1 นายสมพร สืบถวิลกุล
Mr. Somporn Suebthawilkul

ประธานกรรมการ
Chairman 

2 นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee  Panichewa

กรรมการ
Director

3 นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
Mr. Krit Phanratanamala

กรรมการ
Director

4 นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
Ms. Kornpranom Wongmongkol

กรรมการ
Director

5 นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms. Tassana Vichachareon

กรรมการ
Director

6 นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการ
Director

 โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักงานเลขานุการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 Secretary to the Executive Board of Directors: Ms. Supaluck Supapreecha, Senior Vice President of Office of the Secretary

2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
 Risk Management Committee
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
 As of December 31st, 2015 the Risk Management Committee consists of.

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1 นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

ประธานกรรมการ
Chairman 

2 นายสมพร สืบถวิลกุล
Mr. Somporn Suebthawilkul

กรรมการ
Director

3 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Mr. Sakthip Krairiksh

กรรมการ
Director

4 นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

กรรมการ
Director

5 นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการ
Director

 โดยมี นางสาวจณัญญา ศิริวัฒนโชค ผู้อ�านวยการฝ่าย สายงานควบคุมและพัฒนาองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 Secretary to the Risk Management Committee: Ms. Janunya Siriwattanachok, Vice President of Corporate Control and  
 Development
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3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
 Audit Committee
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 As of December 31st, 2015 the Audit Committee consists of.

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1 พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

ประธานกรรมการ
Chairman

2 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Mr. Sakthip Krairiksh

กรรมการ
Director

3 นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการ
Director

 โดยมี นายสมบูรณ์ ธราสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 Secretary to the Audit Committee: Mr. Somboon Tharasuwan,  Chief Legal Officer

4.	 คณะกรรมการลงทุน	
 Investment Committee
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย 
 As of December 31st, 2015 the Investment Committee consists of.

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1 นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa

ประธานกรรมการ
Chairman

2 นายสมพร สืบถวิลกุล
Mr. Somporn Suebthawilkul

กรรมการ
Director

3 นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการ
Director

4 นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
Mr. Krit Phanratanamala

กรรมการ
Director

5 นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
Ms. Kornpranom Wongmongkol

กรรมการ
Director

 โดยมี นายนิธิศ มนุญพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
 Secretary to the Investment Committee: Mr. Nitid Manoonporn, Chief Investment Officer
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เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ส�านกังานเลขานกุาร เป็นเลขานกุารบรษิทั เพือ่ปฏบัิตหิน้าทีต่ามกฎหมายก�าหนดในการจดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร อาท ิทะเบยีนกรรมการ  
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ และจดัเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร อกีทัง้ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

Company Secretary

At the Board of Director’s meeting no. 4/2015, held on 3 April 2015, the Board of Directors agreed to appoint Ms. Supaluck 
Supapreecha, Senior Vice President, Office of the Secretary, as the Company Secretary. She will perform duties as prescribed 
by law in which will comprise the production and storage of company important documents, including the Registration of 
Company’s directors, the invitation letter and minutes of the Board of Directors Meetings, the Annual Report, the invitation 
letter and minutes of the Shareholders Meetings, holding of reports of conflicts of interest filed by directors and executives 
and other duties as assigned by the Board of Directors.

5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 Nomination and Remuneration Committee
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
 As of December 31st, 2015 the Nomination and Remuneration Committee consists of:

ล�าดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ต�าแหน่ง
Title

1 นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

ประธานกรรมการ
Chairman

2 พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

กรรมการ
Director

3 นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการ
Director

4 นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

กรรมการ
Director

 โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักงานเลขานุการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทน
 Secretary to the Nomination and Remuneration Committee: Ms. Supaluck Supapreecha, Senior Vice President of Office  
 of the Secretary



 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
Executive Officers

10

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

03 04 0501 11
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4.	 นายศุภชัย	จงศุภวิศาลกิจ
 Mr. Suphachai  Jongsuphavisarnkit 
5.	 นางสาวสมพิศ		พงศ์ธราพัฒน์
 Ms. Somphit  Phongtharaphat 
6.	 นายสมบูรณ์	ธราสุวรรณ
 Mr. Somboon  Tharasuwan

7.	 นายนิธิศ		มนุญพร
 Mr. Nitid  Manoonporn
8.	 นางสาวนพวรรณ		มาตังคสมบัติ
 Ms. Noppawan  Matangkasombat 
9.	 นางสาวสุกัลยา		ศุภมงคล
 Ms. Sukanya  Suphamongkhon

10.	 นายสมศักดิ์		ธนไพศาลสกุล
 Mr. Somsak  Dhanapaisarnsakul
11.	 นายเชิดศักดิ์		สกุลทวีวัฒน์
 Mr. Cherdsak  Sakultaweewat
12.	 นางสาวศุภลักษณ์		ศุภปรีชา
 Ms. Supaluck  Supapreecha

06 02 0807 12
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นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

 อายุ 50 ปี | Age 50 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 Chief Executive Officer 

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 Bachelor of Business Administration (General Management),  
 Dhurakij Pundit University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้อ�านวยการศูนย์ขยายธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)    
 Director, Dhipaya Insurance Pcl.
• ผู้จัดการ สาขาบางกะปิ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)    
 Branch Manager, Dhipaya Insurance Pcl.

นายกิตติ ชุณหชวาลวง
Mr. Kitti Chunhachavanwong

 อายุ 43 ปี | Age 43 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด
 Chief Agency and Marketing Officer

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 Master of Business Administration, Bangkokthonburi  
 University
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 Bachelor of Business Administration (Second Class Honors),  
 The University of the Thai Chamber of Commerce

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Senior District Manager, South East Life Pcl.
• รองผู้อ�านวยการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Deputy Vice President, Allianz Ayudhya Assurance Pcl.
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต  
 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จ�ากัด 
 Senior Vice President of Agent, ING Life Assurance  
 (Thailand) Co., Ltd 



67  

SUSTAINABLEGROWTH

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ
Mr. Suphachai Jongsuphavisarnkit

 อายุ 43 ปี | Age 43 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	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

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้อ�านวยการฝ่าย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
 Vice President, South East Life Pcl.
• ผู้อ�านวยการฝ่าย บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Vice President, Thanachart Life Assurance Pcl.
• เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Senior Officer, Thai Life Assurance Pcl.

นางเพียงเพ็ญ  สืบถวิลกุล
Mrs. Piengpen Siebthavilkul 

 อายุ 59 ปี | Age 59 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
 Chief Financial Officer 

การศึกษา	|	Education
• หลักสูตร Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Mini MBA IMDP by Faculty of Commerce and Accountancy,  
 Thammasat University
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 Bachelor of Business Administration (Finance and Banking),  
 Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการเงิน  
 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Chief Cash Management Officer, Dhipaya Life Assurance Pcl.
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นางสาวสมพิศ พงศ์ธราพัฒน์
Ms. Somphit Phongtharaphat 

 อายุ 52 ปี | Age 52 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
 Chief Organization Support Officer 

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการบริหาร   
 (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 

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้อ�านวยการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ�ากัด  
 (มหาชน)
 Chief Operation Officer, Thai Cardif Life Assurance Pcl.
• ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและการลงทนุ บรษิทั ธนชาตซิริูคประกนัชีวติ จ�ากดั  
 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน))
 Manager, Finance and Investment Department.  
 Zurich National Life Assurance Co., Ltd.  (Currently known as  
 Thanachart Life Assurance Pcl.)                        
• ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท หลกัทรพัย์ธนชาต จ�ากดั
 Senior Manager, Information Technology Department,  
 Thanachart Securities Pcl.

นายสมบูรณ์  ธราสุวรรณ
Mr. Somboon Tharasuwan

 อายุ 61 ปี | Age 61 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย Chief Legal Officer

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ 
 และเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Public  
 Administration (Public and Private Management), National  
 Institute of Development Administration
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 Barrister at Law, The Thai Bar Under The Royal Patronage 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Bachelor of Law, Thammasat University
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  
 Bachelor of Business Administration, Ramkhamhaeng  
 University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้อ�านวยการประสานงานภาครัฐ บริษัท คิง เพาเวอร์  
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด Government Liaison Director,  
 King Power International Co., Ltd.   
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์ Advisor to the Minister of Agriculture and  
 Cooperatives, Minister of Agriculture and Cooperatives
• ทีป่รึกษาปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 Advisor to the Permanent Secretary Minister of Agriculture and  
 Cooperatives, Minister of Agriculture and Cooperatives



69  

SUSTAINABLEGROWTH

นางสาวนพวรรณ มาตังคสมบัติ
Ms. Noppawan Matangkasombat

 อายุ 49 ปี | Age 49 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมและพัฒนาองค์กร
 Chief Corporate Control and Development Officer

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Business Administration, Thammasat University
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 
 จ�ากัด (มหาชน)
 Senior Executive Vice President, SCB Life Assurance Public  
 Company Limited

นายนิธิศ มนุญพร
Mr. Nitid Manoonporn

 อายุ 55 ปี | Age 55 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	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

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานธนานุเคราะห์
 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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นางสาวสุกัลยา ศุภมงคล
Ms. Sukanya Suphamongkhon

 อายุ 47 ปี | Age 47 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	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

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Senior Manager, Thanachart Life Assurance Pcl.
• ผู้จัดการ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
 Manager, Generali Insurance (Thailand) Pcl.
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ธนชาตซูริคประกันชีวิต จ�ากัด
 Assistant Manager, Zurich National Life Assurance Co., Ltd

นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา
Ms. Supaluck Supapreecha 

 อายุ 54 ปี | Age 54 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• เลขานุการบริษัท
 Company Secretary
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักงานเลขานุการ
 Senior Vice President, Office of the Secretary

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   
 Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• ผูอ้�านวยการกลุ่มธรุกจิเช่า บรษัิท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
 Group Director for Business, SENA Development Public  
 Company Limited 
• ผู้จัดการ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Manager, The Property Management Office,  
 Thammasat University



71  

SUSTAINABLEGROWTH

นายเชิดศักดิ์  สกุลทวีวัฒน์
Mr. Cherdsak Sakulthaweewat

 อายุ 40 ปี | Age 40 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
 Senior Vice President, Investment Department

การศึกษา	|	Education
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 Master of Economics (Business Economics), 
 National Institute of Development Administration
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Bachelor of Arts, Kasetsart University

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• 2556 - 2557 เลขานุการบรษิทั บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)
 2013 - 2014 Company Secretary, Dhipaya Life Assurance Pcl.
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายลงทุน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 Director, Investment Department, Dhipaya Life Assurance Pcl.
• ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
 Senior Manager, Dhipaya Insurance Pcl.
• ผู้จัดการส่วนลงทุน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด
 Investment Manager, Road Accident Victims Protection Co., Ltd.
• เจ้าหน้าที่การตลาดลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
 Investment Officer, UOB Securities Pcl.

นายสมศักดิ์  ธนไพศาลสกุล
Mr. Somsak Dhanapaisarnsakul

 อายุ 43 ปี | Age 43 Years

ต�าแหน่งปัจจุบัน	|	Position
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
 Senior Vice President - Finance and Accounting Department

การศึกษา	|	Education
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Accounting, Thammasat University 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 Bachelor of Accounting, Rajamangala University of Technology

ประสบการณ์ท�างาน	|	Experience
• หุ้นส่วนสอบบัญชี บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
 International Liaison Partner and Technical Audit Partner,  
 BDO Advisory Limited
• ผู้อ�านวยการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 Director, Eastern Polymer Group Pcl.
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

Director’s Meeting Attendance  

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)
(1 January - 31 December 2015)
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1. นายบรรพต หงษ์ทอง (Mr. Banphot Hongthong) 11/11 4/4
2. นายสมพร สืบถวิลกุล (Mr. Somporn Suebthawilkul) 11/11 9/12 7/13 6/12
3. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ (General Niphon Pharunnit) 11/11 14/14 14/14
4. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (Mr. Sakthip Krairiksh) 11/11 14/14 11/12
5. นายศราวุธ เมนะเศวต (Mr. Saravut Menasavet) 7/7 9/9 10/10
6. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ (Mr. Kanissorn Navanugraha) 7/7 8/8 10/10
7. นายนรภัทร เลขยานนท์ (Mr. Norapat Lekhyananda) 11/11 5/5 12/13 7/8
8. นายบุญสน เจนชัยมหกุล (Mr. Boonson Jenchaimahakoon) 8/11 2/4 12/12 10/10
9. นายนที พานิชชีวะ (Mr. Natee Panichewa) 8/11 5/8 10/13 3/4
10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา (Mr. Krit Phanratanamala) 3/3 1/1 3/3
11. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล (Ms. Kornpranom Wongmongkol) 11/11 8/8 13/13 4/4
12. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ (Ms. Tassana Vichachareon) 10/11 11/12
13. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ (Mr. Saran Limhiranrak) 10/11
14. นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล (Mrs. Piengpen Siebthavilkul) 10/11 5/5 4/4
15. นายนพพร บุญลาโภ (Mr. Nopporn Boonlapo) 10/11 12/12

    
หมายเหตุ	    
1. นายศราวุธ เมนะเศวต เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 
 Mr. Saravut Menasavet was appointed a Director according to the approval of Annual General Meeting on 22 April 2015 and was  
 appointed Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee according to the approval no.5/2015 of the Board of  
 Directors on 29 April 2015.
2. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 
 Mr. Kanissorn Navanugraha was appointed as a Director according to the approval of Annual General Meeting on 22 April 2015 and was  
 appointed Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee according to the approval no.5/2015  
 of the Board of Directors on 29 April 2015.      
3. ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
 Subcommittee was appointed according to the approval no.5/2015 of the Board of Directors on 29 April 2015.
4. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและคณะกรรมการลงทุนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558  
 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
 Mr. Krit Phanratanamala  was appointed as a Director and Investment Committee according to the approval no.9/2015 of the Board of  
 Directors on 14 October 2015 and was appointed as an Executive Board of Directors according to the approval no.10/2015 of the Board  
 of Directors on 11 November 2015. 
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กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี/Completion/Resignation of Directorship     
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1.	 นายอุตตม	สาวนายน

 Mr. Uttama Savanayana

4/8 7/8

2.	 นายกฤษณ์	วสีนนท์

 Mr. Kris Vasinondha

4/4 4/4 4/4

3.	 นางนวลลออ	กิตติพิทักษ์

 Mrs. Nuanlaor Kittipitak

4/4

     

หมายเหตุ	     
1.	 นายอุตตม	สาวนายน	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2558
	 Mr.	Uttama	Savanayana	had	resigned	from	his	Directorship	on	17	August	2015.
2.	 นายกฤษณ์	วสีนนท์	ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2558
	 Mr.	Kris	Vasinondha	had	completed	his	term	according	to	the	approval	of	Annual	General	Meeting	on	22	April	2015.
3.	 นางนวลลออ	กิตติพิทักษ์	ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2558
 Mrs.	Nuanlaor	Kittipitak	had	completed	her	term	according	to	the	approval	of	Annual	General	Meeting	on	22	April	2015.	  
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
การดำาเนนิการและการบรหิารความเสีย่งเปน็ไปตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทีท่างคณะกรรมการกำากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
กำาหนด	และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์		

	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้จัดให้มีการประชุมรวม	12	ครั้ง	โดยสรุปผลการดำาเนินการต่างๆ	ได้ดังนี้

	 1.	 ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ปี	2558	

	 3.	 ติดตามดูแล	และรับทราบความคืบหน้าของผลการบริหารความเสี่ยง	สำาหรับความเสี่ยงที่บริษัทควรทำาการติดตามประเมินผล	ให้เป็นไป 
	 	 ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

	 4.	 ติดตามสถานะของบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำากับบริษัทประกันชีวิตของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	 การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เป็นประจำาทุกเดือน

	 5.	 ใหค้วามเหน็ชอบต่อนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	ประจำาป	ี2559	เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมตักิอ่นท่ีจะนำาสง่ให้กบั 
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

 Risk	Management	Committee	has	the	authority	and	responsibilities	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	according	to	
the statement included in the Charter of Risk Management Committee. Risk Management Committee performs its duties 
in	line	with	the	good	governance	principle	and	international	standards	under	the	objectives	to	assure	the	operation	and	
risk	management	are	conforming	to	risk	management	framework	of	the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC),	as	well	as	to	
ensure the Company has achieved continual and timely risk management. 

	 In	2015,	Risk	Management	Committee	convened	12	times.	Key	issues	are	summarized	as	follows:	

 1. Approved the Charter of the Risk Management Committee. 

	 2.	 Approved	the	Company’s	2015	Risk	Management	Plan.	

	 3.	 Monitored	 and	 acknowledged	 the	 progress	 of	 risk	management,	 particularly	 on	 risk	 factors	 required	 the	 
	 	 assessment	 in	order	 to	comply	with	 risk	management	policy,	as	well	as	provided	advice	on	 the	 improvement	 
  of the Company’s risk management system. 

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

	 5.	 Approved	 the	 2016	 risk	management	 policy	 for	 the	 review	 and	 approval	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 before	 
	 	 proceeding	to	the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC).					

	 	 	 	 	 (นายบุญสน		เจนชัยมหกุล)
	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 	 (Mr.	Boonson	Jenchaimahakoon)
     Chairman of the Risk Management Committee

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2558

Report of the Risk Management Committee 2015
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจประกันชีวิต	ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการแบ่งได้	ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำาเนินนโยบาย	 การกำาหนดแผนกลยุทธ์	 แผนการดำาเนินงาน	 และการนำาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	 หรือ 
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้	เงินกองทุน	ภาพลักษณ์และความมั่นคงของบริษัท

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 -	 มีการตรวจสอบผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอทุกเดือน

 -	 มีการทบทวนกลยุทธ์	แผนการดำาเนินงาน	เมื่อเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก	เช่น	ภาพรวมเศรษฐกิจ	การเติบโต 
	 	 ของอุตสาหกรรม	เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยในการประกันภัย	 เช่น	 ภัยธรรมชาติ	 การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	 การกระจุกตัวของความเสี่ยงภัย	 
การจัดสรรเงินสำารองเบี้ยประกันภัยและเงินสำารองค่าสินไหมทดแทน	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประกันภัยใหม่ๆ	โดยอาจส่งผลกระทบต่อจำานวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

	 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 -	 มีการดำาเนินการด้านการพิจารณารับประกันให้เป็นมาตรฐาน	และมีการจัดเก็บข้อมูลการรับประกันที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อนำามาใช้ใน 
	 	 การพิจารณารับประกัน

 -	 มีการประมาณการเงินสำารองด้วยวิธีที่เหมาะสมทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลเป็นประจำา	 และมีการกำาหนด 
	 	 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 -	 มีการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันที่สะท้อนกับสภาพเศรษฐกิจ	 และใช้ค่าความผันผวนของความถี่	 ความรุนแรง	 มาใช้ในการกำาหนด 
	 	 อัตราเบี้ยประกัน

 -	 ในด้านสนิไหมทดแทน	มกีารกำาหนดอำานาจอนมัุตใินการจ่ายค่าสนิไหม	และให้จดัทำากระบวนการกำาหนดวธิใีนการจัดการค่าสนิไหมทดแทน	 
	 	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการและการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการประเมินค่าสินไหมทดแทน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

	 เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถชำาระหนี้หรือภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย ์
เป็นเงินสด	หรือไม่สามารถจัดหาเงินสดได้	หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 -	 มีการพยากรณ์กระแสเงินสด	เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินในแต่ละเดือนหรือไตรมาส

 -	 มีการติดตามกระแสเงินสดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	หรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับองค์กร

 -	 มีการตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ	และกำาหนดแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

 -	 มีการจัดการสนิทรพัย์ลงทนุให้สอดคล้องกบัหนีสิ้นของบรษิทั	โดยคำานึงถงึปรมิาณเงนิของภาระหน้ีสนิ	ระยะเวลาการครบกำาหนดชำาระหนี ้
	 	 ตามกรมธรรม์	และอตัราผลตอบแทนในการชำาระคนืหน้ีสนิจากการประกนั	เพือ่ให้บริษทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอและมรีายได้ผลตอบแทน 
	 	 ที่เหมาะสมต่อการชำาระหนี้ของบริษัท
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Risks	affecting	the	operation	of	life	insurance	business	in	which	the	Company	has	placed	high	emphasis	include:	

1. Strategic Risk

	 Strategic	risks	generally	arise	from	policy	implementation,	strategy	determination,	as	well	as	inappropriate	operation	
plan	and	improper	practices	by	which	do	not	correspond	with	internal	and	external	factors.	These	factors	may	pose	impact	
against	the	revenue,	capital,	public	image	and	stability	of	the	Company.

 Risk Management 

	 -	 Corporate	operations	have	been	monitored	and	reviewed	monthly.	

	 -	 Reviews	of	 strategies	and	operation	plan	have	been	conducted	when	changes	of	external	 factors	are	obvious,	 
	 	 such	as	economic	conditions,	industry	growth,	etc. 

2. Insurance Risk

	 Insurance	 risk	may	arise	 from	 factors	 related	 to	 insurance	business,	 such	as	natural	disasters,	premium	setting,	 risk	 
concentration,	allocation	of	reserves	for	premiums	and	indemnity,	changes	of	policy	holders’	behavior	and	the	development	
of	new	insurance	products	that	may	affect	the	amount	of	indemnity	and	cash	flow	expected	to	gain	in	the	future.		

 Risk Management

	 -	 The	 standard	 of	 insurance	 underwriting	 and	 efficient	 recording	 of	 database	 have	 been	 ensured	 for	 future	 use	 
	 	 of	insurance	underwriting.

	 -	 The	allocation	of	reserves	has	been	conducted	using	proper	mathematical	methods	for	insurance.	Regular	reports	 
	 	 have	been	made.	Risk	appetite	has	been	determined.

	 -	 The	 formulation	 of	 premiums	 has	 been	 conducted	 to	 correspond	with	 economic	 conditions,	 considering	 the	 
	 	 fluctuation	rate	of	frequency	and	severity.

	 -	 In	 terms	 of	 indemnity,	 guidelines	 were	 established	 on	 the	 authorization	 of	 claim	 payment	 approval,	 claim	 
	 	 management	procedures,	as	well	as	service	and	the	use	of	external	specialists	for	claim	appraisal. 

3. Liquidity Risk

	 Liquidity	risk	may	arise	when	the	Company	is	unable	to	meet	financial	obligations	on	time	due	to	the	shortage	of	cash,	
liquidity	or	insufficient	cash	or	the	cost	of	capital	is	extremely	high.

 Risk Management

	 -	 Cash	flow	has	been	foreseen	to	reflect	financial	situations	on	a	monthly	or	quarterly	basis.

	 -	 Cash	 flow	 has	 been	 closely	monitored	 once	 there	were	 business	 changes	 or	 events	 which	may	 affect	 the	 
	 	 organization.

	 -	 Current	assets	have	been	 inspected	and	ensured	of	 the	 sufficiency.	An	emergency	plan	has	been	determined	 
	 	 to	secure	sufficient	capital.

	 -	 In	 order	 to	 secure	 adequate	 liquidity	 and	 returns	 that	 are	 appropriate	 for	 the	 Company’s	 debt	 payment	 
	 	 obligation,	 investment	 assets	 and	 liabilities	 have	 been	matched	 basing	 on	 the	 amount	 of	 business	 liability,	 
	 	 duration	of	payment	period	as	required	by	policies	and	returns	on	the	repayment	of	insurance	liability. 
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4. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดความน่าเชื่อถือ	 หรือขาดความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ของคู่สัญญา	 อาทิเช่น	 
ผู้ออกตราสารหนี้	ผู้เอาประกันภัย	คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ	และผู้รับประกันภัยต่อ	เป็นต้น

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

	 มีการตรวจสอบคูค้่า	ไม่ว่าจะเป็นการรบัคนืค่าสนิไหมจากประกนัภยัต่อ	การกำากบัดแูลการขออนมุตันิายหน้าหรอืตวัแทนอย่างเคร่งครดั	จดัให้มี 
การรายงานยอดคงค้างของบุคคลภายนอกประจำาทุกเดือน

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

	 เป็นความเส่ียงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของตวัแปรในตลาด	อาทเิช่น	อตัราดอกเบีย้	อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	ราคาตราสาร
อนุพันธ์	ราคาสินทรัพย์	ราคาอสังหาริมทรัพย์	และราคาสินค้าโภคภัณฑ์	ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้	มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน	
และเงินกองทุนของบริษัทฯ

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 -	 มีการจดัตัง้คณะกรรมการลงทุนเพือ่ให้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจำา	และมกีารกำาหนดความเสีย่งท่ียอมรบัได้	เพือ่ใช้ประเมิน 
	 	 ความเสี่ยง

 -	 มีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	เช่น	การสร้างแบบจำาลองการลงทุน	เป็นต้น

 -	 มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 -	 มีการติดตามพอร์ตการลงทุน	และเปรียบเทียบขอบเขตและเพดานที่ยอมรับได้ซึ่งถูกกำาหนดไว้	

 -	 มีแผนรองรับในกรณีราคาตลาดของหลักทรัพย์ปรับลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าระดับที่กำาหนดไว้

 -	 มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามประเมินผล	วิเคราะห์	และสร้างแบบจำาลองของทางเลือกในการลงทุน	

6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ	หรือการขาดการกำากับดูแลกิจการ	 หรือการควบคุมที่ดีของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	
บคุลากร	ระบบงานภายใน	หรอืเหตกุารณ์ภายนอก	และส่งผลกระทบต่อรายได้	และเงนิกองทนุของบริษทัฯ	อาทเิช่น	การขาดความรู	้ความเชีย่วชาญ	
และทักษะของพนักงาน	 ความซับซ้อนของกระบวนการทำางาน	 สิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล	 ความทันสมัยของข้อมูล	 
การกระจายอำานาจ	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน	เป็นต้น

	 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 -	 มีการตรวจสอบกระบวนการทำางานในด้านของกิจกรรมหลักของการประกันภัย	 6	 ด้าน	 และมีการตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ	 
	 	 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำางาน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร	 ระบบสารสนเทศ	 กระบวนการทำางานภายใน	 
	 	 และเหตุการณ์ภายนอก

 -	 มีวิธีการปฏิบัติการในด้านการพัฒนาบุคลากร	ระบบการทำางานและบริหารงานบุคคล	รวมถึงวิธีในการประเมินผลพนักงาน

7. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรลงทุนในบริษัทใดบริษัทหน่ึง	 กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหน่ึง	 หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง 
มากเกินไป	โดยไม่กระจายการลงทุน	ทำาให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าว	จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุน
ทั้งหมดขององค์กร
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4. Credit Risk

	 Credit	risk	may	arise	from	the	lack	of	reliability	or	inability	to	comply	with	the	commitment	previously	agreed	between	
partners	of	contracts,	such	as	debt	instrument	issuers,	the	insured,	business	partners	and	the	reinsurers,	etc.

 Risk Management

	 Trade	 Partners	 have	 been	 audited	which	 included	 the	 claims	 received	 from	 reinsurers.	 The	 supervision	 and	 the	 
approval	of	broker	or	agent	have	been	conducted	in	a	strict	manner.	Reports	of	outsiders’	account	balance	have	been	
produced	on	a	monthly	basis.

5. Market Risk

	 Market	 risk	may	 arise	 from	 changes	 of	market	 conditions,	 including	 interest	 rate,	 foreign	 exchange	 rate,	 derivative	 
price,	 asset	price,	 property	price	 and	 commodity	prices.	 All	 of	which	 could	 affect	 the	Company’s	 revenue,	 assets	 and	 
liabilities,	as	well	as	capital	fund.	

 Risk Management

	 -	 Investment	 Committee	 was	 appointed	 to	 report	 to	 the	 Board	 of	 Directors	 regularly.	 Risk	 appetite	 was	 
  determined for risk assessment. 

	 -	 Reviews	 have	 been	 conducted	 when	 there	 were	 changes	 in	 business	 strategies,	 such	 as	 the	 creation	 of	 
  investment model, etc.

	 -	 Confidence	of	business	partners	has	been	examined	regularly.	

	 -	 Investment	portfolio	has	been	monitored	and	compared	with	predetermined	ceiling.

	 -	 A	 contingency	 plan	 has	 been	 formulated	 to	 prepare	 for	 the	 case	 that	 securities	 price	 dropped	 below	 
  predetermined level.

	 -	 Information	Technology	has	been	applied	with	the	monitoring,	analysis	and	creation	of	investment	model.
6. Operational Risk

	 Operational	 risk	may	 arise	 from	 the	 inadequate	 or	 the	 lack	 of	 corporate	 governance	 or	 ample	 control	 of	 internal	 
operation,	personnel,	 internal	system	or	external	situations.	All	of	which	may	impact	the	Company’s	revenue	or	capital	
fund.	For	example,	the	lack	of	knowledge,	expertise	and	skills	of	employees,	complicated	operation	processes,	the	right	 
of	 information	access	and	security	of	 information,	 the	newness	of	 information,	 the	distribution	of	authority,	duties	and	 
responsibilities,	the	appropriateness	of	performance	appraisal,	etc.	

 Risk Management

	 -	 Six	major	 insurance	activities	were	audited	 in	terms	of	operation	processes.	 Internal	audit	has	been	conducted	 
	 	 on	a	regular	basis	to	acknowledge	the	impacts	on	operation	procedures,	including	personnel,	information	system,	 
	 	 internal	operation	processes	and	external	situations.	

 - Guidelines on the development of personnel, operation processes, personnel management and personnel  
	 	 appraisal	were	established.

7. Concentration Risk

	 Concentration	 risk	may	 arise	 from	 the	 significant	 investment	 exposure	 in	 particular	 company	 or	 particularly	 group	 
of	 companies	 or	 particular	 assets	 without	 appropriate	 diversification.	 Negative	 impacts	may	 occur	 as	 a	 result	 of	 
extreme	 loss	arising	 from	 the	occurrence	of	a	 single	peril	which	 size	of	damage	might	be	considerably	high	compared	 
with	overall	investment	of	the	Company.
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 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

	 มีการกระจายการลงทุน	 ทั้งการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย	 และกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ 
หลายประเภท	ทั้งนี้องค์กรได้คำานึงถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำากับดูแลเสมอมา

8. ความเสี่ยงด้านความต่อเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuity Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการท่ีองค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์	 หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	 เช่น	 การหยุดทำางาน 
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบสื่อสาร	หรือโครงสร้างพื้นฐานในการดำาเนินงานด้านต่างๆ	การก่อวินาศภัย	และภัยพิบัติต่างๆ	เป็นต้น

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

	 มีการจัดตั้งแผนฉุกเฉินด้าน	 IT	 และจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์สำารองนอกอาคารที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

9. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ถูกกำาหนดทั้งจากภายในองค์กรเอง	 หรือ
หน่วยงานต่างๆ	 ที่ดูแลกำากับการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงขององค์กร	 รวมถึงผู้บริหารและองค์กร 
อาจถูกลงโทษทางแพ่งและอาญา

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	หลักเกณฑ์	ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้องค์กรกำากับดูแลต่างๆ

10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money  

Laundering and Combating Financing of Terrorism Risk)

	 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรไม่รายงานการทำาธุรกรรมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมตามข้อกำาหนดตามความ 
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 รวมถึงกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน	 รวมถึงหน้าที่และการปฏิบัต ิ
ของบคุลากรขององค์กรไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายด้านนีก้ำาหนด	ส่งผลกระทบต่อความสมัพันธ์ทีดี่ต่อลกูค้า	ทำาให้เกดิปัญหาความน่าเช่ือถอืขององค์กร	

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

	 มีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ดังนี้

	 1.	 การรู้จักตัวตนลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

  •	 การแสดงตนของลูกค้า

  •	 การพิจารณาความสามารถในการชำาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า

  •	 การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

	 2.	 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

	 3.	 พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน
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 Risk Management

	 Investment	diversification	has	been	made,	covering	a	wide	range	of	industries	and	categories	of	assets.	The	Company	
has	strictly	obliged	by	the	requirements	on	risk	management	as	prescribed	by	supervising	regulators.	

8. Business Continuity Risk

	 Business	 continuity	 risk	may	 arise	when	 the	 Company	 has	 to	 encounter	 situations	 or	 events	 that	 disrupt	 business	 
operation	 and	 cause	 damages	 to	 the	 Company,	 such	 as	 the	 collapse	 of	 computed	 network,	 communication	 system	 
or failure of the infrastructure, terrorism, natural disasters, etc.

 Risk Management

	 An	emergency	plan	was	established	for	the	Company’s	IT	system.	Arrangement	of	spare	computed	system	was	made	
outside	of	main	computer	center	in	order	to	tackle	with	unexpected	system	breakdown.

9. Compliance Risk

	 Compliance	 risk	may	 arise	 when	 the	 business	 operation	 fails	 to	 comply	 with	 laws	 or	 regulations	 stipulated	 by	 
either	 the	Company	or	 relevant	 authorities	by	which	 can	damage	 the	 reputation	of	 the	Company	or	 cause	executives	 
the	conviction	by	criminal	and	civil	laws.		

 Risk Management

	 The	Company	has	 complied	with	 laws,	 regulations	 and	 rules	 relevant	 to	business	operation	under	 the	 supervising	 
authorities.

10. Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Risk

	 The	 risk	may	 arise	when	 the	 Company	 fails	 to	 report	 the	 transactions	 or	 facts	 of	 the	 transactions	 as	 required	 by	
the	Anti-Money	Laundering	and	Combating	Financing	of	Terrorism	Act,	as	well	as	ministerial	orders	and	laws	relevant	to	
money	 laundering.	The	possibility	of	 risk	also	 includes	 the	 failure	of	 the	Company’s	employees	 to	perform	duties	and	 
responsibilities	as	prescribed	by	relevant	laws	by	which	could	consequently	impact	the	relations	with	customers	and	the	
Company’s	trustworthiness.	

 Risk Management

	 Guidelines	 on	 the	 operation	 processes	were	 established	 to	 comply	with	 the	 laws	 on	 Anti-Money	 Laundering	 and	 
Combating	Financing	of	Terrorism	as	follows:	

	 1.	 Know	customers	and	customer’s	due	diligence		

  • Customer’s identity

  •	 Consideration	of	customer’s	ability	on	premium	payment	

  • Assessment of customer’s risk 

 2. Report of suspicious transactions.

 3. Development of system relevant to operation processes. 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Directors’ Responsibility on Financial Statements

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงิน	 รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจ 
ได้ว่ามีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชอีย่างถกูต้องครบถ้วน	ทนัเวลา	และเพียงพอทีจ่ะดำารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ	ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอื 
การดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า	 งบการเงินของ
บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

	 (นายบรรพต		หงษ์ทอง)	 (นายนพพร	บุญลาโภ)
				 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
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	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	financial	statements	of	Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited.	 
The	 aforementioned	 financial	 statements	 are	 being	 compiled	 in	 line	 with	 widely	 recognized	 accounting	 standards.	 
Consideration	of	accounting	policies	has	been	conducted	basing	on	appropriateness	and	obliged	to	in	a	consistent	manner.	
Utmost	concern	has	been	spent	with	regard	to	reasonable	accounting	principles	applied	through	the	processes	of	financial	
statement	production.	Disclosure	of	information	was	sufficiently	and	transparently	delivered	in	the	note	sections	to	optimize	
the	benefits	of	shareholders	and	investors.

	 The	Board	of	Directors	has	strictly	complied	with	the	good	corporate	governance	and	maintained	risk	management	and	
internal	control	systems.	Accounting	information	was	compiled	with	accuracy,	timeliness	and	adequacy	in	order	to	secure	
the	Company’s	assets	and	prevent	corruption	or	significant	irregularities.	

	 The	Board	of	Directors	appointed	 the	Audit	Committee	which	comprises	 independent	directors	who	supervise	and	 
verify	the	financial	statements,	as	well	as	ensure	the	efficiencies	of	internal	control	and	internal	audit	systems.	Opinions	of	
the	Audit	Committee	regarding	aforementioned	issues	were	included	in	the	auditor’s	report	in	this	annual	report.	

	 The	Board	of	Directors	agreed	that	the	Company’s	internal	control	and	internal	audit	systems	had	secured	the	validity	 
of	 financial	 statements	 of	 Dhipaya	 Life	 Assurance	 Public	 Company	 Limited	 for	 the	 accounting	 period	 ending	 
December	31,	2015.	The	financial	statements	have	appropriately	reflected	the	financial	status	and	operating	performance	 
as	 required	by	 the	 generally	 accepted	accounting	principles.	 The	Company’s	 auditors	have	audited	and	 included	 their	 
opinions in the Audit Committee’s Report of this annual report.  

	 (Mr.	Banphot	Hongthong)	 (Mr.	Nopporn	Boonlapo)
				 Chairman	 Chief	Executive	Officer
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท	ทพิยประกันชวิีต	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	จำานวน	3	ท่าน	ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	และ 
ประสบการณ์	 โดยเฉพาะด้านกฎหมาย	 การบัญชีและการเงิน	 ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันชีวิต	 โดยในเดือนมกราคม	 -	
เมษายน	2558	มี	พลเอก	นิพนธ์	ภารัญนิตย์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	และนายนรภัทร	เลขยานนท์	เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ	และในเดือนพฤษภาคม	-	ธันวาคม	2558	มี	พลเอก	นิพนธ์	ภารัญนิตย์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	และ 
นายศราวุธ	เมนะเศวต	เป็นกรรมการตรวจสอบ		
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	และตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวม	14	ครัง้	เป็นการประชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน	และบางวาระได้ประชมุร่วมกบั 
ผู้สอบบัญชีภายนอก	ผู้บริหารของบริษัท	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
การและมีความเห็นต่อบริษัทในด้านต่างๆ	ดังนี้	
 1. รายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำาไตรมาสและประจำาปี	 2558	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทั	ซึง่ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช	ีตลอดจนได้หารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชี
เพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	 เพื่อทำาให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีการรายงานอย่างถูกต้องเพียงพอ	 และได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด
กฎหมาย	และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	ทันเวลา	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
 2.	 ระบบการควบคมุภายในและงานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน	และระบบ 
การตรวจสอบภายในทีเ่พียงพอ	เหมาะสม	สนบัสนนุให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมเชิงป้องกนัในขัน้ตอนการดำาเนินการต่างๆ		ตลอดจนกำากบัดูแลการปฏบิตังิาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน	และหน่วยงานด้านกำากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ	ตัง้แต่การอนุมติัแผนงานและประเมนิผลการดำาเนนิงาน	 
ดูแลให้ตรวจสอบ	 และกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	 มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล
 3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต	 ในกรณีที่บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนด
ไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขอย่างสมำ่าเสมอ
 4. ผูส้อบบญัชภีายนอก	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอก	โดยพจิารณาจากความรู	้ความเชีย่วชาญและความ 
เป็นอสิระ	และได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมัุติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ให้	บรษิทั	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจำากดั	เป็นผู้สอบบญัช ี
ของบริษัท	 ประจำาปี	 2558	 และผู้ตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท	 พร้อมท้ังขอความเห็นชอบค่าสอบบัญชี	 
ค่าตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
	 5.	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเก่ียวโยงกัน	 และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านการ 
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดต่างๆ	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 
และเป็นไปตามประกาศข้อกำาหนด	และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	ในปี	2558	
  •	 บรษิทัมกีารจดัทำางบการเงนิอย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอ	 
	 	 	 ครบถ้วนและเชื่อถือได้	
  •	 บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม	ตลอดจนมกีารปรับปรงุระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบรหิารและ 
	 	 	 ฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	และรองรับการดำาเนินงานของในอนาคต
  •	 ผูส้อบบญัชีของบริษทั	คอื	บรษิทั	ดีลอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัชี	จำากดั	มคีวามเป็นอสิระ	และมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบ 
	 	 	 งบการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญครบถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลา
  •	 จากการสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 
	 	 	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาท่ียุติธรรม	 เหมาะสม	 
	 	 	 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยฝ่ายจัดการของบริษัทหรือกรรมการบริษัทก่อนทำารายการแล้ว

	 	 	 	 	 พลเอก								
	 	 	 	 	 (นิพนธ์		ภารัญนิตย์)
	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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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.	 
Each	 of	 which	 is	 highly	 knowledgeable	 and	 highly	 experienced.	 From	 January	 to	 April	 2015,	 General	 Niphon	 Pharunnit	 
chaired	 the	 committee,	 having	Mr.	 Sakthip	 Krairiksh	 and	Mr.	 Norapat	 Lekhyananda	 as	 the	 committee	members.	 From	May	
to	December	 2015,	General	Niphon	Pharunnit	 chaired	 the	 committee	with	Mr.	 Sakthip	 Krairiksh	 and	Mr.	 Saravut	Menasavet	 
serving	as	the	committee	members.	
	 The	Audit	Committee	performed	its	duties	with	full	responsibility	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	within	the	authority	
and	function	stated	in	the	Charter	of	the	Compliance	and	Audit	Committee	and	under	the	rules	and	regulations	set	by	the	Office	
of	Insurance	Commission	(OIC).	In	2015,	The	Audit	Committee	convened	14	times.	Some	meetings	were	conducted	together	with	
internal	auditors,	while	certain	meetings	were	attended	by	external	auditors,	the	Company’s	executives	and	representatives	from	
relevant	organizations.	Opinions	were	exchanged	and	recommendations	were	provided.	The	Audit	Committee	has	audited	the	
Company’s	operations	and	the	opinions	can	be	summarized	as	follows:			
 1. Financial Statements: Quarterly	 and	 2015	 Annual	 Financial	 Statements	 were	 reviewed.	 Information	mentioned	 
in	 the	 note	 section	 of	 financial	 statements	was	 disclosed,	 reviewed	 and	 audited	 by	 the	 auditors.	 Consultation	was	made	 
with	the	Management	and	the	auditors	on	significant	accounting	policies	in	order	to	ensure	the	Company’s	financial	statements	
were	adequately	reported	and	compliant	to	applicable	laws	and	accounting	standard,	with	regard	to	the	disclosure	of	financial	
statements	which	were	adequate,	timely	and	beneficial	to	users	of	the	Company’s	financial	statements.
 2. Internal Control and Internal Audit Activities:	The	Audit	Committee	has	reviewed	and	ensured	the	Company	has	the	
internal	control	and	internal	audit	which	are	adequate,	appropriate	and	contributing	to	the	preventative	internal	control	throughout 
the	operation	system.	A	close	supervision	on	the	operation	of	internal	audit	and	the	internal	governing	units	was	performed	by	
the	Audit	Committee,	covering	plan	approval	and	performance	assessment,	as	well	as	ensuring	independent	audit	operations	
and	sufficient	resources	by	which	were	practical	for	efficient	operations	and	compliant	to	the	regulations	of	relevant	regulators.	
 3. Compliance:	 The	Audit	 Committee	 reviewed	 and	 ensured	 the	Company	 has	 fully	 complied	with	 applicable	 laws,	 
regulations	of	the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	and	life	insurance	laws.	In	case	the	Company	failed	to	comply	in	certain	
areas,	the	Audit	Committee	conducted	a	regular	monitoring	and	ensured	that	proper	correction	has	been	made.	
 4. External Auditor:	 The	 Audit	 Committee	 selected	 the	 external	 auditors	 with	 the	 consideration	 on	 knowledge,	 
expertise	and	independence.	The	Committee	proposed	to	the	Board	of	Directors	for	the	approval	from	the	shareholders’	meeting	
to	appoint	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.	as	the	2015	auditor	for	the	Company	and	for	the	reviewing	of	the	
capital	adequacy	report	according	to	corporate	risk	levels.	The	Committee	requested	the	approval	of	the	audit	fee	for	financial	
statements	and	the	capital	adequacy	report	from	the	Board	of	Directors	before	proceeding	to	the	shareholders’	meeting	for	the	
approval of auditor appointment and audit fees. 
 5. Inter-related Transactions:	 Disclosure	 of	 inter-related	 transactions	 and	 transactions	 that	may	 contain	 conflict	 of	 
interest	were	reviewed	by	the	Audit	Committee	to	ensure	the	Company	has	fully	complied	with	relevant	rules	and	regulations	
and	sufficiently	disclosed	accurate	information	in	compliance	with	the	regulations	and	standard	practices	required	by	the	Office	
of	Insurance	Commission	(OIC).	
	 In	conclusion,	the	Audit	Committee	agreed	that,	in	2015:	
	 	 •	 The	 Company	 appropriately	 prepared	 the	 financial	 statements	 in	 line	with	 the	 financial	 reporting	 standards.	 
	 	 	 Adequate	and	reliable	disclosure	of	information	was	made.	
	 	 •	 The	Company	has	had	adequate	and	appropriate	internal	control.	The	Board	of	Directors	and	the	management	 
	 	 	 continually	improved	the	internal	control	system	to	suit	current	business	operation,	as	well	as	future	operation.	
	 	 •	 The	Company’s	auditor,	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.	has	been	working	 independently	and	 
	 	 	 has	 rich	 experiences	 in	 the	 audit	 of	 financial	 statements	with	 accuracy	 and	 reliability.	 Disclosure	 of	 significant	 
	 	 	 information	was	completely,	sufficiently	and	timely	made.
	 	 •	 The	 Audit	 Committee	 agreed	 that	 the	 disclosure	 of	 inter-related	 transactions	 and	 transactions	 that	may	 
	 	 	 contain	 conflict	 of	 interest	 was	 accurately	 and	 completely	 delivered.	 The	 service,	 which	 was	 previously	 
	 	 	 approved	by	the	Company’s	management	or	Directors,	was	found	appropriate	in	terms	of	conditions	and	cost.  

     General       
	 	 	 	 	 (Niphon	Pharunnit)
     Audit Committee Chairman



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น งบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี                    
ที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�นๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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รายงานงบการเงินบริษัท

Financial Statements
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit  
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี

- 2 - 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี 
ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณา
การควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ 
เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ� นโดยผูบ้ริหาร 
รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที�                       
31  ธนัวาคม 2558  และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 
 

 
 นิติ  จึงนิจนิรันดร์ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 
วนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 309,852,118      291,739,268     
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 79,989,743        59,336,120       
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 7 97,749,384        93,581,382       
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 83,046,514        142,906,250     
สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9
เงินลงทุนเพื�อคา้ 667,207,227      205,832,490     
เงินลงทุนเผื�อขาย 4,688,299,214   1,214,295,534  
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 5,625,796,011   6,351,006,300  
เงินลงทุนทั�วไป 7,458,500          6,958,500         

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10,988,760,952 7,778,092,824  
เงินใหกู้ย้มื 10 63,817,025        43,688,628       
อุปกรณ์ 11 29,164,443        21,985,935       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,858,545        17,994,698       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 12,455,374        18,847,069       
สินทรัพยอื์�น 14 16,048,305        11,934,066       
รวมสินทรัพย์ 11,702,742,403 8,480,106,240  

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2558 2557
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สิน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50,933,633        72,433,446        
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 15 108,020,161      68,449,877        
หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั

สาํรองประกนัชีวิต 16 7,525,456,439   4,955,510,416   
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 17 26,772,998        26,796,903        
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ
  ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 18 59,581,741        101,938,812      
สาํรองเบี�ยประกนัภยั 19 42,645,353        105,807,631      
หนี� สินอื�นตามกรมธรรม์ 20 37,488,842        43,194,478        

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 21 42,199,668        8,726,063          
หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 12,962,363        46,441               
หนี� สินอื�น 22 253,564,878      260,397,628      
รวมหนี� สิน 8,159,626,076   5,643,301,695   

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2558 2557
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,525,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,525,000,000   
หุ้นสามญั 17,415,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 1,741,587,300   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 1,867,837,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชาํระครบแลว้ 1,867,837,300   
หุ้นสามญั 17,415,873 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ชาํระครบแลว้ 1,741,587,300   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,082,786,110   994,411,110      
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 41,127,447        (18,450,189)      
ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) กวา่ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 6,302,150          (3,138,117)        
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
  ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (5,381,583)        -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 27,522,246        6,119,722          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 522,922,657      116,274,719      
รวมส่วนของเจา้ของ 3,543,116,327   2,836,804,545   

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 11,702,742,403 8,480,106,240   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
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หมายเหตุ 2558 2557
รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 28 5,014,039,245  4,167,045,820   
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 28 13,861,464       6,913,489          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 29 398,225,843     283,576,253      

รวมรายได้ 5,426,126,552  4,457,535,562   

ค่าใชจ่้าย
การรับประกนัภยั 28

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากปีก่อน 2,569,946,023  1,920,952,841   
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 534,788,940     290,985,454      

70,817,683       187,060,302      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,154,248,514  970,944,802      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 280,673,239     418,242,836      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 26 274,677,174     261,915,967      

รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 4,885,151,573  4,050,102,202   
กาํไรจากการรับประกนัภยั 540,974,979     407,433,360      
กาํไรจากเงินลงทุน 37,904,685       114,340,198      
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (35,506,773)     (6,285,765)         
รายไดอื้�น 5,189,833         1,140,377          
กาํไรจากการดาํเนินงาน 548,562,724     516,628,170      

 เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
   การประกอบธุรกิจประกนัภยั (8,402,367)      (7,286,194)       
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 34 (5,220,698)      (4,290,653)       
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 534,939,659     505,051,323      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (106,889,197)  (100,803,747)   

กาํไรสุทธิ 428,050,462     404,247,576      

  ในการจดัการสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2558 2557
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 5.1
รายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

 กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 74,472,045       31,752,016        
 ภาษีเงินได ้- ส่วนเกินทุน

 จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (14,894,409)     (6,350,403)         

 ประเภทเงินลงทุน 13,498,766       (3,922,646)         
 ภาษีเงินได ้- ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุน

 จากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน (2,699,753)       784,529             
 ตดัจาํหน่ายส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการโอนเปลี�ยน

 ประเภทเงินลงทุน (1,698,433)       -             
 ภาษีเงินได ้- ตดัจาํหน่ายส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการ

 โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 339,687            -             
รายการที�ตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

 กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน -6,726,979 -             

 ภาษีเงินได ้- ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน 1,345,396 -             

63,636,320     22,263,496       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 491,686,782     426,511,072      

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 32 บาท 0.24                  0.24                   
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 32 หุ้น 1,821,487,985  1,656,011,243   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

 ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุนจากการโอนเปลี�ยน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)
บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
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หมายเหตุ 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 5,093,289,161  4,098,484,281    
ดอกเบี�ยรับ 308,843,683     214,887,425       
เงินปันผล 84,134,815       56,334,182         
รายไดอื้�น 5,210,450         638,440              
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที�เกิดขึ�นระหวา่งปี (706,463,567)    (554,462,986)      
เงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภยั (10,504)             (33,322)               
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ (1,156,814,344) (927,040,225)      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (278,399,853)    (472,817,214)      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (251,582,167)    (182,990,279)      
ภาษีเงินได้ (124,156,836)    (23,577,099)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,974,050,838  2,209,423,203    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้าจาก

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5,314,894,499  8,659,426,275    
เงินใหกู้ย้มื 2,359,868         1,598,094           
เงินฝากสถาบนัการเงิน 381,619,000     202,774,750       
อุปกรณ์ 11,449              502,300              
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 5,698,884,816  8,864,301,419    

งบกระแสเงินสด
บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558
 หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

กระแสเงินสดใชไ้ปใน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (8,600,862,367) (11,365,799,922) 
เงินใหกู้ย้มื (15,510,642)      (4,636,520)          
เงินฝากสถาบนัการเงิน (232,424,250)    (155,050,000)      
อุปกรณ์ (13,285,352)      (16,599,604)        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,365,193)        (16,312,211)        
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,869,447,804) (11,558,398,257) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,170,562,988) (2,694,096,838)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 214,625,000      449,999,520        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 214,625,000     449,999,520       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 18,112,850        (34,674,115)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 291,739,268      326,413,383        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 6 309,852,118      291,739,268        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558
 หน่วย : บาท

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั�วไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 
23 มิถุนายน 2473 และต่อมาเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2556 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั 
กบักระทรวงพาณิชย ์โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยูที่� 75/72-75 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 2 ชั�น 30 ซอยสุขุมวิท 19 
(วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือการรับประกนัชีวติ 

เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2559 บริษทัไดย้า้ยสถานประกอบการจดทะเบียนไปอยู่ที� อาคารบริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) เลขที� 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั�งนี�  บริษทัได้
จดทะเบียนเปลี�ยนที�อยูด่งักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และกรมสรรพากรแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 38) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 20 และร้อยละ 19 ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทัไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 21  และร้อยละ 20 ตามลาํดบั 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันั�น งบการเงินนี�อาจไม่แสดงถึง
เงื�อนไขที�อาจมีอยู่หรือผลการดําเนินงานซึ� งอาจจะเกิดขึ� นในกรณีที�บริษัทได้ดําเนินงานโดยปราศจาก
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                
พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ� นเพื�อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม                     
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เรื�อง “หลกัเกณฑ ์วธีิการ เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและ
ยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต” ฉบบัที� 4  (พ.ศ. 2556)                    
ลงวนัที� 31 กรกฎาคม 2556 ซึ� งอนุญาตให้บริษทัสามารถใชรู้ปแบบงบการเงินตามประกาศฉบบัเดิม
ลงวนัที� 27 พฤษภาคม 2553 
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ทั�งนี� บริษทัจะนาํรูปแบบงบการเงินใหม่ตามประกาศดงักล่าวมาใช้สําหรับปี 2559 เป็นตน้ไป โดย            
การจดัทาํและนําเสนองบการเงินแบบใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้การจดั
ประเภทรายการใหม่ในงบการเงินของบริษทั 

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ เรื� อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 6 พฤศจิกายน 2558 เป็น
ตน้ไป เพื�อใชแ้ทนกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศที�เกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558)       การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด   
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558)     สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558)     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558)     รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558)     ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558)    กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ฉบบัที� 41 เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ  
 และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) เงินที�นาํส่งรัฐ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัมาเริ�มถือ
ปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัเมื�อมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ทั�งนี� ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่
การถือปฎิบติัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินในปีที�เริ�มใชม้าตรฐาน
ดงักล่าว 

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558  บริษทัได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ 
ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� ม 
ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป โดยการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  
3.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” 

บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) มาใชโ้ดยรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ทั�งนี� ผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ                 
2557 บริษทัจึงไม่ไดท้าํการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนยอ้นหลงั นอกจากนี�  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว 
มีขอ้กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกั และ 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ โดยขอ้กาํหนดของการเปิดเผยขอ้มูล 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี� ไม่ตอ้งนํามาใชป้ฏิบตัิสําหรับขอ้มูลเปรียบเทียบสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป   (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 เรื�อง “การวดัมูลค่ายติุธรรม” 
บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 เรื�อง “การวดัมูลค่ายุติธรรม” มาใช้
เป็นครั� งแรกในปีปัจจุบนั โดยมาตรฐานนี� ไดใ้ห้คาํนิยามมูลค่ายุติธรรม และกาํหนดแนวปฏิบติั
สําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม ซึ� งขอบเขต
ของมาตรฐานนี� ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของรายการทั�งที�เป็นเครื�องมือทางการเงิน
และรายการที�ไม่ใช่เครื�องมือทางการเงิน ซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�นกาํหนด 
หรืออนุญาตให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 นี�กาํหนดให้ตอ้งถือปฏิบตัิโดยวิธีเปลี�ยนทนัที
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
นอกจากนี�  ขอ้กาํหนดของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานนี� ไม่ตอ้งนาํมาใชป้ฏิบติัสําหรับขอ้มูล
เปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาก่อนเริ�มถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  
ดงันั�น บริษทัจึงไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานนี�สําหรับขอ้มูลเปรียบเทียบสําหรับปี 2557 ทั�งนี�
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อจาํนวนเงินที�รับรู้ใน            
งบการเงิน ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมเพิ�มเติมบางส่วนตามที�ไดก้าํหนดไว้
เป็นการเฉพาะตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 36.6 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที�ได้
เปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั ดงันี�  

4.1 การรับรู้รายได ้
4.1.1 การรับรู้เบี�ยประกนั 

เบี�ยประกนัปีแรกรับรู้เป็นรายไดต้ามวนัที�ที�มีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมห์ลงัหกัเบี�ยประกนัภยั
ต่อและส่งคืน และเบี�ยประกนัปีต่อไปของกรมธรรมที์�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน รับรู้เป็นรายไดเ้มื�อถึงกาํหนดชาํระ 

เบี�ยประกนัภยัต่อ 
เบี�ยประกนัภยัต่อรับรู้เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ 

4.1.2 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดต้ามเงื�อนไขที�กาํหนดไว ้
ในสัญญาและรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 
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4.1.3 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ย ดอกเบี�ยรับ เงินปันผลรับ และดอกเบี�ยจากเงินให้กูย้ืม        
โดยดอกเบี� ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคาํนึงถึงอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง เงินปันผลรับรู้                   
เมื�อมีการประกาศจ่ายและบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี� ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้                  
ตามระยะเวลาคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ 

บริษทัหยดุรับรู้รายไดด้อกเบี�ยจากเงินใหกู้ย้มืเมื�อกรมธรรมน์ั�นไม่มีมูลค่าเงินสด 

4.1.4 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้ ณ วนัที�ที�เกิดรายการ 

4.15 รายไดอื้�น 
รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

4.2.1 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมบ์นัทึกเมื�อไดรั้บแจง้หรือตามเงื�อนไขที�ระบุไวก้รมธรรม ์

4.2.2 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงหกัดว้ยค่าสินไหม
รับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะรับรู้เมื�อไดรั้บแจง้จากผูเ้อา
ประกนัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัต่อ  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัต่อ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2.3 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในปีบญัชีที�เกิดรายการ 

4.2.4 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�น 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนระยะสั� น        
ที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มา และไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 เบี�ยประกนัภยัคา้งรับและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ โดยบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และตามสถานะปัจจุบนัของเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

4.5 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 
4.5.1 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และสํารอง
ประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหม
ทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื�นๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
โดยบริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ� น 
จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของ 
เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

สํารองประกันภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกันภยัต่อประมาณขึ� นโดยอ้างอิงจากสัญญา
ประกันภัยต่อที� เกี�ยวข้องของสํารองเบี� ยประกันภัย และสํารองค่าสินไหมทดแทนและ                        
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

4.5.2 เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ ซึ� งประกอบดว้ย
เบี�ยประกนัภยัส่งต่อให้แก่ผูรั้บประกนัภยัต่อ และรายการคา้งจ่ายอื�น  ๆให้กบับริษทัประกนัภยัต่อ 
ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน 
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บริษทัแสดงรายการประกนัภยัต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการและสัญญาฉบบัเดียวกนั (สินทรัพยจ์าก            
การประกนัภยัต่อหรือเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื�อเขา้เงื�อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี�  

(1)  บริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั 
และ 

(2)  บริษทัตั�งใจที�จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิหรือ 
ตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี� สิน 

4.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่า                        
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของจนกระทั�งจาํหน่ายหลกัทรัพย ์           
โดยบนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่านั�นภายใตห้วัขอ้กาํไรเบ็ดเสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตราสารหนี� ซึ� งบริษทัตั�งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบ
กาํหนด เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนที�ซื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี� จะถูกตดัจ่ายโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี� ที�เหลือ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไปซึ�งแสดงตามราคาทุน
หกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื� อล่าสุดของปี              
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�คาํนวณโดยใชร้าคาของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที�รายงาน 
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บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนดและเงินลงทุนทั�วไปในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เมื�อราคาตามบญัชีสูงกวา่
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทัจดัประเภทเงินทุนเมื�อซื�อ และประเมินจุดประสงคใ์หม่อยา่งสมํ�าเสมอ ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยน
ประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็นอีกประเภทหนึ� ง บริษทัจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคา
ตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นหรือบนัทึกเป็นส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในส่วนของ
เจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

4.7 เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญจากผลขาดทุน
โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บหนี�ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี�  การวิเคราะห์
อายหุนี�  และราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหนี�แต่ละรายในปัจจุบนั 

4.8 อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 
อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเสื� อมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั� นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี�   

เครื�องใชส้าํนกังาน 5 - 10  ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 3 - 5  ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทัไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้าง 
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บริษทัตดัรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายอุปกรณ์หรือคาดวา่จะไม่ไดร้ับประโยชน์   
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายอุปกรณ์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
อุปกรณ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อบริษทัตดัรายการอุปกรณ์นั�น
ออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 3 - 10 ปี 

4.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ทุกวนัที�ที�รายงาน บริษทัจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษทัด้อยค่าลง
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
และหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะลด
มูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                    
ของสินทรัพย์ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ� งมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยนี์�จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั�น
แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

4.11 สาํรองประกนัชีวติ 
สํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั�งแต่เริ�มทาํประกันถึงวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
สําหรับกรมธรรม์ที�มีผลบงัคบัอยู่ ซึ� งการคาํนวณเงินสํารองประกันชีวิตนี� เป็นไปตามวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) เรื� อง กาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั�งหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขใน 
การคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 โดยกาํหนดให้สํารองประกนัภยัตามสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวคาํนวณโดยอา้งอิงตามวธีิสาํรองประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross Premium 
Valuation หรือ GPV) ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นประกาศคปภ. เรื�องการประเมินราคาทรัพยสิ์น   
และหนี� สินของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ขอ้สมมติหลกัที�ใช้เกี�ยวขอ้งกบัอตัราการขาดอายุหรือ
เวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการขายและบริหารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจบ็ป่วย อตัราคิดลด 
และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต 

4.12 ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายบนัทึกตามประมาณการจาํนวนที�จะจ่าย เมื�อได้รับการแจ้ง              
คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์หรือเมื�อเขา้เงื�อนไขในกรมธรรม ์
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4.13 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที�จะจ่ายจริง สํารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึก                  
เมื�อได้รับการแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภยัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกันภยัแจ้ง และ 
โดยการประมาณการค่าใชจ่้ายที�จะเกิดขึ�นในอนาคตของฝ่ายบริหาร โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี�  บริษทัได้จดัสรรเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที�มีความเสียหายเกิดขึ� นแล้วแต่ 
ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) และสํารองค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated loss adjustment expense - ULAE)  
ที�คาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทนที�จ่ายจริงจะบนัทึกรวม 
อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของปีที�จ่าย 

4.14 สาํรองเบี�ยประกนัภยั 
4.14.1 สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สํารองเบี� ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้สําหรับสัญญาประกันภยัระยะสั� น และสัญญา
เพิ�มเติมระยะสั�น คาํนวณตามสัดส่วนของเบี�ยประกนัภยัตามระยะเวลาความคุม้ครอง โดยใช้
วธีิเฉลี�ยรายวนั (ปี 2557 ใชว้ธีิเฉลี�ยรายเดือนหรือหนึ�งส่วนยี�สิบสี�)  

4.14.2 สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด 
บริษทัประมาณการสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดจากกรมธรรมป์ระกนัภยัที�ความคุม้ครอง           
ยงัไม่สิ�นสุด ณ วนัที�ประมาณการ โดยจดัสรรสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดให้เพียงพอ 
ที�จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นจากภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดความคุม้ครอง 
บริษทัไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดตามวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภยั ในการคาํนวณและจะจดัสรรสํารองความเสี� ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดเพิ�มเติม                   
เมื�อสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดมีจาํนวนสูงกวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้
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4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
4.15.1 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนกังาน 

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ� นภายใต้
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุน
ภายนอก และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

4.15.2 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน เช่น เงินเดือน โบนสั เป็นตน้ วดัมูลค่าโดย
มิไดคิ้ดลดกระแสเงินสด และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอนัเป็นผลมาจากที�พนกังานไดท้าํงานให ้

4.15.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ� งบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

บริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี 
คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติ
หลายประการ รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัราการ
เปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์ของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 
และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตั�งแต่ปี 2554 บริษทัเลือกที�จะรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตสําหรับผลประโยชน์ของพนกังาน
ดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลง
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 
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4.16 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซึ� งความเสี�ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงเป็นของ
ผูใ้ห้เช่า ไดจ้ดัประเภทไวเ้ป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี�ยปรับที�ตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า เป็นตน้ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น 

4.17 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่าง
จากกาํไรที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการที�สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื�นๆ และไม่ไดร้วมรายการที�ไม่สามารถ 
ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หนี� สินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีที�บงัคบั
ใชอ้ยูห่รือที�คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
บริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวน
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมื�อกาํไรทางภาษีที�จะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบั
รายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้
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มูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณด้วยอตัราภาษีที�บงัคบัใช้อยู่หรือ 
ที�คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนไว้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงั
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ ถา้ภาษีเงินไดที้�เกิดขึ�นนั�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.18 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ณ วนัสิ�นปี ในกรณีที�
มีการเพิ�มทุนจะใชจ้าํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตามระยะเวลาการรับชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน
ที�เรียกชาํระแลว้ 

4.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี� สินรายการใดรายการหนึ� ง บริษทัจะ
พิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ� งผูซื้�อหรือผูข้ายในตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุดจะ
นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี� สิน ณ วนัที�
วดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั�นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดย
มูลค่ายติุธรรมที�ไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชั�นเป็นระดบัที� 1 ระดบัที� 2 หรือระดบัที� 3 
ตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�
วดัมูลค่า 

 ระดบัที� 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�น
หรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ระดบัที� 3  เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 
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4.20 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทัตามที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการ และตั�งสมมติฐานหลายประการซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์
หนี� สินและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมทั�งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ประมาณการและสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้ง
ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอื�น ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากประมาณการนั�น โดยประมาณการทางการบญัชีที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  
4.20.1 สาํรองประกนัชีวติ 

สาํรองประกนัชีวติเพื�อผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัชีวิตในอนาคตคาํนวณโดยใชว้ิธีสํารอง
ประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ซึ� งตอ้งใชข้อ้สมมติฐาน
เกี�ยวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการขายและบริหารงาน 
อตัรามรณะและอตัราการเจบ็ป่วย อตัราคิดลด และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต 
สมมติฐานเหล่านี�อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละปีและมีการอา้งอิงถึงประสบการณ์ที�ผา่นมา
เพื�อปรับใหเ้ป็นแนวโนม้ตามสภาพตลาดในปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคตเพื�อให้หนี� สิน
ดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมชี์วติ 

4.20.2 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
บริษทัต้องประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสําหรับ
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของบริษทั สํารองดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งชาํระ
สําหรับความเสียหายที�เกิดขึ�นแลว้แต่ยงัคงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษทั
คาํนวณสํารองดงักล่าวตามผลิตภณัฑ์และความคุม้ครอง ทั�งนี� สํารองดงักล่าวประกอบด้วย
สํารองความเสียหายที�เกิดขึ�นและบริษทัได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และความเสียหาย           
ที�เกิดขึ�นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ (IBNR)  

สาํรองความเสียหายที�เกิดขึ�นและบริษทัไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้จะขึ�นอยูก่บัประมาณ
การการชาํระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด สํารอง IBNR 
ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตและแบบจาํลองทางสถิติบนพื�นฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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4.20.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

สินทรัพยบ์างประเภทที�มีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน เช่น พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี� รัฐวิสาหกิจ และตราสาร
หนี� เอกชน จะทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมบนพื�นฐานของราคาอา้งอิงและขอ้มูลอื�นจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี� ไทย (Thai-BMA) โดยบริษทัจะพิจารณาราคาที�ไดม้าจากการทาํการซื�อขายจริง
เป็นลาํดบัแรก เช่น ราคาตกลงซื�อขาย ถา้ราคาซื�อขายไม่สามารถหาได ้บริษทัจะใชก้ารประมาณ
การราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบี� ย และ/หรือ
ราคาซื�อขายของตราสารที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ดงักล่าว ณ วนัที�
วดัค่ามูลค่ายติุธรรม  

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 36.6) 

5. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม 
5.1 รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนที�แสดง       
ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ มีดงันี�  

 2558 2557 
 บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 74,472,045  31,752,016 
ภาษีเงินได ้- ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (14,894,409)  (6,350,403) 
ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 13,498,766  (3,922,646) 
ภาษีเงินได ้- ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน (2,699,753)  784,529 
ตดัจาํหน่ายส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน (1,698,433)  - 
ภาษีเงินได ้- ตดัจาํหน่ายส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการโอนเปลี�ยน    

ประเภทเงินลงทุน 339,687  - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 

(6,726,979) 
  

- 
ภาษีเงินได ้- ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
1,345,396 

  
- 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    
การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนและผลกาํไร (ขาดทุน)  
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ 
 จากกาํไรภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ�น  

 
 

63,636,320 

  
 

22,263,496 
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5.2 เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อการซื�อขายอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 2558 2557 
 บาท  บาท 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์    
ลูกหนี�จากการขายอุปกรณ์ตน้ปี -  - 
ขายอุปกรณ์ 11,449  502,300 

 11,449  502,300 
หกั  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ (11,449)  (502,300) 
ลูกหนี�จากการขายอุปกรณ์ปลายปี -  -     

เงินสดจ่ายจากการซื�ออุปกรณ์    
เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์ตน้ปี 1,477,859  - 
ซื�ออุปกรณ์ 12,605,286  18,077,461 

 14,083,145  18,077,461 
หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (13,285,352)  (16,599,602) 
เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์ปลายปี 797,793  1,477,859 

5.3 เงินสดจ่ายเพื�อการซื�อขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  
มีดงันี�  

 2558 2557 
 บาท  บาท 

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    
เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้ปี 1,430,419  - 
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,258,628  17,742,630 

 7,689,047  17,742,630 
หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,365,193)  (16,312,211) 
เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายปี 323,854  1,430,419 
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5.4 เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อการซื�อขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 

2557 มีดงันี�  

 2558 2557 
 บาท  บาท 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุนตน้ปี - 9,774,618 
ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 5,314,894,499  8,660,087,298 

 5,314,894,499  8,669,861,916 
หกั  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (5,314,894,499)  (8,669,861,916) 
ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุนปลายปี -  - 

    
เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนตน้ปี -  996,597 
ซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8,600,862,367  11,364,803,325 

 8,600,862,367  11,365,799,922 
หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (8,600,862,367)  (11,365,799,922) 
เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนปลายปี -  - 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินสดในมือ 2,175,433  1,708,916 
เช็คที�ถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่นาํฝาก 300,000  5,186,673 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 244,536,685  117,853,679 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ�นกาํหนดระยะเวลา 177,424,250  430,769,000 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 424,436,368  555,518,268 
หกั เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน  
   นบัแต่วนัที�ไดม้า (ดูหมายเหตุขอ้ 9.3) 

 
(114,584,250) 

  
(263,779,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309,852,118  291,739,268 
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7. เบี�ยประกนัภัยค้างรับ 

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 เบี�ยประกนัภัยค้างรับ 
จากตวัแทนและนายหน้าตวัแทน 

 2558  2557 
 บาท บาท 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 7,618,748  4,893,669 
คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 89,701,145  87,605,726 
คา้งชาํระ 30 - 60 วนั 429,491  772,609 
คา้งชาํระ 60 - 90 วนั -  - 
คา้งชาํระ 90 วนั - 1 ปี -  309,378 
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 97,749,384  93,581,382 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินสาํรองประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 43,720,575  135,970,493 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 39,325,939  6,935,757 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 83,046,514  142,906,250 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ โดยจาํแนกอาย ุ  
ตามเงินตน้ที�คา้งชาํระ แสดงไดด้งันี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 39,325,939  6,935,757 
รวมเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 39,325,939  6,935,757 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

9.1 เงินลงทุนเพื�อคา้  
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
   กาํไรที�ยงั  ขาดทุนที�ยงั    ร้อยละของเงนิลงทุน 

 ราคาทุน 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลกัทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

          
หลกัทรัพย์เอกชน          
หุ้นทุน 26,887,684  -  (11,114,865)  15,772,819  0.13 
หน่วยลงทุน 650,878,503  555,905  -  651,434,408  5.57 
รวมเงินลงทุนเพื�อคา้  677,766,187  555,905  (11,114,865)  667,207,227  5.70 

  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
   กาํไรที�ยงั  ขาดทุนที�ยงั    ร้อยละของเงนิลงทุน 

 ราคาทุน 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลกัทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

       
หลกัทรัพย์เอกชน          
หุ้นทุน 205,600,285  232,205  -  205,832,490  2.43 
รวมเงินลงทุนเพื�อคา้  205,600,285  232,205  -  205,832,490  2.43 

9.2 เงินลงทุนเผื�อขาย 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
   กาํไรที�ยงั  ขาดทุนที�ยงั    ร้อยละของเงนิลงทุน 

 ราคาทุน 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลกัทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

          
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ          
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 827,525,662  9,464,345  -  836,990,007  7.15 
หุ้นกู ้ 44,734,878  360,935  -  45,095,813  0.39 
 872,260,540  9,825,280  -  882,085,820  7.54 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  - 
รวม 872,260,540  9,825,280  -  882,085,820  7.54 

 

หลกัทรัพย์เอกชน 
         

หุ้นกู ้ 1,899,273,444  32,607,552  -  1,931,880,996  16.51 
หุ้นทุน 111,997,824  -  (17,738,459)  94,259,365  0.80 
หน่วยลงทุน 1,753,358,096  26,714,937  -  1,780,073,033  15.21 
 3,764,629,364  59,322,489  (17,738,459)  3,806,213,394  32.52 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  - 
รวม 3,764,629,364  59,322,489  (17,738,459)  3,806,213,394  32.52 
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 4,636,889,904  69,147,769  (17,738,459)  4,688,299,214  40.06 
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 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
   กาํไรที�ยงั  ขาดทุนที�ยงั    ร้อยละของเงนิลงทุน 

 ราคาทุน 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 ไม่เกดิขึ�นจริง 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลกัทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

          
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ          
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 712,019,339  -  (5,136,887)  706,882,452  8.34 
หุ้นกู ้ 102,440  3,129  -  105,569  - 
 712,121,779  3,129  (5,136,887)  706,988,021  8.34 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  - 
รวม 712,121,779  3,129  (5,136,887)  706,988,021  8.34 

 

หลกัทรัพย์เอกชน          

หน่วยลงทุน 525,236,491  -  (17,928,978)  507,307,513  5.98 
 525,236,491  -  (17,928,978)  507,307,513  5.98 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  - 
รวม 525,236,491  -  (17,928,978)  507,307,513  5.98 
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 1,237,358,270  3,129  (23,065,865)  1,214,295,534  14.32 

9.3 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ราคาทุน/      ราคาทุน/     
 ราคาทุน    ร้อยละของเงินลงทุน  ราคาทุน    ร้อยละของเงินลงทุน 

 ตัดจําหน่าย 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลักทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

 ตัดจําหน่าย 
บาท 

 มูลค่ายุติธรรม 
บาท 

 ในหลักทรัพย์ 
ต่อสินทรัพย์รวม 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ            
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
พนัธบตัรองคก์ารหรือ 
 รัฐวสิาหกิจ 

1,928,188,377 
 

174,887,383 

 2,137,330,709 
 

190,771,350 

 16.48 
 

1.49 

 2,076,939,472 
 

197,128,097 

 2,179,646,477 
 

210,873,189 

 24.49 
 

2.32 
หุ้นกู ้ 763,788,872  801,508,003  6.53  773,908,701  810,708,861  9.13 
 2,866,864,632  3,129,610,062  24.50  3,047,976,270  3,201,228,527  35.94 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  - 
รวม 2,866,864,632  3,129,610,062  24.50  3,047,976,270  3,201,228,527  35.94 
        
หลักทรัพย์เอกชน            
หุ้นกู ้ 2,644,347,129  2,847,765,340  22.60  3,039,251,030  3,184,151,042  35.84 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  - 
รวม 2,644,347,129  2,847,765,340  22.60  3,039,251,030  3,184,151,042  35.84 
            
เงินฝากสถาบันการเงิน        
ที�ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน        
นับแต่วันที�ได้มา        
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 114,584,250  114,584,250  0.98  263,779,000  263,779,000  3.11 
หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  - 
รวม 114,584,250  114,584,250  0.98  263,779,000  263,779,000  3.11 
รวมเงินลงทุนที�จะถือ 
  จนครบกาํหนด 

 
5,625,796,011 

  
6,091,959,652 

  
48.08 

  
6,351,006,300 

  
6,649,158,569 

  
74.89 
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ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีการโอนเปลี�ยนประเภทของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี� รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ และตราสารหนี�ภาคเอกชน จาํนวน 1,533.94 ลา้นบาท และ 
1,874.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากเงินลงทุนเผื�อขายเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด โดยบริษทัได้
รับรู้ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3.14 ลา้นบาท 
(สุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายและภาษีเงินได)้ ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีการโอนเปลี�ยนประเภทของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทุน จาํนวน 139.58 ล้านบาท จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าเป็นเงินทุน                 
เผื�อขายโดยบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 22.75 ลา้นบาท 
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดุนเบด็เสร็จอื�น 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีการโอนเปลี�ยนประเภทของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี� ภาคเอกชน จาํนวน 296.39 ล้านบาท จากเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด                 
เป็นเงินลงทุนเผื�อขาย เนื�องจากระดบัความน่าเชื�อถือของผูอ้อกตราสารถูกปรับลดลงอยา่งเป็นสาระสําคญั  
โดยบริษทัไดรั้บรู้กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนดงักล่าว จาํนวน 
10.80 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายและภาษีเงินได)้ ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในตราสารหนี�ประเภทพนัธบตัรและหุ้นกู ้ซึ� งมีราคาทุน          
ตดัจาํหน่าย 1,463.47 ลา้นบาท และ 1,030.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางประกนัและจดัสรร
ไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

9.4 เงินลงทุนทั�วไป 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
  ราคาทุน 

 
 ร้อยละของ 

เงนิลงทุน 
 ราคาทุน 

 
 ร้อยละของ 

เงนิลงทุน 
   

บาท 
 ในหลกัทรัพย์ 

ต่อสินทรัพย์รวม 
  

บาท 
 ในหลกัทรัพย์ 

ต่อสินทรัพย์รวม 
         
   เงนิลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด         

ในประเทศ  1,058,500  0.01  558,500  0.01 
ต่างประเทศ  6,400,000  0.05  6,400,000  0.07 
รวมเงินลงทุนทั�วไป  7,458,500  0.06  6,958,500  0.08 
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9.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ครบกําหนด  ครบกําหนด 
 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
                

เงินลงทุนเผื�อขาย                
หลกัทรัพยรั์ฐบาล 
  และรัฐวสิาหกิจ 

               

พนัธบตัรรัฐบาลไทย -  -  827,525,662  827,525,662  -  -  712,019,339  712,019,339 
หุ้นกู ้ -  13,135,942 31,598,936  44,734,878  -  102,440  -  102,440 
กาํไร (ขาดทุน)  
  ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 

 
- 

  
273,002 

  
9,552,278 

  
9,825,280 

  
- 

  
3,129 

  
(5,136,887) 

  
(5,133,758) 

รวม -  13,408,944  868,676,876  882,085,820  -  105,569  706,882,452  706,988,021 
         

หลกัทรัพยเ์อกชน                
หุ้นกู ้ -  36,770,309  1,862,503,135  1,899,273,444  -  -  -  - 
กาํไร (ขาดทุน)  
  ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 

 
- 

  
44,493 

  
32,563,059 

  
32,607,552 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม -  36,814,802  1,895,066,194  1,931,880,996  -  -  -  - 
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย -  50,223,746  2,763,743,070  2,813,966,816  -  105,569  706,882,452  706,988,021 
         

หลักทรัพย์ที�ถือจนครบ
กําหนด 

               

หลกัทรัพยรั์ฐบาล 
  และรัฐวสิาหกิจ 

               

พนัธบตัรรัฐบาลไทย -  -  1,928,188,377  1,928,188,377  144,944,127  -  1,931,995,345  2,076,939,472 
พนัธบตัรองคก์ารหรือ 
  รัฐวสิาหกิจ 

 
- 

  
96,435,166 

  
78,452,217 

  
174,887,383 

  
22,024,486 

  
50,600,924 

  
124,502,687 

  
197,128,097 

หุ้นกู ้ 28,000,000  280,490,967  455,297,905  763,788,872  10,000,000  258,309,913  505,598,788  773,908,701 
รวม 28,000,000  376,926,133  2,461,938,499  2,866,864,632  176,968,613  308,910,837  2,562,096,820  3,047,976,270 
                

หลกัทรัพยเ์อกชน        
หุ้นกู ้ 21,401,712  502,371,209  2,120,574,208  2,644,347,129  38,052,485  223,238,349  2,777,960,196  3,039,251,030 
รวม 21,401,712  502,371,209  2,120,574,208  2,644,347,129  38,052,485  223,238,349  2,777,960,196  3,039,251,030 

รวมหลกัทรัพยที์�ถือ 
  จนครบกาํหนด 

 
49,401,712 

  
879,297,342 

  
4,582,512,707 

  
5,511,211,761 

  
215,021,098 

  
532,149,186 

  
5,340,057,016 

  
6,087,227,300 
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10. เงินให้กู้ยมื 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 
 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับ 
 กรมธรรม์ประกนัภัย 

เป็นประกนั 
  

รวม 
ระยะเวลาค้างชําระ เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,817,025  8,404,695  63,817,025  8,404,695 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับ 
 กรมธรรม์ประกนัภัย 

เป็นประกนั 
  

รวม 
ระยะเวลาค้างชําระ เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 43,688,628  7,466,871  43,688,628  7,466,871 

ดอกเบี�ยคา้งรับแสดงรวมไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

11. อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 
 ราคาทุน  ค่าเสื�อมราคาสะสม  อุปกรณ์ - สุทธิ 
 ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดปลายปี  ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดปลายปี  ต้นปี  ปลายปี 
                    

เครื�องใชส้าํนกังาน 5,753,978  298,089  (368,672)  5,683,395  (3,223,524)  (744,274)  336,623  (3,631,175)  2,530,454  2,052,220 
คอมพิวเตอร์ 25,949,625  1,674,898  (476,763)  27,147,760  (7,494,144)  (4,650,437)  476,745  (11,667,836)  18,455,481  15,479,924 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,000,000  10,632,299  -  11,632,299  -  -  -  -  1,000,000  11,632,299 
 32,703,603  12,605,286  (845,435)  44,463,454  (10,717,668)  (5,394,711)  813,368  (15,299,011)  21,985,935  29,164,443 

 
 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ราคาทุน  ค่าเสื�อมราคาสะสม  อุปกรณ์ - สุทธิ 
 ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดปลายปี  ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดปลายปี  ต้นปี  ปลายปี 
                    

เครื�องใชส้าํนกังาน 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  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง -  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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ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํนวน 5.39 ลา้นบาท และจาํนวน 2.44 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแลว้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ2557 ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์                    
ซึ� งหกัค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 6.90 ลา้นบาท และ 6.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 
 ราคาทุน  ค่าตัดจําหน่ายสะสม  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  โอนเข้า 

(โอนออก) 
 ยอดปลายปี  ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดปลายปี  ต้นปี  ปลายปี 

                    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,087,161 5,913,767  2,009,725  34,010,653  (10,102,188)  (2,394,781)  -  (12,496,969)  15,984,973  21,513,684 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   ระหวา่งติดตั�ง 

 
2,009,725 

 
344,861 

  
(2,009,725) 

  
344,861 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
2,009,725 

  
344,861 

 28,096,886 6,258,628  -  34,355,514  (10,102,188)  (2,394,781)  -  (12,496,969)  17,994,698  21,858,545 
 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ราคาทุน  ค่าตัดจําหน่ายสะสม  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  โอนเข้า 

(โอนออก) 
 ยอดปลายปี  ยอดต้นปี  เพิ�มขึ�น  ลดลง  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 
   ระหวา่งติดตั�ง 

 
- 

  
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 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํนวน 2.39 ลา้นบาท และจาํนวน 2.56 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแลว้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ� งหกัค่าตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 6.73 ลา้นบาท 
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13. สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,455,374 18,847,069 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (12,962,363) (46,441) 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  
 ยอดคงเหลอื  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที�  ในกาํไร  ในกาํไร  ณ วันที� 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2558    เบ็ดเสร็จอื�น  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ 
   แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 

 
11,109,936 

  
(5,875,983) 

 
- 

 
5,233,953 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน      
   ที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) 594,844  11,006 - 605,850 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 1,745,213  308,206 - 2,053,419 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ 
 โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
 
- 

  
 
- 

  
 

1,345,396 

 
 

1,345,396 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื�อคา้ -  2,111,792  -  2,111,792 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 4,612,547  -  (4,612,547)  - 
การปรับมลูค่าจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 784,529  -  320,435  1,104,964 

รวม 18,847,069  (3,444,979)  (2,946,716)  12,455,374 
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        

การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื�อคา้ 46,441  (46,441)  -  - 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย -  -  10,281,862  10,281,862 
การปรับลดมลูค่าจากการโอนเปลี�ยน 
 ประเภทเงินลงทุน 

 
- 

  
- 

  
2,680,501 

  
2,680,501 

รวม 46,441  (46,441)  12,962,363 12,962,363 
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 ยอดคงเหลอื  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที�  ในกาํไร  ในกาํไร  ณ วันที� 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2557    เบ็ดเสร็จอื�น  2557 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ 
   แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 

 
16,342,129 

  
(5,232,193) 

 
- 

 
11,109,936 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน      
   ที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) 760,215  (165,371) - 594,844 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 1,290,721  454,492 - 1,745,213 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 10,962,950  -  (6,350,403)  4,612,547 
การปรับมลูค่าจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน -  -  784,529  784,529 

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

การปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื�อคา้ 995  45,446  -  46,441 
รวม 995  45,446  - 46,441 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนั 103,068,695  95,774,358 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั    
   ที�เกิดจากภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน 421,964  40,871 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  3,398,538  4,988,518 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน 106,889,197  100,803,747 
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การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 2558  2557 
 อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ  อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ 
 ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท 
        

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   534,939,659    505,051,323 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  106,987,932  20.00  101,010,264 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (0.10)  (520,699)  (0.04)  (247,388) 
ภาษีปีก่อนที�บนัทึกสูงไป 0.08  421,964  0.01  40,871 
รวม 19.98  106,889,197  19.97  100,803,747 

บริษทัใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตดับญัชี
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

14. สินทรัพย์อื�น 
สินทรัพยอื์�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,354,126  2,530,673 
เงินมดัจาํ 4,814,675  4,782,587 
อื�นๆ 2,879,504  4,620,806 

รวม 16,048,305  11,934,066 

15. เจ้าหนี�บริษัทประกนัภัยต่อ 
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เบี�ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 108,020,161  68,449,877 
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16. สํารองประกนัชีวติ 
สาํรองประกนัชีวติ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,955,510,416  3,034,557,575 
เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับปี 3,168,406,308  2,254,273,453 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมส์าํหรับการตาย การครบกาํหนด    

การเวนคืนกรมธรรม ์ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื�นๆ (598,460,285)  (333,320,612) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,525,456,439  4,955,510,416 

17. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินค่ามรณกรรม 20,987,624  17,937,903 
เงินค่าสินไหมทุพพลภาพถาวร 3,164,054  1,581,238 
เงินครบกาํหนด 201,615  32,542 
เงินจ่ายคืนตามประสบการณ์ 1,599,153  6,037,347 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 483,231  597,904 
เงินปันผล 3,623  3,467 
อื�นๆ 333,698  606,502 

รวม 26,772,998  26,796,903 

18. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 101,938,812  157,257,902 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ    

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 155,882,310  307,651,026 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ    

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (198,239,381)  (362,970,116) 
ยอดคงเหลือปลายปี 59,581,741  101,938,812 
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19. สํารองเบี�ยประกนัภัย 

ขอ้มูลสาํรองเบี�ยประกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  
19.1 สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 2558  2557 
 บาท  บาท 

สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้    
ยอดคงเหลือตน้ปี 105,807,631  227,306,225 
เบี�ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 207,144,332  355,995,642 
เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นปีนี�  (270,306,610)  (477,494,236) 
ยอดคงเหลือปลายปี 42,645,353  105,807,631 

19.2 สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 94,423,010  183,824,258 
สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดที�เกิดขึ�นในปี (56,775,015)  (89,401,248) 
ยอดคงเหลือปลายปี 37,647,995  94,423,010 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไม่มีการตั�งสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด เนื�องจาก
สาํรองความเสี�ยงภยัดงักล่าวมีจาํนวนตํ�ากวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

20. หนี�สินอื�นตามกรมธรรม์ 
หนี� สินอื�นตามกรมธรรม ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินฝากเพื�อชาํระเบี�ยประกนั    
ยอดคงเหลือตน้ปี 43,194,478  18,975,806 
เงินฝาก (ถอน) ระหวา่งปี (5,705,636)  24,218,672 
ยอดคงเหลือปลายปี 37,488,842  43,194,478 

126 



127  

SUSTAINABLEGROWTH 
- 31 - 

 
21. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึ� งจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั�น 25,205,597  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 16,994,071  8,726,063 

 42,199,668  8,726,063 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 
ยอดยกมาภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 8,726,063  6,453,603 
ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,258,695  2,172,407 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,043,673  1,043,673 
ตน้ทุนดอกเบี�ย         482,497  320,049 
ผลประโยชน์จ่าย (2,243,836)  (1,263,669) 
ส่วนประกอบของตน้ทุนผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน 1,541,029  2,272,460 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,925,720  - 
- จากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (907,588)  - 
- จากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางประชากรศาสตร์ 4,708,847   - 

ส่วนประกอบของตน้ทุนผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 6,726,979  - 
ยอดยกไปภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 16,994,071  8,726,063 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม
2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี�  

 2558  2557 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.90  2.46  
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 4.50 - 7.50  5.00  
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  5.00 - 20.00  20.00  
เกษียณอาย ุ 55 หรือ 60  ปี  55  ปี 
อตัรามรณะ 100.00 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2551 และปรับดว้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
  50.00 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2551  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ที�กาํหนดไวค้ือ 14 ปี และ 16 ปี ตามลาํดบัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวนี้� มีความเสี�ยงจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานในการประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน ดงันั�น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานจะมีผลกระทบเพิ�มขึ�น 
(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี�  

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 บาท 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 18,460,292 
อตัราคิดลด (ฐาน) 16,994,071 
อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ  1 15,726,471 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 15,734,063 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน (ฐาน) 16,994,071 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ  1 18,420,325 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 ของสมมติฐาน 17,672,679 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ฐาน) 16,994,071 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 20 ของสมมติฐาน 16,402,658 

พฒันาการอตัราการมรณะ - ลดลงร้อยละ 1 16,935,229 
พฒันาการอตัราการมรณะ (ฐาน) 16,994,071 
พฒันาการอตัราการมรณะ - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 17,046,945 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างตน้อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ� นจริงในภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน เนื�องจากเป็นการยากที�การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ�นแยกต่างหาก
จากขอ้สมมติอื�นซึ� งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี� ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซึ� งเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณหนี� สินภาระผกูพนัผลประโยชน์ของ
พนกังานหลงัออกจากงานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

22. หนี�สินอื�น 
หนี� สินอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 118,600,615  125,256,424 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 65,930,546  31,355,442 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,983,514  35,240,072 
เจา้หนี� อื�น 15,555,195  31,134,316 
เงินคํ�าประกนัตวัแทน 12,582,354  10,806,513 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดารอนาํส่ง 8,796,556 7,086,447 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นคา้งจ่าย 116,098  19,518,414 

รวม 253,564,878  260,397,628 

23. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื�อการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงาน 
อยา่งต่อเนื�องของบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น 

การดูแลรักษาระดบัเงินกองทุนของบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารดาํรงเงินกองทุนตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดด้าํรงระดบัเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวแลว้ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

24.1 ตามที�ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น เมื�อว ันที�  24 เมษายน 2557 ผู ้ถือหุ้นมีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียน                      
จาก 1,476.88 ล้านบาท (หุ้นสามญั 14.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,741.59 ล้านบาท                
(หุ้นสามญั 17.42 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาหุ้นละ 170 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2557 โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2557 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 450.00 ลา้นบาท ครบถ้วนแลว้ ทาํให้บริษทั          
มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 1,741.59 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 
994.41 ลา้นบาท 

24.2 ตามที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติให้เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท  เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จาํนวน               
หุ้นสามญัของบริษทัเพิ�มขึ� นจากเดิม 17.42 ล้านหุ้น เป็นจาํนวน 1,741.59 ล้านหุ้น และอนุมติัเพิ�ม             
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,741.59 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,741.59 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)                      
เป็น 2,525.00 ล้านบาท  (หุ้นสามญั 2,525.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัได้จดทะเบียน               
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัและการเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2558 
โดยบริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวเพื�อเสนอขายต่อ (ก) บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) จาํนวน 126,250,000 หุ้น ซึ� งกาํหนดราคาเสนอขายมูลค่าหุ้นละ 1.70 บาท             
(ข) กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จาํนวน 
25,250,000 หุน้ และ (ค) ประชาชนทั�วไป จาํนวน 631,912,700 หุน้ ทั�งนี� รายละเอียดและราคาเสนอขาย
สําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญต่อบุคคลประเภท (ข) และ (ค) จะได้รับการพิจารณาและอนุมัติ                     
โดยคณะกรรมการต่อไป โดย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นที�เสนอขายต่อบุคคล
แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 214.63 ลา้นบาทแล้ว ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระแล้ว 
จาํนวน 1,867.84 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 1,082.79 ลา้นบาท 

การเปลี�ยนแปลงในทุนเรือนหุน้และจาํนวนหุน้สามญั มีดงันี�  
 จํานวนหุ้น  หุ้นสามัญ  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  รวม 

   บาท  บาท  บาท 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 14,768,817 1,476,881,700  809,117,190  2,285,998,890 
การออกหุน้เพิ�มในระหวา่งปี 2,647,056 264,705,600  185,293,920  449,999,520 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 17,415,873 1,741,587,300  994,411,110  2,735,998,410 
การเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไวจ้าก       

หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 1,724,171,427 -  -  - 
รวม 1,741,587,300 1,741,587,300  994,411,110  2,735,998,410 

การออกหุน้เพิ�มในระหวา่งงวด 126,250,000 126,250,000  88,375,000  214,625,000 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,867,837,300 1,867,837,300  1,082,786,110  2,950,623,410 
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25. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย 
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

26. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการรับประกนัภยั 
  และการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

 
106,946,998 

  
86,109,530 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั 
  การรับประกนัภยั 

 
33,797,321 

  
33,337,031 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
  (ประกอบดว้ยเงินเดือนและเบี�ยประชุม) 52,391,666  43,622,419 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 81,541,189  98,846,987 

รวม 274,677,174  261,915,967 

27. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทั
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั  

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านี� ที�มีอาํนาจในการวางแผนควบคุมการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดมี้การเปลี�ยนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูล
เกี�ยวกบัรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ทั�งนี�  งบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 ไดมี้การเปิดเผยรายการดงักล่าวใหม่เพื�อแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบแลว้ 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�  

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผู้ถือหุ้น   
ธนาคารออมสิน  ธนาคาร ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั ผูถื้อหุน้ 
   
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั   
บริษทั ทิพยประกนัภยั (ประเทศลาว) จาํกดั  ประกนัภยั บริษทัถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศูนยฝึ์กอบรมทิพย จาํกดั ธุรกิจบริการ บริษทัถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อาร์เอสวาย มาร์เก็ตติ�ง แอนด ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สื�อดี จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั มอกซ์ ทราเวล จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั 109 คอนเซ๊าทแ์อนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ควอลิตี�  เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พนัธุ์ทิพย ์พาร์ค จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ประกนัภยั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สมหรรษา จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หรรษา โฮเตล็ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรีเมียร์ คอนซลัติ�ง กรุ๊ป จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั ไอ เอม็ จี ไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิเซส แอนด ์ลอว ์จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั บิสคอน โซลูชั�นส์ จาํกดั ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
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ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าว ซึ� งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�                              

สําหรับปีสิ�นสุด 
วนัที� 31 ธันวาคม 

2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการกบับริษทัที�เกี�ยวข้องกนั 
เบี�ยประกนัภยัรับ 4,109,843 4,710,019   เป็นปกติทางการคา้  
ดอกเบี�ยรับ 2,139,589  2,973,047    อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินคิดให้กบั 

 ลูกคา้ทั�วไป 
ค่าจา้งและบาํเหน็จ 920,647,418     678,774,059   อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนั โดยคิดเป็นอตัรา

ร้อยละต่อเบี�ยประกนัภยัรับ  
ค่าสินไหมทดแทน   2,463,948  6,316,597   เป็นปกติทางการคา้  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 77,119,000   209,187,300   ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ� งคิดจากตน้ทุน

บวกส่วนเพิ�ม 
ค่าใชจ่้ายระบบสารสนเทศ 20,000,000  31,000,000   ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ� งคิดจากตน้ทุน

บวกส่วนเพิ�ม 
ค่าฝึกอบรม 1,073,819  69,676,550   ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ� งคิดจากตน้ทุน

บวกส่วนเพิ�มหรือราคาตลาด 
ค่าบริการอื�น 28,095,816   62,525,927   ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ� งคิดจากตน้ทุน

บวกส่วนเพิ�มหรือราคาตลาด 
ซื�อสินทรัพย ์ - 179,760  ราคาตลาด 
     

รายการกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั     
เบี�ยประกนัภยัรับ 27,675,675 24,714,044   เป็นปกติทางการคา้  
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี�  

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 
 2558  2557 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลอืกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนั    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทไม่มีกาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 31,897,951 11,503,592    
รายได้จากการลงทุนค้างรับ    

ดอกเบี�ยคา้งรับ 321,233 487,945     
เบี�ยประกนัภัยค้างรับ    

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 696,391 724,005    
เงินลงทุน   

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัที�ไดม้า 100,000,000  100,000,000 
เงินลงทุนทั�วไป 6,900,000  6,400,000    

หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย   
สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 124,298  109,909 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นคา้งจ่าย -  21,278,250    

หนี�สินอื�น   
เจา้หนี� อื�น 144,198  193,670 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 45,646,526  48,961,563    

ยอดคงเหลอืกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั    
เบี�ยประกนัภัยค้างรับ    

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 444,000 10,340,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 
ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 37,141,033 29,537,113 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 565,632 1,833,639 

 37,706,665 31,370,752 
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจประกนัชีวิต และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
ในประเทศไทย ทั� งนี� บริษัทได้นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานตามส่วนงานธุรกิจซึ� งจาํแนกตามชนิด                    
ของกรมธรรม์ประกันภยัและสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                             
การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

การรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับประกนัภยั มีดงันี�  
 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ประกนัอุบัตเิหตุ  รวม 
 ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่ม ี  บํานาญ - แบบไม่ม ี  ที�ไม่มส่ีวนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกนัภัย          
เบี�ยประกนัภยัรับ 4,801,553,724  211,886,511  206,824,777  433,236  5,220,698,248 
หกั   เบี�ยประกนัภยัต่อ (114,992,030)  -  (67,943,478)  (316,117)  (183,251,625) 
บวก (หกั)  สาํรองเบี�ยประกนัภยั 
 ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
- 

  
- 

  
(24,592,550) 

  
1,185,172 

  
(23,407,378) 

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 4,686,561,694  211,886,511  114,288,749  1,302,291  5,014,039,245 
บวก  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,622,657  -  12,153,067  85,740  13,861,464 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 4,688,184,351  211,886,511  126,441,816  1,388,031  5,027,900,709 
          
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย          
เงินสาํรองประกนัภยัเพิ�ม  2,352,457,875  217,488,148  -  -  2,569,946,023 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรม ์ 528,244,451  1,528,352  5,016,137  -  534,788,940 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย          
  ในการจดัการสินไหม  -  -  70,446,096  371,587  70,817,683 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,128,091,214  15,162,695  10,952,807  41,798  1,154,248,514 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 275,095,357  -  5,394,830  183,052  280,673,239 
 4,283,888,897  234,179,195  91,809,870  596,437  4,610,474,399 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน         274,677,174 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั         4,885,151,573 
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 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ประกนัอุบัตเิหตุ  รวม 
 ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่ม ี  บํานาญ - แบบไม่ม ี  ที�ไม่มส่ีวนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกนัภัย          
เบี�ยประกนัภยัรับ 3,763,637,595  171,019,861  354,202,568  1,793,074  4,290,653,098 
หกั   เบี�ยประกนัภยัต่อ (74,298,756)  -  (188,808,109)  (89,373)  (263,196,238) 
บวก (หกั)  สาํรองเบี�ยประกนัภยั 
 ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
- 

  
- 

  
139,826,512 

  
(237,552) 

  
139,588,960 

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 3,689,338,839  171,019,861  305,220,971  1,466,149  4,167,045,820 
บวก  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 4,771,336  -  2,142,153  -  6,193,489 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,694,110,175  171,019,861  307,363,124  1,466,149  4,173,959,309 
          
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย          
เงินสาํรองประกนัภยัเพิ�ม  1,808,909,066  112,043,775  -  -  1,920,952,841 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรม ์ 288,800,091  -  2,185,363  -  290,985,454 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย          
  ในการจดัการสินไหม  -  -  185,949,592  1,110,710  187,060,302 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 927,548,321  16,008,831  27,088,622  299,028  970,944,802 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 413,220,483  -  5,022,353  -  418,242,836 
 3,438,477,961  128,052,606  220,245,930  1,409,738  3,788,186,235 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน         261,915,967 
รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั         4,050,102,202 

 

29. รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  
 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินปันผลรับ 84,134,814  56,334,182 
ดอกเบี�ยรับ 314,091,029  227,242,071 

รวม 398,225,843  283,576,253 
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30. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงาน 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินเดือนและค่าแรง 80,595,345  71,302,726 
โบนสั 23,711,394  17,149,994 
เงินประกนัสงัคม 1,095,648  1,141,700 
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว ้ 3,346,289  2,818,664 
อื�นๆ 10,179,209  6,548,912 
รวม 118,927,885  98,961,996 

31. ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

 

 2558  2557 
 จํานวน 

ก่อนภาษี 
 ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษี 
 จํานวน 

ก่อนภาษี 
 ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลง 
  มูลค่าเงินลงทุน 

 
74,472,045 

  
(14,894,409) 

  
59,577,636 

  
31,752,016 

  
(6,350,403) 

  
25,401,613 

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการโอน 
 เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 

 
13,498,766 

  
(2,699,753) 

  
10,799,013 

  
(3,922,646) 

  
784,529 

  
(3,138,117) 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุน 
 จากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 

 
(1,698,433) 

  
339,687 

  
(1,358,746) 

  
- 

  
- 

  
- 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ
โครงการผลประโยชนพ์นกังาน 

 
 

(6,726,979) 

  
 

1,345,396 

  
 

(5,381,583) 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
รวม 79,545,399  (15,909,079)  63,636,320  27,829,370  (5,565,874)  22,263,496 
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32. กาํไรต่อหุ้นขั�นพี�นฐาน 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 ให้มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้อง            
หุ้นสามญัของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 24) บริษทัจึงได้ปรับปรุงการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย           
ถ่วงนํ�าหนกัของปีก่อน โดยถือเสมือนวา่การลดมูลค่าที�ตราไวไ้ดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดปี 2557 

กาํไรต่อหุน้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 428,050,462  404,247,576 
หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั    

จาํนวนหุน้สามญั ณ ตน้ปี 1,741,587,300  1,476,881,700 
บวก  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ออกในระหวา่งปี 79,900,685 179,129,543 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัปลายปี 1,821,487,985 1,656,011,243 

   
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.24 0.24 

33. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที�จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 
บริษทัได้นาํเงินลงทุนในตราสารหนี� ไปวางเป็นประกนัและจดัสรรไวเ้ป็นเงินสํารองวางไวก้บันายทะเบียน                  
ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงันี�  (ดูหมายเหตุขอ้ 9.3) 

 2558  2557 
 บาท  บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีภาระผกูพนัที�วางไวก้บั    

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั    
หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน    

     พนัธบตัร 23,947,242  21,408,730 
หลกัทรัพยที์�จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน    

พนัธบตัร 1,396,520,086  965,699,334 
หุน้กู ้ 43,000,000  43,000,000 

 1,439,520,086  1,008,699,334 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีภาระผกูพนั 1,463,467,328  1,030,108,064 
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34. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

 2558  2557 
 บาท  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 5,220,698  4,290,653 

35. ภาระผูกพนั หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และคดีความที�สําคัญ 
35.1 ภาระผกูพนั  

บริษทัมีภาระผูกพนัในจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถ
ยกเลิกไดจ้ากการทาํสัญญาเช่าอาคารสํานกังาน โกดงั รถยนต ์และบริการอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 ดงันี�  

 2558  2557 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

กาํหนดชาํระ    
ภายใน 1 ปี 44.27  8.60 
ภายใน 2 - 5 ปี 64.24  4.17 
รวม 108.51  12.77 

35.2 คดีความที�สาํคญั 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษทัถูกฟ้องเป็นจาํเลยในศาลแรงงานโดยอดีตพนักงานท่านหนึ� ง                 
ซึ� งคดีความดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า คดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ได้บนัทึกประมาณการหนี� สินในงบการเงินสําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
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36. เครื�องมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบญัชี 
รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สําคญัและวิธีการที�ใชซึ้� งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 

บริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

36.2 ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
ความเสี� ยงจากสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจาํนวนเพียงพอและทันเวลา                  
เพื�อจ่ายชาํระหนี� สําหรับภาระผูกพนัตามที�กาํหนดไวใ้นงบการเงิน โดยจากขอ้มูลฐานะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัชี� ใหเ้ห็นวา่บริษทัไม่มีปัญหาความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

36.3 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัไม่มีรายการคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

36.4 ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ 
ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�บริษทัจะไดรั้บความเสียหายทางการเงินอนัสืบเนื�องมาจาก
การที�คู่สัญญาของบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงินได ้

บริษทัมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการกระจุกตวัของสินเชื�อซึ� งเกิดจากเบี�ยประกนัภยั
คา้งรับ ซึ� งไม่มีสาระสาํคญัเนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทักระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมที�แตกต่างกนั
และภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 

มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว หกัดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
(ถา้มี) ตามที�แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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36.5 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของ
บริษทัจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด สินทรัพยข์องบริษทั
บางส่วนจะไดรั้บผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยมีนอ้ย บริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว 

สินทรัพยท์างการเงินซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยคงที�และลอยตวัจดัประเภทตามระยะเวลานบัจากวนัที�ใน
งบแสดงฐานะการเงินถึงวนัที�ที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัที�ครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใด         
จะถึงก่อน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย : บาท) 
 2558 

 อัตราดอกเบี�ยคงที�  อัตราดอกเบี�ย     อัตราดอกเบี�ย 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  มากกว่า 5 ปี  ปรับขึ�นลง     ถัวเฉลี�ย 
   1 ถึง 5 ปี    ตามราคาตลาด  ไม่มีดอกเบี�ย  รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,840,000  -  -  247,012,118  10,000,000  309,852,118 0.13 - 3.50 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             

เงินลงทุนเพื�อคา้ -  -  -  -  667,207,227  667,207,227 - 
เงินลงทุนเผื�อขาย -  50,223,746  2,763,743,070  -  1,874,332,398  4,688,299,214 3.85 - 6.15 
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 163,985,962  879,297,343  4,582,512,706  -  -  5,625,796,011 1.38 - 7.50 
เงินลงทุนทั�วไป -  -  -  -  7,458,500  7,458,500 - 

เงินให้กูย้มื 63,817,025  -  -  -  -  63,817,025 4.00 - 8.00 
รวม 280,642,987  929,521,089  7,346,255,776  247,012,118  2,558,998,125  11,362,430,095  

 

(หน่วย : บาท) 
 2557 

 อัตราดอกเบี�ยคงที�  อัตราดอกเบี�ย     อัตราดอกเบี�ย 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  มากกว่า 5 ปี  ปรับขึ�นลง     ถัวเฉลี�ย 
   1 ถึง 5 ปี    ตามราคาตลาด  ไม่มีดอกเบี�ย  รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  284,843,680  6,895,588  291,739,268 0.75 - 3.65 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             

เงินลงทุนเพื�อคา้ -  -  -  -  205,832,490  205,832,490 - 
เงินลงทุนเผื�อขาย -  105,569  706,882,452  -  507,307,513  1,214,295,534 4.68 - 4.85 
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 215,021,097  532,149,186  5,340,057,017  263,779,000  -  6,351,006,300 1.50 - 7.50 
เงินลงทุนทั�วไป -  -  -  -  6,958,500  6,958,500 - 

เงินให้กูย้มื 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  
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36.6 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมือทางการเงินกัน                 
ในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั  บริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐานดงัต่อไปนี�  
ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์: มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาที�
ซื�อขายกนัในตลาด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปซึ� งมีจาํนวนที�ไม่เป็นสาระสําคญั
ถือตามราคาตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพย์
จากการประกนัภยัต่อ เงินให้กูย้ืม และเจา้หนี� บริษทัประกนัภยัต่อ มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เนื�องจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ราคาตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินของบริษทัมีมูลค่าแตกต่าง
จากราคายติุธรรมอยา่งไม่เป็นสาระสาํคญั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพยที์�ทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นประจาํ มีดงันี�  
สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
สินทรัพย์   

เงนิลงทุนเพื�อค้า   
ตราสารทุน 15,772,819 15,772,819 
หน่วยลงทุน 651,434,408 651,434,408 

   
เงนิลงทุนเผื�อขาย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 882,085,820 882,085,820 
ตราสารหนี� เอกชน 1,931,880,996 1,931,880,996 
ตราสารทุน 94,295,365 94,295,365 
หน่วยลงทุน 1,780,073,033 1,780,073,033 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 การวดัมูลค่ายติุธรรมแบ่งเป็นลาํดบัชั�นไดด้งันี�  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 

สินทรัพย์        
เงนิลงทุนเพื�อค้า        

ตราสารทุน 15,772,819  -  -  15,772,819 
หน่วยลงทุน 651,434,408  -  -  651,434,408 

        
เงนิลงทุนเผื�อขาย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ -  882,085,820  -  882,085,820 
ตราสารหนี� เอกชน -  1,931,880,996  -  1,931,880,996 
ตราสารทุน 94,259,365  -  -  94,259,365 
หน่วยลงทุน 1,780,073,033  -  -  1,780,073,033 

 2,541,539,625  2,813,966,816  -  5,355,506,441 

เทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนโดยปกติมีราคาอา้งอิงในตลาดที�มีสภาพคล่องในการซื�อขายจะถูก
จดัรวมอยูใ่นระดบั 1 ของการวดัมูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี� รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี� เอกชนที�ถูกจดัรวมอยูใ่นระดบัที� 2 
จะทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมบนพื�นฐานของราคาอา้งอิงและขอ้มูลอื�นจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 
(Thai BMA) โดยบริษทัจะพิจารณาราคาที�ไดม้าจากการทาํการซื�อขายจริงเป็นลาํดบัแรก เช่น ราคาตกลง
ซื�อขาย ถา้ราคาซื�อขายไม่สามารถหาได ้บริษทัจะใชก้ารประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบี�ย และ/หรือราคาซื�อขายของตราสารที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
จากสมาคมตลาดตราสารหนี�ดงักล่าว ณ วนัที�วดัค่ามูลค่ายติุธรรม  
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37. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 ดงันี�  

บัญชี จํานวนเงิน รายการที�แสดงไว้เดมิ รายการที�แสดงใหม่ 
 บาท   

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย 
 ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

 
95,079,641 

 
ค่าสินไหมทดแทนและ

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
 ค่าสินไหมทดแทน 

 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์

   
งบกระแสเงินสด    
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย 
 ในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

9,252,725 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที�
เกิดขึ�นระหวา่งงวด 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 3,870,044 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,477,865 อุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,430,419 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (10,435,641) รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2559 บริษทัไดย้า้ยสถานประกอบการจดทะเบียนไปอยู่ที� อาคารบริษทัทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) เลขที� 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั�งนี�  บริษทัได ้        
จดทะเบียนเปลี�ยนที�อยูด่งักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และกรมสรรพากรแลว้  

39. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2559 

144 



145  

SUSTAINABLEGROWTH

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, 2015, and the statement 
of profit or loss and other 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. 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit  
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 

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, 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then 
ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Niti  Jungnitnirundr 
Certified Public Accountant (Thailand) 

BANGKOK Registration No. 3809
February 26, 2016 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD. 
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SUSTAINABLEGROWTH

Notes 2015 2014
ASSETS

Cash and cash equivalents 6 309,852,118 291,739,268
Accrued investment income 79,989,743 59,336,120
Premium receivables 7 97,749,384 93,581,382
Reinsurance assets 8 83,046,514 142,906,250
Investment assets

Investments in securities 9
Held-for-trading investments 667,207,227 205,832,490
Available-for-sale investments 4,688,299,214 1,214,295,534
Held-to-maturity investments 5,625,796,011 6,351,006,300
General investments 7,458,500 6,958,500

Total investments in securities 10,988,760,952 7,778,092,824
Loans 10 63,817,025 43,688,628
Equipment 11 29,164,443 21,985,935
Intangible assets 12 21,858,545 17,994,698
Deferred income tax assets 13 12,455,374 18,847,069
Other assets 14 16,048,305 11,934,066
TOTAL  ASSETS 11,702,742,403 8,480,106,240

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

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

AS  AT  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 



Notes 2015 2014
LIABILITIES  AND  OWNERS’  EQUITY 

LIABILITIES

Income tax payable 50,933,633 72,433,446
Due to reinsurers 15 108,020,161 68,449,877
Insurance contract liabilities

Policy reserve 16 7,525,456,439 4,955,510,416
Unpaid policy benefits 17 26,772,998 26,796,903
Loss reserves and outstanding claims 18 59,581,741 101,938,812
Premium reserve 19 42,645,353 105,807,631
Due to insured 20 37,488,842 43,194,478

Employee benefit obligations 21 42,199,668 8,726,063
Deferred income tax liabilities 13 12,962,363 46,441
Other liabilities 22 253,564,878 260,397,628
TOTAL  LIABILITIES 8,159,626,076 5,643,301,695

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 
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Notes 2015 2014
     LIABILITIES  AND  OWNERS’  EQUITY  (CONTINUED)

OWNERS’  EQUITY

SHARE  CAPITAL 24
Authorized share capital

2,525,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 2,525,000,000
17,415,873 ordinary shares of Baht 100 each 1,741,587,300

Issued and paid-up share capital
1,867,837,300 ordinary shares of Baht 1 each, 1,867,837,300

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

fully paid 
PREMIUM  ON  ORDINARY  SHARE  CAPITAL 1,082,786,110 994,411,110
OTHER  COMPONENTS  OF  EQUITY 

Surplus (deficit) on revaluation of investments 41,127,447 (18,450,189)
Surplus (deficit) on reclassification of investments 6,302,150 (3,138,117)
Actuarial loss on employee benefit obligation (5,381,583) -

RETAINED  EARNINGS

Appropriated - Legal reserve 25 27,522,246 6,119,722
Unappropriated 522,922,657 116,274,719
TOTAL  OWNERS’  EQUITY 3,543,116,327 2,836,804,545

11,702,742,403 8,480,106,240

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

TOTAL  LIABILITIES  AND  OWNERS’  EQUITY

AS  AT  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)



Notes 2015 2014
REVENUES

Net premium written 28 5,014,039,245 4,167,045,820
Fee and commission income 28 13,861,464 6,913,489
Net income on investments 29 398,225,843 283,576,253

Total Revenues 5,426,126,552 4,457,535,562

EXPENSES

Underwriting 28
Life policies reserve increase

from prior year 2,569,946,023 1,920,952,841
Benefits payment to life policies 534,788,940 290,985,454
Insurance claims and loss

adjustment expenses 70,817,683 187,060,302
Commissions and brokerages 1,154,248,514 970,944,802
Other underwriting expenses 280,673,239 418,242,836
Operating expenses 26 274,677,174 261,915,967

Total Underwriting Expenses 4,885,151,573 4,050,102,202
Profit on underwriting 540,974,979 407,433,360
Gain on investment 37,904,685 114,340,198
Fair value loss (35,506,773) (6,285,765)
Other income 5,189,833 1,140,377
Profit on operating 548,562,724 516,628,170
Contribution to the Office of 

Insurance Commission (8,402,367) (7,286,194)
Contribution to life guarantee fund 34 (5,220,698) (4,290,653)
Profit before income tax expense 534,939,659 505,051,323
Income tax expense 13 (106,889,197) (100,803,747)
Net profit 428,050,462 404,247,576

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  PROFIT  OR  LOSS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 

AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME
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Notes 2015 2014

Other comprehensive income (loss) 5.1
Items further reclassified subsequently to 

profit or loss
Surplus on revaluation of investments 74,472,045 31,752,016
Income tax - surplus on revaluation

of investments (14,894,409) (6,350,403)
Surplus (deficit) on reclassification

of investments 13,498,766 (3,922,646)
Income tax - surplus (deficit) on 

reclassification of investments (2,699,753) 784,529
Amortization of deficit on reclassification

of investments (1,698,433) -
Income tax - amortization of deficit on

reclassification of investments 339,687 -
Items further not be reclassified subsequently 

to profit or loss
Actuarial loss on defined employee

benefit plans (6,726,979) -
Income tax - actuarial loss
on defined employee benefit plans 1,345,396 -

Other comprehensive income
for the period - net of tax 63,636,320 22,263,496

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 491,686,782 426,511,072

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE 32 BAHT 0.24                  0.24

WEIGHTED AVERAGE  NUMBER  OF  

ORDINARY  SHARES 32 SHARES 1,821,487,985 1,656,011,243

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

STATEMENT  OF  PROFIT  OR  LOSS

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 
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SUSTAINABLEGROWTH

Note 2015 2014
CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

Net premium written 5,093,289,161 4,098,484,281
Interest income 308,843,683 214,887,425
Dividend 84,134,815 56,334,182
Other incomes 5,210,450 638,440
Benefits payment to policy holders during the years (706,463,567) (554,462,986)
Dividends to policy holders (10,504) (33,322)
Commissions and brokerages (1,156,814,344) (927,040,225)
Other underwriting expenses (278,399,853) (472,817,214)
Operating expenses (251,582,167) (182,990,279)
Income tax (124,156,836) (23,577,099)

Net cash provided by operating activities 2,974,050,838 2,209,423,203

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Cash flows provided by
Investments in securities 5,314,894,499 8,659,426,275
Loans 2,359,868 1,598,094
Deposits at financial institutions 381,619,000 202,774,750
Equipment 11,449              502,300
Net cash provided by investing activities 5,698,884,816 8,864,301,419

Cash flows used in
Investments in securities (8,600,862,367) (11,365,799,922)
Loans (15,510,642) (4,636,520)
Deposits at financial institutions (232,424,250) (155,050,000)
Equipment (13,285,352) (16,599,604)
Intangible assets (7,365,193) (16,312,211)
Net cash used in investing activities (8,869,447,804) (11,558,398,257)
Net cash used in investing activities (3,170,562,988) (2,694,096,838)

STATEMENT  OF  CASH  FLOWS

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 



Note 2015 2014
CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash proceed from increase in share capital 214,625,000 449,999,520
Net cash provided by financing activities 214,625,000 449,999,520

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 18,112,850 (34,674,115)
Cash and cash equivalents at the beginning of the years 291,739,268 326,413,383

Cash and cash equivalents at the end of the years 6 309,852,118 291,739,268

- -

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

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31, 2015
UNIT : BAHT 

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)
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SUSTAINABLEGROWTH
DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
NOTES  TO  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31, 2015

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.  

On January 18, 2016, the Company was relocated it is registered office to Dhipaya Insurance 
Public Company Limited Building, 63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok. The 
Company has registered the office relocation with the Department of Business Development 
and the Revenue Department (see Note 38).

As at December 31, 2015, the Company’s major shareholders are the Government Savings 
Bank and Dhipaya Insurance Public Company Limited, juristic persons incorporated in 
Thailand, holding 20% and 19% of the Company’s share capital, respectively.

As at December 31, 2014, the Company’s major shareholders are the Government Saving 
Bank and Dhipaya Insurance Public Company Limited, juristic persons incorporated in 
Thailand, holding 21% and 20% 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.

The Company will prepare the new presentation of the financial statements to comply 
with the Notification for the year 2016 onward. The new preparation and presentation 
will not significant impact on the Company’s financial statements except the 
reclassification.  
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2.3 The Federation of Accounting Professions issued the Notification regarding the 
Conceptual Framework for Financial Reporting (Revised 2015), which was 
announced in the Royal Gazette and effective from November 6, 2015 onwards to 
replace the Conceptual Framework for Financial Reporting (Revised 2014). 

2.4 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, 2016 onwards as follows: 

Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2015) Presentation of Financial Statements
TAS 2 (Revised 2015) Inventories
TAS 7 (Revised 2015) Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2015) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (Revised 2015) Events after the Reporting Period
TAS 11 (Revised 2015) Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2015) Income Taxes
TAS 16 (Revised 2015) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2015) Leases
TAS 18 (Revised 2015) Revenue
TAS 19 (Revised 2015) Employee Benefits
TAS 20 (Revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance
TAS 21 (Revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 23 (Revised 2015) Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2015) Related Party Disclosure
TAS 26 (Revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (Revised 2015) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures
TAS 29 (Revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 33 (Revised 2015) Earnings per Share
TAS 34 (Revised 2015) Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2015) Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2015) Intangible Assets
TAS 40 (Revised 2015) Investment Property
TAS 41 Agriculture
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Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2015) Share-based Payment
TFRS 3 (Revised 2015) Business Combinations
TFRS 4 (Revised 2015) Insurance Contracts
TFRS 5 (Revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6 (Revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRS 8 (Revised 2015) Operating Segments
TFRS 10 (Revised 2015) Consolidated Financial Statements
TFRS 11 (Revised 2015) Joint Arrangements
TFRS 12 (Revised 2015) Disclosure of Interest in Other Entities
TFRS 13 (Revised 2015) Fair Value Measurement

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”)
TSIC 10 (Revised 2015) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 15 (Revised 2015) Operating Leases - Incentives
TSIC 25 (Revised 2015) Income Taxes - Change in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
TSIC 27 (Revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
TSIC 29 (Revised 2015) Disclosures - Service Concession Arrangements
TSIC 31 (Revised 2015) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising  Services
TSIC 32 (Revised 2015) Intangible Assets - Website Costs

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4 (Revised 2015) Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (Revised 2015) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (Revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2015)

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
TFRIC 10 (Revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (Revised 2015) Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (Revised 2015) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (Revised 2015) TAS 19 (Revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset,  

Minimum Funding Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (Revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (Revised 2015) Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18 (Revised 2015) Transfers of Assets from Customers
TFRIC 20 (Revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21 Levies

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 has assessed that the impact of initial application 
of such TFRSs will not have significant impact to the financial statements.
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3. ADOPTION  OF  NEW  AND  REVISED  THAI  FINANCIAL  REPORTING  STANDARDS 

Since January 1, 2015, the Company has adopted the new and revised Thai Financial 
Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions which are 
effective for the financial statements for the accounting periods beginning on or after 
January 1, 2015 onwards. This adoption does not have significant impact on the 
consolidated and separate financial statements, except the following Thai Accounting 
Standard and Thai Financial Reporting Standards: 

3.1 Thai Accounting Standard No. 19 (Revised 2014) “Employee Benefits”, (“TAS 19”)

The Company adopted the TAS 19 (Revised 2014) requires actuarial gains and 
losses to be recognized in other comprehensive income. As the cumulative effect 
from such change was immaterial to the financial statements for the year ended 
December 31, 2015 and 2014; therefore, the Company did not restate its prior year 
financial statements. In addition, it requires the disclosure about sensitivity analysis 
and maturity analysis of the benefit payments. The disclosure requirements of this 
accounting standard need not be applied in comparative information provided for the 
accounting periods beginning on or after January 1, 2015 onwards (see Note 21).

3.2 Thai Financial Reporting Standard No. 13, “Fair Value Measurement”, (“TFRS 13”)

The Company has applied TFRS 13 “Fair Value Measurement” for the first time in 
the current year. The Standard defines fair value, and establishes a single source of 
guidance for fair value measurements and disclosures about fair value measurements. 
The scope of the Standard is broad; the fair value measurement requirements to both 
financial instrument items and non-financial instrument items for which other 
TFRSs require or permit fair value measurements and disclosures about fair value 
measurements.  

TFRS 13 requires prospective application for the financial statements for the periods 
beginning on or after January 1, 2015. In addition, specific transitional provisions were 
given to entities such that they need not apply the disclosure requirements for 
comparative information provided for periods before the initial application of this 
standard. Therefore, in accordance with these transitional provisions, the Company has 
not made any new disclosures required by the Standard for the 2014 comparative 
period. Other than the additional disclosures related to fair value measurement 
required in interim financial statements as mentioned in Note 36.6, to apply with this 
Standard has not had any material impact on the amounts recognized in the financial 
statements. 
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4. SIGNIFICANT  ACCOUNTING POLICIES 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as 
disclosed in the significant accounting policies as follows; 

4.1 Recognition of revenues 

4.1.1 Premium written 

First year premium net of premium ceded and refund is recognized as 
revenue on the effective date of the insurance policy. For Renewal premium 
is recognized as revenue when due and the policy remain in-force at the end 
of reporting period. 

 Premiums ceded  

Premiums ceded are recognized when the insurance risk is transferred to 
reinsurers.

4.1.2 Commission and brokerage fee income 

Commission and brokerage fee income from ceded premium are based on 
contractual condition as specified in the arrangements and recognized as 
income when the service has been provided. 

4.1.3 Net income on investments 

 Net income on investments consists of interest income, dividend income and 
interest income from loan. Interest income is recognized on an accrual basis 
based on the effective interest rate. Dividends income are recognized when 
such dividend is declared and the Company has the right to receive the 
dividend. Interest income from loan is recognized on an accrual basis based 
on the outstanding period by calculated from its capital.  

Interest income from loan is not recognized when its policy does not have 
cash value. 

4.1.4 Gains (losses) on investments 

Gains (losses) on investments are recognized as incomes or expenses when 
incurred. 

4.1.5 Other income 

Other income is recognized on an accrual basis. 
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4.2 Recognition of expenses 

4.2.1 Benefit payments to life policies 

Benefit payments to life policies are recorded when notices of claims have been 
received or when conditions which is indicated in policies are met.  

4.2.2 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.

Claims and loss adjustment expenses are recognized upon the receipt of the 
claims advice from the insured, based on the claims notified by the insured and 
estimates made by the Company’s management. The maximum value of claims
estimated is not, however, to exceed the sum-insured under the relevant policy. 

Reinsurance expenses 

Reinsurance expenses are recognized expenses on an accrual basis 

4.2.3 Commission and brokerages 

Commission and brokerage fees are expensed when incurred. 

4.2.4 Other underwriting expenses and other expenses 

Other underwriting expenses and other expenses are recognized on accrual 
basis. 

4.3 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. 

4.4 Premium receivables and allowance for doubtful debt 

Premium receivable is stated at the net realizable 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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4.5 Reinsurance assets and due to reinsurers 

4.5.1 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 
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. 

4.5.2 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 and its agreement 
(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 realize the assets at the same time as it 
pays the liability. 

4.6 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 profit 
or loss and other 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 profit or loss and other comprehensive income. 

Debt securities that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity 
are classified as held-to-maturity investments. Held-to-maturity investments are stated 
at amortized cost, less any impairment losses. The difference between the acquisition 
cost and redemption value of such debt securities is amortized using the effective 
interest rate method over the period to maturity. 
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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 is based on the price quoted 
by the Thai Bond Market Association. Fair value of unit trusts is valued at net asset 
value at the reporting date.

Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity 
and general investments is included in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income when the carrying value 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 profit or loss and other 
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 profit or loss and other comprehensive income or recorded as surplus 
(deficit) on reclassification of investment in equity, depending on the type of investment
that is reclassified.

4.7 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. 

4.8 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 the 
straight-line method over the following estimated useful lives of assets as follows: 

Office equipment 5 - 10 years 
Computer 3 - 5 years 
Motor vehicles 3 - 5 years 

Depreciation is included in the statement of profit or loss and other comprehensive 
income.
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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 the statement of profit or loss and other comprehensive income 
when the asset is derecognized.  

4.9 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 3 - 10 years. 

4.10 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 profit or loss and other comprehensive income.  The recoverable amount is 
determined as the higher of fair value less costs to sell or the asset value in use. 

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 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. 
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In addition, 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. 

Differences between the estimated costs of claims and the amount actually paid are 
included in the statement of profit or loss and other 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 daily average basis (in 2014, the Company 
used the monthly average basis or 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 Short-term employee benefits  

Short-term employee benefits obligation such as salary, bonus, etc. are 
measured on an undiscounted basis if the Company has a present legal to 
pay as a resulted of past service provided by the employee.  

4.15.3 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. 
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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 profit or loss and other comprehensive income. 

Actuarial gain/loss are recognized in the other comprehensive income. 

Since 2011, the Company opted to recognize the past service costs 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 
profit or loss and other comprehensive income on the straight-line method 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. 

4.17 Income tax 

Income tax expense 

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred 
tax. 

Current tax 

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit 
differs from profit as reported in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income because it excludes items of income or expense that are 
taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never 
taxable or deductible. The current income tax payable is calculated using tax rates 
that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. 
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Deferred tax 

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts 
of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases 
used in the computation of taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are 
generally recognized for all taxable temporary differences, and deferred tax assets 
are generally recognized for temporary differences to the extent that it is probable 
that taxable profits will be available against which those temporary differences can 
be utilized. The carrying amount of a deferred tax assets is reviewed at the end of 
each reporting period. Deferred tax assets shall be reduced to the extent that utilized 
taxable profits decreased. Any such reduction shall be reversed to the extent that it 
becomes probable that sufficient taxable profit will be available to allow total or 
part of the deferred tax assets to be recovered.  

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been 
enacted or substantively enacted at the end of reporting period. 

The Company has presented income tax expenses or income related to profit or loss 
in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Deferred income tax 
are recognized directly in the statement of changes in owners’ equity if the income 
tax relate to the transactions that recognized directly in owners’ equity.

4.18 Basic earnings per share 

Basic earnings per share are calculated by dividing net income by the number of 
weighted average ordinary shares outstanding at the end of the year. In the case of a 
capital increase, the number of shares is equal to the weighted average according to 
the time of the subscription received for the increase in paid-up share capital. 

4.19 Fair value measurements 

In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account 
the characteristics of the asset or liability if a producer or supplier of a marketable 
good would take those characteristics into the consideration the price that would be 
received to sell and asset or paid to transfer a liability at the measurement date, 
regardless of whether that price is directly observable or estimated using another 
valuation technique. Fair value for disclosure in the financial statements are 
categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair 
value measurements as follows: 

 Level 1  inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets 
or liabilities that the entity can access at the measurement date. 

 Level 2  inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which 
are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. 

 Level 3  inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
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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 statement of financial position 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 which 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 
of, the reporting period. 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.

4.20.3 Fair value measurement and valuation processes 

Some asset measured at Level 2 of the fair value in the statements of 
financial position as of the end of reporting period such as Government and 
State Enterprise and Private Enterprises debt securities will be valued on the 
basis of quoted values and other data provided by Thai-BMA and first utilize 
valuation inputs from actively traded securities, such as bid prices when 
quoted market prices are unavailable, the pricing will be estimated by 
discounting expected future cash flows using market interest rate and/or 
prices for a similar instrument from Thai-BMA at the measurement date. 

Information about valuation techniques and inputs used in determining the 
fair value of various assets and liabilities are disclosed in Note 36.6.
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5. SUPPLEMENTARY  DISCLOSURES  OF  CASH  FLOW  INFORMATION

5.1 Non-cash items 

For the years ended December 31, 2015 and 2014, change in surplus (deficit) which is
presented in other components of equity are as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Surplus on revaluation of investments 74,472,045 31,752,016
Income tax - surplus on revaluation of investments (14,894,409) (6,350,403)
Surplus (deficit) on reclassification of investments 13,498,766 (3,922,646)
Income tax - surplus (deficit) on reclassification 

of investments (2,699,753) 784,529
Amortization of deficit on reclassification

of investments (1,698,433) -
Income tax - amortization of deficit on

reclassification of investments 339,687 -
Actuarial loss on defined employee benefit plans (6,726,979) -
Income tax - Actuarial loss on defined employee 

benefit plans 1,345,396 -
Increase in surplus on revaluation of investments, 

reclassification of investments and actuarial loss
on defined employee benefit plans - net of tax 63,636,320 22,263,496

5.2 Cash proceed (paid) for equipment for the years ended December 31, 2015 and 2014 
are as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Cash proceeds from equipment
Receivable from equipment - beginning - -
Sales of equipment 11,449 502,300

11,449 502,300
Less Cash proceeds from equipment (11,449) (502,300)
Receivable from equipment - ending - -

Cash paid for equipment
Payable from equipment - beginning 1,477,859 -
Purchase of equipment 12,605,286 18,077,461

14,083,145 18,077,461
Less Cash paid for equipment 

(13,285,352) (16,599,602)
Payable from equipment- ending 797,793 1,477,859
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5.3 Cash paid for intangible assets for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as 
follows: 

2015 2014
Baht Baht

Cash paid for intangible assets
Payable from intangible assets - beginning 1,430,419 -
Purchase of intangible assets 6,258,628 17,742,630

7,689,047 17,742,630
Less Cash paid intangible assets

(7,365,193) (16,312,211)
Payable from intangible assets - ending 323,854 1,430,419

5.4 Cash proceed (paid) for sale and purchase of investment in securities for the years ended 
December 31, 2015 and 2014 are as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Cash proceeds from sales of investment in securities
Receivable from sales of investment - beginning - 9,774,618
Sales of investment in securities 5,314,894,499 8,660,087,298

5,314,894,499 8,669,861,916
Less Cash proceeds from sales of investment 

in securities (5,314,894,499) (8,669,861,916)
Receivable from sales of investment - ending - -

Cash paid for sales of investment in securities
Payable from purchase of investment - beginning - 996,597
Purchase of investment in securities 8,600,862,367 11,364,803,325

8,600,862,367 11,365,799,922
Less Cash paid for purchase of investment 

in securities (8,600,862,367) (11,365,799,922)
Payable from purchase of investments - ending - -



- 16 - 

6. CASH  AND  CASH  EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Cash on hand 2,175,433 1,708,916
Cheques received but not yet deposited 300,000 5,186,673
Deposit at financial institutions without

fixed maturity date 244,536,685 117,853,679
Deposits at financial institutions with

fixed maturity date 177,424,250 430,769,000
Total cash and deposits at financial institutions 424,436,368 555,518,268
Less Deposits at financial institutions with original 

maturity more than 3 months (see Note 9.3) (114,584,250) (263,779,000)
Cash and cash equivalents 309,852,118 291,739,268

7. PREMIUM  RECEIVABLES

Premium receivables as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

Premium receivables due from 
insurance agents and brokers

As at As at
December 31, December 31,

2015 2014
Baht Baht

Not yet due 7,618,748 4,893,669
Not over 30 days 89,701,145 87,605,726
Over 30 - 60 days 429,491 772,609
Over 60 - 90 days - -
Over 90 days - 1 year - 309,378
Premium receivables 97,749,384 93,581,382

8. REINSURANCE  ASSETS

Reinsurance assets as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Insurance reserve refundable from reinsurers 43,720,575 135,970,493
Due from reinsurers 39,325,939 6,935,757
Reinsurance assets 83,046,514 142,906,250
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As at December 31, 2015 and 2014, the outstanding balances of amounts due from 
reinsurers, classified by overdue period, are as follows:

2015 2014
Baht Baht

Not yet due 39,325,939 6,935,757
Reinsurance assets 39,325,939 6,935,757

9. INVESTMENTS IN  SECURITIES

Investments in securities as at December 31, 2015 and 2014 consist of following:

9.1 Held-for-trading investments 
As at December 31, 2015

Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage of

Baht
gain
Baht

loss
Baht Baht

Total 
assets

Private Enterprise Securities
Equity securities 26,887,684 - (11,114,865) 15,772,819 0.13
Investment unit trusts 650,878,503 555,905 - 651,434,408 5.57
Total held-for-trading 

investments 677,766,187 555,905 (11,114,865) 667,207,227 5.70

As at December 31, 2014
Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage of

Baht
gain
Baht

loss
Baht Baht

Total 
assets

Private Enterprise Securities
Equity securities 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

9.2 Available-for-sale investments 
As at December 31, 2015

Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage of

Baht
gain
Baht

loss
Baht Baht

Total 
assets

Government and state 
enterprise securities

Thai Government bonds 827,525,662 9,464,345 - 836,990,007 7.15
Debentures 44,734,878 360,935 - 45,095,813 0.39

872,260,540 9,825,280 - 882,085,820 7.54
Less: Allowance for impairment - - - - -
Total 872,260,540 9,825,280 - 882,085,820 7.54

Private Enterprise Securities
Debentures 1,899,273,444 32,607,552 - 1,931,880,996 16.51
Equity securities 111,997,824 - (17,738,459) 94,259,365 0.80
Investment unit trusts 1,753,358,096 26,714,937 - 1,780,073,033 15.21

3,764,629,364 59,322,489 (17,738,459) 3,806,213,394 32.52
Less: Allowance for impairment - - - - -
Total 3,764,629,364 59,322,489 (17,738,459) 3,806,213,394 32.52
Total available-for-sale 

investments 4,636,889,904 69,147,769 (17,738,459) 4,688,299,214 40.06
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As at December 31, 2014
Cost Unrealised Unrealised Fair Value Percentage of

Baht
gain
Baht

loss
Baht Baht

Total 
assets

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

9.3 Held-to-maturity investments 
As at December 31, 2015 As at December 31, 2014

Cost/ Cost/
Amortised Percentage of Amortised Percentage of

cost
Baht

Fair value
Baht

Total
assets

cost
Baht

Fair value
Baht

Total
assets

Government and state 
enterprise securities

Thai Government bonds 
State Enterprise bonds

1,928,188,377
174,887,383

2,137,330,709
190,771,350

16.48
1.49

2,076,939,472
197,128,097

2,179,646,477
210,873,189

24.49
2.32

Debentures 763,788,872 801,508,003 6.53 773,908,701 810,708,861 9.13
2,866,864,632 3,129,610,062 24.50 3,047,976,270 3,201,228,527 35.94

Less: Allowance for 
impairment - - - - - -

Total 2,866,864,632 3,129,610,062 24.50 3,047,976,270 3,201,228,527 35.94

Private enterprise 
securities

Debentures 2,644,347,129 2,847,765,340 22.60 3,039,251,030 3,184,151,042 35.84
Less: Allowance for 

impairment - - - - - -
Total 2,644,347,129 2,847,765,340 22.60 3,039,251,030 3,184,151,042 35.84

Deposit at financial 
institutions with 
maturity period 
more than 3 months

Deposit at bank 114,584,250 114,584,250 0.98 263,779,000 263,779,000 3.11
Less: Allowance for 

impairment - - - - - -
Total 114,584,250 114,584,250 0.98 263,779,000 263,779,000 3.11
Total held-to-maturity

investments 5,625,796,011 6,091,959,652 48.08 6,351,006,300 6,649,158,569 74.89

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 had recognized the unrealized 
loss on reclassification of investment of Baht 3.14 million (net of amortization and tax) in
other comprehensive income.

172 



173  

SUSTAINABLEGROWTH
- 19 - 

During the year ended December 31, 2015, the Company had transferred investment 
in equity securities of Baht 139.58 million from held-for-trading investments to 
available-for-sale investments. The Company recognized loss on reclassification of 
investment of Baht 22.75 million in statement of profit or loss and other comprehensive 
income. 

During the year ended December 31, 2015, the Company had transferred investment 
in corporate debt securities of Baht 296.39 million from held-to-maturity investments 
to available-for-sale investments resulting from a significant deterioration in the resures’
credit worthiness. The Company recognized the unrealized gain (loss) on reclassification 
of investment of Baht 10.80 million (net of amortization and tax) in other comprehensive 
income.

As at December 31, 2015 and 2014, the Company’s debt securities such as bond and 
debenture at amortized cost of Baht 1,463.47 million and Baht 1,030.11 million, 
respectively, have been pledged and been used for assets reserved with the Registrar in 
accordance with the Life Assurance Act (see Note 33).  

9.4 General investments 
As at December 31, 2015 As at December 31, 2014

Cost
Baht

Percentage of
Total assets

Cost
Baht

Percentage of
Total assets 

Investment in non-marketable securities
Domestic 1,058,500 0.01 558,500 0.01
Overseas 6,400,000 0.05 6,400,000 0.07
Total 7,458,500 0.06 6,958,500 0.08

9.5 The remaining maturity of debt securities 
As at December 31, 2015 As at December 31, 2014

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 - - 827,525,662 827,525,662 - - 712,019,339 712,019,339
Debentures - 13,135,942 31,598,936 44,734,878 - 102,440 - 102,440
Unrealized 

gain (loss) - 273,002 9,552,278 9,825,280 - 3,129 (5,136,887) (5,133,758)
Total - 13,408,944 868,676,876 882,085,820 - 105,569 706,882,452 706,988,021

Private enterprise 
securities

Debentures - 36,770,309 1,862,503,135 1,899,273,444 - - - -
Unrealized gain 

(loss) - 44,493 32,563,059 32,607,552 - - - -
Total - 36,814,802 1,895,066,194 1,931,880,996 - - - -

Total available-for-sale 
investments - 50,223,746 2,763,743,070 2,813,966,816 - 105,569 706,882,452 706,988,021

Held-to-maturity 
investments
Government and state 

enterprise securities
Thai Government 

bonds - - 1,928,188,377 1,928,188,377 144,944,127 - 1,931,995,345 2,076,939,472
State enterprise bonds - 96,435,166 78,452,217 174,887,383 22,024,486 50,600,924 124,502,687 197,128,097
Debentures 28,000,000 280,490,967 455,297,905 763,788,872 10,000,000 258,309,913 505,598,788 773,908,701
Total 28,000,000 376,926,133 2,461,938,499 2,866,864,632 176,968,613 308,910,837 2,562,096,820 3,047,976,270

Private enterprise 
securities

Debentures 21,401,712 502,371,209 2,120,574,208 2,644,347,129 38,052,485 223,238,349 2,777,960,196 3,039,251,030
Total 21,401,712 502,371,209 2,120,574,208 2,644,347,129 38,052,485 223,238,349 2,777,960,196 3,039,251,030

Total held-to-maturity
investments 49,401,712 879,297,342 4,582,512,707 5,511,211,761 215,021,098 532,149,186 5,340,057,016 6,087,227,300
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10. LOANS

Loans and accrued interest income as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 
As at December 31, 2015

Loans and accrued interest income
Policy loans Total

Principal Accrued Principal Accrued
Outstanding period interest income interest income

Baht Baht Baht Baht

Not yet due 63,817,025 8,404,695 63,817,025 8,404,695

As at December 31, 2014
Loans and accrued interest income

Policy loans Total
Principal Accrued Principal Accrued

Outstanding period interest income interest income
Baht Baht Baht Baht

Not yet due 43,688,628 7,466,871 43,688,628 7,466,871

Accrued interest income is presented under the caption of “Accrued income on investments” 
in the statements of financial position.

11. EQUIPMENT

Equipment as at December 31, 2015 and 2014 consists of following: 

As at December 31, 2015

Cost Accumulated depreciation Equipment - net

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of year

End of 

the year

Office equipment 5,753,978 298,089 (368,672) 5,683,395 (3,223,524) (744,274) 336,623 (3,631,175) 2,530,454 2,052,220

Computers 25,949,625 1,674,898 (476,763) 27,147,760 (7,494,144) (4,650,437) 476,745 (11,667,836) 18,455,481 15,479,924

Construction  

  in process 1,000,000 10,632,299 - 11,632,299 - - - - 1,000,000 11,632,299

32,703,603 12,605,286 (845,435) 44,463,454 (10,717,668) (5,394,711) 813,368 (15,299,011) 21,985,935 29,164,443

As at December 31, 2014

Cost Accumulated depreciation Equipment - net

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of 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

Depreciation for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounting to Baht 5.39 million 
and Baht 2.44 million, respectively, were included in operating expenses. 

As at December 31, 2015 and 2014, the gross carrying amount of the fully depreciated equipment 
at still in use are Baht 6.90 million and Baht 6.58 million, respectively. 
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12. INTANGIBLE  ASSETS

Intangible assets as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

As at December 31, 2015

Cost Accumulated depreciation Intangible assets - net

Beginning 

of year

Increases Transfer 

in (out)

End of 

the year

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of year

End of 

the year

Computer 

Software 26,087,161 5,913,767 2,009,725 34,010,653 (10,102,188) (2,394,781) - (12,496,969) 15,984,973 21,513,684

Software under 

installation 2,009,725 344,861 (2,009,725) 344,861 - - - - 2,009,725 344,861

28,096,886 6,258,628 - 34,355,514 (10,102,188) (2,394,781) - (12,496,969) 17,994,698 21,858,545

As at December 31, 2014

Cost Accumulated depreciation Intangible assets - net

Beginning 

of year

Increases Transfer 

in (out)

End of 

the year

Beginning 

of year

Increases Decreases End of 

the year

Beginning 

of 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

Amortization for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounting to Baht 2.39 million and 
Baht 2.56 million, respectively, were included in operating expenses. 

As at December 31, 2015 and 2014, gross carrying amount of fully amortized computer software 
but still in use are Baht 6.73 million. 

13. DEFERRED  TAX  ASSETS  (LIABILITIES)  AND  INCOME  TAX  EXPENSE 

Deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2015 and 2014 consist of the following: 

2015 2014
Baht Baht

Deferred tax assets 12,455,374 18,847,069
Deferred tax liabilities (12,962,363) (46,441)
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The movements of deferred tax assets and liabilities during the years are as follows: 

Balances at Items as Items as Balances at
January 1, recognized into recognized into December 31,

2015 profit or loss other 2015
comprehensive
income (loss)

Baht Baht Baht Baht
Deferred tax assets

Provision for losses incurred 
but not reported claims (IBNR) 11,109,936 (5,875,983) - 5,233,953

Provision for unallocated loss 
adjustment expenses (ULAE) 594,844 11,006 - 605,850

Post-employment benefit 1,745,213 308,206 - 2,053,419
Actuarial gain (loss) on defined 

employee benefit obligation - - 1,345,396 1,345,396
Revaluation on fair value of 

held-for-trading investment - 2,111,792 - 2,111,792
Revaluation on fair value of 

available-for-sale investment 4,612,547 - (4,612,547) -
Reclassification on fair value of 

investment 784,529 - 320,435 1,104,964
Total 18,847,069 (3,444,979) (2,946,716) 12,455,374

Deferred tax liabilities
Revaluation on fair value of 

held-for-trading investment 46,441 (46,441) - -
Revaluation on fair value of 

available-for-sale investment - - 10,281,862 10,281,862
Reclassification on fair value of 

investment - - 2,680,501 2,680,501
Total 46,441 (46,441) 12,962,363 12,962,363

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-sale 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
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Income tax expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Current tax 103,068,695 95,774,358
Adjustments of income tax in the current year

in relation to income tax of prior year 421,964 40,871
Deferred tax 3,398,538 4,988,518
Income tax expense per the statements of 
profit or loss 106,889,197 100,803,747

Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as 
follows: 

2015 2014
Tax Rate Amount Tax Rate Amount 

(%) (Baht) (%) (Baht)

Profit before income tax expense 534,939,659 505,051,323
Income tax using the corporation tax rate 20.00 106,987,932 20.00 101,010,264
Expenses not deductible for tax purposes (0.10) (520,699) (0.04) (247,388)
Tax on over provided in prior years 0.08 421,964 0.01 40,871
Total 19.98 106,889,197 19.97 100,803,747

The Company uses tax rate of 20% for corporate income tax calculation and deferred 
income tax for the years ended December 31, 2015 and 2014. 

14. OTHER  ASSETS

Other assets as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Prepaid expenses 8,354,126 2,530,673
Deposits 4,814,675 4,782,587
Others 2,879,504 4,620,806

Total 16,048,305 11,934,066

15. DUE  TO  REINSURERS 

Due to reinsures as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Outward premium payable 108,020,161 68,449,877
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16. POLICY  RESERVE

Policy reserve as at December 31, 2015 and 2014 consists of following: 

2015 2014
Baht Baht

Balances at beginning of the years 4,955,510,416 3,034,557,575
Policy reserve for the years 3,168,406,308 2,254,273,453
Policy benefit payments for death, maturity,
surrender, benefits and other claims (598,460,285) (333,320,612)

Balances at end of the years 7,525,456,439 4,955,510,416

17. UNPAID POLICY BENEFITS

Unpaid policy benefits as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Death 20,987,624 17,937,903
Temporary partial disability 3,164,054 1,581,238
Maturity 201,615 32,542
Experience 1,599,153 6,037,347
Surrender 483,231 597,904
Dividend 3,623 3,467
Others 333,698 606,502

Total 26,772,998 26,796,903

18. LOSS  RESERVES  AND  OUTSTANDING  CLAIMS

Loss reserves and outstanding claims as at December 31, 2015 and 2014 were as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Balances at beginning of the years 101,938,812 157,257,902
Claims and loss adjustment expenses incurred 

during the years 155,882,310 307,651,026
Claims and loss adjustment expenses paid 

during the years (198,239,381) (362,970,116)
Balances at end of the years 59,581,741 101,938,812
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19. PREMIUM  RESERVE

Premium reserve information as at December 31, 2015 and 2014 are as follows: 

19.1  Unearned premium reserve  

2015 2014
Baht Baht

Unearned premium reserve
Balances at beginning of the year 105,807,631 227,306,225
Premium written for the year 207,144,332 355,995,642
Earned premium written for the year (270,306,610) (477,494,236)
Balances at end of the year 42,645,353 105,807,631

19.2  Unexpired risk reserve 

2015 2014
Baht Baht

Balances at beginning of the year 94,423,010 183,824,258
Unexpired risk reserve for the year (56,775,015) (89,401,248)
Balances at end of the year 37,647,995 94,423,010

As at December 31, 2015 and 2014, 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, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Deposit for the premium settlement
Balances at beginning of the years 43,194,478 18,975,806
Deposit (withdrawn) during the years (5,705,636) 24,218,672
Balances at end of the years 37,488,842 43,194,478



- 26 - 

21. EMPLOYEE  BENEFIT  OBLIGATIONS

The Company operate post-employee benefit plans under the Thai Labor Protection Act, 
which are considered as unfunded benefit plans. 

Employment benefit obligations as at December 31, 2015 and 2014 are as follows: 

 2015 2014
Baht Baht

Short-term employee benefit obligations 25,205,597 -
Post-employment benefit obligations 16,994,071 8,726,063

42,199,668 8,726,063

Movement in the present value of the post-employment benefit obligations for the years 
ended December 31, 2015 and 2014 are as follows: 

2015 2014
Baht Baht

Beginning balances of post-employment 
benefit obligations 8,726,063 6,453,603

Expenses recognized in the statement of profit or loss 
and other comprehensive income
Current service cost 2,258,695 2,172,407
Post service cost 1,043,673 1,043,673
Interest cost 482,497 320,049
Benefits paid (2,243,836) (1,263,669)
Components of employee benefit costs recognized 

in profit or loss 1,541,029 2,272,460

Actuarial (gains) losses in the statement of profit 
or loss and other comprehensive income 
- from experience adjustments 2,925,720 -
- from changes in financial assumptions (907,588) -
- from changes in demographic assumption 4,708,847 -

Recognized of employee benefit costs recognized
in other comprehensive income 6,726,979 -

Ending balances of post-employment benefit obligations 16,994,071 8,726,063
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Principle assumptions in accordance with actuarial techniques at the valuation dates were 
as follows: 

2015 2014
(% per annum) (% per annum)

Discount rates 2.90 2.46
Future salary incremental rates 4.50 - 7.50 5.00
Staff turnover rates 5.00 - 20.00 20.00
Retirement age 55 or 60  years 55 years
Mortality rates 100.00 of Thailand 

Mortality Ordinary table 2008
with adjust 3% per annum

50.00 of Thailand 
Mortality Ordinary table 

2008

As at December 31, 2015 and 2014, the weighted-average duration of employee benefit 
obligations were 14 years and 16 years, respectively. These defined benefit plans expose to 
actuarial risks from changing the actuarial assumptions, therefore, the sensitivity analysis of 
the actuarial assumptions impacted on increases (decrease) in present value of the employee 
benefit obligations as at December 31, 2015 as follows:  

Impact on the employee benefit obligations
Increases (decreases)

As at December 31, 2015
Baht

Discount rate - decrease by 1% 18,460,292
Discount rate - based 16,994,071
Discount rate - increase by 1% 15,726,471

Salary increase rate - decrease by 1% 15,734,063
Salary increase rate - based 16,994,071
Salary increase rate - increase by 1% 18,420,325

Staff turnover rate - decrease by 20% of assumption 17,672,679
Staff turnover rate - based 16,994,071
Staff turnover rate - increase by 20% of assumption 16,402,658

Mortality rate - decrease by 1% 16,935,229
Mortality rate - based 16,994,071
Mortality rate - increase by 1% 17,046,945

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in 
the employee benefit obligations as it is unlikely that the change in assumptions would 
occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated. 

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the employee 
benefit obligations at the end of the report period have been calculated using the Projected 
Unit Credit Method, which is the same as that applied in calculating the post-employment 
benefit obligations liability recognized in the statement of financial position. 
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22. OTHER LIABILITIES

Other liabilities as at December 31, 2015 and 2014 consist of following: 

2015 2014
Baht Baht

Accrued commission 118,600,615 125,256,424
Accrued promotion expenses 65,930,546 31,355,442
Accrued expenses 31,983,514 35,240,072
Other payables 15,555,195 31,134,316
Guarantee deposit from agent 12,582,354 10,806,513
Accrued personal income tax 8,796,556 7,086,447
Accrued other underwriting expenses 116,098 19,518,414

Total 253,564,878 260,397,628

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, 2015 and 2014, the Company’s capital level is maintained according such 
notifications. 

24. SHARE  CAPITAL

24.1 According to the Annual General Shareholders’ Meeting held on April 24, 2014,
the shareholders had a resolution to increase the authorized 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 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  
received share subscription from shareholders amounting to Baht 450.00 million, 
therefore, the Company had the authorized and paid-up share capital amounting  
to Baht 1,741.59 million and premium on ordinary share capital amounting to  
Baht 994.41 million. 
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24.2 According to the Annual General Shareholders’ Meeting held on April 22, 2015,                      
the shareholders had a resolution to change par value of the Company’s ordinary 
share from Baht 100 to Baht 1 each resulting in increase in the number of the 
Company’s ordinary share from 17.42 million shares to 1,741.59 million shares, and 
approve to increase the Company’s share capital from Baht 1,741.59 million 
(1,741.59 million shares of Baht 1 each) to Baht 2,525.00 million (2,525.00 million 
shares of Baht 1 each). The Company registered the change in par value of the 
Company’s ordinary share and the increase in share capital with the Ministry of 
Commerce on May 19, 2015. The additional share capital was allotted to (a) specified 
individuals (Private Placement) for 126,250,000 shares by offering the price at Baht 
1.70 per share, (b) directors, management, employees and their related persons for 
25,250,000 shares and (c) public for 631,912,700 shares, which the detail and 
offering price for the additional share to people (b) and (c) will be considered and
approved by the Board of Directors later on. As at September 30, 2015, the Company 
had received share subscription from specified individuals amounting to Baht 214.63
million; therefore, the Company had the authorized and paid-up share capital 
amounting to Baht 1,867.84 million and premium on ordinary share capital amounting 
to Baht 1,082.79 million.

Movement of share capital and number of ordinary shares are as follows: 
Number 
of shares

Ordinary 
shares

Premium on 
share capital

Total

Baht Baht Baht

As at January 1, 2014 14,768,817 1,476,881,700 809,117,190 2,285,998,890
Issue of shares during the years 2,647,056 264,705,600 185,293,920 449,999,520
As at December 31, 2014 17,415,873 1,741,587,300 994,411,110 2,735,998,410
Change par value of the Company’s ordinary

share from Baht 100 each to Baht 1 each 1,724,171,427 - - -
Total 1,741,587,300 1,741,587,300 994,411,110 2,735,998,410

Issue of shares during the years 126,250,000 126,250,000 88,375,000 214,625,000
As at December 31, 2015 1,867,837,300 1,867,837,300 1,082,786,110 2,950,623,410

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.

26. OPERATING  EXPENSES 

Operating expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 consist of following: 
2015 2014
Baht Baht

Personnel expenses, which are not expenses for 
underwriting and claims 106,946,998 86,109,530

Premises and equipment expenses not related 
to underwriting 33,797,321 33,337,031

Directors and management’s remuneration 
(consisting of salary and meeting allowance) 52,391,666 43,622,419

Other operating expenses 81,541,189 98,846,987
Total 274,677,174 261,915,967
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27. TRANSACTIONS  WITH  RELATED  PARTIES

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by,                 
the Company, whether directly or indirectly, or that are under common control with the 
Company. 

They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 
Company that gives them significant influence over the Company, key management 
personnel, directors and officers including the close family members who have the authority 
in the planning and direction of the Company’s operations. 

During the year ended December 31, 2015, the Company has changed the presentation 
and disclosure of related party transactions. The financial statements for the year ended 
December 31, 2014 have been revised for the disclosure presented as comparative information.

The relationship with related parties are as follows: 

Related party Type of business Relationship

Shareholder
The Government Savings Bank Banking Shareholder
Dhipaya Insurance Public Company Limited Insurance Shareholder

Related parties
Dhipaya Insurance Co., Ltd. (Laos) Insurance Share held by the Company and 

common director
Dhipaya Training Centre Co., Ltd. Services Share held by the Company and 

common director
RSY Marketing & Consultant Co., Ltd. Services Related by common shareholders
Good Media Co., Ltd. Services Related by common shareholders
Mox Travel Co., Ltd. Services Related by shareholders and 

common shareholders
109 Consult & Service Co., Ltd. Rental of assets Related by common directors and 

shareholders
Paragon Car Rental Co., Ltd. Rental of assets Related by common directors and 

shareholders
Quality Rent A Car Co., Ltd. Rental of assets Related by common directors and 

shareholders
Pantip Park Co., Ltd. Rental of assets Related by common directors and 

shareholders
Thaisri Insurance Public Company Limited Insurance Related by common directors and 

shareholders
Standard Chartered Bank (Thai) Public 

Company Limited
Bank Related by common directors

Exotic Food Public Company Limited Services Related by common directors
Road Accident Victims Protection Co., Ltd. Insurance Related by common directors
Somhansar Co., Ltd. Services Related by common directors
Hansar Hotel Co., Ltd. Services Related by common directors
Grand Canal Land Public Company Limited Property development Related by common directors
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Related party Type of business Relationship

Premier Consulting Group Co., Ltd. Services Shareholding by individual related 
to the shareholder of the Company

IMG Life Broker Co., Ltd. Insurance Broker Shareholding by individual related 
to the shareholder of the Company

Global Services & Law Co., Ltd. Services Shareholding by individual related 
to the shareholder of the Company

BizCon Solutions Co., Ltd. Computer Shareholding by individual related 
to the shareholder of the Company

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,

2015 2014 Pricing Policy
Transactions with 

related companies
Premium written 4,109,843 4,710,019 Normal commercial terms
Interest income 2,139,589 2,973,047 Same rates as those offered by 

financial institutions to general 
customers

Commission and
brokerages

920,647,418 678,774,059 At a mutually agreed percentage of 
premium written

Claims 2,463,948 6,316,597 Normal commercial terms
Underwriting 

expenses
77,119,000 209,187,300 Agreed price on contracts which are 

calculated on a “cost plus basis”
IT services expense 20,000,000 31,000,000 Agreed price on contracts which are 

calculated on a “cost plus basis” 
Training expense 1,073,819 69,676,550 Agreed price on contracts which are 

calculated on a “cost plus basis” or 
market price

Other services 28,095,816 62,525,927 Agreed price on contracts which are 
calculated on a “cost plus basis” or 
market price

Purchase of assets - 179,760 Market price

Transactions with 
related personnel

Premium written 27,675,675 24,714,044 Normal commercial terms
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Balances with the related party consist of: 

As at As at
December 31, December 31,

2015 2014
Baht Baht

Balances with related companies
Cash and cash equivalents

Deposit at financial institutions without 
fixed maturity date 31,897,951 11,503,592

Accrued investment income
Accrued interest income 321,233 487,945

Premium receivable
Premium receivable 696,391 724,005

Investment
Deposit at financial institutions with 
original maturity more than 3 months 100,000,000 100,000,000

General investment 6,900,000 6,400,000

Insurance contract liabilities
Outstanding claims 124,298 109,909
Other insurance liabilities - 21,278,250

Other liabilities
Other insurance liabilities 144,198 193,670
Accrued commission 45,646,526 48,961,563

Balances with related personnel
Premium receivable

Premium receivable 444,000 10,340,000

Directors and management’s benefits

During the years ended December 31, 2015 and 2014, the Company had employee benefit 
expenses payable to their directors and managements as below: 

2015 2014
Baht Baht

Short-term employee benefits 37,141,033 29,537,113
Post-employment benefits 565,632 1,833,639

37,706,665 31,370,752
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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 is the Chief Executive Officer. 

For the years ended December 31, 2015 and 2014, the Company has no major customer with 
revenue of 10 percent or more of the Company’s revenues.

Reporting information classified by type of underwriting are as follows: 

For the year ended December 31, 2015
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 4,801,553,724 211,886,511 206,824,777 433,236 5,220,698,248
Less Premium ceded (114,992,030) - (67,943,478) (316,117) (183,251,625)
Add (Less) Unearned premium 

reserve - - (24,592,550) 1,185,172 (23,407,378)
Net premium written 4,686,561,694 211,886,511 114,288,749 1,302,291 5,014,039,245
Add Fee and commission 

income 1,622,657 - 12,153,067 85,740 13,861,464
Total underwriting income 4,688,184,351 211,886,511 126,441,816 1,388,031 5,027,900,709

Underwriting expenses
Life policies reserve increase 2,352,457,875 217,488,148 - - 2,569,946,023
Benefits payment to life policies 528,244,451 1,528,352 5,016,137 - 534,788,940
Insurance claims and losses 

adjustment expenses - - 70,446,096 371,587 70,817,683
Commissions and brokerages 1,128,091,214 15,162,695 10,952,807 41,798 1,154,248,514
Other underwriting expenses 275,095,357 - 5,394,830 183,052 280,673,239

4,283,888,897 234,179,195 91,809,870 596,437 4,610,474,399

Operating expenses 274,677,174
Total underwriting expenses 4,885,151,573
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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 3,763,637,595 171,019,861 354,202,568 1,793,074 4,290,653,098
Less Premium ceded (74,298,756) - (188,808,109) (89,373) (263,196,238)
Add (Less) Unearned 

premium reserve - - 139,826,512 (237,552) 139,588,960
Net premium written 3,689,338,839 171,019,861 305,220,971 1,466,149 4,167,045,820
Add Fee and commission 

income 4,771,336 - 2,142,153 - 6,193,489
Total underwriting income 3,694,110,175 171,019,861 307,363,124 1,466,149 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 288,800,091 - 2,185,363 - 290,985,454

Insurance claims and losses 
adjustment expenses - - 185,949,592 1,110,710 187,060,302

Commissions and brokerages 927,548,321 16,008,831 27,088,622 299,028 970,944,802
Other underwriting expenses 413,220,483 - 5,022,353 - 418,242,836

3,438,477,961 128,052,606 220,245,930 1,409,738 3,788,186,235

Operating expenses 261,915,967
Total underwriting expenses 4,050,102,202

29. NET  INCOME  ON  INVESTMENT

Net income on investment for the years ended December 31, 2015 and 2014 consist of the 
following: 

2015 2014
Baht Baht

Dividend 84,134,814 56,334,182
Interest 314,091,029 227,242,071
Total 398,225,843 283,576,253
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30. PERSONAL  EXPENSES 

Personal expenses for the years end December 31, 2015 and 2014 consist of the followings: 

2015 2014
Baht Baht

Salary 80,595,345 71,302,726
Bonus 23,711,394 17,149,994
Social Security Fund 1,095,648 1,141,700
Contribution to defined employee benefit 3,346,289 2,818,664
Other benefits 10,179,209 6,548,912
Total 118,927,885 98,961,996

31.   EFFECT  FROM  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME 

Effect from other comprehensive income for the years ended December 31, 2015 and 2014, 
are as follows:

2015 2014
Before tax Income tax 

- surplus 
(deficit)

Net of tax Before tax Income tax 
- surplus 
(deficit)

Net of tax

Baht Baht Baht Baht Baht Baht
Surplus on revaluation of

investment 74,472,045 (14,894,409) 59,577,636 31,752,016 (6,350,403) 25,401,613
Surplus (deficit) on 

reclassification of investment 13,498,766 (2,699,753) 10,799,013 (3,922,646) 784,529 (3,138,117)
Amortization of deficit on 

reclassification of investments (1,698,433) 339,687 (1,358,746) - - -
Actuarial loss on deficit 

employee benefit plans (6,726,979) 1,345,396 (5,381,583) - - -
Total 79,545,399 (15,909,079) 63,636,320 27,829,370 (5,565,874) 22,263,496

32.  BASIC  EARNINGS  PER  SHARE 

According to the resolution of the Annual General Shareholders’ Meeting held on April 22, 
2015, to change par value of the Company’s ordinary shares (see Note 23), the Company has 
recalculated the prior year’s weighted averages number of ordinary shares as if the reduction 
of the par value had occurred at the beginning of 2014.

Earnings per share for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows: 
2015 2014
Baht Baht

Net profit for the years 428,050,462 404,247,576

Weighted average number of ordinary shares
Number of ordinary shares outstanding - beginning 1,741,587,300 1,476,881,700
Add Weighted average number of additional ordinary shares 

issued during the years 79,900,685 179,129,543
Weighted average number of ordinary shares outstanding - ending 1,821,487,985 1,656,011,243

Basic earnings per share 0.24 0.24
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33.  SECURITIES  PLEDGED  AND  ASSETS  RESERVED  WITH  REGISTRAR

Investments in debt securities pledged and used for assets reserved with the Registrar in 
accordance with the Life Assurance Act as at December 31, 2015 and 2014 are as follows: 
(see Note 9.3) 

2015 2014
Baht Baht

Investment in securities used to secure the facilities
collateral with the Office of Insurance Commission 

Securities pledged with the registrar
Bonds 23,947,242 21,408,730

Assets reserved with the registrar
Bonds 1,396,520,086 965,699,334
Debentures 43,000,000 43,000,000

1,439,520,086 1,008,699,334
Total investment in securities of pledged 1,463,467,328 1,030,108,064

34.  CONTRIBUTION  TO  LIFE  GUARANTEE  FUND 

Contribution to life guarantee fund for the years ended December 31, 2015 and 2014
consist of: 

2015 2014
Baht Baht

Contribution to life guarantee fund 5,220,698 4,290,653

35.  COMMITMENT  CONTINGENT  LIABILITIES AND  SIGNIFICANT  LITIGATION 

35.1 Commitment  

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, 2015 and 2014 are as follows: 

2015 2014
Million Baht Million Baht

Payment schedule
Within 1 year 44.27 8.60
Within 2 - 5 years 64.24 4.17

Total 108.51 12.77

35.2 Significant litigation 

As at December 31, 2015, the Company has been filed a lawsuit in the Labor Court 
by a former employee. Such litigation has not yet settle, which the Company’s 
management believes that there is no significant impact to the Company. As a 
result, no provision has been made in the financial statements for the year ended 
December 31, 2015. 
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36. FINANCIAL  INSTRUMENTS 

36.1 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. 

36.2 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. 

36.3 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. 

36.4 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 
and their dispersion across different industries and geographic regions in Thailand.

The maximum exposure to credit risk is the carrying value of assets after deduction 
of allowance for doubtful accounts (if any) as presented in the statements of financial 
position. 

36.5 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. 
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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, 2015 and 2014 are as follows: 

(Unit : Baht) 

2015

Fixed interest rates Average

Within Over Over Floating Non-interest interest rates

1 year 1- 5 years 5 years interest rates bearing Total (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents 52,840,000 - - 247,012,118 10,000,000 309,852,118 0.13 - 3.50

Investments in securities

Held-for-trading investment - - - - 667,207,227 667,207,227 -

Available-for-sale investment - 50,223,746 2,763,743,070 - 1,874,332,39

8

4,688,299,214 3.85 - 6.15

Held-to-maturity financial assets 163,985,962 879,297,343 4,582,512,706 - - 5,625,796,011 1.38 - 7.50

General investment - - - - 7,458,500 7,458,500 -

Loans 63,817,025 - - - - 63,817,025 4.00 - 8.00

Total 280,642,987 929,521,089 7,346,255,776 247,012,118 2,558,998,12

5

11,362,430,09

5

(Unit : Baht) 

2014

Fixed interest rates Average

Within Over Over Floating Non-interest interest rates

1 year 1- 5 years 5 years interest rates bearing Total (% p.a.)

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 4.68 - 4.85

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

36.6 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. 

Investments in securities: the fair value of listed securities is based on their quoted 
market prices. The fair value of general investments which are insignificant value 
are determined based on their book value. 

Cash and cash equivalents, Accrued investment income, Premium due and uncollected, 
Reinsurance assets, Loans and Due to reinsurers; the fair values approximate their 
carrying values due to the relatively short period to maturity.

As at December 31, 2015 and 2014, the aggregate carrying values of the Company’s 
financial instruments are insignificantly different from their aggregate fair values. 
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As at December 31, 2015, assets measured fair value on a recurring basis are as follows: 

Financial Assets As at December 31, 2015
Carrying amount Fair value

Assets
Held-for-trading

Equity trading 15,772,819 15,772,819
Unit trust 651,434,408 651,434,408

Available-for-sale
Government and state enterprise securities 882,085,820 882,085,820
Corporate debt securities 1,931,880,996 1,931,880,996
Equity securities 94,295,365 94,295,365
Unit trust 1,780,073,033 1,780,073,033

As at December 31, 2015, measurement of fair value is categorised as follows:   

As at December 31, 2015
Measurement of fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets
Held-for-trading

Equity securities 15,772,819 - - 15,772,819
Unit trust 651,434,408 - - 651,434,408

Available-for-sale
Government and state 

enterprise securities - 882,085,820 - 882,085,820
Corporate debt securities - 1,931,880,996 - 1,931,880,996
Equity securities 94,259,365 - - 94,259,365
Unit trust 1,780,073,033 - - 1,780,073,033

2,541,539,625 2,813,966,816 - 5,355,506,441

Valuation techniques 

Equity securities and unit trusts typically have quoted market prices in active markets 
and are categorised as level 1 instruments in the fair value hierarchy. 

Government bonds and State Enterprise debt securities and Private Enterprises debt 
securities which are categorised as level 2 will be valued on the basis of quoted values 
and other data provided by the Thai Bond Market Association (Thai BMA) and first 
utilize valuation inputs from actively traded securities, such as bid prices. When quoted 
market prices are unavailable, the pricing will be estimated by discounting expected 
future cash flows using market interest rate and/or prices for a similar instrument from 
Thai BMA at the measurement date. 
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37. RECLASSIFICATION

Certain transactions in the statements of profit or loss and other comprehensive income and 
statement of cash flows for the year ended December 31, 2014 has been reclassified to conform 
to the classification used in the statements of profit or loss and other comprehensive income 
and the statement of cash flows for the year ended December 31, 2015 as follows:

Account Amount Previous presentation Current presentation
Baht

Statement of profit or loss
income and other comprehensive income

Insurance claims and 95,079,641 Insurance claims and Benefits payments under
loss adjustment expenses loss adjustment expenses the policies

Statement of cash flows 
Insurance claims and 9,252,725 Operating expenses Benefits payments under

loss adjustment expenses the policies
Other underwriting expenses 3,870,044 Operating expenses Other underwriting expenses
Operating expenses 1,477,865 Equipments Operating expenses
Operating expenses 1,430,419 Intangible assets Operating expenses
Net income on investments (10,435,641) Net income on investments Investments in securities

38. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD

On January 18, 2016, the Company was relocated it is registered office to Dhipaya Insurance 
Public Company Limited Building, 63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok. The Company 
has already registered the office relocation with the Department of Business Development and 
the Revenue Department.

39. APPROVAL  OF  FINANCIAL  STATEMENTS

The financial statements were approved for issue by the Company’s Board of Directors on 
February 26, 2016. 
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 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน โดยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทางการเงิน ซ่ึงน�าไปสู่ความสุขของประชาชนในระยะยาว รวมท้ัง 

ให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา เพื่อความย่ังยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 With the aspiration to operate the business basing on a strong sense of social responsibility conducive to  
sustainable development, Dhipaya Life Assurance Public Company Limited aims to assist Thai people to establish 
financial security for which will bring them happiness in the long run. Above all, the company emphasises the 
importance of environment and education in order to achieve sustainability for the society and national economy.

ทิพยประกันชีวิต ได้ รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมี 
การพัฒนาดีเด่นประจ�าปี 2557 จาก คปภ.

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มี 
การพฒันาดเีดน่ ประจำาป ี2557 จากงานประกาศรางวลัประกนัภัยดเีดน่
ครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำาปี 2558” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยผ่านหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกอย่าง 
ครบถว้น ทัง้ดา้นความมัน่คงทางการเงนิ, ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิ,  
การบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

 ทพิยประกันชวีติมคีวามมุง่มัน่ในการพัฒนาระบบการจดัการใหเ้ปน็ 
มาตรฐาน โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
มรีะบบบริหารจดัการทีมี่ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในแนวทาง 
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการด้วย 
หลักธรรมาภิบาล มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งด้านการเงิน  
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ต่างๆ พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ และสินค้าให้มีความแตกต่าง  
หลากหลาย ส่ือสารง่าย ตอบสนองความต้องการได้ทุกช่วงวัย สร้าง 
ความพึงพอใจสูงสุด โดยคำานึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Dhipaya Life Assurance Received an Honourable Mention for 
the Outstanding Life Insurance Company Management of 2014 
from OIC 
 Having fulfilled every criterion, Dhipaya Life Assurance PCL was awarded  
an Honourable Mention for the Outstanding Life Insurance Company  
Management of 2014 at the Prime Minister’s Insurance Awards 2015.  
The award scheme was held by the Office of Insurance Commission (OIC) in 
recognition of financial security, operational efficiency, asset management 
and legal compliance.
 With the determination in the betterment of administration system  
standardization basing on strong concerns in corporate governance, efficient 
management system, transparency and accountability that meet international 
standards, Dhipaya Life Assurance PCL has given priority to good governance 
principles. The Company has employed strict internal control system to 
guarantee financial and operational processes are compliant with applicable 
laws and relevant regulations. The Company has never ceased to enhance 
services and product options that are easily understandable and responding 
to customers of all age ranges by which will maximize the satisfaction with 
regard to customer orientation.

กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2558

Major Activities in 2015
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โครงการ ทิพยไลฟ ์เติมพลังใจใหน้อ้ง ครัง้ที ่1 จ.แม่ฮอ่งสอน

 บมจ.ทพิยประกนัชวีติ นำาโดยพลเอก นพินธ ์ภารญันติย ์กรรมการ
บริษัท และคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบโอกาสให้ 
เด็กผู้ยากไร้ผ่าน โครงการ ทิพยไลฟ์ เติมพลังใจให้น้อง ครั้งที่ 1 ในการ 
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน 
ร่มเกล้าปางตอง ในโครงการตามพระราชดำาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งยังเข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
โครงการพฒันาตามพระราชดำาร ิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศกึษาโครงการ 
ในพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำาสู่แนวทางการ
พัฒนานโยบายและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยังประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือสังคมของบริษัทต่อไป

The 1st Dhipaya Life Assurance for Children Project 
in Mae Hong Son Province  
 Dhipaya Life Assurance PCL, led by General Niphon  
Pharunnit, Director and Mr. Nopporn Boonlapo, Chief Executive 
Officer, together with the Board of Directors, executives and  
company staff, held the 1st Dhipaya Life Assurance for Children  
Project at Rom Klao Pang Tong School under the Royal Initiative, 
Mae Hong Son Province, on 1 March 2015. Aiming to hand 
opportunities for disadvantaged children, the activity included 
the donation of scholarships, stationery and sports equipment. 
Furthermore, the group had visited the Royal Development 
Project by His Majesty the King in Mae Hong Son Province. 
The activities expected to enhance the policy development 
and its CSR projects for which will optimize the benefits of 
company’s charitable projects in the future. 

โครงการ ทิพยไลฟ์ เติมพลังใจให้น้อง ครั้งที่ 2 จ.จันทบุรี

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท และคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบรรเทาความยากไร้ให้เด็กผู้ด้อยโอกาสผ่าน โครงการ ทิพยไลฟ์ เติมพลังใจ 
ให้นอ้ง ครัง้ท่ี 2 ในการมอบทนุการศกึษา อปุกรณก์ารเรียน และอปุกรณ์กฬีา ใหแ้กโ่รงเรียนและศูนยก์ารศึกษาทีย่งัขาดแคลนจำานวน 5 แห่ง 
ในตำาบลท่าหลวง อำาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี

The 2nd Dhipaya Life Assurance for Children Project in Chantaburi Province  
 Dhipaya Life Assurance PCL, led by Mr. Banphot Hongthong, Chairman and Mr. Nopporn Boonlapo, Chief 
Executive Officer, together with the Board of Directors, executives and company staff, held the 2nd Dhipaya Life 
Assurance for Children Project to arrange the donation of scholarships, stationery and sports equipment for  
disadvantaged children from five schools and education centers encountering financial hardship in Tha Luang  
Subdistrict, Makham District in Chantaburi Province. The activity was held on 9 June 2015 at Fruit Development  
Center under the Royal Initiative, Chantaburi Province. 
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ทิพยประกันชีวิต รวมน้�าใจ สู้ภัยแล้งปี 4   

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยผู้บริหาร และเหล่าพนักงานเข้าร่วม 
โครงการ “รวมนำ้าใจ สู้ภัยแล้งครั้งที่ 4 ปี 2558” กับทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ  ์
การเรยีน - กฬีา ยารกัษาโรค เครือ่งอปุโภคบรโิภค พร้อมซ่อมแซมห้องสมดุ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมพระชนมพรรษา  
60 พรรษา ให้เดก็ๆ ยากไร้ในถิน่ทุรกนัดารป่าทุง่ใหญ่นเรศวร ณ ตำาบลไล่โว่  
อำาเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

The Joining in the Drought Relief Project Year 4    
 The executive team of Dhipaya Life Assurance PCL 
and company staff, together with the National Broadcasting 
Services of Thailand (NBT) had joined the 2015 drought relief 
project to gather donation of scholarships, stationery, sports 
equipment, medicines and daily necessities, side by side with 
the renovation of library built for the commemoration of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th birthday anniversary. 
The activity expected to lend support to disadvantaged 
children residing in the rural area of Thungyai Naresuan, Lai 
Wo Subdistrict, Sangklaburi District in Kanchanaburi Province. 

ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงาน
และตวัแทน ร่วมบรจิาคโลหติ เน่ืองในวันประกนัชีวิตแห่งชาติ ซึง่จดัข้ึนโดย
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ในการ 
ทีจ่ะระดมคนประกนัชวีติร่วมบรจิาคโลหติเป็นประจำาทุกปี และยงัเป็นการ
รณรงค์ให้เห็นถงึความสำาคญัและตระหนกัถงึคุณค่าของการทำาประกนัชวีติ 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Participation in Blood Donation Activity on 
National Life Insurance Day
 Dhipaya Life Assurance PCL, led by executives and 
company staff, took part in blood donation to mark the 
“National Life Insurance Day” which was jointly held by 
the Office of Insurance Commission (OIC), The Thai Life 
Assurance Association and Thai Association of Insurance 
and Financial Advisors, at the National Blood Center, Thai 
Red Cross Society. Not only was the activity able to gather 
those from Thai insurance industry to join blood donation 
every year, the awareness on the importance and value of 
life assurance also created. 
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ทิพยประกันชีวิต รวมน้�าใจ ต้านภัยหนาวปี 4  จ.เลย

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยผู้บริหาร และเหล่าพนักงานเข้าร่วมโครงการ “รวมนำ้าใจ 
ต้านภัยหนาวครั้งที่ 4 ปี 2558” กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในการ
มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อม
สนับสนนุอาหารกลางวนั ในการบรรเทาความยากลำาบากของประชาชนยากไร้และเดก็ด้อยโอกาส  
ในอำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

The Joining in the Harsh Winter Relief Project Year 4 

 Dhipaya Life Assurance PCL, led by the executive team and company staff, together with the National Broadcasting 
Services of Thailand (NBT) had joined the 2015 harsh winter relief project to donate blankets, thermal wear, scholarships, 
stationery and luncheon. The activity aimed to ease the living conditions of poor people and disadvantaged children residing 
in Dan Sai District in Loei Province.
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ร่วมบริจาคทานให้ผู้ยากไร้

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยคุณนพพร  
บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมบริจาค
ทาน และโลงศพ ให้มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม 
ในงานกุศลประจำาปี เพื่อการบริจาคโลงศพ 
ให้กับศพไร้ญาต ิและบรจิาคข้าวสาร อาหารแห้ง  
เครือ่งอปุโภคบรโิภค ให้แก่ผูย้ากไร้ ผ่านมลูนธิแิละ 
สมาคมทั่วประเทศ ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม

Donation for Economically Disadvantaged People 
 Dhipaya Life Assurance PCL, led by Mr. Nopporn Boonlapo, Chief 
Executive Officer, gave alms and donated coffins to Sawang Dao Wa Deung 
Dham Foundation on its annual charitable event. Donation of coffins was 
made for the deceased without relatives, along with rice, dried food, daily 
necessities that were given to economically disadvantaged people through 
the assistance of foundations and associations nationwide. The activity was 
held at the Sawang Dao Wa Deung Dham Foundation.

โครงการ i-สบาย 789 เพื่อผู้สูงวัย

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำาโดยคุณกิตติ ชุณหชวาลวง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด 
พร้อมด้วยทีมตัวแทนทิพยประกันชีวิต มอบเงินรายได้ที่หักจาก
กรมธรรม์ i-สบาย 789 ใน “โครงการ i-สบาย 789 เพื่อผู้สูงวัย” 
ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือองค์กร 
การกุศลสำาหรับผู้สูงวัยต่อไป

i-Sabai 789 Project for Elders 

 Dhipaya Life Assurance PCL, led by Mr. Kitti 
Chunhachavanwong, Cheif Agency and Marketing 
Officer, together with a team of agents, donated the 
proceeds from the i-Sabai 789 policies sold under 
the “i-Sabai 789 for the Elders Project” to support 
organizations for the elderlies. The activity was held 
at Nakorn Ping Hospital in Chiang Mai Province. 
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ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

The Joining in the Road Safety and Accident Prevention 
Campaign for Thai New Year Festival 2015

ตัวแทนทิพยประกันชีวิต คว้า 15 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ  TNQA

The Winning of 15 Thailand National Quality Awards (TNQA)

ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประกันชีวิต ครั้งที่ 2

 บมจ.ทิพยประกนัชวีติ ร่วม “กจิกรรมการแข่งขนักีฬาสานสมัพนัธ์ 
ประกันชีวิต ครั้งที่ 2” ซ่ึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
สมาคมประกนัชวีติไทย ซ่ึงมบีรษิทัประกนัชีวิตในประเทศไทย 24 บรษิทั
เป็นสมาชิก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งการประกวดขบวน
พาเหรดและกองเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
ให้เกิดขึน้ในกลุม่ธุรกจิประกนัชีวิต ตลอดจนบคุลากรท่ีท�างานอยูใ่นธรุกจิ
วิชาชีพเดียวกัน ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย

Participation in the 2nd Sports Competition of Life 
Assurance Sector 

 Dhipaya Life Assurance PCL joined the 2nd sports  
competition of life assurance sector jointly organized by 
the Office of Insurance Commission (OIC) and The Thai Life 
Assurance Association 24 member companies had sent their 
athletes to join the annual competition, as well as compete 
for parade and cheerleader prizes. Held at the stadium of 
Sports Authority of Thailand, the event expected to forge 
friendship among life assurance companies and those in 
similar professions.

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต เข้าร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ 
ภาคอตุสาหกรรมประกนัภยัและประกันชวิีตทัง้สิน้ 82 บรษัิท ในการรณรงค์และสร้างวฒันธรรมขบัข่ีปลอดภยั
ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม

Dhipaya Life Assurance PCL, joined the road safety and  
accident prevention campaign for Thai New Year Festival 
2015. The activity was a continuous phase of the organization’s 
internal road safety campaign initiated by the Office of Insurance 
Commission (OIC) and 82 companies from insurance and life 
assurance industry with the objectives to create the awareness 
and road safety culture of organizations within the sector.

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต ร่วมรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA; Thailand  
National Quality Awards) ครั้งที่ 32 (ปี 2558) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ในการ 
เชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพดี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทน 
ประกันชีวิต ซึ่งตัวแทนจากทิพยประกันชีวิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลจ�านวน 15 คน  
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 Dhipaya Life Assurance PCL joined the award presentation ceremony of the 32nd TNQA or Thailand National 
Quality Awards. Held by Thai Life Assurance Association to recognize agents with outstanding performances, the award 
serves as the driving force for other agents to move forward with their career improvement. Totally there were 15 agents 
representing Dhipaya Life Assurance PCL who won the TNQA. The ceremony took place at the Royal Jubilee Ballroom, 
IMPACT Challenger Muang Thong Thani.



201  

SUSTAINABLEGROWTHเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

Increase Efficiency and Human Resources Development

อบรม - สัมมนา “การเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

 บมจ.ทพิยประกนัชวีติ จดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมเข้าเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย”  
โดยมวีทิยากรจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.)  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ มาอบรม 
ให้ความรูถ้งึบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ในการนำาบรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แก่กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร
ระดับสูง ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The “Step towards IPO” Seminar 

 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited organized the “Step  
towards IPO” seminar. Key speakers from The Securities and Exchange  
Commission (SEC), Stock Exchange of Thailand (SET) and the Ministry of Commerce 
participated to provide knowledge to the Board of Directors and executives on 
the role, duties and responsibilities to become a listed company in the Stock 
Exchange of Thailand. The seminar was held at Inter Continental Hua Hin Resort, 
Prachuap Khiri Khan Province.

สัมมนาแผนงานประจ�าปี 2558

 บมจ.ทพิยประกนัชีวติ นำาโดย คณุนพพร บญุลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสายงาน จดัสมัมนาแผนงาน 
ประจำาปี 2558 ในการระดมสมอง ผสานแผนงานของทุกฝ่ายงานเพือ่สร้างความแขง็แกร่งและเป็นหน่ึงให้องค์กร โดยมุง่มัน่สูปี่แห่งการสร้างสรรค์ 
ความสำาเร็จ ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Operation Plan 2015 Seminar 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited, led by Chief Executive Officer Mr. Nopporn Boonlapo and 
chief officers of all departments, held the Operation Plan Seminar 2015. The activities emphasized the brainstorming 
and integration of operation plans from across all departments in order to deliver strength and unity for the organization 
to mark another year of success. The seminar was held at Chateau de Khaoyai, Nakhon Ratchasima Province.
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สัมมนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 บมจ.ทพิยประกนัชวีติ จดัอบรมสัมมนาการบรหิารความเสีย่งของ 
องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เรียนรู้ธรรมชาติของความเสี่ยง
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และสามารถรับมือต่อความเสี่ยงต่างๆ ในทุกๆ 
ส่วนขององค์กร พร้อมท้ังนำามาปรบัใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการ 
ดำาเนินธุรกิจ ณ โรงแรมพันธุ์ทิพย์ สวีท สาทร กรุงเทพฯ

Organizational Risk Management Seminar 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited held the organizational risk management seminar to educate 
the executives and employees about the nature of probable risks. Attendees had learned to deal with various types 
of risks that may occur in every segment of the organization and know how to optimize the knowledge for business 
operation. The seminar took place at Pantip Suites Sathorn Hotel, Bangkok.

สัมมนากระตุ้นแผนงานประจ�าครึ่งปี 2558

 บมจ.ทพิยประกันชวีติ นำาโดย คุณนพพร บญุลาโภ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุสายงาน จดัสมัมนากระตุน้แผนงาน 
ประจำาครึง่ปี 2558 ในการกระตุ้นทมีเวิร์ค ตอกยำา้เป้าหมายมุง่สูปี่แห่งการสร้างสรรค์ความสำาเรจ็ ณ โรงแรมหรรษา แคชวัรน่ิา ชะอำา จงัหวัดเพชรบุรี 

Work Stimulation: Half Year Seminar 2015

 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited, led by Chief Executive Officer Mr. Nopporn Boonlapo and chief 
officers of all departments, organized the ‘work stimulation half year seminar 2015’ in order to encourage teamwork which 
is a key factor toward achievements. The seminar was held at Hansar Casuarina Cha-Am, Petchaburi Province.

อบรมหลักสูตร Systematic Thinking

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต จัดอบรม หลักสูตร Systematic Thinking 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้บริหารและพนักงาน ให้เข้าใจหลักการ 
และแนวทางการคิดอย่างเป็นระบบไปประยกุต์ใช้กับการทำางานและสามารถ 
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

Systematic Thinking Training
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited  
organized the Systematic Thinking training to expand the 
capabilities for the executives and employees. The activity 
allowed all joiners to understand the principles and direction 
of systematic thinking to adapt with their routine in order to 
achieve optimum efficiencies. The training was held at Bangkok 
Cha-Da Hotel, Bangkok.
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อบรมหลักสูตร ส�ารองประกันภัยแบบ GPV และเรื่อง IFRS4

 บมจ.ทิพยประกันชีวิต จัดอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย เรื่องการแยกสัญญาประกันภัยภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (IFRS 4)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานการเงิน 
ด้านคณติศาสตร์ประกนัภยั เรือ่งการแยกสัญญาประกนัภยัภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
ฉบับที่ 4 (IFRS 4) ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Training on GPV and IFRS4  

 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited  
organized the ‘Direction of mathematical methods for  
insurance operation by the IFRS4’ training to prepare the  
employees in the compliance with the standard of mathematical  
methods for insurance report as prescribed by the International  
Financial Reporting Standard or IFRS4. The training was held at 
Hotel Windsor Suites, Sukhumvit, Bangkok.   

อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

 บมจ.ทพิยประกันชีวติ จดัอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัฯ ระดบับริหาร  
(จป.บริหาร) เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนออกแบบนโยบายและทิศทางการบริหาร
ด้านความปลอดภัย ในบริษัทฯ ทราบถึงกฎระเบียบและวิธีการในการกำาหนดระเบียบ 
ข้อบังคบัต่างๆ เก่ียวกบัความปลอดภัย ตลอดจนสามารถสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

Training for Social Security Officers of Management Level 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited held the Social Security Officer Training for the Management to 
enable the attendees to formulate policies and directions on security management of the company. Attendees also learned 
about the regulations and methods of policy determination relevant to safety in order to create the culture of safety within 
the organization. The training took place at Bangkok Cha-Da Hotel, Bangkok.

อบรมหลักสูตร Balance Scored Card & KPIs

 บมจ.ทิพยประกันชวีติ จดัอบรม หลักสูตร Balance Scored Card &  
KPIs เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบการประเมินผลการทำางานและตัวชี้วัด 
การประเมนิผลให้ตรงตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกจิขององค์กร ในการทีจ่ะ 
ช่วยทำาให้การทำางานมีทิศทางและผลลัพธ์ท่ีดี ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
กรุงเทพฯ

Balance Scored Card & KPIs Training 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited held the Balance Scored Card & KPIs training to enhance 
the understanding of company employees in performance appraisal system and KPIs conducive to the achievement of 
corporate goals, vision and missions for which will lead to purposeful operation and fruitful results. The training took 
place at Bangkok Cha-Da Hotel, Bangkok.
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ข้อมูลทั่วไป

General Information

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2556	ทะเบียนเลขที่	0107556000051	
บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,525,000,000.00	บาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	2,525,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เรียกช�าระแล้ว	
1,867,837,300.00	บาท

ส�านักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขท่ี	63/2	อาคารบริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ชั้น	1,3,4,5	และ	6	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง		
กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	0	2118	5555
โทรสาร		0	2118	5601
เว็บไซต์	www.dhipayalife.co.th

Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited	was	registered	as	juristic	person	on	9	January	2013	in	compliance	with	the	
Public	Limited	Company	Act,	holding	the	Registration	No.	0107556000051.	

The	Company	has	a	registered	capital	of	2,525,000,000.00	baht,	which	comprises	2,525,000,000	ordinary	shares	of	1	baht	par	
value.	The	paid-in	capital	is	1,867,837,300.00	baht.

The	Head	Office	 is	 located	at	63/2	Dhipaya	 Insurance	Public	Co.,	Ltd.	Building,	Level	1,3,4,5	and	6,	Rama	9	Road,	Huay	
Kwang,	Bangkok	10310
Tel	 :	0	2118	5555
Fax	 :	0	2118	5601
www.dhipayalife.co.th  

นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558:	

The	entities	in	which	the	Company	is	holding	more	than	10%	of	the	offered	shares	as	of	31	December	2015	are	as	follows:

ชื่อบริษัท
Company 

ประเภทธุรกิจ
Type of 
Business

จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด
Total 
Shares

มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้

Par Value

จ�านวนหุ้นที่
บริษัทฯ ถือ
Shares held 

by the 
Company

อัตราการ
ถือหุ้น

Percentage

ชนิดของหุ้น
Type of 
Shares

1.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(ประเทศลาว)		
ที่อยู	่เลขที่	23	ถนนสิงหา	บ้านหนองบอน		
เมืองไซเสดถา	แขวงนครหลวงเวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
โทรศัพท์	+856	21	445101-6		
โทรสาร		+856	21	455107
DHIPAYA	INSURANCE	CO.,	LTD.
23	Singha	Road,	Nongbone	Village,	
Saysettha	District,	Vientiane,	Laos
Tel.	+856	21	445101-6
Fax.	+856	21	455107

ประกันภัย
Insurance

1,000,000 16,000	กีบ
(LAK)

100,000 10% หุ้นสามัญ
Ordinary	
Shares

2.	บริษัท	ศูนย์ฝึกอบรมทิพย	จ�ากัด		
ที่อยู่	เลขที่	31/1209	ชั้นที่	4	หมู่ที่	16		
ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี
Dhipaya	Training	Center	Co.,	Ltd.
31/1209,	4th	floor,	Moo	16,	Klong	
Neung	Subdistrict,	Klong	Luang	District,	
Pathumthani

ให้บริการด้าน
การฝึกอบรม	
สัมมนา	และ
เป็นที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ

Offer	training,	
seminar	and	

business	
consutancy	
services

50,000 100	บาท
baht

5,000 10% หุ้นสามัญ
Ordinary	
Shares
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