
รายงานประจำปี 2561  บริษัท ทิพ
ยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  I  Annual Report 2518  Dhipaya Life Assurance Public C

om
pany Lim

ited

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ปี  2 5 6 1
A n n u a l  R e p o r t   2 0 1 8

Sustainable Developmentบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2118-5555 แฟกซ์ : 0-2118-5601

Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
63/2 Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. Building 1st, 3rd, 4th, 5th and 6th Fl., 

Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel : 0-2118-5555  Fax : 0-2118-5601

Sun= 9.5 mm Size=21x29.7 cmSize=21x29.7 cm

61-12-060_Cover Tippaya new4-4 i_Coated DIC61-12-060_Cover Tippaya new4-4 i_Coated DIC.indd   1 4/4/19   4:37:21 PM



61-12-060_001-024 Tipya_J-Coated-DIC.indd   1 4/10/19   4:45 PM



สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from Chief Executive Officer

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
Report of the  Nomination and 
Remuneration Committee

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Report of the  Risk 
Management Committee

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Report of the Independent Certified 
Public Accountants

รายงานงบการเงินของบริษัท
Financial Statements

รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท
Operating Performance

ธุรกิจการลงทุนของบริษัท
Investment Performance

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ทิศทางการดำาเนินงานในปี 2562
Business Operations for 2019

โครงสร้างการถือหุ้น
Shareholding Structure

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ
Report on the Directors’ Shareholding

ผังโครงสร้างองค์กร
Organizational Chart

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

คณะกรรมการ
Board of Directors

รายงานการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท
Board of Directors Meeting Report

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะต่างๆ ปี 2561
Remunaration of Director 
of Each Committee (Year 2018)

คณะผู้บริหาร
Management Team

กิจกรรมสำาคัญในรอบปี
Corporate Social Responsibilities

11

18

24

148

168

172

203

13

20

29

150

169

177

204

14

22

146

155

170

202

211

สารบัญ
C o n t e n t s
 3 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  Vision & Mission

 5 จุดเด่นทางการเงิน
  Financial Highlights

 6 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
  Company General Information

 8 ความเป็นมาของบริษัท
  Corporate Milestones

61-12-060_001-024 Tipya_J-Coated-DIC.indd   2 4/10/19   4:45 PM



เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำาของไทย
ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด และเติบโตอย่างยั่งยืน

TO BE THE TOP LIFE ASSURANCE COMPANY WITH STRONG FINANCIAL STABILITY 
AND SUSTAINABLE GROWTH

พันธกิจ (Mission)
ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

TO PROVIDE ADDED VALUE FOR THE BEST INTEREST OF ALL STAKEHOLDERS

วิสัยทัศน์ (Vision)

ค่านิยมองค์กร “TIP”
T : Team & Transparency
  ทำางานเป็นทีมด้วยความสมัครสมานสามัคคี     
  ทำางานเต็มประสิทธิภาพ ยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์
  ของลูกค้าและองค์กรเป็นสำาคัญ และมีความโปร่งใส
I : Integrity
  ทำางานบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักจริยธรรม    
  มนุษยธรรม และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
P : Powerful & People centric
  ทำางานด้วยพลังเต็มที่ พร้อมเป็นพลังเคียงข้าง
  ลูกค้า มองเห็นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการ
  สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง
  ความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ
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มุ่งสู่การพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง

Aiming for 
sustainable development
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

รายการ
Description

 2561
 2018

 2560 
 2017

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
Increase (Decrease) 

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Change (%)

เบี้ยประกันภัยรับ
Gross Written Premium

 7,614.97  6,635.08  979.89 14.77

รายได้จากการลงทุนรวม
Total Investment Income

 859.36  718.25  141.11 19.65

กำาไรสุทธิ
Net Profit

 1,021.76  789.53  232.23 29.41

กำาไรต่อหุ้น (บาท)
Basic Earning per share (Baht)

 0.55  0.42  0.13 30.95

สินทรัพย์ลงทุน
Investment Assets

 21,653.23  18,257.51  3,395.72 18.60

สินทรัพย์รวม
Total Assets

 22,347.55  18,877.75  3,469.80 18.38

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
Insurance Liabilities

 16,039.04  12,727.55  3,311.49 26.02

ส่วนของเจ้าของ
Total Owners’ Equity

 5,530.73  5,342.02  188.71 3.53
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(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

61-12-060_001-024 Tipya_J-Coated-DIC.indd   5 4/10/19   4:45 PM



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

ชื่อบริษัท บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด 
 (ประเทศล�ว)
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
1,000,000

จำ�นวนหุ้น
ที่บริษัทฯ ถือ
100,000

มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้
16,000 กีบ

อัตร�ก�รถือหุ้น ร้อยละ 10

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ ฝึกอบรม สัมมน�
 และเป็นที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจ

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
50,000

จำ�นวนหุ้น
ที่บริษัทฯ ถือ

5,000

มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้
100 บาท

อัตร�ก�รถือหุ้น ร้อยละ 10

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)
ทะเบียนบริษัท  0107556000051 
ทุนจดทะเบียน  2,525,000,000 บ�ท แบ่งเป็น 
 หุ้นส�มัญ 2,525,000,000 หุ้น
 มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท 
 ชำ�ระแล้ว 1,867,837,300 บ�ท
ที่ตั้งสำ�นักง�น 63/2 อ�ค�รบริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
 ชั้น 1, 3, 4, 5 และ 6 ถนนพระร�ม 9 
 แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310
โทรศัพท์ 0 2118 5555
โทรส�ร 0 2118 5601
เว็บไซต์  www.dhipayalife.co.th

 
 
 
ถ่างข้างละ 5 มิล
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The entities in which the Company is holding more than 10% of the offered shares
as of 31 December 2018 are as follows 

Company   DHIPAYA INSURANCE CO., LTD. 
                    (Loas)
Type of Business Insurance

Total Shares
1,000,000

 Shares held 
by the Company

100,000

Par Value
16,000 LAK

Percentage 10%

Type of Shares Ordinary Shares

Company    Dhipaya Training Center Co., Ltd.
Type of Business  training, seminar and 
  business consultancy services 

Total Shares
50,000

 Shares held 
by the Company

5,000

Par Value
100 baht

Percentage 10%

Type of Shares Ordinary Shares

Company General Information

Company Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 

Holding the Registration    0107556000051

Registered capital   2,525,000,000 baht, which comprises 

 2,525,000,000 ordinary shares of  1 baht par value. 

 The paid-in capital is 1,867,837,300 baht.

Head Office  63/2 Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. Building 

 1st, 3rd, 4th, 5th and 6th , Rama 9 Road, 

 Huay Kwang, Bangkok 10310

Tel.   0 2118 5555

Fax 0 2118 5601

Website  www.dhipayalife.co.th

 
 
 
ถ่างข้างละ 5 มิล
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Corporate Milestones

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น  
60 ล้านบาท
 Registered capital increased to 60  
million baht.

 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ 
ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต  
จำากัด
 On 12 May 1988, the Company was  
renamed to Siam Life Insurance Co., Ltd. 

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น  
70 ล้านบาท
 Registered capital increased to 70  
million baht.

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 
100 ล้านบาท
 Registered capital increased to 100  
million baht.

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น  
140 ล้านบาท และได้ทำาการย้ายที่ทำาการของ 
สำานักงานใหญจ่ากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชีย่น 
ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 30 ตั้งอยู่เลขที่ 75/72-75 อาคาร 
โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ชอยสุขุมวิท 19 แขวง 
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  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.

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น  
183 ล้านบาท 
 Registered capital increased to 183  
million baht.

 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น  
213 ล้านบาท 
 Registered capital increased to 213  
million baht.

 บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์อินชัวรันส์ จำากัด 
(CUL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2467 ในประเทศฮ่องกง  
โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน ดำาเนินการ 
ท้ังด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และต่อมา 
จึงได้เปิดสาขาเพ่ิมขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้  
 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. 

 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ไชน่า 
ยูเนีย่นไลฟอ์นิชวัรันส ์จำากัด (CUL) ไดร้บัใบอนญุาต 
ให้ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร หลังจาก 
ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย  
อันกระทบกระเทือนถึ งความปลอดภัยหรือ 
ความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472
 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.

 บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุน 
จดทะเบียนจำานวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16  
พฤษภาคม 2527 โดยมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ 
เข้าบริหารงาน
 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. 

2473
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2527
1984

2467
1924

2528
1985

2531
1988

2533
1990

2534
1991

2536
1993

2549
2006

2551
2008

ความเป็นมาของบริษัท

 
 
 
ถ่างข้างละ 5 มิล
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2552
2009

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
271	ล้านบาท	
 Registered capital increased to 271  
million baht.

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
321	ล้านบาท	
 Registered capital increased to 321  
million baht.

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
444	ล้านบาท	และได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ	 
โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก	 บริษัท	 สยาม 
ประกันชีวิต	จำากัด	มาเป็น	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	 
จำากัด	โดยมีผู้บรหิารรุน่ใหมท่ีม่ากดว้ยประสบการณ ์
เข้ามาบริหารงาน
 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.

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
968	ล้านบาท
 Registered capital increased to 968  
million baht.

	 เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2556	บริษทัฯ	ไดด้ำาเนินการ 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	 
ต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้	กระทรวงพาณชิย	์โดยใช ้
ชื่อ	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 
และในปีเดียวกันบริษัทฯ	 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
บริษัทเป็น	1,476	ล้านบาท
 On 9 January 2013, the Company 
registered the transformation to a public  
company at the Department of Trade  
Development, Ministry of Commerce, and  
became Dhipaya Life Assurance Public  
Company Limited in the same year.  
Registered capital increased to 1,476  
million baht.

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
1,741	ล้านบาท
 Registered capital increased to 1,741 
million baht.

	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น	 
2,525	ลา้นบาท		โดยเรียกชำาระแลว้	1,867	ลา้นบาท
	 Registered	 capital	 increased	 to	 2,525	 
million baht with the paid-up capital of  
1,867 million baht 

	 เดือนมกราคม	 2559	 บริษัทฯ	 ได้ทำาการย้าย 
ที่ทำาการของสำานักงานใหญ่จากอาคารโอเชี่ยน 
ทาวเวอร์	 2	 มายังเลขที่ 	 63/2	 อาคารบริษัท	 
ทิพยประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ชั้น	 1,	 3,	 4,	 5	 
และ	6	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตหว้ยขวาง	 
กรุงเทพมหานคร
 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

	 บรษิทัฯ	จา่ยเงนิปนัผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงาน 
ปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.25	บาท
	 ธนาคารออมสนิ	เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้จากเดมิ 
ร้อยละ	19.58	เป็นร้อยละ	25
 The Company paid dividends for its  
2016	operations	results	at	the	rate	of	0.25	 
baht per share. 
 Government Savings Bank, increased  
shareholding	ratio	from	19.58%	to	25%.	

	 บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนิน
งานปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท	
 The Company paid dividends for its  
2017 operations results at the rate of 0.30  
baht per share.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 
 
 
ถ่างข้างละ	5	มิล
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...บริษัทคงยึดนโยบาย  
Small and Mighty เป็นบริษัทขนาดเล็ก 
โดยมีพนักงานจำานวนน้อยเท่าที่จำาเป็น  

แต่มีประสิทธิภาพ และมีพลังการเจริญเติบโต 
ที่มั่นคง โดยอาศัยการนำาเอาเทคโนโลย ี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำาหน่าย  
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

... Our company still adheres to the “Small and Mighty”  
policy as a small firm with as few staff as necessary  

but more effective and engage more stability of growth  
powered by bringing up advance technology,  
product development and distribution access  

to create satisfaction for our customers.
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บรรพต หงษ์ทอง
Mr.Banphot Hongthong

ประธานกรรมการบริษัท
Chairman

	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้เริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ปี	 2554	 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลากว่า	7	ปี	เป็นช่วงที่บริษัทเจริญเติบโตต่อเนื่องตลอดมา	ในปี	2561	บริษัทมีเบี้ยประกัน 
และรายได้จากการลงทุนรวม	8,474	ล้านบาท	ซึ่งเทียบกับผลการดำาเนินงานในปี	 2554	บริษัท 
มีเบี้ยประกันและรายได้จากการลงทุนเพียง	209	ล้านบาท	เป็นการเติบโตที่น่าพอใจยิ่ง
	 นับแต่ปี	 2562	 เป็นต้นไป	 เป็นช่วงเวลาที่บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 
จะต้องสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่ง	 เบี้ยรายรับ	 สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีผันผวนไม่แน่นอน	 
และอาจมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ	บริษัทคงยึดนโยบาย	Small	and	Mighty	 
เป็นบริษัทขนาดเล็กโดยมีพนักงานจำานวนน้อยเท่าที่จำาเป็น	 แต่มีประสิทธิภาพ	 และมีพลัง 
การเจริญเติบโตที่มั่นคง	 โดยอาศัยการนำาเอาเทคโนโลยี	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทาง 
การจำาหน่าย	เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
	 ในโอกาสน้ี	 ผมขอขอบคุณ	 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท	 คณะกรรมการ	 ผู้ถือหุ้น	 
และพันธมิตรทางธุรกิจ	 ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทที่ผ่านมา	 และจะเป็น 
กำาลังสำาคัญในการสร้างความเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืนของบริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 
(มหาชน)	สืบต่อไป

 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited has started the business  
s ince 2011. For more than 7 years that the company has grown  
continuously. In 2018, the company gained insurance premiums and total  
investment	 income	 of	 8,474	MB	 comparing	 with	 the	 first	 year	 in	 2011,	 total 
premium and investment gained only 209 MB as a result, our business has been  
growth	significantly.
 This year, it is time when Dhipaya Life Assurance Public Company Limited  
has to create stabilities and strengths to encounter unstable premium income  
circumstances, uncertain economic situations and problems in both global and  
domestic economies that may occur at any stages. Our company still adheres to  
the	 “Small	 and	Mighty”	 policy	 as	 a	 small	 firm	with	 as	 few	 staff	 as	 necessary	 
but more effective and engage more stability of growth powered by bringing up  
advance technology, product development and distribution access to create  
satisfaction for our customers.
 On this occasion, I would like to express my thankfulness to all staff,  
executives, the Board of Directors, Shareholders and all business partners who are  
part of the company’s success in these past years.  This will be an important  
force to build stabilities and sustainable growths of our company.

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
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...ใช้แผนกลยุทธ์ในการหา 
พันธมิตรใหม่ๆ ทั้งในภาคธุรกิจไปจนถึง 

ผู้ประกอบการด้านอื่นๆ และได้เตรียม 
เปิดช่องทาง Digital เพื่อรองรับกับ 

ยุคสมัยปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กร 
เพิ่มส่วนงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

และการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น 
Our strategies are acquiring new partners, 

also including a preparation of opening a digital  
access to support the current era, as well as modifying  

the organizational structure, adding various departments to  
support business expansion and enhancing  

our services that penetrate more consumers. 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from Chief Executive Officer

	 เป็นระยะกว่า	6	ปี	ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	สร้างผลงาน 
เบี้ยประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี	2556	มากกว่า	4	เท่า	และเช่นเดียวกันในปี	2561	ผมได้นำาพาบริษัทฯ	 
ขึ้นเป็นอันดับต้นๆ	ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้านคุ้มครองสินเชื่อและทำาผลงานได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	 
โดยผลงานเบ้ียประกันรับรวมท่ี	 7,615	 ล้านบาท	 ซึ่งสามารถทำากำาไรหลังหักภาษีได้มากถึง	 1,022	 ล้านบาท	 
เป็นผลงานที่เติบโตมากกว่าร้อยละ	14.8	ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันชีวิตเติบโตเพียงร้อยละ	4-5	
	 สำาหรับปี	 2562	 ผมมีเป้าหมายที่ท้าทายและเตรียมความพร้อมการขยายธุรกิจกับพันธมิตรของเรา 
โดยตั้งเป้าเบ้ียประกันรับรวมไว้ถึง	 10,000	 ล้านบาท	 หรือเติบโตกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ	 30	 โดยใช้ 
แผนกลยุทธ์ในการหาพันธมิตรใหม่ๆ	ทั้งในภาคธุรกิจไปจนถึงผู้ประกอบการด้านอื่นๆ	และได้เตรียมเปิดช่องทาง	 
Digital	เพือ่รองรับกับยคุสมัยปจัจบุนั	พรอ้มทัง้ปรบัโครงสรา้งองคก์รเพิม่สว่นงานตา่งๆ	เพือ่รองรับการขยายธรุกจิ 
และการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น	 และอีกส่ิงหน่ึงที่ผมให้ความสำาคัญคือ	 กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม 
ในทุกๆ	มิติ	ไม่ว่าด้านศาสนา	กีฬา	การศึกษา	เยาวชน	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 ในนามของคณะผู้บริหารบริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ผมขอให้คำามั่นว่าจะดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมืออาชีพ	ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล	 เพื่อให้บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	 (มหาชน)	 เติบโตอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน	และในโอกาสนี้	ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ	ท่านที่ปรึกษาผู้บริหาร	พนักงาน	พันธมิตรทางการค้า	 
ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน	และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยดีเสมอมา

 In has been 6 years under my Leadership at Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd.,  
with 4 times insurance premium growth continuiously. In 2018, TIPlife was also one of the top  
Life	Insurance	in	term	of	Credit	Protection	with	the	achievement	of	total	premium	of	7,615	MB,	 
net	profit	after	tax	1,022	MB	which	is	more	than	14.8	percent	growth	while	average	industry	 
growth	is	at	4-5	percent.
 This year, we have a very challenging goal of total premium target of 10,000 MB, growth  
more	 than	 30%	 year-on-year	 as	 well	 as	 an	 exciting	 growth	 plan	 with	 our	 strategies	 
are acquiring new partners, also including a preparation of opening a digital access to support  
the current era, as well as modifying the organizational structure, adding various departments  
to support business expansion and enhancing our services that penetrate more consumers.  
Furthermore,	we	also	focus	on	Corporate	Social	Responsibilities	(CSR)	in	all	aspects	which	are	 
Sports, Education, Youth and Environmental Conservation. 
 On behalf of the company I promise to conduct the business in Professional manner 
with good governance to ensure business growth steadily and sustainably. In this occasion,  
I would like to express my sincere gratitude to the Board of Directors, advisors, executives,  
employees, business partners, as well as all the benefactors who have always been supportive  
and be a part of the company. 

นพพร บุญลาโภ
Mr.Nopporn Boonlapo

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

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	 4	 ท่าน	 เพื่อดำาเนินการตามอำานาจ	 หน้าที่	 
และความรับผิดชอบ	 ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งในรอบปี	2561	มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ส้ิน	13	คร้ัง	ซ่ึงเปน็การประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน	 
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นฝา่ยกฎหมายและฝา่ยกำากบัธรุกจิ	และในการประชมุจำานวน	 
4	ครั้ง	จากจำานวน	13	ครั้ง	มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระโดยไม่มีผู้บริหาร 
เข้าร่วมประชมุดว้ย	รวมทัง้ไดม้กีารจดัประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือแลกเปลีย่นขอ้มลู	และเสนอแนะขอ้คิดเหน็	
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ	 ไม่มีข้อจำากัด	 
และเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร	 พนักงาน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งได้ให้ความเห็น	 
และขอ้เสนอแนะท่ีเปน็ประโยชนต่์อบริษทัในดา้นต่างๆ	โดยมกีารรายงานการประชมุ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกครั้ง	 ซึ่งสามารถ 
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

พลเอก นิพนธ์  ภารัญนิตย์ 
General Niphon  Pharunnit

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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1.	 การสอบทานงบการเงิน	
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิ 
ประจำาไตรมาสและประจำาปี	 2561	 ซึ่งได้ผ่านการ 
สอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ	 ตลอดจน 
ได้หารือร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี	เพื่อทำาให้มั่นใจ 
ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง	 และครบถ้วน 
ตามที่ควรในสาระสำาคัญ	 ตามข้อกำาหนดกฎหมาย	 และ 
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 รวมทั้งมีการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา	 เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

1. Financial statements review
	 The	Audit	Committee	reviewed	financial	 
statements quarterly and annually for 2018,  
which were rev iewed and audited by  
independent auditors. As well as consulting  
with executives and auditors to ensure that  
the	 financial	 statements	 of	 the	 company	 are	 
accurate and completed, in accordance with 
legal requirements and generally accepted  
accounting	 standards.	 This	 included	 sufficient	 
and	timely	information	disclosure	in	the	financial	 
statements	 to	 benefit	 to	 financial	 statement 
users.

Dear Fellow Shareholders of Dhipaya Life Assurance 
Public Company Limited

 The Audit Committee of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited consists  
of 4 independent board committees to perform according to the authority and  
responsibility	 as	 specified	 in	 the	Charter	 of	 the	Audit	 Committee	 and	 assigned	by	 
the Board of Directors. In 2018, 13 meetings of the Audit Committee have been held  
with the internal auditor, executives and staff in the Legal and Compliance department, 
and 4 out of 13 meetings have been held with independent auditors without  
executives attending. This including a meeting between the Audit Committee and  
the Risk Management Committee to exchange information and recommendation.
 The Audit Committee has performed their duties independently without  
restrictions and with all access to information from executives, employees and related  
parties	 as	well	 as	 provided	 comments	 and	 recommendation	which	 are	benefit	 to	 
the company in various areas. The Audit Committee submitted reports to acknowledge  
the Board of Directors regularly which can be summarized as follows:
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2.	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
	 และงานตรวจสอบภายใน	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท 
มีระบบการควบคุมภายใน	 อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ประจำาปี	 และติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผน 
การตรวจสอบประจำาปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ 
ควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 
ตลอดจนกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ	 มีทรัพยากร 
ที่เหมาะสม	 และเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างม ี
ประสิทธิภาพ	 และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงาน 
กำากับดูแล	 นอกจากนี้	 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และ 
เสนอความคิดเห็นในการประชุมร ่วมกันระหว ่าง 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน	 และ 
งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด

3.	 การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	
	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานให้ 
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อกำาหนดและกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต	 การป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน	 และการปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่น	รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการติดตามรับทราบ 
การเปลีย่นแปลงกฎหมาย	และข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้องต่างๆ 
จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในฝ่าย 
กำากับธุรกิจ	และฝ่ายกฎหมาย	อีกทั้ง	ติดตามคดีฟ้องร้อง	 
และข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
แก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้ดำาเนินการแก้ไขอย่างสมำ่าเสมอ

4.	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	
	 และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2561
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผู ้ สอบบัญชีภายนอก	 โดยพิจารณาจากความรู ้	 
ความเชีย่วชาญ	และความเป็นอสิระ	รวมทัง้ค่าตอบแทน 
ของผู ้สอบบัญชีมีความเหมาะสม	 ก ่อนเสนอต ่อ 
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
แต่งตั้งให้	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	 
จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจำาปี	2561	

2. Internal control system and internal audit
 review
 The Audit Committee has reviewed the  
Company’s internal control systems, approved  
annual audit plans, and followed up the internal  
audit in accordance with the annual audit plans.  
This	is	to	ensure	the	efficiency	and	effectiveness	of	 
Company’s internal control. As well as supervising  
the internal audit to be able to perform duties  
independently,	 getting	 the	 right	 and	 sufficient	 
resources	 for	 performing	 duties	 efficiently	 and	 
comply with the requirements of the regulatory  
authorities. Moreover, the Audit Committee  
exchanged information and rendered opinions  
at joint meetings between the Audit Committee  
and the Risk Management Committee to ensure  
that the internal control system and internal audit  
activities meet the main objectives.

3. Compliance with requirements 
 and related laws Review
 The Audit Committee has reviewed the  
Company’s	compliance	with	laws,	specifications 
and regulations governing life insurance, anti-money 
laundering and anti-corruption, along with all other 
related laws. In addition, the Audit Committee has  
followed up to acknowledge changes in laws and 
substantially related requirements from meetings  
with executives or staff in the business supervision  
department, as well as the legal department.  
The Audit Committee also followed up on the  
cases and complaints that occur. As well as giving  
suggestions to the management to make corrections 
consistently.

4. Appointment of the auditor and proposed 
 the auditor’s remuneration for 2018.
 The Audit Committee selected the  
independent external auditor considering on  
their knowledges, expertise and independence.  
This was including the appropriate remuneration  
of the auditor before proposing to the Board  
of Directors for approval at the shareholders’  
meeting. The Committee was appointed Deloitte  
Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. as the external  
auditor for 2018.
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5.	 	การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน	 
	 ส�าหรับปี	2562-2564
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
บุคคลภายนอก	 เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน	 
โดยพิจารณาจากความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และความเป็น 
อิสระ	รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้ให้บริการงานตรวจสอบ 
ภายในท่ีมีความเหมาะสม	 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัท	เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้	บริษัท	อีวาย	คอร์ปอเรท	 
เซอร์วิสเซส	 จำากัด	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 
ประจำาปี	2562-2564

6.	 การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	และรายการ 
	 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน	 และ 
พิจารณาการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน	 และ 
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ว่าเป็นไป 
อย่างสมเหตุสมผลและเพียงพอ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 
ได้ดำาเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดต่างๆ	 อย่าง 
โปร่งใส	และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 จากการปฏบิตังิานตามอำานาจ	หน้าที	่และความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้	คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ	 โปร่งใส	 และ 
ระมัดระวัง	 เพ่ือให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ตามที่ได้กำาหนดไว้	 และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีการเปิดเผยอย่าง 
เพียงพอ	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 รวมทั้งบริษัทมีการ 
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ปฏิบัติ 
ตามข้อกำาหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	 และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้

5.	 Appointment	of	external	parties	as	
	 Internal	auditors	for	2019-2021
 The Audit Committee’s determination  
of external parties for an Internal auditor  
appointment was based on their knowledge,  
expertise and independence. This was including 
the appropriate remuneration of the auditor  
before proposing to the Board of Directors for  
approval. The Committee has appointed 
EY Corporate Services Co., Ltd. as the Internal  
auditor for 2019-2021.

6.	 Related-party	transactions	and	situations	
 of conflict of interest Review
 The Audit Committee has reviewed  
and considered the disclosure of related-party  
transactions	and	situations	of	conflict	of	interest	 
with reasonable and adequate judgment. This  
to ensure that the company has implemented  
the rules and regulations with transparency and 
will	not	cause	conflicts	of	interest.
 From the performance of duties in  
accordance with the authorities, duties and  
responsibilities of the Audit Committee,  
The Committee performed their duties  
independently, transparently and carefully  
for the company to achieve company 
objectives.

 Furthermore, the Audit Committee  
observed	 that	 the	 financial	 statements	 of	 
the company are correct as it should be,  
in essence, in accordance with generally  
accepted accounting principles, complete, 
reliable and adequate disclosure. Moreover,  
the	 company	 having	 effective	 and	 efficient	 
internal control, comply within the requirements  
and related laws of related-party transactions  
and	 situations	 of	 conflict	 of	 interest	 with	 
transparency and accountability.
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

Report of the  Nomination and Remuneration Committee

นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์                 
Mr.Kanissorn  Navanugraha

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ของบริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการ 
และกรรมการอิสระจำานวน	 6	 ท่าน	 โดยมีประธานและกรรมการ	 3	 ท่าน	 เป็นกรรมการอิสระเพื่อดำาเนินการตามอำานาจ	 หน้าที	่ 
และความรับผิดชอบ	 ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และดำาเนินการตามนโยบาย 
ด้านบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยยึดหลัก	 Small	 and	Mighty	 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงาน 
จำานวนน้อยเท่าที่จำาเป็น	แต่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งในปี	2561	มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	สรุปสาระสำาคัญได้	ดังนี้

1.	 การสรรหากรรมการบริษัท	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของทางการ	 เพื่อสามารถให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม	 
และเป็นประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	โดยพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่มปีระสบการณ์จากหลายสาขาอาชพี	มคีณุธรรมและจรยิธรรม	 
มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ	 สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ	 เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 
แทนกรรมการที่ครบวาระ
	 นอกจากน้ียังได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ 
ที่ลาออกจำานวน	1	ท่าน	โดยได้เสนอแต่งตั้งนายกีรติ	พานิชชีวะ	เป็นกรรมการแทนนายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	และได้เสนอแต่งตั้ง 
ดร.ชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 เป็นกรรมการเข้าใหม่	 ข้อเสนอดังกล่าวได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	พิจารณาอนุมัติ

2.	 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	
	 เสนอแต่งตั้งนางสาวสมิตา	จิระเสถียรพงศ์	เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานปฏิบัติการ	มีผลนับแต่วันที่	2	สิงหาคม	 
2561	ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต ิ
	 ได้พิจารณาโดยสะท้อนกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกำาหนด	สามารถ 
สร้างผลประโยชน์ระยะยาวทีเ่หมาะสมแก่บรษิทัและผู้ถอืหุน้	โดยนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัให้ความเหน็ชอบก่อนนำาเสนอทีป่ระชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	พิจารณาอนุมัติ
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Dear Fellow Shareholders of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited

4.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านอื่นๆ
	 โดยคำานึงถึงสภาวะความเป็นผู้นำา	 ความสามารถในการบริหาร	 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 และเป็น 
การทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	 เพื่อนำาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลที่ดี	
	 ในส่วนของกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	ทั้งโดยประเมินเป็นรายคณะ 
และประเมินรายบุคคล	

 The Nomination and Remuneration Committee of Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. consists of  
6 members which 3 out of 6 are the chairman and independent members to perform according to the authority  
and	responsibility	as	specified	in	the	Charter	of	the	Nomination and Remuneration Committee as assigned by 
the Board of Directors. The company adheres to the principle of “Small and Mighty”, a small company with 
a small number of employees that are necessary but effective. In 2018, there were a total of 12 meetings. 
Some	important	findings	are	summarized	as	follows:

1. Board of Directors member nomination
	 The	 Nomination	 and	 Remuneration	 Committee	 has	 considered	 candidates	 who	 are	 qualified,	 
according	 to	 the	 criteria	 specified	 and	 in	 accordance	with	 the	official	 requirements,	 to	 be	 able	 to	provide	 
opinions	on	issues	related	to	business	operations	appropriately	and	benefit	to	the	Stakeholders.	The	Nomination	 
and	 Remuneration	 Committee	 considered	 experts	 who	 have	 experiences	 from	many	 professional	 fields,	 
morality and ethics with maturity and professionalism. As well as strong contributions to hold the position of  
committee member. 
	 In	addition,	the	company	has	recruited	qualified	candidates	for	the	replacement	position	of	director	 
by proposing to appoint Mr. Keerati Panichcheewa to replace Mr. Krit Phanratanamala, and proposed 
the appointment of Dr. Chatchai Payuhanaveechai as a new Board member. The proposal was presented to  
the Board of Directors for approval before presenting at the 2018 Annual General Meeting for Shareholders  
approval.

2. Qualified candidates nomination for Chief Operating
 The Nomination and Remuneration Committee proposed to appoint Ms. Samita Jirasteanpong as  
the	 Chief	 Operating	 Officer,	 effective	 August	 2,	 2018.	 The	 above	 proposal	was	 presented	 to	 the	 Board	 of	 
Directors for approval.

3. Consideration of the remuneration for the Board of Directors, presented to the Annual General  

Meeting for approval
	 The	 Nomination	 and	 Remuneration	 Committee	 has	 considered	 the	 remuneration	 by	 reflecting	 on	 
the duties and responsibilities. Also being competitive to other companies in the same industry in order to  
motivate the Directors and CEO to be able to perform their best to achieve the goals set by the Board of  
Directors.The proposal was presented to the Board of Directors for approval before presented at the 2018  
Annual General Meeting for approval.

4. Performance Appraisal of the CEO and C level
 The Nomination and Remuneration Committee determined with regard to leadership, management  
abilities, and relationship with various groups of Stakeholders. This assessment is also a review of the performance  
of the year in order to improve the evaluation results and adhere to the good governance principles. 
 For Directors’s performance appraisal, the performance appraisal of the sub-committees has been  
assessed both group and individual.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีอำานาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้ 
กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี	 และให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำาเนินการและการบริหารความเส่ียงเป็นไป 
ตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทีท่างสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยักำาหนด	 
และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์		
	 ในรอบปี	 2561	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้จัดให้มีการประชุมรวม	 11	 คร้ัง	 และมีการประชุม 
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอีก	1	ครั้ง		โดยสรุปผลการดำาเนินการต่างๆ	ได้ดังนี้
	 1.	 ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 2.	 ใหค้วามเหน็ชอบตอ่กรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	ประจำาป	ี2561	เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการ 
	 	 บรษิทัพจิารณาอนุมตักิอ่นท่ีจะนำาส่งใหก้บัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ 
	 	 ประกันภัย	(คปภ.)	
	 3.	 กำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
	 4.	 ติดตามดูแล	และรับทราบความคืบหน้าของผลการบริหารความเสี่ยง	สำาหรับความเสี่ยงที่บริษัทควรทำา 
	 	 การติดตามประเมินผล	 ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียง	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
	 	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 รวมถึงรายงานผลกระทบเชิงปริมาณของ 
	 	 การทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้โครงการประเมินภาคการเงิน	(FSAP	:	Financial	Sector	Assessment	 
	 	 Program)	และรายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท	 (ORSA	 :	Own	 
	 	 Risk	and	Solvency	Assessment)
	 5.	 ติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัท	 ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำากับบริษัทประกันชีวิต	 
	 	 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Report of the Risk Management Committee

นายบุญสน  เจนชัยมหกุล
Mr.Boonson  Jenchaimahakoon

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chairman of the Risk Management Committee
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 The Risk Management Committee has the authority and responsibility to the Board  
of	Directors	as	specified	in	the	Charter	of	the	Risk	Management	Committee	in	order	to	comply	with	 
good corporate governance practices and in accordance with international practices. The objective  
of implementing and managing risk, according to the risk management framework, is settled by  
the	Office	 of	 Insurance	 Commission	 (OIC)	 to	 ensure	 that	 risk	management	 is	 continuous	 and	 
up-to-date.
 In 2018, the Risk Management Committee held a total of 11 meetings and having  
a conference with the Audit Committee from OIC in conclusion with the summarizing results  
of various operations as follows:
 1. Approval the Charter of the Risk Management Committee
 2. Approval the framework and risk management policy of the year 2018 to be proposed  
	 	 to	the	Board	of	Directors	for	approval	before	being	submitted	to	the	Office	of	Insurance	 
	 	 Commission	(OIC).
 3. Determine acceptable risk levels In accordance with the business plan of the company.
 4. Monitoring and acknowledging the progress of risk management results that the company  
  should follow and evaluate in accordance with the risk management policy. As well as  
  providing recommendations and suggestions for improving and developing the risk  
  management system of the company, including the report of the quantitative impacts  
	 	 of	 the	 crisis	 test	 under	 the	 Financial	 Sector	 Assessment	 Program	 (FSAP)	 and	 the	 
	 	 company’s	risk	assessment	and	financial	stability	report	(ORSA:	Own	Risk	and	Solvency 
	 	 Assessment).
	 5.	 Tracking	the	status	of	the	company	risk	According	to	the	requirements	 for	checking	 
	 	 and	directing	life	insurance	companies	regulated	by	the	Office	of	Insurance	Commission 
	 	 (OIC)	on	a	monthly	basis.

                                                                               

Dear Fellow Shareholders of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยได้มีการพิจารณานโยบาย 
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และหลักการ 
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงิน	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอ 
และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทนัเวลา	และเพียงพอทีจ่ะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรพัย์สิน	ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุรติ	หรอืการดำาเนนิการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 
เพือ่ทำาหน้าท่ีกำากบัดแูลสอบทานความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ	รวมทัง้ประเมิน 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 
นี้แล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 
สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า	 งบการเงินของบริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 สำาหรับปีสิ้นสุด	 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ 
ตามหลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป	ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ไว้ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

(นายบรรพต	หงษ์ทอง)
ประธานกรรมการ

(นายนพพร	บุญลาโภ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	preparation	of	financial	statements	 
of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited for which are compiled in line with 
financial	reporting	standard	basing	on	accounting	policy	that	are	appropriate	and	widely	 
recognized. Utmost discretion and reasonable accounting principles were used in the  
preparation	of	financial	statements.	Information	was	sufficiently	disclosed	with	transparency 
in	the	note	sections	to	enhance	benefits	of	financial	statements	for	the	shareholders	and	 
investors.
 The Board of Directors has strictly obliged by the good corporate governance and  
continued to maintain risk management and internal control systems to ensure that 
the	compilation	of	accounting	information	is	complete,	timely	and	sufficient	with	regard	 
to protect the Company’s assets and prevent misconduct or unusual operations that  
might	cause	significant	damage	to	the	Company.
 The Board of Directors appointed the Audit Committee, which comprises  
independent	directors,	to	supervise	and	review	the	credibility	and	accuracy	of	financial	 
statements,	as	well	as	to	evaluate	and	assure	the	efficiency	of	the	Company’s	internal	 
audit system and internal audit operations. Opinions of the Audit Committee on  
the aforementioned issues were included in the audit’s report of this annual report.
 The Board of Directors agreed that the Company’s internal control system and  
internal	 control	 operations	 have	 assured	 the	 accuracy	 of	 the	 financial	 statements	 
of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited for the accounting period ending  
31	December	2018.	The	financial	statements	appropriately	reflected	accurate	financial	 
status and operating results as required by generally accepted accounting principles.  
The Company’s auditors have audited and stated their opinions in the Audit  
Committee’s Report of this annual report.

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

Mr. Banphot  Hongthong
Chairman

Mr. Nopporn  Boonlapo
Chief	Executive	Officer
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต

Report of
the Independent Certified 

Public Accountants
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ� งประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของบริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้               
มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�ก ําหนดโดย                     
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit    
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 

ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีซึ� งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�น
มีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐาน                 
การสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

26
   ทิพยประกันชีวิต
รายงานประจำาปี 2561

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   26 4/10/19   6:26 PM



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit    
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 

ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีซึ� งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�น
มีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐาน                 
การสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit    
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 4 - 
 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า         
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร
หรือไม่  

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา                     
ของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว ้ ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง                       
ที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

 
 
 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
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 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
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รายงาน
งบการเงิน

ของบริษัท

Financial
Statements
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ
สินทรัพยล์งทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เงินใหกู้ย้ืม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยอื์�น
รวมสินทรัพย์ 

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั มหาชน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย บาท
ณ วนัที� ธันวาคม 
งบแสดงฐานะการเงนิ
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สิน
หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน
หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
หนี� สินอื�น
รวมหนี� สิน

ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญัจาํนวน หุ้น มลูค่าหุ้นละ บาท

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญัจาํนวน หุ้น มลูค่าหุ้นละ บาท 

ชาํระครบแลว้

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

รวมส่วนของเจา้ของ
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

บริษทั ทพิยประกันชีวติ จํากัด มหาชน
งบแสดงฐานะการเงนิ ต่อ
ณ วนัที� ธันวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย บาท
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ
หกั เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อ
เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ
บวก หกั สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ เพิ�ม ลดจากปีก่อน
เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ
ผลกาํไรจากเงินลงทุน
ผลกาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม
รายไดอื้�น

รวมรายได้

คา่ใชจ่้าย
สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ�มจากปีก่อน

หกั ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและ
คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
คา่ใชจ่้ายอื�น

รวมคา่ใชจ่้าย
กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
กาํไรสุทธิ

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั มหาชน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� ธันวาคม 
หน่วย บาท

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

หมายเหตุ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และ 
รายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ตดัจาํหน่ายผลกาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเภท

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

รายการที�ตอ้งไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 กาํไรจากการประมาณการตาม
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน

 ภาษีเงินได ้ ผลกาํไรจากการประมาณการตาม
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน

กาํไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สุทธิจากภาษเีงินได้
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ทพิยประกันชีวติ จํากัด มหาชน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ต่อ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� ธันวาคม 
หน่วย บาท

   เงินลงทุน

   เบด็เสร็จอื�น

   เงินลงทุนเผื�อขาย
ผลกาํไร ขาดทนุ จากการวดัมลูค่ายติุธรรม
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และ 
รายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
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ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

รายการที�ตอ้งไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 กาํไรจากการประมาณการตาม
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน

 ภาษีเงินได ้ ผลกาํไรจากการประมาณการตาม
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนกังาน

กาํไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สุทธิจากภาษเีงินได้
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ทพิยประกันชีวติ จํากัด มหาชน
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ต่อ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� ธันวาคม 
หน่วย บาท

   เงินลงทุน

   เบด็เสร็จอื�น

   เงินลงทุนเผื�อขาย
ผลกาํไร ขาดทุน จากการวดัมลูค่ายติุธรรม
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง
เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ
ดอกเบี�ยรับ
เงินปันผลรับ
รายไดอื้�น
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

จากการรับประกนัภยัโดยตรง
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เงินใหกู้ย้ืม
เงินฝากสถาบนัการเงิน

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้าจาก

ขายอุปกรณ์
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน

งบกระแสเงนิสด
บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั มหาชน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� ธันวาคม 
 หน่วย บาท
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน ต่อ

กระแสเงินสดใชไ้ปใน
ซื�ออุปกรณ์
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
กระแสเงินสดใชไ้ปใน

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น ลดลง สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ�นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� ธันวาคม 
 หน่วย บาท

บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จํากดั มหาชน
งบกระแสเงนิสด ต่อ

 

บริษทั ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั�วไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 
23 มิถุนายน 2473 และต่อมาเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2556 ได้ดาํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั กบักระทรวงพาณิชย ์ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัชีวติโดยมีสถานประกอบการตั�งอยู่
ที�อาคารบริษทัทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เลขที� 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็น 

นิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 25 และร้อยละ 17.76 ตามลาํดบั  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2561 เป็นตน้ไป และงบการเงินนี� ยงัไดจ้ดัทาํขึ�นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เรื�อง “หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํ
และยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2559” ลงวนัที�  
4 มีนาคม 2559 ซึ� งสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง 
“สัญญาประกนัภยั”  

2.3 งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

บริษทั ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั�วไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 
23 มิถุนายน 2473 และต่อมาเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2556 ได้ดาํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั กบักระทรวงพาณิชย ์ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัชีวติโดยมีสถานประกอบการตั�งอยู่
ที�อาคารบริษทัทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เลขที� 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน และบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็น 

นิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 25 และร้อยละ 17.76 ตามลาํดบั  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2561 เป็นตน้ไป และงบการเงินนี� ยงัไดจ้ดัทาํขึ�นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เรื�อง “หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํ
และยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2559” ลงวนัที�  
4 มีนาคม 2559 ซึ� งสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง 
“สัญญาประกนัภยั”  

2.3 งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับงวด
บญัชีปัจจุบนั  

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�  จึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

2.5.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�
เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็น
ตน้ไป ดงันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั� งแรก 
ฉบบัที� 15 รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 22 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ�งตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ท ํากับลูกค้า มีการ
เปลี�ยนแปลงในหลกัการสาํคญั โดยกาํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสาํหรับการรับรู้รายได ้ดงันี�  

 ขั�นตอนแรก: ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 

 ขั�นที�สอง: ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

 ขั�นที�สาม: กาํหนดราคาของรายการ 

 ขั�นที�สี�: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสัญญา 

 ขั�นที�หา้: รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มื�อกิจการปฏิบติั
ตามภาระที�ต้องปฏิบติัเสร็จสิ�น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรายไดเ้มื�อมีผลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา
บัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ทั� งนี�  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ และการอา้งอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปนี� ซึ� งมีการปรับปรุงหรือ
เพิ�มเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วม
คา้ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการ
ร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน รวมทั� งอธิบายให้ชัดเจนถึงการ
พิจารณาเกี�ยวกบัการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบันี�กาํหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบาย 
ให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปยงับญัชีอื�น ๆ หรือการโอน
จากบญัชีอื�น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเฉพาะเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้
งานของอสังหาริมทรัพยน์ั�น มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี�ยนทนัทีเป็น
ตน้ไปสาํหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

38
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ท ํากับลูกค้า มีการ
เปลี�ยนแปลงในหลกัการสาํคญั โดยกาํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสาํหรับการรับรู้รายได ้ดงันี�  

 ขั�นตอนแรก: ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 

 ขั�นที�สอง: ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

 ขั�นที�สาม: กาํหนดราคาของรายการ 

 ขั�นที�สี�: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสัญญา 

 ขั�นที�หา้: รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มื�อกิจการปฏิบติั
ตามภาระที�ต้องปฏิบติัเสร็จสิ�น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรายไดเ้มื�อมีผลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา
บัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ทั� งนี�  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ และการอา้งอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปนี� ซึ� งมีการปรับปรุงหรือ
เพิ�มเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วม
คา้ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการ
ร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน รวมทั� งอธิบายให้ชัดเจนถึงการ
พิจารณาเกี�ยวกบัการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบันี�กาํหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบาย 
ให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปยงับญัชีอื�น ๆ หรือการโอน
จากบญัชีอื�น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเฉพาะเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้
งานของอสังหาริมทรัพยน์ั�น มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี�ยนทนัทีเป็น
ตน้ไปสาํหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 2 (ปรับปรุง 2561) เรื� อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ได้เพิ�มขอ้กาํหนดต่าง ๆ โดยกาํหนดให้ใช้วิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการ
เปลี�ยนแปลงดงัต่อไปนี�  

1)   ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัสําหรับเงื�อนไขการไดรั้บสิทธิและเงื�อนไขการไดรั้บ
สิทธิที�ไม่ใช่เงื�อนไขการบริการหรือผลงาน สําหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที�ชาํระ
ดว้ยเงินสด  

2) ให้ข้อกาํหนดเกี�ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชาํระด้วยยอดสุทธิจากภาระ
ผกูพนัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย  

3) ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการบญัชีสําหรับการปรับปรุงเงื�อนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑที์�เปลี�ยนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตรา
สารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  4 (ปรับปรุง 2561) เรื� อง สัญญาประกันภัยได้
กาํหนดทางเลือกสาํหรับธุรกิจประกนัภยั โดยยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน เป็นการชั�วคราว กิจการสามารถยกเวน้
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 นี� จนถึงรอบบญัชีที�เริ�มก่อน
วนัที� 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 จะมีผลบงัคบัใช ้

2.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�
เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทาง
การเงิน ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วยมาตรฐาน
ดงัต่อไปนี�  
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 32 การแสดงรายการสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และ
หลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี� ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินเมื�อมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักบังบ
การเงินของบริษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มี
ต่องบการเงินของบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที�ได้
เปิดเผยในนโยบายการบญัชี 
3.1 การจดัประเภทสัญญาประกนัภยั 

ณ วนัเริ�มตน้สัญญาประกนัภยั บริษทัไดจ้ดัประเภทของสัญญาประกนัภยัโดยพิจารณาถึงนยัสาํคญั
ของการโอนความเสี�ยงจากการรับประกนัภยั หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario) เหตุการณ์หนึ� ง 
ซึ� งมีเนื�อหาเชิงพาณิชยที์�ทาํใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ�มให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็น
นยัสําคญั สัญญาประกนัภยัดงักล่าวจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัไปจนกว่าสิทธิและ
ภาระผูกพนัจะหมดสิ�นไป สัญญาอื�นใดที�บริษทัไดท้าํกบัผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่เป็นสัญญาประกนัภยั 
ณ วนัที�เริ�มตน้สัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกนัภยัไดใ้นภายหลงัเมื�อบริษทัไดมี้การรับโอนความเสี�ยง
จากการรับประกนัภยัอยา่งเป็นนยัสําคญั สัญญาอื�นๆนอกเหนือจากที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้จะถูกจดัประเภท
เป็นสัญญาลงทุน 

40
   ทิพยประกันชีวิต
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และ
หลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี� ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินเมื�อมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักบังบ
การเงินของบริษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มี
ต่องบการเงินของบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที�ได้
เปิดเผยในนโยบายการบญัชี 
3.1 การจดัประเภทสัญญาประกนัภยั 

ณ วนัเริ�มตน้สัญญาประกนัภยั บริษทัไดจ้ดัประเภทของสัญญาประกนัภยัโดยพิจารณาถึงนยัสาํคญั
ของการโอนความเสี�ยงจากการรับประกนัภยั หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario) เหตุการณ์หนึ� ง 
ซึ� งมีเนื�อหาเชิงพาณิชยที์�ทาํใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ�มให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็น
นยัสําคญั สัญญาประกนัภยัดงักล่าวจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัไปจนกว่าสิทธิและ
ภาระผูกพนัจะหมดสิ�นไป สัญญาอื�นใดที�บริษทัไดท้าํกบัผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่เป็นสัญญาประกนัภยั 
ณ วนัที�เริ�มตน้สัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกนัภยัไดใ้นภายหลงัเมื�อบริษทัไดมี้การรับโอนความเสี�ยง
จากการรับประกนัภยัอยา่งเป็นนยัสําคญั สัญญาอื�นๆนอกเหนือจากที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้จะถูกจดัประเภท
เป็นสัญญาลงทุน 
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3.2 การรับรู้รายได ้

3.2.1 การรับรู้เบี�ยประกนั 

เบี�ยประกนัปีแรกรับรู้เป็นรายไดต้ามวนัที�ที�มีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมห์ลงัหกัเบี�ยประกนัภยัต่อ
และส่งคืน และเบี� ยประกันปีต่อไปของกรมธรรม์ที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน รับรู้เป็นรายไดเ้มื�อถึงกาํหนดชาํระ 

เบี�ยประกนัภยัต่อ 

เบี�ยประกนัภยัต่อรับรู้เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ 

3.2.2 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายได้ค่าจ้างและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกันภยัต่อถือเป็นรายได้ตามเงื�อนไขที�กาํหนดไว ้

ในสัญญาและรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

3.2.3   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ย ดอกเบี�ยรับ เงินปันผลรับ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการลงทุน และดอกเบี�ยจากเงินใหกู้ย้มืโดยดอกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัรา
ดอกเบี� ยที�แท้จริง เงินปันผลรับรู้เมื�อมีการประกาศจ่ายและบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล               
และดอกเบี�ยจากเงินให้กูย้ืมรับรู้ตามระยะเวลาคงคา้งของเงินให้กูย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้
ที�คา้งชาํระ 

บริษทัหยดุรับรู้รายไดด้อกเบี�ยจากเงินใหกู้ย้มืเมื�อกรมธรรมน์ั�นไม่มีมูลค่าเงินสด 

3.2.4 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�ที�เกิดรายการ 

3.2.5 รายไดอื้�น 

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

3.3.1 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 

  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมบ์นัทึกเมื�อไดรั้บแจง้หรือตามเงื�อนไขที�ระบุไวก้รมธรรม ์
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะรับรู้เมื�อไดรั้บแจง้จาก
ผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหกัออกจากค่าสินไหมทดแทน
เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ  

3.3.2 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3.3 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�น 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนระยะสั�นที�มี
สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

3.5  เบี�ยประกนัภยัคา้งรับและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

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

3.6 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ และเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 

3.6.1 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และสํารอง
ประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ 

สํารองประกันภัยส่วนที� เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ� นโดยอ้างอิงจากสัญญา
ประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้งของสํารองเบี� ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ และสํารอง   
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคาํนวณสํารอง
ประกนัภยั 
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะรับรู้เมื�อไดรั้บแจง้จาก
ผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหกัออกจากค่าสินไหมทดแทน
เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ  

3.3.2 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3.3 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�น 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนระยะสั�นที�มี
สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

3.5  เบี�ยประกนัภยัคา้งรับและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

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

3.6 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ และเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 

3.6.1 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และสํารอง
ประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ 

สํารองประกันภัยส่วนที� เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ� นโดยอ้างอิงจากสัญญา
ประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้งของสํารองเบี� ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ และสํารอง   
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคาํนวณสํารอง
ประกนัภยั 
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3.6.2 ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ 
ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อและเงินวางไว้
จากการเอาประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหม
ทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื�นๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 
หักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน 
และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

3.6.3 เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 

เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ ซึ� งประกอบดว้ย
เบี�ยประกนัภยัส่งต่อให้แก่ผูรั้บประกนัภยัต่อ และรายการคา้งจ่ายอื�น  ๆให้กบับริษทัประกนัภยัต่อ 
ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนัภายใตส้ัญญาประกนัภยัต่อประเภท
เดียวกนั (ลูกหนี� จากสัญญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื�อเขา้เงื�อนไขการหกักลบ
ทุกขอ้ดงัต่อไปนี�  

(1)  บริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั 
และ 

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

3.7   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื �อขายแสดงตามมูลค่าย ุติธรรม  บริษทับนัทึกการเปลี�ยนแปลง           
มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของจนกระทั�ง
จาํหน่ายหลกัทรัพย  ์โดยบนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่านั�นภายใตห้วัขอ้กาํไรเบ็ดเสร็จอื�นใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
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ตราสารหนี� ซึ� งบริษทัตั�งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบ
กาํหนด เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยค่าเผื�อขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนที�ซื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี�จะถูกตดัจ่ายโดย
วธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี� ที�เหลือ 

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

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของปี              
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ  

บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนดและเงินลงทุนทั�วไปในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เมื�อราคาตามบญัชีสูงกวา่
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทักาํหนดการจดัประเภทเงินทุนเมื�อซื�อ และประเมินจุดประสงคใ์หม่อย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�มี
การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็นอีกประเภทหนึ� ง บริษทัจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                  
หรือบันทึกเป็นส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ                    
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

3.8 เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

เงินให้กู ้ยืมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญจากผลขาดทุน
โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บหนี� ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี�  การวเิคราะห์
อายหุนี�  และราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหนี�แต่ละรายในปัจจุบนั 
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ตราสารหนี� ซึ� งบริษทัตั�งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบ
กาํหนด เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยค่าเผื�อขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนที�ซื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี�จะถูกตดัจ่ายโดย
วธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี� ที�เหลือ 

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

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของปี              
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ  

บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนดและเงินลงทุนทั�วไปในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เมื�อราคาตามบญัชีสูงกวา่
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทักาํหนดการจดัประเภทเงินทุนเมื�อซื�อ และประเมินจุดประสงคใ์หม่อย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�มี
การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็นอีกประเภทหนึ� ง บริษทัจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                  
หรือบันทึกเป็นส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ                    
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

3.8 เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

เงินให้กู ้ยืมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญจากผลขาดทุน
โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บหนี� ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี�  การวเิคราะห์
อายหุนี�  และราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหนี�แต่ละรายในปัจจุบนั 
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3.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า  
(ถา้มี)  

ค่าเสื� อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั� น 
โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี�   

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10  ปี 

เครื�องใชส้าํนกังาน 5 - 10  ปี 

เครื�องคอมพิวเตอร์ 5  ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

บริษทัไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัตดัรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี  เมื�อจาํหน่ายอุปกรณ์หรือคาดวา่จะไม่ไดร้ับประโยชน์   
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายอุปกรณ์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
อุปกรณ์จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อบริษัทตัดรายการอุปกรณ์นั� น 
ออกจากบญัชี 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 3 - 10  ปี 

3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทั
ดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
บริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ� งมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยนี์� จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยน์ั�นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
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3.12 หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั 

 3.12.1 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวเป็นยอดเงินสาํรองสะสมตั�งแต่เริ�มทาํประกนั
ถึงวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน สําหรับกรมธรรม์ที�มีผลบงัคบัอยู ่ซึ� งการคาํนวณเงินสํารอง
ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวนี� เป็นไปตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เรื�อง 
กาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั�งหลกัเกณฑ์วธีิการและเงื�อนไขในการคาํนวณ
เงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 โดยกาํหนดให้สํารองประกนัภยัตามสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวคาํนวณโดยอา้งอิงตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross 

Premium Valuation หรือ GPV) ขอ้สมมติหลกัที�ใช้เกี�ยวขอ้งกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการขายและบริหารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัรา
คิดลด และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต 

 3.12.2 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะสั�น 

(1)  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

สํารองค่าสินไหมทดแทนบนัทึกตามจาํนวนที�จะจ่ายจริง สํารองค่าสินไหมทดแทน
จะบันทึกเมื�อได้รับการแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภัยตามจาํนวนที� 
ผูเ้อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ� นในอนาคตของ 
ฝ่ายบริหาร โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนั
ของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัสรรเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที�มีความเสียหายเกิดขึ�น
แล้วแต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษทัทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) 

และสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated 

loss adjustment expense - ULAE) ที�คาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทนที�จ่ายจริง 
จะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของปีที�จ่าย 
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3.12 หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั 

 3.12.1 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวเป็นยอดเงินสาํรองสะสมตั�งแต่เริ�มทาํประกนั
ถึงวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน สําหรับกรมธรรม์ที�มีผลบงัคบัอยู ่ซึ� งการคาํนวณเงินสํารอง
ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวนี� เป็นไปตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เรื�อง 
กาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั�งหลกัเกณฑ์วธีิการและเงื�อนไขในการคาํนวณ
เงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 โดยกาํหนดให้สํารองประกนัภยัตามสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวคาํนวณโดยอา้งอิงตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross 

Premium Valuation หรือ GPV) ขอ้สมมติหลกัที�ใช้เกี�ยวขอ้งกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการขายและบริหารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัรา
คิดลด และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต 

 3.12.2 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะสั�น 

(1)  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

สํารองค่าสินไหมทดแทนบนัทึกตามจาํนวนที�จะจ่ายจริง สํารองค่าสินไหมทดแทน
จะบันทึกเมื�อได้รับการแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภัยตามจาํนวนที� 
ผูเ้อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ� นในอนาคตของ 
ฝ่ายบริหาร โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนั
ของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัสรรเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที�มีความเสียหายเกิดขึ�น
แล้วแต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษทัทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) 

และสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated 

loss adjustment expense - ULAE) ที�คาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทนที�จ่ายจริง 
จะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของปีที�จ่าย 
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(2)  สาํรองเบี�ยประกนัภยั 

(2.1) สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดส้ําหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั�น และ
สัญญาเพิ�มเติมระยะสั� น คาํนวณตามสัดส่วนของเบี� ยประกันภัยตามระยะเวลา 
ความคุม้ครอง โดยวธีิเฉลี�ยรายวนั (วธีิเศษหนึ�งส่วนสามร้อยหกสิบหา้) 

(2.2) สาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุด 

 บริษทัประมาณการสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดจากกรมธรรม์ประกนัภยั 
ที�ความคุม้ครองยงัไม่สิ�นสุด ณ วนัที�ประมาณการ โดยจดัสรรสํารองความเสี�ยงภยั
ที�ยงัไม่สิ�นสุดให้เพียงพอที�จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายที�จะเกิดขึ�นจาก
ภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดความคุม้ครอง บริษทัไดใ้ช้วิธีการคาํนวณสํารองความเสี�ยงภยั 
ที�ยงัไม่สิ� นสุดตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และจะจัดสรรสํารอง 
ความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดเพิ�มเติมเมื�อสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ�นสุดมีจาํนวน
สูงกวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

(3)  ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่ายบนัทึกตามประมาณการจาํนวนที�จะจ่าย เมื�อไดรั้บ 
การแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์หรือเมื�อเขา้เงื�อนไข
ในกรมธรรม ์

(4) หนี� สินอื�นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หนี� สินอื�นตามกรมธรรม์ประกนัภยับนัทึกตามเงินค่าเบี� ยประกนัภยัที�รับล่วงหน้าจาก 
ผูเ้อาประกนัภยั หรือจาํนวนที�ตอ้งจ่ายผูเ้อาประกนัภยั 

 3.13   ผลประโยชน์พนกังาน 

3.13.1 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนกังาน 

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นภายใตพ้ระราชบญัญติั 
กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทั
จ่ายสมทบให้ กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก และจะจ่ายใหก้บั
พนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิด
รายการ 
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3.13.2 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั� นของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น วดัมูลค่า 
โดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสด และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อบริษทัมีภาระตามกฎหมายอนัเป็น
ผลมาจากที�พนกังานไดท้าํงานให ้

3.13.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึ� งบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี 

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติ
หลายประการ รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา 
การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์ของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 
และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเมื�อการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.14 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซึ� งความเสี�ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงเป็นของ
ผูใ้ห้เช่าได้จดัประเภทไวเ้ป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที� เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดาํเนินงานบันทึก 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

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

48
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3.13.2 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั� นของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น วดัมูลค่า 
โดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสด และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อบริษทัมีภาระตามกฎหมายอนัเป็น
ผลมาจากที�พนกังานไดท้าํงานให ้

3.13.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึ� งบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี 

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติ
หลายประการ รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา 
การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์ของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 
และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเมื�อการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.14 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซึ� งความเสี�ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงเป็นของ
ผูใ้ห้เช่าได้จดัประเภทไวเ้ป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที� เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดาํเนินงานบันทึก 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี�ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูใ้หเ้ช่า จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น 
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3.15 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

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

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
บริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมื�อกาํไรทางภาษีที�จะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบั
รายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณด้วยอตัราภาษีที�บงัคบัใช้อยู่หรือ 
ที�คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

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

3.16 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั ณ วนั
สิ�นรอบระยะเวลารายงาน  ในกรณีที� มีการเพิ�มทุนจะใช้จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก  
ตามระยะเวลาการรับชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนที�ชาํระแลว้ 
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3.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สินรายการใดรายการหนึ� ง บริษัทจะ
พิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ� งผูซื้�อหรือผูข้ายในตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุดจะ
นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี� สิน ณ วนัที�
วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า  
โดยมูลค่ายุติธรรมที�ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดับชั�นเป็นระดับที� 1 ระดับที� 2 หรือ 
ระดบัที� 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 

4.     การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที�กล่าวมาข้างต้น ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน 
การประมาณการ และตั�งสมมติฐานหลายประการซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี� สิน
และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน รวมทั�งการแสดง
รายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ประมาณการและสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอื�น ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น โดยประมาณ
การทางการบญัชีที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  
4.1 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพื�อผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัชีวติในอนาคต
คาํนวณโดยใชว้ธีิสาํรองประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) 
ซึ� งตอ้งใชข้อ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการขาย
และบริหารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลด และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรอง 
การจ่ายในอนาคต สมมติฐานเหล่านี� อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละปีและมีการอา้งอิงถึงประสบการณ์ 
ที�ผ่านมาปรับให้เป็นแนวโน้มตามสภาพตลาดในปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต เพื�อให้
หนี� สินดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมชี์วติ 
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3.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สินรายการใดรายการหนึ� ง บริษัทจะ
พิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ� งผูซื้�อหรือผูข้ายในตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุดจะ
นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี� สิน ณ วนัที�
วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า  
โดยมูลค่ายุติธรรมที�ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดับชั�นเป็นระดับที� 1 ระดับที� 2 หรือ 
ระดบัที� 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 

4.     การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที�กล่าวมาข้างต้น ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน 
การประมาณการ และตั�งสมมติฐานหลายประการซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี� สิน
และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน รวมทั�งการแสดง
รายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ประมาณการและสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอื�น ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น โดยประมาณ
การทางการบญัชีที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  
4.1 สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

สาํรองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพื�อผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัชีวติในอนาคต
คาํนวณโดยใชว้ธีิสาํรองประกนัภยัแบบเบี�ยประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) 
ซึ� งตอ้งใชข้อ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการขาย
และบริหารงาน อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลด และอตัราเงินปันผลที�ไม่รับรอง 
การจ่ายในอนาคต สมมติฐานเหล่านี� อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละปีและมีการอา้งอิงถึงประสบการณ์ 
ที�ผ่านมาปรับให้เป็นแนวโน้มตามสภาพตลาดในปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต เพื�อให้
หนี� สินดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตสาํหรับผลประโยชน์ตามกรมธรรมชี์วติ 
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4.2 สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสําหรับผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัของบริษทั สํารองดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งชาํระสําหรับความเสียหาย 
ที�เกิดขึ�นแล้วแต่ยงัคงค้าง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทคาํนวณสํารองดังกล่าว 
ตามผลิตภณัฑ์และความคุม้ครอง ทั�งนี� สํารองดงักล่าวประกอบดว้ยสํารองความเสียหายที�เกิดขึ�น
และบริษทัไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และความเสียหายที�เกิดขึ�นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงาน
ใหบ้ริษทัทราบ (IBNR)  

สํารองความเสียหายที�เกิดขึ�นและบริษทัได้รับรายงานความเสียหายแล้วจะขึ�นอยู่กับประมาณการ 
การชาํระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด สํารอง IBNR ประมาณการ
จากขอ้มูลในอดีตและแบบจาํลองทางสถิติบนพื�นฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 4.3         การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
สินทรัพยบ์างประเภทที�มีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงาน เช่น พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี� รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี� เอกชน จะทาํ
การวดัมูลค่ายุติธรรมบนพื�นฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอื�นจากสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย  
(Thai-BMA) โดยบริษทัจะพิจารณาราคาที�ได้มาจากการทาํการซื�อขายจริงเป็นลาํดบัแรก เช่น  
ราคาตกลงซื�อขาย ถา้ราคาซื�อขายไม่สามารถหาได ้บริษทัจะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบี�ย และ/หรือราคาซื�อขายของตราสารที�มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ดงักล่าว ณ วนัที�วดัค่ามูลค่ายติุธรรม  

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
และหนี� สินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 33.2.2) 

4.4 ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราขึ�นเงินเดือน 
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4.5    สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน  
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญา 
เพื�อพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้
หรือไม่ 

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

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนของมูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินไดที้�แสดงในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ มีดงันี�  

 2561  2560 
 จํานวน 

ก่อนภาษ ี
 รายได้ภาษ ี

(ค่าใช้จ่าย) 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษ ี
 จํานวน 

ก่อนภาษ ี
 รายได้ภาษ ี

(ค่าใช้จ่าย) 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษ ี
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุน (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043)  363,196,177 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจาก 

 การโอนเปลี�ยนประเภท 

 เงินลงทนุ (20,421,577)  4,084,315  (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044  (12,984,179) 

รวม (342,361,721)  68,472,344  (273,889,377)  437,764,997  (87,552,999)  350,211,998 
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4.5    สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน  
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ใช้ดุลยพินิ จในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญา 
เพื�อพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้
หรือไม่ 

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

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนของมูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินไดที้�แสดงในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ มีดงันี�  

 2561  2560 
 จํานวน 

ก่อนภาษ ี
 รายได้ภาษ ี

(ค่าใช้จ่าย) 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษ ี
 จํานวน 

ก่อนภาษ ี
 รายได้ภาษ ี

(ค่าใช้จ่าย) 
 จํานวนสุทธิ 

จากภาษ ี
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุน (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043)  363,196,177 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจาก 

 การโอนเปลี�ยนประเภท 

 เงินลงทุน (20,421,577)  4,084,315  (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044  (12,984,179) 

รวม (342,361,721)  68,472,344  (273,889,377)  437,764,997  (87,552,999)  350,211,998 
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5.2 เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อการซื�อขายอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

 2561 2560 
 บาท  บาท 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์    
ลูกหนี�จากการขายอุปกรณ์ตน้ปี -  - 
ขายอุปกรณ์ -  3,000 

 -  3,000 

หกั  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -  (3,000) 

ลูกหนี�จากการขายอุปกรณ์ปลายปี -  - 
    

เงินสดจ่ายจากการซื�ออุปกรณ์    

เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์ตน้ปี -  459,108 

ซื�ออุปกรณ์ 1,395,533  7,534,325 

 1,395,533  7,993,433 

หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (1,395,533)  (7,993,433) 

เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์ปลายปี -  - 

5.3 เงินสดจ่ายเพื�อการซื�อขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
มีดงันี�  

 2561 2559 
 บาท  บาท 

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้ปี -  355,240 

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,283,910  8,077,107 

 37,283,910  8,432,347 

หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (37,283,910)  (8,432,347) 

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายปี -  - 
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5.4  เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อการซื�อขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 มีดงันี�  

 2561  2560 
 บาท  บาท 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุนตน้ปี 46,286,023  8,396,007 

ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 4,842,646,282  5,936,950,795 

 4,888,932,305  5,945,346,802 

หกั  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (4,888,932,305)  (5,899,060,779) 

ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุนปลายปี 

  (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

 

- 

  

46,286,023 

    

เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนตน้ปี 53,599,410  4,424,729 

ซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8,476,897,037  9,039,661,841 

 8,530,496,447  9,044,086,570 

หกั  เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (8,530,496,447)  (8,990,487,160) 

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุนปลายปี 

  (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 

 

- 

  

53,599,410 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

2561  2560 
 บาท  บาท 

เงินสดในมือ 1,083,062  10,385,059 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทไม่มีกาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 242,384,521  180,689,423 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ�นกาํหนดระยะเวลา -  137,240 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 243,467,583  191,211,722 
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7.  เบี�ยประกนัภัยค้างรับ 
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 
บาท  บาท 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 107,270,317  97,740,998 

คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 2,578,905  155,780 

คา้งชาํระ 30 - 60 วนั 1,125,811           2,099 

คา้งชาํระ 60 - 90 วนั 5,016  - 

คา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 276,338  269,240 

หกั   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (276,338)  (276,338) 

รวมเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 110,980,049  97,891,779 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย  

2561  2560 
 บาท  บาท 
สาํรองประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ    

สาํรองสินไหมทดแทน 12,955,481  15,691,273 
สาํรองเบี�ยประกนัภยั - สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 45,523,430  26,836,345 

รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 58,478,911  42,527,618 

9. ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อ 
ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

2561  2560 
บาท  บาท 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 36,933,972  38,160,889 

รวมเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 36,933,972  38,160,889 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561 2560 
 ราคาทุน / มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน / มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
   ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
  

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงนิลงทุนเพื�อค้า        
หน่วยลงทุน 251,078,579  251,181,348  80,000,000  79,999,332 

รวม 251,078,579  251,181,348  80,000,000  79,999,332 

บวก (หกั) กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่ 
 เกิดขึ�นจริง 102,769  -  (668)  - 

รวมเงินลงทุนเพื�อคา้ 251,181,348  251,181,348  79,999,332  79,999,332 

   
เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 7,689,629,011  7,960,971,091  6,296,985,865  6,699,664,273 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 7,826,863,692  8,094,344,814  6,864,958,055  7,209,666,107 

ตราสารทุน 838,690,311  708,718,100  707,325,385  726,790,510 

หน่วยลงทุน 4,192,723,122  4,390,656,102  3,161,923,591  3,344,217,699 

รวม 20,547,906,136  21,154,690,107  17,031,192,896  17,980,338,589 

บวก  กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 606,783,971  -  949,145,693  - 

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 21,154,690,107  21,154,690,107  17,980,338,589  17,980,338,589 

     
เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,000,000    80,000,000   

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีกาํหนดจ่าย        

  คืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัที�ไดม้า  12,250,814    29,050,000   

รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 92,250,814    109,050,000   

     

เงนิลงทุนทั�วไป        

ตราสารทุน 8,172,800    7,458,500   

รวมเงินลงทุนทั�วไป 8,172,800    7,458,500   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 21,506,295,069    18,176,846,421   
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561 2560 
 ราคาทุน / มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน / มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
   ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
  

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงนิลงทุนเพื�อค้า        
หน่วยลงทุน 251,078,579  251,181,348  80,000,000  79,999,332 

รวม 251,078,579  251,181,348  80,000,000  79,999,332 

บวก (หกั) กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่ 
 เกิดขึ�นจริง 102,769  -  (668)  - 

รวมเงินลงทุนเพื�อคา้ 251,181,348  251,181,348  79,999,332  79,999,332 

   
เงนิลงทุนเผื�อขาย      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 7,689,629,011  7,960,971,091  6,296,985,865  6,699,664,273 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 7,826,863,692  8,094,344,814  6,864,958,055  7,209,666,107 

ตราสารทุน 838,690,311  708,718,100  707,325,385  726,790,510 

หน่วยลงทุน 4,192,723,122  4,390,656,102  3,161,923,591  3,344,217,699 

รวม 20,547,906,136  21,154,690,107  17,031,192,896  17,980,338,589 

บวก  กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 606,783,971  -  949,145,693  - 

รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 21,154,690,107  21,154,690,107  17,980,338,589  17,980,338,589 

     
เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 80,000,000    80,000,000   

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีกาํหนดจ่าย        

  คืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัที�ไดม้า  12,250,814    29,050,000   

รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 92,250,814    109,050,000   

     

เงนิลงทุนทั�วไป        

ตราสารทุน 8,172,800    7,458,500   

รวมเงินลงทุนทั�วไป 8,172,800    7,458,500   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 21,506,295,069    18,176,846,421   
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย และเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดจาํแนก         

ตามระยะเวลาครบกาํหนด มีดงันี�  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิลงทุนเผื�อขาย        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 167,430,119  905,881,962  6,616,316,930  7,689,629,011 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 235,060,681  1,814,864,829  5,776,938,182  7,826,863,692 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 1,771,426  129,746,408  407,305,368  538,823,202 

รวมเงนิลงทุนเผื�อขาย 404,262,226  2,850,493,199  12,800,560,480  16,055,315,905 

        
เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด        

หลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ -  80,000,000  -  80,000,000 

รวมเงนิเงนิลงทุนที�จะถือครบกาํหนด -  80,000,000  -  80,000,000 

 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิลงทุนเผื�อขาย        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 394,979,536  875,297,490  5,026,708,839  6,296,985,865 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 218,111,037  1,392,155,332  5,254,691,686  6,864,958,055 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 4,754,139  123,384,831  619,247,490  747,386,460 

รวมเงนิลงทุนเผื�อขาย 617,844,712  2,390,837,653  10,900,648,015  13,909,330,380 

        
เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด        

หลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ -  80,000,000  -  80,000,000 

รวมเงนิเงนิลงทุนที�จะถือครบกาํหนด -  80,000,000  -  80,000,000 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในตราสารหนี�ประเภทพนัธบตัรและหุ้นกู ้ซึ� งจดัประเภท 

เป็นเงินลงทุนเผื�อขายโดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 4,014.25 ล้านบาท และ 3,142.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ไดน้าํไปวางประกนัและจดัสรรไวเ้ป็นเงินสํารองวางไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต  
(ดูหมายเหตุขอ้ 30) 
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11. เงินให้กู้ยืม 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับโดยมีกรมธรรม์ 
ประกนัภัยเป็นประกนั 

 2561  2560 
ระยะเวลาค้างชําระ เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 146,932,399  12,217,965  80,659,989  10,097,513 

ดอกเบี�ยคา้งรับแสดงรวมเป็นส่วนหนึ�งภายใตห้วัขอ้ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

 เครื�องใช้
สํานักงาน 

 คอมพวิเตอร์  งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          
ราคาทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 20,161,196  15,989,191  37,491,500  683,730  74,325,617 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 1,357,535  2,198,755  3,978,035  -  7,534,325 

จาํหน่ายระหวา่งปี -  -  (34,775)  -  (34,775) 

โอนเขา้ (โอนออก) 674,100  9,630  -  (683,730)  - 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 22,192,831  18,197,576  41,434,760  -  81,825,167 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด 7,010  518,613  869,910  -  1,395,533 

จาํหน่ายระหวา่งปี -  (7,918)  -  -  (7,918) 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 22,199,841  18,708,271  42,304,670  -  83,212,782 
          
ค่าเสื�อมราคาสะสม          

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,361,771  4,002,672  18,681,130  -  24,045,573 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย -  -  (33,075)  -  (33,075) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,315,807  2,946,320  7,773,691  -  13,035,818 

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 3,677,578  6,948,992  26,421,746  -  37,048,316 
          
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย -  (5,540)  -  -  (5,540) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,336,132  3,129,655  7,284,346  -  12,750,133 

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 6,013,710  10,073,107  33,706,092  -  49,792,909 
          
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 16,186,131  8,635,164  8,598,578  -  33,419,873 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 18,515,253  11,248,584  15,013,014  -  44,776,851 

58
   ทิพยประกันชีวิต
รายงานประจำาปี 2561

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   58 4/10/19   6:26 PM



 
- 23 - 

 

11. เงินให้กู้ยืม 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับโดยมีกรมธรรม์ 
ประกนัภัยเป็นประกนั 

 2561  2560 
ระยะเวลาค้างชําระ เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินต้น  ดอกเบี�ยค้างรับ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 146,932,399  12,217,965  80,659,989  10,097,513 

ดอกเบี�ยคา้งรับแสดงรวมเป็นส่วนหนึ�งภายใตห้วัขอ้ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

 เครื�องใช้
สํานักงาน 

 คอมพวิเตอร์  งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          
ราคาทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 20,161,196  15,989,191  37,491,500  683,730  74,325,617 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 1,357,535  2,198,755  3,978,035  -  7,534,325 

จาํหน่ายระหวา่งปี -  -  (34,775)  -  (34,775) 

โอนเขา้ (โอนออก) 674,100  9,630  -  (683,730)  - 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 22,192,831  18,197,576  41,434,760  -  81,825,167 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด 7,010  518,613  869,910  -  1,395,533 

จาํหน่ายระหวา่งปี -  (7,918)  -  -  (7,918) 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 22,199,841  18,708,271  42,304,670  -  83,212,782 
          
ค่าเสื�อมราคาสะสม          

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,361,771  4,002,672  18,681,130  -  24,045,573 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย -  -  (33,075)  -  (33,075) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,315,807  2,946,320  7,773,691  -  13,035,818 

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 3,677,578  6,948,992  26,421,746  -  37,048,316 
          
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย -  (5,540)  -  -  (5,540) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,336,132  3,129,655  7,284,346  -  12,750,133 

ค่าเสื�อมราคาสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 6,013,710  10,073,107  33,706,092  -  49,792,909 
          
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 16,186,131  8,635,164  8,598,578  -  33,419,873 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 18,515,253  11,248,584  15,013,014  -  44,776,851 
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ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวน 12.75 ล้านบาท และจาํนวน 
13.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์                    
ซึ� งหักค่าเสื� อมราคาเต็มจาํนวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่มีจาํนวน 12.23 ล้านบาท และ 7.24 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างติดตั�ง 

 รวม 

 บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน      
ราคาทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 35,196,963  1,109,188  36,306,151 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี   4,188,738  3,888,369  8,077,107 

โอนเขา้ (โอนออก) 300,000  (300,000)  - 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 39,685,701  4,697,557  44,383,258 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 1,689,739  35,594,171  37,283,910 

โอนเขา้ (โอนออก) 650,293  (650,293)  - 

ราคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 42,025,733  39,641,435  81,667,168 
      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
  ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

 

15,886,783 

  

- 
  

15,886,783 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,490,657  -  3,490,657 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

19,377,440 

  

- 

  

19,377,440 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,417,779  -  4,417,779 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

23,795,219 

  

- 

  

23,795,219       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 18,230,514  39,641,435  57,871,949 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 20,308,261  4,697,557  25,005,818 
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ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 4.42 ล้านบาท และจํานวน 3.49  
ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแลว้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ� งหกัค่าตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 7.35 ลา้นบาท และ 7.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. สินทรัพย์ / หนี�สิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพย ์/ หนี� สิน ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 
บาท  บาท 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 112,933,607 181,999,901 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  
 ยอดคงเหลือ  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที�  ในกาํไร  ในกาํไร  ณ วนัที� 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  (ขาดทุน)  31 ธันวาคม  
 2561    เบ็ดเสร็จอื�น  2561 

 บาท บาท บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี    

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ 

 แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 1,594,820 3,799 -  1,598,619 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน      

 ที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) 446,909 (102,135)   344,774 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 2,664,898  744,715 -  3,409,613 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ 

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ 

 โครงการผลประโยชน์พนกังาน 929,320  -  (297,444)  631,876 

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย -  -  6,671,893  6,671,893 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  2,122,353  265,568  -  2,387,921 

รวม 7,758,300  911,947  6,374,449  15,044,696      
หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี        

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 57,716,136  -  (57,716,136)  - 

การปรับลดมูลค่าจากการโอนเปลี�ยน 

 ประเภทเงินลงทุน 132,042,065 

 

- 

 

(4,084,316) 

 

127,957,749 

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื�อคา้ -  20,554  -  20,554 

รวม 189,758,201  20,554  (61,800,452) 127,978,303 

สินทรัพย์ / หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ (181,999,901)  891,393  68,174,901 (112,933,607) 
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 ยอดคงเหลือ  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที�  ในกาํไร  ในกาํไร  ณ วนัที� 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม  
 2560    เบ็ดเสร็จอื�น  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี        

สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแลว้ 

 แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 1,034,675  560,145  -  1,594,820 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน        

 ที�ไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) 333,239  113,670  -  446,909 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 2,634,455  30,443  -  2,664,898 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ 

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ 

 โครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,345,396  -  (416,076)  929,320 

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 33,082,907  -  (33,082,907)  - 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  1,548,538  573,815    2,122,353 

รวม 39,979,210  1,278,073  (33,498,983)  7,758,300 
     

หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี      

การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย - - 57,716,136  57,716,136 

การปรับลดมูลค่าจากการโอนเปลี�ยน 

 ประเภทเงินลงทุน 135,288,109 - (3,246,044) 

 

132,042,065 

รวม 135,288,109 - 54,470,092 189,758,201 

สินทรัพย์ / หนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ (95,308,899)  1,278,073  (87,969,075) (181,999,901) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 

บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนั 243,707,571  194,486,921 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัที�เกิดจากภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน (4,522,149)  (1,098,480) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (891,393)  (1,278,073) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 238,294,029  192,110,368 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริงสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

  2561  2560 
 อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ  อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ 
 ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   1,260,058,501  981,638,771 

จาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  252,011,700 20.00 196,327,754 

โอนกลบัค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (0.73)  (9,195,522) (0.32) (3,118,906) 

ภาษีปีก่อนที�บนัทึกตํ�าไป (0.36)  (4,522,149) (0.11) (1,098,480) 

รวม 18.91  238,294,029 19.57 192,110,368 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

15. สินทรัพย์อื�น 
สินทรัพยอื์�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 
 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,461,702    12,994,543  

เงินมดัจาํ 9,154,371      7,424,027  

ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน     -    46,286,023  

อื�นๆ 4,497,127      6,967,710  

รวม 19,113,200    73,672,303  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 

บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนั 243,707,571  194,486,921 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัที�เกิดจากภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน (4,522,149)  (1,098,480) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (891,393)  (1,278,073) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 238,294,029  192,110,368 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริงสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

  2561  2560 
 อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ  อตัราภาษี  จาํนวนเงนิ 
 ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   1,260,058,501  981,638,771 

จาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  252,011,700 20.00 196,327,754 

โอนกลบัค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (0.73)  (9,195,522) (0.32) (3,118,906) 

ภาษีปีก่อนที�บนัทึกตํ�าไป (0.36)  (4,522,149) (0.11) (1,098,480) 

รวม 18.91  238,294,029 19.57 192,110,368 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

15. สินทรัพย์อื�น 
สินทรัพยอื์�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 
 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,461,702    12,994,543  

เงินมดัจาํ 9,154,371      7,424,027  

ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน     -    46,286,023  

อื�นๆ 4,497,127      6,967,710  

รวม 19,113,200    73,672,303  
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16. หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย 
หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560 
 หนี�สินตาม  หนี�สิน  สุทธิ  หนี�สินตาม  หนี�สิน  สุทธิ 
 สัญญา  ส่วนที�เอา    สัญญา  ส่วนที�เอา   
 ประกนัภัย  ประกนัภัยต่อ    ประกนัภัย  ประกนัภัยต่อ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
  (ดูหมายเหตุข้อ 8)    (ดูหมายเหตุข้อ 8)  

สาํรองประกนัภยั 

 สาํหรับสัญญาประกนัภยั 

   ระยะยาว 

 

 

15,789,104,770 

  

 

- 

  

 

15,789,104,770 

 

 

12,509,798,518 

  

 

- 

  

 

12,509,798,518 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน           

- ค่าสินไหมทดแทน 

 ที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บ 

 รายงานแลว้ 

 

 

15,810,912 

  

 

(3,074,641) 

  

 

12,736,271 

 

 

12,719,688 

  

 

(1,281,704) 

  

 

11,437,984 

- ค่าสินไหมทดแทน 

 ที�เกิดขึ�นแต่ยงั 

 ไม่ไดรั้บรายงาน 

 

 

18,801,140 

  

 

(9,880,840) 

  

 

8,920,300 

 

 

23,791,995 

  

 

(14,409,569) 

  

 

9,382,426 

รวมสาํรองค่าสินไหม           

 ทดแทน 34,612,052 (12,955,481)  21,656,571 36,511,683  (15,691,273)  20,820,410 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั           

- สาํรองเบี�ยประกนัภยั 

 ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 75,490,746  (45,523,430)  29,967,316 50,119,208  (26,836,345)  23,282,863 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์

  ประกนัภยัคา้งจ่าย 64,589,948  -  64,589,948 54,060,310  -  54,060,310 

หนี� สินอื�นตามกรมธรรม ์

 ประกนัภยั 75,247,114  -  75,247,114 77,056,495  -  77,056,495 

รวม 16,039,044,630  (58,478,911)  15,980,565,719 12,727,546,214  (42,527,618)  12,685,018,596 
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ในการวดัมูลค่าสินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายที�เกิดจากสัญญาประกนัภยัมีวธีิการที�ใชใ้นการกาํหนด
ขอ้สมมติหลกั ดงัต่อไปนี�  
(1)  ขอ้สมมติในเรื�องอตัรามรณกรรม อตัราเวนคืนกรมธรรม ์

1.1)   อตัรามรณกรรมที�ใชใ้นการคาํนวณสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวอยูบ่น
พื�นฐานของตารางมรณะไทย ปี 2560 และตารางบาํนาญไทย ปี 2552 โดยบริษทัไดเ้ปรียบเทียบ
ประสบการณ์มรณะของผูเ้อาประกนัภยัเทียบกบัตารางมรณะไทยปี 2560 และตารางบาํนาญไทย 

ปี 2552 เพื�อกาํหนดเป็นขอ้สมมติในการคาํนวณสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยั 

ระยะยาว 

1.2)  อตัราเวนคืนกรมธรรมที์�ใชใ้นการคาํนวณสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 
ไดม้าจากประสบการณ์จริงที�เคยเกิดขึ�นในอดีตของผูเ้อาประกนัภยัที�เรียกร้องจากบริษทั 
โดยแบ่งกลุ่มประเภทสัญญาตามประเภทของแบบประกนัที�มีความคลา้ยคลึงกนั 

(2)  ขอ้สมมติในเรื�องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัพิจารณาถึงสถิติพฒันาการค่าสินไหมทดแทน สถิติอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  
ที�เคยเกิดขึ�นในอดีต รวมถึงการพิจารณาการเปลี�ยนแปลงนโยบายในการคดัเลือกภยั และนโยบาย
ในการอนุมติัจ่ายสินไหม โดยแบ่งกลุ่มประเภทสัญญาตามรูปแบบความเสี� ยงกรมธรรม์ที�มีความ
คลา้ยคลึงกนั 

(3)  ขอ้สมมติในเรื�องค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 

3.1) ค่าบริหารจดัการสินไหมที�จดัสรรไม่ได ้บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมขอ้สมมติจาก
ประสบการณ์ค่าบริหารจดัการสินไหมที�จดัสรรไม่ไดเ้ทียบกบัค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นใน
แต่ละปี  

3.2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว บริษทัจะพิจารณาจากความเพียงพอ
ของขอ้สมมติค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที�ใช้ในการคาํนวณสํารองประกนัภยัเทียบกบัค่าใช้จ่ายที� 
เกิดขึ�นจริง อย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง ซึ� งค่าใช้จ่ายที�นาํมาใชว้ิเคราะห์จะไม่รวมค่าใช้จ่ายที�จ่าย
ใหก้บัตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัชีวติโดยตรง 

(4)  ขอ้สมมติในเรื�องอตัราคิดลดในการคาํนวณสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

อตัราคิดลดจะอา้งอิงกบัผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก ซึ� งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื� องการประเมินราคาทรัพย์สิน 

และหนี� สินของบริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 
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(5)   ขอ้สมมติเกี�ยวกบัการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 

บริษทักาํหนดจ่ายผลประโยชน์ที�รับรองให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ทั�งนี�
บริษทัมิไดมี้ภาระผกูพนัตามกรมธรรมจ์ากผลประโยชน์ที�ไม่รับรอง (Non-guarantee benefit) 

16.1    สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว  

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 12,509,798,518  9,858,955,908 

สาํรองเพิ�มขึ�นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และ 

  กรมธรรมป์ระกนัภยัที�ยงัมีผลบงัคบั 4,732,027,087  3,491,207,985 

สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม ์
  ประกนัภยัขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั (1,238,761,186)  (1,157,939,417) 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ 

  สาํรองประกนัภยั (213,959,649)  317,574,042 

ยอดคงเหลือปลายปี 15,789,104,770  12,509,798,518 

16.2  สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั�น 

16.2.1  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 
 2561  2560 

 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 36,511,683  23,754,017 

ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 135,788,933  104,293,346 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม 

  ทดแทนที�เกิดขึ�นในปีก่อน 
 

(15,281,395) 

  

(2,642,896) 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม 

  ทดแทนจากขอ้สมมติในการคาํนวณ 

  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 

 

188,296 

  

 

(550,125) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (122,595,465)  (88,342,659) 
ยอดคงเหลือปลายปี 34,612,052  36,511,683 
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16.2.2 สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 50,119,208 50,604,896 

เบี�ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 191,805,822 137,340,552 

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นปี (166,434,284) (137,826,240) 

ยอดคงเหลือปลายปี 75,490,746  50,119,208 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สํารองความเสี� ยงภัยที� ยงัไม่ สิ� นสุด จํานวน  55.98   

ลา้นบาท และ 38.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไม่มีการรับรู้เพิ�มเติม เนื�องจากสํารองความเสี�ยงภยั
ดงักล่าวมีจาํนวนตํ�ากวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

16.3  ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

16.3.1  ตารางค่าสินไ หมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ  2557  2558  2559  2560  2561  รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน             
- ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ  320,775,918  173,808,127  95,106,142  99,616,883  132,820,120   
- หนึ�งปีถดัไป  322,709,938  175,375,786  88,900,474  82,002,232     

- สองปีถดัไป  323,407,032  175,323,107  88,776,431       

- สามปีถดัไป  324,820,634  175,323,107         

- สี�ปีถดัไป 324,820,634          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 สัมบูรณ์ 

  

324,820,634 

  

175,323,107 

  

88,776,431 

  

82,002,232 

  

132,820,120 

  

803,742,524 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  324,820,634  175,323,107  88,776,431  81,727,412  98,482,888  769,130,472 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน  -  -  -         274,820      34,337,232  34,612,052 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ  2556  2557  2558  2559  2560  รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน             
- ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ  431,247,309  320,775,918  173,808,127  95,106,142  99,616,883   
- หนึ�งปีถดัไป  440,953,364  322,709,938  175,375,786  88,900,474     

- สองปีถดัไป  441,624,362  323,407,032  175,323,107       

- สามปีถดัไป  441,624,362  324,820,634         

- สี�ปีถดัไป 441,641,558         

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 สัมบูรณ์ 

  

441,641,558 

  

324,820,634 

  

175,323,107 

  

88,900,474 

  

99,616,883 

  

1,130,302,656 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  441,641,558  324,820,634  175,323,107  88,827,025  63,178,649  1,093,790,973 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน  -  -  -  73,449  36,438,234  36,511,683 
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16.3.2  ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ  2557  2558  2559  2560  2561  รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน             
- ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ  139,159,313  68,458,279  56,741,362  62,748,221  85,663,661   
- หนึ�งปีถดัไป  139,703,696  68,930,005  53,294,233  51,991,015     

- สองปีถดัไป  139,906,187  68,896,249  53,294,233       

- สามปีถดัไป  140,275,023  68,896,249         

- สี�ปีถดัไป 140,275,023          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 สัมบูรณ์ 

  

140,275,023 

  

68,896,249 

  

53,294,233 

  

51,991,015 

  

85,663,661 

  

400,120,181 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  140,275,023  68,896,249  53,294,233  51,915,103  64,083,002  378,463,610 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน  -  -  -  75,912  21,580,659  21,656,571 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ  2556  2557  2558  2559  2560  รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน             
- ณ สิ�นปีอุบติัเหตุ  223,888,470  139,159,313  68,458,279  56,741,362  62,748,221   
- หนึ�งปีถดัไป  226,656,918  139,703,696  68,930,005  53,294,233     

- สองปีถดัไป  226,852,103  139,906,187  68,896,249       

- สามปีถดัไป  226,852,103  140,275,023         

- สี�ปีถดัไป 226,868,760         

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 สัมบูรณ์ 

  

226,868,760 

  

140,275,023 

  

68,896,249 

  

53,294,233 

  

62,748,221 

  

552,082,486 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  226,868,760  140,275,023  68,896,249  53,268,983  41,953,061  531,262,076 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน  -  -  -  25,250  20,795,160  20,820,410 

16.4  ผลประโยชน์ตามกรรมธรรมค์า้งจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2561  2560 
บาท  บาท 

เงินค่ามรณกรรม  49,599,133    39,032,583  

เงินค่าสินไหมทุพพลภาพถาวร    5,208,312      3,591,413  

เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั     4,648,627      5,111,644  

เงินจ่ายคืนตามประสบการณ์     4,402,343     6,076,171  

เงินครบกาํหนด        727,399         244,543  

เงินปันผล            4,134             3,956  

รวม 64,589,948   54,060,310  
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16.5 หนี� สินอื�นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2561  2560 
บาท  บาท 

เงินฝากเพื�อชาํระเบี�ยประกนั 43,641,218   46,633,931  

เงินฝากสะสมตามผลประโยชน์กรมธรรม ์ 15,356,910   15,659,389  

เงินคา้งจ่ายรอส่งคืนผูถื้อกรมธรรม ์ 16,248,986   14,763,175  

 75,247,114   77,056,495  

17. เจ้าหนี�บริษัทประกนัภัยต่อ 
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท 

55,659,566 
 บาท 

40,545,981 เงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ     

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึ� งจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

 2561  2560 
 บาท  บาท 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั�น 54,392,146  49,299,813 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 20,207,444  17,971,090 

 74,599,590  67,270,903 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

 2561  2560 
 บาท  บาท 
ยอดยกมาภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 17,971,090  19,899,255 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,589,694  3,395,424 

ตน้ทุนดอกเบี�ย         421,601  495,358 

ผลประโยชน์จ่าย (287,720)  (3,738,568) 

ส่วนประกอบของตน้ทุนผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน 21,694,665  20,051,469 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น    

- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,450,663)  (2,893,076) 

- จากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,166,841  628,435 

- จากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางประชากรศาสตร์ (1,203,399)  184,262 

ส่วนประกอบของตน้ทุนผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ 

  ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

(1,487,221) 

  

(2,080,379) 

ยอดยกไปภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 20,207,444  17,971,090 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

มีดงัต่อไปนี�  

2561  2560 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.76 - 3.82  1.43 - 3.93 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 6.00 - 8.00  4.50 - 7.50 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  0 - 18.00  0 - 18.00 

เกษียณอาย ุ 55 หรือ 60 ปี  55 หรือ 60 ปี 
อตัรามรณะ 100.00 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2560 และปรับดว้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
 100.00 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2560 และปรับดว้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้
คือ 14 ปี โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวนี้� มีความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ดงันั�นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของขอ้สมมติฐานจะมีผลกระทบเพิ�มขึ�น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี�  

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 บาท 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 2,161,323 

อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ  1 (1,877,720) 
  
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,840,623) 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ  1 2,070,947 
  
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 ของสมมติฐาน 1,204,118 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 20 ของสมมติฐาน (1,035,537) 
  
พฒันาการอตัราการมรณะ - ลดลงร้อยละ 1 (56,693) 

พฒันาการอตัราการมรณะ - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 51,525 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นจริงในภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน เนื�องจากเป็นการยากที�การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ�นแยกต่างหาก
จากขอ้สมมติอื�นซึ� งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี� ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงาน ณ  วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซึ� งเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณหนี� สินภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังานหลงัออกจากงานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

 2561  2560 
ครบกาํหนด บาท  บาท 
ภายใน 1 ปี 55,120,071  49,586,675 

1 - 5 ปี 6,516,420  8,466,892 

มากกวา่ 5 ปี 12,963,099  9,217,336 

รวม 74,599,590  67,270,903 

เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซึ� งกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 
ปีขึ�นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนัสุดท้าย การเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษทัจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไร
ขาดทุนของงวดที�กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

19. หนี�สินอื�น 
หนี� สินอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561  2560 
บาท  บาท 

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย   88,164,702      92,339,962  

เจา้หนี�จากการซื�อเงินลงทุน -     53,599,410  

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  188,627,803    175,202,517  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    30,787,221      24,770,302  

เจา้หนี� อื�น 40,214,810   10,751,537  

เงินคํ�าประกนัตวัแทน      5,758,468        9,823,735  

ภาษีรอนาํส่ง    11,362,781  5,478,392  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นคา้งจ่าย    29,542,520      51,805,946  

รวม  394,458,305   423,771,801  
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20. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื�อการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงาน  
อยา่งต่อเนื�องของบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น 

การดูแลรักษาระดบัเงินกองทุนของบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารดาํรงเงินกองทุนตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดด้าํรงระดบัเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวแลว้ 

21. เงินปันผลจ่าย 
 ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

สําหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ  560.35 ล้านบาท โดยบริษัท
จ่ายเงินปันผลเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2561 

 ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
สําหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 466.96 ล้านบาท โดยบริษัท
จ่ายเงินปันผลเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2560 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วย 
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ�มจาํนวน 
51.09  ลา้นบาท และ 39.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจประกนัชีวิต และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 

ในประเทศไทย ทั� งนี� บริษัทได้นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานตามส่วนงานธุรกิจซึ� งจาํแนกตามชนิด                    

ของกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที�ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                             

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

การรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับประกนัภยั มีดงันี�  

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
 ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ประกนัอุบตัเิหตุ  รวม 
 ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่มี  บาํนาญ - แบบไม่มี  ที�ไม่มีส่วนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกนัภัย          

เบี�ยประกนัภยัรับ 7,181,738,129  241,429,026  191,206,108 599,714 7,614,972,977 

หกั   เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (316,400,302)  -  (91,786,657) (102,746) (408,289,705) 

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 6,865,337,827  241,429,026  99,419,451  496,968 7,206,683,272 

หกั สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือ         

เป็นรายไดเ้พิ�มจากปีก่อน -  -  (6,412,014)  (272,439) (6,684,453) 

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ         

จากการประกนัภยัต่อ 6,865,337,827  241,429,026  93,007,437  224,529 7,199,998,819 

บวก    รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 61,338,171  -  26,030,487 - 87,368,658 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 6,926,675,998  241,429,026  119,037,924 224,529 7,287,367,477 
 

        

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย         

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยั 

 ระยะยาวเพิ�ม       

 

3,141,624,583    

  

137,681,669 

 

-  - 3,279,306,252 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ 

 ค่าสินไหมทดแทน 1,209,862,785  38,567,771  126,321,158  179,899 1,374,931,613 

หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ        

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 

การประกนัต่อ (212,665,519)  -  (47,731,615) - (260,397,134) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,484,193,071  10,411,501  11,885,378  11,741 1,506,501,691 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 591,502,563  -  3,436,424 5,138 594,944,125 

 6,214,517,483  186,660,941  93,911,345 196,778 6,495,286,547 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายอื�น 
 

 

 

 

    391,750,445 

2,378 

รวมค่าใชจ่้าย       6,887,039,370 
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 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ประกนัอุบตัเิหตุ  รวม 
 ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่มี  บาํนาญ - แบบไม่มี  ที�ไม่มีส่วนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกนัภัย          

เบี�ยประกนัภยัรับ 6,246,854,261  250,887,051  136,434,744  905,808  6,635,081,864 

หกั   เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (240,834,786)  -  (67,360,830)  (59,702)  (308,255,318) 

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 6,006,019,475  250,887,051  69,073,914  846,106  6,326,826,546 

บวก  สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือ        

เป็นรายไดล้ดจากปีก่อน -  - 909,971 90,452  1,000,423 

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          

จากการประกนัภยัต่อ 6,006,019,475  250,887,051  69,983,885  936,558  6,327,826,969 

บวก    รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 43,088,071  -  22,312,632  (9,564)  65,391,139 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 6,049,107,546  250,887,051  92,296,517  926,994  6,393,218,108 
      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย          

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยั 

 ระยะยาวเพิ�ม 

 

2,394,109,310 

  

256,733,300 

 

-  -  2,650,842,610 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ 

 ค่าสินไหมทดแทน 1,131,187,718  32,318,465 111,493,681 847,791  1,275,847,655 

หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ        

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 

การประกนัต่อ (172,172,687)  - (44,191,448) (202,500)  (216,566,635) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,470,641,374  12,748,078 10,541,483 127,176  1,494,058,111 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 568,443,970  - 3,001,292 688  571,445,950 

 5,392,209,685  301,799,843 80,845,008 773,155  5,775,627,691 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน       354,384,179 

รวมค่าใชจ่้าย         6,130,011,870 
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 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ผลติภัณฑ์  ประกนัอุบตัเิหตุ  รวม 
 ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตประเภท  ประกนัชีวิตแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่มี  บาํนาญ - แบบไม่มี  ที�ไม่มีส่วนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกนัภัย          

เบี�ยประกนัภยัรับ 6,246,854,261  250,887,051  136,434,744  905,808  6,635,081,864 

หกั   เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (240,834,786)  -  (67,360,830)  (59,702)  (308,255,318) 

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 6,006,019,475  250,887,051  69,073,914  846,106  6,326,826,546 

บวก  สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือ        

เป็นรายไดล้ดจากปีก่อน -  - 909,971 90,452  1,000,423 

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          

จากการประกนัภยัต่อ 6,006,019,475  250,887,051  69,983,885  936,558  6,327,826,969 

บวก    รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 43,088,071  -  22,312,632  (9,564)  65,391,139 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 6,049,107,546  250,887,051  92,296,517  926,994  6,393,218,108 
      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย          

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยั 

 ระยะยาวเพิ�ม 

 

2,394,109,310 

  

256,733,300 

 

-  -  2,650,842,610 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ 

 ค่าสินไหมทดแทน 1,131,187,718  32,318,465 111,493,681 847,791  1,275,847,655 

หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละ        

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก 

การประกนัต่อ (172,172,687)  - (44,191,448) (202,500)  (216,566,635) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,470,641,374  12,748,078 10,541,483 127,176  1,494,058,111 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 568,443,970  - 3,001,292 688  571,445,950 

 5,392,209,685  301,799,843 80,845,008 773,155  5,775,627,691 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน       354,384,179 

รวมค่าใชจ่้าย         6,130,011,870 
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24.  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

2561  2560 

บาท  บาท 
ดอกเบี�ยรับ 546,999,012 477,570,955 

เงินปันผลรับ 235,951,571 172,749,739 

หกั ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุน (16,971,379) (15,302,767) 

รวม 765,979,204 635,017,927 

25. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560 

 บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั 

  การรับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 138,376,342 
 

112,687,569 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั 

  การรับประกนัภยั 64,421,155 

 

56,151,713 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร    

  (ประกอบดว้ยเงินเดือนและเบี�ยประชุม) 58,299,001 61,839,330 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 130,653,947 123,705,567 

รวม 391,750,445 354,384,179 
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26. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงาน 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

2561  2560 

บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,892,433 6,977,707 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับประกนัภยั 7,084,901 4,313,482 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 138,376,342 112,687,569 

รวม 154,353,676 123,978,758 

27. ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 2561  2560 
 จาํนวน 

ก่อนภาษี 
 รายได้ภาษี 

(ค่าใช้จ่าย)  
 จาํนวนสุทธิ 

จากภาษี 
 จาํนวน 
ก่อนภาษี 

 รายได้ภาษี 
(ค่าใช้จ่าย) 

 จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการ

 เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุน (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043)  363,196,177 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการโอน
เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน (20,421,577)  4,084,315 (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044  (12,984,179) 

ผลกาํไรจากการประมาณการ 

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน         1,487,221   (297,444)  1,189,777  2,080,379  (416,076)  1,664,303 

รวม (340,874,500) 68,174,900 (272,699,600)  439,845,376  (87,969,075)  351,876,301 
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26. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงาน 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

2561  2560 

บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,892,433 6,977,707 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับประกนัภยั 7,084,901 4,313,482 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 138,376,342 112,687,569 

รวม 154,353,676 123,978,758 

27. ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 2561  2560 
 จาํนวน 

ก่อนภาษี 
 รายได้ภาษี 

(ค่าใช้จ่าย)  
 จาํนวนสุทธิ 

จากภาษี 
 จาํนวน 
ก่อนภาษี 

 รายได้ภาษี 
(ค่าใช้จ่าย) 

 จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนจากการ

 เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุน (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043)  363,196,177 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการโอน
เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน (20,421,577)  4,084,315 (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044  (12,984,179) 

ผลกาํไรจากการประมาณการ 

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน         1,487,221   (297,444)  1,189,777  2,080,379  (416,076)  1,664,303 

รวม (340,874,500) 68,174,900 (272,699,600)  439,845,376  (87,969,075)  351,876,301 
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28. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

2561  2560 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี (บาท) 1,021,764,472  789,528,403 

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,867,837,300  1,867,837,300 
   

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.55 0.42 

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

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านี� ที�มีอาํนาจในการวางแผนควบคุมการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

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 มาร์เกต็ติ�ง แอนด ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สื�อดี จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั มอกซ ์ทราเวล จาํกดั ธุรกิจบริการ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั 109 คอนเซ๊าทแ์อนดเ์ซอร์วิส 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 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ประกนัภยั มีกรรมการร่วมกนั 
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กจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)   
บริษทั สมหรรษา จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หรรษา โฮเตล็ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ    

กองทรัสตเ์พื�อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

มีกรรมการร่วมกนั 

ราชยานยนตส์มาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรีเมียร์ คอนซลัติ�ง กรุ๊ป จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ไอ เอม็ จี ไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ไอ เอม็ จี โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัภยั ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั โกลบอล เซอร์วิสเซส แอนด ์ลอว ์จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั บิสคอน โซลูชั�นส์ จาํกดั ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั เวิลด ์สกาย จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั โปร บิสสิเนท แชนเนิล จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั นางสาวถิ�นไทยงาม 2559 จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ยูนิคอร์ด จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สตาร์ทติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั อคัรพร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั อรรฐนี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ธุรกิจทรัพยากร ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เวง้ โฮลดิ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั กู๊ดวิล มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เทพาพร จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เทพประทานการแร่ จาํกดั ธุรกิจทรัพยากร ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ศรีเสรีขนส่ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั สหเทพมาร์เกต็ติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ไทย-ซนัซีป จาํกดั ธุรกิจการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั        
บริษทั เทพพฒันากระดาษ จาํกดั ธุรกิจผลิต ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั     
บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั                                                
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั  ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้   
บริษทั อาร์ พี เอม็ มีเดีย จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั ราชา คีรี รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 

ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีกรรมการร่วมกนั 
 

(1)      ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 6 ตุลาคม 2561 เนื�องจากกรรมการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(2)     ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 14 กนัยายน 2561 เนื�องจากกรรมการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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กจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)   
บริษทั สมหรรษา จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หรรษา โฮเตล็ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ    

กองทรัสตเ์พื�อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

มีกรรมการร่วมกนั 

ราชยานยนตส์มาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรีเมียร์ คอนซลัติ�ง กรุ๊ป จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ไอ เอม็ จี ไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ไอ เอม็ จี โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัภยั ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั โกลบอล เซอร์วิสเซส แอนด ์ลอว ์จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั บิสคอน โซลูชั�นส์ จาํกดั ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั เวิลด ์สกาย จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั โปร บิสสิเนท แชนเนิล จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั นางสาวถิ�นไทยงาม 2559 จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั ยูนิคอร์ด จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สตาร์ทติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้             
บริษทั อคัรพร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั อรรฐนี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ธุรกิจทรัพยากร ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เวง้ โฮลดิ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั กู๊ดวิล มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เทพาพร จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั เทพประทานการแร่ จาํกดั ธุรกิจทรัพยากร ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ศรีเสรีขนส่ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั สหเทพมาร์เกต็ติ�ง จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั             
บริษทั ไทย-ซนัซีป จาํกดั ธุรกิจการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั        
บริษทั เทพพฒันากระดาษ จาํกดั ธุรกิจผลิต ถือหุน้โดยบุคคลที�เป็นกรรมการบริษทั     
บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั                                                
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั  ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้   
บริษทั อาร์ พี เอม็ มีเดีย จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั ราชา คีรี รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 

ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีกรรมการร่วมกนั 
 

(1)      ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 6 ตุลาคม 2561 เนื�องจากกรรมการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(2)     ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 14 กนัยายน 2561 เนื�องจากกรรมการลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจระหวา่งบริษทัและบุคคล
หรือกิจการดงักล่าว โดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

 บาท บาท   
รายการกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนั                
เบี�ยประกนัภยัรับ 13,608,875    8,742,267  เป็นปกติทางการคา้  
ดอกเบี�ยรับ 

 
619,617 556,113  อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินคิดใหก้บั 

 ลูกคา้ทั�วไป 
รางวลัสลากออมสิน 782,100 671,700 

 

 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินคิดใหก้บั 
ลูกคา้ทั�วไป 

ค่าจา้งและบาํเหน็จ 

 

   1,457,282,074 1,398,739,745  อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนั โดยคิดเป็นอตัรา 
 ร้อยละต่อเบี�ยประกนัภยัรับ  

ค่าสินไหมทดแทน 11,592,908 6,479,012  เป็นปกติทางการคา้  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 193,616,234 176,366,269*

 

 ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ�งคิดจากตน้ทุน 

 บวกส่วนเพิ�ม 
ค่าฝึกอบรม 

 

55,264,585 70,871,494 

 

 ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ�งคิดจากตน้ทุน 

 บวกส่วนเพิ�มหรือราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการอื�น 27,848,793 25,041,408*

 

 ราคาตามสญัญาที�ตกลงกนัซึ�งคิดจากตน้ทุน 

 บวกส่วนเพิ�มหรือราคาตลาด 
ค่าเบี�ยประกนัภยั 482,800 500,346  เป็นปกติทางการคา้ 
     
รายการกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั     

เบี�ยประกนัภยัรับ 9,164,700 13,061,738  เป็นปกติทางการคา้  
ค่าสินไหมทดแทน 1,609,558 1,581,346  เป็นปกติทางการคา้  

*                          เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี�  
ณ วนัที� 31 ธันวาคม  

2561 2560 
บาท บาท 

ยอดคงเหลือกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนั   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทไม่มีกาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 96,407,979 83,351,812 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ   
ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,220,911 601,294 

เบี�ยประกนัภัยค้างรับ   
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 3,815,648      2,258,113 

เงนิลงทุน   

สลากออมสิน 80,000,000  80,000,000 

เงินลงทุนทั�วไป 6,900,000 6,900,000 

หน่วยลงทุน - 324,300,000 

สินทรัพย์อื�น   

เงินประกนัการเช่า 3,850,219 3,850,219 
เบี�ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 167,582 167,400 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อื�น - 1,000,000 

หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย   

สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 880,938  963,457 

หนี�สินอื�น   

เจา้หนี� อื�น 11,954,651  21,215,731 

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 55,793,826  56,531,416 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 177,470,392  145,870,350 

ยอดคงเหลือกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั   

เบี�ยประกนัภัยค้างรับ   
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - 242,280 

หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย   
สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 23,406 98,275 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 
ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�  

 2561  2560 
 บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 57,611,059 60,932,401* 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 687,942 906,929 

 58,299,001 61,839,330 

* เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

30. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที�จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 
บริษทัได้นาํเงินลงทุนในตราสารหนี� ไปวางเป็นประกนัและจดัสรรไวเ้ป็นเงินสํารองวางไวก้บันายทะเบียน                  
ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี�  (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 2561  2560 
 บาท  บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีภาระผกูพนัที�วางไวก้บั    

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม 

  การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

   

หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน    

     พนัธบตัร 26,752,592  27,014,521 

หลกัทรัพยที์�จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บั 

  นายทะเบียน 

   

พนัธบตัร 2,755,630,008  3,089,261,402 

หุน้กู ้ 1,231,865,879  26,041,444 
 3,987,495,887  3,115,302,846 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีภาระผกูพนั 4,014,248,479  3,142,317,367 

31.   เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 2561  2560 
 บาท  บาท 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 7,614,973  6,635,077 
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32. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 
32.1 ภาระผกูพนัที�เกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และสัญญาซื� อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที�ต้องจ่ายชําระในอนาคตเป็นจาํนวนเงินทั� งสิ�น 105.42 
ลา้นบาท (2560 : ไม่มี) 

32.2 ภาระผกูพนัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
บริษทัมีภาระผูกพนัในจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิก
ได้จากการทาํสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อุปกรณ์ และบริการ บริษทัมีค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน ดงันี�  

ประเภท ระยะเวลาที�เหลืออยู่ รวมจาํนวนเงนิที�ต้องจ่าย 
 ไม่เกนิ 1 ปี   เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  เกนิ 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที�เหลือ 
 ล้านบาท  ล้านบาท   ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561        
ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน  

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 14.12  32.09 

 
- 46.21 

ค่าเช่าอุปกรณ์ และบริการ  
- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.42  2.31 

 

- 3.73 

- บริษทัอื�น 24.35  74.65  16.72 115.72 
 39.89  109.05  16.72 165.66 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560     
ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน  

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 15.40  - 
 

- 15.40 
ค่าเช่าอุปกรณ์ และบริการ  

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.25  1.46 

 
- 2.71 

- บริษทัอื�น 18.16  1.08  - 19.24 
 34.81  2.54  - 37.35 

บริษทัรับรู้ค่าเช่าที�เกิดขึ�นในปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวน  39.01 ลา้นบาท               
และ 37.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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33. ความเสี�ยงของบริษัทประกนัชีวติ 
33.1 ความเสี�ยงดา้นการรับประกนัภยั (Insurance Risk)  

เป็นความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากปัจจยัในการประกนัภยั เช่น ภยัธรรมชาติ  การกําหนดอัตราเบี� ยประกันภัย
การกระจุกตวัของความเสี�ยงภยั การจดัสรรเงินสํารองเบี�ยประกนัภยัและเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน 
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูถื้อกรมธรรม ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัใหม่ๆ โดย
อาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับหรือจ่าย 

ในอนาคต ทั�งนี�บริษทัมีแนวทางในการบริหารความเสี�ยงดา้นประกนัภยั ดงันี�  

-  มีการดาํเนินการดา้นการพิจารณารับประกนัใหเ้ป็นมาตรฐาน และมีการจดัเก็บข้อมูลการรับประกัน 
ที�มีประสิทธิภาพ เพื�อนาํมาใชใ้นการพิจารณารับประกนั 

-  มีการประมาณการเงินสาํรองดว้ยวธีิที�เหมาะสมทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั พร้อมทั�งให้มีการรายงาน 
ผลเป็นประจาํ และมีการกาํหนดความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ 

-  มีการกาํหนดอตัราเบี� ยประกนัที�สะทอ้นกบัสภาพเศรษฐกิจ และใช้ค่าความผนัผวนของ
ความถี� ความรุนแรงมาใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี�ยประกนั  

-  ในดา้นสินไหมทดแทน มีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการจ่ายค่าสินไหม  และให้จดัทาํกระบวน 
การกาํหนดวิธีในการจดัการค่าสินไหมทดแทน ซึ� งรวมถึงการให้บริการและการใช้ผูเ้ชี�ยวชาญ 
จากภายนอกในการประเมินค่าสินไหมทดแทน  

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในตวัแปรความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 สามารถแสดงไดด้งันี�  

 2561 
 

สมมตฐิานที� 
เปลี�ยนแปลง 

 สํารองประกนัภัย
สําหรับสัญญา

ประกนัภัยระยะยาว
ก่อนการประกนัภัยต่อ

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 สํารองประกนัภัย
สําหรับสัญญา

ประกนัภัยระยะยาว
สุทธิจากการประกนั
ต่อเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

ส่วนของเจ้าของ
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 ร้อยละ  บาท  บาท  บาท 
        
อตัรามรณะ +20  1,146,732,553  - (1,146,732,553) 
อตัรามรณะ -20  (1,151,684,693)  - 1,151,684,693 

อตัราการขาดอายกุรมธรรม ์ +10  35,855,817  - (35,855,817) 
อตัราการขาดอายกุรมธรรม ์ -10  (37,118,308)  - 37,118,308 

อตัราคิดลด +10  (370,091,058)  - 370,091,058 

อตัราคิดลด -10  403,868,957  - (403,868,957) 
ค่าใชจ่้าย +20  158,316,064  - (158,316,064) 
ค่าใชจ่้าย -20  (158,132,354)  - 158,132,354 
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 2560 
 

สมมตฐิานที� 
เปลี�ยนแปลง 

 สํารองประกนัภัย
สําหรับสัญญา

ประกนัภัยระยะยาว
ก่อนการประกนัภัยต่อ

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 สํารองประกนัภัย
สําหรับสัญญา

ประกนัภัยระยะยาว
สุทธิจากการประกนั
ต่อเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

ส่วนของ
เจ้าของเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 
 ร้อยละ  บาท  บาท  บาท 
        
อตัรามรณะ +20  903,757,100  - (903,757,100) 

อตัรามรณะ -20  (907,876,802)  - 907,876,802 

อตัราการขาดอายกุรมธรรม ์ +10  21,946,762  - (21,946,762) 

อตัราการขาดอายกุรมธรรม ์ -10  (22,432,934)  - 22,432,934 

อตัราคิดลด +10  (313,167,798)  - 313,167,798 

อตัราคิดลด -10  340,859,189  - (340,859,189) 

ค่าใชจ่้าย +20  148,430,165  - (148,430,165) 

ค่าใชจ่้าย -20  (148,408,497)  - 148,408,497 

ความเสี�ยงจากการกระจุกตวั (concentration risk) 

ในปัจจุบันบริษัทมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั� งเดิม - แบบไม่มีส่วนร่วม 
ในเงินปันผล บริษัทจึงบริหารความเสี� ยงโดยการจัดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

ให้กระจายในกลุ่มลูกคา้ที�หลากหลายตามความตอ้งการและได้มีการทาํแบบทดสอบในภาวะวิกฤต 
(stress testing) เพื�อช่วยใหบ้ริษทัสามารถระบุปริมาณความเสี�ยงที�เกิดจากการกระจุกตวั 
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ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี� สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยกตามผลิตภณัฑ ์

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 ผลติภณัฑ์  ผลติภณัฑ์  ผลติภณัฑ์  ประกนัอุบัติเหตุ  รวม 
 ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่มี  บํานาญ - แบบไม่มี  ที�ไม่มีส่วนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

         

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา 
 ประกนัภยัระยะยาว 14,771,985,958 

 

1,010,404,118 

 

6,714,694 

 
- 

 
15,789,104,770 

         

สาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อน 

 การประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

 34,530,697 

 

81,355 

 

34,612,052 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 ส่วนที�ประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

(12,942,309) 

 

(13,172) 

 

(12,955,481) 

สุทธิ -  -  21,588,388  68,183  21,656,571 

         

สาํรองเบี�ยประกนัภยัก่อน 

 การประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

75,064,413 

 

426,333 

 

75,490,746 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั 

 ส่วนที�ประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

(45,477,712) 

 

(45,718) 

 

(45,523,430) 

สุทธิ -  -  29,586,701  380,615  29,967,316 
 

 

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ผลติภณัฑ์  ผลติภณัฑ์  ผลติภณัฑ์  ประกนัอุบัติเหตุ  รวม 
 ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติประเภท  ประกนัชีวติแบบอื�นๆ  ส่วนบุคคล   
 ดั�งเดมิ - แบบไม่มี  บํานาญ - แบบไม่มี  ที�ไม่มีส่วนร่วม     

 ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ส่วนร่วมในเงนิปันผล  ในเงนิปันผล     
บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

         

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ
สญัญาประกนัภยัระยะยาว 11,636,975,294 

 

872,722,449 

 

100,775 

 
- 

 
12,509,798,518 

          

สาํรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

36,402,642 

 

109,041 

 

36,511,683 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 ส่วนที�ประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

(15,673,769) 

 

(17,504) 

 

(15,691,273) 

สุทธิ -  -  20,728,873  91,537  20,820,410 

          

สาํรองเบี�ยประกนัภยัก่อน 

 การประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

49,990,908 

 

128,300 

 

50,119,208 

สาํรองเบี�ยประกนัภยั 

 ส่วนที�ประกนัภยัต่อ - 

 

- 

 

(26,816,220) 

 

(20,125) 

 

(26,836,345) 

สุทธิ -  -  23,174,688  108,175  23,282,863 

86
   ทิพยประกันชีวิต
รายงานประจำาปี 2561

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   86 4/10/19   6:26 PM



 
- 51 - 

 

33.2 ความเสี�ยงจากเครื�องมือทางการเงิน 
33.2.1 นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สําคญัและวิธีการที�ใช้ซึ� งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

บริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เป็น
ตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
ความเสี�ยงจากสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจาํนวนเพียงพอและทนัเวลา 
เพื�อจ่ายชําระหนี� สําหรับภาระผูกพันตามที�กําหนดไว้ในงบการเงิน โดยจากข้อมูลฐานะ 

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัชี� ให้เห็นว่าบริษทัไม่มีปัญหาความเสี�ยงจากสภาพ
คล่อง 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัไม่มีรายการคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ความเสี�ยงจากการใหเ้ครดิต 
ความเสี�ยงด้านการให้เครดิต คือ ความเสี� ยงที�บริษทัจะได้รับความเสียหายทางการเงิน 

อนัสืบเนื�องมาจากการที�คู่สัญญาของบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที�ระบุไว้
ในเครื�องมือทางการเงินได ้

บริษทัมีความเสี�ยงดา้นการให้เครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบัการกระจุกตวัของสินเชื�อซึ� งเกิดจาก
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ ซึ� งไม่มีสาระสําคญัเนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทักระจายอยู่
ในอุตสาหกรรมที�แตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 

มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว หักดว้ยค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญ (ถา้มี) ตามที�แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินและกระแสเงินสด
ของบริษทัจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด สินทรัพย์
ของบริษทับางส่วนจะไดรั้บผลกระทบจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยมีนอ้ย บริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดงักล่าว 

สินทรัพยท์างการเงินซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยคงที�และลอยตวัจดัประเภทตามระยะเวลานบัจาก
วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวนัที�ที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัที�ครบกาํหนด 
(แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย : บาท) 
 2561 

 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) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ            

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
  เงินสด 

-  - -  240,109,651  3,357,932  243,467,583 0.05-2.25 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           

เงินลงทุนเพื�อคา้        251,181,348 251,181,348 - 

เงินลงทุนเผื�อขาย 404,262,226  2,850,493,199 12,800,560,480  -  5,099,374,202  21,154,690,107 2.125 - 7.50 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบ 

  กาํหนด 12,250,814 

 

80,000,000 - - 

 

- 

 

92,250,814 0.40-1.00 

เงินลงทุนทั�วไป -  - -  -  8,172,800 8,172,800 - 

เงินให้กูย้ืม -  - 146,932,399 -  -  146,932,399 4.00 - 8.00 

รวม 416,513,040  2,930,493,199  12,947,492,879  240,109,651  5,362,086,282  21,896,695,051  

 
 (หน่วย : บาท) 

 2560 
 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) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ             

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
  เงินสด 

 

137,240 

  

- 

  

- 

  

180,775,180 

  

10,299,302 

  

191,211,722 

 

0.05 - 2.25 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             

เงินลงทุนเพื�อคา้ -  -  -  -  79,999,332  79,999,332 - 

เงินลงทุนเผื�อขาย 617,844,712  2,390,837,653  10,900,648,015  -  4,071,008,209  17,980,338,589 1.94 – 7.50 

เงินลงทุนที�จะถือจนครบ 

  กาํหนด 19,050,000 

 

80,000,000 

 

  - 
 

- 

 

10,000,000 

 

109,050,000 0.25 - 1.80 

เงินลงทุนทั�วไป -  -  -  -  7,458,500  7,458,500 - 

เงินให้กูย้ืม -  -  80,659,989  -  -  80,659,989 4.00 - 8.00 

รวม 637,031,952  2,470,837,653  10,981,308,004  180,775,180  4,178,765,343  18,448,718,132  
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ความเสี�ยงดา้นตราสารทุน 

ความเสี� ยงด้านตราสารทุน คือความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนหรือหุน้ทุนซึ�งทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อมูลค่าเงินลงทุน 

บริษทัไดก้าํหนดให้มีเพดานการลงทุนให้เพื�อผลกระทบกบัเงินกองทุนของบริษทัอยู่ใน
ระดบัที�บริษทัรับได้ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

33.2.2 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมือทางการเงินกนั                 

ในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั บริษทัใชว้ธีิการและสมมติฐาน 
ดงัต่อไปนี�ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์: มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตาม
ราคาที�ซื�อขายกนัในตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี�ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปซึ� งมีจาํนวนที�ไม่เป็นสาระสําคญัถือตาม
ราคาตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนคา้งรับ เบี� ยประกนัภยัคา้งรับ 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี� จากการประกนัภยัต่อ เงินให้กู ้ยืม และเจา้หนี�บริษทั
ประกนัภยัต่อ มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เนื�องจากครบกาํหนด
ชาํระในระยะเวลาอนัสั�น 
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ความเสี�ยงดา้นตราสารทุน 

ความเสี� ยงด้านตราสารทุน คือความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนหรือหุน้ทุนซึ�งทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อมูลค่าเงินลงทุน 

บริษทัไดก้าํหนดให้มีเพดานการลงทุนให้เพื�อผลกระทบกบัเงินกองทุนของบริษทัอยู่ใน
ระดบัที�บริษทัรับได้ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

33.2.2 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมือทางการเงินกนั                 

ในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั บริษทัใชว้ธีิการและสมมติฐาน 
ดงัต่อไปนี�ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์: มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตาม
ราคาที�ซื�อขายกนัในตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี�ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปซึ� งมีจาํนวนที�ไม่เป็นสาระสําคญัถือตาม
ราคาตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนคา้งรับ เบี� ยประกนัภยัคา้งรับ 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี� จากการประกนัภยัต่อ เงินให้กู ้ยืม และเจา้หนี�บริษทั
ประกนัภยัต่อ มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เนื�องจากครบกาํหนด
ชาํระในระยะเวลาอนัสั�น 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินของบริษทัมีมูลค่า
แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งไม่เป็นสาระสาํคญั 

สินทรัพยที์�ทาํการวดัมูลค่ายติุธรรม มีดงันี�  
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์          
สินทรัพย์เพื�อค้า          

หน่วยลงทุน 251,181,348  251,181,348  -  -  251,181,348 

          

สินทรัพย์เผื�อขาย          

หลกัทรัพยรั์ฐบาล 

 และรัฐวิสาหกิจ 7,960,971,091 

 

- 

 

7,960,971,091 

 

- 

 

7,960,971,091 

ตราสารหนี� เอกชน 8,094,344,814  -  8,094,344,814  -  8,094,344,814 

หุ้นทุน 708,718,100  708,718,100  -  -  708,718,100 

หน่วยลงทุน 4,390,656,102  4,103,710,931  286,945,171  -  4,390,656,102 

 21,405,871,455  5,063,610,379 16,342,261,076  -  21,405,871,455 
 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

   ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์เพื�อค้า      

หน่วยลงทุน 79,999,332  79,999,332  -  -  79,999,332 

          

สินทรัพย์เผื�อขาย          

หลกัทรัพยรั์ฐบาล 

 และรัฐวิสาหกิจ 6,699,664,273 

 

- 

 

6,699,664,273 

 

- 

 

6,699,664,273 

ตราสารหนี� เอกชน 7,209,666,107  -  7,209,666,107  -  7,209,666,107 

หุ้นทุน 726,790,510  726,790,510  -  -  726,790,510 

หน่วยลงทุน 3,344,217,699  3,097,988,789  246,228,910  -  3,344,217,699 

 18,060,337,921  3,904,778,631  14,155,559,290  -  18,060,337,921 
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เทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมือทางการเงินกนั                 

ในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ งกนั  บริษทัใช้วิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปนี�ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 1:  
ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อปัจจุบนัของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2:  
(ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี� ซึ� งคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย  
(ข)  ใชมู้ลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ� งคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชี

ที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปซึ� งมีจาํนวนที�ไม่เป็นสาระสําคญัถือตามราคาตาม
บญัชี 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 560.35 ลา้นบาท 
ทั�งนี�การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทั
เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

35. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้มีการแยกแสดงรายการระหว่างสินทรัพย ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  จาํนวน 7,758,300 บาท จากหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ� งมีจาํนวน 
189,758,201 บาท  อย่างไรก็ตาม ในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที�  
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็นยอดสุทธิเป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นจาํนวน 
181,999,901 บาท  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุน้ตามที�ไดร้ายงานไว ้

36.   การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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เทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมือทางการเงินกนั                 

ในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ งกนั  บริษทัใช้วิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปนี�ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 1:  
ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อปัจจุบนัของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2:  
(ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี� ซึ� งคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย  
(ข)  ใชมู้ลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ� งคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชี

ที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปซึ� งมีจาํนวนที�ไม่เป็นสาระสําคญัถือตามราคาตาม
บญัชี 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 560.35 ลา้นบาท 
ทั�งนี�การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทั
เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

35. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้มีการแยกแสดงรายการระหว่างสินทรัพย ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  จาํนวน 7,758,300 บาท จากหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ� งมีจาํนวน 
189,758,201 บาท  อย่างไรก็ตาม ในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที�  
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็นยอดสุทธิเป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นจาํนวน 
181,999,901 บาท  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุน้ตามที�ไดร้ายงานไว ้

36.   การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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 REPORT  OF  THE  INDEPENDENT  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS 

 

TO  THE  SHAREHOLDERS  AND  BOARD  OF  DIRECTORS 

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 
Opinion  
 
We have audited the financial statements of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
(the “Company”), which comprise the statements of financial position as at December 31, 2018, 
and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in 
owners’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, 
including a summary of significant accounting policies.  
 
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of Dhipaya Life Assurance Public Company Limited as at December 31, 
2018, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion  
 
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities 
for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of                 
the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics 
for Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to            
our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities 
in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
Other Information 
 
Management is responsible for the other information. The other information comprises 
information in the annual report, which is expected to be made available to us after the date 
of this auditors’ report. 
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 
 
 

REPORT OF THE INDEPENDENT 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit   
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 
 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read                      
the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our 
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 
 
When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, 
we are required to communicate the matter to those charged with governance and the 
management of the Company. 

 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 
Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 
in accordance with TFRSs, 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. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going 
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends 
to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial 
reporting process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements             
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 
an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect        
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and 
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:  
 
 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those 
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit   
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 3 - 
 
 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company’s internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s 
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, 
we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue 
as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters,                
the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any 
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 
 
 
 
 
 
 Dr. Suphamit Techamontrikul  
 Certified Public Accountant (Thailand) 
BANGKOK Registration No. 3356 
February 20, 2019 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD. 
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017

ASSETS

Cash and cash equivalents 6 243,467,583 191,211,722

Premium receivables 7 110,980,049 97,891,779

Accrued investment income 134,059,209 106,999,546

Reinsurance assets 8 58,478,911 42,527,618

Amount due from reinsurers 9 36,933,972 38,160,889

Investment assets

Investments in securities 10 21,506,295,069 18,176,846,421

Loans 11 146,932,399 80,659,989

Leasehold improvement and equipment 12 33,419,873 44,776,851

Intangible assets 13 57,871,949 25,005,818

Other assets 15 19,113,200 73,672,303

TOTAL  ASSETS 22,347,552,214 18,877,752,936

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

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

UNIT : BAHT 

AS  AT  DECEMBER  31,  2018

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017

LIABILITIES  AND  OWNERS’  EQUITY 

LIABILITIES

Insurance liabilities 16 16,039,044,630    12,727,546,214    

Amount due to reinsurers 17 55,659,566           40,545,981           

Income tax payable 140,125,473         94,600,775           

Employee benefit obligations 18 74,599,590           67,270,903           

Deferred tax liabilities 14,35 112,933,607         181,999,901         

Other liabilities 19 394,458,305         423,771,801         
TOTAL  LIABILITIES 16,816,821,171    13,535,735,575    

OWNERS’  EQUITY

SHARE  CAPITAL

Authorized share capital

2,525,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 2,525,000,000      2,525,000,000      

Issued and paid-up share capital

1,867,837,300 ordinary shares of Baht 1 each,

fully paid 1,867,837,300      1,867,837,300      

1,082,786,110      1,082,786,110      
RETAINED  EARNINGS

Appropriated 

Legal reserve 22 156,240,112         105,151,888         

Unappropriated 1,941,251,597      1,530,926,539      
OTHER  COMPONENTS  OF  EQUITY 482,615,924         755,315,524         

TOTAL  OWNERS’  EQUITY 5,530,731,043      5,342,017,361      

TOTAL  LIABILITIES  AND  OWNERS’  EQUITY 22,347,552,214    18,877,752,936    

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2018

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

UNIT : BAHT 

PREMIUM  ON  ORDINARY  SHARE  CAPITAL
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017

REVENUES

Gross written premiums 7,614,972,977   6,635,081,864     
Less  Premium ceded to reinsurers (408,289,705)    (308,255,318)      
Net  premium written 7,206,683,272  6,326,826,546   

Add (Less) Unearned premium reserve 

          (increased) decreased from prior year (6,684,453)       1,000,423          

Net earned premiums 7,199,998,819  6,327,826,969   

Fee and commission income 87,368,658       65,391,139        

Net investment income 24 765,979,204     635,017,927      

Gain on investment 92,802,153       82,696,986        

Fair value gain 574,402            530,387             

Other income 374,635            187,233             

Total Revenues 8,147,097,871  7,111,650,641   

EXPENSES

Life policies reserve increased from prior year 3,279,306,252  2,650,842,610   

Gross benefits and claim paid 1,374,931,613  1,275,847,655   

Less  Benefits and claim paid recovered

            from reinsurers (260,397,134)   (216,566,635)     

Commissions and brokerages 1,506,501,691  1,494,058,111   

Other underwriting expenses 594,944,125     571,445,950      

Operating expenses 25 391,750,445     354,384,179      

Other expenses 2,378                -               

Total Expenses 6,887,039,370  6,130,011,870   

Profit before income tax expense 1,260,058,501  981,638,771      

Income tax expense 14 (238,294,029)   (192,110,368)     

Net profit 1,021,764,472  789,528,403      

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

 STATEMENT  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018
UNIT : BAHT 
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017

Other comprehensive income 5.1 and 27

Items further be reclassified subsequently 

   to profit or loss

Gain (loss) from remeasuring to fair value

 of available-for-sale investments (321,940,144)   453,995,220      

Amortization of gain on 

  reclassification of investments (20,421,577)     (16,230,223)       

Income tax - other comprehensive income 68,472,344       (87,552,999)       

Items further not be reclassified subsequently 

   to profit or loss

Actuarial gain on defined employee benefit plans 1,487,221         2,080,379          

Income tax - actuarial gain

  on defined employee benefit plans (297,444)          (416,076)            

(272,699,600)   351,876,301      

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEARS 749,064,872     1,141,404,704   

EARNINGS  PER  SHARE 28

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 0.55                   0.42                     

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER

OF  ORDINARY  SHARES SHARES 1,867,837,300   1,867,837,300     

 STATEMENT  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

Other comprehensive income (loss)

  for the years - net of tax

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

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018
UNIT : BAHT 

Notes 2018 2017

Other comprehensive income 5.1 and 27

Items further be reclassified subsequently 

   to profit or loss

Gain (loss) from remeasuring to fair value

 of available-for-sale investments (321,940,144)   453,995,220      

Amortization of gain on 

  reclassification of investments (20,421,577)     (16,230,223)       

Income tax - other comprehensive income 68,472,344       (87,552,999)       

Items further not be reclassified subsequently 

   to profit or loss

Actuarial gain on defined employee benefit plans 1,487,221         2,080,379          

Income tax - actuarial gain

  on defined employee benefit plans (297,444)          (416,076)            

(272,699,600)   351,876,301      

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEARS 749,064,872     1,141,404,704   

EARNINGS  PER  SHARE 28

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 0.55                   0.42                     

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER

OF  ORDINARY  SHARES SHARES 1,867,837,300   1,867,837,300     

 STATEMENT  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

Other comprehensive income (loss)

  for the years - net of tax

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

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018
UNIT : BAHT 
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Note 2018 2017

Net premium written from direct insurance 7,591,973,902   6,671,328,305   
Due from reinsurances (41,447,619)       (52,189,371)       
Interest income 541,278,872      488,914,447      
Dividends received 236,096,917      170,212,393      
Other incomes 1,156,735          857,633             
Benefits payment to life policies and insurance claims
  of direct insurance (1,364,160,697)  (1,234,226,161)  
Commissions and brokerages of direct insurance (1,514,742,218)  (1,499,326,770)  
Other underwriting expenses (602,524,293)     (486,509,498)     
Operating expenses (318,592,078)     (334,924,875)     
Income tax expense (193,660,725)     (253,267,921)     
Investments in securities (3,641,564,142)  (3,091,426,381)  
Loans (59,327,346)       7,051,374          
Deposits at financial institutions 16,799,186        (13,481,751)       

Net cash provided by operating activities 651,286,494      373,011,424      

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Cash proceeds
Sale of equipment - 3,000                 
Cash provided by investing activities - 3,000                 

Cash flows used in
Purchases of equipment (1,395,533)         (7,993,433)         
Purchases of intangible assets (37,283,910)       (8,432,347)         
Cash used in investing activities (38,679,443)       (16,425,780)       
Net cash used in investing activities (38,679,443)       (16,422,780)       

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITY

Cash flows used in
Dividends paid (560,351,190)     (466,959,325)     

Net cash used in financing activity (560,351,190)     (466,959,325)     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 52,255,861          (110,370,681)      
Cash and cash equivalents at the beginning of the years 191,211,722        301,582,403       
Cash and cash equivalents at the end of the years 6 243,467,583        191,211,722       

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

STATEMENT  OF  CASH  FLOWS

CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018
UNIT : BAHT 

 

DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
NOTES  TO  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018 

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, which the Company’s 
principal business activity is the provision of life assurance. The Company’s office is located at 
Dhipaya Insurance Public Company Limited Building, 63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang                       
Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok. 

The Company’s major shareholders are the Government Savings Bank and Dhipaya 
Insurance Public Company Limited, juristic persons incorporated in Thailand, holding 25% 
and 17.76% of the Company’s share capital, respectively. 

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 Company’s financial statements have been prepared in accordance with Thai 
Accounting Standard (TAS) No. 1 (Revised 2017) “Presentation of Financial Statements” 
which was effective for financial periods beginning on or after January 1, 2018 onward, 
and in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission 
regarding “Rules, Procedures, Conditions and Timing for the Preparation and 
Submission of the Financial Statements and Reporting of the Operations of Life 
Insurance Companies B.E. 2559”, dated March 4, 2016 , which is consistent with   
Thai Financial Reporting Standard No. 4 (Revised 2017), “Insurance Contracts”. 

2.3 The financial statements have been prepared under the historical cost convention 
except as disclosed in the significant accounting policies. 

2.4 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the 
current period financial statements. 

During the year ended December 31, 2018, the Company has adopted the revised 
and new financial reporting standards issued by the Federation of Accounting 
Professions which become effective for fiscal year beginning on or after January 1, 
2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes 
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations 
and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial 
statement will not have significant impact to the interim financial statements. 
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DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Cash proceeds
Sale of equipment - 3,000                 
Cash provided by investing activities - 3,000                 

Cash flows used in
Purchases of equipment (1,395,533)         (7,993,433)         
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Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 52,255,861          (110,370,681)      
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DHIPAYA  LIFE  ASSURANCE  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
NOTES  TO  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018 

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, which the Company’s 
principal business activity is the provision of life assurance. The Company’s office is located at 
Dhipaya Insurance Public Company Limited Building, 63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang                       
Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok. 

The Company’s major shareholders are the Government Savings Bank and Dhipaya 
Insurance Public Company Limited, juristic persons incorporated in Thailand, holding 25% 
and 17.76% of the Company’s share capital, respectively. 

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 Company’s financial statements have been prepared in accordance with Thai 
Accounting Standard (TAS) No. 1 (Revised 2017) “Presentation of Financial Statements” 
which was effective for financial periods beginning on or after January 1, 2018 onward, 
and in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission 
regarding “Rules, Procedures, Conditions and Timing for the Preparation and 
Submission of the Financial Statements and Reporting of the Operations of Life 
Insurance Companies B.E. 2559”, dated March 4, 2016 , which is consistent with   
Thai Financial Reporting Standard No. 4 (Revised 2017), “Insurance Contracts”. 

2.3 The financial statements have been prepared under the historical cost convention 
except as disclosed in the significant accounting policies. 

2.4 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the 
current period financial statements. 

During the year ended December 31, 2018, the Company has adopted the revised 
and new financial reporting standards issued by the Federation of Accounting 
Professions which become effective for fiscal year beginning on or after January 1, 
2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes 
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations 
and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial 
statement will not have significant impact to the interim financial statements. 
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2.5 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet 
effective 

2.5.1  Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial   
statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2019 

New Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting Standard 
Interpretation 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding 
Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting Standard 
Interpretation which have been announced in the Royal Gazette and will be 
effective for the financial statements for the period beginning on or after 
January 1, 2019 onwards. 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
  
Thai Financial Reporting Standard Interpretation (“TFRIC”) 
TFRIC 12 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 

There is the key change to the core principle of TFRS 15, which introduces      
a 5-step approach to revenue recognition, as follow: 

Step 1:  Identify the contract(s) with a customer 

Step 2:  Identify the performance obligations in the contract. 

Step 3:  Determine the transaction price 

Step 4:  Allocate the transaction price to the performance obligations in the 
contract 

Step 5:  Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance 
obligation 

Under TFRS 15, an entity recognizes revenue when (or as) a performance 
obligation is satisfied. TFRS 15 will supersede the Standards and Interpretations 
relating to revenue upon its effective date. 

Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding 
Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018 which have been 
announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial 
statements for the period beginning on or after January 1, 2019 onwards. These 
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed 
towards revision of wording and terminology and reference to other TFRSs 
except following TFRSs, which there are revision or additional paragraph and 
accounting guidance. 
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Thai Accounting Standard No. 28 (Revised 2018) “Investment in Associates and 
Joint Ventures” clarifies about the election of measurement an investment in an 
associate or a joint venture at fair value through profit or loss, and clarifies the 
consideration about the impairment of an investment in an associate or a joint 
venture. This accounting standard requires retrospective method for such 
amendment. 

Thai Accounting Standard No. 40 (Revised 2018) “Investment Property” clarifies 
about transfers of investment property to, or from, other accounts when, and only 
when, there is a change in use. This accounting standard requires prospective 
method for such amendment. 

Thai Financial Reporting Standard No. 2 (Revised 2018) “Share-based Payment” 
adds the requirements, which require prospective method for the amendment as 
follows: 

1) The requirement about treatment of vesting and non-vesting for a cash-
settled share-based payment transaction 

2) The requirement about share-based payment transactions with a net 
settlement feature for withholding tax obligations 

3) The requirement about accounting for a modification of a share-based 
payment transaction that changes its classification from cash-settled to 
equity-settled 

Thai Financial Reporting Standard No. 4 (Revised 2018) “Insurance Contracts” 
determines the option for insurance industry to temporarily exempt from 
applying Thai Financial Reporting Standard No. 9 “Financial Instruments” 
(“TFRS 9”). An entity can elect to exempt from TFRS 9 for annual periods 
beginning before January 1, 2022 or before TFRS 17 is effective 

2.5.2   Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial 
statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding 
Thai Financial Reporting Standard Group of Financial Instruments which have 
been announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial 
statements for the period beginning on or after January 1, 2020 onwards, as 
follows: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 32 Financial Instruments: Presentation 
  
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 
  
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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adds the requirements, which require prospective method for the amendment as 
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1) The requirement about treatment of vesting and non-vesting for a cash-
settled share-based payment transaction 

2) The requirement about share-based payment transactions with a net 
settlement feature for withholding tax obligations 
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payment transaction that changes its classification from cash-settled to 
equity-settled 
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These TFRSs make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortized cost; taking into 
account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash 
flows and the Company’s business model, the calculation of impairment 
using the expected credit loss method, and the concept of hedge accounting. 
These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial 
instruments. These TFRSs will supersede the Standards and Interpretations 
relating to the financial instruments upon its effective date. 

The Company’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the Company’s 
financial statements when it becomes effective. The Company’s management is in the 
process to assess the impact of these TFRSs on the financial statements of the Company 
in the period of initial application. 

3. SIGNIFICANT  ACCOUNTING  POLICIES 

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

3.1 Insurance contract classification 
At the initial date, the Company has classified contract as insurance contract by 
determine that the significant insurance risk has been transferred, in the event 
(scenario) that an insured would require the Company to pay significant additional 
benefits in term of commercial content. Once a contract has been classified as 
an insurance contract, it remains an insurance contract until all right and obligations are 
expired. Other contract which the Company has entered with the insured may not be 
classified as an insurance contract at the initial date, but it may be subsequently classified 
as an insurance contract when the significant insurance risk has been transferred. Other 
contracts are classified as investment contracts.  

3.2 Recognition of revenues 

3.2.1 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. 

3.2.2 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. 
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3.2.3 Net income on investments 

 Net income on investments consists of interest income, dividend income less 
investment expenses 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. 

3.2.4 Gains (losses) on investments 

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

3.2.5 Other income 

Other income is recognized on an accrual basis. 

3.3 Recognition of expenses 

3.3.1 Gross benefit and claim paid 

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.  

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. 

Claim paid recovered from reinsurers are recognized as a deduction from claim 
when the insurance risk is transferred to reinsurer. 

3.3.2 Commission and brokerages 

Commission and brokerage fees are recognized on accrual basis. 

3.3.3 Other underwriting expenses and other expenses 

Other underwriting expenses and other expenses are recognized on accrual 
basis. 
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3.2.3 Net income on investments 

 Net income on investments consists of interest income, dividend income less 
investment expenses 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. 

3.2.4 Gains (losses) on investments 

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

3.2.5 Other income 

Other income is recognized on an accrual basis. 

3.3 Recognition of expenses 

3.3.1 Gross benefit and claim paid 

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.  

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. 

Claim paid recovered from reinsurers are recognized as a deduction from claim 
when the insurance risk is transferred to reinsurer. 

3.3.2 Commission and brokerages 

Commission and brokerage fees are recognized on accrual basis. 

3.3.3 Other underwriting expenses and other expenses 

Other underwriting expenses and other expenses are recognized on accrual 
basis. 
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3.4 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at financial institutions and 
all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and 
not subject to withdrawal restrictions. 

3.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

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. 

3.6 Reinsurance assets, amounts due from reinsurers and due to reinsurers 

3.6.1 Reinsurance assets 

Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amounts due from 
reinsurers and insurance reserves refundable from reinsurers. 

Insurance reserves refundable from reinsurers are estimated, based on            
the related reinsurance contracts, on unearned premium reserves and loss 
reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance 
reserve calculation. 

3.6.2 Amounts due from reinsures 

Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance from 
reinsurers and amount deposit on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage 
income, claims and various other items receivable from reinsurers 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. 

3.6.3 Amount due to reinsurers 

Amount 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 under similar reinsurance 
agreement (amounts due from reinsurers 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. 
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3.4 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at financial institutions and 
all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and 
not subject to withdrawal restrictions. 

3.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

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. 

3.6 Reinsurance assets, amounts due from reinsurers and due to reinsurers 

3.6.1 Reinsurance assets 

Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amounts due from 
reinsurers and insurance reserves refundable from reinsurers. 

Insurance reserves refundable from reinsurers are estimated, based on            
the related reinsurance contracts, on unearned premium reserves and loss 
reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding insurance 
reserve calculation. 

3.6.2 Amounts due from reinsures 

Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance from 
reinsurers and amount deposit on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage 
income, claims and various other items receivable from reinsurers 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. 

3.6.3 Amount due to reinsurers 

Amount 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 under similar reinsurance 
agreement (amounts due from reinsurers 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. 
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3.7 Investments in securities 

Investments in held-for-trading securities are determined at fair value. Gains or 
losses arising from changes in fair 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 fair 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 allowance for impairment. 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. 

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 debt securities is based on the yield 
curve as announced by the Thai Bond Market Association. Fair value of unit trusts is 
valued at net asset value. 

Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity 
debt securities 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 the 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. 
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3.8 Loans and allowance for doubtful accounts 

Loans are stated at net realizable value. The Company sets up an allowance for doubtful 
accounts based on the estimated loss that may incur in collection of receivables, on              
the basis of collection experiences, analysis of debt aging and the appraisal value of                     
the collateral of each debt. 

3.9 Leasehold improvement and equipment, and depreciation 

Leasehold improvement and equipment are stated at cost less accumulated depreciation 
and allowance for loss on impairment (if any). 

Depreciation of leasehold improvement and equipment are calculated by reference 
to their costs on the straight-line method over the following estimated useful lives 
of assets as follows: 

Leasehold improvement 10  years 
Office equipment 5 - 10  years 
Computer 5  years 

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

No depreciation is provided for construction in process. 

An item of equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected on its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of 
asset is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income 
when the asset is derecognized.  

3.10 Intangible assets and amortization 

Intangible assets representing computer softwares are stated at cost netted of 
accumulated amortization. The amortization is calculated by the straight line method 
over the estimated useful lives of the assets for the period of 3 - 10 years. 

3.11 Impairment of assets 

The Company assesses at each end of the reporting period 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. 
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3.12 Insurance liabilities 

3.12.1 Long-term insurance contract reserve 

Long-term insurance contract 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”). The key assumptions included lapse 
rate or surrender rates, selling and administrative expenses, mortality and 
morbidity rates, discount rates and non-guaranteed dividend rates.  

3.12.2 Short-term insurance contract 

(1) Loss reserves  

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. 

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. 

(2)  Premium reserves 

(2.1) 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 (1/365 basis). 

(2.2) 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 when it exceeds                     
the unearned premium reserve. 
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(3) Unpaid policy benefits 

Unpaid policy benefits are recorded at the estimated amount to be paid 
based on the claims notified by the insured or due as policy conditions. 

(4) Other insurance liabilities 

Other insurance liabilities are recorded at deposit amount from the 
insured or amount due to the insured. 

3.13 Employment benefits 

3.13.1 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. 

The Company recorded contribution amount for employee provident fund 
as expense when incurred. 

3.13.2 Short-term employee benefits  

Short-term employee benefits obligation such as salary and bonus 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.  

3.13.3 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. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by using the 
projected unit credit method which is 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. 
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3.14 Lease agreements 

Operating lease agreements 

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. 

3.15 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 
at the end of reporting period. 

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 
the reporting period. Deferred tax assets shall be reduced to the extent that utilized 
taxable profits decreased. Any 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 
is recognized directly in the statement of changes in owners’ equity if the income 
tax relates to the transactions that recognized directly in owners’ equity. 
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3.16 Basic earnings per share 

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit by the number of 
weighted average ordinary shares outstanding at the end of the reporting period.  
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. 

3.17 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. 

4. SIGNIFICANT  ACCOUNTING  JUDGEMENT  AND  ESTIMATES 

In the application of the Company’s accounting policies described above, the management 
is required to make judgments in estimates and set assumptions that affect the reported 
amounts of assets, liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at  
the date of the statement of financial position including 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: 

4.1 Long-term insurance contract 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.  

112
   ทิพยประกันชีวิต
รายงานประจำาปี 2561

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   112 4/10/19   6:26 PM



 
- 13 - 

 
 

4.2 Loss reserves  

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 end 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 using historical information and statistical models, based on 
standard actuarial claims projection techniques. 

4.3 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 fair value 
measurement date. 

Information about valuation techniques and inputs used in determining the fair value 
of various assets and liabilities are disclosed in Note 33.2.2. 

4.4 Provisions for employee benefit 

The obligations under the defined benefit plan are determined based on actuarial 
techniques. Such determination is made based on various assumptions, including 
discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

Past service cost related to plan amendment is recognized as an expense in the statement 
of profit or loss when the plan amendment is effective. 

4.5 Leases 

 In determining whether a leases is to be classified as an operating leases or finance leases, 
the management is required to use judgment regarding whether significant risk and 
rewards of ownership of the leased  asset has been transferred, taking into consideration 
terms and conditions of the arrangement. 
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5. SUPPLEMENTARY  DISCLOSURES  OF  CASH  FLOW  INFORMATION 

5.1 Non-cash items 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, changes in surplus (deficit) which is 
presented in other components of equity are as follows: 

  2018  2017 
 Amount 

before tax 
 Income tax  

expenses 
 Amount 

net of tax 
 Amount 

before tax 
 Income tax  

expenses 
 Amount 

net of tax 
   (revenue)       (revenue)   
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Gain (loss) from re-measuring to 

fair value of available-for-sale 
investments  (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043)  363,196,177 

Amortization of gain on 
reclassification of investments (20,421,577)  4,084,315  (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044  (12,984,179) 

Total (342,361,721)  68,472,344  (273,889,377)  437,764,997  (87,552,999)  350,211,998 

5.2 Cash proceed (paid) for equipment for the years ended December 31, 2018 and 
2017 are as follows: 

2018 2017 
Baht  Baht 

Cash proceeds from equipment   
Receivable from equipment - beginning -  - 
Sales of equipment -  3,000 

 -  3,000 
Less  Cash proceeds from equipment  -  (3,000) 
Receivable from equipment - ending -  - 
   

Cash paid for equipment   
Payable from equipment - beginning -  459,108 
Purchases of equipment 1,395,533  7,534,325 

 1,395,533  7,993,433 
Less  Cash paid for equipment  (1,395,533)  (7,993,433) 
Payable from equipment- ending -  - 

5.3 Cash paid for intangible assets for the years ended December 31, 2018 and 2017 are 
as follows: 

2018 2017 
Baht  Baht 

Cash paid for intangible assets 
Payable from intangible assets - beginning -  355,240 
Purchases of intangible assets 37,283,910  8,077,107 
 37,283,910  8,432,347 

Less  Cash paid intangible assets (37,283,910)  (8,432,347) 
Payable from intangible assets - ending -  - 
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5.4 Cash proceed (paid) for sales and purchases of investment in securities for the years 
ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 
 2018 2017 
 Baht  Baht 
Cash proceeds from sales of investment in securities    

Receivable from sales of investment - beginning 46,286,023  8,396,007 
Sales of investment in securities 4,842,646,282  5,936,950,795 
 4,888,932,305  5,945,346,802 
Less  Cash proceeds from sales of investment    

in securities (4,888,932,305)  (5,899,060,779) 
Receivable from sales of investment - ending  
  (see Note 15) 

 
- 

  
46,286,023 

   
Cash paid for sales of investment in securities    

Payable from purchase of investment - beginning 53,599,410  4,424,729 
Purchases of investment in securities 8,476,897,037  9,039,661,841 
 8,530,496,447  9,044,086,570 
Less  Cash paid for purchase of investment     

in securities (8,530,496,447)  (8,990,487,160) 
Payable from purchase of investments - ending  
  (see Note 19) 

 
- 

  
53,599,410 

6. CASH  AND  CASH  EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 

2018  2017 
 Baht  Baht 

   
Cash on hand 1,083,062 10,385,059 
Deposit at financial institutions without  
  fixed maturity date 

 
242,384,521 

 
180,689,423 

Deposits at financial institutions with   
  fixed maturity date 

 
- 

 
137,240 

Cash and cash equivalents 243,467,583 191,211,722 

7. PREMIUM  RECEIVABLES 

Premium receivables due from direct insurance as at December 31, 2018 and 2017 consist 
of following: 

 2018  2017 
 Baht  Baht 
  
Not yet due 107,270,317  97,740,998 
Not over 30 days 2,578,905  155,780 
Over 30 - 60 days 1,125,811     2,099 
Over 60 - 90 days 5,016  - 
Over 90 days 276,338  269,240 
Less Allowance for doubtful accounts (276,338)   (276,338) 
otal premium receivables 110,980,049  97,891,779 
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8. REINSURANCE  ASSETS 

Reinsurance assets as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 

2018  2017 
Baht  Baht 

Insurance reserve refundable from reinsurer    
Loss reserve 12,955,481  15,691,273 
Premium reserve - unearned premium reserve 45,523,430  26,836,345 

Total reinsurance assets (see Note 16) 58,478,911  42,527,618 

9. AMOUNT  DUE  FROM  REINSURERS 

Amount due from reinsurers as at December 31, 2018 and 2017 consist of following:  
 2018  2017 
 Baht  Baht 
    

Amount due from reinsurers    
Not yet due 36,933,972 38,160,889 

Total due from reinsurers 36,933,972 38,160,889 

10. INVESTMENTS  IN  SECURITIES 

Investments in securities as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 
 2018  2017 
 Cost/  Fair   Cost/  Fair  
 Amortized cost  value  Amortized cost  value 
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Held-for-trading investments    
Unit trusts 251,078,579  251,181,348 80,000,000  79,999,332 
Total 251,078,579  251,181,348 80,000,000  79,999,332 
Add (Less) Unrealized gain (loss)  102,769  -  (668)  - 
Total held-for-trading investments 251,181,348  251,181,348  79,999,332  79,999,332 

        
Available-for-sale investments        

Government and State Enterprise  
  Securities 7,689,629,011  7,960,971,091  6,296,985,865 

 
6,699,664,273 

Private enterprise debt securities 7,826,863,692  8,094,344,814  6,864,958,055  7,209,666,107 
Equity securities 838,690,311  708,718,100  707,325,385  726,790,510 
Unit trusts 4,192,723,122  4,390,656,102  3,161,923,591  3,344,217,699 
Total 20,547,906,136  21,154,690,107  17,031,192,896  17,980,338,589 
Add Unrealized gain 606,783,971  -  949,145,693  - 
Total available-for-sale investments 21,154,690,107  21,154,690,107  17,980,338,589  17,980,338,589 

     
Held-to-maturity investments        

Government and State Enterprise  
  securities 80,000,000    80,000,000 

 
 

Deposit at financial institutions         
with original maturity        
more than 3 months 12,250,814    29,050,000   

Total held-to-maturity investments 92,250,814    109,050,000   
     

General investments        
Equity securities 8,172,800    7,458,500   
Total general investments 8,172,800    7,458,500   

Total investments in securities  21,506,295,069    18,176,846,421   
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The remaining maturity of debt securities 

Investments in debt securities which were classified as available-for-sale and held-to-maturity 
investments were aged by the remaining period to maturities as follows: 

 As at December 31, 2018 
 Maturity 
 1 year  1 - 5 years  Over 5 years  Total 
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Available-for-sale investments        
Government and State Enterprise securities 167,430,119  905,881,962  6,616,316,930  7,689,629,011 
Private enterprises debt securities 235,060,681  1,814,864,829  5,776,938,182  7,826,863,692 
Unrealized gain  1,771,426  129,746,408  407,305,368  538,823,202 

Total available-for-sale investments 404,262,226  2,850,493,199  12,800,560,480  16,055,315,905 
        
Held-to-maturity investments        
State Enterprise securities -  80,000,000  -  80,000,000 

Total held-to-maturity investments -  80,000,000  -  80,000,000 
 

As at December 31, 2017 
 Maturity 
 1 year  1 - 5 years  Over 5 years  Total 
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Available-for-sale investments        
Government and State Enterprise securities 394,979,536  875,297,490  5,026,708,839  6,296,985,865 
Private enterprises debt securities 218,111,037  1,392,155,332  5,254,691,686  6,864,958,055 
Unrealized gain  4,754,139  123,384,831  619,247,490  747,386,460 

Total available-for-sale investments 617,844,712  2,390,837,653  10,900,648,015  13,909,330,380 
        
Held-to-maturity investments        
State Enterprise securities -  80,000,000  -  80,000,000 

Total held-to-maturity investments -  80,000,000  -  80,000,000 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company’s debt securities - bonds and debentures 
which were classified as available-for-sale at fair value of Baht 4,014.25 million and Baht 3,142.32  
million, respectively, have been pledged and been used for assets reserved with the Registrar in 
accordance with the Life Assurance Act (see Note 30). 

11. LOANS  

Loans and accrued interest income as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 

 Loans and accrued interest income which have policies as collateral 
 2018  2017 
 Principal  Accrued  Principal  Accrued 
   interest income    interest income 
Due date Baht  Baht  Baht  Baht 

Not yet due 146,932,399  12,217,965  80,659,989  10,097,513 

Accrued interest income is presented under the caption of “Accrued income on investments” 
in the statements of financial position. 
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12. LEASEHOLD  IMPROVEMENT  AND  EQUIPMENT 

Leasehold improvement and equipment as at December 31, 2018 and 2017 consists of 
following: 

 Leasehold 
improvement 

 Office 
equipment 

 Computers  Construction  
  in process 

 Total 

 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Cost          
Cost as at January 1, 2017 20,161,196  15,989,191  37,491,500  683,730  74,325,617 

Purchases during the year 1,357,535  2,198,755  3,978,035  -  7,534,325 
Disposals during the year -  -    (34,775)  -  (34,775) 
Transfer in (out) 674,100  9,630  -  (683,730)  - 

Cost as at December 31, 2017 22,192,831  18,197,576  41,434,760  -  81,825,167 
Purchases during the year 7,010  518,613  869,910  -  1,395,533 
Disposals during the year -  (7,918)  -  -  (7,918) 

Cost as at December 31, 2018 22,199,841  18,708,271  42,304,670  -  83,212,782 
          
Accumulated depreciation          
Accumulated depreciation as at 
  January 1, 2017 1,361,771  4,002,672  18,681,130  -  24,045,573 

Depreciation on disposals -  -  (33,075)  -  (33,075) 
Depreciation for the year 2,315,807  2,946,320  7,773,691  -  13,035,818 

Accumulated depreciation as at  
  December 31, 2017 3,677,578  6,948,992  26,421,746  -  37,048,316 

Depreciation on disposals -  (5,540)  -  -  (5,540) 
Depreciation for the year 2,336,132  3,129,655  7,284,346  -  12,750,133 

Accumulated depreciation as at  
  December 31, 2018 6,013,710  10,073,107  33,706,092 

 -  
49,792,909 

          
Net carrying amount          
December 31, 2018 16,186,131  8,635,164  8,598,578  -  33,419,873 
December 31, 2017 18,515,253  11,248,584  15,013,014  -  44,776,851 

Depreciation for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Baht 12.75 million 
and Baht 13.04 million, respectively, were included in operating expenses. 

As at December 31, 2018 and 2017, the gross carrying amount of the fully depreciated equipment 
but still in use are Baht 12.23 million and Baht 7.24 million, respectively. 
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13. INTANGIBLE  ASSETS 

 Computer 
Software 

 Software under 
installation 

 Total 

 Baht  Baht  Baht 
Cost      
Cost as at January 1, 2017 35,196,963  1,109,188  36,306,151 

Purchases during the year  4,188,738  3,888,369  8,077,107 
Transfer in (out) 300,000  (300,000)  - 

Cost as at December 31, 2017 39,685,701  4,697,557  44,383,258 
Purchases during the year 1,689,739  35,594,171  37,283,910 
Transfer in (out) 650,293  (650,293)  - 

Cost as at December 31, 2018 42,025,733  39,641,435  81,667,168 

Accumulated amortization      
Accumulated amortization as at January 1, 2017 15,886,783  -  15,886,783 

Amortization for the year 3,490,657  -  3,490,657 
Accumulated amortization as at December 31, 2017 19,377,440  -  19,377,440 

Amortization for the year 4,417,779  -  4,417,779 
Accumulated amortization as at December 31, 2018 23,795,219  -  23,795,219 

Net carrying amount 
     

December 31, 2018 18,230,514  39,641,435  57,871,949 
December 31, 2017 20,308,261  4,697,557  25,005,818 

Amortization for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Baht 4.42 million 
and Baht 3.49 million, respectively, were included in operating expenses. 

As at December 31, 2018 and 2017, the gross carrying amount of the fully amortization 
computer software but still in use are Baht 7.35 million and Baht 7.35 million, respectively. 

119
DHIPAYA LIFE ASSURANCE
               ANNUAL REPORT 2018

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   119 4/10/19   6:26 PM



 
- 20 - 

 
 

14. DEFERRED  TAX  ASSETS / LIABILITIES  AND  INCOME  TAX  EXPENSE 

Deferred tax assets / liabilities as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following: 

2018  2017 
Baht  Baht 

    
Deferred tax liabilities 112,933,607 181,999,901 

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, 
 2018  profit or loss  other  2018 
     comprehensive   
     income (loss)   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Deferred tax assets        
Provision for claims incurred  
 but not reported (IBNR) 1,594,820  3,799  -  1,598,619 
Provision for unallocated loss  
 adjustment expenses (ULAE) 446,909  (102,135)    344,774 
Post-employment benefit 2,664,898  744,715  -  3,409,613 
Loss (gain) on defined  
 employee benefit obligations  929,320  -  (297,444)  631,876 
Revaluation on fair value of  

available-for-sale investments -  -  6,671,893  6,671,893 
Outstanding claims reserve 2,122,353  265,568  -  2,387,921 

Total 7,758,300  911,947  6,374,449  15,044,696 
        

Deferred tax liabilities        
Revaluation on fair value of  

available-for-sale investments 57,716,136  -  (57,716,136)  - 
Devaluation on reclassification of 

investment 132,042,065  -  (4,084,316)  127,957,749 
Revaluation on fair value of  
   held-for-trading investments -  20,554  -  20,554 

Total 189,758,201  20,554  (61,800,452)  127,978,303 
Deferred tax assets / liabilities - net (181,999,901)  891,393  68,174,901  (112,933,607) 
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 Balances at  Items as  Items as  Balances at 
 January 1,  recognized into  recognized into  December 31, 
 2017  profit or loss  other  2017 
     comprehensive   
     income (loss)   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Deferred tax assets        
Provision for losses incurred  
  but not reported claims (IBNR) 1,034,675  560,145  -  1,594,820 
Provision for unallocated loss  
  adjustment expenses (ULAE) 333,239  113,670  -  446,909 
Post-employment benefit 2,634,455  30,443  -  2,664,898 
Loss (gain) on defined  
  employee benefit obligation  

 
1,345,396 

 
-  (416,076)  929,320 

Revaluation on fair value of  
  available-for-sale investment 33,082,907 

 
- 

 

(33,082,907) 

 

- 
Outstanding claims reserve 1,548,538 573,815 - 2,122,353 

Total 39,979,210 1,278,073 (33,498,983) 7,758,300 
Deferred tax liabilities        

Revaluation on fair value of  
  available-for-sale investment -  -  57,716,136  57,716,136 
Devaluation on reclassification 
of investment 135,288,109  -  (3,246,044)  132,042,065 

Total 135,288,109 -  54,470,092  189,758,201 
Deferred tax assets / liabilities - net (95,308,899)  1,278,073  (87,969,075)  (181,999,901) 

Income tax expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 
2018  2017 
Baht  Baht 

   
Current income tax expense 243,707,571  194,486,921 
Adjustments of income tax in the current year   

in relation to income tax of prior year (4,522,149)  (1,098,480) 
Deferred tax expense (891,393)  (1,278,073) 
Income tax expense per the statements of  profit or loss 
  and other comprehensive income 238,294,029  192,110,368 

Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as 
follows: 
 2018 2017 
 Tax Rate  Amount  Tax Rate  Amount  
 (%) (Baht) (%) (Baht) 
     
Profit before income tax expense   1,260,058,501    981,638,771 
Income tax using the corporation tax rate 20.00  252,011,700  20.00  196,327,754 
Reversal of expenses not deductible for tax purposes  (0.73)  (9,195,522)  (0.32)  (3,118,906) 
Tax on under provided in prior year (0.36)  (4,522,149)  (0.11)  (1,098,480) 
Total 18.91  238,294,029  19.57  192,110,368 

The Company uses tax rate of 20% for corporate income tax calculation and deferred tax 
calculation. 
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 Balances at  Items as  Items as  Balances at 
 January 1,  recognized into  recognized into  December 31, 
 2017  profit or loss  other  2017 
     comprehensive   
     income (loss)   
 Baht  Baht  Baht  Baht 

Deferred tax assets        
Provision for losses incurred  
  but not reported claims (IBNR) 1,034,675  560,145  -  1,594,820 
Provision for unallocated loss  
  adjustment expenses (ULAE) 333,239  113,670  -  446,909 
Post-employment benefit 2,634,455  30,443  -  2,664,898 
Loss (gain) on defined  
  employee benefit obligation  

 
1,345,396 

 
-  (416,076)  929,320 

Revaluation on fair value of  
  available-for-sale investment 33,082,907 

 
- 

 

(33,082,907) 

 

- 
Outstanding claims reserve 1,548,538 573,815 - 2,122,353 

Total 39,979,210 1,278,073 (33,498,983) 7,758,300 
Deferred tax liabilities        

Revaluation on fair value of  
  available-for-sale investment -  -  57,716,136  57,716,136 
Devaluation on reclassification 
of investment 135,288,109  -  (3,246,044)  132,042,065 

Total 135,288,109 -  54,470,092  189,758,201 
Deferred tax assets / liabilities - net (95,308,899)  1,278,073  (87,969,075)  (181,999,901) 

Income tax expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 
2018  2017 
Baht  Baht 

   
Current income tax expense 243,707,571  194,486,921 
Adjustments of income tax in the current year   

in relation to income tax of prior year (4,522,149)  (1,098,480) 
Deferred tax expense (891,393)  (1,278,073) 
Income tax expense per the statements of  profit or loss 
  and other comprehensive income 238,294,029  192,110,368 

Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as 
follows: 
 2018 2017 
 Tax Rate  Amount  Tax Rate  Amount  
 (%) (Baht) (%) (Baht) 
     
Profit before income tax expense   1,260,058,501    981,638,771 
Income tax using the corporation tax rate 20.00  252,011,700  20.00  196,327,754 
Reversal of expenses not deductible for tax purposes  (0.73)  (9,195,522)  (0.32)  (3,118,906) 
Tax on under provided in prior year (0.36)  (4,522,149)  (0.11)  (1,098,480) 
Total 18.91  238,294,029  19.57  192,110,368 

The Company uses tax rate of 20% for corporate income tax calculation and deferred tax 
calculation. 
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15. OTHER  ASSETS 

Other assets as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 

2018  2017 
Baht  Baht 

    
Prepaid expenses 5,461,702   12,994,543  
Deposits 9,154,371     7,424,027  
Receivable from sale of investment -   46,286,023  
Others 4,497,127     6,967,710  

Total 19,113,200   73,672,303  

16. INSURANCE  LIABILITIES 

Insurance liabilities as at December 31, 2018 and 2017 consist of following; 

 2018  2017 
 Insurance  Reinsurance  Net  Insurance  Reinsurance  Net 
 liabilities  of liabilities    liabilities  of liabilities   
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
   (see Note 8)      (see Note 8)   

Long-term insurance           
contract reserve 15,789,104,770  -  15,789,104,770 12,509,798,518  -  12,509,798,518 

Loss reserve            
- Reserves for incurred            

and reported  15,810,912  (3,074,641)  12,736,271  12,719,688  (1,281,704)  11,437,984 
- Reserves for incurred but         

not reported (IBNR) 18,801,140  (9,880,840)  8,920,300  23,791,995  (14,409,569)  9,382,426 
Total loss reserve 34,612,052  (12,955,481)  21,656,571  36,511,683  (15,691,273)  20,820,410 
Premium reserve           

- Unearned premium           
 reserve 75,490,746  (45,523,430)  29,967,316  50,119,208  (26,836,345)  23,282,863 

Unpaid policy benefits 64,589,948  -  64,589,948  54,060,310  -  54,060,310 
Other insurance liabilities 75,247,114  -  75,247,114  77,056,495  -  77,056,495 

Total 16,039,044,630  (58,478,911)  15,980,565,719  12,727,546,214  (42,527,618)  12,685,018,596 

The assumptions used to measure asset, liability, income and expense resulting from 
insurance contract have determined as following: 

(1) Mortality and persistency assumption 

1.1) The mortality rates of long-term insurance contract are based on Thai Mortality 
ordinary 2017 (TMO17 Table) and Thai Pension table 2009 (TPO Table) which 
the Company compares the latest experience of the death of insurer with TMO17 
Table and TPO Table to determine the assumption for calculation long-term 
insurance contract reserve. 

1.2) The persistency rates using to calculate the long-term insurance contract reserve is 
derived from past actual experience of insurers’ claims to the Company grouped 
by the similar type of insurance product. 
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(2) Loss ratios assumption 

The Company considers claim development triangles, absolute compensation ratio in 
the past, including consideration of changing in insurance risk selection, and 
compensation policy grouped by the similar type of insurance product. 

(3) Related expense assumption 

3.1) Unallocated Loss Adjustment Expenses (ULAE) is considered for appropriate 
of assumption from past experience of ULAE compared to claim incurred each 
year. 

3.2) Operation expenses for long-term insurance contract is considered on the 
adequacy of cost per unit used in calculating insurance reserved compared to 
the actual cost incurred on a yearly basis which not including cost directly paid 
to agents and brokers. 

(4)  Discount rate assumption for calculation long-term insurance contract  

Discount rate is based on the weighted average of yield on government bonds in 
accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission regarding 
“Asset and liability measurement of Life Insurance Companies B.E. 2554”. 

(5)  Assumption of benefits paid to insurers 

Guaranteed benefits paid to insurers are based on the condition in the policy. 
The Company does not have obligation under non-guaranteed benefits. 

16.1 Long-term insurance contract reserve 
 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   
Balances at beginning of year 12,509,798,518 9,858,955,908 
Policy reserve for new policies and in force policies 4,732,027,087 3,491,207,985 
Policy reserve decrease from payment benefit,    

lapses and surrenders (1,238,761,186) (1,157,939,417) 
Adjustments due to changes in assumptions (213,959,649) 317,574,042 
Balances at end of year 15,789,104,770 12,509,798,518 

 

122
   ทิพยประกันชีวิต
รายงานประจำาปี 2561

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   122 4/10/19   6:26 PM



 
- 23 - 

 
 

(2) Loss ratios assumption 

The Company considers claim development triangles, absolute compensation ratio in 
the past, including consideration of changing in insurance risk selection, and 
compensation policy grouped by the similar type of insurance product. 

(3) Related expense assumption 

3.1) Unallocated Loss Adjustment Expenses (ULAE) is considered for appropriate 
of assumption from past experience of ULAE compared to claim incurred each 
year. 

3.2) Operation expenses for long-term insurance contract is considered on the 
adequacy of cost per unit used in calculating insurance reserved compared to 
the actual cost incurred on a yearly basis which not including cost directly paid 
to agents and brokers. 

(4)  Discount rate assumption for calculation long-term insurance contract  

Discount rate is based on the weighted average of yield on government bonds in 
accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission regarding 
“Asset and liability measurement of Life Insurance Companies B.E. 2554”. 

(5)  Assumption of benefits paid to insurers 

Guaranteed benefits paid to insurers are based on the condition in the policy. 
The Company does not have obligation under non-guaranteed benefits. 

16.1 Long-term insurance contract reserve 
 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   
Balances at beginning of year 12,509,798,518 9,858,955,908 
Policy reserve for new policies and in force policies 4,732,027,087 3,491,207,985 
Policy reserve decrease from payment benefit,    

lapses and surrenders (1,238,761,186) (1,157,939,417) 
Adjustments due to changes in assumptions (213,959,649) 317,574,042 
Balances at end of year 15,789,104,770 12,509,798,518 
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16.2 Short-term insurance contract reserve 

16.2.1 Loss reserve 
 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   
Balances at beginning of years 36,511,683 23,754,017 
Claims and loss adjustment expenses incurred  

during the years 135,788,933 104,293,346 
Adjustments due to claims incurred in prior years (15,281,395) (2,642,896) 
Adjustments due to changes in claims estimation  

from assumptions 
 

188,296 
 

(550,125) 
Claim paid during the years (122,595,465) (88,342,659) 
Balances at end of years 34,612,052 36,511,683 

16.2.2 Unearned premium reserve 

 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   

Balances at beginning of the years 50,119,208  50,604,896 
Premium written for the years 191,805,822  137,340,552 
Earned premium written for the years (166,434,284)  (137,826,240) 
Balances at end of years 75,490,746  50,119,208 

As at December 31, 2018 and 2017, unexpired risk reserve amounted to  
Baht 55.98 million and Baht 38.79 million, respectively, has not been 
established because the unexpired risk reserve is lower than the unearned 
premium reserve. 

16.3 Claim development triangles 

16.3.1 Claim development triangles - gross of reinsurance 
 

As at December 31, 2018 
Unit : Baht 

Accident year  2014  2015  2016  2017  2018  Total 

Loss Reserve             

- As at the year ended  320,775,918 173,808,127 95,106,142 99,616,883 132,820,120  
- Next year  322,709,938  175,375,786  88,900,474  82,002,232    
- Next 2  years  323,407,032  175,323,107  88,776,431    
- Next 3 years  324,820,634  175,323,107        
- Next 4 years 324,820,634         

Ultimate claim  
 

324,820,634  
 

175,323,107  
 

88,776,431  
 

82,002,232  
 

132,820,120 
 

803,742,524 
Accumulated claim paid  324,820,634  175,323,107  88,776,431  81,727,412  98,482,888 769,130,472 

Total case reserve  -  -  -        274,820 
  

34,337,232 34,612,052 
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As at December 31, 2017 
Unit : Baht 

Accident year  2013  2014  2015  2016  2017  Total 

Loss Reserve             

- As at the year ended  431,247,309  320,775,918  173,808,127  95,106,142  99,616,883   
- Next year  440,953,364  322,709,938  175,375,786  88,900,474     
- Next 2  years  441,624,362  323,407,032  175,323,107       
- Next 3 years  441,624,362  324,820,634         
- Next 4 years 441,641,558         
Ultimate claim  441,641,558  324,820,634  175,323,107  88,900,474  99,616,883  1,130,302,656 
Accumulated claim paid  441,641,558  324,820,634  175,323,107  88,827,025  63,178,649  1,093,790,973 

Total case reserve  -  -  -  73,449  36,438,234  36,511,683 
 

16.3.2 Claim development triangles - net 

As at December 31, 2018 
Unit : Baht 

Accident year  2014  2015  2016  2017  2017  Total 

Loss Reserve             

- As at the year ended  139,159,313 68,458,279 56,741,362 62,748,221 85,663,661  
- Next year  139,703,696  68,930,005  53,294,233  51,991,015    
- Next 2  years  139,906,187  68,896,249  53,294,233    
- Next 3 years  140,275,023  68,896,249        
- Next 4 years 140,275,023         

          
Ultimate claim  140,275,023  68,896,249  53,294,233  51,991,015  85,663,661 400,120,181 
Accumulated claim paid  140,275,023  68,896,249  53,294,233  51,915,103  64,083,002 378,463,610 

Total case reserve  -  -  - 75,912 21,580,659 21,656,571 
 
As at December 31, 2017 

Unit : Baht 

Accident year  2013  2014  2015  2016  2017  Total 

Loss Reserve             

- As at the year ended  223,888,470  139,159,313  68,458,279  56,741,362  62,748,221   
- Next year  226,656,918  139,703,696  68,930,005  53,294,233     
- Next 2  years  226,852,103  139,906,187  68,896,249       
- Next 3 years  226,852,103  140,275,023         
- Next 4 years 226,868,760         

         
Ultimate claim  226,868,760  140,275,023  68,896,249  53,294,233  62,748,221  552,082,486 
Accumulated claim paid  226,868,760  140,275,023  68,896,249  53,268,983  41,953,061  531,262,076 

Total case reserve  -  -  -  25,250  20,795,160  20,820,410 
 
 

16.4 Unpaid policy benefits 

 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   

Death  49,599,133   39,032,583  
Permanent disability claims    5,208,312     3,591,413  
Surrender     4,648,627     5,111,644  
Experience     4,402,343     6,076,171  
Maturity        727,399        244,543  
Dividend            4,134            3,956  

Total 64,589,948  54,060,310  
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16.5 Other insurance liabilities 

 As at December 31, 
 2018 2017 
 Baht Baht 
   

Deposit for the premium settlement 43,641,218  
 

46,633,931 
Deposit from policy benefit payment 15,356,910  15,659,389 
Amount due to insured 16,248,986  14,763,175 

75,247,114  77,056,495 

17. AMOUNT  DUE  TO  REINSURERS 

Amount due to reinsurers as at December 31, 2018 and 2017 consist of following:  

 As at December 31, 
 2018  2017 
 Baht  Baht 
    

Amount due to reinsurers    55,659,566  40,545,981 

18. EMPLOYEE  BENEFIT  OBLIGATIONS 

The Company operates post-employee benefit plans under the Labor Protection Act, which are 
considered as unfunded benefit plans. 

Employment benefit obligations as at December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

 2018  2017 
Baht  Baht 

   
Short-term employee benefit obligations 54,392,146 49,299,813 
Post-employment benefit obligations 20,207,444 17,971,090 

 74,599,590 67,270,903 
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Movement in the present value of the post-employment benefit obligations for the years 
ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

2018 2017 
Baht  Baht 

Beginning balances of post-employment     
benefit obligations 17,971,090  19,899,255 

Expenses recognized in the statement of profit or loss     
and other comprehensive income    

Current service cost 3,589,694  3,395,424 
Interest cost 421,601  495,358 
Benefits paid (287,720)  (3,738,568) 
Components of employee benefit costs recognized     

in profit or loss 21,694,665  20,051,469 

Actuarial (gains) losses in the statement of profit     
or loss and other comprehensive income     

- from experience adjustments (2,450,663)  (2,893,076) 
- from changes in financial assumptions  2,166,841 628,435 
-  from changes in demographic assumption (1,203,399)  184,262 

Recognized of employee benefit costs recognized    
in other comprehensive income (1,487,221)  (2,080,379) 

Ending balances of post-employment benefit obligations 20,207,444  17,971,090 

Principle assumptions in accordance with actuarial techniques as at December 31, 2018 
and 2017 were as follows: 
 2018 2017 

(% per annum) (% per annum) 
   
Discount rates 1.76 - 3.82 1.43 - 3.93 
Future salary incremental rates 6.00 - 8.00 4.50 - 7.50 
Staff turnover rates 0 - 18.00 0 - 18.00 
Retirement age 55 or 60  years 55 or 60  years 
Mortality rates 100.00 of Thailand  

Mortality Ordinary table 2017 
with adjustment of 3% per annum 

100.00 of Thailand  
Mortality Ordinary table 2017 

with adjustment of 3% per annum 
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As at December 31, 2018 and 2017, the weighted-average duration of employee benefit 
obligations were 14 years. 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, 2018 were as follows:  

Impact on the employee benefit obligations 
increases (decreases) 

as at December 31, 2018 
Baht 

  
Discount rate - decrease by 1% 2,161,323 
Discount rate - increase by 1%    (1,877,720) 
  
Salary increase rate - decrease by 1%    (1,840,623) 
Salary increase rate - increase by 1% 2,070,947 
  
Staff turnover rate - decrease by 20% of assumption 1,204,118 
Staff turnover rate - increase by 20% of assumption    (1,035,537) 
  
Mortality rate - decrease by 1%     (56,693) 
Mortality rate - increase by 1%      51,525 

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. 

As at December 31, 2018 and 2017, employee benefit obligations classified by maturity date 
are as follows:  

 2018  2017 
Maturity Baht  Baht 
    
Within 1 year 55,120,071 49,586,675 
1 - 5 years 6,516,420 8,466,892 
More than 5 years 12,963,099 9,217,336 
Total 74,599,590 67,270,903 

 On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving 
the draft of a new Labor Protection Act, which is in the process being announced in the 
Royal Gazette. The new Labor Protection Act stipulates additional legal severance pay rates 
for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more.  
Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last  
400 days, based on the final wage rate. This change is considered a post-employment 
benefits plan amendment. The Company will reflect the effect of the change by recognizing  
past service cost as an expenses in the income statement of the period in which the law is 
effective. 
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19. OTHER  LIABILITIES 

Other liabilities as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 
2018  2017 
Baht  Baht 

   
Accrued commission   88,164,702      92,339,962  
Payables from purchases of investment -     53,599,410  
Accrued promotion expenses  188,627,803   175,202,517  
Accrued expenses 30,787,221    24,770,302  
Other payables    40,214,810  10,751,537  
Guarantee deposit from agent       5,758,468       9,823,735  
Accrued tax    11,362,781  5,478,392  
Accrued other underwriting expenses    29,542,520     51,805,946  

Total   394,458,305  423,771,801  

20. 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, 2018 and 2017, the Company’s capital level is maintained according such 
notifications. 

21. DIVIDEND  PAID 

On April 20, 2018, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved            
to paid a dividend for 2017 of Baht 0.30 per share or approximately Baht 560.35 million. 
The Company paid the dividend on May 7, 2018. 

On April 26, 2017, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved            
to paid a dividend for 2016 of Baht 0.25 per share or approximately Baht 466.96 million. 
The Company paid the dividend on May 15, 2017. 

22. 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. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company set up the legal reserve of 
Baht 51.09 million and Baht 39.48 million.  
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19. OTHER  LIABILITIES 

Other liabilities as at December 31, 2018 and 2017 consist of following: 
2018  2017 
Baht  Baht 

   
Accrued commission   88,164,702      92,339,962  
Payables from purchases of investment -     53,599,410  
Accrued promotion expenses  188,627,803   175,202,517  
Accrued expenses 30,787,221    24,770,302  
Other payables    40,214,810  10,751,537  
Guarantee deposit from agent       5,758,468       9,823,735  
Accrued tax    11,362,781  5,478,392  
Accrued other underwriting expenses    29,542,520     51,805,946  

Total   394,458,305  423,771,801  

20. 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, 2018 and 2017, the Company’s capital level is maintained according such 
notifications. 

21. DIVIDEND  PAID 

On April 20, 2018, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved            
to paid a dividend for 2017 of Baht 0.30 per share or approximately Baht 560.35 million. 
The Company paid the dividend on May 7, 2018. 

On April 26, 2017, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved            
to paid a dividend for 2016 of Baht 0.25 per share or approximately Baht 466.96 million. 
The Company paid the dividend on May 15, 2017. 

22. 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. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company set up the legal reserve of 
Baht 51.09 million and Baht 39.48 million.  
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23. 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, 2018 and 2017, 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, 2018 
 Conventional  Annuity in  Other-  Personal  Total 
 Life-non-  Payment-non-  Non-  Accident   
 participating  Participating  Participating     

 products  products  products     
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Underwriting income          
Gross written premiums 7,181,738,129 241,429,026 191,206,108 599,714 7,614,972,977 
Less  Premium ceded to reinsurers  (316,400,302) - (91,786,657) (102,746) (408,289,705) 
Net premium written 6,865,337,827 241,429,026 99,419,451 496,968 7,206,683,272 
Less  Unearned premium reserve      

increased from prior year - - (6,412,014) (272,439) (6,684,453) 
Net earned premium 6,865,337,827 241,429,026 93,007,437 224,529 7,199,998,819 
Add  Fee and commission income 61,338,171 - 26,030,487 - 87,368,658 
Total underwriting income 6,926,675,998 241,429,026 119,037,924 224,529 7,287,367,477 
     
Underwriting expenses     
Life policies reserve increased     

from prior year 3,141,624,583   137,681,669 - - 3,279,306,252 
Gross benefits and claim paid 1,209,862,785 38,567,771 126,321,158 179,899 1,374,931,613 
Less  Benefit payment recovered      

from reinsurers (212,665,519) - (47,731,615) - (260,397,134) 
Commission and brokerages 1,484,193,071 10,411,501 11,885,378 11,741 1,506,501,691 
Other underwriting expenses 591,502,563 - 3,436,424 5,138 594,944,125 
 6,214,517,483 186,660,941 93,911,345 196,778 6,495,286,547 
Operating expenses    391,750,445 
Other expenses    2,378 
Total expenses    6,887,039,370 
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 For the year ended December 31, 2017 
 Conventional  Annuity in  Other-  Personal  Total 
 Life-non-  Payment-non-  Non-  Accident   
 participating  Participating  Participating     

 products  products  products     
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Underwriting income          
Gross written premiums 6,246,854,261  250,887,051  136,434,744  905,808  6,635,081,864 
Less  Premium ceded to reinsurers (240,834,786)  -  (67,360,830)  (59,702)  (308,255,318) 
Net premium written 6,006,019,475  250,887,051  69,073,914  846,106  6,326,826,546 
Add  Unearned premium reserve          

decreased from prior year -  -  909,971  90,452  1,000,423 
Net earned premium 6,006,019,475  250,887,051  69,983,885  936,558  6,327,826,969 
Add  Fee and commission income 43,088,071  -  22,312,632  (9,564)  65,391,139 
Total underwriting income 6,049,107,546  250,887,051  92,296,517  926,994  6,393,218,108 
          
Underwriting expenses          
Life policies reserve increased          

from prior year 2,394,109,310  256,733,300  -  -  2,650,842,610 
Gross benefits and claim paid 1,131,187,718  32,318,465  111,493,681  847,791  1,275,847,655 
Less  Benefit payment recovered          

from reinsurers (172,172,687)  -  (44,191,448)  (202,500)  (216,566,635) 
Commission and brokerages 1,470,641,374  12,748,078  10,541,483  127,176  1,494,058,111 
Other underwriting expenses 568,443,970  -  3,001,292  688  571,445,950 
 5,392,209,685  301,799,843  80,845,008  773,155  5,775,627,691 
Operating expenses         354,384,179 
Total expenses         6,130,011,870 

24. NET  INCOME  ON  INVESTMENT 

Net income on investment for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of 
the following: 

2018  2017 
Baht  Baht 

   
Interest 546,999,012 477,570,955 
Dividend 235,951,571 172,749,739 
Less  Investment expense (16,971,379) (15,302,767) 
Total 765,979,204 635,017,927 
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25. OPERATING  EXPENSES 

Operating expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of following: 

2018  2017 
Baht  Baht 

Personnel expenses, which are not expenses for     
  underwriting and claims 138,376,342 112,687,569 
Premises and equipment expenses not related    
  to underwriting 64,421,155 56,151,713 
Directors and management’s remuneration    
  (consisting of salary and meeting allowance) 58,299,001 61,839,330 
Other operating expenses 130,653,947 123,705,567 

Total 391,750,445 354,384,179 
 

26. PERSONAL  EXPENSES 

Personal expenses for the years end December 31, 2018 and 2017 consist of the followings: 

 2018  2017 
 Baht  Baht 
    
Personnel expenses, which are  expenses for claims 8,892,433 6,977,707 
Personnel expenses, which are  expenses for underwriting 7,084,901 4,313,482 
Personnel expenses, which are  expenses for operating 138,376,342 112,687,569 
Total 154,353,676 123,978,758 

27. EFFECT  FROM  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME 

Effect from other comprehensive income for the years ended December 31, 2018 and 2017 
are as follows: 

 2018  2017 

 Amount 

before tax 

 Income tax  

- revenue  

(expense) 

 Amount 

net of tax 

 Amount 

before tax 

 Income tax  

- revenue  

(expense) 

 Amount 

net of tax 

 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 

            

Surplus (deficit) from revaluation of 

investment (321,940,144)  64,388,029  (257,552,115)  453,995,220  (90,799,043) 363,196,177 

Amortization of  premium on 

reclassification of investments (20,421,577)  4,084,315  (16,337,262)  (16,230,223)  3,246,044 (12,984,179) 

Actuarial gain on deficit employee 

benefit plans 1,487,221  (297,444)  1,189,777  2,080,379  (416,076)  1,664,303 

Total (340,874,500)  68,174,900  (272,699,600)  439,845,376  (87,969,075) 351,876,301 
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28.  BASIC  EARNINGS  PER  SHARE 

Earnings per share for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

2018  2017 
   

Net profit for the years (Baht) 1,021,764,472 789,528,403 
Weighted average number of ordinary shares (shares) 1,867,837,300 1,867,837,300 
Basic earnings per share (Baht per share) 0.55 0.42 

 

29. 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.  

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 common directors and 

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 
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 

(1) 
Property development Related by common directors 

GLAND REIT Management Co., Ltd. (2) Property Fund and Real      
  Estate Investment Trust 

Related by common directors 

The Royal Automobile Association of 
Thailand  Under The Royal Patronage 

Services Related by common directors 
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Related party Type of business Relationship 
   

Related parties (Continued)   
P-Mart Superstore Co., Ltd. Services Related by common directors 
Premier Consulting Group Co., Ltd. Services Shareholding by individual related  

 to the shareholder of the Company 
IMG Life Broker Co., Ltd. Life Insurance Broker Shareholding by individual related  

 to the shareholder of the Company 
IMG  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 
Worldsky Co., Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
Pro Business Channel Co., Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
Miss Thin Thai Ngam 2559 Co., Ltd. 
 

Services Shareholding by individual related  
  to the shareholder of the Company 

Unicord  Public Company Limited Consumer product Related by common directors 
Starting Co., Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
Major Cineplex Group Plc. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
Akara Property Co., Ltd. Property Development Shareholding by directors  
Atthanee International Co., Ltd. Resources Shareholding by directors  
Weng Holding Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Goodwill Marketing Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Thepaporn Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Theppratarn Karrae Co., Ltd. Resources Shareholding by directors  
Sri Seree Transport Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Sahathep Marketing Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Thai Public Port Co., Ltd. Services Shareholding by directors  
Thai Sunseap Co., Ltd. Industrial Shareholding by directors  
Teppatana Co., Ltd.    Manufacturing Shareholding by directors  
MCOT Public Company Limited    Media & Publishing Related by common shareholders 
Major Bowl Group Co., Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
RPM Media Co.,Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company  
Racha Kiri  resort and spa Co.,Ltd. Services Shareholding by individual related  

  to the shareholder of the Company 
The SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand 
(Public Organization) 

Service delivery unit Related by common directors 

 
(1) It had been considered a related party until October 6, 2018 because directors resigned from the related 

party company. 
(2) It had been considered a related party until September 14, 2018 because directors resigned from the related 

party company. 
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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, 

 

 2018 2017 Pricing Policy 
 Baht Baht  

Transactions with related 
companies 

 

Premium written 13,608,875 8,742,267 Normal commercial terms 
Interest income 
 

619,617 556,113 Same rates as those offered by financial institutions 
to general customers 

Lottery reward 782,100 671,700 Same rates as those offered by financial institutions 
to general customers 

Commission and brokerages   1,457,282,074 
1,398,739,745 At a mutually agreed percentage of premium 

written 
Claims 11,592,908 6,479,012 Normal commercial terms 
Other underwriting expenses 
 

193,616,234 176,366,269* 
 

Agreed price on contracts which are calculated on  
 a “cost plus basis” 

Training 
 

55,264,585 70,871,494 
 

Agreed price on contracts which are calculated on  
 a “cost plus basis” or market price 

Other services 27,848,793 25,041,408* 
 

Agreed price on contracts which are calculated on  
 a “cost plus basis” or market price 

Insurance premium 482,800 500,346 Normal commercial terms 
    

Transactions with related personnel   
Premium written 9,164,700 13,061,738 Normal commercial terms 
Claims 1,609,558 1,581,346 Normal commercial terms 

 
* The information is additionally disclosed to be conformity with the disclosure for year ended December 31, 2018. 

135
DHIPAYA LIFE ASSURANCE
               ANNUAL REPORT 2018

61-12-060_025-145 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   135 4/10/19   6:26 PM



 
- 36 - 

 
 

Balances with the related party consist of: 
As at December 31, 

2018  2017 
Baht  Baht 

Balances with related companies    
Cash and cash equivalents    

Deposit at financial institutions without fixed maturity date 96,407,979  83,351,812 
    

Accrued investment income    
Accrued interest income 1,220,911  601,294 
   

Premium receivable    
Premium receivable 3,815,648       2,258,113 
   

Investment    
Lottery 80,000,000  80,000,000 
General investment 6,900,000  6,900,000 
Unit trust -  324,300,000 
   

Other asset    
Rental deposit 3,850,219  3,850,219 
Prepaid insurance premium 167,582  167,400 
Prepaid expenses -  1,000,000 
   

Insurance contract liabilities    
Outstanding claims 880,938  963,457 
   

Other liabilities    
Other payables 11,954,651  21,215,731 
Accrued commission 55,793,826  56,531,416 
Accrued other underwriting expense 177,470,392  145,870,350 
   

Balances with related person    
Premium receivable    

Premium receivable -  242,280 
   

Insurance contract liabilities    
Outstanding claims 23,406  98,275 

Directors and management’s benefits 

During the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company had employee benefit 
expenses payable to their directors and managements as below: 

2018  2017 
 Baht  Baht 
    

Short-term employee benefits 57,611,059 60,932,401* 
Post-employment benefits 687,942 906,929 

 58,299,001 61,839,330 

* The information is additionally disclosed to be conformity with the disclosure for the year 
ended December 31, 2018. 
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30. 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, 2018 and 2017 are as follows: 
(see Note 10) 

2018  2017 
Baht  Baht 

Investment in securities used to secure the facilities    
collateral with the Office of Insurance Commission     

Securities pledged with the registrar    
Bonds 26,752,592 27,014,521 

Assets reserved with the registrar   
Bonds 2,755,630,008 3,089,261,402 
Debentures 1,231,865,879  26,041,444 

 3,987,495,887  3,115,302,846 
Total investment in securities of pledged  4,014,248,479 3,142,317,367 

 

31. CONTRIBUTION  TO  LIFE  GUARANTEE  FUND 

Contribution to life guarantee fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 
consist of: 

 2018  2017 
 Baht  Baht 
    
Contribution to life guarantee fund 7,614,973 6,635,077 
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30. 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, 2018 and 2017 are as follows: 
(see Note 10) 

2018  2017 
Baht  Baht 

Investment in securities used to secure the facilities    
collateral with the Office of Insurance Commission     

Securities pledged with the registrar    
Bonds 26,752,592 27,014,521 

Assets reserved with the registrar   
Bonds 2,755,630,008 3,089,261,402 
Debentures 1,231,865,879  26,041,444 

 3,987,495,887  3,115,302,846 
Total investment in securities of pledged  4,014,248,479 3,142,317,367 

 

31. CONTRIBUTION  TO  LIFE  GUARANTEE  FUND 

Contribution to life guarantee fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 
consist of: 

 2018  2017 
 Baht  Baht 
    
Contribution to life guarantee fund 7,614,973 6,635,077 
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32. COMMITMENT AND  CONTINGENT  LIABILITIES   

32.1  Capital commitment 

As at December 31, 2018, the Company had outstanding commitments in software 
development and sale and purchase computer equipment agreement to be paid in 
the future, amounting to Baht 105.42 million (2017: nil). 

32.2  Leases agreement commitment 

The Company entered into lease agreements for office building, warehouse and 
other service. The future minimum lease payments under non-cancelable operating 
lease are as follows: 

Type Remaining periods  Total rental Payments   
Within 1 year  1  - 5 Years  Over  5 Years  For the remaining period 
Million Baht Million Baht Million Baht  Million Baht 

       
As at December 31, 2018        
Office building rental and service fee        

- Related party 14.12  32.09  -  46.21 
Equipment rental and other services fee        

- Related party 1.42  2.31  -  3.73 
- Other 24.35  74.65  16.72  115.72 
 39.89  109.05  16.72 165.66 
    
As at December 31, 2017    

Office building rental and service fee       
- Related party 15.40  -  -  15.40 

Equipment rental and other services fee        
- Related party 1.25  1.46  - 2.71 
- Other 18.16  1.08  -  19.24 

 34.81  2.54  - 37.35 

The Company recognized rental expense for the years ended December 31, 2018 and 
2017 amounting to Baht  39.10  million and Baht 37.20  million, respectively as expenses 
in the statement of profit or loss. 
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33. RISK  INSURANCE 

33.1 Insurance Risk 

Insurance risk may arise from factors related to insurance business, such as natural 
disasters, premium rate 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 expected cash 
flow to be received or paid in the future. The Company has policies to manage the 
insurance risks as following: 

- Determine standard  of  insurance underwriting and collect efficient underwriting  
information for future use of insurance underwriting. 

 - Expected of reserves has been conducted using pro mathematical methods in 
accordance with actuarial techniques Regular reports have been made. Risk appetite 
has been determined. 

 - Formulation of premiums rate has been conducted to correspond with economic 
conditions and considering the fluctuation to of frequency of severity to 
determine premium rate. 

 - In terms of indemnity, there are guidelines to establish the authorization of 
claim payment, claim management procedures, as well as use of external 
specialists for claim appraisal.  

Effect of changing in assumptions as at December 31, 2018 and 2017 are as 
follows: 

 
 2018 
 

Change in 
assumptions 

Increase (decrease) on 
gross long-term 

insurance contract 
reserve 

Increase (decrease) on 
net long-term 

insurance contract 
reserve 

Increase (decrease) 
on equity 

 Percentage Baht Baht Baht 
     
Mortality rate +20 1,146,732,553 - (1,146,732,553) 
Mortality rate -20 (1,151,684,693) - 1,151,684,693 
Lapse rate +10 35,855,817 - (35,855,817) 
Lapse rate -10 (37,118,308) - 37,118,308 
Discount rate +10 (370,091,058) - 370,091,058 
Discount rate -10 403,868,957 - (403,868,957) 
Expense +20 158,316,064 - (158,316,064) 
Expense -20 (158,132,354) - 158,132,354 
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 2017 
 

Change in 
assumptions 

Increase (decrease) on 
gross long-term 

insurance contract 
reserve 

Increase (decrease) on 
net long-term 

insurance contract 
reserve 

Increase (decrease) 
on equity 

 Percentage Baht Baht Baht 
     
Mortality rate +20 903,757,100 - (903,757,100) 
Mortality rate -20 (907,876,802) - 907,876,802 
Lapse rate +10 21,946,762 - (21,946,762) 
Lapse rate -10 (22,432,934) - 22,432,934 
Discount rate +10 (313,167,798) - 313,167,798 
Discount rate -10 340,859,189 - (340,859,189) 
Expense +20 148,430,165 - (148,430,165) 
Expense -20 (148,408,497) - 148,408,497 

Concentration risk 

The Company has concentrated on conventional life - non participating products. 
The Company manages concentration risk by distribute life insurance products to 
various customers, according to market demand and performs stress testing  
to identify the concentration risks. 

The concentration of insurance contract reserve by type of product are as follows: 

 
 As at December 31, 2018 

  Products  Products  Products  Products  Total 

  Conventional  Annuity in  Other-  Personal   

  Life-non-  payment-non-  Non-  Accident   

  participating  participating  participating     

  products  products  products     

  Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Gross long-term insurance 

contract reserve - gross 

 
14,771,985,958 

 
1,010,404,118 6,714,694 - 

 
15,789,104,770 

        

Loss reserve - gross  -  -  34,530,697  81,355  34,612,052 

Reinsurance of   

 loss reserve 

 
- 

 
- 

 
(12,942,309) 

 
(13,172) 

 
(12,955,481) 

Net 
 

-  -  21,588,388  68,183  21,656,571 

           

Unearned premium reserve 
 

-  -  75,064,413  426,333  75,490,746 

Reinsurance of   unearned - 

gross premium reserve 

 
- 

 
- 

 
(45,477,712) 

 
(45,718) 

 
(45,523,430) 

Net 
 

-  -  29,586,701  380,615  29,967,316 
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 As at December 31, 2017 

  Products  Products  Products  Products  Total 

  Conventional  Annuity in  Other-  Personal   

  Life-non-  payment-non-  Non-  Accident   

  participating  participating  participating     

  products  products  products     

  Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 
Gross long-term insurance 

contract reserve - gross 

 
11,636,975,294 

 
872,722,449 

 
100,775 

 
- 

 
12,509,798,518 

           

Loss reserve - gross  -  -  36,402,642  109,041  36,511,683 

Reinsurance of   

 loss reserve 

 
- 

 
- 

 
(15,673,769) 

 
(17,504) 

 
(15,691,273) 

Net  -  -  20,728,873 91,537  20,820,410 

           

Unearned premium reserve  -  -  49,990,908 128,300  50,119,208 

Reinsurance of   unearned - 

gross premium reserve 

 
-  -  (26,816,220)  (20,125)  (26,836,345) 

Net  -  -  23,174,688  108,175  23,282,863 

 
33.2 Financial risk 

33.2.1 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 3 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. 

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. 

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. 

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.  
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The Company is exposed to credit risk primarily with respect to concentrations 
of premium receivable which are insignificantly 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. 

Interest rate risk 

Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will 
fluctuate and the Company’s cash flows will affect due to change in 
market rates. Some of the Company’s assets are subjected to fluctuations 
in interest rate in the market. The management considers that the interest 
rate risk is minimal, hence, the Company has no hedging agreement to 
protect against such risk. 

The fixed and float interest rate of financial assets classified by the period 
from the statement of financial position date to the contractual reprising 
date or the maturity date (whichever is earlier) as at December 31, 2018 
and 2017 are as follows: 

(Unit : Baht) 
 2018 

 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 -  -  -  240,109,651 3,357,932 243,467,583 0.05-2.25 

Investments in securities           

Held-for-trading investment        251,181,348 251,181,348 - 

Available-for-sale investment 404,262,226  2,850,493,199  12,800,560,480  - 5,099,374,202 21,154,690,107 2.125 - 7.50 

Held-to-maturity financial assets 12,250,814  80,000,000  -  - - 92,250,814 0.40 -1.00 

General investment -  -  -  - 8,172,800 8,172,800 - 

Loans -  -  146,932,399  - - 146,932,399 4.00 - 8.00 

Total 416,513,040  2,930,493,199  12,947,492,879  240,109,651 5,362,086,282 21,896,695,051   
 

(Unit : Baht) 
 2017 

 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 137,240  -  -  180,775,180  10,299,302  191,211,722 0.05 - 2.25 

Investments in securities             

Held-for-trading investment -  -  -  -  79,999,332  79,999,332 - 

Available-for-sale investment 617,844,712  2,390,837,653  10,900,648,015  -  4,071,008,209  17,980,338,589 1.94 – 7.50 

Held-to-maturity financial assets 19,050,000  80,000,000  -  -  10,000,000  109,050,000 0.25 - 1.80 

General investment -  -  -  -  7,458,500  7,458,500 - 

Loans -  -  80,659,989  -  -  80,659,989 4.00 - 8.00 

Total 637,031,952  2,470,837,653  10,981,308,004  180,775,180  4,178,765,343  18,448,718,132  
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Equity risk 

Equity risk is the risk arising from changes in the price of equities or common 
stock that may cause the fluctuations in the value of investments. 

The Company has limited amount of investment to reduce the effect to the 
Company’s capital which is complied with the Office of Insurance Commission 
to ensure that the risk is within the Company’s risk appetite. 

33.2.2 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 carrying value. 

Cash and cash equivalents, Accrued investment income, Premium receivables. 
Reinsurance assets, Due from reinsurers, Loans and Due to reinsurers; the fair values 
approximate their carrying values due to the relatively short period to maturity. 

As at December 31, 2018 and 2017, the aggregate carrying values of the Company’s 
financial instruments are insignificantly different from their aggregate fair values. 

Asset measured fair value are as follows: 

 As at December 31, 2018 
 Carrying   Fair value 
 amount  Level 1  Level 2  Level 3  Total 
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 

Assets        
Held-for-trading          

Unit trust 251,181,348  251,181,348  -  -  251,181,348 

Available-for-sale          
Government and state  
  enterprise securities 7,960,971,091  -  7,960,971,091  -  7,960,971,091 

Corporate debt securities 8,094,344,814  -  8,094,344,814  -  8,094,344,814 

Common stocks 708,718,100  708,718,100  -  -  708,718,100 

Unit trust 4,390,656,102  4,103,710,931  286,945,171  -  4,390,656,102 
 21,405,871,455  5,063,610,379  16,342,261,076  -  21,405,871,455 
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 As at December 31, 2017 
 Carrying   Fair value 
 amount  Level 1  Level 2  Level 3  Total 
 Baht  Baht  Baht  Baht  Baht 

Assets          
Held-for-trading          

Unit trust 79,999,332  79,999,332  -  -  79,999,332 

Available-for-sale          
Government and state  
  enterprise securities 6,699,664,273  -  6,699,664,273  -  6,699,664,273 

Corporate debt securities 7,209,666,107  -  7,209,666,107  -  7,209,666,107 

Common stocks 726,790,510  726,790,510  -  -  726,790,510 

Unit trust 3,344,217,699  3,097,988,789  246,228,910  -  3,344,217,699 
 18,060,337,921  3,904,778,631 14,155,559,290  -  18,060,337,921 

Valuation  techniques 

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. 

Investment in securities 

Fair value level 1: 

Use of current bid prices in an active market for such assets. 

Fair value level 2: 

(a)  Use the fair value of investments in debt securities has been determined by 
using the yield curve as announced by the Thai Bond Market Association. 

(b) Use the fair value of investments which are insignificant value are determined 
by net asset value as announced by the fund manager. 

The fair value of general investment which are insignificant value are determined 
based on their carrying value. 
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34. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD 

On February 20, 2019, the Board of Directors Meeting of the Company has passed               
a resolution to propose to the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for 
approval a dividend payment for 2018 of Baht 0.30 per share or approximately Baht 560.35 
million. The approval of dividend payment will be resolved by the Annual General Meeting 
of the Company’s shareholder 2019. 

35. RECLASSIFICATION 

In the statement of financial position as at December 31, 2017, the Company separately 
presented deferred tax assets of Baht 7,758,300 from deferred tax liabilities of Baht 
189,758,201. However, presentation of comparative of year in the statement of financial 
position as at December 31, 2018, the Company presented those items as net deferred tax 
liabilities in amount of Baht 181,999,901 in order to conform the classification used in                   
the statement of financial position as at December 31, 2018. Such reclassifications have no 
effect to previously reported net profit, total comprehensive income and shareholders’ equity. 

36. APPROVAL  OF  FINANCIAL  STATEMENTS 

The financial statements were approved for issue by the Company’s Board of Directors on 
February 20, 2018. 
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รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท
Operating Performance 

รายการ
Description

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

เบี้ยประกันภัยรับ
Gross Written Premium

 7,614.97 6,635.08 5,925.89  5,220.70 

รายได้จากการลงทุนรวม
Total Investment Income

 859.36 718.25 633.23 400.62

กำาไรสุทธิ
Net Profit

 1,021.76 789.53 763.06 428.05

กำาไรต่อหุ้น (บาท)
Basic earning per share (Baht)

 0.55  0.42  0.41  0.24 

สินทรัพย์รวม
Total Assets

 22,347.55 18,877.75 15,338.71 11,702.74

ส่วนของเจ้าของ
Total Owners’ Equity

 5,530.73 5,342.02 4,667.57 3,543.12

CAR RATIO 257% 298% 346% 390%
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4,000
3,000
2,000
1,000
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1,100
1,000
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800
700
600
500
400
300
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0

เบี้ยประกันภัยรับ Gross Written Premium

สินทรัพย์รวม Total Assets

กำ�ไรสุทธิ Net Profit

2561
2018

2559
2016

2559
2016

2559
2016

2561
2018

2561
2018

2560
2017

2558
2015

2558
2015

2558
2015

2560
2017

2560
2017

7,614.97

22,347.55

1,021.76 6,635.08
5,925.89

15,338.71

763.06

 5,220.70

11,702.74

428.05

18,877.75

 789.53
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เบี้ยประกันภัยรับ
Premium

2561
2018

2560 
2017

2559
2016

2558 
2015

ปีแรก
First year

 6,673,850,129  5,478,371,863  4,598,404,220  3,808,891,796 

ปีต่อ
Renewal year

 941,122,848  1,156,710,001  1,327,482,187  1,411,806,453 

รวม
Total

 7,614,972,977  6,635,081,864  5,925,886,407  5,220,698,249 

 ประกันสามัญ 2,078,377,990 27.29 1,306,094,030 19.68 1,437,318,866 24.25 1,607,502,389 30.79

 Ordinary

    แบบตลอดชีพ 659,166,313 8.66 375,481,993 5.66 194,432,897 3.28 196,955,252 3.77

    Whole Life

    แบบสะสมทรัพย์ 1,158,136,398 15.21 658,215,177 9.92 987,843,403 16.67 1,176,434,072 22.53

    Endowment

    แบบบำานาญ 241,429,026 3.17 250,887,051 3.78 232,211,419 3.92 211,886,511 4.06

    Annuity

    แบบชั่วระยะเวลา 323,142 0.00 406,909 0.01 282,553 0.00 271,843 0.01

    Term

    สัญญาเพิ่มเติม 19,323,111 0.25 21,102,900 0.32 22,548,594 0.38 21,954,711 0.42

    Rider

ประกันกลุ่มสวัสดิการ 172,580,681 2.27 116,360,260 1.75 112,056,001 1.89 185,303,303 3.55

Group Life

ประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ 5,364,014,306 70.44 5,212,627,574 78.56 4,376,511,540 73.85 3,427,892,557 65.66

Group Mortgage

          รวม 7,614,972,977 100.00 6,635,081,864 100.00 5,925,886,407 100.00 5,220,698,249 100.00

          Total

โครงสร้างรายได้ ปี 2558 - 2561 แยกตามประเภทการรับประกัน
Income Structure for 2015 - 2018 classified by types of Insurance product

ประเภทการรับประกัน
Types of Insurance

product จำานวน (บาท)  สัดส่วน จำานวน (บาท) สัดส่วน  จำานวน (บาท) สัดส่วน  จำานวน (บาท) สัดส่วน 
Total (Baht) (%) Total (Baht) (%) Total (Baht) (%) Total (Baht) (%)

2561    2560      2559      2558
2018    2017      2016      2015

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
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ธุรกิจการลงทุนของบริษัท
Investment Performance

ธุรกิจการลงทุนของบริษัท
 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงความสำาคัญของธรุกจิการลงทนุ ซ่ึงเป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเสริมสร้างความม่ันคง 
ทางสถานะการเงินให้แก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นถือว่าเป็นรายได้หลักของ 
บริษัทประกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงโดยรวม รวมถงึตดิตามควบคมุการลงทนุ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมกีารดำาเนนิการอย่างเหมาะสมตามนโยบาย  
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการดำาเนินการลงทุน จึงกำาหนดให้มีการบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 
ที่มีกระบวนการระบุ ควบคุม จัดการและคอยติดตามความเสี่ยงจากการลงทุนโดยคำานึงถึงความถี่และความรุนแรง  
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีเ้พือ่ลดผลกระทบจากความผันผวนหรือความเส่ียงจากการลงทนุในสินทรพัย์ต่างๆ  
โดยวัดความเสี่ยงทั้งด้านตลาด ด้านเครดิต และการกระจุกตัวของการลงทุนทุกประเภท

ผลการด�าเนินงานด้านการลงทุนในปี 2561
 ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 21,895.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 18,446.62 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 3,449.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.70
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 44.69 
ตราสารหนี้ที่คำ้าประกันโดยรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 28.63 หน่วยลงทุนคิดเป็นร้อยละ 21.20  เงินฝากสถาบันการเงิน 
และอื่น ๆ ร้อยละ 1.53  ตราสารทุนร้อยละ 3.27 และเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยคำ้าประกันคิดเป็น 
ร้อยละ 0.67

Investment Performance
 Investment is a crucial part for life assurance business as it is a key driver for company’s  
income and enhancing financial stability. As investment income is considered to be the major  
contribution for Company’s profit, the Board of Directors therefore emphasizes on establishing  
well conservative investment policy and risk management guidance along with internal control  
and compliance process to ensure that the Company is compliant with relevant laws and  
regulations while taking accountability for all policy obligations to the customers and the  
Company’s financial sustainability.
 As the Company has been aware of investment risk, therefore the management is  
dedicated to places sufficient emphasis on systematic procedures and processes in order to identify,  
assess, analyze, monitor, and evaluate risk factors at all levels basing on frequency and severity  
for both short and long terms. Apart from efficient risk management framework, the Company has  
also taken into account for risk measurement in various aspects such as market risk, credit risk,  
and concentration risk to comply with an objectives for minimize risk posed to investment on all  
asset classes. 

Investment Performance in 2018
 In 2018, the company’s investment assets increased by 3,449.02 million baht and reached 
the level of 21,895.64 million baht compared to 18,446.62 million baht in 2017. This is accounted  
for 18.70% growth on investment asset.
 At the end of 2018, the company’s investment portfolio has an allocation of 44.69%  
in private and state enterprise bonds, 28.63% in government bonds, 21.20% in unit trust, 3.27%  
in equity, 1.53% in financial institute deposits and equivalents, and 0.67% in policy loans. 
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 สำาหรับรายได้รวมจากการลงทุนในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 859.36 ล้านบาท  
ซึ่งสูงกว่ารายได้รวมจากการลงทุนในปี 2560 ที่จำานวน 718.25 ล้านบาท เท่ากับ 141.11 ล้านบาท หรือสูงกว่า 
คิดเป็นร้อยละ 19.65

 During 2018, the company generated total investment income of 859.36 million baht  
which is higher than 2017 by 141.11 million baht. Compared to total investment income of 718.25  
million baht in 2017, the Company has achieved 19.65% increase in total investment income. 
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Investment Assets (Million Baht)

2559
2016

2561
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2558
2015

2557
2014

2560
2017

8,409.09
11,828.64

14,965.45

18,446.62
21,895.64

ปี/Yearปี/Year

ประเภทสินทรัพย์
Asset Type

คิดเป็น
%

ตราสารหนี้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
Private and State Enterprise Bonds 44.69

ตราสารหนี้ที่คำ้าประกันโดยรัฐบาล
Government Bonds 28.63

หน่วยลงทุน
Unit Trust 21.20

หุ้นสามัญ 
Equity 3.27

เงินฝากกับสถาบันการเงินและอื่น ๆ
Financial Institution Deposits and Equivalents 1.53

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
Policy Loans 0.67

รวมสินทรัพย์ลงทุน
Total Investment Assets 100.0
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 ปัจจัยคว�มเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�ร 
แบ่งได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำาเนินนโยบาย  
การกำาหนดแผนกลยทุธ ์แผนการดำาเนนิงาน  และการนำาไป 
ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้  
เงินกองทุน ภาพลักษณ์ และความมั่นคงของบริษัทฯ
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 - มกีารตรวจสอบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัอย่าง 
  สมำ่าเสมอทุกเดือน
 - มกีารทบทวนกลยทุธ์ แผนการดำาเนนิงาน เมือ่เหน็ว่า 
  มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  
  เช่น ภาพรวมเศรษฐกจิ การเตบิโตของอตุสาหกรรม 
  เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากปัจจยัในการประกนัภยั 
เช่น ภัยธรรมชาติ การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
การกระจุกตัวของความเสี่ยงภัย การจัดสรรเงินสำารอง 
เบี้ยประกันภัยและเงินสำารองค ่าสินไหมทดแทน  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ และการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ โดยอาจส่งผลกระทบ 
ต่อจำานวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่า 
จะได้รับในอนาคต
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 - มีการดำาเนินการด้านการพิจารณารับประกัน 
  ให้เป ็นมาตรฐาน และมีการจัดเก็บข้อมูล 
  การรับประกันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อนำามาใช้ 
  ในการพิจารณารับประกัน
 - มกีารประมาณการเงนิสำารองด้วยวิธทีีเ่หมาะสม 
  ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย พร้อมทั้งให้มีการ 
  รายงานผลเป็นประจำา และมีการกำาหนด 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

 There are risk factors that could pose impact  
against the operations of life insurance business.  
The Company realizes these risks and has prioritized  
preventive management as follows:

1. Strategic Risk
 Generally, strategic risk might arise from  
policy implementation, policy determination,  
inappropriate operation plan and implementation 
or improper practices that are not corresponding  
to internal factors and external environment.  
These risks could pose impact on revenue,  
capital, public image and financial stability.
 Risk Management Practices
 - Assess the Company’s operating results  
  on a monthly basis.
 - Review strategy and implementation plan  
  once changes of external environment, 
  such as overall economy, the growth of  
  industry, etc.

2. Insurance Risk
 Insurance risk might arise from underwriting  
factors. For example, natural disaster, pricing,  
concentration risk, premium reserve and claim  
reserve, changes of policy holders’ behavior and  
new product development. The aforementioned  
factors could pose impact on the claim amount  
and expected cash flow in the future.
 Risk Management Practices
 - Ensure the Company has maintained the  
  standardization of insurance underwriting  
  and efficient data collection to optimize  
  benefits for future underwriting.
 - Ensure to use actuarial methods to  
  determine reserve, prepare reports on  
  regular basis and determine risk appetite.
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 - มีการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันที่สะท้อนกับ 
  สภาพเศรษฐกิจ และใช้ค่าความผันผวนของ 
  ความถี่ ความรุนแรง มาใช้ในการกำาหนดอัตรา 
  เบี้ยประกัน
 - ในด้านสินไหมทดแทน มีการกำาหนดอำานาจ 
  อนุมัติในการจ่ายค่าสินไหม และให้จัดทำา 
  กระบวนการกำาหนดวิธีในการจัดการค่าสินไหม 
  ทดแทน ซ่ึงรวมถึงการให้บริการและการใช ้
  ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกในการประเมนิค่าสนิไหม 
  ทดแทน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร 
ไม่สามารถชำาระหนี้หรือภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด  
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่ 
สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได ้
แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 - มกีารพยากรณ์กระแสเงนิสด เพือ่แสดงให้เหน็ถึง 
  สถานะทางการเงินในแต่ละเดือนหรือไตรมาส
 - มกีารตดิตามกระแสเงินสดเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
  ทางธุรกิจ หรือมีเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วส่งผล 
  กระทบกับองค์กร
 - มีการตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนให้เพียงพอ 
  กบัความต้องการอยูเ่สมอ และกำาหนดแผนฉกุเฉนิ 
  เพื่อจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ
 - มีการจัดการสินทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับ 
  หนี้สินของบริษัท โดยคำานึงถึงปริมาณเงินของ 
  ภาระหนีส้นิ ระยะเวลาการครบกำาหนดชำาระหนี ้
  ตามกรมธรรม์ และอัตราผลตอบแทนในการ 
  ชำาระคืนหน้ีสินจากการประกัน เพื่อให้บริษัทมี 
  สภาพคล่องทีเ่พยีงพอและมรีายได้ผลตอบแทน 
  ที่เหมาะสมต่อการชำาระหนี้ของบริษัท

 - Ensure insurance premium is determined  
  correspond with economic conditions as  
  well as the fluctuation of frequency and  
  |severity.
 - In terms of indemnity, guidelines were  
  established on the authorization of claim 
  payment approval, claim management  
  procedures, claim service and the use of  
  external specialists for claim appraisal.

3. Liquidity Risk
 Liquidity risk might arise as the Company is  
unable to settle financial obligation on time due  
to liquidity problem, inadequate cash or the  
cost of capital is too high.
 Risk Management Practices
 - Estimate the cash flow to reflect financial  
  situation on a monthly or quarterly basis.
 - Monitor the cash flow when there is 
  a change in business or situation that might  
  affect the Company.
 - Inspect current assets to ensure they are  
  adequate with the Company’s demand.  
  Determine a contingency plan to secure  
  sufficient capital for the Company.
 - With regard 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, the duration of payment period  
  required by policies and returns on the  
  repayment of insurance liability. 
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4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
 เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการขาดความน่าเชือ่ถอื 
หรอืขาดความสามารถในการปฏบิติัตามสญัญาทีไ่ด้ตกลง 
กนัไว้ของคูส่ญัญา อาท ิผูอ้อกตราสารหนี ้ผูเ้อาประกนัภัย 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ และผู้รับประกันภัยต่อ เป็นต้น
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
  มีการตรวจสอบคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนค่า 
 สินไหมจากประกันภัยต่อ การกำากับดูแลการขอ 
 อนุมัตนิายหน้าหรือตัวแทนอย่างเคร่งครัด จัดให้ม ี
 การรายงานยอดคงค้างของบุคคลภายนอกประจำา 
 ทุกเดือน

5. ความเสี่ยงด้านตลาด
 เป็นความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของ 
ตัวแปรในตลาด อาทิ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารอนุพันธ์ ราคา 
ตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ และราคาสินค้า 
โภคภัณฑ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้  
มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงินกองทุนของ 
บริษัทฯ
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 - มีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อให้รายงาน 
  ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา และมีการ 
  กำาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ประเมิน 
  ความเสี่ยง
 - มกีารทบทวนเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ทาง 
  ธรุกจิ เช่น การสร้างแบบจำาลองการลงทนุ เป็นต้น
 - มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของคู่ค้าอย่าง 
  สมำ่าเสมอ
 - มีการติดตามพอร์ตการลงทุน และเปรียบเทียบ 
  ขอบเขตและเพดานทีย่อมรบัได้ซึง่ถกูกำาหนดไว้ 
 - มีแผนรองรับในกรณีราคาตลาดของหลักทรัพย ์
  ปรบัลดลงอย่างรวดเรว็เกนิกว่าระดบัทีก่ำาหนดไว้ 
 - มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
  ในการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และสร้าง 
  แบบจำาลองของทางเลือกในการลงทุน 

4. Credit Risk
 Credit risk generally might arise from the  
lack of credibility or inability to comply with  
the commitment settled with the partners of  
contract, such as debt instrument issuer, the  
insured, business partner, the reinsurer, etc.
 Risk Management Practices
  Verify trade partners in various aspects,  
 ranging from the receiving of indemnity  
 from the reinsurers, strict supervision and  
 approval of broker or agent to the submission 
 of monthly reports of outsiders’ account  
 balance.

5. Market Risk
 Market risk might arise from changes of market 
conditions, including interest rate, foreign  
exchange rate, derivative price, equity price,  
property price and commodity price. All of which  
could pose impact against the Company’s 
revenue, the value of assets and liabilities,  
as well as capital fund.
 Risk Management Practices
 - Appoint the Investment Committee to 
  report to the Board of Directors on a regular 
  basis. Determine risk appetite for the  
  assessment of risks.
 - Review when there is a change of business 
  strategy, such as a creation of investment  
  model, etc.
 - Monitor the confidence of trade partners  
  on a regular basis.
 - Monitor investment portfolio. Compare  
  predetermined scope and investment  
  limit.
 - Prepare a contingency plan in case stock  
  prices rapidly drop below predetermined  
  level.
 - Adapt the Information Technology with  
  the monitoring, assessment, analysis and  
  creation of investment model.
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6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 เป็นความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ  
หรือการขาดการกำากับดูแลกิจการ หรือการควบคุมที่ดี 
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน 
ภายใน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ เงินกองทุน การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง 
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความมั่นคงของบริษัทฯ อาทิ 
การขาดความรู ้ความเช่ียวชาญ และทกัษะของพนกังาน  
ความซับซ้อนของกระบวนการทำางาน สิทธิ์ของการ 
เข้าถงึข้อมลูและความปลอดภัยของข้อมลู ความทนัสมยั 
ของข้อมูล การกระจายอำานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ความเหมาะสมของการประเมนิผลการปฏบัิติงาน เป็นต้น 
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 - มีการตรวจสอบกระบวนการทำางานในด้าน 
  ของกิจกรรมหลักของการประกันภัย และมีการ 
  ตรวจสอบภายในอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ทราบถึง 
  ผลกระทบทีเ่กิดขึน้กบักระบวนการทำางาน ไม่ว่า 
  จะเป็นเรื่องของบุคลากร ระบบสารสนเทศ  
  กระบวนการทำางานภายใน และเหตุการณ ์
  ภายนอก
 - มีวิธีการปฏิบัติการในด้านการพัฒนาบุคลากร  
  ระบบการทำางานและบริหารงานบุคคล รวมถึง 
  วิธีในการประเมินผลพนักงาน
 - มีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  เมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกที่ทำาให้ไม่สามารถ 
  ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
 - มี การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ  
  หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ 
  ดำาเนินธุรกิจ ภายใต้องค์กรกำากับดูแลต่างๆ

6. Operational Risk
 Operation Risk might arise from the  
inadequate or the lack of corporate governance,  
internal control, personnel, internal system or  
external events. These risks could pose impact  
against the Company’s revenue, capital,  
compliance, corporate image, reputation and  
financial stability.For example, the lack of  
knowledge, expertise and skills of the personnel,  
complicated operating procedures, the right of  
information access and data security, the newness 
of information, the distribution of authority,  
duties and responsibilities, the appropriateness  
of performance appraisal, etc.
 Risk Management Practices
 - Review core insurance activities in terms  
  of operating procedures. Conduct internal  
  audit on a regular basis to realize the  
  impact caused to operating procedures,  
  including personnel, IT system, internal  
  operating procedures and external events.
 - Establish methods for the human resource  
  development, operating system and 
  human resource management, as well as  
  performance management.
 - Prepare business continuity plans to  
  support business interruption events.
 - Comply with the law, regulations or rules  
  related to business operations under the  
  supervising agencies.
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7. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
 เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่องค์กรลงทุน 
ในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง  
หรอืช้ันของสนิทรพัย์ใดสนิทรพัย์หนึง่มากเกนิไป โดยไม่ 
กระจายการลงทุน ทำาให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อ 
กลุ่มดังกล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนท่ีสูง 
เมือ่เทยีบกบัการลงทนุท้ังหมดขององค์กร
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
  มกีารกระจายการลงทนุ ทัง้การกระจายการลงทนุ 
 ในหมวดอตุสาหกรรมอย่างหลากหลาย และกระจาย 
 การลงทนุในประเภทของสนิทรพัย์หลายประเภท ท้ังน้ี  
 องค์กรได้คำานงึถึงข้อกำาหนดท่ีเกีย่วข้องกบัความเสีย่ง 
 ตามกฎเกณฑ์ทีอ่อกโดยองค์กรกำากบัดแูลเสมอมา

7. Concentration Risk
 Concentration risk might arise from redundant 
investment exposure made in particular  
company or a particular group of companies  
without diversification. Negative impact could  
occur when an extreme loss arises from the  
occurrence of a single peril by which the size of  
damage might be considerably high compared  
with overall investment of the Company.
 Risk Management Practices
  Conduct a diversification of investment,  
 including a wide range of industries and asset  
 classes. The Company has strictly obliged  
 by the regulations on risk management as  
 prescribed by supervising regulators.
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้ม 
ขยายตัวต่อเนื่องในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพ  
หลายหน่วยงานภาครฐัได้คาดการณ์การขยายตัวของ 
เศรษฐกิจไทยปี 2561 อยูใ่นช่วงร้อยละ 4.0 – 4.2   
เตบิโตสงูกว่าปี 2560 ทีร้่อยละ 3.9 โดยได้รบัปัจจยั 
สนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ 
ปรับตัวดีขึ้นและจำานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม 
ขยายตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี อย่างไรก็ตาม  
ในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบ 
จากเศรษฐกจิโลกท่ีมแีนวโน้มชะลอลง และมาตรการ 
กดีกนัทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี (Trade War)  
ขณะที่การท ่องเที่ยวชะลอลง โดยเฉพาะจาก 
นักท่องเที่ยวจีน แต่เริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นในช่วง 
ปลายปี การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว 
ตามรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่ปรับดีข้ึนและ 
กระจายตัวมากขึ้น รวมท้ังได ้ รับแรงสนับสนุน 
จากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติมแม้รายได้ครัวเรือน 
ภาคเกษตรลดลงบ้าง และยังมีแรงกดดันจากหนี้ 
ภาคครัวเรือนท่ีอยู ่ในระดับสูง สำาหรับการลงทุน 
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการย้ายฐาน 
การผลิตมายงัไทย และโครงการร่วมลงทนุของรฐัและ 
เอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ 
ขยายตวัชะลอลงกว่าทีป่ระเมนิไว้เดมิจากความล่าช้า 
ในการลงทนุของรฐัวสิาหกจิบางแห่ง

ทิศทางการดำาเนินงานในปี 2562
Business Operations 
for 2019

Thailand’s Economic Outlook  
for 2018 and 2019

Thailand’s Economic Overview in 2018
 Overview of the Thai economy in 2018 is likely  
to continue to grow at a level consistent with  
potential. Many government agencies have  
predicted that the growth of the Thai economy in  
2018 is in the range of 4.0 - 4.2 percent, growing  
higher than 2017 at 3.9 percent. The main supporting 
factors are from the improvement of goods exports  
and services, as well as the number of tourists that  
are likely to expand during the first half of the year.  
However, during the second half of the year, goods  
exports were affected by the global economy that  
is likely to slow down also the impact of trade  
barriers between the United States and China  
(Trade War), while tourist arrival growth slowed,  
especially tourists from China. Nevertheless, a better  
signal has started at the end of the year. Private  
consumption is likely to expand as the income of  
non-agricultural households improves and spreads  
more. As well as being supported by additional  
government measurements, despite declining  
agricultural household income and pressure from  
high household debt. For private investment, there  
is a tendency to expand according to the relocation  
of production to Thailand that included public and  
private investment projects in infrastructure. 
Meanwhile, government spending expanded at  
a slower pace than previously assessed by the  
delay in investment of some state enterprises.

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 และ 2562

155
DHIPAYA LIFE ASSURANCE
               ANNUAL REPORT 2018

61-12-060_146-176 Tipya_J-uncoated-DIC.indd   155 4/10/19   6:30 PM



 สำาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ  
อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉลีย่ท้ังปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 1.07  
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ที่ 
ร้อยละ 0.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ท่ี 
ร้อยละ 0.66 และ 0.56 ตามลำาดับ จะเห็นว่า อัตรา 
เงนิเฟ้อในปี 2561 สงูข้ึนกว่าปีก่อนหน้าเพยีงเลก็น้อย  
สาเหตุหลักเกิดจากความผันผวนของราคานำ้ามัน 
ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561  
ราคานำ้ามันลดลงจากระดับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล 
ลงสู่ระดับ 40 เหรียญต่อบาร์เรล 
 อย ่างไรก็ตาม ในส ่วนของอัตราดอกเบี้ย 
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่  
8/2561 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  
ได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75  
ต่อปี โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่า 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตาม 
แรงส่งของอปุสงค์ในประเทศ แม้อปุสงค์ต่างประเทศ 
ชะลอลง ภาวะการเงนิโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัผ่อนคลาย 
และเอ้ือต ่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต ่ต ้อง 
ติดตามความเสี่ยงท่ีอาจสะสมความเปราะบางใน 
ระบบการเงินได้ในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายอยูใ่นระดับตำา่ต่อเนือ่งเป็นเวลานาน จึงเหน็ว่า 
ความจำาเป็นในการพึง่พานโยบายการเงนิท่ีผ่อนคลาย 
มากอยู่ในระดับที่ลดน้อยลง เพ่ือลดความเสี่ยงด้าน 
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมท้ังเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการดำาเนินนโยบายการเงิน (Policy  
space) สำาหรับอนาคต

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 หน่วยงานสภาพัฒน ์
คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
 การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค การใช้จ่าย 
เพื่อการบริโภคของเอกชน คาดว่าจะขยายตัว  
ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น  
โดยการขยายตวัได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากการปรบัตวั 
ดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในภาค 
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจาก 
ปี 2561 ฐานรายได้ในภาคบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ  
ภาคการท่องเทีย่วทีค่าดว่าจะปรับตวัดขีึน้จากปี 2561 
ตามแนวโน้มการเร่งตวัขึน้ของจำานวนและรายได้จาก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ฐานรายได้ในภาคเกษตรที่ยังมี 
แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการขยายตัวของ 
ปรมิาณผลผลติ และการเริม่ปรบัตวัดขีึน้อย่างชดัเจน 

 For domestic economic stability, the average  
annual inflation rate for 2018 is 1.07 percent while  
the average core inflation rate 2018 is 0.71 percent,  
compared to 2017 at 0.66 percent and 0.56 percent  
respectively. It is noticed that, the inflation rate in  
2018 is slightly higher than the previous year.  
This because the fluctuation of oil prices that occur,  
especially, in the last quarter of 2018, the oil price  
dropped from USD70 per barrel fell to USD40 per  
barrel.
 However, in terms of interest rates, the results  
of the Monetary Policy Committee’s meeting  
No. 8/2561 recently on December 19, 2018,  
resolved at 5 against 2 votes, to raise the Policy 
Interest Rate by 0.25 percent per year from 1.50  
percent to 1.75 percent per year. The Monetary  
Policy Committee estimates that Thai economy is  
likely to continue to grow as a result of domestic  
demand. Although foreign demand slowed down,  
the overall financial condition is still relaxed and  
conducive to economic growth. However, monitoring 
the risks that may accumulate vulnerability of the  
financial system in the future is still required, in  
consequence of the longer length of low Policy  
Interest Rate. Therefore, the need of reliable  
Relaxing Monetary Policy is at a reduced level as  
to reduce the risk of financial system stability,  
as well as to create the ability to implement Policy 
Space in the future.
 

Thailand’s Economic Outlook for 2019
 Thailand’s Office of the National Economic  
and Social Development Council (NESDB) expected  
that the Thai economy in 2019 is projected to grow  
in the range of 3.5 – 4.5 percent, supported by
 A favorable growth momentum of private  
consumption: Expectation of private consumption  
spending consistently in a good level according to  
the higher expansion base. The expansion has been  
supported by the improvement of both the income  
base in the economic system, and in the industrial  
sector that is expected to be in good criteria from  
2018.The income base in the service sector related  
to Tourism sector is expected to improve from 2018  
following the acceleration of the number and  
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ของฐานรายได้จากการจ้างงาน สอดคล้องกับข้อมูล 
ในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 ซึ่งจำานวนผู้มีงานทำา 
เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ไตรมาส ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ 
จำานวนผู ้มีงานทำาท้ังในภาคเกษตรและนอกภาค 
เกษตรพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ไตรมาส  
และอตัราการว่างงานทีล่ดลงอยูใ่นระดบัตำา่สุดในรอบ  
8 ไตรมาส รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย 
และอตัราเงนิเฟ้อทีย่งัอยูใ่นระดบัตำา่ และแรงขับเคล่ือน 
จากการลดลงของข้อจำากัดจากมาตรการรถยนต์ 
คันแรก และการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่ท่ียังมีอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง
 การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นจาก 
ปี 2561 โดยการลงทุนภาครัฐ โดยได้รับปัจจัย 
สนับสนุนจากการเพิ่มข้ึนของกรอบวงเงินงบลงทุน 
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  
2562 ร้อยละ 20.1 เทียบกับในปีงบประมาณ 2561  
รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการลงทุนท่ีสำาคัญๆ  
ของภาครัฐ ที่มีโครงการลงทุนเข้าสู ่กระบวนการ 
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำาให้การก่อสร้าง 
และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเร่งตัวขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง ส่วนการลงทนุภาคเอกชน คาดว่าจะปรบัตวั 
ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก  
(1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำาลังการผลิต 
ซึง่จะทำาให้ความต้องการลงทุนเพือ่ขยายกำาลงัการผลิต 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอัตรา 
การใช้กำาลังการผลิตในปัจจุบันสูงกว่าร้อยละ 75.0  
และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มได้รับประโยชน์ 
จากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าระหว่างประเทศ 
ทีเ่กดิจากมาตรการกดีกนัทางการค้า (2) ความคบืหน้า 
ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ เริ่ม 
สนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนในภาคก่อสร้าง 
ของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และ (3)  
แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของ 
บริษัทต่างชาติท่ีมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจหลักที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น 
ตามลำาดับ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี

revenue of foreign tourists. The income base in the  
agricultural sector is still likely to expand well  
according to the expansion of production volume.  
The stronger employment conditions as observed  
that the number of employed persons rose for 2  
consecutive quarters. Specifically, this is the first  
time in 22 quarters to be comprised positive growths  
of employed persons both in the agricultural  
and non-agricultural sectors. In addition, the  
unemployment rate was also lowest in 8 quarters,  
particularly under the currently low levels of interests 
and inflation, new car model launches, and the  
end of five-year ownership requirement under the  
first-car buyer scheme.
 Total investment: Expectation of acceleration  
from 2018 by government investment which has  
been supported by an increasing in the budget  
limit for investment budget under the annual  
budget of 2019 at 20.1 percent compared to the  
fiscal year 2018, including the progress of major  
investment projects of the government sector that  
have invested more clearly into the construction  
process which will allow the construction and  
disbursement of state enterprises to accelerate  
continuously. Private investment also expected to  
continue their improvement as well, with these  
supported factors by, 1) An increasing in the  
capacity utilization rate which will increase the  
demand for investment to expand production  
capacity, especially in the industry, that has the  
current capacity utilization rate above 75.0% and  
industry groups that are likely to benefit from  
changes in the direction of international trade  
caused by trade barriers. 2) The progress of the  
government’s large-scale investment projects  
that have begun to support the expansion of  
investment in the construction sector of the  
private sector more clearly, and 3) The trend of  
relocation of production bases and investment of  
foreign companies that have supported factors  
by the increasing of international trade barrier  
measures between the main economic countries  
that are expected to be more clear respectively,  
especially in the second half of the year.
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 การส่งออกสนิค้า คาดว่าจะขยายตวัแต่ชะลอลง 
เมื่อเทียบกับปี 2561 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2562 รวมถึง 
การชะลอตวัของราคานำา้มนัในตลาดโลก ซึง่จะส่งผล 
ให้ราคาสินค้าส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงและเป็น 
ปัจจัยที่ทำาให้มูลค่าการส่งออกในภาพรวมขยายตัว 
ชะลอลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกับ 
การส่งออกบริการที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ด ี
ต ่อเนื่องตามรายรับและจำานวนนักท ่องเที่ยว 
ต่างประเทศท่ีคาดว่าจะกลบัมาฟ้ืนตวัเข้าสูภ่าวะปกติ 
ในช่วงปลายไตรมาสแรก และขยายตัวในเกณฑ์สูง 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ยังมีข้อจำากัดและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นตัวกดดันแนวโน้มการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจไทยดังต่อไปนี้
 เศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงต่อ 
ความผันผวนและขยายตวัต�า่กว่าคาดการณ์ เนือ่งจาก 
(1) ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าสำาคัญๆ (2) การ 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและปัญหาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจในประเทศที่ปัจจัยพ้ืนฐานอ่อนแอ  
(ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล แอฟริกาใต้) (3) การแก้ไข 
ปัญหาเพดานหนีส้าธารณะ การผดินดัชำาระหนี ้การปิด 
ทำาการชัว่คราวของหน่วยงานรฐับาลสหรฐัฯ และ (4)  
แผนการเพิ่มการใช้จ ่ายภาครัฐและการขาดดุล 
งบประมาณของอิตาลี
 ความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
การฟื ้นตัวอาจจะล่าช้าภายใต้การชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจจีน และการอ่อนค่าของเงินหยวน
 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก 
ที่เร็วกว่าปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปี 2562  
ดอกเบี้ยในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร็วกว่า 
การคาดการณ์ และส่งผลกระทบต่อการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจโลก

 Exports: Expectation of expansion, but trends  
to slowdown compared to 2018 following the  
economic slowdown and world trade volume in  
2019, including the slowdown in world oil prices.  
These would cause the slowdown in export growth.  
This is the factor that causes the overall export  
value to slowdown from the previous year. However, 
when combined with the “service export” that are  
still expanding in the criteria continued to improve  
as revenue and the number of foreign tourists are  
expected to recover to normal in the first quarter  
and grow at a high level in the second half of  
the year.
 However, in 2019, there are still limitations and  
risk factors that may dominate the growth prospects  
of the Thai economy as follows;
 The world economy and finance are still  
vulnerable to volatility and growth is lower than  
expected due to (1) uncertainty of trade barriers  
between the United States and important partner  
countries (2) China’s economic slowdown and  
economic stability in countries with weak  
fundamentals (Turkey, Argentina, Brazil, South Africa) 
(3) Resolving public debt ceiling problems, default  
in payment, temporary closure of the US government  
agencies and (4) plans to increase government  
spending and budget deficit in Italy.
 The delay in the recovery of the number of  
tourists. The recovery may be delayed under the  
slowdown of the Chinese economy conditions and  
the depreciation of the Yuan Currency.
 The increasing of interest rates in the global  
market is faster than the economic fundamentals 
of 2019. Interest rate in the world market is also  
likely to increase faster than forecasts which affect  
the growth of the world economy.
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แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2561 และ 2562

ภาวะธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2561
 เบ้ียประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน  
2561 รวมทัง้สิน้ 562,482 ล้านบาท โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชวีติรบั 
รายใหม่จำานวน 162,461 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 
จำานวน 400,020 ล้านบาท อัตราการเติบโตของเบีย้ประกนัชีวติ 
รับรวมและเบ้ียประกนัชวีติรบัรายใหม่เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดียวกนั 
ของปีก่อนร้อยละ 4.2 และ 7.2 ตามลำาดับ โดยมีอัตราความคงอยู่ 
ของกรมธรรม์ (Renewal Rate) อยูท่ีร้่อยละ 83 สำาหรบัเบีย้ประกนั 
ชีวิตรับรวมปี 2561 คาดว่าจะเติบโตในช่วงร้อยละ 4 ถึง 5 คิดเป็น 
เบี้ยประกันชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง 625,000 ถึง 632,000 ล้านบาท  
ซึง่การเตบิโตดงักล่าวชะลอตวัจากปี 2560 ทีร้่อยละ 5.9 สาเหตหุลัก 
เกิดจากภาวะอัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับตำ่าอย่างต่อเนื่อง 

และยาวนาน ถึงแม้ว่าในปีน้ี คณะกรรมการนโยบายการเงินจะม ี
มตใิห้ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีกต็าม ประกอบกบั 
การชะลอตวัจากภาวะเศรษฐกจิในช่วงครึง่ปีหลัง จากผลกระทบของ 
มาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ และจีน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว 
ของประเทศจีนที่ชะลอตัวลง

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2562
 จากแนวโน้มเบี้ยประกันชีวิตรับรวมปี 2561 บริษัทได้ 
คาดการณ์เบี้ยประกันชีวิตรับรวมของธุรกิจปี 2562 มีอัตรา 
การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมชะลอตัวลงจากปี 2561  
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.5 คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเท่ากับ  
636,447 ล้านบาท สำาหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก มีอัตรา 
การเติบโตอยู ่ที่ประมาณร้อยละ 5 และอัตราความคงอยู่ของ 
กรมธรรม์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 83.0 ดังตารางต่อไปนี้

Thailand’s Life Insurance Business 
trends in 2018 and 2019

Business conditions of Thailand’s Life  
Insurance Business in 2018 
 Total life insurance premiums received from January  
to November 2018, total of 562,482 million baht, divided  
into new premiums received from the amount of 162,461  
million baht and life insurance premiums for the following 
year, amount of 400,020 million baht.
 The growth rate of total premiums received and new  
premiums received increased from the same period of  
the previous year by 4.2 % and 7.2 % respectively, with  
the Renewal Rate at 83%.  Total revenue from life  
insurance premiums in 2018 was expected to grow in  
the range of 4 to 5 percent, representing life insurance  
premiums in the range between 625,000 to 632,000  
million baht. Such growth slowed from 2017 at 5.9 percent. 

เบี้ยประกันชีวิต 2560 คาดการณ์ 2561 คาดการณ์ 2562

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม (ล้านบาท) 601,725 627,000 636,447

เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก (ล้านบาท) 167,825 180,000 189,000

อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ (ร้อยละ) 83.9 83.2 83

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตของอุตสาหกรรมตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน ปี 2561
ที่มา สมาคมประกันชีวิตไทยและการคาดการณ์ของบริษัท

 The main reason was that the interest rate was still  
in lower and continuously. Although this year The Monetary 
Policy Committee will have a resolution to raise the  
Policy Interest Rate by 0.25 percent per year, along with  
the slowdown from the economic situation in the second  
half of the year, due to the impact of trade barriers of  
the US and China, including the slowdown of Chinese  
tourist volume.

 Thailand’s Life Insurance Business 
trends in 2019
 From the tendency of total life insurance premiums  
received in 2018, the company has predicted the total  
life insurance premiums for the business in 2019 with the  
total insurance premium growth rate slowdown from  
2018 at approximately 1.5 percent, equivalent to total  
insurance premiums of 636,447 million baht. For life  
insurance premiums, first year applicants, the growth rate  
is around 5 percent and the renewal rate is around 83.0  
percent as shown in the following table;

Life insurance premiums 2017 Forecast 2018 Forecast 2019

Total premiums received (million baht) 601,725 627,000 636,447

The 1st year life insurance premium received (million baht) 167,825 180,000 189,000

The renewal rate ( percentage) 83.9 83.2 83

Table 1. Indicate information of industry insurance premiums from January to November 2018.
Source: The Thai Life Assurance Association and company forecasts.
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ 
เบ้ียประกันชีวิตรับรวมของอุตสาหกรรม 
มีดังต่อไปนี้
 การสนับสนุนมาตรการทางภาษีจากภาครัฐ  
ในปี 2562 จะเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ค่อนข้างแน่นอน จงึคาดว่าธุรกจิประกนัชวิีต จะได้รบั 
การส่งเสรมิจากมาตรการของรฐับาลใหม่ เพือ่กระตุ้น 
ภาคอตุสาหกรรมประกนัชวีติให้เติบโตได้อย่างมัน่คง  
และยั่งยืนต่อไป โดยใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งเป็น 
แรงดึงดูดใจสำาคัญในการทำาให้ประชาชนหันมาให ้
ความสนใจในการทำาประกันชีวิตมากขึ้น 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองผู้บริโภคให้ 
มากยิง่ขึน้ เช่น ผลติภณัฑ์ควบการลงทุน (Investment  
Link Product) เพือ่ตอบโจทย์ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 
ทีม่องหาผลติภณัฑ์ประกนัชวีติทีใ่ห้ทัง้ความคุม้ครอง 
ชีวิตและยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึง 
การพฒันาคณุภาพผูเ้สนอขายผลติภณัฑ์ Investment 
Link Product ให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 
อย่างลึกซึ้ง และผลิตภัณฑ์การประกันภัยการดูแล 
ระยะยาว (Long Term Care Insurance) เพื่อเป็น 
การวางแผนชีวิตให้มีผูช่้วยดแูลในวัยเกษยีณ อนัเนือ่ง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู ้บริโภคใน 
ปัจจุบันที่มีแนวโน้มไม่มีครอบครัวที่สูงขึ้น
 การพัฒนาการให้บริการที่มุ ่งเน ้นสู ่ความ 
เป็นเลศิในทกุๆ ด้าน ด้วยการนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
มาสนับสนุนการดำาเนินงาน การเพิ่มช่องทางการ 
จำาหน่ายให้หลากหลายครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมาย  
นอกเหนือจากการจำาหน่ายผ่านตัวแทนฯ พร้อมทั้ง 
พฒันารปูแบบการให้บรกิารให้ทนัสมยั สะดวกสบาย  
และสร้างความประทับใจในการใช้บรกิาร เพือ่รองรบั  
Life Style ของลกูค้าแต่ละราย เช่น การพฒันาระบบ 
การทำาธุรกรรมประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Digital Life Insurance) ให้ครอบคลมุในทกุขัน้ตอน 
ของการประกันชีวิต
 ส่วนปัจจยัทีก่ดดันต่อการเตบิโตของอตุสาหกรรม 
ประกันชีวิต มีดังต่อไปนี้
 เศรษฐกจิไทยมีแนวโน้มการขยายตวัทีช่ะลอตวั 
ลงจากปีก่อนหน้าจากความไม่แน่นอนของปัจจัย 
ภายนอกประเทศเป็นหลกั ทัง้จากข้อพพิาทเกีย่วกบั 
การกีดกันทางการค้า (Trade War) ของประเทศ 
สหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้  
ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศสหภาพ 
ยุโรป เช่น Brexit เป็นต้น

Factors that affect the growth of total  
insurance premiums for the industry are as  
follows:
 Supporting tax measures from the government;  
in 2019 the Parliament will assign the new elected  
government. Therefore, the company expects that  
the life insurance business will receive promotion  
from new government measures. This will stimulate  
the life insurance industry to grow steadily and  
continue to be sustainable by using tax measures,  
which is a major attraction in making people turn  
to pay more attention to life insurance.
 Products development to improve variety of  
services to customers, such as Investment Link  
Products to meet the consumer’s satisfaction and  
for those who are looking for life insurance products  
that provide both life protection and also return  
on investment. Including the development of the  
quality of the Investment Link Product by offering  
the deeper understanding of the product and long  
term care insurance products in order to plan for  
the retirement, due to the changing lifestyle of  
consumers today that tend to commit to a single  
life.
 Development of services that focus on  
excellence in all aspects by adopting modern  
technology to support operations. Increasing  
distribution accesses to cover a wide range of target  
groups. In addition to sell through agents. Along  
with the development of a modernized, convenient  
and service style to create impression in order to  
support the life style of each customer, such as  
the development of life insurance via electronic  
media or Digital Life Insurance to cover every step  
of life insurance.
 Factors that affect the growth of the life insurance 
industry are as follows:
 Thai economy is likely to expand at a firm  
but slower pace from the previous year due to  
the uncertainty of external factors. These are  
both from Trade War between the United States  
and China that are not be able to reach an agreement. 
Also political uncertainty in the European Union  
countries such as Brexit for example.
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 ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่า แม้ว่า 
อัตราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Fed Fund Rate) ของปี 2561 จะปรบัขึน้มาทัง้หมด  
4 ครั้ง คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี แต่จาก 
ข้อพพิาทเกีย่วกบัมาตรการกดีกันทางการค้าระหว่าง 
สหรัฐฯ และจีน ทำาให ้แนวโน ้มเศรษฐกิจโลก 
ชะลอตัวลง เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 
รัฐบาลสหรัฐฯ (Spot Yield Curve) เกิดภาวะ  
Inverted Yield Curve ซึ่งเป็นลักษณะของอัตรา 
ดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาว  
ลกัษณะดงักล่าว เป็นสญัญาณของแนวโน้มเศรษฐกจิ 
อาจมีโอกาสถดถอย ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ของประเทศไทย แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงนิ  
ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี  
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 แต่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 
รฐับาลระยะยาว ยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัตำา่เหมอืนเดมิ  
ซึง่ปัจจยัดงักล่าวยงัเป็นปัจจยัทีก่ดดันต่อการขยายตวั 
ของธุรกิจประกันชีวิต
 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงาน 
ก�ากับ ในปี 2562 ธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอย่างมี 
นัยสำาคัญ ได้แก่ มาตรการกำากับดูแลการให้บริการ 
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของทั้ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงาน คปภ. 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อวธิกีารเสนอขายประกนัชวีติให้กับ 
ลูกค้า การเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะที่เริ่มใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งทำาให้อัตราเบี้ยประกันภัย 
ลดลง จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเบี้ยประกัน 
ชีวิตของอุตสาหกรรมในปี 2562 ตลอดจนมาตรการ 
กำากับดูแลการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  
ระยะที่ 2 (RBC 2) ที่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนของ 
ผู้ถือหุ้น 
 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ซึ่งเป็นมาตรฐานบัญช ี
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน จะเริ่มมีผลบังคับใช ้
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และจะบังคับใช้ TFRS17  
ซึ่งเป็นมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย 
ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจ 
ประกนัภยัได้รบัผลกระทบในหลายด้านเป็นอย่างมาก  
อาทิ การเปลี่ยนแปลงแบบงบการเงิน รายงานฐานะ 
การเงิน และการดำาเนินการของบริษัทประกันชีวิต

 A low interest rate environment; although the  
Fed Fund Rate of the United States in 2018 will  
increase by 4 times, at increasing rate of 1 percent 
per year, but due to conflict in trade barriers between 
the US and China causing the global economic  
trend to slow down. The Spot Yield Curve of the  
US bonds emerge the Inverted Yield Curve, which  
is characterized by short-term interest rates higher  
than long-term interest rates. Such characteristics,  
is a sign of economic tendency that may be a chance 
of recession. In the policy interest rate of Thailand,  
although the Monetary Policy Committee Has raised  
the policy interest rate by 0.25 percent per year in  
December 2018, but the long-term government  
bond rate still remained stable at the same low  
level. These factors are also factors that affect the  
growth of the life insurance business.
 Changes of regulations of regulatory agencies  
in 2019, life insurance business will significantly be  
affected by the regulatory changes. These include  
the fairness of customer service measures (or  
Market Conduct) of both the Bank of Thailand and  
the Office of the OIC, which affect the method of  
offering life insurance to customers. The change in  
mortality rates that began on June 1, 2018, which  
reduced the premium rate will affect the growth  
of life insurance premiums in the industry in 2019,  
as well as regulatory measures for maintaining  
capital funds at risk level 2 (RBC 2) that will cause  
impacts to the capital of shareholders.
 Changes to financial reporting standards;  
The enforcement of Financial Reporting Standards  
No. 9 (TFRS9), which is an accounting standard on  
financial instruments that will take effect on  
January 1, 2020 and will obligate TFRS17, which  
is the accounting standard on insurance contracts  
on January 1, 2023, which will greatly affect the  
insurance industry in many aspects, that are changes 
 of financial statement, financial position report and  
the operation of life insurance companies for  
instance.
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การดำาเนินงานของบริษัทปี 2562

เป้าหมายหลักในการด�าเนินงานปี 2562
 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ยังคงยึดมั่นที่จะดำาเนินตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อเป็นสถาบัน 
ประกนัชวีติชัน้นำาของไทยทีม่คีวามมัน่คงทางการเงินและเติบโตอย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้บริษทัเน้นการขยายฐานลกูค้าผ่าน 
ช่องทางพนัธมติรเป็นหลัก และใช้กลยทุธ์ให้ลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมไปกบัการเปลีย่นแปลง 
องค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และนำาเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า โดยครอบคลุมทั้งการขายและ 
การบรกิาร เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป นอกจากนัน้ บรษัิทยงัคงเน้นการเตบิโตอย่างม่ันคง 
โดยการรักษาระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและสามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เป้าหมายหลักในการดำาเนินงาน 2562

ร้อยละการเติบโตของเบี้ยประกันรับรายใหม่ 5 – 7

ร้อยละการต่ออายุกรมธรรม์ 80 – 85

ร้อยละอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.5 – 4.5

ร้อยละอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน 200 – 250

Company business operations 2019

The main goal of the operation 2019
 In the business operation, the company continue to adhere to the vision and mission of the 
company to be the leading Thai life insurance institution that has financial stability and sustainable 
growth. Therefore, the company focuses on expanding the customer based through the main 
channel and using the customer centric strategy (Customer Centric) while changing the organization 
into the digital age and present innovative technology to customers. This covers both sales and 
service in order to meet the changing needs of customers. In addition, the company continues to 
focus on stable growth by maintaining the level of capital to be appropriate and able to handle 
the risks that will occur in the future.

The main goal of the operation 2019

New Business Growth 5 – 7

Renewal Rate 80 – 85

Investment Return 3.5 – 4.5

Capital Adequacy Ratio (CAR) 200 – 250
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ทิศทางเชิงกลยุทธ์และแผนรองรับ
 ธุรกิจประกันชีวิตกำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
จากรอบด้าน ไม่ว ่าจะเป็นพฤติกรรมของผู ้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงของนโยบายจากภาครัฐ 
และกฎระเบียบจากหน่วยงานกำากับดูแล หรือแม้แต่ 
การแข่งขันจากคู่แข่งดิจิทัลรายใหม่ๆ (InsurTech)  
โดยการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีส่งผลกระทบอย่างมนียัสำาคญั 
ต่อรปูแบบการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท ทำาให้บริษทัต้องมี 
การเตรียมความพร้อมและทบทวนรูปแบบการดำาเนิน 
ธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต 
อย่างทันท่วงที โดยมีทิศทางเชิงกลยุทธ์และแผนรองรับ 
ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้
1. การสร้างแบรนด์ของบรษิทั
 • แผนการสร้างแบรนด์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 • แผนการบริหารแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
  (Social Media) 
 • การทำาการตลาดผ่าน Viral Marketing และ  
  Corporate Social Responsibility (CSR)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และช่องทาง 
 ใหม่ โดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 • เน้นการเติบโตผ่านผลิตภัณฑ์ประเภทสามัญ  
  (Ordinary Product)
 • แผนการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ผ่านพันธมิตร 
  (New Partner Acquisition)
 • แผนการสร้างการตลาดแบบตรงผ่านช่องทาง 
  ออนไลน์ (Direct to Consumer via Digital  
  Channel)
3. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติภายในสู ่ความ 
 เป็นเลิศด้วยการขับเคล่ือนองค์กรผ่านดิจิทัล  
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน 
  โดยการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหลัก  
  (New Core Life Insurance System)
 • เปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในโดยใช้ผ่าน 
  ทางอเิลก็ทรอนิกส์มากข้ึน
 • พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ผ่านการ Lean Process
4. การบรหิารประสบการณ์ลกูค้า 
 • จดัโครงสร้างการบริหารงานเพือ่รองรบัการบรหิาร 
  ประสบการณ์ลกูค้า
 • แผนการจัดทำาและวเิคราะห์ประสบการณ์ลกูค้า
 • แผนการพัฒนาข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้สามารถ 
  วเิคราะห์พฤติกรรมของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม

Strategic Direction & Implementation Plan
 Life insurance business is facing changes from all  
sides. Whether the behavior of consumers has changed,  
changes in government policies and regulations from  
regulators or even competition from new digital  
competitors (InsurTech). These changes have  
a significant impact on the business model of  
the company. Therefore, the company must prepare  
and review the business model to cope with such  
changes in the future in a timely fashion with the  
following strategic directions and major support plans.
1. Brand Building
 • Brand building plans with business partners.
 • Brand management plan through social media.
 • Marketing through Viral Marketing and  
  Corporate Social Responsibility (CSR).
2. Product development (Multi-Products) and New  
 Channels by adhering to customer centricity.
 • Focus on growth through ordinary products.
 • Plan to add new sales channels through new  
  partner acquisition.
 • Plan to create direct marketing through online  
  access. (Direct to Consumer via Digital Channel)
3. Internal procedures development for excellence  
 by mobilizing the digital organization (Operational  
 Excellence with Digital Transformation)
 • Increasing the efficiency of operations by  
  changing the core information system (New  
  Core Life Insurance System)
 • Internal processes changing by using electronic  
  channels increasingly.
 • Efficient processes development through  
  the Lean Process.
4. Customer Experience Management
 • Organizing the management structure to support  
  customer experience management.
 • Organizing the plan to create and analyze 
  customer experience. (Customer Journey  
  Mapping)
 • Organizing customer data development plan  
  to be able to analyze customer behavior  
  appropriately (Data-driven approach).
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5 การลงทนุใน Life InsurTech
 • แผนการร่วมธุรกิจกับบริษัทที่มีศักยภาพ 
  ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตโดยใช ้
  นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 • การสนับสนุนการลงทุนผ่าน Startup ที่เน้น 
  การพัฒนารูปแบบการดำาเนินธุรกิจประกัน 
  ชีวิตผ่านเทคโนโลยี
6. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตาม 
 กฎ ระเบียบ จากหน่วยงานก�ากับภายนอก
 • แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
  การรายงานทางการเงินของธุรกิจประกัน 
  ชีวิต TFRS9 และ TFRS17
 • การทบทวนนโยบายที่สำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ
 • แผนการรับรองมาตรฐาน ISO 27001  
  เก่ียวกับความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ
7. สนับสนุนและเสริมสร้างการขับเคลื่อนองค์กร 
 โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่
 • เสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมและความ 
  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคใหม่
 • ประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ เช่น Big Data, AI, Machine  
  Learning, IoT หรือ Blockchaing เป็นต้น  
  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิของ 
  บริษัท ให้เป็นไปตามความต้องการของ 
  ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
8. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและ 
 องค์กร
 • แผนการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร  
  (Employer’s Branding)
 • แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน 
  ดิจิทัล (Digital Culture)
9. การบริหารเงินกองทุน
 • แผนการบรหิารเงนิกองทนุให้เกดิประสทิธภิาพ 
  สูงสุด

5. Investment in Life InsurTech.
 • Organizing business plan with the potential  
  companies to drive life insurance business  
  by using technological innovations.
 • Supporting investment through Startup  
  focusing on the development of life 
  insurance business through technology.
6. Corporate governance and compliance  
 with rules and regulations from external  
 regulatory agencies.
 • Compilation of support plans for changing  
  financial reporting standards of life insurance  
  business TFRS9 and TFRS17.
 • Reassessment of important policies regularly. 
 • Supporting plan for ISO 27001 certification  
  regarding information technology security
7. Support and strengthen the organization by  
 using innovation and new technology.
 • Enhance knowledge on innovation and new  
  technological advancements.
 • Applying advances in information technology 
  such as Big Data, AI, Machine Learning,  
  IoT or Block chain etc., in order to increase  
  the efficiency of business operations of the  
  company to meet the changing needs of  
  consumers.
8. People Capabilities and Organization  
 Development.
 • Branding plan as the corporate image  
  (Employer’s branding).
 • Strengthening plans for the digital organization 
  culture (Digital Culture).
9. Capital Management.
 • Funding plan for maximum efficiency.
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 ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
1. การประกันชีวิตประเภทสามัญ 
 เป็นการประกนัชวีติสำาหรบัผูเ้อาประกนัภยัรายบคุคล 
ซึ่งมุ ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เอา 
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนอนาคต 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องตาม 
วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลในทุกช่วงเวลาของชีวิต  
เพราะแผนการประกันชีวิตประเภทสามัญมีมากมาย 
หลายรูปแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะผลประโยชน์ด้าน 
ความคุ้มครองชีวิต ด้านการออมทรัพย์ มีระยะเวลา 
เอาประกันภัย และระยะเวลาการชำาระเบี้ยประกันภัย 
ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย
 1.1 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  เป็นการประกนัชวีติทีม่คีวามคุม้ครองระยะยาว 
 ตลอดชพี ทีเ่น้นการให้ผลประโยชน์ด้านความคุม้ครอง 
 ชีวิตเป็นหลัก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใด 
 ในขณะท่ีกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่าย 
 จำานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือ 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ครบกำาหนดสัญญา  
 เช่น อายุครบ 90 ปี ก็ได้รับเงินเอาประกันภัยคืน  
 ดังนั้น วัตถุประสงค์เบ้ืองต้นของการประกันชีวิต 
 แบบตลอดชีพนี้ เพื่อสร้างกองทุนมรดก หรือจัดหา 
 เงนิทนุสำาหรบัจนุเจอืบุคคลทีอ่ยูใ่นอปุการะเมือ่ผูเ้อา 
 ประกันเสียชีวิตลง
 1.2 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  เป็นการประกนัชีวติทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายจำานวนเงนิ 
 เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ 
 ครบกำาหนดสัญญาหรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ 
 ผูร้บัประโยชน์เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติในขณะที ่
 กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ การประกันชีวิตแบบสะสม 
 ทรพัย์มส่ีวนผสมของความคุม้ครองการเสยีชวีติและ 
 การออมทรัพย์ ซึ่งแบบประกันชีวิตน้ีจะมุ ่งเน้น 
 การให้ผลประโยชน์ด้านการออมทรพัย์เป็นหลกั ดังนัน้ 
 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จึงมีเงินคืนหลาย 
 รูปแบบ ทั้งเงินคืนในระหว่างสัญญาและเมื่อสัญญา 
 ครบกำาหนด รวมถึงมรีะยะเวลาสญัญาและชำาระเบีย้ 
 ที่ระยะเวลาหลากหลายให้เลือกทำาประกันตาม 
 วตัถปุระสงค์ด้านการออมทรพัย์ของผู้เอาประกนัภยั

Type of life insurance products
1. Ordinary Life Insurance
 Ordinary Life Insurance is a life insurance  
policy for individual insured persons which focuses 
on responding to the real needs of the insured,  
which the insured could plan for the future in  
order to ensure security in accordance with the  
objectives of each person in each period of life  
because different types of ordinary life insurance  
plans are available. Each model has characteristic  
differences of life protection benefits, savings,  
insurance periods and the different payment  
periods, these are.
 1.1. Whole Life Insurance
  Whole Life Insurance is a life insurance  
 policy with long-term protection for lifelong  
 that focuses on providing life protection  
 benefits primarily. In case of the passing of  
 the insured as the policy is still in effect, the  
 company will pay the amount of insurance  
 to the beneficiary. As well as when the  
 insured outlive the term of the policy due to 
 the contract, such as reaching the age of 90,  
 the premiums will be returned to the  
 insured. Therefore, the primary objective of  
 this lifelong insurance is to create a heritage  
 fund or provide funding for those who are  
 in support when the insured is deceased.
 1.2. Endowment Insurance
  Endowment Insurance is a life insurance  
 policy that the company will pay the insured  
 amount to the insured when he or she outlive  
 the term of the policy due to the contract  
 or paying insurance to the beneficiary when  
 the insured is deceased while the policy is  
 still in force. This genre of life insurance policy 
 is a combination of the death benefit and  
 a savings coverage. This type of life insurance  
 will mainly focus on providing savings benefits.  
 Therefore, the endowment life insurance policy  
 has many types of refunds, either refund during  
 the contract or when the contract is due, including 
 the contract period and payment of premiums  
 at various times.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operations
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 1.3 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
  เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จะจ่าย 
 จำานวนเงนิเอาประกนัภัยให้แก่ผูร้บัประโยชน์ 
 เมื่ อผู ้ เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่ 
 กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ โดยทั่วไปกรมธรรม์ 
 จะมีระยะเวลาความคุม้ครอง 5 ปี 10 ปี 15 ปี  
 หรือ 18 ปี เป็นต้น ซึ่งแบบการประกันชีวิต 
 จะมุ ่งเน้นการให้ผลประโยชน์ด้านความ 
 คุ้มครองชีวิตเป็นหลัก ไม่มีผลประโยชน์ของ 
 การออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงตำ่ากว่าแบบ 
 ประกันชีวิตประเภทสามัญอื่นๆ และไม่มี 
 เงินคืนให้ หากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ 
 ครบกำาหนดสัญญา จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการ 
 ความคุ้มครองสูง แต่ชำาระเบี้ยประกันภัยตำ่า 
 เพื่อเสริมสร้างกองทุนป้องกันไม่ให้เกิดภาระ 
 หนีส้นิกบัครอบครวัทีอ่ยูข้่างหลงัหากเกดิเหตุ 
 ไม่คาดฝันก่อนเวลาอันควร
 1.4 การประกันชีวิตแบบบ�านาญ 
  เป็นการประกนัชวีติสำาหรบัผูเ้อาประกันภยั 
 ที่ประสงค์จะวางแผนการออมเงินเพื่อสร้าง 
 หลักประกันทางรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 ไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอหลังจากการเกษียณ 
 อาย ุบรษิทัฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงนิบำานาญ 
 เป็นรายงวดอย่างสมำ่าเสมอต่อเน่ืองไปตลอด 
 ระยะเวลาสัญญา นับแต่ผู ้เอาประกันภัย 
 เกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี  
 แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้  
 การประกันชีวิตแบบบำานาญจะไม่มีการจ่าย 
 ผลประโยชน์อืน่ใดก่อนรบัเงนิบำานาญ ยกเว้น 
 ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ 
 จะจ่ายตามจำานวนเงินเอาประกันภัยให้แก ่
 ผู้รับประโยชน์

 1.3. Term Insurance
  Term Insurance is a life insurance policy  
 that the company will pay the sum insured to  
 the beneficiary when the insured is deceased  
 while the policy is in force. In general, the  
 policy will cover periods of 5, 10, 15 or 18 years  
 for instance. This life insurance policy focuses  
 primarily on providing life protection benefits.  
 There is no benefit of saving purposes. The  
 insurance premium is lower than other types of  
 life insurance and there is no refund if the  
 insured is outlive the term of the policy due to  
 the contract. Therefore, this would suitable  
 for those who need high coverage but pay lower  
 premium in order to strengthen the fund to  
 prevent the burden of debt with families if  
 unexpected events occur in precipitated  
 circumstances.
 1.4. Annuity Insurance
  Annuity Insurance is a life insurance policy  
 for the insured who wishes to plan savings  
 in order to create an income guarantee for the  
 insured to spend sufficiently after retirement.  
 The company will pay a regular pension benefit  
 periodically throughout the contract period on  
 condition that the insured is retired or reaches  
 the age of 55 or 60 years, depending on the  
 conditions in the policy specified. The annuity  
 life insurance will not pay any other benefits 
 before receiving a pension except for benefits  
 from death, which the company will pay according 
 to the amount of insurance to the beneficiary.
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2. การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
 2.1 ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการ
  เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง 
 กลุ่มสมาชิกภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน  
 โดยทั่วไปจะเป็นสวัสดิการที่นายจ้างซ้ือ 
 ความคุ้มครองให้กับลูกจ้าง ปกตินายจ้าง 
 จะเป็นผู้ชำาระเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด หรือ 
 ช่วยจ่ายให้ครึง่หนึง่ แต่การประกนัชวิีตกลุม่นี้ 
 จะมีเงื่อนไข คือ สมาชิกผู ้เอาประกันภัย 
 ร่วมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือร้อยละ 75  
 ของจำานวนพนกังานทัง้หมด ส่วนมากจะเป็น 
 กลุม่ของพนกังานบรษิทั กรมธรรม์เป็นสัญญา 
 แบบปีต่อปี อัตราเบ้ียประกันภัยขึ้นอยู่กับ 
 ทุนประกันภัย จำานวนสมาชิก เพศ อายุเฉลี่ย 
 ของสมาชิกท้ังหมด ลกัษณะธรุกจิ และหน้าที่ 
 การทำางาน โดยจะคำานวณเป็นอัตราเบี้ย 
 ประกันภัยอัตราเดียวสำาหรับสมาชิกทุกคน 
 ในกลุม่นัน้ๆ ซึง่อตัราเบ้ียประกนัภยัจะตำา่กว่า 
 การประกนัชวีติประเภทสามญั การชำาระเบีย้ 
 ประกนัภยัสามารถแบ่งชำาระเป็นงวดรายเดือน 
 ราย 3 เดือน หรือรายปีก็ได้
 2.2 ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ
  เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง 
 แก่ผูเ้อาประกนัภัย (ผูกู้)้ ท่ีมีภาระหนีส้นิอยูก่บั 
 สถาบนัการเงนิ (เจ้าหนี)้ โดยทัว่ไปจะให้ความ 
 คุม้ครองกรณกีารเสยีชวีติหรอืการทพุพลภาพ 
 ถาวรสิ้นเชิง มีระยะเวลาความคุ้มครองและ 
 ทุนประกันภัยที่สอดคล้องกับระยะเวลา 
 การผ่อนชำาระและภาระหนี้สิน ซึ่งหากเกิด 
 เหตกุารณ์ไม่คาดฝันขึน้ระหว่างการผ่อนชำาระ 
 หน้ีกับผู ้เอาประกันภัยและกรมธรรม์ยังม ี
 ผลบังคับ บริษัทฯ จะเป็นผู้ปลดหรือแบ่งเบา 
 ภาระหนี้สินค้างชำาระแทนทายาทของผู้เอา 
 ประกนัภัย เพือ่ปกป้องครอบครวัทีอ่ยูข้่างหลัง 
 จากปัญหาหนี้สิน หรือการถูกยึดทรัพย์  
 และเพื่อให ้ผู ้ เอาประกันภัยมั่นใจได ้ว ่า 
 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะยังคงเป็นของ 
 ทายาทและครอบครวัต่อไป โดยสถาบันการเงิน 
 (เจ้าหนี้) จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์หลักและเป็น 
 ผูร้บัผลประโยชน์ตามจำานวนภาระหนีค้งค้าง 
 ชำาระท่ีผู ้เอาประกันภัยยังคงเหลืออยู ่กับ 
 สถาบันการเงินนั้นๆ 

2. Group Insurance
 2.1. Group Term Life
  Group Term Life is a life insurance policy  
 that provides protection for members under  
 the same policy. In general, it is a welfare that  
 employers buy protection for their employees.  
 Normally, the employer will pay all premiums  
 or provide half payment. But the group term  
 life insurance will have conditions that include  
 10 or more insured members together, or 75  
 percent of the total number of employees.  
 Most will be a group of company employees.  
 Policy is a year-to-year contract. Premium rates  
 are based on the sum insured, the number  
 of members,their genders, the average age of  
 all members, and the nature of the business  
 and work functions which will be calculated  
 as a single premium rate for all members of that  
 group. This genre of insurance policy will  
 provide lower premium rate than the ordinary  
 life insurance policy. Premium payment can be  
 divided into monthly, 3 months or yearly  
 installments.
 2.2. Group Mortgage
  Group Mortgage is a life insurance policy that  
 provides protection to the insured (the borrower) 
 who has a debt burden with a financial institution  
 (creditor). In general, the policy will provide  
 protection in case of death or total permanent  
 disability. There is a period of coverage and  
 insurance coverage that corresponds to the  
 length of installments and liabilities period.  
 Which, if an unexpected event occurs during  
 the installment payment with the insured  
 and the policy is still effective, the company  
 will release or alleviate the outstanding debt in  
 lieu of the insured’s heir. The purpose of this  
 plan is to protect the family along the side after  
 debt problems or confiscation. This to ensure  
 that the insured is confident that the rights of  
 the property will continue to belong to the heir  
 and family. The financial institution (creditor)  
 will be the main policy holder and is the 
 beneficiary according to the amount of  
 outstanding debt that the insured remains  
 with that financial institution.
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โครงสร้างการถือหุ้น
Shareholding Structure

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Ten Largest Shareholders as of 31 December 2018

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
Ten Largest Shareholders

จำานวนหุ้น
No. of Shares

ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด
Percent of total Shares

(%) 

1. ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank 466,959,325 25.00

2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Dhipaya Insurance Public Company Limited 331,771,332 17.76

3. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa 129,405,567 6.93

นายกีรติ พานิชชีวะ
Mr. Kerati Panichewa 129,405,567 6.93

นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Chatchai Panichewa 129,405,566 6.93

4. นายสัณณ์ชัย เองตระกูล
Mr. Sanchai Engtrakul 119,777,400 6.41

5. บริษัท พรหมภิบาล จำากัด
Prompibarn Co.,Ltd. 82,909,066 4.44

6. นางเพียงเพ็ญ สืบถวิลกุล
Mrs. Piengpen Siebthavilkul 79,851,700 4.28

7. นางสาวพลอยไพลิน เกียรติสุรนนท์
Ms. Ploypailin Kiatsuranont 70,000,000 3.75

8. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo 60,457,800 3.24

9. นางสาวธนาภรณ์ ตันศักดิ์ดา
Ms. Tanaporn Tansakda 42,271,274 2.26

10. นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr. Saran Limhiranrak 39,899,015 2.14
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รายงานการถือหุ้นของกรรมการ
Report on Directors’ Shareholding

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
Report on Directors’ Shareholding in Dhipaya Life Assurance Plc.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 / as at 31 December 2018

(หน่วย : หุ้น / Unit : Share)

กรรมการ
Directors’ Name

31 ธ.ค. 2561
31 Dec 2018

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
No. of Shares Changed

31 ธ.ค. 2560
31 Dec 2017

1. นายบรรพต หงษ์ทอง
Mr. Banphot Hongthong - - -

2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
Dr. Chatchai Payuhanaveechai - - -

3. ดร.สมพร สืบถวิลกุล
Dr. Somporn Suebthawilkul - - -

4. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit - - -

5. ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Dr. Sakthip Krairiksh - - -

6. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha - - -

7. นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet - - -

8. นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda - - -

9. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
Mr. Supote Pitayapongpat - - -

10. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa 129,405,567 71,356,467 58,049,100

11. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon - - -

12. นายอิสระ วงศ์รุ่ง
Mr. Isara Wongrung - - -

13. นายกีรติ พานิชชีวะ
Mr. Kerati Panichewa 129,405,567 129,405,567 -

14. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms. Tassana Vichachareon 100 - 100

15. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr. Saran Limhiranrak 39,899,015 - 39,899,015

16. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo 60,457,800 - 60,457,800
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Advisor to Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ผู้เชี่ยวช�ญขย�ยง�นธุรกิจ
 Business Partnership

ผังโครงสร้างองค์กร บมจ.ทิพยประกันชีวิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
Chief Operating Officer

ฝ่ายพันธมิตร 
ธุรกิจ 
Business  
Chains Dept.

ฝ่ายพัฒนา 
ประสิทธิผล 
ด้านปฏิบัติการ 
Operations  
Excellence Dept. 

ฝ่ายเครือข่าย 
การตลาด 
Marketing  
Networks Dept.

ฝ่ายขยายธุรกิจ 
การตลาด 
Marketing  
Expansion Dept.

ฝ่ายพัฒนาโครงการ 
การตลาด 
Marketing Project  
Development Dept.

ฝ่ายการตลาด 
ช่องทางพิเศษ 
Alternative  
Marketing Dept.

ฝ่ายพิจารณา 
รับประกัน 
Underwriting Dept.

ฝ่ายการตลาดดิจิทัล 
DIGITAL Marketing  
Dept.

ฝ่ายการตลาด 
กิจการตัวแทน 
AGENCY Dept.

ฝ่ายสินไหมทดแทน 
Claims Dept.

ฝ่ายพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์
Products  
Development Dept. 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
ด้านประกัน 
Assurance 
Operations Dept.

ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า 
Customer  
Engagement Dept.

ฝ่ายสื่อสาร 
การตลาด 
Marketing  
Communications Dept. 

ฝ่ายศูนย์บริการลูกค้า 
Contact Center Dept. 

ฝ่ายกฎหมายและกำากับธุรกิจ
Legal & Compliance Dept.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Corporate Communications Dept.

สายงาน 
เครือข่ายธุรกิจ 

Business Networks

สายงาน 
ปฏิบัติการด้านเทคนิค  

Technical  
Operations 

สายงาน 
เครือข่ายธุรกิจอื่นๆ 

Multi-Business  
Networks

สายงาน 
ปฏิบัติการด้านบริการ 
Customer Services 

สายงาน 
พัฒนาธุรกิจ 

Business  
Development

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
Chief Marketing Officer

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
Chief Executive Officer
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ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary Dept.

ส�ยง�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รบริษัท
BOD Office

ฝ่ายพัฒนา 
ประสิทธิผล 
ด้านปฏิบัติการ 
Operations  
Excellence Dept. 

ฝ่ายการเงิน 
Finance Dept.   

ฝ่ายบัญชี 
Accounting Dept. 

ฝ่ายคณิตศาสตร ์
ประกันภัย 
Actuarial Dept.

ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Strategy & Planning 
Dept. 

ฝ่ายรับประกันภัยต่อ 
และผลประโยชน ์
ช่องทางจำาหน่าย 
Commission &  
Reinsurance Dept.

ฝ่ายพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
IT Development Dept.

ฝ่ายวิศวกรรมระบบ 
และความปลอดภัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Engineering &  
Security Dept.

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
Corporate  
Strategy Dept.

ฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห ์
การลงทุน 
Investment Strategy  
and Analysis Dept.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Human Resources Dept.

ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 
Purchasing & 
Admin Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
Risk Management  
Dept.

ฝ่ายบริหารเงินลงทุน 
Fund Management  
Dept.

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
Internal Audit Committee

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
Corporate Governance Committee

คณะกรรมก�รลงทุน
Investment Committee

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
Company Secretary Dept.

Organization  Chart

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Chief Financial Officer

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี 
Chief Technology Officer

สายงาน 
การเงินและบัญช ี

Finance &  
Accounting 

สายงาน 
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

Actuary 

สายงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

Information  
Technology  

สายงานบริหารและ 
สนับสนุนองค์กร 

Corporate Support &  
Management

สายงานการลงทุน 
Investment

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Dept.

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
Nomination & Remuneration Committee

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
Risk Management Committee
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

1. คณะกรรมการบริษัท   Board of Directors

 ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 16 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้
 At the end of the year 2018, the Company’s Board of Directors consisted of 16 directors,  
6 of whom are independent directors. Their names are as follows:

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายบรรพต หงษ์ทอง
Mr. Banphot Hongthong

ประธานกรรมการ
Chairman

2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
Dr. Chatchai Payuhanaveechai

รองประธานกรรมการ
Deputy Chairman

3. ดร.สมพร สืบถวิลกุล
Dr. Somporn Suebthawilkul

รองประธานกรรมการ
Deputy Chairman

4. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

กรรมการอิสระ
Independent Director

5. ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Dr. Sakthip Krairiksh

กรรมการอิสระ
Independent Director

6. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

กรรมการอิสระ
Independent Director

7. นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการอิสระ
Independent Director

8. นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการอิสระ
Independent Director

9. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
Mr. Supote Pitayapongpat

กรรมการอิสระ
Independent Director

10. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa

กรรมการ
Director

11. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

กรรมการ
Director

12. นายอิสระ วงศ์รุ่ง
Mr. Isara Wongrung

กรรมการ
Director

13. นายกีรติ พานิชชีวะ
Mr. Kerati Panichewa

กรรมการ
Director

14. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms. Tassana Vichachareon

กรรมการ
Director

15. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr. Saran Limhiranrak

กรรมการ
Director

16. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director/Chief Executive Officer
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2. คณะกรรมการชุดย่อย  Sub Committee

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 On 31 December 2018. The management structure of Dhipaya Life Assurance Public Company  
Limited, comprised of the Board of Directors, and 5 sub-committees, including the Executive 
Committee, the Audit Committee, the Investment Committee, the Risk Management Committee  
and the Nomination & Remuneration Committee, detailed as follows:

 คณะกรรมก�รบริห�ร
 Executive Committee 
 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
 Consists of 5 Committee, as being listed below

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
Dr. Chatchai Payuhanaveechai

ประธานกรรมการ
Chairman of the Committee

2. ดร.สมพร สืบถวิลกุล
Dr. Somporn Suebthawilkul

รองประธานกรรมการ
Deputy Chairman

3. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa

กรรมการ
Committee Member

4. นางสาวทัศนา วิชาเจริญ
Ms. Tassana Vichachareon

กรรมการ
Committee Member

5. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการ
Committee Member

 โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสำานักงานคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร
 Secretary to the Executive Committee : Ms. Supaluck Supapreecha, Executive Vice President - BOD Office 
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ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

ประธานกรรมการ
Chairman of the Committee

2. ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Dr. Sakthip Krairiksh

กรรมการ
Committee Member

3. นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการ
Committee Member

4. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
Mr. Supote Pitayapongpat

กรรมการ
Committee Member

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 Audit Committee
 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
 Consists of 4 Committee, as being listed below

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

 คณะกรรมก�รลงทุน
 Investment Committee
 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
 Consists of 7 Committee, as being listed below

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายนที พานิชชีวะ
Mr. Natee Panichewa

ประธานกรรมการ
Chairman of the Committee

2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
Dr. Chatchai Payuhanaveechai

กรรมการ
Committee Member

3. ดร.สมพร สืบถวิลกุล
Dr. Somporn Suebthawilkul

กรรมการ
Committee Member

4. นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการ
Committee Member

5. นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

กรรมการ
Committee Member

6. นายอิสระ วงศ์รุ่ง
Mr. Isara Wongrung

กรรมการ
Committee Member

7. นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ
Mr. Suphachai Jongsuphavisarnkit

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
Committee Member and

Committee Secretary
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ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

ประธานกรรมการ
Chairman of the Committee

2. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

กรรมการ
Committee Member

3. นายนรภัทร เลขยานนท์
Mr. Norapat Lekhyananda

กรรมการ
Committee Member

4. นายกีรติ พานิชชีวะ
Mr. Kerati Panichewa

กรรมการ
Committee Member

5. นายอิสระ วงศ์รุ่ง
Mr. Isara Wongrung

กรรมการ
Committee Member

6. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
Mr. Saran Limhiranrak

กรรมการ
Committee Member

 หมายเหตุ / Remarks
 ดร.ชาตชิาย พยหุนาวชียั ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการลงทุน ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2561เมือ่วันที ่20 เมษายน 2561 
 Dr. Chatchai Payuhanaveechai was appointed as a member of the Investment Committee according to the 
approval no.2/2018 of the Board of Directors on 20 April 2018

 นายอิสระ วงศ์รุง่ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการลงทนุ และนายศุภชยั จงศภุวศิาลกจิ ได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการลงทนุและเลขานกุาร 
คณะกรรมการลงทุน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
 Mr. Isara Wongrung was appointed as a member of the Investment Committee and Mr. Supachai  
Jongsuphavisarnkit was appointed as a member and secretary of the Investment Committee according to  
the approval no.5/2018 of the Board of Directors on 12 October 2018

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 Risk Management Committee
 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
 Consists of 6 Committee, as being listed below

 โดยมี นายทวีป รุจิโรจน์จินดา ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 Secretary to the Risk Management Committee : Mr. Taweep Rujirojjinda, Vice President of Risk  
Management Department

 หมายเหตุ / Remarks
 นายกีรติ พานิชชีวะ และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  
2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
 Mr. Kerati Panichewa  and Mr. Isara Wongrung was appointed as a member of the Risk Management Committee  
according to the approval no.2/2018 of the Board of Directors on 20 April 2018

 นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  
12 ตุลาคม 2561 
 Mr. Saran Limhiranrak was appointed as a member of the Risk Management Committee according to  
the approval no.5/2018 of the Board of Directors on 12 October 2018
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 โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสำานักงานคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 Secretary to the Nomination and Remuneration Committee: Ms. Supaluck Supapreecha,  
Executive Vice President - BOD Office 

หมายเหตุ / Remarks
 ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการ 
บริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  
 Dr. Sakthip Krairiksh and Mr. Isara Wongrung was appointed as a member of the Nomination and Remuneration 
Committee according to the approval no.2/2018 of the Board of Directors on 20 April 2018

 เลข�นุก�รบริษัท
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2558 เมื่อวันที่  3 เมษายน 2558 ได ้มีมติแต ่งตั้ง  
นางสาวศภุลกัษณ์ ศภุปรชีา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สำานกังานเลขานุการ เป็นเลขานกุารบรษิทั เพือ่ปฏบิตัหิน้าที ่
ตามกฎหมายกำาหนดในการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  
รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษทั หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  
และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 Company Secretary
 At the Board of Directors’ 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 Meeting, holding of report of  
interest filed by directors and executives and other duties as assigned by the Board of Directors.

ลำาดับที่
No.

รายชื่อ
Name

ตำาแหน่ง
Title

1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
Mr. Kanissorn Navanugraha

ประธานกรรมการ
Chairman of the Committee

2. พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
General Niphon Pharunnit

กรรมการ
Committee Member

3. นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet

กรรมการ
Committee Member

4. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr. Boonson Jenchaimahakoon

กรรมการ
Committee Member

5. ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
Dr. Sakthip Krairiksh

กรรมการ
Committee Member

6. นายอิสระ วงศ์รุ่ง
Mr. Isara Wongrung

กรรมการ
Committee Member

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 Nomination and Remuneration Committee
  ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
 Consists of 6 Committee, as being listed below
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คณะกรรมการ
Board  of  Directors

1 3 4 52

2.	 ดร.ชาติชาย		พยุหนาวีชัย
	 รองประธานกรรมการ
 Dr. Chatchai Payuhanaveechai
 Deputy Chairman

4.	 พลเอก	นิพนธ์		ภารัญนิตย์
	 กรรมการอิสระ
 General Niphon Pharunnit
 Independent Director

3.	 ดร.สมพร		สืบถวิลกุล
	 รองประธานกรรมการ
 Dr. Somporn Suebthawilkul
 Deputy Chairman

1.	 นายบรรพต		หงษ์ทอง
	 ประธานกรรมการ	
 Mr. Banphot Hongthong
 Chairman

5.	 นายนที	พานิชชีวะ
 กรรมการ
 Mr. Natee Panichewa
 Director
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6.	 นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์
	 กรรมการอิสระ
 Mr. Kanissorn Navanugraha
 Independent Director

10. นายนรภัทร	เลขยานนท์
	 กรรมการอิสระ
 Mr. Norapat Lekhyananda
 Independent Director

8.	 นายศราวุธ	เมนะเศวต
	 กรรมการอิสระ
 Mr. Saravut Menasavet
 Independent Director

9.	 นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์
	 กรรมการอิสระ
 Mr. Supote Pitayapongpat
 Independent Director

7 8 9 106

7.	 ดร.ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์
	 กรรมการอิสระ
 Dr. Sakthip Krairiksh
 Independent Director

178

61-12-060_177-220 Tipya_J-Coated-DIC.indd   178 4/10/19   6:42 PM



13. นายกีรติ	พานิชชีวะ
	 กรรมการ
 Mr. Kerati Panichewa
 Director

16. นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์
	 กรรมการ
 Mr. Saran Limhiranrak
 Director

12. นายอิสระ	วงศ์รุ่ง
	 กรรมการ
 Mr. Isara Wongrung
 Director

14. นางสาวทัศนา	วิชาเจริญ
	 กรรมการ
 Ms. Tassana Vichachareon
 Director

15. นายนพพร	บุญลาโภ
	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Mr. Nopporn Boonlapo
 Director / Chief Executive Officer

11.	นายบุญสน	เจนชัยมหกุล
	 กรรมการ
 Mr. Boonson Jenchaimahakoon
 Director

12 13 14 15 1611
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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 (PRESENT) 
• Chairman and Chairman of the Nomination and  
 Remuneration Committee, Chumporn Palm Oil  
 Industry Plc.
• Chairman, Exotic Food Plc.
• Chairman, P-Mart Superstore Co.,Ltd.
• Advisor, Unicord  Plc.
• Advisor, National Power Supply Plc.
• Chairman of Sericulture Foundation
• Advisor to The Executive Board of Water 
 Conservation for Her Majesty the Queen
• Advisor to The Administration of The Land 
 Development Department
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
• None

คณะกรรมการบริษัท
Board  of  Directors

นายบรรพต  หงษ์ทอง
อายุ : 71 ปี

ประธานกรรมการ
Mr. Banphot  Hongthong

Age : 71 Years
Chairman

การศึกษา 
• M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT), 
 NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA
• B.A. (ECONOMICS), NORTHEASTERN UNIVERSITY, 
 USA  
การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 104/2013) 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	กรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	 รุ่นที่	9
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา
	 และกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ชุมพรอุตสาหกรรม
	 นำ้ามันปาล์ม	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็กโซติค	ฟู้ด	จำากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีมาร์ท	ซุปเปอร์สโตร์	จำากัด
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ยูนิคอร์ด	จำากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จำากัด	
	 (มหาชน)	
•	 ประธานกรรมการมูลนิธิหม่อนไหม
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำากับดูแลโครงการ
	 รักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
•	 ที่ปรึกษาด้านโครงการพระราชดำาริกรมพัฒนาที่ดิน
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี
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ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย 
อายุ : 58 ปี

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน
Dr. Chatchai  Payuhanaveechai

Age : 58 Years
Deputy Chairman / Chairman of the Executive Committee /

Member of Investment Committee

EDUCATION 
• Bachelor of Business Administration (BBA), Thammasat University
• Master of Business Administration (MBA), Chulalongkorn University
• Doctorate Degree in Public Administration, Eastern Asia University
• Honorary Doctorate Degree in Business Administration 
 (Management), Rajamangala University of Technology Lanna
• Honor Doctorate Degree in Liberal Arts, Public Policy and 
 Management, Kasem Bundit University
• Honor Doctorate Degree in Liberal Arts, Finance and Banking, 
 Sripatum University
TRAINING  
• Senior Justice Administration Course, (SJAC), Class 21, 
 College of Justice, Ministry of Justice, Ministry of Justice
• Top Executive Program, Capital Market Academy (CMA), Class 22
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Public	Administration	and	Law	
 for Executives, Class 6, King Prajadhipok’s Institute
•	 Director	Certification	Program	(DCP),	Class	116,	Thai	Institute	of	
 Directors Association (IOD)
•	 Certificate	Course	in	Good	Governance	for	Medical	Executives	(MDKPI),	 
 Class 2, King Prajadhipik’s Institute and the Medical (Council of Thailand)
• The Royal initiative for Advanced Leadership Program about Politics
	 and	Governance	(RAP),	Class	1,	Pillars	for	the	Kingdom	Organization
• Pillars for the Kingdom Program: The Royal Initiative for Advanced 
	 Leadership	(RIAL),	Class	2,	Pillars	for	the	Kingdom	Organization
OTHER POSITION (PRESENT) 
•	 Director	and	Board	Member,	the	Government	Savings	Bank.
• Member of Administrative Committee, World Savings Banks Institute.
• WSBI Board of Directors, Word Savings and Retail Banking (WSBI) ; 
 Sep 2015-18
•	 Member	of	Steering	Committee	and	Government	Administration	 
	 Reform,	the	Office	of	the	Prime	Minister	of	Thailand.
• Member of Steering Committee and National Development under  
 the Thai Niyom Yangyuen (Sustainable Thainess) Programme,  
	 the	Office	of	the	Prime	Minister	of	Thailand.
• Member of Steering Subcommittee “Any ID” payment system project  
 and expansion of card usage under the National e-Payment Strategic  
 Planning, Bank of Thailand.
• Member of the Boards and Administrative Committee,  
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd.
• Member of Committee for the provision and promotion of blood  
 donors of the Thai Red Cross Society, the Thai Red Cross Society.
• Chairman of the Advisory Board, Housing Finance Association.
• Member of the State Enterprise Labor Relations Committee,  
 Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.
• Advisor to Thai Condominium Association.
• Member of the Real Estate Business Development, the Thai Chamber  
 of Commerce and Board of Trade of Thailand. 
• President of the MBA Alumni Association, Faculty of Commerce and 
  Accountancy, Chulalongkorn University.
• Member of Thammasat University Commerce and Accountancy Alumni  
 Committee, Faculty of Commerce and Accountancy,  
 Thammasat University.
• Member of Academic Advisory Board, Marketing Program,  
 Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University.
• Advisor to the President of the Capital Market Academy Student  
 Association, the Capital Market Academy (CMA) of Thailand.
• Member of Advisory Board, the Pillars for the Kingdom Program.
• Advisor to the operations committee to the Charity Vouchers  
 for the Red Cross Contributions, Chulalongkorn University.
• Advisor to the fundraising committees in United Way of Thailand - UWT,  
 the National Council on Social Welfare of Thailand under  
 the Royal Patronage (NCSWT).
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None

การศึกษา  
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การเงินและการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(นโยบายสาธารณะและการจัดการ)	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม 
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	21	(บยส.)	วิทยาลัยการยุติธรรม	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	22	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	6	(ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นที่	116	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริม	สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นที่	2	(ปธพ.)	
	 สถาบันพระปกเกล้า	และแพทยสภา
•	 หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
	 ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นท่ี	1	(สมพ.)	
	 สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)
•	 หลักสูตร	เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาริ
	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นที่	2	(สนพ.)	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)  
•	 ผู้อำานวยการและกรรมการ	ธนาคารออมสิน
•	 กรรมการบริหาร	ออมสินโลก
• WSBI Board of Directors, Word Savings and Retail Banking (WSBI) ; Sep 2015-18 
•	 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	สำานักนายกรัฐมนตรี
•	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	สำานักนายกรัฐมนตรี
•	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบการชำาระเงินแบบ	Any	ID	และการขยายการใช้บัตร
	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์	National	e-Payment		ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย	สภากาชาดไทย
•	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา	สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
•	 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
•	 ที่ปรึกษา	สมาคมอาคารชุดไทย
•	 คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	หอการค้าไทย	และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•	 นายกสมาคมนิสิตเก่า	เอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำาภาควิชาการตลาด	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน	ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน	 
	 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี
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ดร.สมพร  สืบถวิลกุล
อายุ : 56 ปี

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน
Dr. Somporn  Suebthawilkul

Age : 56 Years
Deputy Chairman / Deputy Chairman of the Executive Committee /

Member of Investment Committee

การศึกษา
•	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• D.O.T. Class 3, Maritime Studies, Navigation &  
	 Deck	Officer,	School	of	Maritime	Studies,	 
 Plymouth, England
• B-TECH Diploma, Nautical Science, Plymouth 
 Polytechnic, College, England
การอบรม 
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(	นธป.5)	 
	 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.58)	 
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.18)	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 Direct	Certification	Program	(DCP	67/2005)	 
	 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหาร 
	 ระดับสูง	รุ่นที่	6	(ปศส.6)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	รุ่นที่	14	(พสบ.14)	 
	 ของกองทัพบก
• Business Creativity & Product Innovation  
	 สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
•	 TQA	Seminar	2006	เครื่องมือบริหารจัดการเพื่อองค์กร 
	 เป็นเลิศ	ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•	 Mini	MBA	IMDP	รุ่นที่	3	คณะพาณิชยศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 General	Insurance	Management	for	Overseas,	 
 Bowring, UK
• Motor Insurance Executives Seminar, Australia
• Risk Management, India Insurance Institute,  
 Puna, India
•	 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตร	Problems	Solving	and	Decision	Making	 
	 โดย	Kepner	&	Tregoe
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	
(มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี

EDUCATION
• Ph.D Public Administration, Ramkhamhaeng University 
• Master of Art Public Administration , 
 Thammasart 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
• Rule of Law for Democracy (Class 5) College of  
 the Constitutional Court
•	 Certificate,	National	Defense	College	of	Thailand	 
 (Class 58), the National Defense College  
• Leadership Program (Class 18), Capital Market Academy
•	 Direct	Certification	Program	(DCP	67/2005),	 
 Thai Institute of Directors Association
• Public Economic Management for High Executive  
 by King Prajadhipok’s Institute
• Executive Relationship Development  
 by Royal Thai Army
• Business Creativity & Product Innovation  
 by Omega World class
• English Language Training for Executive Program  
 for Lawyer By Law, Thammasart Univerity
• TQA Seminar 2006 by Thailand Productivity Institute
• Mini MBA : IMDP By Faculty of Commerce, 
 Thammasart University
•	 General	Insurance	Management	for	Overseas,	 
 Bowring, UK
• Motor Insurance Executives Seminar, Australia
• Risk Management, India Insurance Institute, Puna, India
• Advance Executive Program by Ministry of Finance 
• Problems Solving and Decision Making  
 By Kepner & Tregoe
OTHER POSITION (PRESENT)
• Managing Director, Dhipaya Insurance Plc.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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พลเอก นิพนธ์  ภารัญนิตย์
อายุ : 76 ปี

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

General Niphon  Pharunnit
Age : 76 Years

 Independent Director / Chairman of the Audit Committee / 
 Member of the Nomination and Remuneration Committee

การศึกษา
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	ทบ.	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 111/2014)  
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 รองประธานคณะกรรมการอำานวยการโครงการ	
	 “รักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”	กระทรวงเกษตร
	 และสหกรณ์
•	 ประธานที่ปรึกษา	บริษัท	ชุมพรอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท	พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์	 
	 จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	สมหรรษา	จำากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	หรรษา	โฮเต็ล	จำากัด
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี

EDUCATION
• Bachelor of Science, Chulachomklao Royal  
 Military Academy
TRAINING
• Director Accreditation Program (DAP 111/2014),  
 Thai Institute of Directors Association
OTHER POSITION (PRESENT) 
• Vice Chairman, Water Conservative Project 
 for Her Majesty the Queen
• Chairman of the Advisory Board, Chumporn Palm 
 Oil Industry PLC.
• Chairman of the Advisory Board, P-Mart  
 Superstore Co.,Ltd.
• Director, Somhansa Co., Ltd.
• Director, Hansa Hotel Co., Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
• None
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นายนที  พานิชชีวะ 
อายุ : 60 ปี

 กรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร
Mr. Natee Panichewa

Age : 60 Years
 Director / Chairman of the Investment Committee /

Member of the Executive Committee

การศึกษา
• MBA, Tarleton State University part of Texas A&M 
 University, USA 
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(รุ่นที่	9)
การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 9/2004)  
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP	46/2004)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 
	 รุ่นที่	10	(วตท.)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร		รุ่นที่	50	(วปอ.)
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ยูนิค	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	 
	 คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พารากอน	คาร์	เรนทัล	จำากัด
•	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	คาเธ่ย์ลีสแพลน	จำากัด	 
	 (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พันธุ์ทิพย์	พาร์ค	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	นพร	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สาทร	7	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	โรงแรม	สีมาธานี
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไพลักษณ์	จำากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไพบูลย์ธุรกิจ	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ช้างไอร์แลนด์	รีสอร์ท	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เชียงราย	ฮิลล์	รีสอร์ท	จำากัด
การถือหุ้นในบริษัท
•	 129,405,567	หุ้น	(6.93	%)

EDUCATION 
• MBA, Tarleton State University part of Texas A&M  
 University, USA 
• 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 Defense College, The National  
 Defense Course Class 50
OTHER POSITION (PRESENT) 
• Chairman Unique Engineering & Construction., 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 Koh Chang Island Resort Co., Ltd.
• Director Chiangrai Hill Resort Co., Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
•		 129,405,567	Shares	(6.93	%)
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นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์  
อายุ : 69 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Kanissorn  Navanugraha
Age : 69 Years

Independent Director /  
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee /  

Member of the Risk Management Committee

การศึกษา  
• M.B.A. (Marketing), University of Missouri,  
 Columbia, USA
•	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม 
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 
	 (วปรอ.	รุ่นที่	15)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.	รุ่นที่	5)	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ 
	 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	รุ่น	1	 
	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• Directors Accreditation Program DAP 111/2014  
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีมาร์ท	ซุปเปอร์สโตร์	จำากัด
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี

EDUCATION 
• M.B.A. (Marketing), University of Missouri,  
 Columbia, USA
• Bachelor of Commerce (Honors),  
 Chulalongkorn University 
TRAINING 
• National Defense Joint Public-Private Sector Program  
 (Class 15), Thailand National Defense College 
• 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 (PRESENT) 
• Chairman of the board, The SUPPORT Arts and Crafts  
	 International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
• Advisor, P-Mart Superstore Co., Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
• None
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์
อายุ : 71 ปี

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

Dr. Sakthip  Krairiksh
Age : 71 Years

 Independent Director / Member of the Audit Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee

การศึกษา 
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยโซกา 
	 (Soka	University)	ประเทศญี่ปุ่น
•	 ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	(candidate)	 
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยบอสตัน
• Webb School of California, Claremont, California,  
 USA
การอบรม  
• Director Accreditation Program (DAP 24/2004)   
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Direct	Certification	Program	(DCP	79/2006)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
	 (ปรอ.	รุ่น	2)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 ประธานมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง	ในพระอุปถัมภ์ 
	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	 
	 พระวรราชาทินัดดามาตุ
•	 กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 
	 ในพระบรมราชูปถัมถ์
•	 กรรมการศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 
	 (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี

EDUCATION 
• The Honourary Award, Soka University, Japan
• Doctor of Public Administration (candidate),  
 Bangkokthonburi  University 
• Master of Public Administration,  
 Bangkokthonburi  University 
• Bachelor of Political Science, Boston University,  
 USA 
• Webb School of California, Claremont, California,  
 USA
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 (PRESENT)  
• Member of The National Legislative Assembly
• Chairman, Saengsawang 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
• Adviser, Thai Beverage Plc.
• Independent Director, Siam Steel International Plc.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
• None
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นายศราวุธ  เมนะเศวต
อายุ : 70 ปี

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

Mr. Saravut  Menasavet
Age : 70 Years

 Independent Director / Member of the Audit Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee

การศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม 
• Directors Accreditation Program (DAP 119/2015) 
	 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
•	 2550	หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน 
	 (บรอ.)	รุ่นที่	1	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
•		 2546	หลักสูตรการเมืองการปกครองสำาหรับนักบริหาร 
	 ระดับสูง	รุ่นที่	7	สถาบันพระปกเกล้า
•		 2541	หลักสูตรการปฏิรูปการบริหารจัดการของไทย 
	 ในยุคโลกาภิวัตน์	สำานักงาน	ก.พ.
•	 2540	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	หลักสูตรที่	1	รุ่นที่	23	 
	 สำานักงาน	ก.พ.
	 2538	หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี	รุ่นที่	35	 
	 กรมบัญชีกลาง
•		 2537	หลักสูตรการบริหารงานตำารวจชั้นสูง	กรมตำารวจ 
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท	เอ็กโซติค	ฟู้ด	 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ชุมพรอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีมาร์ท	ซุปเปอร์สโตร์	จำากัด
การถือหุ้นในบริษัท
•	 ไม่มี

EDUCATION 
• Bachelor of Laws, Thammasat  University
TRAINING 
• Director 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, Royal Thai Police
OTHER POSITION (PRESENT) 
• Independent Director and Audit Director,  
 Exotic Food PLC.
• Audit Director, Chumporn Palm Oil Industry PLC.
• Advisor, P-Mart Superstore Co., Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY   
•  None
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นายสุพจน์  พิทยพงษ์พัชร์
อายุ : 77 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mr. Supote  Pitayapongpat

Age : 77 Years
Independent Director / Member of the Audit Committee

การศึกษา 
•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• 2555 Director of Accreditation Program  
   (DAP 96/2012)
• 2556 Audit Committee Program (ACP 42/2013) 
   Monitoring the Internal Control and Risk  
   Management (MIR 14/2013)
   Monitoring of the Quality of Financial  
	 	 	 Reporting	(MFR	17/2013)
   Monitoring the Internal Audit Function  
   (MIA 14/2013)
   Monitoring Fraud Risk Management 
   (MFM 9/2013)
•	 2557	 Directors	Certification	Program 
	 	 	 (DCP	197/2014)		
• 2560 Driving Company Success with IT  
	 	 	 Governance	(ITG	6/2017)	
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ	บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 
	 จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี 
	 จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง
•	 กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ	บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 
	 จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง
•	 กรรมการบริษัท	/	กรรมการบริหาร	บจก.	สยาม-เบสท์	 
	 เทรดดิ้ง	ส่งออกสินค้า
การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

EDUCATION  
• Bachelor of Accounting, Thammasat University 
• Bachelor of Commerce, Thammasat University
TRAINING by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD)  
• 2012 Director of Accreditation Program  
   (DAP 96/2012)
• 2013 Audit Committee Program (ACP 42/2013) 
   Monitoring the Internal Control and Risk  
   Management (MIR 14/2013)
   Monitoring of the Quality of Financial  
	 	 	 Reporting	(MFR	17/2013)
   Monitoring the Internal Audit Function  
   (MIA 14/2013)
   Monitoring Fraud Risk Management 
   (MFM 9/2013)
•	 2014	 Directors	Certification	Program 
	 	 	 (DCP	197/2014)		
•	 2017	 Driving	Company	Success	with	IT	 
	 	 	 Governance	(ITG	6/2017)	
OTHER POSITION (PRESENT) 
•	 Chairman	of	the	Corporate	Governance	 
	 Committee,	PTG	Energy	Plc.

•	 Chairman	of	Audit	Committee,	PTG	Energy Plc.
•	 Director/Independent	Director,	PTG	Energy	Plc.
• Director/Independent Director, Siam-Best  
 Trading Co., Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
•  None
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นายนรภัทร  เลขยานนท์
อายุ : 49 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน 
 Mr. Norapat  Lekhyananda

Age : 49 Years
 Independent Director / Member of the Risk Management Committee /

Member of the Investment Committee

การศึกษา 
• Master of Business Administration Chapman  
 University, CA, USA
• Bachelor of Science (Business Management)  
 Waynesburg College, PA, USA        
การอบรมโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
•	 2557	 Direct	Certification	Program	(DCP)	
• 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)
• 2560 Board Matters & Trends (BMT)
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	7 
	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 
	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
	 ประกันภัย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 กรรมการ	บริษัท	พารากอน	คาร์	เรนทัล	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	คาเธ่ย์	ลิสแพลน	จำากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ไร้ท์	โซลูชั่น	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

EDUCATION  
• Master of Business Administration Chapman  
 University, CA, USA
• Bachelor of Science (Business Management)   
 Waynesburg College, PA, USA       
TRAINING by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD) 
•	 2014	 Direct	Certification	Program	(DCP)	
• 2015 Advanced Audit Committee Program (AACP)
•	 2017	 Board	Matters	&	Trends	(BMT)
•	 Thailand	Insurance	Leadership	Program	Class	7,	 
 OIC Advanced Insurance Institute
OTHER POSITION (PRESENT)  
• Director,  Paragon Car Rental Co., Ltd.
• Director, Cathay Lease Plan., PLC.
• Advisor, Right Solution PLC.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
•  None
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นายบุญสน  เจนชัยมหกุล
อายุ : 55 ปี

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

Mr. Boonson  Jenchaimahakoon
Age : 55 Years

Director / Chairman of the Risk Management Committee /
Member of the Nomination and Remuneration Committee

การศึกษา
• Master of Science (Industrial Engineering and  
 Management), Asian Institute of Technology
•	 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์	สาขาคณิตศาสตร์		 
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
•	 Director	Certificate	Program	(DCP	149/2011)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	 
	 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	
การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

EDUCATION
• Master of Science (Industrial Engineering and  
 Management),  Asian Institute of Technology
• Bachelor of Science (mathematics),  
 Kasetsart University
TRAINING
•	 Director	Certificate	Program	(DCP	149/2011),	 
 Thai Institute of Directors Association
OTHER POSITION (PRESENT)  
• First Senior Executive Vice President, Information  
	 Technology	Group,	Government	Savings	Bank
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
•  None
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การศึกษา 
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน)	 
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	(นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การจัดการทั่วไปและการตลาด)	 
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
การอบรม 
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	60	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2560-2561	
•	 หลักสูตรสำาหรับกรรมการชุดย่อย	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	 
	 รุ่นที่	4/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	7	สำานักงานคณะกรรมการ 
	 กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่น	24/2017
•	 หลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	Corporate	Governance	for	Executives	 
	 (CGE)	รุ่น	5/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	รุ่นที่	2	กรมบัญชีกลาง	 
	 กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัท	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
	 รุ่น	114/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.)	รุ่นที่	5	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	5	(สวปอ.มส.5)	 
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	ภูมิพลังแผ่นดิน	รุ่นที่	1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 
	 สำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	15	(ปปร.15)	สถาบันพระปกเกล้า
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าบุคคล
•	 คณะทำางานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำาผิดอย่างยั่งยืน	กระทรวงยุติธรรม
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรม 
	 และกิจการตำารวจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการบริหาร	สถาบันธนาคารออมสินโลก	(WSBI)	(วาระ	3	ปี)
•	 รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก	(วาระ	3	ปี)
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
•	 ที่ปรึกษา	สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ	โครงการส่งเสริม 
	 และพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ	ตามพระราชดำาริ 
	 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
•	 ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน	ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
•	 รองประธาน	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.)	รุ่นที่	5	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 รองประธานรุ่น	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	5	 
	 (สวปอ.มส.5)	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การถือหุ้นในบริษัท 
•	 ไม่มี

 นายอิสระ  วงศ์รุ่ง
อายุ : 51 ปี

กรรมการ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

Mr. Isara Wongrung
Age : 51 Years

Director / Member of the Investment Committee /
Member of the Risk Management Committee /

 Member of the Nomination and Compensation Committee

EDUCATION 
•	 Master	Degree	of	Business	Administration	–	MBA	General	Business 
 Management and Finance Assumption University (ABAC) -  TISCO Bank  
 Scholarship
•	 Bachelor	Degree	of	Business	Administration	–	BBA	General	Management	 
 and Marketing Assumption University (ABAC) – ABAC Scholarship
TRAINING 
•	 Certificate	of	National	Defence	College	(NDC)	#	60,	Thailand	National	 
 Defence College  
•	 Certificate	of	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	#	4/2017,	 
 Thai Institute of Directors Association 
•	 Certificate	of	OIC	Advance	Insurance	(OIC)	#	7,	Office	of	Insurance	 
 Commission
•	 Certificate	of	Capital	Market	Academy	(CMA)	#	24/2017
•	 Certificate	of	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	#	5/2015,	 
 Thai Institute of Directors Association
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Financial	and	Fiscal	Management	Program	 
	 for	Senior	Executive	Batch	#	2	(FME	2),	The	Comptroller	General’s	 
 Department to Ministry of Finance
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	#	114/2015,	Thai	Institute	of	Directors	 
 Association
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Thammasat	Leadership	Program	Batch	#	5	 
 (TLP 5), Thammasat University
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Security	Management	Program	Batch	#	5	 
 (ASMP 5), The Association National Defence College of Thailand
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Power	of	The	Kingdom	Batch#1,	 
 Chulalongkorn Executive Program Chulalongkorn University
•	 Advanced	Certificate	Course	in	Politics	and	Governance	in	Democratic	 
	 Systems	(ปปร.15)	for	Executive	King	Prajadhipok’s	Institute
OTHER POSITION (PRESENT) 
•	 Senior	Executive	Vice	President,	Personal	Customer	Group	of	Government	 
 Savings Bank
• Working Team to develop and support for Offender Career,  
 Ministry of Justice
• Honorary Consultant to Committee of Law, Justice and Police Enterprise,  
 The National Legislative Assembly
• Board of Director of World Savings Banks Institute (WSBI) (3 Years)
• Vice President of World Savings Banks Institute (WSBI) (3 Years)
• Honorary Advisor to Music Association of Thailand (Under the Patronage  
 of His Majesty the King)
• Honorary Advisor to Home Builder Association
• Consultant of TV Station for education and honest livelihood, The Project  
 of Promotion and Development of distance education system according  
 to Royal initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
• Consultant of Thai-Asean Cultural and Economic Council 
•	 Vice	President	to	Advanced	Certificate	Course	in	Thammasat	Leadership	 
	 Program	Batch	#	5	(TLP5),	Thammasat	University
•	 Vice	President	to	Advanced	Security	Management	Program	Batch#5	 
 (ASMP5), The Association National Defence College of Thailand
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
• None
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นายกีรติ พานิชชีวะ 
อายุ : 59 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Kerati Panichewa

Age : 59 Years
Director / Member of the Risk Management Committee 

การศึกษา 
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ		College	of	Notre	Dame, 
 California, USA
•	 ปริญญาตรี	สาขาการประกันภัย	University	of	Hartford,	 
 Connecticut, USA
การอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	2543	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 
	 รุ่นที่	11	(วตท.11)
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ทีทีแอล	อุตสาหกรรม	จำากัด 
	 (มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพับลิคพอร์ต	จำากัด
การถือหุ้นในบริษัท 
•		 129,405,567	หุ้น	(6.93	%)

EDUCATION  
• Master of Business Administration, College of  
 Notre Dame, California, USA
• Bachelor of Science (Insurance), University of  
 Hartford, Connecticut, USA
TRAINING  
•	 Director	Certification	Program,	Thai	Institute	of	 
 Directors Association
• Leadership Program (Class 11), Capital Market Academy 
OTHER POSITION (PRESENT) 
•	 Chief	Executive	Officer,	Krung	Thai	Panich	Insurance	PCL.
• Director, TTL Industries PCL.
• Director, Thai Reinsurance PCL.
• Director, Thai Public Port Co.,Ltd.
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
•		 129,405,567	Shares	(6.93	%)
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นางสาวทัศนา  วิชาเจริญ
อายุ : 65 ปี

 กรรมการ / กรรมการบริหาร
Ms. Tassana  Vichachareon

Age : 65 Years
Director / Member of the Executive Committee

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี		บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
• 2558 Advanced Audit Committee Program  (AACP)
• 2560 Board Matters & Trends (BMT)
• 2560 Driving Company Success with IT  
	 	 	 Governance	(ITG)
การถือหุ้นในบริษัท
•	 100	หุ้น	(0.00001%)

EDUCATION 
• Bachelor of Business Administration, University of 
 the Thai Chamber of Commerce
Association (IOD) 
• 2013 Director Accreditation Program (DAP)
• 2015 Advanced Audit Committee Program  (AACP)
•	 2017	 Board	Matters	&	Trends	(BMT)
•	 2017	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	 
	 	 	 (ITG)
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY  
•	 100	Shares	(0.00001%)
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 นายนพพร  บุญลาโภ 
อายุ : 51 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน 
 Mr. nopporn  Boonlapo

Age : 51 Years
Chief Executive Officer / Director /  

Member of the Executive Committee /  
Member of the Investment Committee 

การศึกษา 
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)	 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การอบรม 
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	60	 
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการ 
	 ป้องกันประเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2560-2561	
• Director Accreditation Program (DAP 111/2014) 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination & Compensation Program 
	 (BNCP	5/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	4
•	 หลักสูตร	การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	 
	 (วปอ.มส.)	รุ่นที่	4	จาก	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.22	)	 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
การถือหุ้นในบริษัท 
•		 60,457,800	หุ้น	(3.24	%)

EDUCATION 
• Bachelor of Business Administration  
	 (General	Management),	Dhurakij	Pundit	University
TRAINING 
•	 Certificate	of	National	Defence	College	(NDC)	#	60,	 
 Thailand National Defence College  
• Director Accreditation Program (DAP 111/2014), 
 Thai Institute of Directors Association
• Board Nomination & Compensation Program 
 (BNCP 5/2018), 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
• Leadership Program (Class 22), Capital Market  
 Academy
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY 
•	 60,457,800	Shares	(3.24	%)
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นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์
อายุ : 44 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้เชี่ยวชาญขยายงานธุรกิจ
Mr. Saran  Limhiranrak

Age : 44 Years
Director / Member of the Risk Management Committee /

Business Partnership

การศึกษา
•	 ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาปริญญาเอก	สาขารัฐศาสตร์		 
	 มหาวิทยาลัย	UMDC
•	 ปริญญาโท	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารอุตสาหกรรม		 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การอบรม  
• Director Accreditation Program (DAP 102/2013)  
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	 
	 (ITG	5/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	2	 
	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 
	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ 
	 ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
•	 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง	 
	 (วบส.)	รุ่นที่	2	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 กรรมการ	บริษัท	109	คอนเซ๊าท์	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เดอะมิราเคิล	เซอร์วิส	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	416	โปรเจค	จำากัด
•	 กรรมการบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
•	 กรรมการ	สมาคมประกันชีวิตไทย
การถือหุ้นในบริษัท
•	 39,899,015	หุ้น	(2.14	%)

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 
•	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	 
	 (ITG	5/2017),	Thai	Institute	of	Directors	Association	
• Thailand Insurance Leadership Program Class 2, OIC  
 Advanced Insurance Institute
• Advanced Master of Management Program Class 2,  
 National Institute of Development Administration
OTHER POSITION (PRESENT)  
• Director, 109 Consultant and Services Co., Ltd.
• Director, The Miracle Service Co., Ltd.
• Director, 416 Project Co., Ltd.
• Executive Director, The Thai Life Assurance Association
• Director, The Thai Life Assurance Association
SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY
•	 39,899,015	Shares	(2.14%)
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นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา 
อายุ : 56 ปี

เลขานุการบริษัท / 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำานักงานคณะกรรมการบริษัท

Ms. Supaluck Supapreecha 
Age : 56 Years

Company Secretary / Executive Vice President - BOD Office 

การศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง			
การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
• Company Secretary Program (CSP 66/2015)
• Board Reporting Program (BRP 18/2015)
• Effective Minutes Taking (EMT 33/2015)
• Company Reporting Program (CRP 13/2015)
• Board Nomination & Compensation Program 
 (BNCP 5/2018)
ประสบการณ์ทำางาน
•	 ผู้อำานวยการกลุ่มธุรกิจเช่า		บริษัท	เสนาดีเวลลอปเมนท์	 
	 จำากัด	(มหาชน)
•	 ผู้จัดการ	สำานักงานจัดการทรัพย์สิน	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		 ผู้อำานวยการ	สำานักกรรมการผู้จัดการ	 
	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด

Education
• Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
Training
Thai Institute of Directors Association
• Company Secretary Program (CSP 66/2015)
• Board Reporting Program (BRP 18/2015)
• Effective Minutes Taking (EMT 33/2015)
• Company Reporting Program (CRP 13/2015)
• Board Nomination & Compensation Program 
 (BNCP 5/2018)
Experience
•	 Group	Director	for	Business,	SENA	Development	 
 Public Company Limited
•	 Manager,	The	Property	Management	Office,	 
 Thammasat University 
•	 Director	Office	of	Managing	Director,	 
 Road Accident Victims Protection Company Limited
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor  to  Board  of  Directors

นายสมใจนึก เองตระกูล
อายุ : 74 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Somchainuk Engtrakul

Age : 74 Years
 Advisor to Board of Directors

การศึกษา
•	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	Upsala	College,	USA
การอบรม 
•	 ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	 
	 รุ่นที่	35	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)  
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จำากัด	(มหาชน)	
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เวชธานี	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	 
	 (มหาชน)
•	 กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	สยามพิวรรธน์	 
	 จำากัด
การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในอดีต  
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จำากัด	 
	 (มหาชน)
•	 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 (PRESENT)  
• Chairman of the Board of Directors,  
 Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.
• Chairman of the Board of Directors, Absolute Energy 
 Public Co., Ltd.
• Chairman of the Board of Directors, Vejthani Public  
 Co., Ltd.
• President of the Board of Directors, Magor Cineplex  
	 Group	Public	Co.,	Ltd.
• Member of the Board of Directors, Siam Piwat Co., Ltd.
WORK EXPERIENCES 
• Chairman of the Board of Director, Nok Airlines  
 Public Co., Ltd.
• Chairman, TMB Bank Public Co., Ltd.
• Permanent Secretary, Ministry of Finance
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นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์
อายุ : 65 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
Mr. Banyong  Limprayoonwong

Age : 65 Years
 Advisor to Board of Directors /

Advisor to Executive Committee

การศึกษา
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.) 
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การอบรม 
•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	วปอ.2546	 
	 (วปม.1)	สถาบันการป้องกันประเทศ
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.1)	 
	 รุ่นที่	32	วิทยาลัยนักบริหาร	ก.พ.
•	 วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
	 การพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการการค้า
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 
	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ของรัฐวิสาหกิจ 
	 และองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	7	สถาบันพัฒนา 
	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program 
	 (DAP	111/2557)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 บริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	 
	 (RCP	43/2561)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน) 
•	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	บริษัท	บิซิเนส	 
	 ออนไลน์	จำากัด	(มหาชน)
•	 ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	 
	 (มหาชน)	
•	 ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	กฎหมายเอสซีจี	จำากัด
•	 ที่ปรึกษากฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา	 
	 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
	 (องค์กรมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์
•	 อนุกรรมการการดำาเนินงานและพิจารณามอบรางวัล 
	 องค์กรโปร่งใส	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.

EDUCATION 
• Master of Public Administration (MPA), National  
 Institute of Development Administration (NIDA)
• Bachelor of Laws (LL.B), Ramkhamhaeng University
TRAINING  
•	 Certificate,	National	Defence	College	(NDC	2546)
 National Defence Studies Institute
•	 Certificate,	Senior	Executive	Program	(Class	32),	
	 Office	of	the	Civil	Service	Commission	(OCSC)
•	 Certificate,Top	Executive	Program	in	Commission	 
 and Trade (TEPCoT3), Commerce Academy
•	 Certificate,	Public	Director	Certification	Program	 
	 (Class	7/2557),	Public	Director	Institute	(PDI),	 
 King Prajadhipok’s Institute 
•	 Certificate,	Directors	Accreditation	Program	 
	 (DAP	111/2557),	Thai	Institute	of	Directors	Association
•	 Certificate,	The	Role	of	The	Chairman	Program 
 (RCP 43/2561), 
Thai Institute of Directors Association
OTHER POSITION (PRESENT)  
• Chairman of the Board & Independent Director, 
 Business Online Public Company Limited
• Advisor, Legal Division, Siam commercial Bank Public  
 Company Limited
•	 Legal	Advisor,	SCG	Legal	Counsel	Limited
• Legal and Intellectual Property Advisor. The SUPPORT  
 Arts and Crafts International Centre of Thailand  
	 (Public	Organization)
• Subcommittee NACC Integrity Awards. 
	 Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission
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ดร.กฤษณ์  วสีนนท์
อายุ : 56 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Dr. Kris  Vasinondha

Age : 56 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา 
•	 ปริญญาเอก	ทางกฎหมายมหาชน	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	 
	 มหาวิทยาลัยปารีส	1
•	 ปริญญาบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยปารีส	2
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง	 
	 มหาวิทยาลัยปารีส	2
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม 
•	 Director	Certification	Program	(DCP	138/2010)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	5/2558
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	สำานักกฎหมายนิติกรณ์	 
	 วีซีเอ็ม	จำากัด
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	วีซีเอ็ม	จำากัด	 
	 (โรงแรมลาวีอองโรส	เชียงราย)
•	 กรรมการ	บริษัท	พรหมภิบาล	จำากัด
•	 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	ไพบูลย์สมบัติ	จำากัด
•	 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	เครือไพบูลย์	จำากัด
•	 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 
	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 ที่ปรึกษากฎหมาย	สภาสถาปนิก
•	 อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	 
	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

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 (Class 5)
OTHER POSITION (PRESENT) 
• 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.
•	 Administrative	Procedures	Committee	Office	of	 
 the Council of State
• Legal Adviser, Architect Council of Thailand.
• 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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นางนวลลออ  กิตติพิทักษ์
อายุ : 65 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Ms. Nuanlaor  Kittipitak

Age : 65 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 2556	 Directors	Certification	Program	(DCP)

•	 2557	 Director	Certification	Program	Update	 

   (DCPU)

EDUCATION 

• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

TRAINING by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD)
•	 2013	 Directors	Certification	Program	(DCP)

•	 2014	 Director	Certification	Program	Update	

   (DCPU)

200

61-12-060_177-220 Tipya_J-Coated-DIC.indd   200 4/10/19   6:42 PM



 นางเพียงเพ็ญ  สืบถวิลกุล
อายุ : 61 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Ms. Piengpen  Siebthavilkul

Age : 61 Years
Advisor to Board of Directors

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร 

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม 
•	 หลักสูตร	Mini	MBA	IMDP	รุ่นที่	3	คณะพาณิชยศาสตร์ 

	 และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Deloitte forum 1/2015 accounting update 2015  

 & get closer to tax matter (Deloitte) 2015

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	2558

•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	6	 

	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ 

	 ธุรกิจประกันภัย

EDUCATION
• Bachelor of Business Administration (Finance and 

 Banking), Ramkhamhaeng University

TRAINING  

• Mini MBA IMDP by Faculty of Commerce and  

 Accountancy, Thammasat University

• Deloitte forum 1/2015 accounting update 2015 

 & get closer to tax matter (Deloitte) 2015

•	 Advanced	Certificate	Course,	King	Prajadhipok’s	 

 Institute, 2015

• Thailand Insurance Leadership Program Class 6,  

 OIC Advanced Insurance Institute

201

61-12-060_177-220 Tipya_J-Coated-DIC.indd   201 4/10/19   6:42 PM



รายงานการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท 

Board of Directors Meeting Report 

หมายเหตุ
1.	 ดร.ชาติชาย	พยหุนาวชียั	ได้รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษัิทตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2561	เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2561		และไดร้บัแตง่ตัง้เปน็รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการ 
ลงทุน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
	 According	to	the	resolution	of	the	2018	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,	Dr.	Chatchai	Payuhanaveechai	was	appointed	as	Deputy	Chairman	of	the	Board	of	Direstors	and 
Chairman of the Executive Committee and member of the Investment Committee; based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No.2/2561 on April 20, 2018.
2.	 นายกีรติ	 พานิชชีวะ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 แทนนายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2561	 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
	 According	to	the	resolution	of	the	2018	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,	Mr.	Kerati	Panichewa	was	appointed	as	Board	of	Directors	replacing	Mr.	Krit	Phanratanamala	and	 
was appointed as a member of Risk Management Committee; based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No.2/2561 on April 20, 2018
3.	 ดร.ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2561 on April 20, 2018, Dr. Sakthip Krairiksh was appointed as a member of the Nomination and Remuneration  
Committee
4.	 นายอิสระ	วงศ์รุ่ง	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561	และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุน	 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561	
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2561 on April 20, 2018, Mr. Isara Wongrung  was appointed as a member of the Nomination and Remuneration  
Committee and was appointed as a member of the Investment Committee based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 5/2561 on October 12, 2018.
5.	 นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561	
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 5/2561 on October 12, 2018, Mr. Saran Limhiranrak  was appointed as a member of the Risk Management Committee

1.	 นายบรรพต	หงษ์ทอง	(Mr.	Banphot	Hongthong)	 7/7	 -	 -	 -	 -	 -

2.	 ดร.ชาติชาย	พยุหนาวีชัย	(Dr.	Chatchai	Payuhanaveechai)	 5/5	 8/8	 -	 8/8	 -	 -

3.	 ดร.สมพร	สืบถวิลกุล	(Dr.	Somporn	Suebthawilkul)	 6/7	 9/12	 -	 9/12	 1/3	 -

4.	 พลเอก	นิพนธ์	ภารัญนิตย์	(General	Niphon	Pharunnit)	 7/7	 -	 13/13	 -	 	 12/12

5.	 ดร.ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	(Dr.	Sakthip	Krairiksh)	 7/7	 -	 13/13	 -	 3/3	 9/9

6.	 นายศราวุธ	เมนะเศวต	(Mr.	Saravut	Menasavet)	 6/7	 -	 12/13	 -	 	 10/12

7.	 นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์	(Mr.	Kanissorn	Navanugraha)	 6/7	 -	 -	 -	 12/12	 12/12

8.	 นายนรภัทร	เลขยานนท์	(Mr.	Norapat	Lekhyananda)	 7/7	 -	 -	 11/12	 11/12	 -

9.	 นายบุญสน	เจนชัยมหกุล	(Mr.	Boonson	Jenchaimahakoon)	 5/7	 2/4	 -	 -	 12/12	 12/12

10.	 นายนที	พานิชชีวะ	(Mr.	Natee	Panichewa)	 6/7	 11/12	 -	 11/12	 -	 -

11.	 นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์	(Mr.	Supote	Pitayapongpat)	 7/7	 -	 13/13	 -	 -	 -

12.	 นายอิสระ	วงศ์รุ่ง	(Mr.	Isara	Wongrung)	 7/7	 3/4	 -	 6/7	 8/8	 9/9

13.	 นายกีรติ	พานิชชีวะ	(Mr.	Kerati	Panichewa)	 5/5	 -	 -	 -	 7/8	 -

14.	 นางสาวทัศนา	วิชาเจริญ	(Ms.Tassana	Vichachareon)	 7/7	 11/12	 -	 -	 	 -

15.	 นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์	(Mr.	Saran	Limhiranrak)	 6/7	 -	 -	 -	 3/3	 -

16.	 นายนพพร	บุญลาโภ	(Mr.	Nopporn	Boonlapo)	 7/7	 12/12	 -	 12/12	 2/3	 -
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1.	 นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	(Mr.	Krit	Phanratanamala)	 1/1	 4/4	 	-		 4/4	 	-		 	-	

กรรมการครบวาระ / Committee Expired 

หมายเหตุ   
1.	 นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	เม่ือวันที่	20	เมษายน	2561 
	 In	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,		Mr.	Krit	Phanratanamala	Completed	the	term	of	the	director.
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หมายเหตุ
1.	 ดร.ชาติชาย	พยหุนาวชียั	ได้รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษัิทตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2561	เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2561		และไดร้บัแตง่ตัง้เปน็รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการ 
ลงทุน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
	 According	to	the	resolution	of	the	2018	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,	Dr.	Chatchai	Payuhanaveechai	was	appointed	as	Deputy	Chairman	of	the	Board	of	Direstors	and 
Chairman of the Executive Committee and member of the Investment Committee; based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No.2/2561 on April 20, 2018.
2.	 นายกีรติ	 พานิชชีวะ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 แทนนายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2561	 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
	 According	to	the	resolution	of	the	2018	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,	Mr.	Kerati	Panichewa	was	appointed	as	Board	of	Directors	replacing	Mr.	Krit	Phanratanamala	and	 
was appointed as a member of Risk Management Committee; based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No.2/2561 on April 20, 2018
3.	 ดร.ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2561 on April 20, 2018, Dr. Sakthip Krairiksh was appointed as a member of the Nomination and Remuneration  
Committee
4.	 นายอิสระ	วงศ์รุ่ง	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561	และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุน	 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561	
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2561 on April 20, 2018, Mr. Isara Wongrung  was appointed as a member of the Nomination and Remuneration  
Committee and was appointed as a member of the Investment Committee based on the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 5/2561 on October 12, 2018.
5.	 นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561	
 According to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 5/2561 on October 12, 2018, Mr. Saran Limhiranrak  was appointed as a member of the Risk Management Committee

กรรมการครบวาระ / Committee Expired 

หมายเหตุ   
1.	 นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	เม่ือวันที่	20	เมษายน	2561 
	 In	Annual	General	Meeting	on	April	20,	2018,		Mr.	Krit	Phanratanamala	Completed	the	term	of	the	director.

ค่าตอบแทนของกรรมการคณะต่างๆ ปี 2561
Remunaration of Directors

of Each Committee(Year 2018)

1.	 นายบรรพต	หงษ์ทอง	(Mr.	Banphot	Hongthong)	 600,000	 	-       -   -   -   -  600,000

2.	 ดร.ชาติชาย	พยุหนาวีชัย	(Dr.	Chatchai	Payuhanaveechai)	 240,000	 240,000	 -  120,000  -  -   600,000

3.	 ดร.สมพร	สืบถวิลกุล	(Dr.	Somporn	Suebthawilkul)	 360,000	 195,000	 -  135,000 15,000 - 	 705,000

4.	 พลเอกนิพนธ์	ภารัญนิตย์	(General	Niphon	Pharunnit)	 240,000	 -  480,000 -   -  165,000 885,000

5.	 ดร.ศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	(Dr.	Sakthip	Krairiksh)	 240,000	 	-  240,000 -  45,000 120,000 645,000

6.	 นายศราวุธ	เมนะเศวต	(Mr.	Saravut	Menasavet)	 240,000	 -  220,000 -   -  135,000 595,000

7.	 นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์	(Mr.	Kanissorn	Navanugraha)	 240,000	 -  -  -  165,000 330,000 495,000

8.	 นายนรภัทร	เลขยานนท์	(Mr.	Norapat	Lekhyananda)	 240,000	 -  -  165,000 150,000 -  555,000

9.	 นายบุญสน	เจนชัยมหกุล	(Mr.	Boonson	Jenchaimahakoon)	 240,000	 30,000	 -  -  360,000 180,000 810,000

10.	 นายนที	พานิชชีวะ	(Mr.	Natee	Panichewa)	 240,000	 165,000	 -  330,000 -  - 	 735,000

11.	 นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์	(Mr.	Supote	Pitayapongpat)	 240,000	 -  240,000 -  -  -  480,000

12.	 นายอิสระ	วงศ์รุ่ง	(Mr.	Isara	Wongrung)	 240,000	 45,000	 -  120,000 -  135,000 540,000

13.	 นายกีรติ	พานิชชีวะ	(Mr.	Kerati	Panichewa)	 160,000	 -  -  -  120,000 -  280,000

14.	 นางสาวทัศนา	วิชาเจริญ	(Ms.	Tassana	Vichachareon)	 240,000	 165,000	 -  -  -  -  405,000

15.	 นายศรัณย์	ลิมป์หิรัญรักษ์	(Mr.	Saran	Limhiranrak)	 240,000	 -  -  -  30,000 - 	 270,000

16.	 นายนพพร	บุญลาโภ	(Mr.	Nopporn	Boonlapo)	 240,000	 180,000	 -  180,000 30,000 -  630,000

 รวม (Total) 4,240,000 1,020,000 1,180,000 1,050,000 915,000 1,065,000 9,230,000

1.	 นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	(Mr.	Krit	Phanratanamala)	 80,000	 60,000	 -  60,000 -  -  120,000

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ
Au

di
t C

om
m

itt
ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
ลง

ทุน
In

ve
st

m
en

t C
om

m
itt

ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

คว
าม

เส
ี่ยง

Ri
sk

 M
an

ag
em

en
t 

C
om

m
itt

ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
า

แล
ะก

ำาห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

N
om

in
at

io
n 

an
d 

Re
m

un
er

at
io

n 
C

om
m

itt
ee

รวม
Total

รายชื่อ
Name

คณะกรรมการ (Committees)

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ
Au

di
t C

om
m

itt
ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
ลง

ทุน
In

ve
st

m
en

t C
om

m
itt

ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

คว
าม

เส
ี่ยง

Ri
sk

 M
an

ag
em

en
t 

C
om

m
itt

ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
า

แล
ะก

ำาห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

N
om

in
at

io
n 

an
d 

Re
m

un
er

at
io

n 
C

om
m

itt
ee

รวม
Total

รายชื่อ
Name

คณะกรรมการ (Committees)

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
Bo

ar
d 

of
 D

ire
ct

or
s

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
Bo

ar
d 

of
 D

ire
ct

or
s

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

Ex
ec

ut
iv

e 
C

om
m

itt
ee

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

Ex
ec

ut
iv

e 
C

om
m

itt
ee

203

61-12-060_177-220 Tipya_J-Coated-DIC.indd   203 4/10/19   6:42 PM



คณะผู้บริหาร
Management Team

1.	 นายนพพร		บุญลาโภ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Mr. Nopporn  Boonlapo
 Chief Executive Officer

4.	 นางสาวสุกัลยา		ศุภมงคล
	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ
 Ms. Sukanya  Suphamongkhon
 Executive Vice President – Business Networks

2.	 นายศุภชัย		จงศุภวิศาลกิจ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
 Mr. Suphachai  Jongsuphavisarnkit
 Chief Marketing Officer

3.	 นางสาวสมิตา		จิระเสถียรพงศ์
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
 Ms. Samita  Jirasteanpong
 Chief Operating Officer

1 3 42
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6.	 นางสาวศุภลักษณ์		ศุภปรีชา
	 เลขานุการบริษัท	/	ผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหาร	 
	 สำานักงานคณะกรรมการบริษัท
 Ms. Supaluck  Supapreecha
 Company Secretary /   
 Executive Vice President - BOD Office 

8.	 นางสาวสิริพรรณ		จงเจริญทองใบ	
	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
 Ms. Siripan  Chongcharoenthongbai
 Executive Vice President - Finance and Accounting 

5.	 ดร.พีรพล		ประเสริฐศรี
	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
 Peerapon  Prasertsri, Ph.D., FRM
 Executive Vice President - Investments

7.	 นายพุทธรักษ์	ทิพชัชวาลวงศ์
	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
 Mr. Puttarak  Thipchatchawanwong
 Executive Vice President –  Actuary

9.	 นายคมสัน	คชานันท์
	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mr. Komson Kachanun
 Executive Vice President - Information Technology

6 7 8 95
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ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	Chief	Executive	Officer	
•	 กรรมการ	/	Director
•	 กรรมการบริหาร	/	 
 Member of the Executive Committee
•	 กรรมการลงทุน	/	 
 Member of the Investment Committee

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

การอบรม | Training
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	60	 
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 
	 ประจำาปีการศึกษา	2560-2561	
	 Certificate	of	National	Defence	College	(NDC)	#	60,	 
 Thailand National Defence College (Class 60)

คณะผู้บริหาร
Management Team

• Director Accreditation Program (DAP 111/2014)  
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP 111/2014), 
 Thai Institute of Directors Association
• Board Nomination & Compensation Program 
	 (BNCP	5/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination & Compensation Program 
 (BNCP 5/2018), Thai Institute of Directors Association
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	4
 Thailand Insurance Leadership Program Class 4,  
 OIC Advanced Insurance Institute
•	 หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(วปอ.มส.)	 
	 รุ่นที่	4	จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.22	)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Advanced Security Management Program Class 4,  
 The National Defence College
 Leadership Program (Class 22), Capital Market Academy

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการศูนย์ขยายธุรกิจ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	
 Director, Dhipaya Insurance PCL.
•	 ผู้จัดการ	สาขาบางกะปิ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)				
 Branch Manager, Dhipaya Insurance PCL.

นายนพพร บุญลาโภ
Mr. Nopporn Boonlapo

อายุ 51 ปี | Age 51 Years
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นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ
Mr. Suphachai Jongsuphavisarnkit 

อายุ 46 ปี | Age 46 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
	 Chief	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

การอบรม | Training
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	5	(วปส.5)	 
	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 Thailand Insurance Leadership Program Class 5,  
 OIC Advanced Insurance Institute
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	26	 
	 (วตท.26)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Leadership Program (Class 26),  
 Capital Market Academy

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการฝ่าย	บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	
 Vice President, South East Life PCL.
•	 ผู้อำานวยการฝ่าย	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
 Vice President, Thanachart Life Assurance PCL.
•	 เจ้าหน้าที่อาวุโส	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
	 Senior	Officer,	Thai	Life	Assurance	PCL.

นางสาวสมิตา  จิระเสถียรพงศ์  
Ms. Samita Jirasteanpong

อายุ 43 ปี | Age 43 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
	 Chief	Operating	Officer

การศึกษา | Education
• Master of Science (MSc.) Finance & Administration,  
 West London University 
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Bachelor of Science (Economics) (BSc.),  
 Kasetsart University

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	แมนูไลฟ์	 
	 ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จำากัด	มหาชน							
	 Chief	Operating	Officer,	Manulife	Insurance	Thailand				
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	NZI/เอ็ทน่า 
	 (ประเทศไทย)
	 Chief	Operating	Officer,	NZI/aetna	(Thailand)	
•	 ผู้อำานวยการอาวุโส	บริษัท	ซิกน่า	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน) 
 Senior Manager, Cigna Insurance Thailand PCL.
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ดร.พีรพล ประเสริฐศรี
Peerapon Prasertsri, Ph.D., FRM

อายุ 43 ปี | Age 43 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
 Executive Vice President - Investments

การศึกษา | Education
• Doctor of Philosophy (Ph.D.) Applied Economics,  
 University of Florida, USA
• Master of Engineering (M.Eng.) Industrial and Systems 
 Engineering, University of Florida, USA
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Engineering (B.Eng.) Industrial Engineering,  
 Chulalongkorn University
•	 Financial	Risk	Manager	(FRM),	Global	Association	of	Risk	 
	 Professionals	(GARP),	USA

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอนุพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์ 
	 แห่งประเทศไทย
 Vice President – Head of Derivatives, The Stock  
 Exchange of Thailand (SET)
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การพาณิชย์ 
	 และอุตสาหกรรม	วุฒิสภา	
 Honorary Advisor, Senate Committee on Economy,  
 Commerce, and Industry, The Senate, Kingdom of  
 Thailand
•	 ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
	 แห่งประเทศไทย
 Senior Vice President, The Agricultural Futures  
 Exchange of Thailand (AFET)

นางสาวสุกัลยา ศุภมงคล
Ms. Sukanya Suphamongkhon

อายุ 50 ปี | Age 50 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ
 Executive Vice President – Business Networks

การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการตลาด	 
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 Bachelor of Business Administration,  
 The University of the Thai Chamber of Commerce

การอบรม | Training
•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	8	(วปส.8) 
	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 Thailand Insurance Leadership Program Class 8,  
 OIC Advanced Insurance Institute

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
 Senior Manager, Thanachart Life Assurance Pcl.
•	 ผู้จัดการ	บริษัท	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	จำากัด	 
	 (มหาชน)
	 Manager,	Generali	Insurance	(Thailand)	Pcl.
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท	ธนชาตซูริค	ประกันชีวิต	จำากัด
	 Assistant	Manager,	Thanachart	Zurich	Life	Assurance	 
 Co., Ltd
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นายพุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์
Mr. Puttarak Thipchatchawanwong

อายุ 38 ปี | Age 38 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
 Executive Vice President –  Actuary

การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ประกันภัย)	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Science (M.Sc.) Insurance, Chulalongkorn  
 University
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Engineering (M.Eng.) Electrical Engineering, 
 Chulalongkorn University
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Engineering (M.Eng) Electrical Engineering,  
 Chulalongkorn University
• Associate of the Society of Actuaries (ASA)

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้จัดการคณิตศาสตร์ประกันภัย	บริษัท	เอไอเอ	จำากัด	 
	 (ประเทศไทย)
 Pricing Actuarial Manager, AIA (Thailand)
•	 ที่ปรึกษา	(สายงานประกันภัย)	บริษัท	อี	วาย	จำากัด	 
	 (ประเทศไทย)
 Consulting Manager, EY (Thailand)
•	 ผู้จัดการโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	 
	 อี	ซี	จำากัด	(มหาชน)
 IT Project Manager, MFEC Public Company Limited
•	 วิศวกรระบบ	บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	
 System Engineer, THAICOM Public Company Limited

นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา
Ms. Supaluck Supapreecha 

อายุ 56 ปี | Age 56 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 เลขานุการบริษัท	/	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 สำานักงานคณะกรรมการบริษัท
 Company Secretary / Executive Vice  
	 President	-	BOD	Office

การศึกษา | Education
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง			
 Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

การอบรม | Training
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
Thai Institute of Directors Association
• Company Secretary Program (CSP 66/2015)
• Board Reporting Program (BRP 18/2015)
• Effective Minutes Taking (EMT 33/2015)
• Company Reporting Program (CRP 13/2015) 
• Board Nomination & Compensation Program 
 (BNCP 5/2018)

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการกลุ่มธุรกิจเช่า		บริษัท	เสนาดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	 
	 (มหาชน)
	 Group	Director	for	Business,	SENA	Development	 
 Public Company Limited
•	 ผู้จัดการ	สำานักงานจัดการทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 Manager,	The	Property	Management	Office,	 
 Thammasat University 
•		 ผู้อำานวยการ	สำานักกรรมการผู้จัดการ	 
	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด 
	 Director	Office	of	Managing	Director,	 
 Road Accident Victims Protection Company Limited
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นางสาวสิริพรรณ จงเจริญทองใบ  
Ms. Siripan Chongcharoenthongbai

อายุ 53 ปี | Age 53 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
 Executive Vice President - Finance and Accounting 

การศึกษา | Education
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Accountancy, Chulalongkorn University
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	เอกการบัญชี	 
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 Bachelor of Business Administration (Accounting),  
 Ramkhamhaeng University

คุณวุฒิ | Qualification
• FLMI Fellow, Life Management Institute
•	 CISA	ระดับ	1	Certified	Investment	and	Securities	 
 Analyst level1 

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.	ไอโออิ	 
	 กรุงเทพ	ประกันภัย
 Senior Vice President Accounting Department at Aioi  
 Bangkok Insurance Public Company Limited. 
•	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี	บมจ.	ไทยสมุทรประกันชีวิต
 Senior Vice President Accounting Department at  
 Ocean Life Insurance Public Company Limited. 

นายคมสัน คชานันท์
Mr. Komson Kachanun

อายุ 57 ปี | Age 57 Years

ตำาแหน่งปัจจุบัน | Position
•	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Executive Vice President - Information Technology

การศึกษา | Education 
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาสถิติประยุกต์	 
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 Master of Science (M.Sc.), Applied Statistics,  
 National Institute of Development Administration
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาสถิติ	 
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Bachelor of Science (B.Sc.), Statistics,  
 Khon Kaen University

ประสบการณ์ทำางาน | Experience
•	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาระบบหลักและบริษัท 
	 ในเครือ	สายงานไอทีดิจิทัลและเทคโนโลยี	ธนาคารธนชาต	 
	 จำากัด	(มหาชน)
 SVP, Core Banking System & Subsidiaries Department,  
	 IT	Digital	&	Information	Technology	Group,	
 Thanachart Bank Public Company Limited.
•	 ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	 
	 บริษัท	เงินทุนธนชาต
 Manager, Information Technology Department,  
 National Finance Company Limited.
•	 นักวิเคราะห์ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	 
	 ธนาคารไทยพานิชย์
 System Analyst, Information Technology Department,  
 Siam Commercial Bank Public Company Limited.
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Corporate Social 
Responsibilities

กิจกรรมสำาคัญ
ในรอบปี

is about the people 

we meet and things 

we create with them.

ชีวิต 
 คือ การพบปะคนใหม่ๆ 

 และสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกัน

LIFE
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	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	นำาโดยคุณนพพร	บุญลาโภ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และธนาคารออมสิน	 นำาโดยคุณชาติชาย	 
พยุหนาวีชัย	ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	พร้อมด้วยสวนนำ้าโปรแหวน	 
โดยโปรกอล์ฟระดับโลก	 โปรแหวน-พรอนงค์	 เพชรลำ้า	 ร่วมจัดกิจกรรม 
มอบความสุขให้น้องๆ	 โดยได้มอบทุนการศึกษา	 และอุปกรณ์การเรียน 
และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นท่ี	 จ.ชัยภูมิ	 จำานวน	 12	 แห่ง		 
พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและเปิดสวนนำ้าให้เด็กๆ	 กว่า	 500	 คน 
ได้เล่นนำ้ากันอย่างสนุกสนาน	 เมื่อวันที่	 17	มกราคม	2561	ณ	สวนนำ้า 
โปรแหวน	จ.ชัยภูมิ

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม 
“ออมสิน คืนสุข สู่ชุมชน” จ.เชียงราย
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	โดยคุณนพพร	บุญลาโภ	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ร่วมกิจกรรม	 “ออมสิน	 คืนสุข	 สู่ชุมชน”	 
จ.เชียงราย	ซึง่จดัข้ึนโดยธนาคารออมสนิ	เพือ่สนบัสนุนและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และส่งเสริม 
การเผยแพร่	 ทำานุบำารุง	 และสืบทอดพระพุทธศาสนา	 เมื่อวันที่	 8-9	 
มกราคม	 2561	ณ	 วัดแสงแก้วโพธิญาณ	 อ.แม่สรวย	 จ.เชียงราย 
และวัดเวียงแก้ว	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย

Dhipaya Life Assurance join with GSB and 
Prowaen Waterpark arranged children activities  
for children in Chaiyaphum Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Nopporn  
Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	with	the	collaboration	of	 
Government	Savings	Bank	by	Dr.	Chatchai	Payuhanaveechai,	 
Director	of	the	Government	Savings	Bank,	along	with	Pro	Waen	 
Waterpark By world class golf pro “Pro Waen – Pornanong  
Phatlum”	organized	 the	 activities	 for	 children’s	happiness 
by granting 200 scholarships for total amunt of 200,000 baht.  
As well as donating school supplies and sports equipment  
to 12 schools in Chaiyaphum province, including lunch and  
opening a water park to serve more than 500 children in  
January	 17,	 2018	 at	 Pro	Waen	Waterpark,	 Chaiyaphum	 
Province.

Dhipaya Life Assurance joins the activity 
“GSB Presents Happiness to Society” 
in Chiang Rai Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
by	Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	joined	 
the	“GSB	Presents	Happiness	to	Society”	activity,	Chiang	 
Rai	Province,	organized	by	the	Government	Savings	Bank	 
to support and strengthen the community’s strength,  
well-being and promoting the dissemination, preservation 
and succession of Buddhism on 8-9 January 2018 at  
Saengkaew Phothiyan Temple, Mae Suai District, Chiang Rai  
Province and Wat Wiangkaew, Chiang Saen District,  
Chiang Rai Province.

ทิพยประกันชีวิต จับมือธนาคารออมสิน และสวนน้ำา 
โปรแหวน จัดกิจกรรมมอบความสุขให้น้องๆ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมสำาคัญ
ในรอบปี
Corporate Social 
Responsibilities
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ทิพยประกันชีวิต มอบห้องกิจกรรมแก่ 
โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จ.อยุธยา 
	 บริษัท	ทพิยประกนัชวีติ	จำากดั	(มหาชน)	นำาโดยคณุนพพร	บญุลาโภ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 สนับสนุนเงินในการสร้างห้องกิจกรรม 
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	และห้องสภานักเรียน	 ให้แก่ 
โรงเรียนเสนา	 เสนาประสิทธ์ิ	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 เพื่อใช้เป็น 
ห้องกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ	 และได้มี 
ส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาสงัคม	เมือ่วนัที	่20	มกราคม	 
2561	ณ	โรงเรียนเสนา	เสนาประสิทธิ์	จ.พระนครศรีอยุธยา		

ทิพยประกันชีวิต จับมือธนาคารออมสิน 
ร่วมทำาบุญวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  จ.เชียงใหม่
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณนพพร	 
บุญลาโภ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ร่วมกับธนาคารออมสิน	 
โดยคุณชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 
ร่วมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารสำาหรับ 
เดก็กำาพร้า	 วดัสันปเูลยสะหลีเวยีงแก้ว	 ให้แก่พระครปูลดัวรกร	 
เขมปญฺโญ	(พระครบูาน้อย	เขมปญฺโญ)	เจ้าอาวาสและเจ้าสำานกั 
ศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว	 ในการช่วยเหลือ 
เดก็กำาพร้าซึง่อยูใ่นพืน้ที	่จ.เชยีงใหม่	เมือ่วันที	่23	มกราคม	2561		 
จ.เชยีงใหม่

Dhipaya Life Assurance provided funds for  
activity rooms to Sena “Senaprasit” School, 
Ayutthaya Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Nopporn 
Boonlapo,	 Chief	 Executive	 Officer,	 Provided	 funds	 for	 
student’s activity rooms, “TO BE NUMBER ONE” Friendship  
Center and Student Council Room To Sena “Senaprasit”  
School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, To be the  
activity rooms for students to develop themselves to their  
full potential and involve in learning and social development 
activities on January 20, 2018 at Sena “Senaprasit” School,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

Dhipaya Life Assurance join with GSB participated in offering money to San Pu Loei 
Sali Wiang Kaew Temple, Chiang Mai Province.
	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	led	by	Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	with	the	collaboration	of	 
Government	 Savings	 Bank	by	Dr.	 Chatchai	 Payuhanaveechai,	Director	 of	 the	Government	 Savings	 Bank,	 participated	 in	 
offering money to support building projects for orphans. San Pu Loei Sali Wiang Kaew Temple To Phrakhru Palad Worakorn  
Khemmapunyo (PhraKruba Noi Khemmapunyo), Abbot and the Bureau of Religious Studies, San Pu Loei Sali Wiang Kaew  
Temple to help orphans in Chiang Mai area on January 23, 2018, Chiang Mai Province.
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ทิพยประกันชีวิตสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพไทย  
ก้าวไกลสู่ระดับโลก
		 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณนพพร	 บุญลาโภ	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟ 
อาชีพประเทศไทย	 สู่การแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับโลกในปี	 2018	 กับ 
โปรเน็ก-นางสาวธันญา	 ปัทมกิจสกุล	 และโปรแหวน-นางสาวพรอนงค	์ 
เพชรลำ้า	 พร้อมมอบประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ	 ทุนประกันท่านละ	 
10,000,000	 บาท	 (สิบล้านบาท)	 รวมมูลค่าทุนประกันทั้งหมด	 
20,000,000	 บาท	 (ยี่สิบล้านบาท)	 ท่ามกลางแขกผู ้มีเกียรติและ 
ทัพสื่อมวลชน	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ศูนย์การค้า	Show	DC 
กรุงเทพฯ

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสิน 
มอบความสุขเด็กยากไร้ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย 
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 และธนาคารออมสิน	 ร่วมกันมอบ 
ทุนการศึกษา,	ทุนสำาหรับจัดซื้อชุดนักเรียน,	อุปกรณ์การเรียน	และรถตู้จำานวน	2	คัน	 
ให้แก่พระอาจารย์พบโชค	 ติสสะวังโส	 เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง	 ณ	 วัดห้วยปลากั้ง	 
จ.เชียงราย	 เพ่ือใช้สำาหรับดูแลเด็กยากไร้ที่อยู่ในความอุปการะของวัดห้วยปลาก้ัง	 
จำานวน	900	คน		พร้อมยังพาเด็กยากไร้ในความดูแลของวัดห้วยปลากั้งกว่า	200	คน	 
ร่วมกจิกรรม	“เติมพลงัแบ่งปันความห่วงใยให้น้อง”	เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่	เร่ือง	 
๙	ศาสตรา	ณ	โรงภาพยนตร์	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	เซ็นทรัล	เชียงราย	โดยมีคุณชาติชาย	 
พยุหนาวีชัย	ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	และคุณสุกัลยา	ศุภมงคล	ผู้ช่วยประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ	บมจ.ทิพยประกันชีวิต	 เป็นประธานในการ 
จัดงาน	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2561	จ.เชียงราย

Dhipaya Life Assurance arranged the thank you party for the press and mass media with a supporting  
statement for Thai professional golfers becoming the international recognition.
	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	led	by	Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	held	a	“Thanks	Press	Party” 
to	thank	the	press	and	media	for	year	2017	and	to	announce	the	supporting	statement	of	professional	golf	athletes	in	Thailand	 
for the world class professional golf tournament in 2018 by signing a contract with “Pro Nek - Ms. Thanya Pattamakitsakul” and  
renew the contract for the 2nd year with “Pro Waen – Ms. Pornanong Phatlum”  also the company provided an accident insurance  
coverage The sum insured of 10,000,000 baht (ten million baht) to each of the athletes for the total sum insured of 20,000,000  
baht (twenty million baht) among the distinguished guests and the mass media on February 12, 2019 at Show DC Mall,  
Bangkok.

Dhipaya Life Assurance join with GSB arranged activity  
funding to the poor children at Huai Pla Kung Temple,  
Chiang Rai Province.
	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd	and	the	Government	Savings	 
Bank	(GSB)	join	together	to	provide	scholarships,	grants	for	purchasing	 
school uniforms, school supplies and 2 commuter vans for Phra Arjarn  
Pobchok Tisawangso, the abbot of Huai Pla Kang Temple, at Huai Pla Kang 
Temple, Chiang Rai Province. The purpose of this funding was for care  
of under privileged of 900 children of Huay Pla Kung Temple. Also  
brought over 200 impoverished children in the care of Huai Pla Kung  
Temple to participate in the activity “Power Up and Share Your Concerns  
for	Children”	by	attending	the	animation	film	“The	Legend	of	Muaythai:	 
9	 Satra”	 at	Major	 Cineplex	 Theatre,	 Central	 Plaza	 Shopping	 Center,	 
Chiang Rai Province. Mr. Chatchai Payuhanaveechai, Director of the  
Government	Savings	Bank,	and	Ms.	Sukanya	Suphamongkhon,	Executive	 
Vice President – Business Networks, Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd.  
presided over the event on February 25, 2018, Chiang Rai Province.
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Dhipaya Life Assurance provided funds 
to sponsor “Walk-run for Charity, 
Thailand - Cambodia bilateral relations”
	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	Sponsored	the	first	 
“Walk-run for Charity, Thailand - Cambodia bilateral relations”  
competition in order to establish a good relationship between  
Thailand and Cambodia. As well as, raising funds in order to  
purchase medical equipment for Nam Yuen Hospital, Ubon  
Ratchathani Province by Dr. Peerapon Prasertsri, Executive Vice  
President- Investments, Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd.  
attended	a	press	conference	on	April	27,	2018	at	Esplanade,	 
Khae Rai, Bangkok.

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง  
การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา”
	 บรษัิท	ทพิยประกนัชวิีต	จำากัด	(มหาชน)	สนบัสนนุมหกรรมการแข่งขนั	 
“เดิน-วิ่ง	 การกุศล	 สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน	 ไทย-กัมพูชา”	 ครั้งที่	 1	 
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-กัมพูชา	 และเพื่อหา 
รายได้จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนำ้ายืน	 จ.อุบลราชธานี	 
โดยมีคุณพีรพล	 ประเสริฐศรี	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน 
การลงทุน	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ร่วมงานแถลงข่าว		 
เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	ณ	เอสพลานาด	แคราย	กรุงเทพฯ	

ทิพยประกันชีวิต ผนึกกำาลังทิพยประกันภัย  
ร่วมออกบู๊ธงาน Money Expo 2018  
	 บริษัท	 ทิพยประกันชี วิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 จับมือกับบริษัท	 
ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมออกบู๊ธงาน	Money	Expo	2018 
มหกรรมการเงิน	ครั้งที่	18	ภายใต้แนวคิด	Wealth	Transformation	 
มิติใหม่แห่งความมั่งค่ัง	 โดยมีคุณสันติ	 วิริยะรังสฤษฎ์	 ประธานจัดงาน	 
พร้อมด้วยคุณศุภชัย	 จงศุภวิศาลกิจ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน 
การตลาด	 และคุณพุทธรักษ์	 ทิพชัชวาลวงศ์	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที ่
บรหิารสายงานคณิตศาสตร์ประกนัภยั	บมจ.ทพิยประกนัชวีติ	ร่วมเปิดบูธ๊ 
อย่างเป็นทางการ	 ระหว่างวันที่	 10-13	 พฤษภาคม	 2561	ณ	 อาคาร 
ชาเลนเจอร์	2-3	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ

Dhipaya Life Assurance Join forces with  
Dhipaya Insurance attended the Money Expo  
booth 2018.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd and Dhipaya  
Insurance Public Co.,Ltd participated in the Money Expo 2018,  
the 18th 	 financial	 event	under	 the	Wealth	Transformation	 
concept “New dimension of wealth”. Thanks to Mr. Santi  
Wiriyarangsan, President of the event along with Mr. Suphachai  
Jongsuphavisarnkit,	Chief	Marketing	Officer	and	Mr.	Puttarak	 
Thipchatchawanwong, Executive Vice President - Actuary,  
Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.,	officially	opened	the	 
booth	with	the	famous	artists	“Hanz	The	Star”	to	entertain	 
and	provided	activities	for	games	and	prizes	giving	on	May	 
10 – 13,  2018, at Challenger Hall 2-3, IMPACT, Muang Thong  
Thani, Bangkok.

ทิพยประกันชีวิต ร่วมงานตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย ปี 2561 
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 นำาโดยคุณนพพร	 บุญลาโภ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ร่วมสนับสนุนงานตลาดนัดประชารัฐออมสิน 
ทั่วถ่ินไทย	 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสินเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	 สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ 
ด้านการร้องเพลง	และสร้างความบนัเทิงให้แก่ประชาชนใน	10	จงัหวดั	ทัว่ประเทศ	ตลอดปี	2561	ได้แก่	จ.พงังา,	จ.ระยอง,	จ.พระนครศรอียธุยา,	จ.สโุขทยั	 
จ.สมุทรสาคร,	 จ.ร้อยเอ็ด,	 จ.อำานาจเจริญ,	 จ.นครพนม,	 จ.น่าน	 และ	 จ.เชียงใหม่	 โดยทพิยประกนัชีวติได้เข้าร่วมออกบู๊ธจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจก 
ของรางวัลเพื่อสร้างสีสันตลอดปี	2561	

	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	led	by	Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	took	part	in	providing	funds	 
to	sponsor	Pracharat	(Civic	Government)	Flea	Market,	GSB	throughout	Thailand	program.	The	activity	was	held	by	the	Government	 
Savings	Bank	(GSB)	in	order	to	promote	the	economicfoundation, supported and provided space for children and youths to express  
their musical talents and create entertainment to return happiness to people in 10 provinces nationwide throughout 2018, 
these were included Phang Nga, Rayong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Sukhothai, Samut Sakhon, Roi Et, Amnat Charoen,  
Nakhon	Phanom,	Nan,	Chiang	Mai	by	Dhipaya	Life	Assurance	has	arranged	the	booth	to	organize	activities	and	games	to	give	 
prizes	for	these	programs	in	10	provinces	throughout	2018.

Dhipaya Life Assurance join the Pracharat (Civic Government) Flea Market, GSB throughout Thailand 2018.
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ทิพยประกันชีวิต ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน 
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  จ.เชียงใหม่
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณนพพร	 บุญลาโภ	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมด้วยธนาคารออมสิน	และทิพยประกันภัย 
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน	 และ 
แสดงมุทิตาจิต	 ฉลองตราตั้งฐานานุกรม	พระครูใบฎีกา	 ชลธร	ญาณวิจิตฺ 
ตปญฺโญ	อาจารย์ใหญ่สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดเชียงใหม่	แห่งที่	19 
เมือ่วนัที	่29	พฤษภาคม	2561		ณ	วดัสนัปเูลยสะหลเีวยีงแก้ว	อ.	ดอยสะเกด็	 
จ.เชียงใหม่

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุน GSB 789 0’s 
The Gallery Concert
		 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	นำาโดยคุณนพพร	บุญลาโภ	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมด้วยธนาคารออมสิน	โดยคุณอิสระ	วงศ์รุ่ง	 
รองผู ้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ร ่วมมอบความสุขให ้กับลูกค ้า	 
ด้วยคอนเสิร์ต	 GSB	 789	 0’s	 The	 Gallery	 Concert	 	 โดยมีศิลปินดัง 
ในยุค	 70s	 80s	 และ	 90s	 ไม่ว่าจะเป็น	 จี๊ด	 สุนทร	 วงรอยัลสไปร์ท,	 
แดง	นราธิป	วงชาตรี,	จิ๊บ	วสุ,	ตุ๊ก	วิยะดา,	กบ	ทรงสิทธิ์,	มอส	ปฏิภาณ		 
พาย้อนวัยหวานแบบสนุกสนานไปกับบทเพลงดังในอดีต	 เมื่อวันที่	 14	 
กรกฎาคม	2561	ณ	Gmm	Live	House	ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพฯ

ทิพยประกันชีวิต เอาใจลูกค้าจัดงาน TIPlife Present  
REWIND 6 ORIGINAL CONCERT มอบความสนุก
สุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับศิลปิน โจ-ก้อง  
	 	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ขอมอบประสบการณ ์
สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญ	ด้วยกิจกรรม	TIPlife	Present	REWIND	6	 
ORIGINAL	 CONCERT	 ได้ร่วมสนุกสนานแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปกับศิลปิน 
ขวัญใจแฟนเพลงตลอดกาล	 โจ-ก้อง	 โดยมีคุณชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 
ผู ้อำานวยการธนาคารออมสินให้เกียรติกล่าวเปิดงาน	 และคุณศุภชัย	 
จงศภุวศิาลกจิ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการตลาด	บรษิทั	ทพิยประกนั 
ชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ร่วมมอบช่อดอกไม้	 เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 2561	 
ณ	MONO29	STUDIO	ถนนชัยพฤกษ์	จ.นนทบุรี	

Dhipaya Life Assurance participated  
in the harmonized picked-up robes offering  
ceremony for charity (Tod Phapa - Samaki) for  
a meditation hall building purpose, San Pu Loei  
Sali Wiang Kaew Temple, Chiang Mai.
 Dhipaya L i fe Assurance Publ ic Co. ,Ltd.  led by  
Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	along	with	the	 
Government	Savings	Bank	And	Dhipaya	Insurance	participated	 
in	 the	 harmonized	 picked-up	 robes	 offering	 ceremony	 for	 
charity (Tod Phapa - Samaki) for a meditation hall building  
purpose, also to congratulate and celebrate  the ecclesiastical  
orders for Phrakhrubaidika Chonlathorn Yanvichittapanyo, Head  
Master of Chiang Mai Meditation Center No. 19 on May 29, 2018  
at San Pu Loei Sali Wiang Kaew Temple, Doi Saket District,  
Chiangmai Province.

Dhipaya Life Assurance provided funds
to sponsor GSB 789 0’s The Gallery Concert.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Nopporn  
Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	along	with	the	Government	 
Savings Bank by Mr. Isara Wongrung, Senior Executive Vice  
President	 of	 Personal	 Customer	 Group.	 Government	 Savings	 
Bank join together to provide musical entertainment for  
customers	 with	 the	 GSB	 789	 0’s	 The	 Gallery	 Concert.	 This	 
event	had	the	appearing	of	musical	artists	from	the	70’s	to	90’s	 
included Jeed Sunthorn from Royal Sprites, Dang Narathip from  
Chatree, Jeeb Wasu Saensingkeaw, Took Wiyada, Kob Songsit,  
Mos Patipan, etc. The music brought back in time to the teen  
of	the	past	at	GMM	Live	House,	Central	World,	Bangkok	on	July	 
14, 2018.
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ทิพยประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 พร ้อมด ้วย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย	 (คปภ.)	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 และสมาคมตัวแทน 
ประกันชีวิต	ผนึกกำาลังภาคธุรกิจประกันชีวิต	ร่วมกิจกรรมบริจาค 
โลหิต	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาต ิ
ครั้งที่	19/2561	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2561		ณ	ศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	กรุงเทพฯ

ทิพยประกันชีวิต ร่วมออกบู๊ธงาน 
Smart SME Expo 2018
	 บริษทั	 ทพิยประกนัชีวติ	 จำากดั	 (มหาชน)	 ร่วมออกบูธ๊งาน	 Smart	 
SME Expo	2018	ครบทุกเรื่องของการลงทุน	เริ่มต้นธุรกิจ	ตอบโจทย์ 
ทุกความต ้องการ	 เพื่อ	 SME	 แบบครบวงจร	 โดยมีคุณศุภชัย	 
จงศุภวิศาลกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด	ร่วมพิธีเปิดงาน	 
และคุณพุทธรักษ์	 ทิพชัชวาลวงศ์	 ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย	ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประกัน 
ชีวิตและการออม	 ระหว่างวันที่	 5-8	 กรกฎาคม	2561	ณ	Exhibition	 
Hall	3-4	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ

Dhipaya Life Assurance ingratiated customer 
by hosting “TIPlife Present REWIND 6 ORIGINAL 
CONCERT” provided exclusive entertainment 
with Forever Hits Artists “Joe and Kong”.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. pleased to provide  
special experience for the extraordinary customers with  
“TIPlife	 Present	 REWIND	 6	 ORIGINAL	 CONCERT”	 provided	 
exclusive entertainment with Forever Hits - Fan Beloved Artists  
“Joe and Kong” by Dr. Chatchai Payuhanaveechai, Director  
of	the	Government	Savings	Bank,	had	the	honor	for	the	opening	 
speech and Mr. Suphachai Jongsuphavisarnkit, Chief Marketing  
Officer,	Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	join	to	provide	 
a	flower	bouquet	to	the	artists	on	June	30,	2018	at	MONO29	 
STUDIO, Chaiyaphruek Road, Nonthaburi Province.

Dhipaya Life Assurance join 
for blood donation on the 19th  
National Life Insurance Day.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. along with  
the	Office	of	Insurance	Commission	(OIC),	the	Thai	Life	 
Assurance Association and Thai Association of Insurance  
and Financial Advisors (THAIFA) join forces with the life  
insurance business sector participated in blood donation  
activities to help fellow human beings on the 19th  
National Insurance Day of B.E. 2561 on July 4, 2018 at  
the National Blood Center, Thai Red Cross Society,  
Bangkok.

Dhipaya Life Assurance join the Smart SME  
Expo 2018 and settled up an exhibition booth.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. join and settled up  
an exhibition booth for the Smart SME Expo 2018, to  
“complete all aspects of investing, start a business and answer  
all needs for SME in a comprehensive way”. Thanks to  
Mr.	Supachai	Jongsupavisarnkit,	Chief	Marketing	Officer	and	 
Mr. Puttarak Thipchatchawanwong, Executive Vice President - 
Actuary, Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. join to be  
a guest speaker on life insurance and savings. July 5 - 8, 2018  
at Exhibition Hall 3-4, IMPACT Arena, Exhibition & Convention  
Center, Muang Thong Thani, Bangkok.
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ทิพยประกันชีวิต ร่วมทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงฆ์ และห้องน้ำา 
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ 
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณบรรพต	 หงษ์ทอง	 
ประธานกรรมการ	คณุนพพร	บญุลาโภ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและทีมผู้บริหาร	 ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ 
และห้องนำ้าวัด	ถวายพระครูปลัดวรกร	เขมปญฺโญ	(ครูบาน้อย	เขมปญฺโญ)	 
เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว	 เมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 2561	 
ณ	วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว	จ.เชียงใหม่

ทิพยประกันชีวิต ร่วมสร้างกุฏิที่พักพระภิกษุสงฆ์  
สามเณร วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ 
		 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยคุณนพพร	 บุญลาโภ	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คุณศุภชัย	 จงศุภวิศาลกิจ	 ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านการตลาด	 ร่วมถวายเงินเพ่ือสมทบทุนในการสร้างกุฏิที่พัก 
พระภิกษุสงฆ์	สามเณร	ให้แก่พระครูปลัดวรกร	เขมปญฺโญ	(พระครูบาน้อย	 
เขมปญฺโญ)	เจ้าอาวาสและเจ้าสำานกัศาสนศกึษาวัดสนัปเูลยสะหลเีวียงแก้ว	 
โดยมีคุณชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 พร้อมทีม 
ผู้บริหารร่วมด้วย	 	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2561	 ณ	 วัดสันปูเลยสะหล ี
เวียงแก้ว	จ.เชียงใหม่

ทิพยประกันชีวิต จับมือทิพยประกันภัย 
ร่วมออกบู๊ธงาน สัปดาห์ประกันภัย 2561  
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	 
จำากัด	(มหาชน)	ร่วมออกบู๊ธงาน	สัปดาห์ประกันภัย	ประจำาปี	2561	ซึ่งจัดขึ้น 
โดย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 
(คปภ.)	 ภายใต้แนวคิด	 “Converging	 Insurance	 Business	Model	with	 
Insurtech	in	Digital	Disruption	พลิกโฉมประกันภัยไทย	สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัล 
เพื่อประชาชน”	โดยมี	ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการ	คณะกรรมการกำากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 พร้อมด้วย	 คุณพุทธรักษ์		 
ทพิชชัวาลวงศ์	 ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารสายงานคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
บมจ.ทพิยประกนัชวีติ	ร่วมเปิดบูธ๊อย่างเป็นทางการ	ระหว่างวันที	่7	-	9	กนัยายน	 
2561	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

Dhipaya Life Assurance participated 
in the picked-up robes offering ceremony 
for charity (Tod  Phapa) for cubicles and toilets 
building purpose, San Pu Loei Sali Wiang Kaew 
Temple, Chiang Mai Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Banpot  
Hongthong, Chief, Mr. Nopporn Boonlapo, Chief Executive  
Officer,	along	with	the	board	members	and	management	team	 
participated in the picked-up robes offering ceremony for  
charity (Tod Phapa) for cubicles and toilets building purpose,  
dedicated to Phrakhru Palad Worakorn Khemmapunyo 
(Phrakhruba Noi Khemmapunyo), Abbot and the Bureau of  
Religious Studies on August 2, 2018 at San Pu Loei Sali Wiang  
Kaew Temple, Doi Saket District, Chiang Mai Province.

Dhipaya Life Assurance join to build cubicles for 
monks and novices, San Pu Loei Sali Wiang Kaew 
Temple, Doi Saket District, Chiang Mai Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Nopporn  
Boonlapo,	 Chief	 Executive	Officer,	 along	with	Mr.Suphachai 
Jongsuphavisarnkit,	 Chief	 Marketing	 Officer,	 Dhipaya	 Life	 
Assurance Public Co.,Ltd.  provided funds to sponsor cubicles  
building for monks and novices, dedicated to Phrakhru Palad  
Worakorn Khemmapunyo (Phrakhruba Noi Khemmapunyo),  
Abbot and the Bureau of Religious Studies. Thanks to  
Mr.	 ChatchaiPayuhanaveechai,	 Director	 of	 the	 Government	 
Savings Bank and management team who also participated in  
this event on September 1, 2018 at San Pu Loei Sali Wiang Kaew  
Temple, Doi Saket District, Chiangmai Province.
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	 บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จำากดั	(มหาชน)	และ	ธนาคารออมสนิ	จดัคอนเสร์ิต 
สุดพิเศษ	“GSB	&	TIPlife	present	LEGEND	OF	ROCK	CONCERT”		ระเบิด 
ความมันไปกับตำานานเพลงร็อคของไทย	หนุ่ย-อำาพล	ลำาพูน	และ	บิลลี่	โอแกน	 
พร้อมด้วยแขกรับเชิญ	โป่ง	หินเหล็กไฟ	และ	เต๋า	สมชาย		ที่มามอบความสนุก 
ให้กับลูกค้าคนพิเศษของทิพยประกันชีวิต	 และธนาคารออมสิน	 โดยม ี
คุณชาติชาย	พยุหนาวีชัย	ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน	 
และคุณศุภชัย	 จงศุภวิศาลกิจ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด	 บมจ. 
ทิพยประกันชีวิต	ร่วมมอบช่อดอกไม้	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2561	ณ	MONO29	 
STUDIO	ถนนชัยพฤกษ์	จ.นนทบุรี

Dhipaya Life Assurance join hands with Dhipaya Insurance  
settled up an exhibition booth in the 19th National Life  
Insurance Day.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. join hands with Dhipaya Insurance  
Public Co., Ltd. settled up an exhibition booth in the 19th  National Life Insurance  
Day	 2018.	 This	 event	 organized	 by	 the	Office	 of	 Insurance	 Commission	 (OIC)	 
under the concept of “Converging Insurance Business Model with Insurtech in  
Digital Disruption to a new dimension in the digital age for people”, Dr. Suthipol 
Taweechaikarn,	 Secretary-General	 of	 the	 Office	 of	 Insurance	 Commission	 
(OIC) and Mr. Puttarak Thipchatchawanwong, Executive Vice President - Actuary,  
Dhipaya	 Life	 Assurance	 Public	 Co.,Ltd.,	 join	 together	with	 official	 exhibition	 
booth	 opening	 during	 their	 visit	 the	 exhibition	 on	 September	 7	 -	 9,	 2018	 
at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok.

Dhipaya Life Assurance join together with 
the Government Savings Bank ingratiated customer 
by hosting “GSB &TIPlife present 
LEGEND OF ROCK CONCERT”.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. join together with the  
Government	Savings	Bank	ingratiated	customer	by	hosting	“GSB	 
&TIPlife	present	LEGEND	OF	ROCK	CONCERT”	blast	the	fun	with	 
Thai Rock Music Legends “Nui – Ampol Lamphun” and “Billy  
Ogan”, along with guests “Pong – Hin Lek Fai” and “Tao - Somchai”  
provided exclusive entertainment to special customers of  
Dhipaya	Life	Assurance	and	the	Government	Savings	Bank.	With	 
special thanks to Mr. Chatchai Payuhanaveechai, Director of  
the	Government	Savings	Bank,	who	gave	the	honor	delivered	his	 
opening speech and Mr. Suphachai Jongsuphavisarnkit, Chief  
Marketing	Officer,	Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	 join	to	 
provide	 a	 flower	 bouquet	 to	 the	 artists	 on	October	 21,	 2018	 
at MONO29 STUDIO, Chaiyaphruek Road, Nonthaburi Province.

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล ปี 2561 สมาคมทนายความ
แห่งประเทศไทย
	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดย	 คุณพุทธรักษ	์	 
ทพิชชัวาลวงศ์	ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารสายงานคณติศาสตร์ 
ประกันภัย	 ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	 ครั้งท่ี	 11	 
ประจำาปี	2561	สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	เพื่อหารายได้ 
สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย 
ในการช่วยเหลือประชาชนผู ้ยากไร้	 ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ทางกฎหมาย	โดยไม่คิดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2561	 
ณ	โรงแรมเอสซี	ปาร์ค	กรุงเทพฯ

Dhipaya Life Assurance provided funds  
to sponsor Charity Golf Tournament 2018  
by Lawyer’s Association of Thailand.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. took part  
inproviding funds to sponsor the 11th	 Charity	 Golf	 
Tournament 2018 by Lawyer’s Association of Thailand,  
which has been held for fund raising contribute to support  
“Legal	Volunteer	Funds	Project”	for	Citizen	Legal	Service	 
in helping impoverished people that lack of response  
legal justice without compensationon September 18, 2018  
at SC Park Hotel, Bangkok.

ทิพยประกันชีวิต จับมือ ธนาคารออมสิน เอาใจลูกค้า จัด  
“GSB & TIPlife present LEGEND OF ROCK CONCERT” 
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ทิพยประกันชีวิต ร่วมงานกฐินสามัคคีธนาคารออมสิน วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน 
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดย	คุณนพพร	บุญลาโภ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน	 
ร่วมงานกฐินสามัคคี	 ธนาคารออมสิน	 พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	 มอบข้าวสาร	 แว่นสายตา	 และส่ิงของจำาเป็น	 ให้แก่ผู้ยากไร	้ 
ณ	วัดพญาวัด	อ.เมือง	จ.น่าน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2561

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดไฟต้นคริสต์มาส  
ต้อนรับปีใหม่ 2019 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ 
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	โดยคุณนพพร	บุญลาโภ	ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร,	ตวัแทนจากธนาคารออมสนิ	และบรษิทั	เอส	เอฟ	คอร์ปอเรชัน่	 
จำากัด	 (มหาชน)	 พร้อมทั้งคุณบุญธรรม	 ศรีคำามูล	 รองนายกเทศมนตรีเทศบาล 
ตำาบลช้างเผือก	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	Lighten	Up	Christmas	&	 
New	Year	Festive	2019	เปิดไฟต้นคริสต์มาส	เพื่อเป็นการเริ่มต้นนับถอยหลัง 
เข้าสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 ด้วยความร่วมมือระหว่าง	 
ทิพยประกันชีวิต	 และธนาคารออมสิน	 เมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2561	 
ณ	ศูนย์การค้าเมญ่า	จ.เชียงใหม่

Dhipaya Life Assurance participated in the harmonized Kathina, the Buddhist Robe Offering  
Ceremony by the Government Savings Bank at Phaya Wat Temple, Muang District,  
Nan Province.
	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.	led	by	Mr.	Nopporn	Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	along	With	 
management	team	and	staff	join	to	participate	in	the	harmonized	Kathina,	the	Buddhist	Robe	Offering	Ceremony 
by	 the	 Government	 Savings	 Bank,	 also	 held	 together	with	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 activities,	 
offering rice, glasses and essential items to the poor at Phaya Wat Temple, Muang District, Nan Province.

Dhipaya Life Assurance with the Government Savings  
Bank participated in the Christmas Tree Lighting -  
Welcome to the New Year 2019, Maya Lifestyle  
Shopping Center, Chiang Mai Province.
 Dhipaya Life Assurance Public Co.,Ltd. led by Mr. Nopporn 
Boonlapo,	Chief	Executive	Officer,	along	with	representatives	from	 
GSB	and	SF	Corporation	Public	Co.,Ltd.,	also	as	the	company	was	 
honored by Khun Boontham Srikhammun, Deputy Mayor of Chang  
Phueak Sub district Municipality to preside the opening ceremony of  
the “Lighten Up Christmas & New Year Festive 2019”, in order to  
start the countdown activity to celebrate Christmas and New Year  
with	cooperation	between	Dhipaya	Life	Assurance	and	the	Government 
Savings Bank on November 23, 2018 at Maya Lifestyle Shopping  
Center, Chiang Mai Province.
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