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(นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์)

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ปีบริหาร 1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 55

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤต

มหาอทุกภยั ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้

จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น 

อุตสาหกรรมหลายภาคส่วนขยายตัวติดลบ ท�าให้เม็ดเงินของ GDP ในปี 2554  

ลดลงจากเป้าหมายเดิมกว่า 328,000 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวิตได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ไตรมาสสุดท้ายของปี ส�านักงานสาขาและตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทที่ตั้งอยู่

ในจังหวัดท่ีประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถให้บริการต่อลูกค้าเก่าและการหา

ลูกค้ารายใหม่ จึงส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผล 

กระทบชะลอตัวลงระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตที่ค่อนข้าง

ดีในช่วงสามไตรมาสแรกของปี แม้จะมีผลกระทบในไตรมาสสุดท้ายก็ตาม การ

เติบโตของธุรกิจโดยรวมยังมียอดเบี้ยประกันชีวิตรวมเติบโตถึงร้อยละ 10.9 เป็น

จ�านวนเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้นถึง 328,596.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ใน

ระยะเวลาเดียวกัน ในจ�านวนนี้ประกอบด้วยเบ้ียประกันภัยรายใหม่ 98,523.8    

ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุจ�านวน 230,072.9 ล้านบาท โดยมีอัตรา

ความคงอยู่ร้อยละ 86

ส�าหรับปี 2555 ครึ่งปีแรก ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 

17 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 156,202.0 ล้านบาท คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากการเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยตลอดครึ่งปีหลัง 2554 ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก ท�าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ

ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีในช่วงสามไตรมาสแรกของปี แม้จะมีผล 

กระทบในไตรมาสสดุท้ายกต็าม การเตบิโตของธุรกจิโดยรวมยงัมยีอดเบีย้ประกนัชีวติรวม

เติบโตถึงร้อยละ 10.9 เป็นจำานวนเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้นถึง 328,596.7 ล้านบาท

ส�าคัญและความจ�าเป็นของการท�าประกัน

ภยั/ประกนัชวีติมากขึน้ จงึท�าให้เบีย้ประกนั

ชวีติในครึง่แรกของปี 2555 มจี�านวนเพิม่สงู 

รวมทัง้ในส่วนของบรษิทัประกนัชวีติเองกไ็ด้

มกีารพฒันาศกัยภาพในทกุๆ ด้าน อาทเิช่น       

ช่องทางการจ�าหน่ายและการบริการลูกค้า 

เพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิในปัจจบุนั

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่

เก่ียวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคม

ประกันชีวิตไทยด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้

ธรุกจิประกนัชวีติมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาจากภัย

ธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนใน

ปัจจุบัน จนท�าให้ธุรกิจประกันชีวิตประสบ

ความส�าเร็จมีการเติบโตต่อเนื่อง สะท้อน   

ให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของธุรกิจ

ประกนัชวีติอย่างเด่นชดั ผมหวงัเป็นอย่างยิง่

ว่าธรุกจิประกนัชวีติในประเทศไทยจะยงัคง

มกีารพฒันาต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่ความ

เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป

สารจากนายกสมาคมประกันชีวิตไทย



5
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

(Mr. Sutti Rajitrangson)

TLAA President

July 1, 2010-June 30, 2012

As widely known, the great flood that occurred in Thailand in 2011 strongly 

affected the country’s economy. The GDP grew only at 0.1% while many sectors 

in the industry recorded a negative growth. The GDP in 2011 dropped from the 

expected rate by as much as 328,000 million Baht.

The Thai life insurance business was also affected, especially during the 

last quarter of the year as the operation of services for existing customers in the 

branch and agents’ offices in the affected provinces were interrupted and new 

customers could not be recruited. The whole industry was, consequently, slowed 

down. However, the life insurance business performed quite well in the first 3 

quarters of the year. Despite a slowdown in the last quarter, the overall growth of 

the industry was at 10.9%, compared with the same period of the previous year. 

The gross premium income was 328,596.7 million Baht, compared with the same 

period of the previous year. Of this amount, 98,523 million Baht was mew business 

and 230,072.9 million Baht was renewal business. The persistency rate was at 

86%.

In the first half of 2012, life insurance business grew at 17% with a total of 

156,202.0 million baht gross premium income. The experts believed that as a result 

of the great flood in the second half of 2011 that caused serious damage to the 

lives and properties, the public began to realize the importance and necessity of 

having general and life insurance protection. As a result, the life insurance               

The life insurance business performed quite well in the first 3 quarters 

of the year. Despite a slowdown in the last quarter, the overall growth of 

the industry was at 10.9%, compared with the same period of the previous 

year. The gross premium income was 328,596.7 million Baht

premium income in the first half of 2011 

increased while life insurance companies 

began to develop in all areas such as 

channel of distribution and customer 

service in order to facilitate current  

business expansion.

Finally, I would like to thank 

everyone who has provided cooperation 

to the activities of TLAA. Your efforts 

have contributed to the continuing    

development of life insurance business 

and enabled the business to overcome 

all obstacles, caused by the natural 

disaster and economic fluctuation.      

The continuing growth of the business 

reflected a strong potential of life              

insurance business. I hope that life     

insurance business in Thailand will 

continue to develop and grow in the 

future.

Message from the President
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ประจำ�ปีบริห�ร 1 กรกฎ�คม 2554 - 30 มิถุน�ยน 2555

As of July 1, 2011 - June 30, 2012

นายสุทธิ  รจิตรังสรรค

Mr. Sutti  Rajitrangson

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

President

1 ดร.อภิรักษ  ไทพัฒนกุล

Mr. Apirak  Thaipatanakul 

อุปนายกฝายวิชาการ

Vice President (Technical)

2

นางสุกัญญา  ทองช�นจิตต 

Mrs. Sugunya  Tongchenchitt

อุปนายกฝายการตลาด

Vice President (Marketing)

4นายสาระ  ล่ำซำ

Mr. Sara  Lamsam 

อุปนายกฝายบริหาร

Vice President (Administration)

3

คณะกรรมก�รบริห�รสม�คมประกันชีวิตไทย

Executive Board
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นางนุสรา  บัญญัติปยพจน

Mrs. Nusara  Banyatpiyaphod 

เลขาธิการสมาคม

Secretary General

5 นายโชน  โสภณพนิช

Mr. Chon  Sophonpanich 

เหรัญญิกสมาคม

Treasurer

6

นายบินายัค  ดัตตา 

Mr. Binayak  Dutta 

กรรมการบริหาร

Executive Director

7

นายวิพล  วรเสาหฤท

Mr. Vipon  Vorasowsarid

กรรมการบริหาร

Executive Director

9นายสหพล  สังขเมฆ

Mr. Sahaphon  Sangmek 

กรรมการบริหาร

Executive Director

8

คณะกรรมก�รบริห�รสม�คมประกันชีวิตไทย

Executive Board
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คณะกรรมก�รสม�คมประกันชีวิตไทย

Board of Directors

ประจำ�ปีบริห�ร 1 กรกฎ�คม 2554 - 30 มิถุน�ยน 2555

As of July 1, 2011 - June 30, 2012
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Mr. Sutti  Rajitrangson

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
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คณะกรรมก�รสม�คมประกันชีวิตไทย

Board of Directors

กรรมก�ร / Director

นายโชติพัฒน พีชานนท 

Mr. Chotiphat  Bijananda

10 นายอิกนาซีโอ  อากีลาร

Mr. Ignacio Aguilar

11 นายศรัณย ลิมปหิรัญรักษ

Mr. Saran  Limhiranrak

12 นายสุจินต  พงษศักดิ์ 

Mr. Suchin Phongsak

13

นายอลัน อึง

Mr. Alan Ng

14 นายวิจักษณ  ประดิษฐวณิช

Mr. Wichak  Praditavanij

15 นางสาวศิรินทิพย  โชติธรรมาภรณ

Ms. Sirinthip  Chotithamaporn

16 นายซี โดนอลด คารดีน

Mr. C. Donald Carden

17

นายคีธ แอนดรูว บรุคส 

Mr. Keith  Brooks

18 นายไมเคิล จอรจ แพล็กตัน

Mr. Michael George Plaxton

19 นายฮิโรชิ  ทาเทอิชิ

Mr. Hiroshi  Tateishi  

20 ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา

Dr. Chavin Iamsophana

21

นางจันทรจรัส บุญคุณ 

Mrs. Chantcharas  Boonkhun

22 นายอริญชย  รุงศรีสวัสดิ์

Mr. Arin  Rungsrisawat

23 นายสุรชัย  ศิริวัลลภ 

Mr. Surachai Sirivallop

24 นายเชาวพันธุ  พันธุทอง

Mr. Chaowaphan  Phanthong

25
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แผนภูมิก�รบริห�รง�นสม�คมประกันชีวิตไทย

The Thai Life Assurance Association Organization Chart

ประจำ�ปีบริห�ร 1 กรกฎ�คม 2554 - 30 มิถุน�ยน 2556

As of July 1, 2011 - June 30, 2013

นางบุษรา อึ๊งภากรณ

Mrs. Busara Ungphakorn

ผูอำนวยการ

Director

นายพิชา สิริิโยธิน

Mr. Picha Siriyodhin

รองผูอำนวยการ

Vice Director 

นายสุรศักดิ์ เจริญโลหทองดี 

Mr. Surasak Jaroenlothongdee

รองผูอำนวยการ

Vice Director

นางยุภาภรณ กีรติพิทยาภรณ

Mrs. Yupaporn Keeratipitayaporn

ผูชวยผูอำนวยการ

Assistant Director

ฝายขอมูลเพ�อการพัฒนาธุรกิจ

Industry Development Department

ฝายนโยบายและแผนงาน

Policy and Planning Department

ฝายธุรการและการพนักงาน

Administration Department

ฝายสงเสริมและพัฒนาตัวแทน

Agency Promotion & Development

Department

ฝายประสานงานและความรวมมือ

Cooperation& Coordination Department

ฝายประชาสัมพันธ

Public Relations Department

ฝายบัญชีและการเงิน

Accounting & Financial Department

คณะอนุกรรมการคณิตศาสตรประกันภัย
Actuarial Sub-Committee

คณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย
Underwriting Sub-Committee

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
Agent Training and Development Sub-Committee

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพตัวแทน
Agent Quality Promotion Sub-Committee

คณะอนุกรรมการประกันภัยกลุม
Group Life Insurance Sub-Committee

คณะแพทยที่ปรึกษา
Medical Advisory Sub-Committee 

คณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี
Accounting and Tax Sub-Committee

คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต
Claims Sub-Committee

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
Legal Sub-Committee

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
Public Relations Sub-Committee

คณะอนุกรรมการลงทุน
Investment Sub-Committee

คณะอนุกรรมการการตลาดแบบตรง
Direct Marketing Sub-Committee

คณะอนุกรรมการประกันชีวิตธนกิจ
Bancassurance Sub-Committee

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Sub-Committee

คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management Sub-Committee

คณะกรรมการสมาคม

Board of Directors

บริษัทสมาชิก

Member Companies

คณะกรรมการบริหารสมาคม

Executive Board

คณะอนุกรรมการ

Sub-Committee

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Department
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แผนภูมิก�รบริห�รง�นสม�คมประกันชีวิตไทย

The Thai Life Assurance Association Organization Chart
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คณะอนุกรรมการประกันชีวิตธนกิจ
Bancassurance Sub-Committee

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Sub-Committee

คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management Sub-Committee

คณะกรรมการสมาคม

Board of Directors

บริษัทสมาชิก

Member Companies

คณะกรรมการบริหารสมาคม

Executive Board

คณะอนุกรรมการ

Sub-Committee

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Department
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กิจกรรมของสมาคมประกันชีวิตไทยในรอบปีบริหาร 1 

กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555 ได้มีการสนับสนุนส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในทุกด้านร่วมกับองค์กรภายนอกและ

บริษัทสมาชิก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งและมอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร

ภายนอก

  

	 1.1	ประธานรัฐสภาได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธนัวาคม	2554	โดยมนีายกสมาคม
ประกันชีวิตไทยเป็น	1	ในคณะกรรมการทั้งสิ้น	44	ท่าน
	 1.2	 มอบให้	 นายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	และ	
นายสาระ	 ล�่าซ�า	 อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย	 เป็นผู้แทน
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกันชีวิต
	 1.3	 มอบผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นกรรมการสภาธุรกิจ
ประกันภัยไทย	
	 	 (1)	 นายสาระ	ล�่าซ�า	 อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย		

ด�ารงต�าแหน่งเป็น	ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
	 	 (2)	 นายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 ด�ารง

ต�าแหน่งเป็น	กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย	
	 	 (3)	 ดร.อภิรักษ์	 ไทพัฒนกุล	อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมประกัน

ชีวิตไทย	ด�ารงต�าแหน่งเป็น	กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
	 1.4	นายสุทธิ	 	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 ได้รับค�าสั่ง
จากส�านักงาน	คปภ.ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคูหา
นิทรรศการของบริษัทท่ีเข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยประจ�าปี	 2554	และ
นายกสมาคมได้มอบหมายให้นางบุษรา	อึง๊ภากรณ์	ผูอ้�านวยการสมาคมเป็น
กรรมการแทน	ท�าหน้าที่ตัดสินการประกวดคูหาในกรอบแนวคิด	“เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	นวัตกรรมประกันภัย”	ซึ่งจัดโดยส�านักงาน	คปภ.
	 1.5	 มอบนายสุทธิ		รจิตรังสรรค์	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	เป็นคณะ
กรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	และนางบุษรา	อึ๊ง
ภากรณ์	ผู้อ�านวยการสมาคมประกนัชวีติไทย	เป็นคณะกรรมการก�าหนดหลกั
เกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	ประจ�าปี	 2554	และนายก
สมาคมประกันชีวิตไทย	ได้มอบหมายให้นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	ผู้อ�านวยการ
สมาคมประกันชีวิตไทย	ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
ประกันภัยดีเด่นครบวงจร	แทนในปี	2554
 

Activities implemented by the Thai Life Assurance 

Association (TLAA) during an administrative year from 

July 1, 2011 to June 30, 2012 to promote and develop 

life insurance industry are as follows:

1. Appointing and Assigning Representatives to Participate 

in Activities Organized by Other Agencies

  

 1.1 The Speaker of the House of Representatives issued an order to 
appoint	the	44-member	Organizing	Committee	to	Commemorate	the	84th 
Birthday	of	H.M.	the	King	in	which	TLAA	President	is	one	of	the	Committee	
members.
	 1.2	 Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	and	Mr.	Sara	Lamsam,	
Vice	President	 for	Administration	were	assigned	to	represent	TLAA	as	
members	of	the	Life	Insurance	Fund	Board.
	 1.3	 Assigning	 TLAA	 Representatives	 to	 Joint	 Activities	 of	 the																	
Federation	of	Thai	Insurance	Business	as	follows.
	 	 (1)	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	Vice	President	for	Administration	

was	assigned	to	serve	as	the	Chairman	of	the	Federation	of	
Thai	Insurance	Business.

	 	 (2)		 Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	was	assigned	to	serve	
as	a	member	of	the	Federation	of	Thai	Insurance	Business.	

	 	 (3)		 Dr.	Apirak	Thaipatanakul,	Vice	President	for	Technical	Affairs,	
was	assigned	to	be	the	member	of	the	Federation	of	Thai	
Insurance	Business.

	 1.4	 Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	President	was	appointed	by	 the	
Office	of	Insurance	Commission	to	be	a	member	of	a	committee	to	select	
the	best	exhibition	booth	during	the	Insurance	Week	2011,	organized	by	
the	Office	of	Insurance	Commission	under	the	theme	“Creative	Economy,	
Innovative	 Insurance”.	Mr.	 Sutti	 Rajitrangson	 assigned	Mrs.	 Busara							
Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	to	represent	him	in	that	Committee.
	 1.5	 TLAA	assigned	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	to	be	a	
member	of	the	Selection	Committee	of	the	Thailand	Best		Insurance	Award	
and	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director		to	be	a	member	
of	the	Selection	Criteria	Committee	2011.
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	 1.6	 แต่งตัง้ให้	นายสทุธ	ิ	รจติรงัสรรค์	นายกสมาคมประกันชีวติไทยเป็น
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยเข้าร่วมเป็นคณะท�างานพัฒนานวัตกรรมการ
พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ	 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ	
	 1.7	 มอบให้	นายสาระ	ล�่าซ�า	 อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิต
ไทย	เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกจิ	หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย	ในวาระประจ�าปี	2554	-	2555
	 1.8	 มอบนายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 น�า										
คณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าพบสวัสดีปีใหม่ระดับผู้บริหารกระทรวง							
การคลังรวมทั้งอธิบดีกรมสรรพากร	เมื่อวันที่	11	มกราคม	2555	และเข้าพบ
สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงการคลัง	 (นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม)	 รองปลัดฯ	 (นาย
พงษ์ภาณ	ุเศวตรนุทร์)	อธบิดกีรมบญัชกีลาง	และผูบ้รหิารท่านอืน่ๆ	เมือ่วนัที	่
23	มกราคม	2555
	 1.9	 มอบหมายให้	 นายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิต
ไทย	และนายพิชา	 สิริโยธิน	 รองผู้อ�านวยการสมาคม	 เข้าร่วมการสัมมนา	
2nd	OECD	 -	 Asia	 Regional	 Expert	 Seminar	 on	 Insurance	 Statistics	 :																												
Enhancing	 transparency	and	monitoring	of	 Insurance	markets	 จัดโดย	
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	เมือ่
วันที่	26-27	มกราคม	2555
	 1.10	มอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมรับฟังการเสวนา	 เร่ือง	 “ทิศทาง
เศรษฐกิจของโลกและไทยปี	2555	กับแนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลังวิกฤตน�้าท่วม”	 จัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 ส�านักงาน	
คปภ.	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2555	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วมการเสวนา	ดังนี้
	 	 (1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์		
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์		
	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นายพิชา		สิริโยธิน			
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (4)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี			
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 1.11	 มอบให้	นายพชิา		สริโิยธนิ		รองผูอ้�านวยการสมาคม	เป็นผูแ้ทนเข้า
ร่วมประชุมเพื่อการประสานงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน	 จัดโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2555

	 1.6		 TLAA	assigned	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	to	be	a	
member	of	the	working	group	to	develop	fiscal	policy	related	to	health	
care	under	the	Healthcare	Fiscal	System	Development	Board.
	 1.7	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	Vice	President		for	Administration	was	
assigned	 to	 be	 a	member	 of	 the	 Economic	Committee	 of	 the	 Thai											
Chamber	of	Commerce	and	the	Board	of	Trade	for	the	year	2011-2012.
	 1.8	 Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	 President	 led	 a	 group	 of	 life																	
insurance	executives	to	bid	a	new	year	well-wishing	to	senior	executive	
of	the	Ministry	of	Finance	including	the	Director-General	of	the	Revenue	
Department	on	January	11,	2012	and	the	Permanent	Secretary	of	Finance	
(Mr.	Areepong	Phoocha-um),	Deputy	Permanent	Secretray	(Mr.	Pongphanu	
Sawetroon),	the	Director-General	of	the	Comptroller	General	Department	
on	January	23,	2012.
	 1.9	 Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	and	Mr.	Picha	Siriyodhin,	
Deputy	Director	were	assigned	to	attend	the	2nd	OECD-	Asia	Regional	
Expert	Seminar	on	 Insurance	Statistics	 :	Enhancing	 transparency	and	
monitoring	 of	 Insurance	markets	 seminar,	 organized	by	 the	Office	 of								
Insurance	Commission	between	January	26-27,	2012.	
	 1.10	 Assigned	the	following	persons	to	represent	TLAA	to	attend	a	
seminar	on	“Direction	of	Thai	and	World	Economy	in	2012”,	organized	by	
the	OIC	Advanced	Insurance	Institute	on	January	31,	2012.
	 	 (1)	 Mr.	Sutti	Rajitrangson	
	 	 	 TLAA	President
	 	 (2)		Mrs.	Busara	Ungphakorn	
	 	 	 TLAA	Executive	Director	
	 	 (3)		Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director
	 	 (4)		Mr.	Surasak	Charoenlotongdee
	 		 	 TLAA	Deputy	Director	

	 1.11	Mr.	Picha	Siriyodhin,	 TLAA	Deputy	Director	was	assigned	 to	
represent	TLAA	to	attend	a	meeting	on	anti-money	laundering	compliance,	
organized	by	the	Anti	Money	Laundering	Office	on	February	1,	2012.
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	 1.12	 มอบหมายให้ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกับส�านักงาน	คปภ.		
เกี่ยวกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน	(Unit-Linked	Life	Policy)	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2555	ผู้แทนสมาคม
ที่เข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์		
	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นางภคินีนาถ		ติยะชาติ		
	 	 	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (3)	 นางสาวพบพร		พิพัฒน์สาธุกิจ		
	 	 	 บจ.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์
	 	 (4)	 นางวิไลรัตน์		เจียรรุจิระกุล	
		 	 	 บจ.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์	
	 	 (5)	 นางวรรณวรางค์		พิมลศรี		
	 	 	 บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)
	 	 (6)	 นายพิชา		สิริโยธิน		
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (7)	 นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์		
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 1.13	 มอบหมายให้	นายสหพล		สังข์เมฆ	กรรมการบริหารสมาคม	และ
นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม	 เป็นผู้แทนเข้าร่วม	
“สมชัชาสขุภาพแห่งชาต”ิ	ครัง้ที	่4	พ.ศ.	2554	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	เมื่อวันที่	2	-	4	กุมภาพันธ์	2555
	 1.14	 มอบหมายผูแ้ทนร่วมชีแ้จงข้อเทจ็จรงิต่อคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิ
เพื่อด�าเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้
อ�านาจตามมาตรา	33	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.
2540	เพือ่ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานของรฐั		ส�านกังานปลดัส�านกั
นายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2555	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วมชี้แจง
ข้อเท็จจริง	ดังนี้
	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์			
	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นายกิตติ		ผาสุขดี			
	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นางสาวชีวภาส		ทองปาน		
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
	 1.15	 มอบหมายนางบุษรา		อึ๊งภากรณ์		ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิต
ไทย	เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุหารอืเพือ่เสนอและพจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์
และรายละเอยีดคณุวุฒท่ีิตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัต้องสอบผ่านเพือ่ใช้ใน
การประกอบอาชพีประกันภยั	จดัโดยส�านกังาน	คปภ.	เมือ่วนัที	่15	กมุภาพนัธ์	
2555
	 1.16	 มอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลังกับสมาคมประกันชีวิตไทย	 เกี่ยวกับเรื่อง	 สถานะปัจจุบัน
ของมาตรา	9	และ	มาตรา	10	ของพระราชบัญญัติประกันภัย	และบทบาท
ของกระทรวงการคลงัและการเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนในส่วนของการเปิดเสรปีระกนัภยั	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2555	
รายชื่อผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์			
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 1.12	 The	 following	persons	were	assigned	 to	attend	a	meeting	on	
“Tax	 Incentive	 for	Unit-Linked	Life	 Insurance	Product”	at	 the	Office	of	
Insurance	Commission	on	February	1,	2012.
	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn	
	 	 	 TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)		Mrs.	Pakineenard	Tiyachate
	 	 	 Muang	Thai	Life	Assurance	PCL.
	 	 (3)		Ms.	Phobporn	Pipatsathukit
	 	 	 American	International	Assurance	Co.,	Ltd.
	 	 (4)		Mrs.	Wilairat	Jiarujirakul
	 	 	 American	International	Assurance	Co.,	Ltd.
	 	 (5)		Mrs.	Wanwarang	Pimolsri
	 	 	 Prudential	Life	Assurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.
	 	 (6)		Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 	 (7)		Mrs.	Boonkarn	Ratanawiboon
	 	 	 Policy	and	Planning	Department	Manager
	 1.13		Assigned	Mr.	Sahaphol	Sangmek,	a	member	of	TLAA	Executive	
Board	and	Mr.	Surasak	Charoenlotongdee,	TLAA	Deputy	Director	to	attend	
the	 “4th	 National	Health	Assembly	 1911”,	 organized	 by	 the	Office	 of										
National	Health	Board	between	February	2.4,	2012.
	 1.14	 The	following	persons	were	assigned	to	clarify	at	a	meeting	of	
the	ad	hoc	sub-committee	on	a	complaint	 filed	with	 the	government’s	
information	committee	to	enforce	the	power,	granted	under	Section	33	of	
the	Information	Act,	B.E.	2540,	related	to	 the	reviewing	of	government	
agency’s	 information,	 the	Office	 of	 the	 Permanent	 Secretary	 of	 the													
Ministry	of	Prime	Minister	Office	on	February	15,	2012.
	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn	
	 	 	 TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)		Mr.	Kitti	Phasukdee
	 	 	 TLAA	Legal	Advisor
	 	 (3)		Ms.	Chevapart	Tongpan
	 	 	 TLAA	Agency	Promotion	and	Development	Staff.
	 1.15	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	was	assigned	
to	 attend	 a	 consultation	meeting	 on	 criteria	 and	 qualification	 of	 life																
insurance	 agents	 and	brokers,	 organized	by	 the	Office	 of	 Insurance		
Commission	on	February	15,	2012.
	 1.16	 The	following	persons	were	assigned	to	attend	a	consultation	
meeting	between	Thai	Life	Assurance	Association	and	the	Office	of	Fiscal	
Policy	on	the	status	of	Section	9	and	Section	10	of	the	Life	Insurance	Act	
and	 the	 role	 of	 the	Ministry	 of	 Finance	 in	preparation	 for	 the	ASEAN							
Economic	Community	on	March	8,	2012.
	 	 (1)	 Mr.	Sutti	Rajitrangson
	 	 	 TLAA	President	
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	 	 (2)	 ดร.อภิรักษ์		ไทพัฒนกุล		
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ
	 	 (3)	 นายสาระ		ล�่าซ�า			
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
	 	 (4)	 นางสุกัญญา		ทองชื่นจิตต์		
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายการตลาด
	 	 (5)	 นางนุสรา		บัญญัติปิยพจน์			
	 	 	 เลขาธิการสมาคม
	 	 (6)	 นายโชน		โสภณพนิช
	 	 	 เหรัญญิกสมาคม
	 	 (7)	 นายพิชา		สิริโยธิน			
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 1.17	 มอบนางภคนินีาถ	ตยิะชาต	ิทีป่รกึษาคณะอนกุรรมการระบบบญัชี
และภาษี	 เป็นผู้แทนสมาคม	 ร่วมกับนายอนุชา	 เหล่าขวัญสถิตย์	 ประธาน						
คณะอนุกรรมการลงทุน	เป็นผูแ้ทนส�ารอง	เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมภาครฐั
และเอกชนเพื่อก�าหนดนโยบายพัฒนาธุรกิจประกันภัยผ่านมาตรการภาษี	
เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2555
	 1.18	 มอบหมายให้	นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์		ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน	 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจบริการ	ครั้งท่ี	
1/2555	จัดโดย	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	
29	มีนาคม	2555
	 1.19	 มอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมการสัมมนา	 เรื่อง	 “ความพร้อม
ของตลาดเงินและตลาดทุนของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	จัดโดย	คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคารและสถาบัน
การเงิน	วุฒิสภา	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2555	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วมสัมมนา	
ดังนี้
	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์			
	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นายพิชา		สิริโยธิน			
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์		
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 1.20	 มอบนายสทุธ	ิ	รจติรงัสรรค์	นายกสมาคมประกนัชวีติไทย	และนาย
กิตติ		ผาสุขดี		ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสมาคม	ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ
กองทุนประกันชีวิต	เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ซึ่งมี
สิทธิได้รับช�าระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทล้มละลายหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	85/5	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2555

	 	 (2)	 Dr.	Apirak	Thaipattanakul
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Technical	Affairs
	 	 (3)		Mr.	Sara	Lamsam
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Administration
	 	 (4)	 Mrs.	Sugunya	Tongchuenchit
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Marketing
	 	 (5)		Mrs.	Nusara	Banyatpiyapot
	 	 	 TLAA	Secretary-General
	 	 (6)		Mr.	Chon	Sophonpanich
	 	 	 TLAA	Treasurer
	 	 (7)		Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 1.17	 Assigned	Mrs.	 Pakineenard	 Tiyachate,	 an	 advisor	 to	 the																			
Accounting	 and	 Tax	 System	 Sub-Committee	 and	 Mr.	 Anucha																											
Laokwansatit,	 Chairman	 of	 Investment	 Sub-Committee	 to	 serve	 as												
members	 of	 the	 Joint	 Insurance	Business	Development	 Through	Tax	
System	Board	on	March	15,	2012.
	 1.18		Assigned	Mrs.	 Boonkarn	 Ratanawiboon,	 TLAA	 Policy	 and									
Planning	Department	Manager	 to	 attend	 a	meeting	 of	 the	 Service													
Business	Board	No.	1/2555,	organized	by	the	Thai	Chamber	of	Commerce	
and	the	Board	of	Trade	of	Thailand	on	March	29,	2012.
	 1.19	 Assigned	 the	 following	 persons	 to	 attend	 a	 seminar	 on																			
“Preparing	the	Financial	and	Capital	Market	for	the	AEC”,	organized	by	
the	 Senate	 Committee	 on	 Finance,	 Fiscal,	 Banking	 and	 Financial																					
Institutions	on	April	3,	2012.
	 	 (1)		Mrs.	Busara	Ungphakorn	
	 	 	 TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)	 Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 	 (3)		Mrs.	Boonkarn	Ratanawiboon
	 	 	 Policy	and	Planning	Department	Manager
	 1.20	 Assigned	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	and	Mr.	Kitti	
Phasukdee,	 TLAA	Legal	Advisor	 to	 attend	 a	 consultation	meeting	 on	
payment	for	creditors	who	are	entitled	to	payment	of	insurance	debt	in	a	
case	where	 the	 insurer	 is	 bankrupted	 its	business	 license	 is	 revoked	
under	Section	85/5	on	April	11,	2012.
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	 1.21	 มอบหมายให้	นายสทุธ	ิ	รจติรงัสรรค์	นายกสมาคมประกนัชวีติไทย	
ร่วมเป็นคณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนพฒันาประกนัภยั	ของส�านกังาน	คปภ.	
โดยมคี�าสัง่คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	ลง
วันที่	20	เมษายน	2555
	 1.22	 มอบนายสุทธิ	 	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	และ										
นางบุษรา	 	อึ๊งภากรณ์	ผู้อ�านวยการสมาคม	 เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงาน
มอบรางวลัตวัแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติปีที	่12	เพือ่เชิดชเูกยีรติตวัแทนประกนั
ชีวิต	 ที่ท�าผลงานได้ยอดเย่ียมสูงสุด	 100	 อันดับแรกของประเทศไทย	 จัด
โดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน	 เมื่อวันอังคารที่	
24	เมษายน	2555	เวลา	13.00-17.00	น.	ณ	โรงละครอักษรา	คิง	พาวเวอร์											
ถนนรางน�้า
	 1.23		มอบผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม	 1st	 ASEAN	 INSURANCE	
COUNCIL	MID	YEAR	MEETING	ระหว่างวันที่	7-8	พฤษภาคม	2555	ณ	
ประเทศสิงคโปร์	จ�านวน	2	ท่าน	คือ	(1)	นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์	นายกสมาคม
ประกันชีวิตไทย	และ	(2)	นายพิชา	สิริโยธิน	รองผู้อ�านวยการสมาคม
	 1.24	 ผูแ้ทนสมาคมประกนัชวีติไทยเข้าพบหารอืเลขาธกิารคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั	เมือ่วันที	่10	พฤษภาคม	2555
	 1.25	 มอบผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม	 “การประกันภัย	และกรมธรรม์
ประกนัภยัพบิตั”ิ	ให้กบัผูป้ระกอบการในนคิมอสุาหกรรม	หวัหน้าส่วนราชการ/
รฐัวสิหากจิ	และผูน้�าองค์กรบรหิารส่วนท้องถ่ิน	ซึง่จดัในภมูภิาคโดยส�านกังาน	
คปภ.	โดยมีเลขาธิการ	คปภ.เป็นประธานที่ประชุม
	 	 (1)	 มอบนางบุษรา	 	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการสมาคม	 เป็นผู้แทน

สมาคมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	เมื่อวันจันทร์ที่	14	พฤษภาคม	
2555	เวลา	13.00-17.00	น.	ณ	โรงแรมวรบุรี	อโยธยา	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

	 	 (2)	 มอบนายสุรศักดิ์	 	 เจริญโล่ห์ทองดี	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคม	
เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	่
24	พฤษภาคม	2555	เวลา	13.00-17.00	น.	ณ	โรงแรมแมน
ฮัตตั้น	จังหวัดปทุมธานี

	 1.26	 ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะท�างานด้านกฎหมายกองทุน
ประกันชีวิต	 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาของที่
ประชมุ	จดัโดยกองทนุประกันชวิีต	เมือ่วันที	่7	มถุินายน	2555		ผูแ้ทนสมาคม
ที่เข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	 นายกติต	ิผาสขุด	ีทีป่รกึษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชวีติไทย
	 	 (2)	 นางภัทรา	ปัจฉิมะกุล		ผู้แทนอุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
	 1.27	 มอบนายสทุธ	ิ 	รจติรงัสรรค์	 	นายกสมาคมประกันชวีติไทย	เข้าร่วม					
เป็นเกียรติพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างส�านักงาน	 คปภ.	 และ						
หน่วยงานก�ากับดแูลภาคการเงนิของประเทศเกาหลใีต้	(FSC)	เวลา	10.30	น.	
เมื่อวันจันทร์ที่	11	มิถุนายน	2555	ณ	ส�านักงาน	คปภ.
	 1.28	 มอบนางบษุรา		อึง๊ภากรณ์		ผูอ้�านวยการสมาคม	เป็นผูแ้ทนสมาคม
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย	 ครั้งที่	
1/2555	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2555	ณ	ส�านักงาน	คปภ.
 

	 1.21	 Assigned	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	to	serve	as	a	
member	of	the	Insurance	Development	Steering	Committee,	set	up	by	
the	OIC	in	pursuance	to	the	order	of	the	Office	of	Insurance	Commission,	
dated	April	20,	2012.
	 1.22	Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	 President	 and	Mrs.	 Busara																					
Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	attended	the	Best	Insurance	Award	
2012	presentation	ceremony,	held	to	honor	the	most	successful	100	life	
insurance	agents	on	April	24,	2012	at	the	Aksara	Theater,	King	Power,	
Rang	Nam	Road.
	 1.23	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	and	Mr.	Picha	Siriyodhin,	
TLAA	Deputy	Director	attended	the	1st	ASEAN	INSURANCE	COUNCIL	
MID	YEAR	MEETING	held	between	May	7-8,	2012	in	Singapore.
	 1.24	 A	representative	of	TLAA	met	with	the	Secretary-General	of	the	
Office	of	Insurance	Commission	on	May	10,	2012.
	 1.25	 The	 following	 persons	 represented	 TLAA	 to	 a	meeting	 on																	
“Insurance	and	Natural	Disaster	 Insurance	Policy”,	 organized	by	 the							
Office	of	Insurance	Commission	for	business	operators	in	industrial	estates,	
government	 and	 state	 enterprises	executives	and	 local	 administrative	
agency	administrators.
	 	 (1)		Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	on	May	

14,	 2012	 between	 13.00-17.00	 hours	 at	 the	Waraburi														
Ayodhaya	Hotel,	Ayudhaya.

	 	 (2)		Mr.	Surasak	Charoenlotongdee,	TLAA	Deputy	Director	on	
Thursday,	May	24,	2012	between	13.00-17.00	hours	at	the	
Manhattan	Hotel,	Pathum	Thani.

	 1.26	 The	following	persons	represented	TLAA	at	a	meeting	of	the	Life	
Insurance	Fund	Working	Group	on	June	7,	2012.	
	 	 (1)		Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor
	 	 (2)		Mrs.	 Patra	 Patchimakul,	 representative	 of	 TLAA	 Vice					

President	for	Administration.
	 1.27		Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	attended	an	MOU	signing	
ceremony	between	the	Office	of	Insurance	Commission	and	South	Korea’s	
FSC	on	Monday,	June	11,	2012	at	the	Office	of	Insurance	Commission.
	 1.28	Mrs.	 Busara	 Ungphakorn	 TLAA	 Executive	 Director,	 TLAA															
Executive	Director	 attended	 a	 the	 Insurance	Business	Development	
Steering	Committee	No.	 1/	 2555	 on	 June	 12,	 2012	 at	 the	Office	 of																			
Insurance	Commission.
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	 1.29	 มอบนางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู ้อ�านวยการสมาคม	 นายสหพล														
สังข์เมฆ	กรรมการบริหารสมาคม	และนายพิชา	สิริโยธิน	 รองผู้อ�านวยการ
สมาคม	 เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนา	
ตรวจสอบ	เศรษฐกจิ	ผูบ้รโิภค	ความเป็นอยู	่ความเป็นธรรมของประชาชน	ใน
คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ	การพาณชิย์และอตุสาหกรรม	วฒุสิภา	เพือ่แสดง
ความคิดเห็นและน�าเสนอข้อมูล	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	 “การติดตามการก�ากับ
ดูแลงานของภาครัฐเกี่ยวกับการประกันภัย”	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน		วันที่	12	
กรกฏาคม	2554	และวันที่	26	กรกฎาคม	2554	ณ	อาคารรัฐสภา
	 1.30	 มอบนางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	ผู้อ�านวยการสมาคม	และนายสุรศักดิ์								
เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม	 เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการมอเตอร์ไซด์ย้ิม	 ครั้งที่	 1/2554	 เมื่อวันท่ี	 2	
สิงหาคม	2554

	 1.31	 มอบหมายให้ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการ	4	คณะ	ได้แก่	(1)	อนก.
เทคโนโลยีสารสนเทศ		(2)	อนก.กฎหมาย		(3)	อนก.พิจารณารับประกันภัย	
และ	 (5)	 อนก.สินไหมประกันชีวิต	ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน	Digital	
Signature	จาก	บมจ.ทีโอที	และผู้เชี่ยวชาญด้านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด	
จากกรมการปกครอง	เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2554		ณ	สมาคมประกนัชวีติไทย	
โดยได้มกีารหารอืเกีย่วกบัเรือ่งการน�าลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์มาประยกุต์ใช้กบั
ธุรกิจประกันชีวิตในด้านต่างๆ
	 1.32	 มอบนายสุทธิ		รจิตรังสรรค์	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	น�าคณะ
กรรมการบริหารสมาคมเข้าพบหารือกับเลขาธิการ	คปภ.เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของธุรกิจประกันชีวิต	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2554
	 1.33	 มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดท�าระบบ
รายชื่อผู้ไม่ประสงค์ให้โทรไปขายประกัน	 (Do	 not	 call	 list)	 เมื่อวันที่	 18	
สิงหาคม	2554	จัดโดยส�านักงาน	คปภ.	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์		
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นายสาระ		ล�่าซ�า		
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
	 	 (3)	 นางยุภาภรณ์		กีรติพิทยาภรณ์		
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคม
	 	 (4)	 นางสาวมะยุรี		หงษา		
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 (5)	 นางสาวชีวภาส		ทองปาน		
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตัวแทนฯ		

	 1.29		Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director,	Mr.	Sahapol	
Sangmek,	Member	of	TLAA	Executive	Board	and	Mr.	Picha	Siriyodhin,	
TLAA	Deputy	Director	attended	a	meeting	of	 the	Senate’s	Consumers	
and	Public	Justice	Development	and	Monitoring	Sub-Committee	under	
the	Senate’s	Economic,	Commercial	and	Industrial	Committee	to	provide	
views	 and	 information	 on	 “The	Regulation	 of	 Insurance	Business	 by	
Government	Regulatory	Agency”	on	June,	28,	July	2011	and	26	at	the	
Parliament.
	 1.30	Mrs.	 Busara	 Ungphakorn	 TLAA	 Executive	 Director	 and																								
Mr.	 Surasak	 Charoenlotongdee,	 TLAA	Deputy	 Director	 attended	 a												
meeting	 held	by	 the	 “Smile	Motorcyclists	Committee	No.	 1/2011”	 on	
August	2,	2011.

	 1.31	 Representatives	 from	 IT,	Legal,	Underwriting	and	Claim	Sub-
Committees	attended	a	meeting	with	experts	on	digital	signature	 from	
TOT	and	experts	 on	 ID	 smart	 card	 from	 the	Department	 of	Provincial	
Administration	on	August	10,	2011	at	TLAA.
	 1.32	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President,	 led	members	of	TLAA	
Executive	Board	to	a	consultation	meeting	with	the	Secretary-General	of	
the	Office	of	Insurance	Commission	on	August	11,	2011.
	 1.33	 The	following	representatives	attended	a	meeting	to	discuss	the	
“Do	Not	Call	List”	on	August	18,	2011,	organized	by	the	Office	of	Insurance	
Commission.
	 	 (1)	 Mr.	Sutti	Rajitrangson
	 	 	 TLAA	President	
	 	 (2)		Mr.	Sara	Lamsam
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Administration
	 	 (3)		Mrs.	Yupaporn	Keeratipittayaporn
	 	 	 TLAA	Assistant	Director
	 	 (4)		Ms.	Mayuree	Hongsa	 	 	
	 	 	 Information	for	Business	Development	Department	Manager
	 	 (5)		Ms.	Cheevapart	Tongparn
	 	 	 Agency	Promotion	and	Development	Staff.



18

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

	 1.34	 มอบหมายให้	นายสุทธิ	รจิตรังสรรค์	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	
และ	นางบุญกาญจน์	 รัตนาวิบูลย์	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน	 เป็น									
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดมสมองและรับฟังความเห็นจากภาคี	 เครือข่าย					
ต่อภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ	
จดัโดยส�านกังานพฒันาระบบการเงนิการคลงัด้านสขุภาพแห่งชาต	ิ(สพคส.)	
เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2554	
	 1.35	 มอบผู้แทนสมาคมเข้าร่วมฟังผลการทดสอบคู่ขนานการด�ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 23	สิงหาคม	2554	ณ																
ห้องประชุม	205	ส�านักงาน	คปภ.
	 1.36	 มอบนายสุทธิ	 	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 น�า									
คณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงาน	การมอบรางวัล
ประกันภัยดีเด่นครบวงจร	ประจ�าปี	2554	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2554	นายก
รัฐมนตรี	ณ	ตึกสันติไมตรี		ท�าเนียบรัฐบาล
	 1.37	 มอบผูแ้ทนสมาคมเข้าร่วมประชมุ	PIC	ครัง้ที	่25	ณ	ประเทศสงิคโปร์	
ระหว่างวันที่	11-14	กันยายน	2554	ได้แก่
	 	 (1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์		
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย																	
	 	 (2)		นายสาระ	ล�่าซ�า			
	 	 	 อุปนายกสมาคม			
	 	 (3)		นางนุสรา		บัญญัติปิยพจน์		
	 	 	 เลขาธิการสมาคม		
	 	 (4)		ดร.ชาติชัย		พาราสุข		
	 	 	 เหรัญญิกสมาคม		
	 	 (5)	 นางสุกัญญา		ทองชื่นจิตต์			
	 	 	 กรรมการบริหารสมาคม	
	 	 (6)		นายพิชา	สิริโยธิน		
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคม
	 	 (7)		นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี	
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคม
	 1.38	 มอบนายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 น�า
คณะกรรมการสมาคมและผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมงานรวมพลังรณรงค์																						
“ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	ของชมรมจรรยาบรรณ	หอการค้าไทย	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	
25	กันยายน	2554
	 1.39	 มอบหมายให้	นายสุทธิ	รจิตรังสรรค์	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	
เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง	“ทิศทางการพัฒนาการประกันภัย	ปี	2555”	จัดโดย	
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	เมือ่
วันที่	20	ตุลาคม	2554
	 1.40	 มอบหมายให้	นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์		ผู้อ�านวยการสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมหารือน�าเสนอความเห็นในด้านผลกระทบต่อ														
ภาคธุรกิจ	และมาตรการความช่วยเหลือ	 จากเหตุการณ์น�้าท่วมหลายพื้นที่
ในประเทศไทย	 	 จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2555

	 1.34	Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	 President	 and	Mrs.	 Boonkarn											
Rattanawiboon,	 TLAA	 Policy	 and	 Planning	 Department	 Manager																					
attended	a	brainstorming	meeting	on	public	perception	on	the	national	
health-care	 financing	 system	development,	 organized	by	 the	National	
Health	Care	Financing	Office	on	August	23,	2011.
	 1.35	 TLAA	representatives	attended	a	meeting	to	report	the	result	of	
the	2nd	RBC	parallel	test	on	August	23,	2011	at	205	conference	room	of	
the	Office	of	Insurance	Commission.
	 1.36	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	led	a	group	of	members	
of	 TLAA	Executive	Board	 and	 TLAA	 representatives	 to	 join	 the	Best										
Insurance	Award	presentation	ceremony	2011	on	September	1,	2011	at	
the	Government	House.
	 1.37	 The	following	representatives	attended	the	25th	PIC	in	Singapore	
between	September	11-14,	2011.
	 	 (1)		Mr.	Sutti	Rajitrangson
	 	 	 TLAA	President	
	 	 (2)		Mr.	Sara	Lamsam		
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Administration
  (3)  Mrs. Nusara Banyatpiyapod 
	 	 	 Secretary-General
	 	 (4)		Dr.	Chartchai	Parasuk
   Treasurer
			 	 (5)	 Mrs.	Sugunya	Tongchuenchitt	 	
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Marketing
		 	 (6)		Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 	 (7)		Mr.	Surasak	Charoenlotongdee
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 1.38	 	Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	President	 let	 a	group	of	 TLAA		
Executive	Board	 to	 join	 “Anti-Corruption”	campaign,	organized	by	 the	
Ethic	Club	of	the	Thai	Chamber	of	Commerce	on	September	25,	2011.
	 1.39	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	attended	a	seminar	on	
“Direction	of	Insurance	Business	Development	in	2012”,	organized	by	the	
Office	of	Insurance	Commission	on	October	20,	2011.
	 1.40	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	attended	a	
meeting	to	provide	opinions	on	the	impacts	of	floods	and	measures	to	
assist	the	affected	parties	in	many	flooded	areas,	organized	by	the	Thai	
Chamber	of	Commerce	on	November	10,	2012.
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	 1.41	 มอบนายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 น�า
คณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารสมาคม	 เข้าพบแสดงความยินดี
กับเลขาธิการ	 คปภ.ท่านใหม่	 (นายประเวช	 	 องอาจสิทธิกุล)	 เม่ือวันท่ี	 16	
พฤศจิกายน	 2554	พร้อมกับได้หารือเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้เอา
ประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย	 โดยขอให้ส�านักงาน	คปภ.
พิจารณาผ่อนผันกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวิต	4	ประการ
	 1.42	 มอบผูแ้ทนสมาคมเข้าร่วมประชมุ	AIC	ครัง้ที	่37	ณ	ประเทศสงิคโปร์	
ระหว่างวันที่	23	-25	พฤศจิกายน	2554	จ�านวน	4	ท่าน		ได้แก่
	 	 1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์	
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 2)	 นายสาระ		ล�่าซ�า
	 	 	 อุปนายกฝ่ายบริหาร
	 	 3)	 นางนุสรา		บัญญัติปิยพจน์
	 	 	 เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 4)	 นายพิชา		สิริโยธิน	
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 1.43	 นายสุทธิ	 รจิตรังสรรค์	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 ร่วมเป็น	
คณะกรรมการอ�านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	
2554	โดยมีค�าสั่งแต่งตั้งจากรัฐสภา	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2554
	 1.44	 มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการก�าหนดเบี้ย
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา	 จัดโดยส�านักงาน	คปภ.	 เมื่อวันที่	 7	ตุลาคม	
2554	รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	 นายสุทธิ		รจิตรังสรรค์		
	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 ดร.อภิรักษ์		ไทพัฒนกุล		
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ
	 	 (3)	 นายสาระ		ล�่าซ�า			
	 	 	 อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
	 	 (4)	 นางนุสรา		บัญญัติปิยพจน์			
	 	 	 เลขาธิการสมาคม
	 	 (5)	 นางสุกัญญา		ทองชื่นจิตต์			
	 	 	 กรรมการบริหารสมาคม
	 	 (6)	 นายวิบูลย์		ไกรคงจิตต์		
	 	 	 ประธาน	อนก.คณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 (7)	 นายพิชา		สิริโยธิน
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคม

	 1.41	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	led	a	group	of	members	
of	TLAA	Executive	Board	to	congratulate	and	welcome	the	new	Secretary-
General	of	the	Office	of	Insurance	Commission,	Mr.	Pravej	Ongartsittikul	
on	November	16,	2011	and	to	discuss	the	impacts	of	the	flooding	as	well	
as	to	ask	the	OIC	to	provide	relaxation	on	4	areas	of	regulations.
	 1.42	 The	following	representatives	attended	the	37th	AIC	in	Singapore	
between	November	23-25,	2011.
	 	 1)	 Mr.	Sutti	Rajitrangson
	 	 	 TLAA	President	
	 	 2)		 Mr.	Sara	Lamsam
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Administration
  3)  Mrs. Nusara Banyatpiyapod 
	 	 	 Secretary-General	
	 	 4)		 Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director	
	 1.43	Mr.	Sutti	Rajitrangson,	TLAA	President	served	as	a	member	of	
the	organizing	committee	of	the	84th	birthday	commemoration	of	H.M.	the	
King	on	December	5th,	2011,	appointed	by	the	Parliament	on	October	6,	
2011.
	 1.44	 Assigned	the	following	persons	to	attend	a	meeting	to	discuss	
premium	rate	for	term	insurance,	organized	by	the	Office	of	Insurance	
Commission	on	October	7,	2011.
	 	 (1)	 Mr.	Sutti	Rajitrangson
	 	 	 TLAA	President	
	 	 (2)		Dr.	Apirak	Thaipatanakul
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Technical	Affairs
	 	 (3)		Mr.	Sara	Lamsam
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Administration
	 	 (4)		Mrs.	Nusara	Banyatpiyapod
	 	 	 Secretary-General	
	 	 (5)		Mrs.	Sugunya	Tongchenchitt	
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Marketing
	 	 (6)		Mr.	Wiboon	Kraikongjit
	 	 	 Chairman	of	Actuary	Sub-Committee
	 	 (7)		Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Deputy	Director
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	 1.45		มอบหมายผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุการจดัท�าโครงการประกันสขุภาพ
ข้าราชการ	และแนวทางการสนบัสนนุกรมธรรม์รายย่อย	(Micro	insurance)	
จดัโดย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	
เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2554	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	ดังนี้
	 	 (1)	ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย
	 	 (2)	ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม
	 	 (3)	ประธานและรองประธานคณะอนกุรรมการคณติศาสตร์ประกนัภยั
	 	 (4)	ประธานและรองประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 1.46	มอบผูแ้ทนสมาคมประกนัชวีติไทย	เข้าร่วมกนัเป็นคณะท�างานกบัผู้
แทนสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย	ประชมุหารอืเตรยีมความพร้อมในการเป็น
เจ้าภาพจดัประชมุ	AIC	ครัง้ที	่38	เบ้ืองต้นก�าหนดจดังานระหว่างวันที	่12-13	
ธันวาคม	2555	ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	ประเทศไทย	
	 1.47	มอบนางบษุรา		อึง๊ภากรณ์		ผูอ้�านวยการสมาคม		เป็นผูแ้ทนสมาคม
ประกนัชวีติไทยเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรด้านการประกนั
ภัย	ครั้งที่	4/2554	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2554
	 1.48	แต่งตัง้ผูแ้ทนสมาคมเป็นคณะท�างานและผูป้ระสานงานของสมาคม
ประกันชีวิตไทย	ดังนี้
	 	 (1)	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 เป็นคณะท�างานเรื่อง	 “แนวทาง

การกระตุ้นการออมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต”
	 	 (2)	นายวิบูลย์	 ไกรคงจิตต์	 ประธาน	อนก.คณิตศาสตร์ประกันภัย						

เป็นคณะท�างานเรื่อง	 “แนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูล	
(Insurance	Bureau)”

	 	 (3)	นายพิชา	สิริโยธิน	รองผู้อ�านวยการ	เป็นผู้ประสานงาน	เรื่อง	
	 	 		 	 แนวทางการกระตุ้นการออมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
	 	 		 	 แนวทางการจดัตัง้ศนูยกลางข้อมลู	(Insurance	Bureau	System)
	 	 		 	 แนวทางการสนบัสนนุการขยายการประกอบธรุกิจประกนัภยั

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)
	 	 		 	 การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	(RBC)	
	 	 (4)	นายสรุศกัดิ	์เจรญิโล่ห์ทองด	ีรองผูอ้�านวยการ	เป็นผูป้ระสานงาน	

เรื่อง	
	 	 		 	 แนวทางการขยาย	Micro	Insurance	
	 	 		 	 แนวทางการรับประกันสุขภาพของธุรกิจประกันชีวิต
	 	 (5)	นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	เป็นผู้ประสานงาน	เรื่อง
	 	 		 	 ปัญหาและอุปสรรค์ทางด้านภาษีและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 	 		 	 การยกร่างประกาศลงทุนฉบับใหม่	 และการปรับปรุงแก้ไข

ประกาศลงทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
	 1.49	แต่งตั้งนางนุสรา	บัญญัติปิยพจน์	 เลขาธิการสมาคม	 เป็นผู้แทน
สมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการของสถาบันประกันภัยไทย
	 1.50	 มอบให้นางนุสรา	บัญญัติปิยพจน์		เลขาธิการสมาคม	สมัครเข้ารับ
การคดัเลอืกบคุคลเข้ารบัการศกึษาหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
ร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 รุ่นที่	 25	และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
และการเมือง	(วปม.)	รุ่นที่	6	ปีการศึกษา	2555-2556

		 1.45	 Assigned	the	following	persons	to	attend	a	meeting	on	government	
official’s	health	insurance	and	micro	insurance	projects,	organized	by	the	
Office	of	Insurance	Commission	on	December	9.	2011.
	 	 (1)	Chairman	and	Vice	Chairman	of	Legal	Sub-Committee
	 	 (2)		Chairman	 and	 Vice	Chairman	 of	Group	 Insurance	Sub-

Committee
	 	 (3)		Chairman	and	Vice	Chairman	of	Actuary	Sub-Committee
	 	 (4)		Chairman	and	Vice	Chairman	of	Medical	Advisory	Committee
	 1.46	 TLAA	representatives	attended	a	meeting	with	representatives	
from	the	Thai	General	Insurance	Association	to	prepare	for	the	38th	AIC	
to	 be	 held	 between	December	 12-13,	 2012	 at	 the	 Shangri-la	Hotel,											
Bangkok.
	 1.47	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	attended	a	
meeting	 to	 develop	 life	 insurance	 training	 curriculum	No.4/2011	 on										
December	27,	2011.
	 1.48	 The	following	persons	to	be	member	of	the	working	group	and	
TLAA	coordinators.
	 	 (1)	TLAA	President	as	a	member	of	a	working	group	to	promote	

saving	though	life	insurance	products.
	 	 (2)	Mr.	Wiboon	Kraikongjit	as	a	member	of	the	Insurance	Bureau	

Working	Group.
	 	 (3)	Mr.	Picha	Siriyodhin,	TLAA	Deputy	Director	as	a	coordinator	

of	the	following	projects.
	 	 	 	 Promoting	saving	through	life	insurance	products.
	 	 	 	 Insurance	Bureau	System
	 	 	 	 Expansion	 of	 life	 insurance	 business	 to	 the	 Asean															

Economic	Community	(AEC)
	 	 	 	 Risk	Based	Capital	
	 	 (4)	Mr.	Surasak	Charoenlotongdee,	TLAA	Deputy	Director	as	a	

coordinator	of	the	following	projects.
	 	 	 	 Micro	Insurance	
	 	 	 	 Health	Insurance	by	Life	insurance	business
	 	 (5)	Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon	 as	 a	 coordinator	 of	 the																

following	projects.
	 	 	 	 Problems	and	obstacles	related	to	tax	and	laws.
	 	 	 	 The	drafting	and	improvement	of	a	new	investment	regulation.
	 1.49	Mrs.	 Nusara	 Banyatpiyapod,	 TLAA	 Secretary-General	 was											
appointed	to	serve	as	the	director	of	the	Thai	Insurance	Institute.	
	 1.50	Mrs.	 Nusara	 Banyatpiyapod,	 TLAA	 Secretary-General	 was	
nominated	to	be	attend	the	Government-Business	National	Defense	Training	
Course	(No.	25)	and	Government	and	Political	National	Defense	Training	
Course	(No.	6)	for	the	year	2012-2013.
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	 1.51	 มอบนางบษุรา	อึง๊ภากรณ์	ผูอ้�านวยการสมาคมประกนัชวีติไทย	เป็น
ผู้แทนสมาคม	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ของประชาชนด้านการประกันภัย
	 1.52	 มอบให้นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย	
เป็นผูแ้ทน	และนายพชิา	สริโิยธนิ	เป็นผูแ้ทนส�ารอง	เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จดัท�าพจนานุกรมศพัท์ประกนัภยั	ราชบัณฑติสถาน	เพือ่รวบรวมศพัท์ประกนัภยั	
และปรับปรุงพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย
	 1.53	 มอบให้	นางบษุรา	อึง๊ภากรณ์		ผูอ้�านวยการสมาคมประกนัชวีติไทย	
ร่วมเป็นคณะท�างานโครงการแข่งขนั	“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ	:	เงินทอง	
ของมีค่า	และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2555	จัดโดย	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่นางบุษรา		อึง๊ภากรณ์	ผูอ้�านวยการสมาคม
ประกนัชวีติไทย	และนายพชิา	สริโิยธนิ	รองผูอ้�านวยการสมาคมประกนัชีวติไทย	
ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดังกล่าวด้วย
	 1.54	แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่พจิารณาแก้ไขร่างประกาศกระทรวงพาณชิย์	
เรื่อง	 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต	ส�าหรับในส่วนของ
ธุรกิจประกันชีวิตประกอบด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันชีวิต	 ได้แก่	 	 (1)	
นางนุสรา	บัญญัติปิยพจน์		เลขาธิการสมาคม		(2)	ดร.สุธี	โมกขะเวส	บมจ.	
เมืองไทยประกันชีวิต	(3)	นางวรางค์	 เสรฐภักดี	บมจ.	ไทยประกันชีวิต	และ	
(4)	ผู้แทนอนก.ลงทุน
	 1.55		แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าคู่มือการช�าระภาษีอากรส�าหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต	ได้แก่	
	 	 (1)	 คณะท�างานที่จะรับผิดชอบทบทวนปรับปรุง	 บทที่	 1	 ความรู้						

พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต	คือ
	 	 	 1)	นางวรรณี		พงศ์กิจวรสิน		
	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี
	 	 	 2)	นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 (2)	 คณะท�างานที่จะรับผิดชอบทบทวนปรับปรุง	บทที่	2	มาตรฐาน

บัญชี	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คือ
	 	 	 1)		นางภคินีนาถ		ติยะชาติ	
	 	 	 	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 	 	 	 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต	
	 	 	 2)	นายกิตติ		ปิณฑวิรุจน์	
	 	 	 	 กรรมการประจ�าคณะอนุกรรมการกฎหมาย
	 	 	 3)		นายกิตติ		ผาสุขดี
	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย		สมาคมประกันชีวิตไทย

	 1.51	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	represented	
TLAA	to	serve	as	a	member	of	the	Insurance	Promotion	and	Coordination	
Committee.	
	 1.52	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	and	Mr.	Picha	
Siriyodhin,	TLAA	Deputy	Director	represented	TLAA	as	members	of	the	
Insurance	Dictionary	Committee,	the	Royal	Institute	to	improve	insurance	
dictionary.
	 1.53	Mrs.	Busara	Ungphakorn	TLAA	Executive	Director	served	as	a	
member	of	the	working	group	of	the		“4th	Crown	Diamond	of	Economics	
Competition	Project”,	organized	by	the	Securities	Exchange	of	Thailand.	
Mrs.	 Busara	 Ungphakorn	 TLAA	 Executive	 Director	 and	Mr.	 Picha																		
Siriyodhin,	TLAA	Deputy	Director	were	the	judges	of	the	competition.
	 1.54		Mrs.	 Nusara	 Banyatpiyapod,	 TLAA	 Secretary-General,																				
Dr.	 Suthee	Mokaves,	Muang	 Thai	 Life	 Assurance	 Plc.,	Mrs.	 Varang															
Sethpakdee,	 Thai	 Life	 Assurance	 Plc.,	 and	 representative	 of	 TLAA																		
Investment	Sub-Committee	were	appointed	as	members	of	 a	working	
group	from	business	sector	to	improve	investment	notification.
	 1.55	 The	following	persons	were	appointed	as	members	of	a	working	
group	to	draft	the	life	insurance	tax	manual.
	 	 (1)	 For	Chapter	1:	Basic	Insurance	Knowledge:
	 	 	 1)	Mrs.	Wannee	Pongkitworasin
	 	 	 	 Vice	Chairman	 of	 Accounting	 and	 Tax	 System	Sub-

Committee
	 	 	 2)	Mr.	Mongkol	Iampoklarp	
	 	 	 	 TLAA	 Coordination	 and	 Cooperation	 Department													

Manager
	 	 (2)	 For	Chapter	2:	Accounting	Standard	and	Related	Laws
	 	 	 1)		Mrs.	Pakineenard	Tiyachate
	 	 	 	 Director	and	Senior	Deputy	Managing	Director
	 	 	 	 Muang	Thai	Life	Assurance	Plc.
	 	 	 2)		Mr.	Kitti	Pintavirood
	 	 	 	 Board	member	attached	to	Legal	Sub-Committee
	 	 	 3)		Mr.	Kitti	Phasukdee
	 	 	 	 TLAA	Legal	Advisor
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	 	 (3)	 คณะท�างานที่จะรับผิดชอบทบทวนปรับปรุงและจัดหาข้อมูล
เกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชี	คือ
	 	 	 1)	นางศรีสุดา		พูลพิพัฒนันท์	
	 	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบัญชี	การเงินสินเชื่อ

และอสงัหารมิทรพัย์	บรษิทั	ไทยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 	 	 2)	นายวิบูลย์		ไกรคงจิตต์
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย	
	 	 	 3)		นายอนุชา		เหล่าขวัญสถิตย์	
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน
	 	 	 4)	นางศิริจันทร์		พิพิทวิทยากุล	
	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการลงทุน
	 	 	 5)		นางเพียงจิตร		เชิญศิริด�ารงค์
	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี
	 1.56	มอบให้นายสุรศักดิ์	 	 เจริญโล่ห์ทองดี	 เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน
พจิารณาสญัญาตะกาฟลุ	 โดยคณะท�างานได้น�าหลกัการของไมโครอนิชวัรนัส์	
มาปรับส�านวนภาษาให้เข้ากับหลักศาสนาอิสลาม	 เช่น	ค�าว่า	 “เบ้ียประกัน
ภัย”		เปลี่ยนเป็น	“เงินสมทบ”	“ผู้เอาประกันภัย”	เปลี่ยนเป็น	“สมาชิก”
	 1.57	แต่งตั้งผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจ�านวน	 3	ท่าน	 เข้าร่วมเป็น
คณะท�างานศึกษาความเป็นไปได้ในการด�าเนินการจัดตั้งบัญชีรายช่ือผู้ไม่
ประสงค์จะได้รับการติดต่อกลาง		(Do	not	call	list)	ดังนี้	
	 	 (1)	 นางสุกัญญา	ทองชื่นจิตต์		
	 	 	 กรรมการบริหาร
	 	 (2)	 นายกิตติ	ผาสุขดี		
	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นางสาวยุวดี	งามทวีศร	
	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการการตลาดแบบตรง
	 1.58	มอบผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นคณะท�างานการพิจารณาความ
เหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต	 จ�านวน	 11	คน	ประกอบด้วย					
ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ลงทุน	และการบริหาร
จดัการความเส่ียง	เพือ่ร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิกฤต	รวมทั้งแนวทางการทดสอบ
	 1.59	มอบผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นคณะท�างานร่วมภาครัฐและเอกชน
เพือ่พจิารณาจดัท�า	“ร่างกฎลงทนุ	ฉบบัใหม่”	พร้อมพจิารณาประเดน็ทีส่มาคม
ข้อแก้ไขเร่งด่วนอีก	5	ประเด็น	คือ	
	 	 (1)	 ขอเพิม่การลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติบุิคคลต่างประเทศ	

และมีการก�าหนดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี
	 	 (2)	 การลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์	 (ของธนาคาร/	 บริษัทจ�ากัด/	 ใน

ประเทศ/	 ต่างประเทศ)	ที่จะให้นับเป็นเงินกองทุน	 ส�านักงาน	
คปภ.	อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ลงทุนได้

	 	 (3)	 การค�้าประกันสาธารณูปโภค	ติดเงื่อนไขกฎของลงทุนขัดแย้ง
กับกฎหมายของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้บริษัทประกัน
ชีวิตท�าธุรกรรมได้โดยไม่ให้ก�าหนดอายุการค�้าประกัน	แต่กฎ
ลงทุนก�าหนดให้การค�า้ประกนัสาธารณปูโภคจะต้องมอีาย	ุ20	ปี	

	 	 (4)	 การขอความเห็นชอบกฎลงทุนต่างๆที่ต้องเป็นอ�านาจของ						
นายทะเบียน	 ซึ่งต้องต่ออายุทุกปี	 จึงเสนอให้ไม่ต้องต่ออาย	ุ	
หากได้รับอนุมัติแล้วและยังคงเหลือวงเงินอยู่	

	 	 (3)		Improving	and	collecting	information	on	accounting
	 	 	 1)		Mrs.	Srisuda	Pulpipatnun	

Assistant	Managing	Director,	Accounting,	Finance	and	
Real	Estate,	Thai	Life	Insurance	Plc.

	 	 	 2)		Mr.	Wiboon	Kraikongjit	
	 	 	 	 Chairman	of	TLAA	Actuary	Sub-Committee
	 	 	 3)		Mr.	Anucha	Laokwansatit	
	 	 	 	 Chairman	of	TLAA	Investment	Sub-Committee
	 	 	 4)		Mrs.	Sirichan	Pipitwitayakul
	 	 	 	 Vice	Chairman	of	Investment	Sub-Committee
	 	 	 5)		Mrs.	Piengjit	Chernsiridamrong	
	 	 	 	 Vice	Chairman	 of	 Accounting	 and	 Tax	 System	Sub-

Committee
	 1.56	Mr.	 Surasak	Charoenlotongdee,	 TLAA	Deputy	Director	was					
assigned	 to	 be	 a	member	 of	 the	 Takaful	Working	Group	 to	 develop							
micro-insurance	concept	and	wordings	that	are	suitable	to	Islamic	religion	
such	as	changing	the	word	“premium”	to	“contribution”	or	the	“insured”	
to	“member”,	etc.
	 1.57	 The	following	persons	were	assigned	to	be	the	members	of	the	
“Do	Not	Call	List”	working	group.
	 	 (1)		Mrs.	Sugunya	Tongchenchitt	
	 	 	 TLAA	Vice	President	for	Marketing
	 	 (2)	 Mr.	Kitti	Phasukdee	
	 	 	 TLAA	Legal	Advisor
	 	 (3)		Ms.	Yuwadee	Ngarmtaweesorn
	 	 	 Chairman	of	Direct	Marketing	Sub-Committee
	 1.58	 Assigned	 11	 representatives	 from	Actuary	 Sub-Committee,								
Investment	Sub-Committee	and	Risk	Management	Sub-Committee	to	be	
members	of	the	Stress	Test	Working	Group.
	 1.59	 Assigned	representatives	to	be	members	of	a	joint	working	group	
on	new	investment	notification.	The	5	key	areas	that	the	business	wants	
to	include	in	the	new	regulation	are	as	follows:
	 	 (1)	 Investment	 in	 debt	 instrument,	 issued	by	 foreign	 juristic	

person	with	good	credit	rating.
	 	 (2)	 Investment	in	subordinated	debentures	(issued	by	banks/

limited	companies/domestic/overseas)	should	be	treated	by	
the	OIC	as	capital.	The	OIC	is	reviewing	the	request.

	 	 (3)	 An	amendment	to	a	current	investment	regulation	which	is	
in	conflict	with	the	land	allocation	law.	The	land	allocation	
law	allows	life	insurance	companies	to	provide	guarantee	
to	infrastructure	project	without	a	limit	to	guarantee	period	
while	 the	OIC	 investment	regulation	requires	a	guarantee	
period	of	20	years.

	 	 (4)	 The	OIC	should	not	require	life	insurance	companies	to	seek	
an	approval	on	investment	from	the	Insurance	Commissioner	
every	year,	if	the	approved	investment	fund	is	still	left.
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	 	 (5)	 การขอให้บริษัทประกันชีวิตสามารถเป็นตัวแทนขายประกัน
วินาศภัยได้	ซึ่งในกฎลงทุนไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน

	 1.60	แต่งตัง้ผู้แทนสมาคมเพิม่เตมิ	จ�านวน	5	คน	เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	
เรื่องสัญญาประกันภัย		ดังนี้
  (1) ประธานอนก.ระบบบญัชแีละภาษ	ี(น.ส.วลิาวนัย์	เหลอืงเถลงิพงษ์)
	 	 (2)	 รองประธาน	อนก.ระบบบัญชีและภาษี	(นางวรรณี	พงศ์กิจวรสิน)
  (3) รองประธาน	 อนก.ระบบบัญชีและภาษี 	 (น.ส.จิตติมา																											

พิสณฑ์ยุทธการ)
	 	 (4)	 ประธานอนก.คณิตศาสตร์ประกันภัย	(นายวิบูลย์	ไกรคงจิตต์)
	 	 (5)	 รองผู ้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย	 (นายสุรศักดิ์																					

เจริญโล่ห์ทองดี)

	 1.61	มอบหมายให้	นายพิชา		สิริโยธิน		รองผู้อ�านวยการสมาคมเข้าร่วม
ประชุมคณะท�างานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน	 จัดโดย
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ซึ่งมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

2. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานบริษัทสมาชิก

 การสัมมนา / บรรยายพิเศษ

	 2.1	 จดัอบรม	“โครงการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบัผูพ้จิารณารบัประกนั
ภยัขัน้ต้น	(Junior	Underwriter)”	ในทกุวันเสาร์เวลา	08.00	-	12.00	น.	ตัง้แต่
วันเสาร์ที	่3	กนัยายน	-	26	พฤศจกิายน	2554	จ�านวน	10	ครัง้	โดยผูเ้ข้ารบัการ
อบรมอย่างน้อย	80%	และผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

	 	 (5)	 The	OIC	 should	 allow	 life	 insurance	 companies	 to	 be	 a									
non-life	product	sales	agent.	It	is	not	clearly	specified	in	the	
investment	notification.

	 1.60	 Assigned	the	following	persons	to	be	members	of	the	working	
group	to	prepare	life	insurance	companies	for	the	compliance	of	IFRS	4:	
Insurance	Contract.
	 	 (1)	 Chairman	of	Accounting	and	Tax	System	Sub-Committee	
	 	 	 (Ms.	Vilavan	Luaengthalerngpong)
	 	 (2)		Vice	Chairman	of	Accounting	and	Tax	System	Sub-Committee	

(Mrs.	Vannee	Pongkitvorasin)
	 	 (3)		 Vice	Chairman	of	Accounting	and	Tax	System	Sub-Committee	

(Ms.	Jittima	Pisonyudhakarn)
	 	 (4)		Chairman	of	Actuary	Sub-Committee	(Mr.	Wiboon	Kraikongjit)
	 	 (5)		TLAA	Deputy	Director	(Mr.	Surasak	Charoenlothongdee)

	 1.61	 Assigned	Mr.	Picha	Siriyodhin,	TLAA	Deputy	Director	attended	
a	meeting	of	a	working	group	on	market	liberalization	of	financial	service,	
organized	by	the	Fiscal	Policy	Office.

2.  Activities Organized to Promote and Develop Knowledge 

for Staff of TLAA and Member Companies

 Seminar/Special Lecture

	 2.1	 A	training	course	on	“Junior	Underwriter”	was	organized	every	
Saturday	between	08.00-12.00	hrs.,	from	September	3	to	November	26,	
2011,	totaling	10	sessions.	Trainees	who	completed	the	training	received	
certificate.
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				 2.2	จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมุมมองในการพิจารณารับ
ประกันภัย	 เรื่อง	 “การพบเนื้องอกที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	 และโรคระบบ
ทางเดินหายใจท่ีพบบ่อยในเด็ก	 ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย”	 เมื่อ
วันพุธที่	14	กันยายน	2554	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
	 2.3		 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมุมมองในการพิจารณา
รับประกันภัย	 เรื่อง	 “แนวทางการพิจารณารับประกันภัยส�าหรับธุรกิจที่ขาย
ผ่านธนาคาร	(Underwriting	practice	for	bancassurance	business	and	
Overview	of	Credit	life	insurance	product	in	Asia)”	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	
ตุลาคม	2554	เวลา	08.30	-	17.00	น.	ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 2.4		 จดั“สญัจรเย่ียมแพทย์/โรงพยาบาล”	ณ	โรงพยาบาลนครพฒัน์	และ
โรงพยาบาลนครนิทร์	เมือ่วนัที	่21	กันยายน	2554	และจดับรรยายพเิศษเรือ่ง	
“ความรูเ้วชศาสตร์ประกันชวีติส�าหรบัแพทย์”	ณ	โรงพยาบาลมหาราช	จังหวดั
นครศรธีรรมราช	เมือ่วนัที	่22	กันยายน	2554	เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกับเวชศาสตร์
ประกนัชวีติ	แก่นักศกึษาแพทย์	Extern,	Intern	และแพทย์ประจ�าโรงพยาบาล
มหาราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 2.5	จดับรรยายวชิาการหลกัการและแนวทางพจิารณาสนิไหมประกนัชีวติ	
ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “สัญญาอุบัติเหตุและการบอกล้างสัญญาประกันชีวิต”	 ในวัน
ศุกร์ที่	18	พฤศจิกายน	2554		เวลา	08.30	-17.00	น.		ณ	ห้องประชุม		ชั้น	7		
สมาคมประกันชวีติไทย	เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาทกัษะในด้านการพจิารณา
สินไหมประกันชีวิต	และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
สัญญาประกันภัย

	 2.6	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	 “สทิธกิารยนิยอมเปิดเผยข้อมลู	และมาตรา	12	
พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต”ิ	ในวันพฤหสับดทีี	่10	พฤศจกิายน	2554		เวลา	13.30	-	
15.30	น.	ณ	โรงแรม	Le	Meridien

	 2.2		A	 seminar	 to	 develop	 potential	 and	 improve	 perspective	 on													
insurance	underwriting,	entitled	“Discovery	of	Tumor	in	Female	Genital	
Organ	 and	 Respiratory	 Disease	 Frequently	 Found	 in	 Children”	 on														
September	14,	2011	at	the	Chao	Phraya	Park	Hotel,	Bangkok.
	 2.3		A	seminar	on	“Underwriting	practice	for	Bancassurance	business	
and	Overview	of	Credit	life	insurance	product	in	Asia”	was	organized	on	
October	 6,	 2011	 at	 TLAA	Building	 to	 develop	 potential	 and	 expand											
perspective	on	underwriting.
	 2.4		The	 “Doctor/Hospital	 Visit	 Program”	 was	 organized	 to	 visit																		
Nakhonpat	Hospital	and	Nakharin	Hospital	on	September	21,	2011	and	
a	 special	 lecture	 session	 on	 “Insurance	Medicine	 for	Doctors”	was														
organized	 on	September	 22,	 2011	 to	 provide	 knowledge	 to	medical	
students,	 extern,	 intern	 and	doctors	 at	Maharaj	Hospital,	Nakhon	Sri	
Thammarat.
	 2.5		A	technical	lecture	on	principles	and	guidelines	for	life	insurance	
claim	review	No.	1	entitled	“PA	and	Avoidance	of	Life	Insurance	Contract”	
was	organized	on	Friday,	November	18,	2011	between	08.30-17.00	hrs.	
at	TLAA	meeting	room	to	promote	and	develop	skill	on	claim	reviewing	
process	in	pursuance	to	the	intent	of	the	law	and	the	insurance	contract.

	 2.6	A	special	lecture	on	“The	Right	to	Give	Consent	on	Information	
Disclosure	 and	Section	 12	 of	 the	National	Health	Act”	 on	 Thursday,					
November	10,	2011	between	13.30-15.30	hrs.	at	the	Le	Meridien	Hotel.
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	 2.7	 จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับโรค	 เรื่อง	 โรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย
ในเดก็	และเรือ่งโรคตบัอกัเสบและแนวทางในการพจิารณาผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ	 ในวันศุกร์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2555	 เวลา	 8.30	 -	 17.00	น.												
ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.8		 จัดสัมมนาเร่ือง	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตัวแทน
ประกันชีวิต	เมื่อเดือนมกราคม	2555	เวลา	2	วัน	(12	ชั่วโมง)	ณ	ห้องประชุม	
สมาคมประกันชีวิตไทย
	 2.9	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปีเวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย	ครั้งท่ี	 10	
(TIMAC-10)	ระหว่างวันที่	14	-	15	มีนาคม	2555	ณ	โรงแรม	The	Emerald

			 2.10	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	การพัฒนาการออกใบอนุญาตเป็น
ตวัแทนประกนัชวีติร่วมกับส�านกังาน	คปภ.	ณ	ศนูย์ฝึกอบรมเขาใหญ่		อ�าเภอ
ปากช่อง		จังหวัดนครราชสีมา		ในวันที่	23-24	มีนาคม	2555
	 2.11	จัดสัมมนา	 เรื่อง	 กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันชีวิต	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการฟอกเงนิ	ป้องกนัการเข้าใจคลาดเคลือ่น	และ
ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	จดัเมือ่
วันที่	21	พฤษภาคม	2555		ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

	 2.7	 A	seminar	on	hematological	diseases	frequently	found	in	children,	
hepatitis	and	guideline	for	reviewing	lab	test	results	was	organized	on	
Friday,	February	17,	2012	between	8.30	-	17.00	hrs.,	at	TLAA	Meeting	
Room.

	 2.8		 A	seminar	on	agency-related	laws	in	January	2012	for	2	days	
(12	hours)	at	TLAA	Meeting	Room.
	 2.9		 The	TIMAC-10	 is	organized	between	March	14	 -	15,	2012	at						
the	Emerald.

	 2.10		A	workshop	on	“Development	of	Life	Insurance	Agency	License	
Issuance”	was	organized	jointly	with	the	Office	of	Insurance	Commission	
at	the	Khao	Yai	Training	Center,	Pak	Chong	District,	Nakhon	Ratchasima	
between	March	23-24,	2012.
	 2.11	 A	seminar	on	“Anti-Money	Laundering	Law	and	Life	Insurance	
Business”	was	organized	to	educate	life	insurance	executives	and	staff	
on	anti-money	laundering	law	on	May	21,	2011	at	the	Chao	Phraya	Park	
Hotel.	
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	 2.12	จัดสัมมนา	เรื่อง	BCM	helps	create	sustainable	organization	
เมื่อวันพุธที่	14	มีนาคม	2555	เวลา	08.30	-	17.00	น.		ณ	ห้องประชุมชั้น	7	
สมาคมประกันชีวิตไทย
  

	 2.13	จดัสมัมนาเรือ่ง	Portfolio	Management	and	Alternative	investment	
to	improve	Sharpe	Ratio	เมื่อวันอังคารที่	27	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	ส�านักงาน	คปภ.
	 2.14	จัดสัมมนาเรื่อง	Asset-liability	Management:	ALM	เมื่อวันศุกร์ที่	
27	เมษายน	2555	(ครึ่งวันบ่าย)	ณ	ห้องประชุมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
	 2.15	จัดเสวนาวิชาการเรื่อง	 “หลักกฎหมายว่าด้วยความสมบูรณ์ของ
สญัญาประกันชวีติ...ทุกช่องทางจ�าหน่าย”	เมือ่วนัศกุร์ที	่11	พฤษภาคม	2555		
เวลา	8.30	น.	-	12.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์	รชัดา		ชัน้	5		อาคารธารทพิย์		โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค

	 2.16	จัด	 “สัญจรเยี่ยมแพทย์/โรงพยาบาล”	 ครั้งที่	 3	 เมื่อวันที่	 24	 -	 25	
พฤษภาคม	2555	ที่จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	4	โรงพยาบาล	คือ	โรงพยาบาล
ลานนา	โรงพยาบาลแมคคอมคิ	โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม	1	และโรงพยาบาล
ราชเวช	 เพื่อหารือพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการตรวจ
สุขภาพของผู้เอาประกันภัยให้กับแพทย์แต่งตั้งสมาคมของโรงพยาบาลใน
จังหวัดน้ันๆ	 พร้อมท้ังท�าความเข้าใจกับผู ้บริหารและคณะแพทย์ของ															
โรงพยาบาลในประเด็นที่เกี่ยวกับสินไหมสุขภาพ	 ให้ค�าแนะน�าในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
	 2.17	จัดอบรมแบบต่อเนื่องเรื่อง	 “การปรับใช้ความรู้ด้านการแพทย์
กับคู่มือการรับประกันภัยส�าหรับผู้พิจารณารับประกันภัยขั้นต้น	 (Junior															
Underwriter)”	เมือ่วนัเสาร์ที	่9	และ	16	มถินุายน	2555	เวลา	9.00	-	16.30	น.			
ณ	ห้องประชุมชั้น	 7	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการ											
ต่อยอดความรูค้วามเข้าใจจากโครงการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบัผูพ้จิารณา
รับประกันภัยขั้นต้น

	 2.12	 A	Seminar	on	“BCM	helps	create	sustainable	organization”	was	
organized	on	Wednesday,	March	14,	2012	between	08.30	-	17.00	hrs.	at	
TLAA	Meeting	Room.	

	 2.13	 A	seminar	on	“Portfolio	Management	and	Alternative	Investment	
to	Improve	Sharpe	Ratio”	was	organized	on	Tuesday,	March	27,	2012	at	
Advanced	Insurance	Institute,	the	Office	of	Insurance	Commission.	
	 2.14	 A	seminar	on	“Asset-liability	Management:	ALM”	was	organized	
on	Friday,	April	27,	2012	at	the	meeting	room	of	the	Standard	Chartered	
Bank. 
	 2.15	 A	panel	discussion	on	 “The	Completeness	of	 Life	 Insurance	
Law...In	All	Channels	of	Distribution”	on	Friday,	May	11,	2012	at	the	Grand	
Ratchada	Room,	Tharn	Thip	Building,	the	Chao	Phraya	Park	Hotel.

	 2.16	 The	3rd	“Doctor	and	Hospital	Visit”	was	organized	between	May	
24	-	25,	2012	to	visit	4	hospitals	in	Chiang	Mai,	i.e.,	Lanna,	McCormick,	
Chiang	Mai	Ram	1	and	Ratchavij	to	exchange	knowledge	and	experience	
in	physical	examination	of	insurance	applicants	among	hospital	executives	
and	doctors	of	those	hospitals.
	 2.17	 A	series	of	training	courses	on	“Applying	Medical	Knowledge	
and	Underwriting	Manual	 for	 Junior	Underwriters”	were	 organized	on	
Saturday,	June	9	and	16,	2012	at	TLAA	Meeting	room	to	improve	knowledge	
and	understanding	the	subject	among	junior	underwriters.
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	 2.18	จดับรรยายวชิาการ	เรือ่ง	“ความรูเ้รือ่งโรคกบัการประกันภยัสขุภาพ
กลุม่”	เพือ่พฒันาความรูเ้ก่ียวกับการพจิารณาสนิไหม	กลุม่โรคทีพ่บบ่อยและ
มีปัญหาในการพิจารณา	เมื่อวันศุกร์ที่	18	พฤษภาคม		2555	เวลา	08.30	-	
17.00	น.	ณ	ห้องสัมมนา	ชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย	
	 2.19	จัดสัมมนา	เรื่อง	“Trends	of	Technology	impact	to	Insurance	
Company	-	2012”	เมื่อวันศุกร์ที่	15	มิถุนายน	2555		เวลา	8.30	-	17.00	น.	
ณ	ห้องพิมานเมฆ	โรงแรม	โฟร์ซีซั่น	กรุงเทพฯ
	 2.20	จดัหลกัสตูรการอบรมผูท้�าบัญช	ีของสมาคม	4	หลกัสตูรให้สามารถ
นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท�าบัญชีได้	ได้แก่
	 	 (1)	 การอบรมการบัญชีส�าหรับการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต		
	 	 (2)	 การบญัชเีกีย่วกบัภาษเีงนิได้รอตดับญัชสี�าหรบัธรุกจิประกนัชีวติ		
	 	 (3)	 IFRS4	Insurance	Contract	และ	IAS	39	:	Recognition	and	

Measurement,	Derivatives	and	Embedded	Derivatives,	
Hedge	Accounting		

	 	 (4)	 ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตและการบัญชีภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี

	 2.21	จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน”	 เดือน
กรกฎาคม	2555	เวลา	2	วัน	(12	ชั่วโมง)	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	สมาคมประกัน
ชีวิตไทย

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 3.1	 จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ	 ครั้งที่	 12	 (พ.ศ.	 2554)	 โดยจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ระหว่าง
วันที่	21	-	22	กรกฎาคม	2554	และกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ	ระหว่าง					
วนัท่ี	30	-	31	กรกฎาคม	2554	ณ	ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รงัสติ	เพือ่เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

	 2.18	 A	 lecture	on	“Knowledge	on	Diseases	and	Group	 Insurance”	
was	organized	 to	develop	 knowledge	on	underwriting	and	 frequently	
found	diseases	that	cause	problems	for	underwriting	process	on	Friday,	
May	18,	2012	at	the	TLAA	Meeting	Room	on	the	7th	floor	of	TLAA	Building.
	 2.19	 A	 seminar	 on	 “Trends	 of	 Technology	 impact	 to	 Insurance												
Company	-	2012”	was	organized	on	Friday,	June	15,	2012	between	8.30	-	
17.00	hrs.	at	the	Pimanmek	Room,	the	Four	Seasons	Hotel,	Bangkok.
	 2.20	 The	 following	 4	 training	 courses	were	 organized	 to	 provide	
continuing	knowledge	to	the	accountants	and	can	be	counted	as	career	
development	hours.
							 (1)	 Accounting	for	life	insurance	investment.
							 (2)		Deferred	income	tax	accounting	for	life	insurance	business
	 	 (3)		 IFRS4	 Insurance	Contract	และ	 IAS	39	 :	Recognition	and	

Measurement,	 Derivatives	 and	 Embedded	Derivatives,	
Hedge	Accounting		

	 	 (4)		Life	insurance	taxes	and	deferred	income	tax
	 2.21	 A	 seminar	 on	 “Knowledge	on	 Finance	and	 Investment”	was			
organized	for	2	days	in	July	2012	(12	hours)	at	TLAA	meeting	room.	

3. Public Relations Activities

 3.1	 A	blood	donation	drive	was	organized	to	commemorate	the	12th 

Life	Insurance	Day	(2012)	at	the	Thai	Red	Cross	between	July	21	-	22,	
2011.	 The	Life	 Insurance	Day	activities	were	organized	between	 July									
30	 -	31,	2011	at	 the	Future	Park	Rangsit	Shopping	Center	 to	promote	
public	awareness	of	life	insurance	business.
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	 3.2	จัดงานสัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2554	 เมื่อวันที่	 2	 -	4	กันยายน	
2554	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	2	-	3	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

			 3.3	ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ	 ด้านงานวิจัย	และด้านการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล	กบัมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	โดยท�าบันทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทย	กับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
	 3.4	ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันชีวิตโดยการเข้าร่วมงาน	 “ประกันภัย
รวมใจ	ช่วยผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม”	ซึง่จดัโดยส�านกังาน	คปภ.	ร่วมกบัหน่วยงาน
เครอืข่าย	ได้แก่	กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	กรมการจดัหางาน	กรมการค้าภายใน	
สมาคมประกันชีวิตไทย	 สมาคมประกันวินาศภัย	 สมาคมสหมิตรการซ่อม
รถยนต์แห่งประเทศไทย	บริษัทประกันชีวิต	และบริษัทประกันวินาศภัย	เพือ่
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย	และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อธุรกิจประกันภัย	 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่	 วิทยาลัยทองสุข		
ถนนบรมราชชนนี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 25	 -	 26	กุมภาพันธ์	 2555	 เวลา	08.00	 -	
16.00	น.
	 3.5	ประชาสมัพนัธ์ธรุกจิประกันชวีติโดยการเข้าร่วมโครงการ	“ประกนัภยั
ร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย	
100	 เปอร์เซ็นต์”	 ของส�านักงาน	คปภ.	 เพื่อสนับสนุนมติของคณะรัฐมนตร	ี
ซึ่งประกาศให้ปี	2554-2563	เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	โดย
มเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราผูเ้สยีชวีติให้ต�า่กว่า	10	คนต่อประชากร	100,000	คน	
ภายในปี	2563

	 3.2	The	Insurance	Week	2011	was	organized	between	September	2	-	4,	
2011	at	the	Challenger	Hall,	Impact	Muang	Thong	Thani.

	 3.3	A	memorandum	of	understanding	was	signed	between	the	Thai	
Life	Assurance	Association	and	the	Eastern	Asia	University	to	promote	
technical,	research	and	human	development	cooperation	between	the	
two	agencies.	
	 3.4	Joined	the	“Insurance	for	Flood	Relief	Campaign”,	organized	by	
the	Office	of	Insurance	Commission	and	other	agencies	such	as	the	Labor	
Skill	Development	Department,	the	Employment	Department,	the	Internal	
Trade	Department	 and	 the	General	 Insurance	Association	 to	 provide									
assistance	to	the	people	who	were	affected	by	the	flood	disaster	to	create	
public	trust	on	life	insurance	business.	The	event	was	organized	at	the	
Thongsuk	College,	Borom	Ratchonnanee	Road	between	February	25	-	26,	
2011.
	 3.5	A	public	relations	campaign	for	life	insurance	business	was	con-
ducted	by	joining	the	“Promoting	Road	Safety	Through	100%	Strict	Helmet	
Wearing	Requirement	 Project”,	 organized	 by	 the	Office	 of	 Insurance	
Commission	to	support	the	resolution	of	the	Cabinet,	designated	2011	-	
2020	as	a	road	safety	decade.	The	government	targeted	to	decrease	the	
number	of	death	 from	 road	accident	 to	10	per	100,000	population	by	
2020.
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	 3.6	สมาคมประกนัชวีติไทยร่วมกับสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกิจ	จดัสมัมนา
ผู้สื่อข่าวครั้งที่	13	เรื่อง	“AEC	โอกาสหรือวิกฤติ...ประกันชีวิตไทย”	วันที่	15	
มถินุายน	2555	เวลา	8.00	-	12.20	น.	ณ	ห้องควนีส์ปาร์ค	1	โรงแรมอมิพเีรยีล	
ควีนส์	ปาร์ค
  

	 3.7	ร่วมออกบูธในงาน	Investment	Day	ซึ่งเป็นงานภายในของธนาคาร
แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้บรษิทัประกันชวิีตและบรษิทัหลกัทรพัย์ต่างๆ		แนะน�า
ผลิตภัณฑ์การออมเงินให้แก่พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	
15	มิถุนายน	2555

4. การสนับสนุนด้านการศึกษา

 4.1	ในปีบริหาร	2554	-	2555	ได้มอบทุนและรางวัลการศึกษา	รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	356,000	บาท	ดังนี้
	 	 -		ทุนการศึกษา	ทุนละ10,000	บาท	จ�านวน	19	ทุน	เป็นเงิน	190,000	

บาท	
	 	 -		รางวัลการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย	รางวัลละ	5,000	บาท		

จ�านวน	6	รางวัล	เป็นเงิน	30,000	บาท	
	 	 -		รางวัลการศึกษาของ	 The	Oriental	 Life	 Insurance	 Cultural		

Development	Center	(OLICD)	รางวัลละ	5,000	บาท	จ�านวน	6	
รางวัล	เป็นเงิน	30,000	บาท

	 	 -		รางวัล	ASA	COURSE	I	รางวัลละ	6,000	บาท	จ�านวน	7	รางวัล	
เป็นเงิน	42,000	บาท		

	 	 -		รางวัล	ASA	COURSE	II	รางวัลละ	8,000	บาท	จ�านวน	8	รางวัล	
เป็นเงิน	64,000	บาท	

 3.6 The 13th	Press	Seminar	entitled	“AEC:	Opportunity	or	Crisis	 for	
Thai	Life	Insurance	Business”	was	held	on	June	15,	2012	at	the	Imperial	
Queen’s	Park	Hotel.

	 3.7	Set	up	a	booth	at	the	“Investment	Day”,	organized	by	the	Bank	of	
Thailand	 to	 promote	 saving	products	 of	 life	 insurance	 and	 securities	
companies	to	staff	of	the	BoT.	

4. Educational Support

	 4.1	In	2011	-	2012,	TLAA	granted	scholarships	and	educational	

awards	as	follows:

	 	 -		Granted	19	scholarships	worth	10,000	Baht	each,	 totaling	

190,000	Baht.

	 	 -		Granted	6	TLAA	Educational	Awards	worth	5,000	Baht	each,	

totaling	30,000	Baht.

	 	 -		Granted	6	educational	awards,	 sponsored	by	 the	Oriental	

Life	Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD)	worth	

5,000	Baht	each,	totaling	30,000	Baht.	

	 	 -		Granted	7	ASA	Course	Educational	Awards	worth	6,000	Baht	

each,	totaling	42,000	Baht.

	 	 -		Granted	8	ASA	Course	 II	Educational	Awards	worth	8,000	

Baht	each,	totaling	64,000	Baht.
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	 4.2	ให้การสนับสนุนเงินจ�านวน	 1	 ล้านบาท	 ในโครงการแข่งขัน	
“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ	:	เงนิทอง	ของมค่ีา	และปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง”	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการเงิน	การลงทุน	และการประกันชีวิต	แก่
เยาวชนระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

5. การส่งเสริมสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิต

	 5.1	จดัตัง้คณะท�างานปรบัปรงุเกณฑ์การมอบรางวลั	TNQA	เพือ่พิจารณา
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ในการมอบรางวลั	TNQA	ให้มคีณุภาพและมคีวามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น	โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน

	 5.2	จัดงาน	TNQA	ครั้งที่	29	ประจ�าปี	2555	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2555	
ณ	ห้องรอยัลจูบิลี	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 เพื่อสนับสนุน			
ส่งเสรมิตวัแทนประกนัชวีติให้ปฏบัิตงิานได้อย่างมศีกัยภาพและประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	 5.3	เสนอส�านกังาน	คปภ.	กรณทีีผู่ท้ีใ่บอนญุาตฯจะหมดอายหุรอืหมดอายุ
แล้วระหว่างเดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	2554	โดยขอให้ส�านักงาน	คปภ.	ออก		
ใบอนญุาตให้ก่อน	ท้ังน้ี	ขออนโุลมให้มกีารอบรมภายหลงัไม่เกนิ	2	เดอืน	หรอื
ภายในเดือนกุมภาพันธ์	2555
	 5.4	ปรับปรุงระบบการสอบตัวแทนประกันชีวิตด้วยระบบกระดาษ	และ
ระบบคอมพิวเตอร์	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างสม�่าเสมอ
 5.5	เสนอหลกัเกณฑ์และรายละเอยีดคณุวฒุขิองตวัแทน/นายหน้าประกนั
ภัยที่มีความเหมาะสม	ควรจะได้รับส่วนลดจ�านวนชั่วโมงการอบรมเหลือ										
15	ชัว่โมง	กรณตีวัแทนประกนัภยั	และ	25	ชัว่โมง	กรณนีายหน้าประกนัภยั	
ส�าหรับหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ	ครั้งที่	4	เป็นต้นไป	ดังต่อ
ไปนี้
 

	 4.2	Donated	 1	million	Baht	 to	 support	 the	 4th	 “Crown	Diamond	of	
Economics:	Money	Is	Valuable	and	Sustainable	Economy”,	organized	by	
the	Stock	and	Exchange	of	Thailand	to	promote	financial	management,	
investment	and	life	insurance	to	school	children	at	primary	and	secondary	
levels	nationwide.

5. Life Insurance Agency Promotion

	 5.1	Set	 up	a	working	group	 to	 improve	TNQA	Award	presentation	
criteria	to	ensure	better	quality	and	suitability	and	compliance	with	current	
practices.

	 5.2	Organized	the	29th	TNQA	on	June	22,	2012	at	the	Royal	Jubilee	
Room,	the	Challenger	Hall,	Impact,	Muang	Thong	Thani	to	support	and	
promote	the	roles	of	life	insurance	agents.
	 5.3	Proposed	 to	 the	Office	 of	 Insurance	Commission	 that	 the	OIC	
should	approve	the	issuance	of	agency	license	to	those	whose	licenses	
are	about	 to	expire	or	already	expired	 in	a	period	between	October	 -								
December	2011.	The	company	would	provide	training	courses	for	these	
agents	in	not	more	than	2	months	or	before	February	2012.
	 5.4	Regularly	 improve	 the	 quality	 of	 agency	 license	 examination	
processes,	 paper-based	and	 computerized,	 both	 in	Central	 and	 the	
provincial	regions	to	be	in	line	with	the	changing	situation.
	 5.5	Proposed	the	following	qualifications	that	the	life	insurance	agents	
and	brokers	can	be	used	to	reduce	the	number	of	training	hours	that	the	
agents	and	brokers	are	required	to	attend	before	their	licenses	can	be	
renewed	(The	4th	renewal).	The	agents	are	required	to	complete	15	hours	
of	training	while	the	brokers	are	required	to	attend	25	hours.
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	 	 (1)	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 (แพทย์ศาสตร์
บัณฑิต)	ทุกสาขาที่ส�านักงาน	กพ.รับรอง	

	 	 (2)	 ผู้ที่ ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 	 (TNQA)														
อย่างน้อย	1	ปี	ภายใน	5	ปี	หลังจากผ่านการต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่	3	ไปแล้ว

	 5.6	ลดรอบการจัดสอบระบบกระดาษให้น้อยลงและเพิ่มการจัดสอบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น	จ�านวน	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	
เชยีงใหม	่	และนครราชสมีา	และเพิม่ศนูย์สอบระบบคอมพวิเตอรอ์กี	4	จงัหวดั	
ได้แก่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 	ภูเก็ต	 	อุดรธานี	 	และจันทบุรี	 โดยจะเริ่มใช้ใน								
วันที่	1	กรกฎาคม	2555	เป็นต้นไป
	 5.7	 เพิ่มรอบการสอบระบบคอมพิวเตอร์ต่อวันให้มากยิ่งขึ้น	 โดยอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ	ที่สอบไม่ผ่านรอบแรก	สามารถสอบรอบที่
สองได้ภายในวันเดียวกัน	

6. การบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมองค์กรภายนอก

	 6.1	ประสานงานแจ้งบริษัทสมาชิกให้บริการลูกค้าที่ประสบภัยเป็นกรณี
เร่งด่วนพิเศษ	และประสานงานกับประกันภัยจังหวัด	ณ	จังหวัดที่ประสบภัย
ตามประกาศเปน็เขตประสบภยัพบัิต	ิของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั		
เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	 โดยให้
ด�าเนินการภายใต้หลัก	2P2R	คือ	การเตรียมความพร้อม	(Preparation)	การ
เผชิญเหตุที่ดี	 (Response)	การฟื้นฟู	 (Recovery)	และการป้องกันที่ยั่งยืน	
(Prevention)	ของนายกรัฐมนตรี
	 6.2	จดัซือ้สิง่ของอปุโภค/บรโิภค	และน�าไปบรจิาคใหแ้กผู่ป้ระสบอทุกภยั
ในพื้นที่	ต.บางขะแยง	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	เป็นเงิน	100,000	บาท	พร้อมทั้ง
ได้น�าส่ิงของท่ีไดร้บัจากบรษิทัสมาชกิไปรว่มบรจิาค	เมือ่วนัที	่21	พฤศจกิายน	
2554

	 6.3	ประสานงานกับสภากาชาดไทย	 เพื่อน�าเงินไปร่วมบริจาคช่วยเหลือ							
ผูป้ระสบอทุกภยั	ณ	ทีท่�าการสภากาชาดไทย	ถนนองัรดีนูงัต	์กรงุเทพฯ	จ�านวน	
100,000	บาท	 โดยมีนายกสมาคมและผู้อ�านวยการสมาคมเป็นผู้น�าเงินไป
มอบ	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2554

	 	 (1)	Master	degree	or	equivalent	(M.D.)	in	all	fields,	endorsed	by	
the	Office	of	the	National	Education	Commission.

	 	 (2)	Those	who	received	at	least	1	TNQA	award	within	the	past	5	
years after the 3rd	license	renewal.

	 5.6	 Reducing	paper-based	exams	and	 increasing	 	 computerized	
exams	 in	 3	 provinces,	 i.e.,	 Khon	 Kaen,	 Chiang	Mai	 and	 Nakhon																
Ratchasima	and	increasing	the	computerized	exams	in	4	more	provinces,	
i.e.,	Ubol	Ratchathani,	Phuket,	Udorn	Thani	and	Chantaburi,	starting	from	
July	1,	2012.
	 5.7	 Increasing	the	number	of	computerized	agency	license	tests	to	
enable	the	applicants	who	flunked	the	first	test	to	sit	for	the	exam	again	
in one day.

6. Donations and Supports for Other Agencies

	 6.1	 Coordinated	and	notified	member	companies	to	provide	special	
fast	 track	service	 to	customers,	affected	by	 the	flood	and	coordinated	
with	the	provincial	insurance	offices	in	the	flooded	provinces	under	the	
announcement	of	the	Public	Disaster	Prevention	and	Mitigation	Department	
according	to	the	policy	to	prevent	and	to	correct	flood	problem	under	the	
2P2R	 (Preparation,	 Prevention,	 Response	 and	Recovery)	 principle,								
promoted	by	the	Prime	Minister.
	 6.2	 Donated	consumer	goods	and	necessities,	worth	100,000	Baht	
to	the	people	who	were	affected	by	the	flood	in	Bang	Khayak	Sub-district,	
Muang	District,	Pathum	Thani	on	November	21,	2011.

	 6.3	 Coordinated	with	the	Thai	Red	Cross	to	donate	100,000	baht	to	
assist	the	people	who	were	affected	by	the	flood	through	the	Thai	Red	
Cross.	The	donated	fund	was	presented	by	TLAA	Executive	Director	on	
November	29,	2011.
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	 6.4	ส�านักงาน	คปภ.	 เชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในโครงการของกระทรวงการคลัง	 ผู้อ�านวยการสมาคมได้พิจารณา
ร่วมกับนายกสมาคมและอุปนายกฝ่ายบริหาร	 เห็นว่าควรร่วมบริจาค	
200,000	บาท	โดยน�าเงนิจ�านวน	100,000	บาท	เดมิทีไ่ดร้บัจากการอนมุตัขิอง
คณะกรรมการบริหารสมาคม	มาสมทบกับเงินที่ขออนุมัติจากนายกสมาคม
เพิ่มอีก	100,000	บาท	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2554	โดยมีนายกสมาคม	
อุปนายกฝ่ายบริหาร	และผู้อ�านวยการสมาคมเป็นผู้น�าเงินไปมอบ	 เมื่อวันที่	
28	พฤศจิกายน	2554

	 6.5	บรจิาคเงนิใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในเหตกุารณภ์ยัพบัิตติา่งๆ	
ดังนี้		
	 	 6.5.1	มอบเงนิให้กับมลูนธิริาชประชานเุคราะหเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยภาคใต้	จ�านวน150,000	บาท		

	 6.4	 In	response	to	a	request	of	the	Office	of	Insurance	Commission	
to	join	a	project	to	assist	the	people	affected	by	the	flood	initiated	by	the	
Ministry	of	Finance,	the	TLAA	Executive	Director	in	consultation	with	TLAA	
President	and	Vice	President	for	Administration	Affairs,	donated	an	amount	
of	200,000	baht.	The	donated	fund	was	presented	by	TLAA	President,	
Vice	President	for	Administration	and	the	Executive	Director	on	November	
28,	2011.

	 6.5	 Make	 the	 following	donations	 to	 assist	 the	 people	who	were										
affected	by	natural	disaster.
	 	 6.5.1	Donated	an	amount	of	150,000	baht	to	the	Rajprachanukroh	

Foundation	 to	 assist	 the	 people	 affected	by	 the	 natural	
disaster in the south.
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	 	 6.5.2	 มอบเงินให้ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (นำยสุเทพ	 เทือกสุบรรณ)	
เพื่อสร้ำงบ้ำนให้ชำวใต้	1,250,000	บำท	

	 	 6.5.3	 มอบเงินให้กับรัฐสภำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภำคกลำง	
100,000	บำท

	 6.6	 ให้ควำมร่วมมอืเกีย่วกบัโครงกำรขยำยผลและสำนต่อกำรด�ำเนินงำน
จำกโครงกำรบัญชีเงินออมของ	กทม.
	 6.7	 ให้กำรสนบัสนนุกจิกรรมของสถำบนันติเิวชวทิยำ	โรงพยำบำลต�ำรวจ	
โดยมอบตู้แชช่ีววตัถแุก่สถำบันนติเิวชฯ	เพือ่เกบ็ตวัอย่ำงส�ำหรบักำรตรวจใน
งำนของสถำบันนิติเวชฯ	จ�ำนวน	4	ตู้	เป็นเงินงบประมำณ	200,000	บำท

	 6.8	 ให้ควำมสนบัสนนุกำรเผยแพร่		“โครงกำรแนวร่วมปฏบิตัภิำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”	 โดยประชำสัมพันธ์ไปยังบริษัทสมำชิก	 และ
รวบรวมรำยชื่อบริษัทที่จะเข้ำร่วมโครงกำร	พร้อมประสำนงำนกับ	IOD	อำจ
จะเป็นรูปแบบของกำรท�ำ	MOU	ระหว่ำง	 IOD	และบริษัทประกันชีวิตต่ำงๆ	
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว
	 6.9	 ให้ควำมร่วมมือหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	
ในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทประกันชีวิตสมัครเข้ำร่วม	 “โครงกำร
ประกำศเกียรติคุณจรรยำบรรณดีเด่น	 หอกำรค้ำไทย	ประจ�ำปี	 2555”	 เพื่อ
ยกย่องประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู ้ประกอบกำร	 ในอันที่จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยำว	 รวมทั้งสร้ำงภำพ
ลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยต่อสำธำรณชนมำกยิ่งขึ้น
	 6.10	สนับสนุนวิทยำกรบรรยำยกำรสัมมนำ	 “ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่
แก้ไขเพิม่เตมิ”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2555	จดัโดยส�ำนกังำนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	เมื่อวันที่	9-11	พฤษภำคม	2555	ณ	จังหวัดเพชรบุรี
โดยมอบหมำยนำยพิชำ		สิริโยธิน	รองผู้อ�ำนวยกำรสมำคม	เป็นวิทยำกร
	 6.11	บริจำคเงินสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลผู้สูงอำยุ	ตำม
โครงกำรจัดหำทุนในกิจกรรม	“เดินเทิดพระเกียรติ	84	พรรษำ	84	กิโลเมตร”	
จ�ำนวนเงิน	 50,000	บำท	 โดยประสำนผ่ำนส�ำนักงำนเขตสำทร	 เมื่อวันที่	 5	
เมษำยน	2555
	 6.12	สนบัสนนุ	ให้กำรต้อนรบักำรศกึษำดงูำนด้ำนกำรประกนัภยั	ประจ�ำ
ปีกำรศกึษำ	2554	ของนกัศกึษำสำขำวชิำกำรประกนัภยั	คณะพำณชิยศำสตร์
และกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตตรัง	จ�ำนวน	40	คน	
เมื่อวันที่	6		มีนำคม	2555

	 	 6.5.2	 Donated	an	amount	of	1,250,000	baht	to	the	Office	of	the	
Prime	Minister	 (Through	Deputy	Prime	Minister	Suthep	
Tueksuban)	to	build	houses	for	the	people	in	the	south.

	 	 6.5.3		Donated	an	amount	of	100,000	baht	to	the	Parliament	to	
assist	the	people	in	the	central	region	who	were	affected	
by	the	flood.

	 6.6	 Provided	cooperation	to	a	project	to	expand	the	saving	account	
organized	by	the	Bangkok	Metropolitan	Administration.
	 6.7	 Donated	200,000	baht	to	support	the	activities	of	the	Forensic	
Science	Institute	of	the	Police	Hospital.	The	Institute	used	the	donated	
fund	to	purchase	4	units	of	freezer	keep	bio-material.

	 6.8		 Supported	the	“Anti-Corruption”	scheme	of	business	sector	by	
publicizing	the	project	among	TLAA	member	companies	and	collecting	
the	names	of	 the	 companies	 that	want	 to	 join	 the	project.	 TLAA	also						
coordinated	the	MOU	signing	between	the	OID	and	the	member	companies.	
	 6.9		 Provided	cooperation	 to	 the	Thai	Chamber	of	Commerce	and	
the	Trade	Council	by	 inviting	member	companies	 to	participate	 in	 the	
“Outstanding	Ethical	Company	2012	Certificate	Presentation”,	organized	
by	the	Thai	Chamber	of	Commerce	to	honor	the	business	operators,	to	
promote	 a	 sustainable	development	 of	 business	 organization	 and	 to	
publicize	good	image	of	the	companies.	
	 6.10	Assigned	Mr.	Picha	Siriyodhin,	TLAA	Vice	Executive	Director	to	
be	a	guest	speaker	at	the	seminar	on	“Parties	Affected	by	the	Amendment	
of	Anti-Money	Laundering	Act,	B.E.	2542”,	organized	by	the	Anti-Money	
Laundering	Office	between	May	9	-	11,	2013	in	Petchburi	Province.
	 6.11	Donated	a	sum	of	50,000	baht	to	support	the	construction	of	a	
hospital	for	the	elders	to	commemorate	the	84th	birthday	of	H.M.	the	King	
through	the	“Walk	84	Kms	to	Cerebrate	84th	Birthday	of	H.M.	the	King”.	
The	fund	was	donated	through	the	Sathorn	District	Office.	
	 6.12	Welcomed	a	group	of	 40	 students	 from	 the	Commerce	 and	
Management	Faculty,	Prince	of	Songkhla	University,	Trang	Campus	who	
study	insurance	subject	on	March	6,	2012.
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	 6.13	สนบัสนนุกำรแข่งขนักอล์ฟสงิห์ด�ำสมัพนัธ์	เพือ่กระชบัควำมสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่ำงนสิติเก่ำรฐัศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	จดัโดย	สมำคมนสิติเก่ำ
รฐัศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมือ่วันที	่13	มกรำคม	2555	เป็นจ�ำนวนเงิน	
30,000	บำท
	 6.14	สนับสนุนส่งผูแ้ทนเข้ำร่วมกจิกรรมเดนิเทดิพระเกยีรตใินงำน	“วนัชมรม
เยำวชนรักควำมปลอดภัย	ครั้งที่	12”	ประจ�ำปี	2554	เมื่อวันที่	12	สิงหำคม	
2554	ณ	สวนสัตว์ดุสิต	 กรุงเทพมหำนคร	 จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย	 เน่ืองในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิ	 พระบรมรำชินีนำถ	และเพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
กำรป้องกันอุบัติภัยและสร้ำงจิตส�ำนึก	 วินัย	 วัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตด้ำน
ควำมปลอดภัย	
	 6.15	สนับสนุนกำรจัดสัมมนำ	เรื่อง	“Social	Network	กับกำรบริหำรงำน
ยคุใหม่”	จดัโดย	สมำคมศษิย์เก่ำเศรษฐศำสตร์และบรหิำรธรุกิจ	มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์	เมื่อวันที่	16	มกรำคม	2555		เป็นจ�ำนวนเงิน	50,000	บำท	
	 6.16	สนับสนุนส่งผู้แทนเข้ำร่วมเดินขบวนในกิจกรรม	รวมพลังเครือข่ำย
รณรงค์ต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ทัง้ส่วนกลำงและภมูภิำคทัว่ประเทศ	เมือ่วนัอำทติย์ท่ี	
25	กนัยำยน	2554	บรเิวณถนนสลีม	จดัโดยหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย
	 6.17	สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันชีวิตในกำรจัดท�ำงำนวิจัยของ
นสิติ	นกัศกึษำ	สถำบนัต่ำงๆ	เช่น	กำรศกึษำวจิยัเรือ่ง	“กำรท�ำประกันชวีติของ
คนไทยในสังคมสมัยใหม่”	 ของนิสิตภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ	
คณะรัฐศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	9	กันยำยน	2554
	 6.18	บรจิำคเงนิสมทบทนุมลูนธิริำชประชำนเุครำะห์ในพระบรมรำชปูถมัภ์	
มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร	 ในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรำ	
บรมรำชชนน	ีมลูนธิพิระดำบส	 เพือ่น�ำไปใช้ในกิจกรรมสำธำรณกุศล	มลูนิธิละ	
50,000	บำท	และกิจกรรมสำธำรณกศุลอืน่ๆ	อกี	50,000	บำท	รวมเงนิบรจิำค
ทัง้สิน้	200,000	บำท	เนือ่งในโอกำสกำรจดังำนวนัประกนัชวีติแห่งชำต	ิครัง้ที่	
12	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	เมื่อวันที่	30	-	31	กรกฎำคม	2554		ณ	ศูนย์กำรค้ำ								
ฟิวเจอร์	พำร์ค	รังสิต

	 6.13		Donated	30,000	baht	to	support	the	organization	of	a	charity	golf	
tournament	 between	 the	 alumni	 of	 the	 Faculty	 of	 Political	 Science,												
Chulalongkorn	University,	 organized	 by	 the	 Political	 Science	Alumni								
Association,	Chulalongkorn	University	on	January	13,	2012.
	 6.14	Assigned	representatives	to	join	a	charity	walk,	organized	during	
the	“12th	Youth	for	Safety	Day	2011”	on	August	12,	2011	at	the	Dusit	Zoo,	
Bangkok	by	the	Department	of	Natural	Disaster	Prevention	and	Mitigation	
to	commemorate	 the	Birthday	of	Her	Majesty	 the	Queen	Sirikit	and	 to	
promote	road	safety.
	 6.15		Donated	50,000	baht	to	support	a	seminar	on	“Social	Network:	
Management	 of	 New	 Era”,	 organized	 by	 the	 Kasetsart	 University’s																
Economic	and	Business	Alumni	Association	on	January	16,	2012.
	 6.16		Participated	in	a	walk	rally	against	corruption,	organized	by	the	
Thai	 Chamber	 of	 Commerce	 and	 Trade	Council	 on	 Silom	Road	 on												
September	25,	2011.
	 6.17	Provided	 information	 on	 life	 insurance	 to	 support	 a	 research	
project	of	university	students	such	as	a	research	project	on	“Buying	Life	
Insurance	 in	Modern	 Society”,	 conducted	by	 students	 of	 the	 Social											
Science	and	Humanity	Department	of	 the	Faculty	of	Political	Science,	
Chulalongkorn	University	on	September	9,	2011.
	 6.18	Donated	a	 sum	of	 50,000	baht	 each	 to	 the	Rajaprajanugroh	
Foundation,	Foundation	for	the	Welfare	of	the	Crippled	and	Phra	Dabos	
Foundation,	totaling	200,000	Baht	to	commemorate	the	12th	National	Life	
Insurance	Day	20111,	organized	between	July	30	-	31,	2011	at	the	Future	
Park	Rangsit	Shopping	Center.

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012
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	 6.19	ร่วมสนับสนุนชุดยำต�ำรำหลวง		จ�ำนวน	200	ชุด		มูลค่ำ	7,600	บำท		
เพือ่มอบให้กบัมลูนธิกิำรกุศล	ส�ำหรบัมอบให้ผู้ประสบอทุกภยั		เนือ่งในโอกำส
กำรจัดงำนวันประกันชีวิตแห่งชำติ	ครั้งที่	12	(พ.ศ.	2554)	
	 6.20	ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมกำรบรจิำคโลหติ	โดยกำรประสำนงำนเชิญชวน
บรษิทัสมำชกิ	คณะกรรมกำรสมำคม	และพนกังำนไปบรจิำคโลหติให้กบัศนูย์
บริกำรโลหิตแห่งชำติ	 สภำกำชำดไทย	 เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนวันประกัน
ชีวิตแห่งชำติ	ครั้งที่	12	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	เมื่อวันที่	23	มิถุนำยน	2554	
	 6.21	สนับสนุนกำรจัดพิมพ์สูจิบัตรงำนกำชำดปี	 2555	 เป็นจ�ำนวนเงิน
10,000	 บำท	 เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนกำชำดประจ�ำปี	 2555	 โดย
สภำกำชำดไทย	ก�ำหนดจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	ณ	บริเวณสวนอัมพร	ลำน
พระบรมรูปทรงม้ำ	สนำมหน้ำที่ท�ำกำรส�ำนักพระรำชวัง		
	 6.22	สนับสนุนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรประสำนงำนตรวจสอบข้อมูล
กำรท�ำประกันชีวิตของผู้เสียชีวิตตำมที่ได้รับหนังสือขอควำมร่วมมือจำก		
หน่วยงำน	หรือญำติของผู้เสียชีวิต
	 6.23	สนับสนุนหนังสือควำมรู้ประกันชีวิตให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ	 ท่ีได้มี
หนังสือขอรับหนังสือดังกล่ำวเพื่อน�ำไปเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกัน
ชีวิต

7. การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต

	 7.1		 เสนอส�ำนักงำน	 คปภ.เกี่ยวกับเรื่อง	 สมำคมขอไม่แก้ไขประกำศ					
นำยทะเบยีนเรือ่ง	ก�ำหนดแบบค�ำขอรบัใบอนญุำต		ใบอนญุำต		และเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเป็นตัวแทนประกันภัย	 /	 นำยหน้ำประกันภัย	 และประกำศ										
นำยทะเบยีน	เรือ่ง	ก�ำหนดแบบค�ำขอรบัใบอนญุำต		ใบอนญุำต		และเอกสำร
เกีย่วกบักำรเป็นตวัแทนประกันภยัส�ำหรบักำรประกนัภยัรำยย่อย	ในประเดน็
ส�ำคัญท่ีก�ำหนดให้ต้องมีหนังสืออนุมัติให้ลำออกหรือส�ำเนำหนังสือลำออก
ของบรษิทัเดมิพร้อมท้ังไปรษณย์ีตอบรบั	ซึง่ระบวุนัทีส่่งไปรษณีย์ตอบรบัก่อน
วนัย่ืนค�ำขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชวีติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ	30	วนั	
เนื่องจำกข้อก�ำหนดเดิมมีหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เอำ
ประกันภัยท่ีจะได้รับกำรแจ้งจำกบริษัทและลดปัญหำกำรร้องเรียน	 อีกทั้ง										
มปีระโยชน์ต่อบรษิทัประกนัชวีติเดมิทีเ่คยสงักดั	โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
รำยได้และหน้ีสินของตัวแทนฯ	 ที่ลำออกไปได้	 รวมทั้งยังสำมำถเรียกคืน
เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆจำกตัวแทนคนดังกล่ำวกลับคืนมำได้	 และถือเป็น
ประโยชน์ต่อภำคธุรกิจโดยรวม

	 6.19	Provided	200	medicine	 kits,	worth	 7,600	baht	 to	 the	 charity	
foundations	to	donate	to	the	people	who	were	affected	by	the	flood	to	
commemorate	the	12th	National	Life	Insurance	Day	2011.
	 6.20	Promote	 a	 blood	donation	drive	 by	 inviting	 staff	 of	member	
companies	 to	 join	 the	 blood	 donation	 at	 the	 Thai	 Red	 Cross	 to																								
commemorate	the	12th	National	Life	Insurance	Day	2011	on	June	23,	2011.
	 6.21	Donated	10,000	baht	 to	support	 the	publication	of	a	program	
booklet	 of	 the	 “Red	Cross	Fair	 2012”,	 organized	at	 the	Suan	Amporn	
Garden,	King	Rama	V	Plaza.
	 6.22	Provided	information	on	life	insurance	to	the	agencies	or	relatives	
of	the	dead	insured.
	 6.23	Provided	 life	 insurance	 books	 to	 agencies	 that	 sent	 in	 the															
requests.

7. Development of LifeInsuranceBusiness

	 7.1	 Notified	the	OIC	that	TLAA	would	not	request	for	an	amendment	
to	the	Insurance	Commissioner’s	Notification	Prescribing	the	Form,	License	
Application	Form,	License	and	Documents	Related	to	Insurance	Agents/
Brokers	 and	 the	 Insurance	Commissioner’s	Notification,	 Prescribing									
License	Application	 Form,	 License	 and	Documents	Related	 to	Micro-		
Insurance	Agents	on	an	 issue	relating	to	a	requirement	 that	 the	agent	
must	provide	a	copy	letter	of	resignation	or	a	letter	approving	the	resignation	
from	the	former	employer	and	a	letter	of	acknowledgement	in	which	the	
mailing	date	is	specified	at	least	30	days	before	applying	for	the	agency	
or	broker	 license.	This	 is	because	the	existing	regulations	are	already	
suitable	and	beneficial	to	the	insured	who	would	get	the	notices	from	the	
companies	and	can	prevent	complaint	cases.	It	is	also	beneficial	to	the	
former	employer	because	it	can	verify	income	and	debt	obligation	of	the	
resigning	agents	and	can	ask	for	the	return	of	documents	from	the	agents.	
It	is	also	beneficial	to	the	business	as	a	whole.

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555
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	 7.2	 แสดงควำมคดิเห็นต่อร่ำงแนวทำงกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรด้ำนกำร
ป้องกันกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 7.3	 แสดงควำมเห็นและจัดท�ำข้อมูลเก่ียวกับแนวทำงกำรจัดท�ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำที่มีอัตรำเบี้ยประกันชีวิตใกล้เคียงกับประเทศ	
และด�ำเนินกำรจัดท�ำเงื่อนไขกำรรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิด
พเิศษทีม่เีบีย้ประกนัชวีติต�ำ่	แต่จ�ำนวนเงนิเอำประกันภยัสงู	ส�ำหรบัจ�ำหน่ำย
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีรำยได้น้อย	(ระดับรำกหญ้ำ)	 เสนอส�ำนักงำน	คปภ.
เพื่อน�ำเข้ำชี้แจงต่อคณะกรรมกำรกฤษฏีกำ
	 7.4	 น�ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง	 ร่ำงประกำศคปภ.	 เรื่อง	
หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรรับเงิน	กำรจ่ำยเงิน	กำรตรวจสอบ	และ
กำรควบคุมภำยใน	(ประกันชีวิต/วินำศภัย)	พ.ศ.	2554	โดยอ้ำงอิงกฎหมำย
หรือแนวทำงกำรปฏิบัติของ	กลต.	หรือ	ธปท.เป็นหลัก
	 7.5	 น�ำเสนอร่ำงประกำศ	คปภ.และร่ำงแบบงบกำรเงนิของบรษิทัประกนั
ภัยตำม	IFRS4
	 7.6	 น�ำเสนอควำมเห็นต่อ	 (ร่ำง)	แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำน
กำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	
ส�ำหรบัธรุกจิประกนัภยั	ของส�ำนกังำน	คปภ.	ให้เป็นไปตำมคูม่อืของส�ำนกังำน	
ปปง.	ที่ยังจัดท�ำไม่แล้วเสร็จ	ขอให้ส�ำนักงำน	คปภ.ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง	
หรอืใช้ตำมคูม่อืของส�ำนักงำน	ปปง.เป็นหลกั	เพือ่ลดภำระกำรปฏบิติังำนของ
บริษัทลง
	 7.7	 ให้ควำมร่วมมอืในกำรพจิำรณำกำรก�ำหนดค�ำนยิำมโรคร้ำยแรง	52	
โรค	อย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตไทยโดยรวม
	 7.8		 ก�ำหนดแนวทำงและวธิป้ีองกันมจิฉำชพีทีแ่สวงหำผลประโยชน์โดย
อำศยัช่องทำงจำก	Call	Center	ของธรุกิจประกันชวิีต	กระท�ำโดยกำรน�ำข้อมลู
ผู้เอำประกันภัยที่เสียชีวิตแล้วแอบอ้ำงโทรศัพท์หำญำติผู้เสียชีวิต	 แจ้งว่ำ	
ผูเ้สยีชวิีตได้ท�ำประกันชวิีตไว้และญำตจิะได้รบัเงนิเอำประกนัชวีติจำกบรษิทั	
แต่มีเงื่อนไขว่ำญำติของผู้เสียชีวิตต้องโอนเงินเบี้ยประกันชีวิตงวดสุดท้ำย
เข้ำไปที่บริษัทประกันชีวิต	ทำงหมำยเลขบัญชี	xxx
	 7.9	 ขอผ่อนผนัให้ลกูหนีท้ีไ่ด้รบัควำมเดอืดร้อนจำกอทุกภยั	สำมำรถพกั
ช�ำระหนี้	 เงินต้น	และ/หรือดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนกันยำยน	2554	เป็นต้นไป
จนถึงสิ้นปี	2555	 เช่นเดียวกับมำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกอุทกภัยของธนำคำรแห่งประเทศไทย	 โดยขอให้ไม่นับลูกหนี้
กลุ่มนี้เป็นหนี้ด้อยคุณภำพ	(NPL)	ซึ่งจะมีผลดีในทำงปฏิบัติดังนี้
	 	 7.9.1	 ไม่ต้องมีกำรด้อยค่ำตำมประกำศ	คปภ.	 เรื่อง	 กำรประเมิน

รำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	 2554		
“สินเชื่อที่ค้ำงช�ำระเกินกว่ำ	 90	 วันไม่สำมำรถประเมินรำคำ
ได้เต็มจ�ำนวน	 โดยให้หักลดมูลค่ำหลักประกันลงตำมระยะ
เวลำที่ค้ำงช�ำระ”

	 	 7.9.2	 ไม่ถือเป็นเงินลงทุนด้อยคุณภำพตำมประกำศ	คปภ.	 เรื่อง	
ก�ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์	
วิธีกำร	 และเงื่อนไขในกำรค�ำนวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิต	พ.ศ.	2554

	 7.10	น�ำเสนอควำมเหน็เกีย่วกบัร่ำงแนวทำงกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรด้ำน
กำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ต่อ
ส�ำนักงำน	ปปง.	เพื่อประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงร่ำงดังกล่ำวให้มีควำมเป็นไป
ได้ในทำงปฏิบัติ

	 7.2	 Provided	feedback	opinions	on	the	drafted	anti-money	laundering	
and	financing	of	terrorists	guideline.
	 7.3	 Provide	opinions	and	prepared	 information	on	term	 insurance	
premium	rate	and	condition	clauses	for	special	life	insurance	policy	with	
low	premium	and	high	 sum-insured	 to	 sell	 to	 the	 target	group	whose		
income	level	is	low	in	the	grassroot	areas	of	the	country	to	the	Office	of	
Insurance	Commission.	
	 7.4	 Proposed	the	practical	guidelines	on	the	drafted	OIC	Notification	
on	Criteria,	Methods	and	Conditions	for	Receiving	and	Paying	Money,	
Auditing	and	Internal	Control	(Life	and	Non-life),	B.E.	2011,	based	on	the	
regulations	or	guidelines	issued	by	the	Office	Securities	and	Exchange	
Commission	and	the	Bank	of	Thailand.
	 7.5	 Proposed	the	drafted	OIC	Notification	and	financial	statement	of	
life	insurance	companies,	based	on	IFRS4.
	 7.6	 Provided	feedback	on	the	OIC	Guideline	on	Anti-money	Launder-
ing	and	Financing	of	Terrorism	Measures,	based	on	the	guideline	issued	
by	the	AMLO.	TLAA	asks	the	OIC	to	adjust	the	content	to	be	in	line	with	
the	AMLO	guideline	in	order	to	facilitate	compliance	process.
	 7.7	 Provided	cooperation	to	the	project	to	define	52	dread	illness	to	
be	used	for	the	benefit	of	life	insurance	business.
	 7.8	 Set	 the	guideline	and	preventive	measures	against	 fraudulent	
act	through	life	insurance	call	center	network.	The	person	committed	fraud	
by	calling	the	relatives	of	the	deceased	insured	to	inform	them	that	the	
dead	person	has	an	insurance	coverage	and	that	in	order	to	receive	claim	
payment,	 the	relative	must	remit	 the	 last	 installment	of	premium	to	 the	
company	by	transferring	the	fund	to	account	number	xxx.
	 7.9	 Seek	an	extension	to	a	grace	period	for	premium/interest	payment	
for	the	insured,	affected	by	the	flood	from	September	2011	to	the	end	of	
2012	the	same	way	provided	by	the	Bank	of	Thailand	to	the	debtors.	The	
request	was	not	to	treat	this	debt	as	NPL.	 	
	 	 7.9.1	 The	debt	shall	not	be	depreciated	according	to	the	OIC	

Notification	on	Valuation	of	Assets	and	Liabilities	of	Life	
Insurance	Companies,	B.E.	 2011.	which	 stipulated	 that	
“Debt	which	 has	been	overdue	 for	more	 than	90	days	
cannot	be	fully	valued	and	the	value	of	collateral	shall	be	
decreased	in	relation	to	the	overdue	period.”

	 	 7.9.2	 Shall	not	be	 treated	as	non-performing	 investment	 fund	
according	to	the	OIC	Notification	on	Classification	Capitals	
and	Criteria,	Method	and	Conditions	 for	Calculation	 of	
Capital	Fund	of	Life	Insurance	Company,	B.E.	2011.

	 7.10	Provided	 opinions	 on	 the	 drafted	 guideline	 on	 anti-money													
laundering	and	financing	of	terrorism	to	the	AMLO	to	improve	that	draft	
to	be	more	practical.
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	 7.11	ขอขยำยระยะเวลำในกำรจัดส่งรำยงำนต่ำงๆ	 ของบริษัทให้กับ
ส�ำนักงำน	คปภ.	ออกไปจำกที่เคยก�ำหนดในช่วงเกิดเหตุกำรณ์อุทกภัย
	 7.12	เสนอส�ำนกังำน	คปภ.ให้กำรรบัรองหลกัสตูรกำรอบรมควำมรูเ้พือ่ขอ
ต่ออำยุใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	ครั้งที่	4	ของสถำบันหรือองค์กรที่
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่ำว
	 7.13	เสนอส�ำนักงำน	คปภ.ให้ใช้วิธี	BOOK	VALUE	ในกำรประเมินรำคำ
หุ้น	TII	และ	TRIS	ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับประกำศประเมินรำคำทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทประกันชีวิตข้อ	7	 (3)	 (ข)	 (3)	อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำง
บัญชี	(Price/Book	Value	ratio)	โดยมีสูตรกำรค�ำนวณ	ดังนี้	1	x	OF	BOOK	
VALUE	ทั้งนี้ก�ำหนดให้อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี	(P/B)	เท่ำกับ	1
	 7.14	น�ำเสนอควำมเหน็เกีย่วกบัร่ำงประกำศ	คปภ.เรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีำร
และเงือ่นไขในกำรรบัเงนิ-กำรจ่ำยเงนิ	กำรตรวจสอบ	และกำรควบคมุภำยใน
ของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2554	โดยมีประเด็นส�ำคัญ	คือ
	 	 7.14.1	กำรจ่ำยเงินตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทขึ้นไป	 โดยก�ำหนดให้บริษัท

จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงินนั้น	 ไม่มีควำมสะดวก
ในทำงปฏิบัติ

	 	 7.14.2	คณุสมบัตขิองกรรมกำรอสิระตำมทีก่�ำหนด	ถือเป็นอปุสรรค
ต่อกำรด�ำเนินกำรของบริษัทประกันชีวิต	 เนื่องจำกไม่มีกำร
ก�ำหนดระยะเวลำที่	“เคยเป็น”	

	 	 7.14.3	ค�ำว่ำ	“บริษัท”	ไม่ควรมีควำมหมำยรวมถึง	สำขำของบริษัท
ต่ำงประเทศ	 หรือบริษัทที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ	แต่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

	 	 7.14.4	เสนอแก้ไขค�ำนิยำม	 “บริษัทแม่”	 ให้หมำยควำมว่ำ	 (1)	
นติบิคุคลทีถื่อหุน้ในบรษิทัเกินกว่ำร้อยละห้ำสบิของจ�ำนวน
หุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 แก้เป็น	 ที่ออก
จ�ำหน่ำยแล้ว

	 7.15	ให้ควำมร่วมมอืกับส�ำนกังำน	คปภ.	ในกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของ
ผลติภณัฑ์	Micro	Insurance	ในประเทศไทย	ตำมแนวนโยบำยทีจ่ะสนบัสนนุ
กรมธรรม์ประกันภัยรำยย่อย	(Micro	Insurance)

	 7.16	น�ำเสนอควำมเห็นต่อส�ำนักงำน	คปภ.เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำก
ประกำศ	คปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีำร	และเงือ่นไข	ในกำรจดัสรรเบีย้ประกนั
ภยัไว้เป็นเงนิส�ำรองประกนัภยั	ส�ำหรบักรมธรรม์ประกนัภยัทีย่งัมคีวำมผกูพนั
อยู่	และเงินส�ำรองอื่นของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2554
	 7.17	น�ำเสนอข้อมลูกำรบอกเลกิ/ไม่ต่ออำยสุญัญำเพิม่เตมิประกนัสขุภำพ	
ปี	2552	-	2553	ของบรษิทัประกนัชวีติให้ส�ำนกังำน	คปภ.	โดยระบสุำเหตขุอง
กำรบอกเลิก	หรือไม่ต่ออำยุสัญญำ	พร้อมเหตุผลของภำคธุรกิจโดยรวม

	 7.11	Sought	 an	 extension	 for	 the	 submission	 of	 reports	 that	 life														
insurance	companies	are	required	by	the	OIC	during	the	flood.
	 7.12	Proposed	to	the	OIC	to	endorse	the	training	curriculum	for	the	
4th	 renewal	 of	 agency	 license	 of	 the	 institutions	 or	 organizations	 that	
provide	such	training	courses.
	 7.13	Proposed	to	the	OIC	to	use	book	value	in	the	valuation	of	TII	and	
TRIS	 shares	 the	 same	as	 that	 specified	 in	Section	 7(3)	 (b)	 (3)	 of	 the								
Notification	 on	 Valuation	 of	 Assets	 and	 Liabilities	 of	 Life	 Insurance												
Companies	related	to	price/book	value	ratio	with	the	following	formula:	1	
x	OF	BOOK	VALUE,	whereas	the	P/B	equal	1.
	 7.14	Provide	 opinions	 on	 the	drafted	OIC	Notification	 on	Criteria,	
Method	and	Conditions	for	Receiving	and	Paying	Money,	Auditing	and	
Internal	Control	of	Life	Insurance	Companies,	B.E.	2011	as	follows.	
	 	 7.14.1	The	regulation,	requiring	the	company	pay	a	cross	check	

with	account	payee	only	is	not	practical.
	 	 7.14.2	The	required	qualification	of	an	independent	director	 is	

an	obstacle	to	the	operation	of	 life	 insurance	company		
because	the	regulation	doesn’t	specify	a	period	of	time	
that	the	person	“has	served	as	a	director”	in	the	past.

	 	 7.14.3	The	meaning	of	the	word	“company”	should	not	include	
a	 foreign	company	or	a	company	 registered	 in	 foreign	
country	but	operates	the	business	in	Thailand.

	 	 7.14.4	Proposed	 to	correct	 the	definition	of	 “parent	company”	
from	(1)a	juristic	entity	that	holds	shares	in	a	company	at	
a	ratio	higher	than	50%	of	all	voting	shares	of	the	com-
pany	to	“the	issued	shares”.

	 7.15	Provide	cooperation	to	the	OIC	in	conducting	a	feasibility	study	
on	micro	insurance	in	Thailand	according	to	the	micro	insurance	policy	
of	the	OIC.

	 7.16	Provided	opinions	to	the	OIC	on	impacts	of	the	OIC	Notification	
on	Criteria,	Methods	and	Conditions	for	Allocation	of	Insurance	Reserve	
of	Still	In-Force	Policy	and	Other	Reserves	of	Life	Insurance	Company,	
B.E.	2011.
	 7.17	Provided	information	relating	to	canceling	or	a	refusal	to	renew	
health	insurance	policy	along	with	reasons	of	the	overall	business	sector.	

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555
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	 7.18	เสนอส�ำนกังำน	คปภ.	ให้มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรค�ำนวน	Insurance	
risk	charge	on	RBC	จำกผลกระทบทีเ่กดิจำกประกำศคปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
วิธีกำร	และเงื่อนไข	ในกำรจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็นเงินส�ำรองประกันภัย
ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีควำมผูกพันอยู่	 และเงินส�ำรองอื่นของ
บริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2554	และตำมประกำศ	คปภ.เรื่องกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2554
	 7.19	จัดท�ำข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุน	(Unit-linked	Life	Policy)	ให้กับส�ำนักงำน	คปภ.	น�ำเสนอต่อ						
กรมสรรพำกรพิจำรณำต่อไป
	 7.20	จัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำเสนอกรมสรรพำกรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กำรค�ำนวณส�ำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต	 เพื่อน�ำไปประกอบกำร
พิจำรณำกำรแก้ไขประมวลรัษฎำกรมำตรำ	65	ตรี	(1)	ก
	 7.21	เสนอส�ำนักงำน	 คปภ.	 เรื่อง	 ขอให้พิจำรณำเพิ่มค�ำชี้แจงในแบบ		
ปผช.1	และแบบ	ปผช.2	ของค�ำสั่งนำยทะเบียนที่	 1/2552	 เรื่อง	 ให้บริษัท			
เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัประกนั
ชีวิต	เพื่อควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ
	 7.22	เสนอแก้ไขปรบัปรงุข้อควำมมำตรำ	10	แห่งพระรำชบญัญตัปิระกนั
ชวีติ	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบัญญัตปิระกันชวิีต	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	
2551
	 7.23	เสนอให้ภำครัฐพิจำรณำปรับลดอัตรำภำษีธุรกิจเฉพำะรวมภำษี					
ท้องถิ่นที่จัดเก็บจำกบริษัทประกันชีวิตจำกอัตรำร้อยละ	 2.75	 เป็นร้อยละ	
0.01	 เช่นเดียวกับสถำบันกำรเงินตำมมำตรำ	4	แห่งพระรำชกฤษฎีกำออก
ตำมควำมในประมวลรษัฎำกรว่ำด้วยกำรลดอตัรำรษัฎำกร	(ฉบบัที	่469)	พ.ศ.	
2551
	 7.24	เสนอควำมเห็นต่อร่ำงประกำศ	คปภ.เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และ
เงือ่นไขในกำรรบัเงนิ	กำรจ่ำยเงนิ	กำรตรวจสอบ	และกำรควบคมุภำยในของ
บริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2555
	 7.25	เสนอส�ำนกังำน	คปภ.ขอยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	และ	ภำษธีรุกจิ
เฉพำะของธุรกรรมตำม	Credit	 Support	Annex	 (CSA)	 เนื่องจำกกำรท�ำ										
ธุรกรรมดังกล่ำวมีลักษณะเหมือนกับกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์โดยมี													
สญัญำขำยหรือซื้อคืน	 ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีธุรกิจเฉพำะและภำษีเงินได้
นิติบุคคล
	 7.26	ปรับปรุงใบสมัครสอบควำมรู ้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตในส่วนกลำง	 (กรุงเทพฯ)	 โดยเพิ่มข้อ	 9	ดังนี้	 “ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สมำคมประกันชีวิตไทยตัดสิทธิกำรสมัครสอบฯ	หำกข้ำพเจ้ำกระท�ำกำร
ทุจริตเกี่ยวกับกำรสอบฯ	หรือมีส่วนร่วมในกำรทุจริตกำรสอบฯ	 	นับแต่วันที่
ได้กระท�ำกำรนั้น		ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นข้ำพเจ้ำยินยอมให้สมำคมประกัน
ชีวติไทยเปิดเผยข้อมลูกำรทจุริตดังกล่ำว		ให้แก่		บริษัทประกันชีวติ			สถำบัน	
และ/หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้อง		รวมทัง้ตกลงยนิยอมให้หน่วยงำนต่ำงๆ	
ดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลน้ันเพื่อประโยชน์ของธุรกิจประกันชีวิตและประชำชน		
และสัญญำว่ำจะไม่ยกเลิกเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว		และจะไม่
ใช้สทิธใิด	ๆ 	ฟ้องร้องหรอืเรยีกร้องเอำจำกสมำคมประกนัชวีติไทยทัง้ทำงแพ่ง
และทำงอำญำ		อันเนื่องมำจำกกำรที่สมำคมได้ด�ำเนินกำร		ดังกล่ำวข้ำงต้น		
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้เข้ำใจและยืนยันปฏิบัติตำมข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น
ทกุประกำร”	ทัง้นี	้ให้เริม่มผีลใช้ได้ตัง้แต่วนัที	่25	พฤษภำคม	2555	เป็นต้นไป

	 7.18	Proposed	to	the	OIC	to	change	the	insurance	risk	charge	on	RBC	
calculation	method	from	the	impacts	caused	by	the	OIC	Notification	on	
Criteria,	Method	and	Conditions	 for	Allocating	Premium	as	 Insurance	
Reserve	for	Still	In	Force	Policies	and	other	Reserves	by	Life	Insurance	
Company,	B.E.	2011	and	the	OIC	Notification	on	Valuation	of	Assets	and	
Liabilities	of	Life	Insurance	Company,	B.E.	2011.
	 7.19	Prepared	information	on	tax	benefits	for	unit-linked	life	insurance	
policy	for	the	OIC	who	would	further	submit	the	information	to	the	Revenue	
Department.
	 7.20	Provided	additional	 information	on	reserve	calculation	criteria,	
used	by	life	insurance	companies	to	be	used	by	the	Revenue	Department	
to	support	its	consideration	on	an	amendment	of	Section	65	bis	(1)	of	the	
Revenue	Code.
	 7.21	Proposed	to	the	OIC	to	consider	adding	clarification	in	Por	Phor	
Chor	1	and	2	forms	in	the	Insurance	Commissioner’s	Order	No.	1/2552	
on	Requiring	Life	Insurance	Company	to	Disclose	Information	on	Finance	
and	Operation	of	the	Company	in	order	to	ensure	practicality.
	 7.22	Proposed	to	make	an	amendment	and	improvement	to	Section	
10	of	Life	Insurance	Act,	B.E.	1992,	as	amended	by	Life	Insurance	Act	
(No.	2),	B.E.	2008.
	 7.23	Proposed	to	the	government	sector	to	decrease	specific	business	
tax	including	local	tax,	collected	from	life	insurance	companies	from	2.75%	
to	0.01%.	the	same	rate	charged	on	financial	institutions	in	pursuance	to	
Section	4	of	the	Royal	Decree,	issued	under	the	Revenue	Code	related	
to	the	decrease	of	tax	(No.	469).
	 7.24	Provided	opinions	on	the	OIC	Notification	on	Criteria,	Methods	
and	Conditions	for	Receiving	and	Paying	Money,	Auditing	and	Internal	
Control	of	Life	Insurance	Companies,	B.E.	2012.
	 7.25	Asked	 the	OIC	 for	 an	 exemption	 on	 corporate	 and	 specific												
business	 taxes	on	Credit	Support	Annex	(CSA)	because	 the	nature	of	
such	 transaction	 is	 the	 same	as	purchasing	 or	 selling	 securities	with		
selling	 or	 buy	back	 contract	which	 is	 exempted	 from	corporate	 and				
specific	business	taxes.
	 7.26	Added	Section	9	to	an	agency	license	examination	application	
form	as	follows:	“I	agree	to	allow	the	Thai	Life	Assurance	Association	to	
void	my	right	to	apply	for	the	agency	license	examination	if	I	committed	
a	fraud	in	the	exam	or	has	any	part	in	exam	fraud,	from	the	date	that	the	
action	was	committed.	If	necessary,	I	shall	agree	to	allow	the	Thai	Life	
Assurance	Association	 to	 disclose	 information	 on	 such	 fraud	 to	 life													
insurance	companies	and	other	 related	 institutions	or	agencies.	 I	also	
agree	to	allow	those	agencies	to	disclose	such	information	for	the	benefit	
of	life	insurance	business	and	the	public	and	promised	not	cancel,	revoke	
such	 consent	 and	 shall	 not	 exercise	 any	 right	 to	 sue	 or	 to	 claim	 for										
compensation	from	Thai	Life	Assurance	Association	for	taking	such	action.	
I	certify	that	I	understand	and	shall	comply	with	this	provision”	This	new	
provision	shall	become	effective	as	of	May	25,	2012,	henceforth.
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	 7.27	เสนอควำมเห็นส�ำนักงำน	 คปภ.เก่ียวกับกำรจัดส่งรำยงำนตำม
ประกำศ	คปภ.	เรื่อง	ก�ำหนดแบบ	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	เงื่อนไข	และระยะเวลำ
กำรส่งรำยงำนประจ�ำปี	กำรค�ำนวณควำมรบัผดิตำมกรมธรรม์ประกนัภยัของ
บริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2554
	 7.28	เสนอส�ำนกังำน	คปภ.ขอเพิม่ตวัแปรในสตูรค�ำนวณเงนิกองทุนตำม
ระดับควำมเสี่ยงแบบรำยเดือน	และขอให้พิจำรณำหลักกำรประเมินมูลค่ำ	
Mark	to	market	ของ	Policy	loan	ที่ส�ำนักงำน	คปภ.ก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ	
7	เนือ่งจำกไม่สะท้อนควำมเป็นจรงิในกำรด�ำเนนิงำนในปัจจบุนัส�ำหรบับรษิทั
ประกันชีวิตบำงบริษัทที่มี	Internal	Model	ที่ดี	สำมำรถ	Mark	to	market	ใน	
Policy	loan	ได้ดีกว่ำร้อยละ	7
	 7.29	เสนอขอเข้ำพบหำรือกับส�ำนักงำน	 คปภ.เก่ียวกับกำรจัดท�ำร่ำง
แบบรำยงำนข้อมูลกำรประกันภัยต่อ	เพื่อใช้ในกำรก�ำกับและติดตำมกำรท�ำ
ประกันภัยต่อของบริษัทให้สอดคล้องตำมประกำศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์					
วธิกีำร	และเงือ่นไขในกำรประกันภยัต่อของบรษิทัประกันชวิีต	ทัง้น้ี	ร่ำงดงักล่ำว
มีควำมคล้ำยคลึงกับของธุรกิจประกันวินำศภัย	 ซึ่งบำงแบบรำยงำนธุรกิจ
ประกันชีวิตไม่มีข้อมูลที่จะสำมำรถกรอกให้ได้ตำมที่ต้องกำร

8. การปรับปรุงการบริหารงานของสมาคม

	 8.1	แก้ไขข้อบังคับสมำคม	หมวด	1	ข้อ	3	ที่มีกำรก�ำหนดสถำนที่ท�ำกำร
สมำคม	 (เดิม)	 ว่ำ	 “ส�ำนักงำนของสมำคมนี้ตั้งอยู ่ที่	 เลขที่	 388	 อำคำร
อำมีโก้ทำวเวอร์	 ชั้น	 9	 ถนนสี่พระยำ	 แขวงมหำพฤฒำรำม	 เขตบำงรัก	
กรุงเทพมหำนคร	 	 10500”	 โดยแก้ไขเป็น	 “ส�ำนักงำนของสมำคมน้ีตั้งอยู่
ที่	 เลขท่ี	 36/1	ซอยสะพำนคู่	 ถนนพระรำมที่	 4	แขวงทุ่งมหำเมฆ	 เขตสำทร	
กรุงเทพมหำนคร	 10120”	 เพื่อรองรับกำรบริหำรงำนของสมำคมหลังจำกมี
กำรย้ำยที่ท�ำกำรใหม่
	 8.2	แต่งตั้งให้นำงธนำรักษ์	 	 แก้วสีงำม	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธุรกำรและกำร
พนักงำน	เป็นผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำรและกำรพนักงำน	แทนคนเดิมที่ลำออก
	 8.3	รับพนักงำนระดับปฏิบัติกำรเพิ่ม	2	ต�ำแหน่ง	คือ	(1)	นำยภำณุวัฒน์		
จนิดำไทย	ต�ำแหน่งพนกังำนฝ่ำยธรุกำรและกำรพนกังำน	เริม่ปฏบิตังิำนวนัที	่
16	ก.พ.	55		และ	(2)	นำยพิศุทธิ์		แพรชัย		ต�ำแหน่งพนักงำนฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ		เริ่มปฏิบัติงำนเมื่อวันที่	18	มิ.ย.	55
	 8.4	จ�ำหน่ำยอปุกรณ์ส�ำนกังำนเก่ำของสมำคม	และตดัจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิ
ตำมบัญชี	เนื่องจำกได้ด�ำเนินกำรย้ำยสถำนที่ท�ำกำรจำกอำคำรอำมีโก้	มำที่	
36/1	ซอยสะพำนคู่	ถนนพระรำมที่	4	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กทม.
	 8.5	ปรบัปรงุกำรบริกำรจดัอบรมควำมรูเ้พือ่ขอรบัและขอต่ออำยใุบอนญุำต
เป็นตัวแทนประกันชีวิตและนำยหน้ำประกันชีวิตให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำง							
ต่อเนื่อง
	 8.6	หำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทุจริตในกำรสอบขอรับ														
ใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	พร้อมวิธีกำรป้องกัน
	 8.7	ปรับปรุงสวัสดิกำรของพนักงำนสมำคมใหม่ให้มีควำมเหมำะสมกับ
สภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน	ดังต่อไปนี้
	 	 8.7.1	การรับเงินบ�าเหน็จ : จำกระเบียบเดิมที่ก�ำหนดให้พนักงำน

สมำคมที่มีอำยุกำรท�ำงำนตั้งแต่	 10	ปีขึ้นไปจะได้รับบ�ำเหน็จ
กำรท�ำงำนเมื่อลำออกหรือปลดเกษียณ	 โดยคิดค�ำนวณ
บ�ำเหนจ็จำกอตัรำเงนิเดอืนครัง้สดุท้ำยคณูกับจ�ำนวนปีทีเ่ข้ำมำ
ท�ำงำนนัน้	ในระเบยีบใหม่จะให้เฉพำะกบัพนกังำนเก่ำ	ส�ำหรบั
พนกังำนใหม่ทีเ่ริม่บรรจตุัง้แต่วนัที	่1	พฤศจกิำยน	2554	เป็นต้นไป	
จะไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรนี้

	 7.27	Proposed	opinions	 on	 the	OIC	on	 the	 submission	 of	 reports						
according	to	the	OIC	Notification	on	Forms,	Criteria,	Methods,	Conditions	
and	 Time	 Frame	 for	 Submitting	Annual	Report	 on	 the	Calculation	 of													
Liability	Under	Insurance	Policy	of	Life	Insurance		Companies,	B.E.	2011.
	 7.28	Proposed	 to	 the	OIC	 to	 add	 a	 variable	 into	 an	RBC	capital											
calculation	formula	and	the	mark	to	market	valuation	of	policy	loan.	The	
OIC’s	7%	is	not	practical	in	current	situation.
	 7.29	Request	for	a	consultation	meeting	with	the	OIC	to	discuss	the	
drafting	of	the	reinsurance	report	form	to	be	used	by	the	OIC	to	regulate	
and	 follow	up	on	 reinsurance	activities	of	 life	 insurance	companies	 in	
pursuance	to	the	OIC	Notification	on	Criteria,	Methods	and	Conditions	for	
Reinsurance	of	Life	Insurance	Company.	Some	of	the	report	form	is	not	
applicable	to	life	insurance	business.

8. The Improvement of TLAA Administration

	 8.1	 Made	an	amendment	to	Section	1	(3)	of	TLAA	Article	of	Association	
from	“The	Office	of	the	Thai	Life	Assurance	Association	is	located	at	388	
Amigo	Tower,	Fl.	9,	Si	Phraya	Rd.,	Mahapruetaram	Sub-district,	Bangrak	
District,	BKK	10500”	to	“36/1	Soi	Saphanku,	Rama	4	Road,	Tungmahamek	
Sub-district,	Sathorn	District,	Bangkok	10120.”
	 8.2	 Appointed	Mrs.	Tanarak	Kaewseengarm,	an	administration	and	
personnel	staff	as	the	Manager	of	Administration	and	Personnel	Department,	
replacing	the	one	who	has	resigned.
	 8.3		Recruited	2	new	staffs:	(1)	Mr.	Panuwat	Jindathai,	an	Administrative	
and	Personnel	staff,	starting	 from	February	16,	2012	and	(2)	Mr.	Pisut	
Praechai,	an	IT	Staff,	starting	from	June	18,	2012.
	 8.4	 Disposed	and	amortized	office	equipment	after	TLAA	moved	the	
office	from	Amigo	Tower	to	the	current	address	of	to	36/1	Soi	Saphanku,	
Rama	4	Road,	 Tungmahamek	Sub-district,	 Sathorn	District,	Bangkok	
10120.
	 8.5	 Improved	 the	 training	courses	and	agency	and	broker	 license	
renewal	services.
	 8.6	 Improved	corrective	and	preventive	measures	against	 fraud	 in	
agency	license	examination.
	 8.7	 Improved	TLAA	staff	benefit	plans	to	be	in	line	with	current	situation	
as	follows:
	 	 8.7.1	Pension:	According	to	the	current	regulation,	TLAA	staff	who	

has	worked	for	period	is	more	than	10	years	or	more	shall	
receive	a	pension	when	resigning	or	retiring	at	a	sum	of	the	
last	salary	multiply	by	the	number	of	years	of	employment.	
However,	according	to	a	new	regulation,	the	staff	who	was	
recruited	as	of	November	1,	2011,	henceforth,	shall	not	be	
entitled	to	this	benefit.

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012



40
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012

  8.7.2 การรบัเงนิรางวลัตอบแทนท�างานครบ 15 ปี :	จำกระเบยีบ
เดิมที่ก�ำหนดให้พนักงำนสมำคมที่ปฏิบัติงำนครบ	15	ปี	 จะได้รับเงินรำงวัล
ตอบแทนเท่ำกับเงินเดือนเดือนล่ำสุดเป็นจ�ำนวน	1	เดือนนั้น	ในระเบียบใหม่
จะให้เฉพำะกับพนักงำนเก่ำ	 ส�ำหรับพนักงำนใหม่ที่เริ่มบรรจุตั้งแต่วันที่	 1	
พฤศจกิำยน	2554	เป็นต้นไป	จะไม่มสีทิธไิด้รบัสวสัดกิำรนี้
  8.7.3 การรับเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ : 
	 	 	 	 พนักงำนเก่ำ	 ให้ได้รับเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพด้วย	

โดยสมำคมช่วยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนตำมที่สมำชิกจ่ำยแต่
ไม่เกนิร้อยละ	5	ของเงนิเดอืน	และยงัมสีทิธไิด้รบัเงนิบ�ำเหนจ็
และเงินรำงวัลตอบแทนท�ำงำนครบ	15	ปี	ในข้อ	8.7.1	และ	
8.7.2	เช่นเดิม

	 	 	 	 พนักงำนใหม่ที่เริ่มบรรจุตั้งแต่วันที่	 1	 พฤศจิกำยน	 2554	
เป็นต้นไป	สมำคมช่วยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนโดย	ปีที่	 1	ถึง				
ปีท่ี	 5	 จ่ำยในอัตรำร้อยละ	5	ตั้งแต่ปีที่	 5	แต่ไม่เกิน	 10	ปี	
จ่ำยในอัตรำร้อยละ	6	และเกิน	10	ปีเป็นต้นไป	จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ	7	ของเงินเดือน	และจะไม่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จและ
เงนิรำงวัลตอบแทนท�ำงำนครบ	15	ปี	ตำมข้อ	8.7.1	และ	8.7.2

	 	 8.7.4	 กำรพจิำรณำเงนิเดอืนพนกังำน	:	ให้สมำคมพจิำรณำก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำปรับเงินเดือนประจ�ำปีของ
พนักงำน	 โดยก�ำหนดขั้นสูงสุดของแต่ละต�ำแหน่งงำนตำม
ควำมเหมำะสมของต�ำแหน่งงำนและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ

	 8.8	 กำรดูแลอำคำรสมำคม	:
	 	 8.8.1	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือผู้จัดกำรบริหำรอำคำรส�ำนักงำน

ของสมำคม	เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของกำร
จัดกำรอำคำรสมำคม

	 	 8.8.2	 วำงแผนกำรป้องกันน�้ำท่วม	 โดยเฉพำะระบบป้องกันและ
ระบบรองรับกำรด�ำเนินกำรของสมำคมให้มีควำมปลอดภัย
และเกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด	 ทั้งนี้เนื่องจำกขณะนี้เกิด
มหำอทุกภยัในประเทศไทยครอบคลมุพืน้ทีห่ลำยจงัหวดัรวม
ทั้งกรุงเทพด้วย

	 	 8.8.3	 เปิดกำรให้บริกำรห้องประชุม	สัมมนำ	แก่บริษัทสมำชิก	โดย
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร

	 8.9	 ในช่วงเกิดวิกฤติมหำอุทกภัยสมำคมได้มีกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้
	 	 8.9.1	 จัดให้มีกำรคุมสอบควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทน

ประกันชีวิตเป็นรำยบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ตำมปกติ	

	 	 8.9.2	 จัดท�ำแผนธุรกิจต่อเนื่อง	 (BCP/BCM)	 ส�ำหรับกำรจัดสอบ
ควำมรู้ฯ	ในส่วนภูมิภำคที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย	

	 	 8.9.3	 จัดท�ำแผนช่วยเหลือเยียวยำพนักงำนของสมำคมที่ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย		เช่น	เงินช่วยเหลือบรรเทำ
ควำมเดอืดร้อนเบือ้งต้นแก่พนกังำนทีบ้่ำนถกูน�ำ้ท่วมรำยละ	
5,000	บำท		เงินกู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกผลกระทบอุทกภัยแบบ
ไม่มีดอกเบี้ย	รำยละ	50,000	บำท	เป็นต้น

  8.7.2 The 15 Year of Employment Award:	According	to	the	current	
regulation,	 TLAA	staff	who	has	worked	 for	 a	period	of	 15	 years	 shall				
receive	a	money	award	for	the	sum	equal	to	the	last	one	month	salary	but		
according	 to	 a	 new	 regulation,	 the	 staff	 who	 was	 recruited	 as	 of																				
November	1,	2011,	henceforth,	shall	not	be	entitled	to	this	benefit.
  8.7.3 Contribution to Providence Fund Reserve: 
	 	 	 	 The	 staff	 who	 have	 been	 with	 TLAA	 since	 before																					

November	1,	2011	shall	also	receive	a	contribution	to	the	
providence	fund	as	well.	TLAA	is	to	pay	an	amount	equal	
to	what	the	staff	pays	but	not	more	than	5%	of	the	salary	
and	shall	be	entitled	to	the	pension	and	money	reward	at	
the	15th	year	anniversary,	specified	in	8.7.1	and	8.7.2.

	 	 	 	 The	new	staff	who	joined	TLAA	as	of	November	1,	2011	
shall	receive	the	contribution	from	TLAA	as	follows:	5%	in	
a	period	from	1st	year	to	5th	year,	6%	in	a	period	between	
the	5th	to	not	more	than	the	10th	year	and	7%	in	a	period	
after	 10	 years	and	 shall	 not	be	entitled	 to	 the	15	 year		
reward,	specified	in	8.7.1	and	8.7.2.

	 	 8.7.4	Salary	Increase	Review:	TLAA	has	been	instructed	to	set	
up	a	criteria	for	annual	reviewing	staff	salary	adjustment	by	
setting	the	maximum	level	of	each	position,	based	on	the	
suitability	of	the	position	and	responsibility.

	 8.8	 Maintenance	of	TLAA	Building
	 	 8.8.1	Appointed	a	committee	or	a	building	manager	to	look	after	

the	management	of	the	building.
	 	 8.8.2	Set	up	a	flood	prevention	plan	to	ensure	safety	and	minimum	

damage	during	the	flood.
	 	 8.8.3	Making	meeting	rooms	available	for	meeting	and	seminar	

by	member	companies	at	reasonable	rental	rate.
	 8.9	 Activities	Implemented	by	TLAA	During	the	Flood	Disaster.
	 	 8.9.1	Provided	agency	license	examination	supervision	for	each	

member	company	in	Bangkok	and	in	the	provinces.
	 	 8.9.2		Prepared	 the	 BCP/BCM	 plan	 for	 agency	 l icense																									

examinations	in	the	provinces	during	the	flood.
	 	 8.9.3	Provided	assistance	to	TLAA	staff	who	were	affected	by	the	

flood	by	giving	5,000	baht	assistant	fund	to	each	affected	
staff	and	an	interest	free	loan	of	not	more	than	50,000	baht	
for	each	affected	staff.
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	 8.10	จัดสรรเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ
สมำคมตลอดทั้งปี	 2555	 เนื่องจำกสมำคมมีภำระหนี้สินเงินกู้กับธนำคำร										
ธนชำต	จ�ำกดั	(มหำชน)	เพือ่น�ำมำก่อสร้ำงอำคำรสมำคม	เมือ่วนัที	่2	กมุภำพนัธ์	
2554	โดยมรีะยะเวลำเงนิกู	้15	ปี	(Grace	Period	2	ปี)	อตัรำดอกเบีย้	2	ปีแรก	
4%	ต่อปี	ปีที่	3	-	12	FDR	(6	mos)	+	2.45%	ต่อปี	และปีที่	13	-	15	FDR	(6	
mos)	+	2.80%	ต่อปี	เงื่อนไขกำรช�ำระ	ปีที่	3	-	5	ช�ำระเงินต้น	5	แสนบำท/
เดือน	ปีที่	6	-	11	ช�ำระเงินต้น	7.5	แสนบำท/เดือน	และปีที่	12	-	15	ช�ำระคืน
เงินต้น	1	ล้ำนบำท/เดือน	(งวดสุดท้ำยช�ำระที่เหลือทั้งหมด)
	 8.11	วำงแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมหลักส�ำหรับงำนพิธีเปิดป้ำยอำคำร
สมำคมท่ีก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่	 12	 -	 13	กรกฎำคม	2555	 โดยแบ่งเป็น	 3	
กจิกรรม	ได้แก่	(1)	พธิสีงฆ์	(2)	พธิรีบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	และ	
(3)	งำนเลี้ยงสังสรรค์
	 8.12	ขอต่อสญัญำจ้ำงด�ำเนนิกำรจดัสอบควำมรูเ้พือ่ขอรบัใบอนญุำตเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	ปี	 2555	กับส�ำนักงำน	
คปภ.	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกำยน	2554	
	 8.13	จัดท�ำระบบโปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรข้อสนเทศตัวแทน
ประกันชีวิต	 โดยให้ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของสมำคมและบริษัทที่รับจ้ำง
ด�ำเนินกำร	มีกำรจัดท�ำอย่ำงรอบคอบโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
	 8.14	ปรับปรุงวิธีกำรตั้งส�ำรองกองทุนเงินบ�ำเหน็จพนักงำนสมำคม	ตำม
มำตรฐำนบัญชีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้เป็นกำรบันทึกค้ำงจ่ำย
กองทุนเงินบ�ำเหน็จพนักงำนที่ได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำก่อนวันท่ี	
1	พฤศจิกำยน	2554

9. การพัฒนาบุคลากรของสมาคมประกันชีวิตไทย 

	 9.1	 ให้	นำงบญุกำญจน์		รตันำวิบูลย์	ผูจ้ดักำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน	
เข้ำร่วมกำรสมัมนำ	เรือ่ง	“กำรคุม้ครองเงนิฝำกและกำรก�ำกบัดแูลสถำบนักำร
เงิน”	จัดโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง	เมื่อวันที่	5	สิงหำคม	2554
	 9.2	 ให้	นำยมงคล	เอี่ยมโภคลำภ	ผู้จัดกำรฝ่ำยประสำนงำนและควำม
ร่วมมือ	 เข้ำร่วมกำรเสวนำ	 เรื่อง	 “นวัตกรรมประกันภัยสู่กำรเปลี่ยนแปลง”				
จดัโดย	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนั
ภัย	เมื่อวันที่	3	กันยำยน	2554
	 9.3	 ให้	นำยพชิำ	สริโิยธนิ	รองผูอ้�ำนวยกำรสมำคมประกนัชีวติไทย	และ
นำงบุญกำญจน์	 รัตนำวิบูลย์	 ผู้จัดกำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน	 เข้ำร่วม
กำรสัมมนำเผยแพร่ผลงำนวิจัย	เรื่อง	“แผนยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ตลำดสำขำ
บรกิำรด้ำนกำรเงนิในประเทศลำวและกัมพชูำภำยใต้แผนกำรเป็นประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีนในปี	2558”	จดัโดยส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั	เมือ่วนัท่ี	9	
กันยำยน	2554
	 9.4	 ให้	 นำงสำวมะยุรี	 หงษำ	ผู้จัดกำรฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ	
และนำงพิมพ์นิภำ	สุวรรณไตรย์	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์	 เข้ำร่วมกำร
สมัมนำวชิำกำร	เรือ่ง	“กำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542”	จดัโดยส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	
เมื่อวันที่	13	กันยำยน	2554
	 9.5	 ให้	นำงบษุรำ	อึง๊ภำกรณ์	ผูอ้�ำนวยกำรสมำคมประกันชวีติไทย	และ
นำงสำวจริำภรณ์	นำคประกอบ	เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยนโยบำยและแผนงำน	เข้ำร่วม
กำรสมัมนำรบัฟังควำมคดิเหน็ร่ำงแผนแม่บทกระทรวงพำณิชย์ในระยะ	10	ปี		
จัดโดยสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	เมื่อวันที่	22	กันยำยน	2554

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012

	 8.10	Allocated	enough	cash	flow	for	the	year	of	2012	because	TLAA	
has	high	debt	burden	with	Thanachart	Bank.	TLAA	took	the	loan	from	the	
bank	to	be	used	for	the	construction	of	its	office	building.	The	loan	was	
borrowed	on	February	2,	2011	with	15	year	payback	period	(2	years	grace	
period),	with	the	interest	in	the	first	2	year	at	2%,	the	3rd	-	12th	year	FDR	
(6mos)+2.45%	per	year,	the	13th	-	15th	FDR	(6	mos)	+	2.80%	per	year.	
Payback	condition:	the	3rd	-	5th	year,	500,000	baht	of	principal	per	month,	
the	6th	-	11th,	750,000	baht	of	principal/month	and	the	12th	-	15th,	1	million	
baht	principal	per	month.	The	rest	of	the	loan	is	paid	off	in	the	last	month.
	 8.11	Planned	for	main	activities	to	be	conducted	on	the	opening	of	
TLAA	building	during	July	12	-	13,	2012	e.g.	(1)	religious	ceremony	(2)	
welcoming	H.R.H.	Princess	Sirindhorn	(3)	Reception.
	 8.12	Renewed	the	agency	license	exam	service	contract	for	Bangkok	
and	the	provinces	with	the	Office	of	Insurance	Commission	on	November	
8,	2011.
	 8.13	Set	up	agency	information	exchange	system	and	ensure	that	all	
responsible	staff	at	TLAA	and	member	companies	are	performing	their	
duties	with	discretion	and	legally.
	 8.14	Improved	staff	pension	reserve	allocation	method	according	to	
related	accounting	standard	as	accrued	pension	fund	of	staff	who	have	
been	recruited	as	full	time	staff	before	November	1,	2011.

9. TLAA Staff Development

	 9.1	 Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon,	Manager	of	Policy	and	Planning	
Department	to	attend	a	seminar	on	“Deposit	Protection	and	Regulation	
of	Financial	Institutions”,	organized	by	the	Fiscal	Policy	Department	on	
August	5,	2011.
	 9.2	 Assigned	Mr.	Mongkol	 Iampokalarp,	Manager	of	Cooperation	
and	Coordination	Department	to	attend	a	panel	discussion	on	“Insurance	
Innovation	 Towards	Change”,	 organized	 by	 the	Office	 of	 Insurance										
Commission	on	September	3,	2011.
	 9.3	 Assigned	Mr.	Picha	Siriyodhin,	TLAA	Vice	Executive	Director	and	
Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	 Policy	 and	 Planning																					
Department	to	attend	a	seminar	on	“Strategy	To	Enter	Financial	Market	
in	 Laos	 and	Cambodia	 under	AEC	 in	 2015”,	 organized	by	 the	 Fiscal	
Policy	Department	on	September	9,	2011.
	 9.4	 Ms.	 Mayuree	 Hongsa,	 Manger	 of	 Information	 for	 industry																			
Development	Department	and	Mrs.	Pimnipa	Suwantrai,	a	public	relations	
staff	to	attend	a	seminar	on	“Compliance	with	the	Anti-Money	Laundering	
and	Combating	the	Financing	of	Terrorism	Act,	B.E.	1999”,	organized	by	
the	Anti-Money	Laundering	Office	on	September	13,	2011.	
	 9.5	 Mrs.	 Busara	 Ungphakorn,	 TLAA	 Executive	 Director	 and																			
Ms.	Jiraporn	Nakprakorb,	Policy	and	Planning	staff	to	attend	a	seminar	
on	the	10	Year	Master	Plan	of	the	Ministry	of	Commerce,	organized	by	
the	Sasin	Institute	on	September	22,	2011.
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	 9.6	 ให้	 นำงบุษรำ	 	 อึ๊งภำกรณ์	 	 ผู้อ�ำนวยกำรสมำคมประกันชีวิตไทย										
เข้ำร่วมกำรสัมมนำเรื่อง	 “ทิศทำงเศรษฐกิจประเทศไทย	ปี	 2555”	 จัดโดย	
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจฯ	วุฒิสภำ	เมื่อวันที่	27	กันยำยน	2554
	 9.7	 ให้	นำงบญุกำญจน์		รตันำวบูิลย์		ผูจ้ดักำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน	
เข้ำร่วมกำรสมัมนำ	National	Bond	Conference	“Reaching	Out	to	Global	
Investor”	จัดโดย	สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย	เมื่อวันที่	16	มกรำคม	2555
	 9.8	 ให้ผูแ้ทนสมำคมเข้ำร่วมงำนสมัมนำ	“จบัตำวกิฤตเศรษฐกจิโลก			สร้ำง
ภูมิคุ้มกันธุรกิจไทย”	จัดโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	 เมื่อวันที่	9	กุมภำพันธ์	
2555	ผู้แทนสมำคมที่เข้ำร่วมสัมมนำ	ดังนี้
	 	 (1)	 นำงบุษรำ		อึ๊งภำกรณ์		
	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรสมำคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นำยมงคล		เอี่ยมโภคลำภ			
	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมือ
	 	 (3)	 นำงบุญกำญจน์		รัตนำวิบูลย์			
	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน
	 9.9	 ให้เจ้ำหน้ำที่สมำคมประกันชีวิตไทยเข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตร	
“ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ”	 รุ่นที่	 12	 จัดโดย	สมำคม
ควำมมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 14	 -	 17	กุมภำพันธ์	 2555	
ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพ	พนักงำนที่เข้ำร่วมกำรอบรม	ดังนี้
	 	 (1)	 นำยกัมปนำท		ไชยรักษ์			
	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำตัวแทนประกันชีวิต
	 	 (2)	 นำยมงคล		เอี่ยมโภคลำภ			
	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมือ
	 	 (3)	 นำงสำวนิอร		ศิริเลิศพิทักษ์	
	 	 	 	เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ
	 9.10	ให้	 นำงสำวอุมำพร	 	 ศรีศุภผล	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน										
เข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำร	 50th	 Anniversary	 International	 Taxation		
Symposium	จัดโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง	เมื่อวันที่	15	มีนำคม	2555
	 9.11	ให้	 ว่ำที่	 ร.ต.	 หญิงปวริศำ	สุทธิเวชชะกร	ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน	เข้ำร่วมกำรสัมมนำเรื่อง	“100	ประเด็น	กำรแก้ไขเอกสำรรำยจ่ำยให้
สรรพำกรยอมรับ”	จัดโดย	ธรรมนิติ	เมื่อวันที่	20	มีนำคม	2555
	 9.12	ให้	นำงสำวจุรำวรรณ		สุทธิจันทร์		เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	
เข้ำร่วมกำรสัมมนำเรื่อง	 “จับประเด็นร้อนกับปัญหำกำรหักภำษี	ณ	ที่จ่ำย
ส�ำหรับนักบัญชี”	จัดโดย	ธรรมนิติ	เมื่อวันที่	30	มีนำคม	2555
	 9.13	ให้	 นำงสำวอุมำพร	 	 ศรีศุภผล	 	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน										
เข้ำร่วมกำรสัมมนำเรื่อง	“39	ประเด็นควำมผิดพร้อมวิธีแก้ไขภำษีมูลค่ำเพิ่ม
และกำรบันทึกบัญชีอย่ำงเหนือชั้น”	จัดโดย	ธรรมนิติ	 เมื่อวันที่	19	 เมษำยน	
2555
	 9.14	ให้	นำงศุภรดำ		ร่วมเจริญ		เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	เข้ำร่วม
กำรสัมมนำเรื่อง	“7	เทคนิค	20	วิธีทำงภำษีมุ่งสู่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/แคชเชียร์
มืออำชีพ”	จัดโดย	ธรรมนิติ	เมื่อวันที่	25	เมษำยน	2555

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012

	 9.6	 Assigned	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	to	
attend	a	seminar	on	“Direction	of	Thai	Economy	in	2012”,	organized	by	
the	Senate	Economic	Committee	on	September	27,	2011.
	 9.7	 Assigned	Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon,	Manager	of	Policy	and	
Planning	 Department	 to	 attend	 a	 seminar	 on	 “The	 National	 Bond																		
Conference:	Reaching	Out	 to	Global	 Investor”,	 organized	by	 the	Thai	
Bond	Market	Association	on	January	16,	2012.	
	 9.8	 Assigned	the	following	persons	to	attend	a	seminar	on	“Focus	
on	World	Economic	Crisis	and	Build	Protection	for	Thailand”,	organized	
by	the	Business	Development	Department	on	February	9,	2012.
	 	 (1)	Mrs.	Busara	Ungphakorn
	 	 	 TLAA	Executive	Director
	 	 (2)		Mr.	Mongkon	Iampokalarp
	 	 	 Manager	of	Cooperation	and	Coordination	Department
	 	 (3)		Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon
	 	 	 Manager	of	Policy	and	Planning	Department	
	 9.9	 Assigned	the	following	person	to	attend	a	training	on	“The	12th	

National	 Security	 Strengthening	Strategy”,	 organized	by	 the	Security			
Association	of	Thailand	on	February	14-17,	2012	at	the	Royal	River	Hotel,	
Bangkok.
	 	 (1)	Mr.	Kampanart	Chairak
	 	 	 Manager	 of	 Life	 Insurance	 Agency	 Promotion	 and																							

Development	Dept.
				 	 (2)	Mr.	Mongkon	 Iampokalarp,	Manager	 of	Cooperation	 and	

Coordination	Dept.
	 	 (3)	Ms.	Niorn	Sirilertpitak,	Information	for	Business	Development	

Staff
	 9.10	Assigned	Ms.	Umaporn	Srisupaphol,	Accounting	and	Finance	
Department	staff	to	attend	a	seminar	on	the	50th	Anniversary	International	
Taxation	Symposium,	organized	by	the	Fiscal	Policy	Department.
	 9.11	Ms.	Powarisa	Suttivechakorn,	Account	and	Finance	Department	
manager	to	attend	a	seminar	on	“100	Ways	to	Correct	Expense	Document	
Acceptable	by	the	Revenue	Department”,	organized	by	the	Dhamaniti	
Law	Firm	on	March	20,	2012.
	 9.12	Ms.	Jurawan	Suttichan,	Account	and	Finance	staff	to	attend	a	
seminar	 on	 “Hot	 Issues	Related	 to	Withholding	Tax	 for	Accountant”,							
organized	by	the	Dhamaniti	Law	Firm	on	March	30,	2012.
	 9.13	Assigned	Ms.	Umaporn	Srisupaphol,	Accounting	and	Finance	
Department	staff	to	attend	a	seminar	on	“39	Wrong-doing	and	Correction	
Related	to	Value	Added	Tax	and	How	to	Prepare	Accounting	Like	the	
Pro”,	organized	by	the	Dhamaniti	Law	Firm	on	April	19,	2012.
	 9.14	Mrs.	 Suparada	Ruamcharoen,	Account	 and	 Finance	 staff	 to					
attend	a	 seminar	 on	 “7	 Techniques	 and	20	Methods	 of	 Tax	 Towards	
Professional	Accounting	and	Financing”,	organized	by	the	Dhamaniti	Law	
Firm	on	April	25,	2012.
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	 9.15	ให้	นำงสำววรรณำ	คคูะตะฤกษ์	 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยส่งเสรมิและพฒันำ	
ตัวแทนประกันชีวิต	 เข้ำร่วมกำรอบรมเรื่อง	 “กำรสื่อสำรเชิงบวกเพื่อกำร
ประสำนงำน”	 จัดโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	 เมื่อวันที่	 2	
พฤษภำคม	2555
	 9.16	ให้ผู้แทนสมำคมประกันชีวิตไทยเข้ำร่วมกำรสัมมนำ	 “ผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	
2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2555	จดัโดยส�ำนกังำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 เมื่อวันที่	 9	 -	 11	พฤษภำคม	2555	ณ	
จังหวัดเพชรบุรี	ผู้แทนสมำคมที่เข้ำร่วมสัมมนำ	ดังนี้
	 	 (1)	 นำยพิชำ		สิริโยธิน				
	 	 	 รองผู้อ�ำนวยกำรสมำคมประกันชีวิตไทย	
	 	 (2)	 นำยมงคล		เอี่ยมโภคลำภ			
	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมือ
	 	 (3)	 นำงพิมพ์นิภำ		สุวรรณไตรย์		
	 	 	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมือ
	 	 (4)	 นำงสำวนิอร		ศิริเลิศพิทักษ์		
	 	 	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ
	 	 (5)	 นำยจิรภักดิ์		แย้มภักดิ์			 	
	 	 	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ
	 9.17	ให้	 นำงสำวสุภำภรณ์	ณัฐรัตน์สกุล	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่งเสริมและ
พฒันำตวัแทนประกนัชีวิต	และนำยบดนิทร์		มีเ้จรญิ		เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	เข้ำร่วมกำรอบรมเรื่อง	“กำรเขียนหนังสือรำชกำร	รุ่นที่	2”	จัดโดย
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	เมื่อวันที่	18	พฤษภำคม	2555
	 9.18	ให้	นำงบญุกำญจน์	รตันำวบูิลย์	ผูจ้ดักำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน	
เข้ำร่วมกำรอบรมเรื่อง	 “9Q’s	 ส�ำหรับนักบริหำรสมัยใหม่	 รุ่นที่	 4”	 จัดโดย
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	เมื่อวันที่	28-29	พฤษภำคม	2555
	 9.19	ให้นำยพิชำ	 	 สิริโยธิน	 เป็นผู้แทนสมำคมเข้ำร่วมกำรสัมมนำเพื่อ
เผยแพร่ผลงำนวิจัยของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง	 (สศค.)	 เรื่อง	 “แผน
ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ตลำดสำขำบริกำรด้ำนกำรเงินในประเทศลำวและ
กัมพูชำภำยใต้แผนกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี	 2558”	 เมื่อ						
วันศุกร์ที่	9	กันยำยน	2554
	 9.20	ให้	นำงสำวนอิร	ศริเิลศิพทิกัษ์	และ	นำยจริภกัดิ	์แย้มภกัดิ	์เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ	เข้ำร่วมกำรสัมมนำ	เรื่อง	“Fitch’s	Thailand	
Insurance	Conference	2011”	จัดโดย	บริษัท	Fitch	Ratings		เมื่อวันที่	16	
ธันวำคม	2555
	 9.21	 ให้	นำงบญุกำญจน์	รตันำวิบูลย์	ผูจ้ดักำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน
เข้ำร่วมกำรสัมมนำเร่ือง	 “ไทยกับกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซยีน	2015”	จดัโดยมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	เมือ่วนัที	่27	ธนัวำคม	2555

10. ด้านการต่างประเทศ 

	 ให้ควำมร่วมมือ	 และติดต่อหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนกับ															
ต่ำงประเทศ	ดังนี้
	 10.1	ให้ควำมร่วมมือกับหนังสือพิมพ์	 Shanghai	 Daily	 ได้เข้ำพบ
สัมภำษณ์นำยสุทธิ		รจิตรังสรรค์	นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย	เมื่อวันที่	15	
กุมภำพันธ์	2555	โดยสัมภำษณ์เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทย	และ
แนวทำงกำรด�ำเนินกำร	Micro	Insurance

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012

	 9.15	Ms.	Wanna	Khukataruek,	Agency	Promotion	and	Development	
staff	attend	a	seminar	on	 “Positive	Communications	 for	Coordination”,	
organized	by	the	National	Institute	of		Development	Administration	on	May	
2,	2012.
	 9.16	Assigned	the	following	persons	to	attend	a	seminar	on	“Parties	
Involving	in	the	Compliance	of	the	Anti-Money	Laundering	and	Combating	
the	 Financing	of	 Terrorism,	B.E.	 1999”,	 organized	by	 the	Anti-Money	
Laundering	Office	between	May	9-11,	2012	in	Petchburi.
	 	 (1)	Mr.	Picha	Siriyodhin
	 	 	 TLAA	Vice	Executive	Director	
	 	 (2)	Mr.	Mongkon	Iampokalarp
	 	 	 Manager	of	Cooperation	and	Coordination	Dept
	 	 (3)	Mrs.	Pimnipa	Suwantrai
	 	 	 Cooperation	and	Coordination	Staff
	 	 (4)		Ms.	Niorn	Sirilertpitak
	 	 	 Information	for	Business	Development	Staff
	 	 (5)	Mr.	Jiraphak		Yamphak
	 	 	 Information	for	Business	Development	Staff
	 9.17	Assigned	Ms.	Supaporn	Nattharatsakul,	Agency	Promotion	and	
Development	staff	and	Mr.	Bodin	Meecharoen,	IT	staff	to	attend	a	training	
on	“How	To	Write	Official	Documents”,	organized	by	the	National	Institute	
of	Development	Administration	on	May	18,	2012.
	 9.18	Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon,	Manager	of	Policy	and	Planning	
Department	 to	 attend	 a	 training	 on	 “The	 4th	 9Q’s	 for	New	Manager”,							
organized	by	the	National	Institute	of	Development	Administration	between	
May	28	-	29,	2012.
	 9.19	Assigned	Mr.	Picha	Siriyodhin,	TLAA	Vice	Executive	Director	to	
represent	TLAA	in	a	seminar	to	publicize	research	work,	conducted	by	
the	Fiscal	Policy	Office,	entitled	“Strategy	To	Enter	Financial		and	Service	
Market	in	Laos	and	Cambodia	Under	the	AEC	in	2015”,	on	September	9,	
2011.			
	 9.20	Assigned	Ms.	Niorn	Sirilertpitak	 and	Mr.	 Jiraphak	Yamphak,			
Information	for	Business	Development	staff	to	attend	a	seminar	on	“Fitch’s	
Thailand	Insurance	Conference	2011”,	organized	by	the	Fitch	Ratings		on	
Devember	16,	2012.	
	 9.21	Assigned	Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon,	Manager	of	Policy	and	
Planning	Department	to	attend	a	seminar	on	“Thailand	and	the	Preparation	
for	AEC	in	2015”,	organized	by	Thammasat	University	on	December	27,	
2012.

10. Foreign Affairs.

	 TLAA	provided	cooperation	and	had	contacts	with	government	and	
private	agencies	in	foreign	countries	as	follows:
	 10.1	The	Shanghai	Daily	 interviewed	Mr.	 Sutti	 Rajitrangson,	 TLAA	
President	on	February	15,	2012	on	the	trend	of	Thai	life	insurance	business	
and	Micro	Insurance.
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	 10.2	Assigned	delegates	to	attend	the	25th	PIC,	organized	between	
September	11	-	14,	2011	in	Singapore.
	 10.3	Assigned	representatives	to	attend	the	37th	AIC,	held	between	
November	23	-	25,	2011	in	Singapore.	
	 10.4	Assigned	representatives	to	attend	the	1st	ASEAN	INSURANCE	
COUNCIL	MID	YEAR	MEETING,	held	between	May	7	-	8,	2012	in	Singapore.	
	 10.5	Provide	cooperation	to	the	OLICD	by	publicizing	the	plan	of	the	
Oriental	Life	Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD)	to	organize	
and	 invite	 participants	 from	 Thailand	 to	 attend	 a	 seminar	 in	 Japan									
regularly.
	 10.6	Provide	cooperation	to	the	FALIA	by	publicizing	the	plan	of	the	
Foundation	for	the	Advancement	of	Life	and	Insurance	Around	the	world	
(FALIA)	 to	 organize	 and	 invite	participants	 from	Thailand	 to	 attend	a	
seminar	in	Japan	regularly.
 

	 10.7	Welcome	and	exchange	views	on	life	insurance	business	with	
the	following	foreign	guests:
	 	 10.7.1	Ms.	 Seow	Kai	 Lun	 Journalist	 Asia	 Insurance	Review,	

Singapore	who	came	to	visit	TLAA	and	sought	information	
on	 life	 insurance	business	 in	 Thailand,	 especially	 the	
impacts	of	the	flood	at	the	end	of	2011.	TLAA	representative	
who	welcomed	the	guest	was	Mr.	Mongkon	Iamphokalarp,	
the	Manager	of	Cooperation	and	Coordination	Department	
on	December	1,	2011	at	TLAA	Meeting	Room

	 	 10.7.2	Welcomed	Mr.	Toyoji	Okamoto	President	of	Oriental	Life												
Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD),	Japan	
on	September	27,	2011	by	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	
Executive	Director	at	TLAA.	

	 10.2	ให้ควำมร่วมมอืในกำรส่งผูแ้ทนสมำคมเข้ำร่วมประชมุ	PIC	ครัง้ที	่25	
ณ	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่ำงวันที่	11	-	14	กันยำยน	2554	และประชำสัมพันธ์
ให้บริษัทสมำชิกได้รับทรำบ
	 10.3	ให้ควำมร่วมมือในกำรส่งผู้แทนสมำคมเข้ำร่วมประชุม	AIC	ครั้งที่	
37	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่ำงวันที่	23	-	25	พฤศจิกำยน	2554
	 10.4	ให้ควำมร่วมมอืในกำรส่งผูแ้ทนสมำคมเข้ำร่วมประชมุ	1st	ASEAN	
INSURANCE	COUNCIL	MID	 YEAR	MEETING	 ระหว่ำงวันที่	 7	 -	 8	
พฤษภำคม	2555	ณ	ประเทศสิงคโปร์
	 10.5	ให้ควำมร่วมมือ	OLICD	 โดยช่วยประชำสัมพันธ์ให้บริษัทสมำชิก
สมำคมประกันชีวิตไทยได้เข้ำร่วมสัมมนำตำมที่ได้รับหนังสือเชิญจำก										
Oriental	Life	Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD)	ประเทศ
ญี่ปุ่นอย่ำงต่อเนื่อง		
	 10.6	ให้ควำมร่วมมือ	FALIA	โดยช่วยประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกสมำคม
ประกนัชวีติไทยได้เข้ำร่วมสมัมนำตำมทีไ่ด้รบัหนงัสอืเชญิจำก	The	Foundation	
for	the	Advancement	of	Life	and	Insurance	Around	the	world	(FALIA)	
ประเทศญี่ปุ่นอย่ำงต่อเนื่อง	

	 10.7	ให้กำรต้อนรับ	และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจประกัน
ชีวิตกับผู้แทนองค์กรระหว่ำงประเทศ	ดังนี้
	 	 10.7.1	ให้กำรต้อนรบั	Ms.	Seow	Kai	Lun	Journalist	Asia	Insurance	

Review	ประเทศสิงคโปร์	เพือ่ขอข้อมลูเก่ียวกับธรุกิจประกนั
ชีวิตในประเทศไทย	 โดยเฉพำะนโยบำยกำรประกันชีวิต
ท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์น�้ำท่วมในประเทศไทย	 ในปลำยปี	
2554	โดย	นำยมงคล	เอี่ยมโภคลำภ	ผู้จัดกำรฝ่ำยประสำน
งำนและควำมร่วมมือ	 เป็นผู้แทนสมำคมร่วมหำรือในเรื่อง
ดังกล่ำว	เมื่อวันที่	1	ธันวำคม	2554	ณ	ห้องประชุมสมำคม
ประกันชีวิตไทย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	1	ธันวำคม	54)

	 	 10.7.2	ให้กำรต้อนรับ	Mr.	 Toyoji	Okamoto	ประธำน	Oriental	
Life	Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD)	
ประเทศญี่ปุ ่น	 และคณะ	 เมื่อวันที่	 27	 กันยำยน	 2554													
ณ	สมำคมประกันชีวิตไทย	 โดยมี	 นำงบุษรำ	 อึ๊งภำกรณ์									
ผูอ้�ำนวยกำรสมำคมประกนัชวีติไทยให้กำรต้อนรบัและร่วม
หำรือ

กิจกรรมในรอบปี 2554-2555

Activities Implemented by TLAA 2011-2012
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Report of the Certified Auditor 

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2555	และ	2554	และงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของแต่ละปีของสมำคมประกันชีวิตไทย	ซึ่งผู้บริหำรของสมำคมเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบกำรเงินเหล่ำนี้	ส่วน

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	

ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ซึง่ก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำต้องวำงแผนและปฏบิตังิำนเพือ่ให้ได้ควำม

เช่ือมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำ	 งบกำรเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรทดสอบหลักฐำน

ประกอบรำยกำรท้ังท่ีเป็นจ�ำนวนเงนิและกำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงนิ		กำรประเมนิควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชทีีส่มำคมใช้และประมำณกำร

เกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้จัดท�ำขึ้น	ตลอดจนกำรประเมินถึงควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรที่น�ำเสนอ

ในงบกำรเงินโดยรวม	ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้	 แสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	 30	มิถุนำยน	2555	และ	2554	และผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุด														

วันเดียวกันของแต่ละปีของสมำคมประกันชีวิตไทย	โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

To TLAA Board of Directors and Member Companies

I	have	examined	the	balance	sheets	of	the	Thai	Life	Assurance	Association	on	June	30,	2012	and	2011	and	the	statement	

of	income	and	expense	for	each	year	then	ended	on	the	same	day.		Executives	of	the	audited	organization	are	responsible	for	the	

accuracy	of	this	auditing	and	I	shall	be	responsible	for	the	views	I	gave	on	the	auditing	of	the	financial	statements.	The	balance	sheet	

for	the	year	ended	on	June	30,	2010	was	examined	by	other	auditor	

I	conducted	my	audits	in	accordance	with	generally	accepted	auditing	standards	which	required	me	to	plan	and	perform	

the	audit	 to	 obtain	 reasonable	 assurance	about	whether	 the	 financial	 statements	 are	 free	of	material	misstatements.	 	An	audit															

included	examining,	on	a	test	basis,	evidence	supporting	the	amount,	disclosures	in	the	financial	statements,	the	assessment	of	the	

accounting	principle	used	and	significant	estimates	made	by	the	management,	as	well	as	evaluating	the	whole	financial	statements	

presentation.		I	believe	that	my	audit	provided	a	reasonable	basis	for	my	opinion.	

In	my	opinion,	the	financial	statements	present	the	financial	position	of	the	Thai	Life	Assurance	Association	as	of	June	30,	

2012	and	2011	and	the	results	of	its	operations	for	the	years	then	ended,	are	correct	and	in	conformity	with	generally	accepted							

accounting	principles	on	a	consistent	basis.	

นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา

(นำยชัยกรณ์		อุ่นปิติพงษำ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	3196

18	กรกฎำคม	2555

Chaikorn Unpitipongsa

Mr.	Chaikorn	Unpitipongsa

Auditor	(Certified	No.	3196)

July	18,	2012
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน
 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ 3.2 áÅÐ 4  53,432,239.07 68,096,389.59
 à§Ô¹Å§·Ø¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ-à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨Ó¸¹Ò¤ÒÃ  3.3 áÅÐ 5 500,068.00 2,318,082.47
 ÅÙ¡Ë¹ÕéÊÁÒªÔ¡ 3.4 2,689,798.49 2,109,857.15
 ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹  2,470,317.00 1,798,256.32
 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹  263,188.77 196,420.65
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  59,355,611.33 74,519,006.18
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
 à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹¾Ñ¹¸ºÑµÃ 3.5 áÅÐ 6 170,000.00 170,000.00
 ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� 3.6 áÅÐ 7 169,584,536.95 127,892,169.81
 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹ 3.7 áÅÐ 8  461,577.06 775,934.25
 à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃµÔ´ÀÒÃÐ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹  11 459,600.00 742,182.27
 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹  10,000.00 1,265,813.40
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  170,685,714.01 130,846,099.73
รวมสินทรัพย  230,041,325.34 205,365,105.91

หนี้สินและสวนของสมาคมฯ

หนี้สินหมุนเวียน  
 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å¤ŒÒ§¨‹ÒÂ  260,712.33  219,130.30
 à¨ŒÒË¹ÕéÍ×è¹  4,574,765.18 3,961,307.74
 Ê‹Ç¹¢Í§à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ·Õè¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚  9 2,500,000.00 -      
 Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹  558,148.51 3,744,960.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,893,626.02 7,925,398.23
หนี้สินไมหมุนเวียน  
 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 9  57,039,635.52 49,560,861.00
 ÊÓÃÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÂÒÇ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 3.10 13,337,350.00 11,904,000.00
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   70,376,985.52 61,464,861.00
รวมหนี้สิน  78,270,611.54 69,390,259.23
สวนของสมาคมฯ  
 ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÂ¡ÁÒ  135,974,846.68 117,372,607.79 
 ºÇ¡  ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÓËÃÑº»‚  15,795,867.12 18,602,238.89 
รวมสวนของสมาคมฯ  151,770,713.80 135,974,846.68
รวมหนี้สินและสวนของสมาคมฯ  230,041,325.34 205,365,105.91
     

หมายเหตุ
2555 2554

หนวย : บาท

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

(¹ÒÂÊØ·¸Ô Ã¨ÔµÃÑ§ÊÃÃ¤�)

¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ

(¹ÒÂâª¹ âÊÀ³¾¹Ôª)

àËÃÑÞÞÔ¡ÊÁÒ¤ÁÏ
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Balance Sheet

As of June 30, 2012 and 2011

Assets   
Current Assets
 Cash and cash equivalent 3.2 and 4  53,432,239.07 68,096,389.59
 Temporary investment-bank deposit  3.3 and 5 500,068.00 2,318,082.47
 Liabilities-members 3.4 2,689,798.49 2,109,857.15
 Other liabilities  2,470,317.00 1,798,256.32
 Other current assets  263,188.77 196,420.65
Total current assets  59,355,611.33 74,519,006.18
Non-current assets  
 Investment in bond 3.5 and 6 170,000.00 170,000.00
 Properties, plants and equipment 3.6 and 7 169,584,536.95 127,892,169.81
 Untangible Assets 3.7 and 8  461,577.06 775,934.25 
 Bank deposit being obligated as collateral  11 459,600.00 742,182.27
 Other non-current assets  10,000.00 1,265,813.40
Total non-current assets  170,685,714.01 130,846,099.73
Total assets  230,041,325.34 205,365,105.91

Liabilities and TLAA Equity

Current Liabilities  
 Accrued corporate tax  260,712.33  219,130.30
 Other creditors  4,574,765.18 3,961,307.74
 Long term loans due within one year 9 2,500,000.00 -      
 Other current liabilities  558,148.51 3,744,960.19
Total current liabilities  7,893,626.02 7,925,398.23
Non current liabilities  
 Long term loans from financial institutions 9  57,039,635.52 49,560,861.00
 Reserve for long term staff benefits 3.10 13,337,350.00 11,904,000.00
Total non current liabilities   70,376,985.52 61,464,861.00
Total liabilities  78,270,611.54 69,390,259.23
TLAA Equity  
 Income over expenditures broght forward  135,974,846.68 117,372,607.79
 Plus income over yearly expenditures  15,795,867.12 18,602,238.89
Total TLAA Equity  151,770,713.80 135,974,846.68
Total liabilities and TLAA equity  230,041,325.34 205,365,105.91
     

Note
2012 2011

Unit : Baht

This note to a financial statement is a part of this financial statement.

(Mr. Sutti Rajitrangson)

TLAA President

(Mr. Chon Sophonpanich)

Treasurer
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งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

รายได 

 à§Ô¹¤‹ÒºÓÃØ§ÊÁÒªÔ¡   62,622,655.08 59,576,154.60

 ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÊÍºµÑÇá·¹  

  ÃÒÂä´ŒÊÍºµÑÇá·¹·Õèä´ŒÃÑºÊÁ·º¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÊÁÒªÔ¡   5,288,878.53  5,529,649.47

  ÃÒÂä´ŒÊÍºµÑÇá·¹·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº  

       áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  5,178,446.25 5,237,852.80

 ÃÇÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÊÍºµÑÇá·¹  10,467,324.78 10,767,502.27

 ´Í¡àºÕéÂÃÑº  846,227.91 479,815.21

 ÃÒÂä´ŒÍ×è¹   5,059,599.87 2,632,801.75

รวมรายได  78,995,807.64 73,456,273.83

คาใชจาย 
 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÊÍºµÑÇá·¹  

 (äÁ‹ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹)  6,014,122.36 6,110,764.30

 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹  24,716,575.67 22,085,040.59

 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹  23,264,946.38 17,694,228.15

 à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃ¡ØÈÅ  1,846,609.01 1,369,600.00

 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ  6,955,301.63  7,278,414.30

รวมคาใชจาย  62,797,555.05 54,538,047.34

   

รายไดสูงกวาคาใชจายกอนภาษีเงินได  16,198,252.59  18,918,226.49

   

คาใชจายภาษีเงินได  10 402,385.47 315,987.60

   

รายไดสูงกวาคาใชจายสำหรับป  15,795,867.12 18,602,238.89

    

หมายเหตุ
2555 2554

หนวย : บาท

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

(¹ÒÂÊØ·¸Ô  Ã¨ÔµÃÑ§ÊÃÃ¤�)
¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ

(¹ÒÂâª¹ âÊÀ³¾¹Ôª)
àËÃÑÞÞÔ¡ÊÁÒ¤ÁÏ

poker_nv@hotmail.com
Rectangle

poker_nv@hotmail.com
Rectangle



49
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

Statement of Profit and Loss

For the Year Ended on June 30, 2012 and 2011 

Income

 Membership fee   62,622,655.08 59,576,154.60

 Agency license exam related incomes  

  Member support for agency license exam project   5,288,878.53  5,529,649.47

  OIC Support for agency exam project  5,178,446.25 5,237,852.80

 Total income from agency exam project  10,467,324.78 10,767,502.27

 Interest receivables  846,227.91 479,815.21

 Other incomes   5,059,599.87 2,632,801.75

Total income  78,995,807.64 73,456,273.83

Expenditures 
 Agency license exam related expenditures  

 (Excluding staff and office related expenses)  6,014,122.36 6,110,764.30

 Staff related expenses  24,716,575.67 22,085,040.59

 Office expenses  23,264,946.38 17,694,228.15

 Donation for education and charities  1,846,609.01 1,369,600.00

 Sub-committees expenses  6,955,301.63  7,278,414.30

Total Expenditure  62,797,555.05 54,538,047.34

   

Income over gross income  16,198,252.59  18,918,226.49

   

Income tax expense 10 402,385.47 315,987.60

   

Income over yearly expenses  15,795,867.12 18,602,238.89

    

Note
2012 2011

Unit : Baht

This note to a financial statement is a part of this financial statement.

(Mr. Sutti Rajitrangson)

TLAA President

(Mr. Chon Sophonpanich)

TLAA Treasurer

poker_nv@hotmail.com
Rectangle

poker_nv@hotmail.com
Rectangle
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

June 30, 2011 and 2010

1. ข้อมูลทั่วไป

 General Information

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1		กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 	 ในปี	 2555	สมำคมได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิ	ส�ำหรบักจิกำรทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสำธำรณะ	ทีอ่อก
โดยสภำวิชำชีพบัญชี	 ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	มกรำคม	2554	
เป็นต้นไป	

	 	 	 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำว	 ไม่มีผลกระทบที่เป็น
สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินปี	2554

	 2.2	 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้น	โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม	เว้นแต่จะ
ได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2. Basis of financial statement preparation.  
	 2.1	 Compliance	with	financial	report	standard
	 	 	 In	2012,	TLAA	complied	with	financial	report	standard	

for	Non-Publicly	Accountable	 Entities,	 issued	by	 the	
Federation	of	Accounting	Professionals	to	apply	to	all	
financial	statements	for	the	accounting	year	that	starts	
on	or	after	January	1,	2011,	henceforth.

	 2.2	 This	 financial	 statement	 is	 based	 on	 historical	 cost,								
unless	is	disclosed	otherwise	in	accounting	policy.	

สถานะของสมาคม
Status of TLAA

สถานที่ตั้งสมาคม
Office Address

ลักษณะการด�าเนินงาน
Type of Operation

เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกำยน	2510
A	juristic	entity	established	under	Thai	law	on	November	9,	1967

เลขที่	36/1	ซอยสะพำนคู่	ถนนพระรำมที่	4	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร		
10120		ประเทศไทย
36/1	Soi	Sapanku,	Rama	4	Rd.,	Thungmahamek	Sub-District,	Sathorn	District,	
Bangkok	10120,	Thailand

เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร	ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
Non-profit	organization	with	the	following	objectives:
1.		 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
	 To	serve	as	a	center	for	life	insurance	business	operators
2.		 เป็นตัวแทนในกำรปกป้องรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันชีวิต
 To	protect	the	interest	of	the	insured.
3.		 สนับสนุนและส่งเสริมให้ภำคธุรกิจประกันชีวิตมีกำรควบคุมดูแลกันเอง
 To	promote	self-regulation	in	life	insurance	business.
	4.		ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเห็นประโยชน์ของ
	 กำรประกันชีวิต
	 To	promote	life	insurance	technical	development	and	public	awareness	on	the								
	 benef	its	of	life	insurance.
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 	 สมำคมบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ได้แก่	เงินสดและเงิน

ฝำกธนำคำร	ซึง่ถงึก�ำหนดในระยะเวลำไม่เกนิ	3	เดอืน	นบัจำก
วันที่ได้มำและปรำศจำกภำระผูกพัน

 3.3 เงินลงทุนชั่วคราว
	 	 	 สมำคมลงทนุในเงนิฝำกประจ�ำไม่เกนิ	12	เดอืน	และถอืเป็น

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด	แสดงมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุน
 3.4 ลูกหนี้สมาชิก
	 	 	 ลูกหนี้สมำชิกแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้

รับ	 สมำคมบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได	้
ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยุหนี้	(ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2555	และ	2554	ไม่มี
ผลขำดทุนจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

 3.5 เงินลงทุนระยะยาว
	 	 	 เงนิลงทนุระยะยำวเป็นเงนิลงทนุในพนัธบัตร	สมำคมถอืเป็น

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด	แสดงด้วยรำคำทุน
 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	 	 	 ทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์		แสดงในรำคำทนุ	ค่ำเสือ่มรำคำ

อำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณโดย
	 	 	 -		สนิทรพัย์ทีม่อียูก่่อน	วนัที	่1	มกรำคม	2529	ค�ำนวณโดย

วิธียอดคงเหลือ
	 	 	 -	 สินทรัพย์ที่ได้มำตั้งแต่	วันที่	1	มกรำคม	2529	ค�ำนวณ

โดยวิธีเส้นตรง

3. Summary of significant accounting policies   
 3.1 Recognition of Revenues and Expenses.
	 	 	 Revenues	and	expenses	are	recognized	on	accrual	

basis.	
 3.2 Cash and Cash Equivalent
	 	 	 Cash	and	cash	equivalent	include	cash	and	deposit	

at	 banks	whose	maturity	 is	 not	more	 than	3	months,	
after	the	acquired	date	and	without	any	obligation.

 3.3  Temporary Investment 
	 	 	 TLAA	opened	fixed	deposit	account	of	not	more	than	

12	months	 and	 is	 treated	 as	 investment,	 held	 until						
maturity	and	are	stated	as	cost.

 3.4  Member Liabilities:
	 	 	 Member	liabilities	are	shown	in	net	receivable.	TLAA	

recorded	doubtful	 debt	 allowance	 for	 estimated	 loss	
that	 may	 occur	 from	 uncollected	 debts	 which	 is,													
generally,	considered	from	debt	collection	experience	
and	debt	period	analysis	(as	of	June	30,	2012	and	2011,	
there	was	no	loss	from	doubtful	debt	allowance).

 3.5  Long-term investment: 
	 	 	 Long	term	investments	are	investment	in	bond.		TLAA	

holds	debt	instruments	that	will	be	held	until	maturity,	
and	are	stated	at	cost.

 3.6 Properties, plants and equipment  
	 	 	 Properties,	plants	and	equipment	are	stated	at	cost.	

Depreciation	is	calculated	as	follows:	
	 	 -	 Depreciation	of	assets	possessed	before	January	1,	

1986	is	based	on	the	balance	after	deduction.
	 	 -	 Depreciation	of	assets	possessed	from	January	1,	

1986	is	based	on	a	straight-line	method	according	
to	useful	life	of	the	assets.
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	 	 	 ดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมที่น�ำไปใช้ในโครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำร	ได้น�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของอำคำร	จนกว่ำ
อำคำรนั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์

 3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 	 ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดย

วธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรใช้งำน	โดยประมำณของสนิทรพัย์ใน
เวลำ	3-5	ปี

 3.8 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 	 สญัญำเช่ำซึง่ควำมเสีย่งและประโยชน์ส่วนใหญ่	จำกกำร

เป็นเจ้ำของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่ำ	บันทึกเป็นสัญญำ
เช่ำด�ำเนินงำน	ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำ		ดังกล่ำว	รับรู้
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำยตำมอำยขุองสญัญำเช่ำ

 3.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	 	 	 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกเป็นเงิน

บำท	 โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรำยกำรสินทรัพย์
และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่ยีอดคงเหลอื	ณ	วนัที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิได้บนัทกึไว้เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ผลก�ำไรหรือ
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น	ได้บันทกึเป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี

	 	 	 Interest	payables	incurred	from	loans	for	new	office	
building	construction	has	been	included	as	cost	of	the	
plant	until	the	building	is	ready	for	as	according	to	the	
objective.

 3.7 Intangible Assets
	 	 	 The	calculation	of	computer	software	cost	was	based	

on	a	straight-line	method	according	to	estimated	useful	
life	of	3-5	years.

 3.8 Lease Contract
	 	 	 A	lease	in	which	significant	risks	and	benefits	from	

ownership	are	still	with	the	lessor.	It	was	recorded	as	
operational	lease	and	the	incurred	rental	fees	from	such	
lease	contract	were	recognized	as	liability	in	the	statement	
of	profit	and	loss	throughout	the	term	of	the	lease.

 3.9 Foreign Currency Transactions
	 	 	 Foreign	currency	transactions	are	recorded	in	Thai	

Baht	denomination,	basing	on	 the	exchange	rate	on	
the	transaction	date.	The	balance	of	foreign	currency	
assets	 and	 liabilities	 at	 the	balance	 sheet	 date	 are		
recorded	 in	 Thai	Baht	 denomination,	 basing	on	 the	
exchange	rate	on	 the	balance	sheet	date.	Gain	and	
loss	 from	currency	exchange	 rates	are	 recorded	as	
operating	revenues	or	expenses	of	that	year.

รายการ
Specification

อำคำร	
Plant
ระบบสำธำรณูปโภค
Utilities
ส่วนปรับปรุงอำคำร
Plant	Improvement
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
Rented	Plant	Improvement
เครื่องใช้ส�ำนักงำน
Office	equipment	
เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน
Office	Decorative	Items
ยำนพำหนะ
Vehicles

20

10	และ	20
10	and	20

20

ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
Rental	Period

5

5

5

อายุการใช้งาน (ปี)
Useful Life (No. of year)

	 อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์มีดังนี้ 	 Estimated	Useful	Life	of	Assets
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 3.10 ประมาณการหนี้สิน
	 	 	 สมำคมจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระ

ผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกดิข้ึนแล้ว	และมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำสมำคมจะเสียทรัพยำกร
เชงิเศรษฐกจิไป	เพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้	และสมำคม
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

	 	 	 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
	 	 	 สมำคมบันทึกผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำม

หลกัเกณฑ์กำรประมำณกำรหนีส้นิด้วยจ�ำนวนประมำณกำร
ทีด่ทีีส่ดุของรำยจ่ำยทีต้่องน�ำไปจ่ำยช�ำระภำระผกูพนั	ณ	วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน

 3.11 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 	 สมำคมจดัให้มกีองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	ซึง่เป็นลกัษณะของ

แผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้ก�ำหนด	 กำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว	
สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำก
สนิทรพัย์ของสมำคมและได้รบักำรบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทนุ
ภำยนอก	กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีดงักล่ำวได้รบัเงนิสะสมเข้ำ
กองทนุจำกพนกังำนและเงนิสมทบจำกสมำคม	เงนิจ่ำยสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้-ค่ำ	
ใช้จ่ำยส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กดิรำยกำรนัน้	

 3.12 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
	 	 	 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ	ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีร่บัรอง

ทัว่ไป	ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดลุยพนิจิในกำรประมำณและตัง้ข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่
เกี่ยวกับรำยได้	 ค่ำใช้จ่ำย	สินทรัพย์และหนี้สิน	 รวมทั้งกำร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น	
ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณไว้

	 	 	 ประมำณกำรและข้อสมมตฐิำนจะได้รบักำรทบทวนอย่ำง
สม�่ำเสมอ	 โดยอำศัยประสบกำรณ์	 ในอดีตและปัจจยัต่ำงๆ	
รวมถงึเหตกุำรณ์ในอนำคตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้	ซึ่งฝ่ำยบริหำร
มีควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สถำนกำรณ์นั้น	
สมำคมได้ต้ังประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์
ในอนำคต	 เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชีอำจจะไม่ตรง
กบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ	ประมำณกำรและข้อสมมตฐิำนทำงบญัชี
ที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์	ค่ำตัด
จ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตีวัตน	และส�ำรองผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน	กำรประมำณกำรในเรื่องต่ำงๆ	ได้เปิดเผย
ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้

 3.10 Liabilities Estimate
	 	 	 TLAA	recorded	liabilities	estimate	in	a	book	when	

an	obligations,	resulted	from	past	events	had	occurred	
and	it	is	very	possible	that	TLAA	shall	lose	its	economic	
resource	 to	 release	 such	 obligation	 and	 TLAA	can	
credibly	estimate	the	value	of	that	obligation.

	 	 	 Long	Term	Staff	Benefits	Project:
	 	 	 TLAA	 recorded	 the	 long-term	 staff	 benefits																	

according	to	the	liabilities	estimate	criteria	at	the	best	
estimate	expenses	that	shall	be	used	to	pay	obligation	
at	the	end	of	the	reporting	period.

 3.11 Provident Fund
	 	 	 TLAA	 established	 a	 provident	 fund	 based	 on											

contribution	whose	 rate	 is	 pre-fixed.	 Assets	 of	 the	
provident	fund	are	separated	from	those	of	TLAA	and	
are	managed	by	external	fund	manager.	Contribution	
to	the	provident	fund	is	from	the	staff	and	TLAA	and	is	
recognized	as	expenses	in	the	statement	of	revenue	
and	 expenses	 in	 the	 accounting	 period	when	 the		
transactions	occurred.	

 3.12 Use of Significant Accounting Discretion and Estimation
	 	 	 In	preparing	 the	 financial	 statement	according	 to	

the	generally	accepted	accounting	standard,	TLAA	has	
exercised	utmost	discretion	 to	 reach	estimation	and	
assumptions	that	affect	the	income,	expenses,	assets	
and	liabilities,	including	the	disclosure	of	information	
related	 to	 assets	 and	 liabilities	 that	may	 incur.	 The	
actual	result	may	differ	from	the	estimated	amount.

	 	 	 Estimation	and	assumption	are	reviewed	regularly,	
based	on	past	experiences	and	other	factors,	including	
future	events	that	may	occur.	The	management	of	TLAA	
is	reasonably	certain	that	under	such	circumstances,	
TLAA	has	adopted	estimation	and	assumption	against	
future	 events.	 The	accounting	estimation,	 therefore,	
may	not	be	the	same	as	the	actual	result.	Significant	
accounting	 estimation	 and	 assumption	 include																
depreciation	of	plants	and	equipment,	amortization	of	
intangible	assets	and	reserve	for	long-term	benefits	of	
staff.	Estimations	are	stated	in	each	related	note	to	the	
financial	statement.
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 4. Cash and Deposits in Financial Institutions:

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

รายการ
Description

จ�านวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

2555 / 2012 2554 / 2011

เงินสด
Cash

เงินฝำกกระแสรำยวัน
Current	Account

	 -	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
								 Siam	Commercial	Bank

	 -		 ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
  Krungthai	Bank

เงินฝำกออมทรัพย์
Saving	Account

	 -	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
  Siam	Commercial	Bank

   	 -	 ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 Krungthai	Bank

  				 -	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 Krungsri	Ayudhaya	Bank

	 -		 ธนำคำรธนชำต	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 Thanachart	Bank

เงินฝำกประจ�ำที่จะครบก�ำหนดภำยใน	3	เดือน
Fixed	Deposit	To	Be	Matured	in	3	Months

	 -	 ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 Bangkok	Bank

			 -	 ธนำคำรธนชำต	จ�ำกัด	(มหำชน)
  Thanachart	B

เช็คในมือ
Check	in	Hand

  รวม
  Total

165,444.31

(572,769.85)

2,000.00

29,432,115.15

1,142,885.25

96,471.49

88,624.84

249.54

22,992,018.34

85,200.00

53,432,239.07

109,319.00

(1,086,008.41)

2,000.00

44,853,802.39

1,515,918.37

95,744.63

88,128.00

245.21

22,517,240.40

-

68,096,389.59



55
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

5. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจ�าธนาคาร ประกอบด้วย 5. Temporary Investment-Bank Deposit

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

เงินฝำกประจ�ำ	12	เดือน
12	Month	Deposit

	 -	 ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)
 	 Bangkok	Bank

	 -	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 Ayudhaya	Bank

	 -	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
 	 Siam	Commercial	Bank

     รวม
     Total

185,368.93

1,000.00

313,699.07

500,068.00

2.50

2.75

2.75

182,082.47

1,000.00

2,135,000.00

2,318,082.47

2.00

2.00

1.60

จ�านวนเงิน (บาท)
Amount (Bht)

อัตราดอกเบี้ย (%)
Interest (%)

2555 / 2012 2555 / 20122554 / 2011 2554 / 2011

รายการ
Description

6. เงินลงทุนในพันธบัตร

	 	 สมำคมลงทุนในพันธบัตรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	 พ.ศ.	
2553	ครั้งที่	 13	ซึ่งครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	 2563	จ�ำนวนเงิน	 0.17	
ล้ำนบำท	(170	หน่วย	มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ	1,000	บำท)	อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ	3.54	ต่อปี	โดยสมำคมน�ำพันธบัตรดังกล่ำวไปค�้ำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 7.1	 ที่ดิน	 และอุปกรณ์	 แสดงด้วยยอดคงเหลือสุทธิเนื่องจำก
ไม่สำมำรถแยกแสดงรำคำทุนและค่ำเสื่อมรำคำสะสมได้	
ประกอบด้วย

6. Investment in Bonds

	 	 TLAA	invested	in	Government	Housing	Bank	bonds	in	
2010	(No.	13th	)	which	will	be	matured	in	2020,	amounting	
0.17	million	Baht	(170	units	at	face	value	of	1,000	Baht	per	
unit),	3.54%	per	year	interest.	The	bonds	have	been	used	
to	guarantee	the	utilization	of	electricity	with	the	Metropolitan	
Electricity	Authority.

7. Property, Plant and Equipment-Net: 

	 7.1	 Property	and	equipment	are	shown	as	net	balance	for	
the	cost	and	accumulated	depreciation	values	cannot	
be	shown	separately	as	follows:

ที่ดิน	/	Property

เครื่องใช้ส�ำนักงำน	/	Office	Equipment

      รวม / Total

1,800,000.00

7.00

1,800,007.00

1,800,000.00

7.00

1,800,007.00

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

2555 / 2012 2554 / 2011รายการ / Description
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	 7.2		ท่ีดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 ที่สำมำรถแยกแสดงรำคำทุนและ
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมได้	ประกอบด้วย

	 ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2555	และ	2554	สมำคมได้บันทึกดอกเบี้ย
จ่ำยเป็นต้นทุนอำคำร	 เป็นจ�ำนวนเงิน	 510,689.13	 บำท	 และ	
446,235.07	บำท	ตำมล�ำดับ	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินได้น�ำ
ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	 (ดู
หมำยเหตุ	9)

	 7.2	 Property,	 Plant	 and	 Equipment	Whose	 Cost	 and																
Accumulated	Depreciation	Can		Be	Shown:

	 					As	of	June	30,	2012	and	2011,	TLAA	recognized	interest	
payable	 as	 cost	 of	 building	 under	 construction,	 amounting	
510,689.13	 and	446,235.07	Baht,	 respectively.	 Property	 and	
structures	on	property	has	been	used	as	collateral	of	long-term	
loan	from	financial	institution	(See	note	No.	9)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

รายการ
Description

ที่ดิน
Land

อาคาร
Plant

ระบบ
สาธารณูปโภค

Utilities

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

Rented Office
Improvement

เครื่องใช้
ส�านักงาน

Office
Equipment

เครื่องตกแต่ง
ส�านักงาน

Office
Decoration

ยานพาหนะ
Vehicles

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
Building 
(under

Construction)

รวม
Total

ราคาทุน
Cost

1	กรกฎำคม	2553
July	1,	2010

45,000,000.00 - - 3,750,756.40 8,355,139.88 247,951.07 1,691,383.80 22,905,028.03 81,950,259.18

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

- - - - 199,304.91 21,682.24 - 56,468,241.29 56,689,228.44

โอน/รับโอน
Transfered/Received

- - - - 93,450.00 - - (93,450.00) -

30	มิถุนำยน		2554
June	30,	2011

45,000,000.00 - - 3,750,756.40 8,647,894.79 269,633.31 1,691,383.80 79,279,819.32 138,639,487.62

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

- 1,985,667.00 - - 5,311,250.89 1,708,012.29 - 37,858,974.72 46,863,904.90

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (3,750,756.40) (774,896.43) (17,425.05) - - (4,543,077.88)

โอน/รับโอน
Transfered/Received

- 91,437,842.25 22,524,292.29 - 2,845,044.50 - - (116,807,179.04) -

30	มิถุนำยน		2555
June	30,	2012

45,000,000.00 93,423,509.25 22,524,292.29 - 16,029,293.75 1,960,220.55 1,691,383.80 331,615.00 180,960,314.64

ค่าเสื่อมราคาสะสม
Accumulated Depreciation

1	กรกฎำคม	2553
July	1,	2010

- - - 2,683,563.00 6,301,700.51 104,655.42 1,182,859.40 - 10,272,778.33

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
Yearly	Depreciation

- - - 960,028.93 923,253.45 52,987.34 338,276.76 - 2,274,546.48

30	มิถุนำยน		2554
July	30,	2011

- - - 3,643,591.93 7,224,953.96 157,642.76 1,521,136.16 - 12,547,324.81

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
Yearly	Depreciation

- 1,543,303.54 1,055,414.89 107,164.47 2,067,700.59 223,170.11 154,600.25 - 5,151,353.85

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (3,750,756.40) (757,516.01) (14,621.56) - - (4,522,893.97)

30	มิถุนำยน		2555
June	30,	2012

- 1,543,303.54 1,055,414.89 - 8,535,138.54 366,191.31 1,675,736.41 - 13,175,784.69

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net Book Value

30	มิถุนำยน		2554
June	30,	2011

45,000,000.00 - - 107,164.47 1,422,940.83 111,990.55 170,247.64 79,279,819.32 126,092,162.81

30	มิถุนำยน		2555
June	30,	2012

45,000,000.00 91,880,205.71 21,468,877.40 - 7,494,155.21 1,594,029.24 15,647.39 331,615.00 167,784,529.95
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8. Intangible Assets

รายการ
Description

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

Computer
Programs 

เว็บไซต์
Web Site

เว็บไซต์
ระหว่างท�า
Web Site
 Under 

Construction 

รวม
Total

ราคาทุน
Cost

1	กรกฎำคม	2553
July	1,	2010

747,040.65 - 300,000.00 1,047,040.65

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

204,800.00 - - 204,800.00

โอน/รับโอน
Transfer/Receive

- 300,000.00 (300,000.00) -

30	มิถุนำยน	2554
June	30,	2011

951,840.65 300,000.00 - 1,251,840.65

ซื้อเพิ่ม
Additional	purchase

- 				-								 - -

30	มิถุนำยน	2555
June	30,	2012

951,840.65 300,000.00 -				 1,251,840.65

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
Accumulated Amortization

1	กรกฎำคม	2553
July	1,	2010

150,128.80 - - 150,128.80

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี
Yearly	Amortization

325,777.60 -			 - 325,777.60

30	มิถุนำยน	2554
June	30,	2011

475,906.40 - - 475,906.40

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี
Yearly	Amortization

254,357.19 60,000.00 - 314,357.19

30	มิถุนำยน	2555
June	30,	2012

730,263.59 60,000.00 - 790,263.59

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net Book Value

30	มิถุนำยน	2554
June	30,	2011

475,934.25 300,000.00 - 775,934.25

30	มิถุนำยน	2555
June	30,	2012

221,577.06 240,000.00 - 461,577.06

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht
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9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9. Long-Term Loan from Financial Institutions:

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
Long	term	loan	from	financial	institution

บวก	กู้เพิ่มระหว่ำงปี
Plus	during	the	year	loan

หัก		ช�ำระคืนระหว่ำงปี
Less	during	the	year	payback

รวม
Total

หัก		ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
Less	amount	due	in	1	year

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิ
Long	term	loan	from	financial	institution-Net

120	ล้ำนบำท
120	million	bht

1.	 ปลอดช�ำระเงินต้นเป็นเวลำ	24	เดือน
	 Month	Grace	Period	for	Principal	Payback
2.	 ช�ำระเงินต้นทุกเดือน	 เป็นเวลำ	 156	 เดือน	 โดยเริ่มช�ำระเงินต้นงวดแรก
ภำยในวันที่	28	กุมภำพันธ์	2556	และงวดต่อไป			ผ่อนช�ำระภำยในวันท�ำกำร
สุดท้ำยของเดือน	และงวดสุดท้ำยในวันที่	31	มกรำคม	2569	จ�ำนวนเงินต้นที่
ต้องจ่ำยช�ำระมี	ดังนี้
 Payback	 every	month	 for	 156	months,	 starting	 with	 principal																
payback	before	February	28,	2013	and	the	rest	are	paid	on	the	last	day	
of	each	month	and	the	last	payback	on	January	31,	2026.	The	payback	
amounts	are	as	follows:
	 2.1	 งวดที่	1-36	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	500,000	บำท
   Installments	1-36	Principal	payback	of	at	least	500,000	Bht.
	 2.2	 งวดที่	37-108	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	750,000	บำท
   Installments	37-108	Principal	payback	of	at	least	750,000	Bht.
	 2.3	 งวดที่	109-155	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	1,000,000		บำท
   Installments	109-155	Principal	payback	of	at	least	1,000,000		Bht.

1.	 จดจ�ำนองที่ดินโฉนดเลขที่	
2004	และสิ่งปลูกสร้ำงที่มีอยู่และ
จะมีขึ้นในภำยหน้ำของสมำคมใน
วงเงินจ�ำนอง	122	ล้ำนบำท
	 Register	 the	mortgage	of	a	
title	deed	No.	2004	and	building	
on	 the	 property	 that	 already	
existed	 and	 to	 be	 built	 at	 an	
amount	of	122	million	Baht.

49,560,861.00

15,000,000.00

(5,021,225.48)

59,539,635.52

(2,500,000.00)

57,039,635.52

-

49,560,861.00

-

49,560,861.00

-

49,560,861.00

2555 / 2012

เงื่อนไขการจ่ายช�าระ

Payback Conditions

2554 / 2011

หลักประกัน

Collateral

รายการ / Description

วงเงินกู้
ตามสัญญา

Loan Amount

	 เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี	 แสดงไว้					
ภำยใต้หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระคืน	
เงินต้นและดอกเบี้ย	ดังนี้

	 Long	 term	 loan	 due	 in	 1	 year	 is	 shown	 under	 current																				
liabilities
 
	 TLAA	has	taken	loans	from	financial	institution	with	conditions	
on	payback	and	interest	as	follows:
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes to Financial Statements

2.		โอนสิทธิให ้ผู ้ ให ้กู ้ เป ็นผู ้ รับ											
ผลประโยชน์ในกำรประกันภัย
ทรัพย์สินที่จ�ำนองแต่เพียงผู้เดียว
	 Transfer	 the	 entitlement	
as	 the	 sole	 beneficiary	 to	 the							
creditor.

	 2.4	 งวดที่	156	ช�ำระเงินต้น	ดอกเบี้ย	ค่ำธรรมเนียม	ค่ำใช้จ่ำย	และหนี้สิน
อื่นใดที่ค้ำงช�ำระให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนเสร็จสิ้น
   Installment	156	Pay	principal,	interest,	fees,	expenses	and	other	
outstanding	debts	to	the	creditor	until	full	payment	is	completed.
3.	 อัตรำดอกเบี้ย
 Interest	Rate
 3.1	 ปีที่	1-2	อัตรำร้อยละ	4.0	ต่อปี
	 	 	 Year	1-2:		4.0%	per	year
	 3.2	 ปีที่	3-12	FDR	(6	เดือน)	+	ร้อยละ	2.45	ต่อปี
	 	 	 Year	3-12	FDR	(6	month)	+	2.45%	per	year
	 3.3	 ปีที่	13	เป็นต้นไป	FDR	(6	เดือน)	+	ร้อยละ	2.80	ต่อปี
	 	 	 Year	13	onward:	FDR	(6	month)	+	2.80%	per	year

เงื่อนไขการจ่ายช�าระ

Payback Conditions

หลักประกัน

Collateral

วงเงินกู้
ตามสัญญา

Loan Amount

10. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 	 ภำษีเงินได้นิติบุคคลของสมำคมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	
มิถุนำยน	2555	และ	2554	ค�ำนวณจำกรำยได้	ก่อนหักรำยจ่ำย	
ส่วนที่ต้องเสียภำษีตำมประมวลรัษฎำกร	ดังนี้

	 	 -	 รำยได้ค่ำบ�ำรุงสมำชิกได้รับยกเว้น
	 	 -	 รำยได้จำกกำรสอบตวัแทนและรำยได้อืน่	ค�ำนวณในอตัรำ

ร้อยละ	2
	 	 -	 รำยได้ดอกเบี้ยรับค�ำนวณในอัตรำร้อยละ	10		

11. ภาระผูกพันจากการออกหนังสือค�้าประกัน

	 	 ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2555	และ	2554	สมำคมมีภำระผูกพัน
จำกกำรออกหนังสือค�้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์จ�ำนวน	0.46	
ล้ำนบำท	ซึ่งค�้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำร

12. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

	 	 สมำคมได้จดัประเภทรำยกำรบญัชบีำงรำยกำร	ในงบกำรเงนิ
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่30	มถินุำยน	2554	ใหม่	เพือ่ให้สอดคล้องกบั
กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน	 กำรจัดประเภทบัญชี							
ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปีหรือ
ส่วนของสมำคม	ตำมที่ได้รำยงำนไว้

13. การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบกำรเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัจิำกกรรมกำรบรหิำรสมำคม	เมือ่วนัที่	
18	กรกฎำคม	2555

10. Corporate Income Tax:

	 	 TLAA	gross	 revenues	as	of	June	30,	2012	and	2011	
which	are	subject	to	tax	payment	according	to	the	Revenue	
Code	are:

	 	 -	 Income	from	membership	fees	are	tax	exempted
	 	 -	 Income	from	agency	license	exam	project	and	others	

are	subject	to	2%	tax.
	 	 -	 Interest	earning	is	subject	to	10%	tax.

11. Obligations: 

	 	 As	of	June	30,	2012	and	2011,	TLAA	had	obligation	from	
the	 issuance	of	a	 letter	of	guaranty	by	commercial	bank	
amounting	0.46,	guaranteed	by	deposit.

12. New Accounting Classification

	 	 TLAA	adopted	new	accounting	classification	on	some	
items	in	the	accounting	period	ended	on	June	30,	2011	to	
be	in	compliance	with	the	current	accounting	classification	
which	 does	 not	 affect	 the	 income	 that	 is	 higher	 than																	
expenses	in	that	year	as	reported	by	TLAA.

13. Approval of Financial Statement

	 	 This	financial	statement	is	approved	by	TLAA	Board	on	
July	18,	2012.
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554-2555 และแนวโน้มปี 2556

An Overview of Thai Economy in 2011-2012 and Trend in 2013

1. เศรษฐกิจไทยปี 2554

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
หรือ	สศช.	 รำยงำนว่ำเศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สี่ของปี	 2554	หดตัว
ร้อยละ	9.0	โดยมีปัจจัยส�ำคัญจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย	ที่กระทบต่อกำร
ผลิตภำคอุตสำหกรรม	กำรบริโภค	กำรลงทุน	กำรส่งออก	และกำรท่อง
เที่ยว	ในขณะที่กำรผลิตภำคเกษตรขยำยตัวเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในรำคำประจ�ำปี	คดิเป็นมลูค่ำ	328,154	
ล้ำนบำท	
	 เมื่อสิ้นปี	 2554	ภำวะเศรษฐกิจไทยตลอดปีขยำยตัวเพียงร้อยละ	
0.1	 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำขยำยตัวร้อยละ	 16.4	กำรบริโภคของ
ครัวเรือนและกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ	1.3	และ	7.2	ตำม
ล�ำดับ	ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ	3.8	อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ในระดับ
ต�ำ่เฉล่ียร้อยละ	0.7	และดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุร้อยละ	3.4	ของ	GDP

 ส�าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
ทรงตัว แม้ว่ำจะมีกำรลดอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยลงร้อยละ	 0.25	 ใน
ไตรมำสที่	 4	แต่อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู้เฉลี่ยของ	4	 ธนำคำร
ใหญ่ยังทรงตัวตลอดทั้งไตรมำส	 ส่งผลให้อัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกและ
เงินกู้ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น	ตำมอัตรำเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง

1. Thai Economy in 2011

	 The	Office	of	National	Economic	and	Social	Development	Board	
reported	a	9.0%	economic	contraction	in	the	4th	quarter	of	2011	due	
to	a	flood	disaster	that	caused	severe	damage	to	industrial	sector,	
consumption,	investment	and	tourism	while	agricultural	productivity	
slightly	expanded.	Total	value	of	gross	domestic	product	(GDP)	was	
328,154	Baht.
	 At	 the	end	of	 2011,	 the	Thai	 economy	grew	slightly	 at	 0.1%.	
Exports	grew	by	16.4%	while	household	consumption	and	private	
investment	of	1.3%	and	7.2%,	respectively.	 Inflation	was	at	3.8%	
while	unemployment	was	at	an	average	of	0.7%	and	the	surplus	
current	account	was	3.4%	of	the	GDP.

 Stable Deposit and Loan Interest Rates:	Despite	a	decrease	of	
0.25%	in	policy	interest	rate	in	the	4th	quarter,	the	deposit	and	loan	
interest	 rates	 of	 4	major	 commercial	 banks	were	 quite	 stable		
throughout	the	quarter.	This	resulted	in	an	increase	in	real	deposit	
and	loan	interest	rate	in	line	with	a	deceleration	of	inflation.

(%) GDP (%YOY)
Seasonally Adj. GDP (%QoQ)

ที�มา: สศช. / Source: NESDB

GDP current price (พันล้านบาท/Billion Baht)
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2.	เศรษฐกิจไทย	ปี	2555

 สศช. คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวในช่วง
ร้อยละ 5.5-6.5 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวและเร่งการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการน�้าของภาครัฐ 
ทั้งในส่วนของการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
ความเสียหายจากน�้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 และการก่อสร้างเพิ่ม
เติม รวมถึงการด�าเนินมาตรการสนับสนุนด้านสินเช่ือและมาตรการ
ภาษีที่มีส่วนส�าคัญต่อการฟื้นฟูทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการเพิม่รายได้ของ
ประชาชนท�าให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์
ภายในประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาคการผลิตที่คาด
ว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผลท�าให้การลงทุนของภาคเอกชนขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านอุปสงค์ต่างประเทศน่าจะยังขยายตัวได้ดี
เน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียเป็นหลัก คาดว่าในปี 2555 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 4.0 การบริโภคครัวเรือนขยายตัว
ร้อยละ 4.4 การลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 14.2 มลูค่าการส่งออกสนิค้า
ในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 17.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกิน
ดุลประมาณร้อยละ 1.2 ของ GDP

	 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี	2555	ของภาครัฐ
 (1) การเร่งป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในชุมชนและฐาน
การผลติทีส่�าคญั รวมทัง้เร่งรดัการบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยซ�้าซากและป้องกันปัญหาการขาดแคลน
น�้า โดยการเร่งรัดด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งระยะเร่ง
ด่วนและระยะยั่งยืน การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัย และการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่
ต้องการสภาพคล่องเพือ่ฟ้ืนฟธูรุกจิในอตัราดอกเบีย้ต�า่ เพือ่สร้างความ
มั่นใจให้แก่ภาคการผลิตและนักลงทุน 
 (2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการ
ลงทุน ให้ได้ตามเป้าหมายของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
 (3) การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับรองรับความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบการเงินโลกที่มี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามปัญหาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศ
ยุโรป โดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะความ
ผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งการด�าเนินนโยบายการเงินและอัตราแลก
เปลี่ยนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ระหว่างการ
ฟื้นตัวจากปัญหาอุทกภัย 

2. Thai Economy in 2012.

 The Office of the NESDB forecast that in 2012, Thai economy 
shall grow by about 5.5-6.5%. The driving factors are a recovery in 
industrial production, the government’s water management invest-
ment plan that include investment in restoration of infrastructure, 
damaged by the flood at the end of 2011 and new construction 
projects, the government’s policies to provide credit support and 
tax incentive schemes that resulted in the recovery of agricultural, 
industrial and service sectors and the government’s income creation 
scheme that resulted in better liquidity in economic system and 
improved domestic demand for goods. It is expected that foreign 
demand shall expand as a result of continuing economic growth in 
Asia. In 2012, an inflation rate is forecast at about 3.5 - 4.0% while 
household consumption will grow by 4.4%, investment by 14.2%, 
exports in terms of US$ at 17.2% and the surplus current account 
at about 1.2%.

 The Execution of Economic Policies by the Government Section 
in	2012
 (1) The acceleration of the plans to prevent the impacts of flood 
on communities and key production bases and water management 
plan that focus on prevention of repetitious flooding and water short-
age and is implemented through the strategic plan designed to 
rehabilitate and build the future of the country as well as the imple-
mentation of short-term and long-term water management plan. The 
government sector also established the insurance promotion fund 
and provide financial assistance to the those who were affected by 
the floods in order to build trust among manufacturers and investors.
 (2) The acceleration of budget disbursement, especially for in-
vestment projects has met the target, set by the Government’s 
Budget Expenditure Accelerating and Monitoring Committee.
 (3) The execution of macro-economic policies in preparation for 
the risk from the fluctuation of world’s financial system, caused by 
EU economic instability with an emphasis on preventing the risk 
from fluctuation of currency, including the implementation of financial 
and foreign exchange policies that are in line with economic condi-
tion, recovering from the flood.
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 (4) การดูแลราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นให้เป็นธรรมท้ังต่อผู้
บริโภคและผูผ้ลติ ทัง้นีโ้ดยให้ความส�าคญักบัการให้ข้อมลูข่าวสารราคา
สินค้ากับผู้บริโภคและเสริมด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการใน
การประหยัดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพ่ือลด
ต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น
 (5) การด�าเนนินโยบายเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และสร้างอนาคตของ
ประเทศ เช่น การสร้างรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อย นโยบายด้านพลังงาน 
การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่การวจิยั
และพัฒนา เป็นต้น

 (4) The control of rising price of goods to be in a level that is fair 
for both, the consumers and the manufacturers with emphasis on 
providing information on the price of goods to the consumers and 
providing assistance to the business operators to reduce the costs 
and improve production process.
 (5) The implementation of policies to reduce socio-economic 
inequality and to build a strong future of the country through several 
projects such as the creation of income for low income people, 
energy-related policy, investment in infrastructure projects and 
promoting an investment in research and development.

ประมาณการเศรษฐกิจปี	2555

Economic Projection Year 2012

(% YOY)
2553 / 2010 2554 / 2011 ประมาณการ 2555

Projection 2012ทั้งปี / Year H1 H2 ทั้งปี / Year

GDP (ณ ราคาคงที่)
GDP (at 1988 price) 7.8 -3.0 -2.8 0.1 5.5-6.5

การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่)
Total Investment (at 1988 price) 9.4 6.6 0.0 3.3 14.2

ภาคเอกชน 
Private 13.8 10.5 3.8 7.2 14.5

ภาครัฐ 
Public -2.2 -5.9 -11.4 -8.7 13.0

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่)
Total Consumption (at 1988 price) 5.1 2.8 -0.1 1.3 4.4

ภาคเอกชน 
Private 4.8 3.0 -0.4 1.3 4.5

ภาครัฐบาล 
Public 6.4 1.4 1.3 1.4 3.5

มูลค่าการส่งออกสินค้า (US$)
Export of Goods (US$) 28.4 22.6 10.7 16.4 17.2

ปริมาณ 
Volume 17.7 14.8 6.0 10.2 11.8

มูลค่าการน�าเข้าสินค้า (US$)
Import of Goods (US$) 37.0 26.9 22.7 24.7 24.3

ปริมาณ 
Volume 26.8 15.0 11.5 13.1 17.5

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
Current Account to GDP (%) 4.1 3.9 3.0 3.4 1.2

เงินเฟ้อ 
Inflation 3.3 3.5 4.1 3.8 3.5-4.0

อัตราการว่างงาน 
Unemployment rate 1.0 0.7 0.6 0.7 0.7
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 เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราสูง จาก
การขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการ
ผลิต  คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.5-6.5 
ปรบัเพิม่ขึน้จากประมาณการครัง้ก่อนที ่คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.5-
5.5 และขยายตวัได้อย่างแขง็แกร่งเมือ่เทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.1 
ในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 3.5-4.0 เทียบกับร้อยละ 3.8 ใน
ปี 2554 และดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุร้อยละ 1.2 ของ GDP ลดลงจาก
การเกินดุลร้อยละ 3.4 ของ GDP ในปี 2554
แหล่งท่ีมา : ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

3.		ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี	2554-2555

 บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในปี 
2554 และปี 2555 มทีัง้สิน้ 25 บรษิทั เป็นบรษิทัทีร่บัประกนัภยัโดยตรง 
24 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท
 3.1 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2554
ในปี 2554 ที่ผ่านมา ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. แถลงอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2554 ว่า GDP ขยายตัวติดลบร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจากปัญหา
น�้าท่วมในประเทศ ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวติดลบร้อยละ 
21.8 ท�าให้ตลอดท้ังปี ในปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ต�่ากว่า
ประมาณการไว้เดิม โดยผลกระทบจากปัญหาน�้าท่วม ท�าให้เม็ดเงิน
ของ GDP ในปี 2554 หายไป 328,154 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบต่อ
หลายธุรกิจโดยรวม
 ธรุกจิประกนัชวีติ อาจจะได้รบัผลกระทบบ้างในระยะแรก ในเรือ่งที่
เกีย่วข้องกบัการให้บรกิาร โดยเฉพาะส�านกังานสาขาของแต่ละบรษิทัที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย หรือ การผลิตตัวแทนประกัน
ชีวิตมีผลชะลอตัวระยะหนึ่ง เมื่อผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าว ธุรกิจประกัน
ชีวิตก็สามารถท่ีจะพลิกสถานการณ์ให้กลับมาเป็นบวกได้ โดยมีอัตรา
การเติบโตสวนกระแสเป็นที่น่าพอใจ ดังผลประกอบการต่อไปนี้
 (1) เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
  ตลอดปี 2554 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
จ�านวน 328,897 ล้านบาท  มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.1  เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (2553 : 14.6%) เป็นเบ้ียประกันภัยรับปีแรกจ�านวน 
67,355 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 (2553 : 11.6%)  
เบีย้ประกนัภยัต่ออายจุ�านวน 230,439 ล้านบาท  อตัราความคงอยูร้่อย
ละ 87 (2553: 89%)  เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียวจ�านวน 31,103 ล้าน
บาท อัตราการเติบโตร้อยละ 4.2 (2553: -2.9%)

 In 2012, the overall economy has a tendency to grow strongly 
due to domestic demand and the recovery of manufacturing sector. 
It is expected that the Thai economy will expand by about 5.5-6.5%            
or the increase from the previous projection of 4.5-5.5%.                     
The growth is quite strong, compared with that of 0.1% in 2011. The 
inflation was 3.5-4.0%, compared with 3.8% in 2011 and the account 
surplus rate was 1.2% of GDP or a decrease of 3.4%, compared 
with 2011. 
Source: The Office of the National Economic and Social Development 

Board.

3. The Overview of Life Insurance Business in Thailand 

in	2011-2012

 In 2011-2012, there are 25 life insurance companies, 24 direct 
insurers and 1 reinsurers,  operating in Thailand.
 3.1 The Overview of Life Insurance Business in Thailand in 2011
In 2011, the Office of Economic and Social Development Board or 
Office or NESDB forecast that Thailand’s gross domestic products 
(GDP) in the 4th quarter of 2011 would be  at -9.0% due to the flood 
disaster that caused the manufacturing industry to grow at a nega-
tive rate of -21.8%. The industrial growth rate in the whole year was 
a mere 0.1% which was lower than previously projected. As a result 
of this great flood disaster, the total GDP came up by 328,154 million 
Baht shorter than projected in 2011. 
 The life insurance business had been affected by the flood in 
terms of providing services, especially the branch offices, located 
in the flooding areas. The recruitment of new agents was also inter-
rupted for a period of time. After the crisis was over, the life insurance 
business managed to achieve a positive growth rate as follows:
 (1) Direct Premium
  In 2011, the total amount of direct life insurance premium was 
328,897 million Baht or an increase of 11.1% over that of 14.6% in 
2010. The first year premium was 67,355 million Baht or an increase 
5.5 %, compared with 11.6% in 2010 while the renewal premium 
was 230,439 million Baht, the persistency rate was at 87% against 
that of 89% in 2010 and the single premium income was 31,103 
million Baht or an increase of 4.2% against that of 2.9% in 2010.
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	ปี	2554 

Direct Premium as of 2011

ล้านบาท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	ปี	2554

Direct Premium as of 2011

ล้านบาท / Million Baht

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ประเภทสามัญมีจ�านวนสูงสุด 279,625 
ล้านบาท  ประเภทกลุ่ม 35,872 ล้านบาท  ประเภทอุตสาหกรรม 8,535 
ล้านบาท และอุบัติเหตุส่วนบุคคล 4,865 ล้านบาท

 Among direct insurance classes, ordinary life insurance led the 
others with a total earning of 279,625 million Baht, followed by group 
insurance at 35,872 million Baht, industrial insurance at 8,535 million 
Baht and personal accident at 4,865 million Baht.
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	ปี	2554

Ratio of Direct Premium as of 2011

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	ปี	2554

Ratio of Direct Premium as of 2011

 ส�าหรับสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ประเภทสามัญมี
จ�านวนมากถึงร้อยละ 85.0  รองลงมาเป็นประเภทกลุ่ม  อุตสาหกรรม 
และอุบัติเหตุส่วนบุคคล ร้อยละ 10.9  2.6 และ 1.5 ตามล�าดับ

 Total income of ordinary life insurance represented 85.0% of the 
entire direct premium earning, followed by group, industrial and PA 
at 10.9%,  2.6 % and 1.5%, respectively.
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อ	GDP 

Insurance Penetration Rate

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร	1	คน 

Insurance Density

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2554 คิดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 2.96 (2553 : 
2.77%) และคิดเป็นเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร 1 คน 
(Insurance Density) จ�านวน 5,131.0 บาท (2553 : 4,636.3 บาท)

 The insurance penetration rate or premium income per GDP rate 
in 2011 was 2.96% against that of 2.77% in 2010 while the insurance 
density or direct premium income per 1 population was 5,131.0 Baht 
against that of 4,636.3 Baht.
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เบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามช่องทางการจำาหน่าย	ปี	2553-2554

Distribution	Channels	Premium	Income	:	2009-2011

หน่วย : 1,000,000 บาท / Unit: 1,000,000 Bht.

 (2) เบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามช่องทางการจำาหน่าย
  ในป ี2554 ธรุกจิประกนัชวีติไดจ้ดัเบีย้ประกนัภยัรบัจ�าแนกตาม
ชอ่งทางการจ�าหนา่ยออกเปน็ 4 ชอ่งทาง คอื  (1) การขายผา่นตวัแทนมี
จ�านวน 200,782 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 61.0 (2553: 63.0%)   
(2) การขายผ่านธนาคาร 107,066 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 32.5 
(2553: 30.6%) (3) การขายผา่นการตลาดแบบตรง (Tele Marketing & 
Direct Mail)  11,087 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 3.4   และ (4) การขาย
ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น  ร้านค้าสะดวกซื้อ  อินเทอร์เน็ต จ�านวน 10,083 
ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.1 
  ทั้งนี้ ช่องทางการจ�าหน่ายหลักของธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน 
คือ การขายผา่นตวัแทนประกนัชวีติ และการขายผา่นธนาคารซึง่มแีนว
โน้มสัดส่วนการจ�าหน่ายสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ได้รับความน่า
เชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ที่ช่องทางอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้

 (2) Premium Income by Channels of Distribution
  In 2011, the premium income of life insurance business was 
(1) agency: 200,782 million Baht or about 61.0% of all channels of 
incomes against that of 63.0% in 2010 (2) Bancassurance: 107,066 
million Baht or 32.5% against that of 30.6% in 2010, (3) Tele Market-
ing & Direct Mail: 11,087 million Baht or 3.4% and (4) other channels 
such as convenient stores and internet: 10,083 million Baht or 3.1%.
  The main channels of distribution in life insurance business 
are agency, Bancassurance whose share is increasing because of 
the trust given by banks’ customers.
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กราฟแสดงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามช่องทางการจำาหน่าย	ปี	2553-2554

A	Chart	Showing	Premium	Incomes	Classified	by	Channels	of	Distribution	in	2010-2011

 (3) ส่วนแบ่งการตลาด
  ส่วนแบ่งการตลาดปี 2554 ของธุรกิจประกันชีวิตไทยจากเบี้ย
ประกันภัยรับรวม บริษัทประกันชีวิตไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 
10 อันดับแรก คือ (1) บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ 
จ�ากัด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 28.71   (2) บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.19  (3) บริษัท เมือง
ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 11.53  (4) 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อย
ละ 9.60 (5)บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 9.22   (6) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.40  (7) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) สว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 6.32  (8) บรษิทั 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.04  
(9) บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อย
ละ 3.09 และ (10) บรษิทั ธนชาตประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) สว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 2.20

 (3) Market Share
  The top ten leaders of life insurance companies in terms of 
gross premium income are: (1) The American International                  
Assurance Co., Ltd., 28.71% (2) Thai Life Insurance Public Co., Ltd., 
12.19% (3) Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd. 11.53% (4) 
Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd., 9.60% (5) SCB Life              
Assurance Public Co. Ltd., 9.22% (6) Krungthai-AXA Life Assurance 
Public Co., Ltd., 6.40%  (7) Allianz Ayudhya  Life Public Co., Ltd. 
6.32% (8) Ocean Life Insurance Public Co., Ltd., 4.04%  (9) ING Life 
Public Co., Limited 3.09% (10) Thanachart Life Insurance Public 
Co., Ltd., 2.20%.
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A Chart Showing the Market Shares in 2011

จำานวนกรมธรรม์ประกันภัยและจำานวนเอาประกันภัย	ปี	2545-2554

No.	of	Policies	&	Sum	Insured	:	2001-2011

 (4) จำานวนกรมธรรม์ประกนัภยัทีม่ผีลบงัคบัและจำานวนเงนิเอา
ประกันภัย
   ในปี 2554 ธรุกจิประกนัชวีติไทยมจี�านวนกรมธรรม์ประกนัภยัที่
มผีลบงัคบัทัง้สิน้ 17,464,624 กรมธรรม์ มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 
7.4  (2553 : 7.2%) และจ�านวนเงินเอาประกันภัยจ�านวน 7,341,498 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 8.11 คิดเป็นเงินเอาประกันภัย
เฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 420,364 บาท และมีอัตราจ�านวนกรมธรรม์
ประกันภัยต่อประชากรเท่ากับร้อยละ 27.3

 (4) In-Force Policies and Sum-Insured

  In 2011, the total number of in-force policies in 2010 was 
17,464,624 or an increase of 7.4% (2010:7.2%) and the total amount 
of sum-insured was 7,341,498 million Baht, an increase of 8.11% 
against that in 2010. The average sum-insured per policy was 
420,364 Baht and the penetration rate was 27.3%.
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อัตราการถือครองกรมธรรม์

No. of Policies per Population

สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท	ปี	2554

Ratio of Policies Type : 2011

 จ�านวนกรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุคอื กรมธรรมป์ระกนั
ภัยประเภทสามัญร้อยละ 88.1  รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทอุตสาหกรรมและกลุ่ม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 11.8 และร้อยละ 
0.2 ตามล�าดับ
 ในกรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทสามญั เปน็กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบ
สะสมทรัพย์ มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 57.8 รองลงมาเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยแบบตลอดชีพ 35.6   แบบชั่วระยะเวลา  ร้อยละ 6.6 และ
อื่นๆร้อยละ 0.02

 The highest number of policies are ordinary life insurance policies 
which represented 88.1%, followed by industrial and group insur-
ance policies whose proportion is 11.8% and 0.2%, respectively.
 In ordinary insurance category, endowment policies represented 
the highest proportion of 57.8%, followed by whole life at 35.6%, 
term life at 6.6% and others at 0.02%.
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สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน	ปี	2550-2554

Total	Assets	&	Investment	Assets	:	2007-2011

ล้านบาท / Mill.Baht

สัดส่วนของแต่ละแบบในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ	ปี	2554

Ratio of Ordinary Policies Type: 2011

 (5) สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน
  ธรุกจิประกนัชวีติไทยมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 1,487,841 ลา้นบาท 
มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.7 และในจ�านวนนีไ้ดน้�าสนิทรพัย์
ไปลงทนุจ�านวนทัง้สิน้ 1,414,064 ลา้นบาท เปน็การลงทนุในหลกัทรพัย์
รัฐบาลและรฐัวสิาหกจิ  894,875 ลา้นบาท ดว้ยสดัสว่นสงูสดุถงึรอ้ยละ 
63.3 รองลงมาเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เอกชน 331,832 ล้านบาท 
สัดส่วนร้อยละ 23.5

 (5) Assets and Investment Assets
  The value of total assets of life insurance business in Thailand 
was 1,487,841 million Baht, an increase of 19.7%. The total invest-
ment assets was 1,414,064 million Baht of which 894,875 million 
Baht or 63.3% was invested in government and state enterprise 
bonds and 331,832 million Baht or 23.5% was invested in private 
securities.

สะสมทรัพย/
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ตารางแสดงการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต 

Investment by Life Insurance Companies

สัดส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต	ปี	2554 

Ratio of Investment Assets as of 2011

แหล่งที่มา : สถิติธุรกิจประกันชีวิตปี 2554 , สมาคมประกันชีวิตไทย
Source  : Life Insurance Annual Statistic Report 2011 (TLAA)

2550/
2007

2551/
2008

2552/
2009

2553/
2010

2554/
2011

สัดส่วน
Ratio

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
(Government Security)

449,934 516,943 642,346 757,838 894,875 63.3

หลักทรัพย์เอกชน 
(Private Security)

215,012 186,661 206,926 269,850 331,83 23.5

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Foreign Security)

33,685 48,060 55,845 56,343 71,848 5.1

เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนอื่น
(Loans & Other Investments)

65,224 74,666 74,787 86,603 88,352 6.2

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมี
ดอกเบี้ย 
(Deposits at Financial Institutions 
with Interest)

11,708 19,775 15,130 23,443 27,158 1.9

รวมสินทรัพย์ลงทุน 
(Total Investment Assets)

775,562 846,105 995,034 1,194,078 1,414,064 100.0

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

สินทรัพย์ลงทุน

ปี พ.ศ./ค.ศ.

หลักทรัพยเอกชน
(Private Security)

หลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ

(Government Security)

หลักทรัพยตางประเทศ
(Foreign Security)

อื่นๆ
Other

เงินใหกูยืมและเงินลงทุนอื่น
(Loans & Other Investments) 6.2%

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมีดอกเบี้ย
(Deposits at Financial Institutions with Interest) 1.9%

8.1%

23.5%

5.1%

63.3%
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	 3.2	 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี	2555
  (1)	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
    ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีผลการดำาเนินงานตั้งแต่เดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 391,358 ล้าน
บาท  โดยมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 19.0 (2554 : 11.1%)  เมือ่เทยีบกบั
ปทีีผ่า่นมา จำานวนเบีย้ประกนัภยัรบัดงักลา่วแยกเปน็เบีย้ประกนัภยัรบั
ปีแรกจำานวน  82,944 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 23.3 (2554 : 
5.5%)  เบี้ยประกันภัยต่ออายุจำานวน 260,811 ล้านบาท  อัตราความ
คงอยูร่อ้ยละ 88 (2554 : 87%)  และเบีย้ประกนัภยัจา่ยครัง้เดยีวจำานวน 
47,603 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 52.4 (2554 : 4.2%) 
แหลง่ทีม่า : รายงานสถติ ิปช.1-2 เดอืนธนัวาคม 2555 , สมาคมประกนั
ชีวิตไทย

 3.2 Overview of Thai Life Insurance Business in 2012
  (1) Direct Premium Income
    The gross direct premium income of life  insurance 
business in Thailand in a period between January-December 2012 
was 391,358 million Baht or an increase of 19.0% over that of 11.1% 
in 2011. The first year premium income was 82,944 million Baht or 
an increase of 23.3% against that of 5.5% in 2011, the renewal 
premium income was 260,811 million Baht or a rise of 88%,               
compared with 87% in 2011 and single premium income was 47,603 
million Baht or an increase of 52.4% against 4.2% in 2010.
Source: Statistic Report Por Chor 1-2, December 2012, TLAA

ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ระหว่างปี 2550-2555

Table Comparing Direct Premium in 2007-2012

2550/
2007

2551/
2008

2552/
2009

2553/
2010

2554/
2011

2555/
2012

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 
(First Year Premiums)

   43,759     43,752 57,246 63,869 67,355 82,944

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% Change)

30.6  (0.0) 30.8 11.6 5.5 23.3

เบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 
(Renewal Premiums)

140,750 153,828 170,538 202,447 230,439 260,811

อัตราการต่ออายุ
(%Persistency Rate)

85 84 87 89 87 88

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% Change)

6.8 9.3 10.9 18.7 13.8 13.3

เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 
(Single Premiums)

17,433 24,018 30,749 29,848 31,103 47,603

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% Change)

108.3 37.8 28.0 (2.9) 4.2 52.4

รวม	
(Total)

201,942 221,598 258,533 296,164 328,897 391,358

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% Change)

16.3 9.7 16.7 14.6 11.1 19.0

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับ

ปี	พ.ศ./ค.ศ.
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อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ปี 2550-2555

Growth Premium : 2007-2012

อัตราการต่ออายุ

Persistency Rate

เบี้ยประกันภัยรับปแรก (First Year Premiums)

เบี้ยประกันภัยรับปตออายุ (Renewal Premiums)

เบี้ยประกันภัยรับจายครั้งเดียว (Single Premiums)

เบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Gross Premiums)
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อัตราเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อ GDP และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร 1 คน 

Insurance Penetration Rate & Insurance Density

เปรียบเทียบ GDP และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2550-2555

Compared between GDP & Direct Premium : 2007-2012

2550/2007 2551/2008 2552/2009 2553/2010 2554/2011 2555/2012

Direct Premium (Million Baht) 201,942 221,598 258,533 296,164 328,897 391,358

Gross Domestic Product (GDP) 
(Million Baht) 9,037,800 9,659,600 9,590,700 10,709,800 11,120,500 11,832,200

Population (Million) 63.04 63.40 63.53 63.88 64.10 64.20

Insurance Penetration Rate (%) 2.23% 2.29% 2.70% 2.77% 2.96% 3.31%

Insurance Density (Baht) 3,203 3,495	 4,069	 4,636 5,131 6,096

2550/2007

2551/2008

2552/2009

2553/2010

2554/2011

2555/2012

Gross Domestic Product (GDP) (Million Baht)

11,832,200

391,358

328,897

296,164

258,533

221,598

201,942

11,120,500

10,709,800

9,590,700

9,659,600

9,037,800

Direct Premium (Million Baht)
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 (2)	 เบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามช่องทางการจำาหน่าย
  ในปี 2555 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบ้ียประกันภัยรับจาก 4 ช่อง
ทางการจำาหน่าย  ได้แก่  ช่องทางการจำาหน่ายผ่านตัวแทนมีจำานวน 
224,671 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 57.31 การจำาหน่ายผ่านธนาคาร 
143,668 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 36.65  การจำาหน่ายผ่านการตลาด
แบบตรง (Tele Marketing & Direct Marketing) จำานวน 12,129          
ล้านบาท  สัดส่วนร้อยละ 3.09 และ การจำาหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ 
จำานวน 11,584 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.95   

 (2) Premium Income by Channels of Distribution 
  In 2012, the total premium income from agency channel was 
224,671 million Baht or 57.31 % of total premium income, representing 
the highest income source, followed by Bancassurance whose total 
income was 143,668 million Baht or 36.65 % of total income,              
tele-marketing and direct marketing at 12,129 million Baht or 3.09% 
of total income and other channels at 11,584 million Baht or 2.95% 
of total income.

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำานวนตามช่องทางการจำาหน่าย ปี 2555

Ratio of Distribution Channels Premium as of 2012

                       แหล่งที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามช่องทางการจำาหน่าย , สมาคมประกันชีวิตไทย

Source  : Distribution by Channels Report (TLAA)

3.0%

3.1%

36.6%

57.3%
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	 (3)	 ส่วนแบ่งการตลาด
  ส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ของธุรกิจประกันชีวิตไทยจาก           
เบ้ียประกันภัยรับรวม บริษัทประกันชีวิตไทยท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 
10 อันดับแรก คือ (1) บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวรันส์        
จำากัด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 26.32  (2) บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.49  (3) บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.48  (4) 
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาด  
รอ้ยละ 10.71  (5) บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) สว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 8.85  (6) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.39   (7) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) สว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 5.80  (8) บรษิทั 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.78  
(9) บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อย
ละ 2.91  และ (10) บรษิทั ธนชาตประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) สว่นแบง่
การตลาดร้อยละ 2.59

 (3) Market Share 
  The top five leaders of life insurance companies in terms of 
gross premium income are: (1) The American International                     
Assurance Co., Ltd., 26.32% (2) Muang Thai Life Assurance Public 
Co., Ltd. 12.49%, (3) Thai Life Insurance Public Co., Ltd., 12.48% 
(4) SCB Life Assurance Public Co. Ltd., 10.71%. (5) Bangkok Life 
Assurance Public Co., Ltd., 8.86% (6) Krungthai-AXA Public Co.,Ltd. 
7.39% (7) Allianz Ayudhaya Public Co., Ltd. 5.80% (8) Ocean Life 
Public Co., Ltd. 3.78% (9) ING Life Public Co., Ltd., 2.91% and (10) 
Thanachart Life Public Co., Ltd. 2.59%. 

ส่วนแบ่งการตลาดปี 2555

Market Share as of 2012

TLI

TLA 

MTL

BLA 

SCB Life 

AZAY
KTAL 

OLIC 

Other 

AIA 

ING

26.32%

 2.91%

6.67%

2.59%3.78%

7.39%

5.80%

8.85%

10.71%

12.48% 12.49%
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	 (4)	 จำานวนกรมธรรมป์ระกนัภยัและจำานวนเงนิเอาประกนัภยั

  ในปี 2555 ธุรกิจประกันชีวิตมีจำานวนกรมธรรม์ประกันภัย 

5,078,624 กรมธรรม์ และมีจำานวนเงินเอาประกันภัย 4,183,169           

ล้านบาท แบ่งเป็นจำานวนกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ดังนี้

4. การกำากับดูแลของภาครัฐ

 4.1 ในปี 2554 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
ประกันภัย ฉบับที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม สรุปผลตามมาตรการใหญ่ๆ ได้
ดังนี้
 มาตรการที่ 1 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการประกันภัยและการเข้าถึงระบบประกันภัย
ของประชาชนทุกระดับ ได้แก่

    (1)  การบรูณาการความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทัง้ภาค
รัฐและภาคธุรกิจในการส่งเสริมความรู้และการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงรุกทั่วราชอาณาจักร โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ 
เข้าร่วมจัดประชุม อบรม และสัมมนาเพื่อ        
เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและสทิธปิระโยชน์
เกี่ยวกับการประกันภัย

    (2) การพฒันาผลติภณัฑส์ำาหรบักรมธรรมป์ระกนัภยั
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

    (3) การส่งเสริมพัฒนาช่องทางการจำาหน่าย

 มาตรการที่ 2 การเสรมิสรา้งเสถยีรภาพของระบบประกนัภยั ไดแ้ก่
    (1) การตรวจสอบแนวใหม่ โดยวิธีการ Risk Matrix
    (2) การกำากบัเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Risk 

Based Capital : RBC) 

 (4)	 Number	of	New	Policies	and	Sum-Insured

  The total number of new policies in 2012 was 5,078,624 and 

the total amount of sum-insured was 4,183,169 Baht, classified by 

category of insurance as follows:

4. Government Regulation

 4.1 In 2011, the Office of Insurance Commission implemented 
the 2nd Insurance Development Plan as follows:
 

 Measure 1: The Building of Confidence on the Importance of 
Insurance and Access to Insurance Service by the 
People at All Levels.

    (1) Integration of cooperation between state and 
private agencies to promote insurance           
knowledge and pro-active activities throughout 
Thailand such as meetings, training and 
seminar.

    (2) Development of micro-insurance products
    (3) Development of Channel of Distribution
 Measure 2:  Building Stability in Insurance Business
    (1) Application of Risk Matrix regulatory approach.
    (2) Risk-Based Capital Supervision

ประเภท
Class

จำานวนกรมธรรม์ประกันภัย
No.	of	Policies

จำานวนเงินเอาประกันภัย	(ล้านบาท)
Sum	Insured	(Mil	Bht)

สามัญ / Ordinary 2,933,182 709,101

อุตสาหกรรม / Industrial 139,681 10,001

กลุ่ม / Group 6,224 1,778,790

อุบัติเหตุส่วนบุคคล / PA 1,999,537 1,685,277

รวม	/	Total 5,078,624 4,183,169
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    (3) การปรับปรุงแนวทางการกำากับการลงทุนให้
สอดคล้องกับ RBC

    (4) การเตรียมความพร้อมกำาหนดกรอบการเปิดเสรี
ประกันภัย

 มาตรการที่ 3 การเพิม่มาตรฐานการใหบ้รกิารและการคุม้ครองสทิธิ
ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้แก่

    (1) การพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ                
(E-Claim)

    (2) การพัฒนากรอบมาตรฐานการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาค            
สมัครใจ (ฐานานุรูป)

    (3) การพัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมทางการตลาด
ตวัแทน/นายหนา้ประกนัภยั โดยใช ้Smart Card

    (4) ตัง้เปา้หมายในการนำาระบบบรหิารงานคณุภาพ 
ISO 9001:2008 มาใช้กับกระบวนงาน ด้านการ
ให้บริการประชาชน 

 มาตรการที่ 4 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
    (1) จัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
    (2) ส่งเสริมมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประกันภัย
แหล่งที่มา : สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

 4.2 ในปี 2554 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่วงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ดังนี้
  (1) ประกาศ คปภ. เรื่อง กำาหนดประเภทและชนิดของเงิน

กองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คำานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554โดยมีสาระสำาคัญ คือ

    กำาหนดให้บริษัทต้องดำารงเงินกองทุนสำาหรับความ
เสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย 
ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต 
และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว และกำาหนดวิธี
การคำานวณเงนิกองทนุสำาหรบัความเสีย่งแตล่ะดา้น

    กำาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนของบริษัท
    กำาหนดระดบัอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

ที่บริษัทต้องดำารง

    (3) Improvement of investment regulations based 
on RBC framework

    (4) Preparation for the liberalization of insurance 
market.

 Measure 3: Improvement of service and consumer right            
protection standard.

    (1) Development of E-Claim system
    (2) Development of claim payment in voluntary 

motor insurance
    (3) Development of agency/broker market                

behavior database using the smart card
    (4) Setting the goal for ISO 9001:2008 to apply to 

public service process.

 Measure 4:  Promotion of Insurance Infrastructure
    (1) Establishment of Higher Insurance Institution
    (2) Promote insurance - related tax measures.
Source: Office of Insurance Commission

 4.2 In 2011, the Office of Insurance Commission issued the 
following RBC-related regulations:
  (1) Notification of the Insurance Commission Re: Prescribing 

Types of Capital and Criteria, Methods and Conditions 
for Calculation of the Capital of Life Insurance Companies.

    This regulation requires life insurance companies 
to allocate capital fund to cover 4 risks, i.e., insur-
ance risk, market risk, credit risk and concentration 
risk and prescribe capital adequacy calculation 
method for each type of risk.

    Prescribing types of capital 
    Prescribing the levels of capital adequacy.
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  (2) ประกาศ คปภ. เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 โดยมีสาระสำาคัญ คือ

    กำาหนดวิธีการประเมินทรัพย์สินของบริษัท  
    กำาหนดวิธีการประเมินหนี้สินของบริษัท โดยรวมถึง

วิธีการประเมินสำารองประกันภัยของบริษัท
    ทรพัยส์นิหรอืหนีส้นิรายการใดทีป่ระกาศฉบบันีไ้มไ่ด้

กำาหนดวิธีการประเมินเอาไว้ ให้มีการประเมินตาม
มาตรฐานบัญชี

  (3) ประกาศ คปภ. เรื่อง กำาหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาการสง่รายงานประจำาปกีารคำานวณ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 โดยมีสาระ
สำาคัญ คือ

    กำาหนดรูปแบบรายงาน ข้อมูลที่ต้องมีในรายงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการกำากับเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง

    กำาหนดระยะเวลาการส่งรายงาน
  (4) ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็นเงิน

สำารองประกนัภยั สำาหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัทีย่งัมคีวาม
ผูกพันอยู่ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554 โดยมีสาระ
สำาคัญ คือ

    กำาหนดปริมาณของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกัน
ชีวิตต้องจัดสรรไว้เป็นสำารองประกันภัย

  (5) ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรเงินสำารองสำาหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำารองสำาหรับค่า
สินไหมทดแทน และเงินสำารองเพิ่มเติมของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2554  โดยมีสาระสำาคัญ คือ

    กำาหนดปริมาณของเงินสำารองประกันภัย และเงิน
สำารองเพิม่เตมิทีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัตอ้งจดัสรรไว้

  (6) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่นไขในการจดัทำารายงานการดำารงเงนิกองทนุของ
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 
โดยมีสาระสำาคัญ คือ

    กำาหนดรูปแบบรายงาน ข้อมูลที่ต้องมีในรายงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการกำากับเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง

    กำาหนดระยะเวลาการส่งรายงาน

  (2) Notification of the Office of Insurance Commission Re: 
Valuation of Assets and Liabilities of Life Insurance 
Companies, B.E. 2011.

    Prescribing asset valuation methods
    Prescribing liability valuation methods, including 

insurance reserve
    Prescribing that the valuation of any asset or liability 

items not specified in the valuation method, shall 
be based on accounting standard.

  (3) Notification of Insurance Commission Re: Criteria, 
Methods, Conditions and Schedule for Submission of 
an Annual Report on Calculation of Insurance Policy 
Liabilities B.E. 2011

    Prescribing the report format and report particulars 
in line with the RBC regulation

    Setting the time frame for report submission

  (4) Notification of the Insurance Commission Re: Criteria, 
Methods and Conditions for the Appropriation of              
Insurance Reserve For In Force Policies and Other 
Reserves by Life Insurance Companies B.E. 2011

    Prescribing the amount that life insurance companies 
have to allocate as insurance reserve.

  (5) OIC Notification Re: Allocation of Reserve for Unearned 
Revenue, Claim Reserve and Additional Reserve by 
Insurance Companies, B.E. 2011.

    Prescribing amount of additional insurance reserve 
that the life and non-life insurance companies have 
to allocate.

  (6) Notification of the Insurance Commissioner Re:                
Prescribing Criteria, Methods and Condition for          
Preparation of RBC Capital Report B.E. 2011

    Prescribing report format and particulars in line 
with the RBC regulation.

    Setting the time frame for report submission.
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 4.3 ในปี 2555 สำานักงาน คปภ.ได้มีประกาศคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ประกาศนายทะเบียน  และ
คำาสั่งนายทะเบียน ออกมาเพื่อใช้ในการกำากับธุรกิจประกันชีวิต ดังนี้
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต

  (2) ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
วางเงินสำารองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2555

  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำาไร
ขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2555

  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และระยะ
เวลาในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 

  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตย่ืนรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.2555 

  (6)  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำาหนดแบบคำาขอรับใบ
อนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตรายย่อย หรือนายหน้า
ประกันชีวิต (ฉบับที่2) พ.ศ.2555

  (7)  คำาสั่งนายทะเบียนที่ 31/2555 เรื่อง กำาหนดอัตราเบี้ย
ประกนัภยัสำาหรบัผูเ้อาประกนัภยัโดยตรงกบับรษิทัประกนั
ชีวิต

	 สำ�หรับแนวท�งก�รกำ�กับด้�นต่�งๆของสำ�นักง�น	คปภ.ในปี	
2555	 ที่กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ร่วมกันท้ังภ�ครัฐและภ�ค
ธุรกิจ	มีหล�ยประก�ร		เช่น
  (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับใหม่
  (2) การกำาหนดกรอบโฆษณาของบรษิทัประกนัชวีติ/วนิาศภยั
  (3) การศกึษาแนวทางกระตุน้การออมผา่นผลติภณัฑป์ระกนั

ชีวิต
  (4) การเตรียมความพรอ้มของธรุกจิประกนัชวีติรองรบัการเปดิ

เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  (5) ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลงทุนประกอบ

ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

 4.3 In 2012, the Office of Insurance Commission issued the 
following regulations:
  (1)  Notification of the Insurance Commission Re: Prescribing 

Criteria, Methods and Condition for Reinsurance by  
Life Insurance Companies

  (2)  Notification of the Insurance Commission Re: Prescribing 
Criteria, Methods and Condition for Allocation of                 
Insurance Reserve by Life Insurance Companies          
(No. 2) B.E. 2012.

  (3)  Notification of the Insurance Commission Re: Balance 
Sheet and Statement of Profit and Loss Forms of Life 
Insurance Companies, B.E. 2012.

  (4) Notification of the Insurance Commission Re: Prescribing 
Criteria, Methods, Condition and Time Frame for              
Submitting Financial Statement and Operational Report 
of Life Insurance Companies (No. 3) B.E. 2012.

  (5)  Notification of the Insurance Commission Re: Requiring 
Life Insurance Companies to Submit Financial             
Statement and Operational Report B.E. 2012.

  (6)  Notification of Insurance Commissioner Re: License 
Application Form, License and documents for Life             
Insurance Agents, Sub-Agents or Brokers (No, 2) B.E. 
2012. 

  (7)  Notification of the Insurance Commissioner 31/2555 Re: 
Prescribing Premium Rate for Direct Insurance

 Regulatory Issues Being Reviewed and Discussed between the 
OIC and the Business are as follows:
  (1) A Draft of New Life Insurance Act
  (2) Advertising Framework for Life and Non-Life Companies
  (3) Promotion of Public Saving Through Life Insurance 

Products
  (4) Preparation for the Advent of the ASEAN Economic 

Community
  (5) A Drafted Notification of the Ministry of Finance on   

Investment in Other Businesses by Life Insurance 
Companies.
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  (6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance 
Bureau System)

  (7) โครงการปรับปรุงกรอบการดำารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง ระยะที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต (Risk Based 
Capital Phase II)

  (8) การพิจารณาแนวทางการพัฒนากรอบการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Test)
  

5. การดำาเนินการของภาคธุรกิจ

 ในส่วนของภาคธุรกิจประกันชีวิตไทย ได้มีการติดตามผลของการ 
นำาเสนอภาครัฐ รวมท้ังกรมสรรพากรให้ช่วยพิจารณาส่งเสริมธุรกิจ
ประกันชีวิตไทยอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
จากมาตรการดำาเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ที่สำาคัญๆ ดังนี้
 5.1 ติดตามการแก้ไขประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (1) ก ซึ่งได้
กำาหนดให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถนำาเงินสำารองประกันภัยมาหักเป็น
คา่ใชจ้า่ยไดเ้พยีงรอ้ยละ 65 ขอแกไ้ขเปน็ใหใ้ชว้ธิกีารคำานวณเงนิสำารอง
ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของสำานักงาน คปภ. 
 5.2 ติดตามผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัยนำาเบ้ียประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบ Unit-Linked มาหักลดหย่อนภาษีฯ ได้
เต็มทั้งจำานวนไม่เกินปีละ 100,000 บาท โดยไม่ควรแยกว่าเป็นเบี้ยฯ 
ในส่วนของการประกันชีวิต และเบี้ยฯ ในส่วนของการลงทุน
 5.3 ติดตามการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัยนำาเบี้ยประกันสุขภาพ
ของทัง้ธรุกจิประกนัชวีติและธรุกจิประกนัวนิาศภยั มาหกัลดหยอ่นภาษี
เงนิได้ฯ เชน่เดยีวกบัเบีย้ประกนัชวีติ ปลีะไมเ่กนิ 50,000 บาท เนือ่งจาก
การซื้อประกันสุขภาพ เป็นการซื้อความคุ้มครองดูแลตัวเองด้วยความ
สมัครใจของผู้ท่ีมีรายได้พอสมควร โดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการจาก
ภาครัฐ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการจากภาครัฐที่มีต่อ
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวลง
 5.4 ติดตามผลการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่าง             
ประกาศฯ ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของธุรกิจประกันชีวิต
 5.5 ติดตามผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตกรณีการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
 5.6 ศกึษาผลกระทบจากรา่งพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติฉบบัใหม่
 5.7 ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงกรอบการดำารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (Risk Based Capital Phase II) ของ
ธุรกิจประกันชีวิต
 5.8 ศึกษาผลกระทบจากแนวทางการพัฒนากรอบการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test)

  (6) Insurance Bureau System
  (7) Risk Based Capital Phase II
  (8) Stress Test
 

 
5. Action Taken by the Industry on Regulation-Related 

Issues.

 The life insurance business has taken the following actions on 
regulation-related issues.
 5.1 The amendment of Section 65 (1) of the Revenue Code 
related to the allocation of insurance reserve. Under the Code, life 
insurance companies are allowed to allocate deduct only 65% from 
insurance reserve as expenses and want to change to actuarial 
basis.
 5.2 The amount of tax deduction of 100,000 Baht per year for 
unit-linked premium for both protection and investment portions.
 5.3 The amount of 50,000 Baht tax deduction per year for health 
insurance products offered by life and non-life companies. Health 
insurance is a voluntary option made by persons who can afford the 
scheme so that they don’t have to depend on the welfare from the 
government. It helps reduce the expenses that the government has 
to pay for public welfare.
 5.4 Following up on the views submitted to the OIC on new  
investment regulation.
 5.5 Following up on the impact of anti-money laundering law 
compliance.
 5.6 Conducting a study on the impact of new life insurance act.
 5.7 Conducting a study on the impacts of Risk Based Capital 
Phase II on life insurance business.
 5.8 Conducting a study on the impacts of Stress Test.
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 ในช่วงปี 2495 ผู้ดำาเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ได้ประชุม
ปรกึษาหารอื ในการทีจ่ะจดัตัง้องคก์รกลาง สำาหรบัธรุกิจประกันชีวติขึน้ และ
ได้จัดตั้งคณะทำางาน ที่มาจากบริษัทประกันชีวิต จำานวน 10 คน จาก 10  
บริษัทขึ้น เพื่อดำาเนินการดังกล่าว 

 ต่อมาในปี 2496 คณะทำางานดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือต่อกรมตำารวจเพื่อ 
จัดตั้งสมาคมประกันชีวิต แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 1.  ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 
 2.  ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต 
 3.  ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด 
 4.  ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล

 อธบิดกีรมตำารวจไดล้งนามอนมุตัใินหลกัการ เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2496 
และคณะทำางานไดย้ืน่คำารอ้งขอจดทะเบยีน เปน็สมาคมฯ ตอ่สภาวฒันธรรม 
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2496 ในที่สุด สมาคมประกันชีวิตแห่ง
ประเทศไทย ได้ รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2499
 
 ตอ่มาในป ี2510 ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ ประกาศใชเ้พือ่
ควบคุมการดำาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต ให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2510 สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ของพระราชบัญญัติ
การค้า พ.ศ. 2509 ในขณะนั้นสมาคมประกันชีวิตไทย มีสมาชิกอยู่ 8 บริษัท 
คือ 
 1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำากัด) 

 In 1952, the operators of life insurance companies in Thailand met to 
consult each other on a plan to establish a central organization for the life 
insurance business in Thailand. The group subsequently formed a Work-
ing Committee that comprised 10 representatives of 10 life insurance 
companies to plan for the establishment of such body. 
 
 In the following year, the Working Committee has officially filed an 
application with the Police Department to establish the Life Insurance 
Association of Thailand to fulfill the following objectives.            
 1. To promote the continuing progress of life insurance business 
 2. To foster harmonious relationship between life insurance companies. 
 3. To render assistance and cooperation to the government’s           

regulating effort. 
 4. To coordinate among member companies for compliance with 

government policies. 

 On June 16, 1953, the Director-General of the Police Department 
approved in principle the application to establish the Life Insurance         
Association of Thailand and on June 23, 1953, the Working Group further 
filed an application to establish an association with the National Cultural 
Council. The establishment of Life Insurance Association of Thailand was 
officially approved on July 5, 1956.

 Then in 1967, the Life Insurance Act was promulgated to regulate the 
operation of life insurance business. On November 9, 1967, the name of 
the association was changed from the Life Insurance Association of 
Thailand to the current name of the Thai Life Assurance Association to be 
in line with the regulation in the Life Insurance Act. At that time, TLAA has 
8 following companies as members.   
 1. The Thai Life Insurance Public Co., Ltd. 
 2. The Thaiprasit Insurance Co., Ltd. 
  (Now is the Finansa Life Assurance Co., Ltd.) 
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 3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)) 
 4. บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จำากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)) 
 5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 6. บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำากัด 
  (ปัจจุบันคือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)) 
 7. บริษัท สยามบริการประกันชีวิต จำากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน))
 8. บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)) 
 
 เมื่อ พ.ศ. 2544 สมาคมฯ ไดัรับอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมประกันชีวิต
ไทยใหม่ ตามหนังสือ ที่ พณ. 0410/6907 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 
ดังนี้ 
 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการประกันชีวิต ให้เจริญก้าวหน้า
อยา่งมัน่คงและตอ่เน่ือง ใหเ้ปน็ทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาของประชาชน มปีระสทิธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 2. เปน็ตวัแทนในการปกปอ้งรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั และ
ของบริษัทประกันชีวิต หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่างๆ ในทางด้านกฎหมาย ท่ีอาจจะมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชนข์องผูเ้อาประกันภยั และของบรษิทัสมาชกิ ประสานงานและ
ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ภาคราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้เจริญ
ก้าวหน้า 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแล
กันเอง (Self Regulation) ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนารูปแบบการดำาเนินการ และ
การปฏิบัติของธุรกิจ ภายในขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต 
จัดทำามาตรฐานจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยา
บรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตดำาเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
 4. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการประกันชีวิต รวมท้ัง 
ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ตำาราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการ
ประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยประเทศ 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์
ของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 6. ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่างๆ 
กับสมาคม สถาบัน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตท้ังใน 
และต่างประเทศ 
 7. สง่เสรมิความสามคัค ีความรว่มมอื และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างสมาชิก
 (ปัจจุบันนี้ สมาคมฯ มีสมาชิก 25 บริษัท (รวม บริษัท ไทยรีประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน))

 3. The Southeast Insurance Co., Ltd. 
  (Now is  the Southeast Life Insurance Public Co., Ltd.) 
 4. Sri Ayudhaya Life Insurance Co., Ltd. 
  (Now is Allianz Ayudhaya Assurance Public Co., Ltd.)
 5. Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd. 
 6. The Ocean Commercial Insurance Co., Ltd. 
  (Now is Ocean Life Public Co., Ltd.) 
 7. Siam Life Insurance Service Co., Ltd. 
  (Now is Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.) 
 8. Krung Siam Life Insurance Co., Ltd. 
  (Now is Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.) 

 In 2001, TLAA was approved by a letter No. Por Nor 0410/6907, 
dated September 17, 2001 to change its Article of Associations as               
followed. 
 1. To be a central body for life insurance business operators and 
related parties to jointly promote the continuing and stable progress, 
credibility, efficiency and global competitiveness of Thai life insurance 
business.  
 2. To protect the interest of the insured, life insurance companies or 
operators of life insurance-related businesses. To monitor and promote 
development of laws, affecting the interest of the insured and member 
companies. To coordinate and to provide support to government agencies 
as well as to provide views and recommendations to government and 
related agencies on further development of life insurance business.   
 3. To promote and to support life insurance companies to practice 
self-regulation, to improve business operation within the legal framework 
and life insurance business principles as well as to establish ethical 
standard and compliance and to ensure that the business is operated in 
good order and with public trust.  
 4. To promote progress in technical areas of life insurance business 
as well as research and development efforts that would contribute to 
development of business operation to international standard. 
 5. To create public awareness on the benefits and importance of life 
insurance.  
 6. To coordinate and to exchange statistics and other information with 
domestic and foreign associations, institutions and other related agencies.  
 7. To promote harmonious relationship, cooperation and an exchange 
of views among member companies.  
 (Now, TLAA has 25 member companies, including the Thaire Life              
Assurance Public Co., Ltd.) 
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)   
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8888  แฟกซ์ 0-2777-8899 

Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. 
23/115-121 Royal City, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310 
Tel. 0-2777-8888  Fax. 0-2777-8899
www.bla.co.th

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)
2034/136, 138-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ  10320
โทร. 0-2723-4000  แฟกซ์ 0-2723-4032

Krungthai-AXA Life Assurance Public Co., Ltd. 
2034/136, 138-143 Italthai Tower, 27, 32-33 Floor New Petchburi Rd., Bangkrapi, Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2723-4000  Fax. 0-2723-4032
www.krungthai-axa.co.th 

บริษัท เจนเนอร�ลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั่น เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2685-3828  แฟกซ์ 0-2685-3829

Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. 
16th Floor, Unit 1602-1605, CRC Tower, All Season Place 87/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330     
Tel. 0-2685-3828  Fax. 0-2685-3829
www.generali.co.th

บริษัท โตเกียวม�รีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2670-1400  แฟกซ์  0-2670-1401-8

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.  
195 Empire Tower Building 26th Fl., South Sathorn Rd., Yannawa Sathorn, Bangkok 10120    
Tel. 0-2670-1400  Fax. 0-2670-1401-8
www.tokiomarinelife.co.th

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)  
75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2260-5536-43  แฟกซ์ 0-2260-5561    

Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd. 
75/72-73 Ocean Tower 2, 30th Floor Sukhumvit 19 (Wattana), Wattana, Bangkok 10110  
Tel. 0-2260-5536-43  Fax. 0-2260-5561
www.dhipayalife.co.th

น�ยโชน  โสภณพนิช  
Mr. Chon Sophonpanich 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
President

น�ยไมเคิล จอร์จ แพล๊กซ์ตัน
Mr. Michael George Plaxton 
ประธานกรรมการบริหาร
Chief Executive Officer 

น�ยคีธ แอนดรูว์ บรูคส์ 
Mr. Keith Brooks 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Country Manager / 
Chief Executive Officer

น�ยศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์   
Mr. Saran  Limhiranrak   
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

น�ยฮิโรชิ  ท�เทอิชิ     
Mr. Hiroshi  Tateishi   
กรรมการผู้จัดการ 
President
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น�งส�วศิรินทิพย์  โชติธรรม�ภรณ์ 
Ms. Sirinthip  Chotithamaporn
ผู้จัดการทั่วไป 
General  Manager 

บริษัท ไทยค�ร์ดิฟ ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)
ห้องชุดเลขที่ 36/39-42, 36/59-62 อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 13, 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2645-8500  แฟกซ์ 0-2645-8585

Thai Cardif Life Assurance Public Co.,Ltd.
Room No. 36/39-42, 36/59-62 PS Tower, 13rd,18th, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, 
Bangkok 10110
Tel. 0-2645-8500  Fax. 0-2645-8585
www.thaicardif.com 

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
2922/240-241 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2308-2245-52  แฟกซ์ 0-2308-2254 

Thai Samsung Life Insurance Public Co.,Ltd.
2922/240-241 Charnissara Tower 2, 15th Fl., New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2308-2245-52  Fax. 0-2308-2254
www.siamsamsung.co.th

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2247-0247-8  แฟกซ์ 0-2246-9946-7

Thai Life Insurance Public Co., Ltd.
123 Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2247-0247-8  Fax. 0-2246-9946-7
www.thailife.co.th  

บริษัท ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)
1060 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (อาคาร 1 ธนาคารไทยพาณิชย์) ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทร. 0-2655-4000  แฟกซ์ 0-2256-1666

Siam Commercial Life Insurance Public Co.,Ltd. 
1060 New Petchburi Rd., (SCB BUILDING 1) Rajthevee, Bangkok 10400
Tel. 0-2655-4000  Fax. 0-2256-1666
www.scblife.co.th

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร. 0-2660-1280-86  แฟกซ์ 0-2277-6227

Thaire Life Assurance Public Co.,Ltd.
48/15 Soi Rajchadapisek 20, Rajchadapisek Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel. 0-2660-1280-86  Fax. 0-2277-6227   
www.thaire.co.th
    
   

น�ยซี โดนอลด์ ค�ร์ดีน
Mr. C. Donald Carden
กรรมการผู้จัดการ 
President & CEO

น�ยสุรชัย  ศิริวัลลภ
Mr. Surachai  Sirivallop
กรรมการผู้อ�านวยการ   
President & CEO

น�ยวิพล  วรเส�หฤท  
Mr. Vipon  Vorasowsarid  
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Managing Director

น�ยไชย  ไชยวรรณ
Mr. Chai  Chaiyawan
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President 



87

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

Members of The Thai Life Assurance Association

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
Annual Report 2012

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2261-2300  แฟกซ์ 0-2261-3344-55

Ocean Life Insurance Public Co., Ltd.
170/74-83 Ocean Tower 1, Rachadaphisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 0-2261-2300  Fax. 0-2238-4157, 0-2261-3344-55
www.ocean.co.th
             

บริษัท ธนช�ตประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 1, 4-5 999/4 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2308-9400  แฟกซ์ 0-2308-9444

Thanachart Life Assurance Public Co., Ltd.
999/1 The Nine Tower, 1st, 4th-5th Floor, 999/4  4th Floor, Rama 9 Road, Suan Luang, Bangkok 10250
Tel. 0-2308-9400  Fax. 0-2308-9444
www.thanachartlife.co.th

บริษัท บ�งกอกสหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2634-7323-30  แฟกซ์ 0-2634-7331

BUI Life Insurance Public Co., Ltd.
177/1 Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2634-7323-30  Fax. 0-2634-7331
www.builife.com

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำ�กัด (มห�ชน)  
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11 ถนนราชด�าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330   
โทร. 0-2252-5070  แฟกซ์ 0-2252-7155   

Siam City Life Assurance Public Co., Ltd. 
231 Thanachart Park Place Building, Fl. 9-11, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0-2252-5070  Fax. 0-2252-7155
www.scilife.co.th

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
9/9 อาคารแอทสาทร  ชั้น 22-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2352-8000  แฟกซ์ 0-2352-8899

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. 
9/9 Sathorn Building, 22-27 Floors South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2352-8000  Fax. 0-2352-8899
www.prudential.co.th

น�งนุสร�  บัญญัติปิยพจน์       
Mrs. Nusara  Banyatpiyaphod
กรรมการผู้จัดการ  
Managing Director

น�ยวิจักษณ์  ประดิษฐวณิช
Mr. Wichak  Praditavanij   
กรรมการผู้จัดการ               
Managing Director 

ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณ�   
Dr. Chavin Iamsopana
กรรมการผู้จัดการใหญ่    
President

น�งจันทรจรัส  บุญคุณ     
Mrs. Chantcharas  Boonkhun
กรรมการผู้จัดการ
Managing  Director

น�ยบิน�ยัค ดัตต�   
Mr. Binayak Dutta   
กรรมการผู้จัดการ 
Chief Executive Officer
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บริษัท ฟินันซ่�ประกันชีวิต จำ�กัด
2032 อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2632-5000  แฟกซ์ 0-2632-5500

Finansa Life Assurance Co., Ltd.
Finansa Tower 2032, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2632-5000  Fax. 0-2632-5500
www.finansalife.com 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2276-1025-7  แฟกซ์ 0-2276-1997-8

Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd.
250 Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2276-1025-7  Fax. 0-2276-1997-8
www.muangthai.co.th 

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  
364/30 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-7650-99  แฟกซ์  0-2248-5391

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
364/30 Sri Ayudhaya Rd., Rachatewi, Bangkok 10400
Tel. 0-2246-7650-99  Fax. 0-2248-5391
www.manulife.co.th 

บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
411 อาคาร ยู ทาวเวอร์ ชั้น 4-5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2731-7799  แฟกซ์ 0-2731-7727-28

Union Life Insurance Public Company Limited
U Tower, 411 Srinagarindra Road, Suanluang Bangkok  10250
Tel. 0-2731-7799  Fax. 0-2731-7727-28
www.sahalife.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2, 6 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2305-7000  แฟกซ์ 0-2263-0313-4  

Allianz Ayudhya Assurance Public Co., Ltd.  
898 Ploenchit Tower 2nd, 6th Floor Ploenchit Rd., Bangkok 10330       
Tel. 0-2305-7000  Fax. 0-2263-0313-4
www.azay.co.th

น�ยสุจินต์  พงษ์ศักดิ์   
Mr. Suchin Phongsak   
ผู้จัดการและกรรมการควบคุม
Executive Director & Control Committee

น�ยส�ระ  ลำ่�ซำ�  
Mr. Sara  Lamsam 
กรรมการผู้จัดการ
President

น�ยอลัน อึง   
Mr. Alan  Ng    
ผู้จัดการใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President & CEO

น�ยสหพล  สังข์เมฆ    
Mr. Sahaphon  Sangmek  
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

น�ยไบรอัน  สมิธ      
Mr. Bryan Smith    
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
President
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บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด  
181 อาคารเอไอทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500 
โทร. 0-2634-8888  แฟกซ์ 0-2236-6452     

American International Assurance Co., Ltd.
181 AI Tower, Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500  
Tel. 0-2634-8888  Fax. 0-2236-6452
www.aia.co.th

บริษัท อ�คเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)  
315 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2631-1331  แฟกซ์ 0-2236-7614 

Southeast Life Insurance Public Co., Ltd. 
315 Silom Rd., Bangrak, Bangkok  10500 
Tel. 0-2631-1331  Fax. 0-2236-7614
www.southeastlife.com
 

    
บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำ�กัด (มห�ชน)   
130-132  อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2615-6800  แฟกซ์ 0-2675-3818

Ace Life Assurance Public Co., Ltd.
130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 11th -12th Floor Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 0-2615-6800  Fax. 0-2675-3818
www.acelife.co.th

บริษัท แอ๊ดว�นซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด  (มห�ชน) 
175 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2648-3600  แฟกซ์ 0-2648-3555 

Advance Life Assurance Public Co., Ltd.
175 Sathorn City Tower 1/1 and  2/1 Floor South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2648-3600  Fax. 0-2648-3555    
www.alife.co.th

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)      
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 29 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2632-6222  แฟกซ์ 0-2263-3899    

ING Life Public Co., Ltd.
130-132 Sindhorn Tower 3, 29th Fl., Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0-2632-6222  Fax. 0-2263-3899
www.inglife.co.th 
 

 

น�ยรอน แวน โอเยน
Mr. Ron Van Oijen   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

น�ยโชติพัฒน์  พีช�นนท์ 
Mr. Chotiphat  Bijananda 
กรรมการผู้จัดการ     
Managing Director

น�ยอ�เธอร์ เจ เบลเฟอร์    
Mr. Arthur J. Belfer 
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