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by the Department of Business Development

and Board of Trade of Thailand



พันธกิจ

1. เปนองคกรหลักของผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตและกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ

 เพ�อสงเสริมใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

2. เปนตัวแทนของผู ประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐและองคกร 

 เศรษฐกิจหลัก เพ�อใหธุรกิจประกันชีวิตเปนสวนหนึ่งของภาคการเงินที่มี 

 บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ

 สูความเปนสากล

4. สงเสริมการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดานการประกันชีวิตใหประชาชน

 ทั่วไปไดเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ และคุณคาของการประกันชีวิตมาก

 ยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน

เปนองคกรกลางชั้นนำของบริษัทประกันชีวิตไทย

และกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ ในการขับเคล�อน

ธุรกิจประกันชีวิตสูความเปนเลิศ เพ�อประโยชนสุข

ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ

Missions

1. To serve as a center for life insurance and related business 

 operators in order to promote business growth and stability.

2. To coordinate with major government and economic agencies

 on behalf of the business operators as a part of the financial

 sector which plays important role in socio - economic 

 development of the country.

3. To promote and develop competitiveness of the business 

 operators to international standard.

4. To promote publicity and to create public awareness and 

 understanding on the importance and value of life insurance.

Visions

To be the center of life insurance and 

related companies that strives for 

business excellence and for the benefits

of the public, society and the country.
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สารจากนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 ธุรกิจประกันชีวิตไทย	 ในปี	 2558	 ยังคงมีการเติบโต										

ต่อเนื่องโดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น	 537,510	 ล้านบาท						

คิดเป็นอัตราเติบโตถึงร้อยละ	 7	 เมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงาน	

ในปีที่ผ่านมา	 ถือว่าเติบโตมากกว่าการขยายตัวของระดับ	 GDP	

ประมาณ	2.5	เท่า	ซึ่งในปี	2558	GDP	ขยายตัวเพียงร้อยละ	2.8	

เท่านั้น	 ทั้งนี้เป็นผลมาจากประชาชนมีความตระหนักถึงความ

ส�าคัญและความจ�าเป็นของการท�าประกันชีวิตมากขึ้น	 รวมทั้ง

ภาคธุรกิจประกันชีวิตได ้ เตรียมความพร ้อมท่ีจะรับมือกับ

สถานการณ์ความไม ่แน ่นอนต ่างๆ	 ด ้วยการกระตุ ้นและ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	พร้อมทั้งมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ							

ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม	 การเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการ

จ�าหน่ายการปรับคุณภาพบริการหลังการขาย	 การสร้างและ

พัฒนาบุคลากรการขายให้มีความรู้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตได้อย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน	 ประกอบกับภาครัฐ

ก็ได้มีนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องใน	

รูปแบบต่างๆ	อาทิ	มาตรการสนับสนุนด้านภาษี	การพิจารณาการ

ใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ให้มีความยืดหยุ ่น	 เอื้ออ�านวย									

ต่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงท�าให้ธุรกิจประกันชีวิตไทย

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

(นายสาระ  ล�่าซ�า)

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ปีบริหาร	1	ก.ค.	57	-	30	มิ.ย.	58

สมาคมประกันชีวิตไดรับความ

ภาคภูมิใจสูงสุด จากการไดรับรางวัล

สมาคมการคายอดเยี่ยม ประจำป 2558 

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

รวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ซึ่งสมาคมจะรักษาและพัฒนาคุณภาพ

การบริหารงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

อยางไมหยุดยั้ง

	 	 ในปี	2558	เป็นอีกหนึ่งปีที่สมาคมประกันชีวิตได้รับความ

ภาคภูมิใจสูงสุด	 จากการได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเย่ียม	

ประจ�าปี	 2558	 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	

ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ซึ่งสมาคมจะรักษาและ

พัฒนาคุณภาพการบริหารงานให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง

	 	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทยด้วยดี

เสมอมา	 ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น

ที่น่าพอใจ	 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามัคคีของ

ภาคธุรกิจประกันชีวิต	 ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจประกันชีวิต

จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
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Message from TLAA President

	 	 In	 2015,	 life	 insurance	 business	 continued	 to	

grow	with	a	gross	premium	income	of	537,510	million	

Baht	 or	 7%,	 compared	with	 the	 previous	 year.	 The	

growth	was	about	2.5	times	of	the	country’s	GDP	which	

grew	 at	 only	 2.8%	 in	 2015.	 Factors	 attributed	 to	 the	

growth	of	life	insurance	business	included	better	public	

awareness	 on	 the	 importance	 and	 necessity	 of	 life										

insurance,	 the	 efforts	 of	 life	 insurance	 companies	 to	

prepare	 for	 the	 uncertainties	 though	 public	 relations	

activities,	 development	 of	 new	 products	 that	 are												

responsive	 to	 the	 needs	 of	 all	 groups	 of	 consumers,	

development	 of	 new	 and	 diverse	 channels	 of																							

distribution,	 improvement	 of	 post-sale	 services	 and	

development	of	product	knowledge	and	professionalism	

within	the	sale	force.	Moreover,	life	insurance	industry	

continued	to	receive	great	support	from	the	government	

sector	through	various	measures	such	as	tax	incentive	

and	the	 implementation	of	more	flexible	and	lenient	

rules	and	regulations	in	order	to	facilitate	the	growth	of	

life	insurance	business	in	Thailand.

(Mr. Sara Lamsam)

TLAA	President

(July	1,	2014-June	30,	2015)

The Thai Life Assurance

Association (TLAA) was a proud

receiver of the prestigious “Excellent 

Association Award 2015” initiated and 

presented by the Department of Business 

Development, the Ministry of Commerce in 

cooperation with the Board of Trade of 

Thailand. TLAA will continue to maintain 

and develop the standard of 

our operation.

	 	 The	 year	 2015	was	 another	 year	 that	 the	Thai	

Life	Assurance	Association	(TLAA)	was	a	proud	receiver	

of	the	prestigious	“Excellent	Association	Award	2015”	

initiated	and	presented	by	the	Department	of	Business	

Development,	the	Ministry	of	Commerce	in	cooperation	

with	the	Board	of	Trade	of	Thailand.	TLAA	will	continue	

to	maintain	and	develop	the	standard	of	our	operation.

	 	 I	 would	 like	 to	 take	 this	 opportunity	 to	 thank	

everyone	 and	 all	 agencies	 that	 have	 given	 great												

supports	to	TLAA	that	led	to	continuing	growth	in	life	

insurance	business.	Such	growth	was	also	the	result	of	

strong	 and	 unified	 endeavors	 within	 Thailand’s	 life									

insurance	business.	I	strongly	hope	that	the	industry	will	

continue	to	grow	uninterruptedly	and	unsustainably.
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คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

ประจ�าปีบริหาร	1	กรกฎาคม	2557	-	30	มิถุนายน	2558

นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์

Mrs. Nusara  Banyatpiyaphod

อุปนายกฝ่ายบริหาร
Vice	president	[Administration]

ดร.อภิรักษ์  ไทพัฒนกุล

Dr. Apirak  Thaipatanakul

อุปนายกฝ่ายวิชาการ
Vice	president	[Technical]

นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์ 

Mr. Kitti  Pintavirooj  

เลขาธิการ
Secretary	General

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์     
M.L. Jiraseth  Sukhasvasti  

อุปนายกฝ่ายการตลาด
Vice	president	[Marketing]

นายโชน  โสภณพนิช

Mr. Chone  Sophonpanich 

เหรัญญิก
Treasurer

นายสาระ  ล�่าซ�า 

Mr. Sara  Lamsam

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
President
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Executive Board

For	the	Administrative	Year	from	July	1,	2014	to	June	30,	2015	

นายสตีเฟ่น แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด

Mr. Stephen Anthony Appleyard 

กรรมการบริหาร
Executive	Director

นายสหพล  สังข์เมฆ   

Mr.Sahaphon  Sangmek

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์   

Mr.Sutti Rajitrangson

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ    

Mr.Bundit  Jiamanukoonkit 

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายเดวิด  โครูนิช

Mr. David  Korunic

กรรมการบริหาร	
Executive	Director
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คณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย

ประจ�าปีบริหาร	1	กรกฎาคม	2557	-	30	มิถุนายน	2558

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ  

Mr. Bundit  Jiamanukoonkit

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายเดวิด  โครูนิช

Mr. David  Korunic

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายสาระ  ล�่าซ�า 

Mr. Sara  Lamsam

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
President

นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์

Mrs. Nusara  Banyatpiyaphod

อุปนายกฝ่ายบริหาร
Vice	president	[Administration]

ดร.อภิรักษ์  ไทพัฒนกุล

Dr. Apirak  Thaipatanakul

อุปนายกฝ่ายวิชาการ
Vice	president	[Technical]

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์      

M.L. Jiraseth  Sukhasvasti 

อุปนายกฝ่ายการตลาด
Vice	president	[Marketing]

นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์   

Mr. Kitti  Pintavirooj 

เลขาธิการ
Secretary	General

นายโชน  โสภณพนิช

Mr. Chone  Sophonpanich 

เหรัญญิก
Treasurer	

นายสหพล  สังข์เมฆ   

Mr. Sahaphon  Sangmek

กรรมการบริหาร	
Executive	Director

นายสตีเฟ่น แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด

Mr. Stephen Anthony Appleyard  

กรรมการบริหาร
Executive	Director

นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์  

Mr.Sutti  Rajitrangson

กรรมการบริหาร	
Executive	Director
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TLAA Board of Directors

For	the	Administrative	Year	from	July	1,	2014	to	June	30,	2015	

นายฮาน อิก เจ

Mr. Ik Jae Han 

กรรมการ	
Director

นายสุจินต์  พงษ์ศักดิ์ 

Mr. Suchin  Phongsak

กรรมการ	
Director

นางสาวสุวิมล  ตั้งนิสัยตรง 

MS. Suwimon  Thangnisaitrong

กรรมการ	
Director

นางสาวยศวดี  หงษ์ชุมแพ 

Miss Nikkie Hongchumpae

กรรมการ	
Director

นายลิม เคียน ฮิน

Mr. Lim Kean Hin

กรรมการ	
Director

นายกฤษณ์ จันทโนทก

Mr. Kris  Chantanotoke 

กรรมการ	
Director

ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา  

Dr. Chavin  Iamsopana

กรรมการ	
Director

นายเชาว์พันธุ์  พันธุ์ทอง  

Mr. Chaowphan  Phanthong

กรรมการ	
Director

นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า

Mrs. Sally Joy O’ Hara

กรรมการ	
Director

นายบินายัค ดัตตา

Mr. Binayak  Dutta

กรรมการ	
Director 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 

Mr. Chotiphat  Bijananda

กรรมการ	
Director 

นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์ 

Mr. Saran  Limhiranrak 

กรรมการ	
Director

นางจันทรจรัส  บุญคุณ   

Mrs. Chantcharas  Boonkhun 

กรรมการ	
Director



คณะกรรมการสมาคม

Board of Directors

บริษัทสมาชิก

Member Companies

คณะกรรมการบริหารสมาคม

Executive Committee

คณะอนุกรรมการ

Sub-Committee

ฝายนโยบายและแผนงาน

Policy and Planning Department

ฝายสงเสริมตัวแทนประกันชีวิต

Agency Promotion Department

ฝายส�อสารองคกร

Corporate Communication Department

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Department

ฝายบัญชีและการเงิน

Accounting and Financial Department

ฝายขอมูลเพ�อการพัฒนาธุรกิจ

Information for Business Development 

Department

ฝายประสานงานและความรวมมือ

Cooperation and Coordination 

Department

ฝายฝกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต 

Agency Training and

Development Department

ฝายบริหารสำนักงานและบุคคล

Office Administration and Personnel 

Management Department

สายงานนโยบายและพัฒนาองคกร

Policy and Organization Department

สายงานสงเสริมธุรกิจประกันชีวิต

Life Insurance Business Promotion

สายงานสงเสริมชองทางจำหนายและขอมูลธุรกิจ

Distribution Channel Promotion and 
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Assistant Director

นางสาวมะยุรี  หงษา 

Ms. Mayuree  Hongsa

ผูชวยผูอำนวยการ
Assistant Director
 

นายจรุง เชื้อจินดา 

Mr. Jarung  Chuachinda

ผูชวยผูอำนวยการ
Assistant Director
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Mr. Kitti  Phasukdee

ที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคม
TLAA Legal Advisor

นายสุรศักดิ์  เจริญโลหทองดี 

Mr. Surasak  Charoenlotongdee

รองผูอำนวยการ
Deputy Director
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แผนภูมิการบริหารงานสมาคมประกันชีวิตไทย
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1. การแต่งตั้งและมอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรม

กับองค์กรภายนอก 

 1.1 แต่งตั้งผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก ดังนี้

	 	 1)	นายสาระ	ล�่าซ�า	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	และ	นายสุทธิ	
รจิตรังสรรค์	 กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย	 เป็น						
ผู ้ แทนสมาคมประกันชีวิตไทยร ่วมเป ็นกรรมการใน																
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต	

	 	 2)	นายสาระ	 ล�่าซ�า	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 เป็นผู้แทน	
และนางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 เป็นผู้แทนส�ารอง	 เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์	 และคัดเลือกผู ้ประกอบ
ธุรกิจที่มีศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค	 (Call	
Center)	 ดีเด่น	 ตามค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง	
ผู้บริโภคที่	178/2556	ลงวันที่	12	ธันวาคม	2556

	 	 3)	นายสาระ	ล�่าซ�า	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	เป็นที่ปรึกษา
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	 ครั้งที่	 7	
ประจ�าปี	2558	ตามค�าสั่งผู้จัดการที่	พล.	001/2558	ลงวันที่	
7	พฤษภาคม	2558

	 	 4)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เป็นผู้แทน	 และ	 นายพิชา	 สิริโยธิน	 เป็นผู้แทน
ส�ารอง	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์
ประกันภัย	 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา	 เพื่อรวบรวมศัพท์
ประกนัภัย	และปรบัปรุงพจนานกุรมศพัท์ประกนัภยั	ตามค�าสัง่
ราชบัณฑิตยสถานที่	28/2553	ลงวันที่	19	มีนาคม	2553

1. Appointing and Assigning Representatives to 

Participate in Activities Organized by Other Agencies

 1.1 Appointing and assigning the following representatives 
to participate in activities with other agencies.

	 	 1)	Mr.	 Sara	 Lamsam,	 TLAA	 President	 and	Mr.	 Sutti								
Rajitrangson,	 Executive	 Board	 members	 were												
assigned	to	represent	TLAA	as	members	of	the	Life	
Insurance	Fund	Committee.

	 	 2)	Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President	and	Mrs.	Busara	
Ungphakorn,	 TLAA	 Executive	 Director	 joined	 as	
members	of	the	Committee	to	set	up	criteria	and	
selecting	 the	business	operators	with	outstanding	
call	center	according	to	the	Order	of	the	Consumer	
Protection	 Board	 No.	 178/2556,	 dated	 December	
12,	2013.

	 	 3)	Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President	was	an	advisor	to	
the	 7th	 “Crown	 Diamond	 of	 Economics	 Contest	
2015”	according	 to	 the	Manager’s	 Instruction	No.	
Phor	Lor	001/2558,	dated	May	7,	2015.

	 	 4)	Mrs.	 Busara	 Ungphakorn,	 TLAA	 Executive	 Director	
and	Mr.	 Picha	 Siriyodhin	 were	 assigned	 as	 TLAA	
representative	 and	 an	 alternate	 representative	 to	
be	 members	 of	 the	 Insurance	 Dict ionary																						
Preparation	Committee	of	the	Royal	Institute.

	 กิจกรรมของสมาคมประกันชีวิตไทยในรอบปีบริหาร	1	กรกฎาคม	2557	-	30	มิถุนายน	2558	ได้มีการสนับสนุน

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในทุกด้านร่วมกับองค์กรภายนอกและบริษัทสมาชิก	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 Activities implemented by the Thai Life Assurance Association (TLAA) during an administrative 

year	from	July	1,	2014	to	June	30,	2015	to	promote	and	develop	life	insurance	industry	are	as	

follows:

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558
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	 	 5)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	to	
be	a	member	of	Insurance	Curriculum	Development	
Committee,	 established	 by	 the	 OIC	 to	 develop								
insurance	 knowledge	 and	 understanding	 among			
insurance	personnel	according	to	the	OIC	Instruction	
No.	56/1554,	dated	February	28,	2011.

	 	 6)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	to	
be	a	member	of	Insurance	Curriculum	and	Agency	
and	Broker	License	Exam	Question	Working	Group,	
appointed	 in	pursuance	 to	 the	Order	 of	 the	OIC,	
dated	July	4,	2012.	

	 	 7)	Mrs.	 Busara	 Ungphakorn,	 TLAA	 Executive	 Director	
was	appointed	member	of	the	Organizing	Committee	
of	the	6th	“Crown	Diamond	of	Economics:	Money	Is	
Valuable	and	Sustainable	Economy	2014”

	 	 8)	Mrs.	 Busara	 Ungphakorn,	 TLAA	 Executive	 Director	
was	member	of	the	Insurance	Knowledge	Promotion	
Committee	whose	 program	 is	 broadcast	 through	
“The	Money:	 The	Mission	 to	Conquer	 the	Dream	
Program”	 according	 to	 the	 OIC	 Instruction																						
No.	2/2558,	dated	January	14,	2015.

	 	 9)	Mr.	Pichet	Jiaramaneethaweesin,	Chairman	of	TLAA	
Actuarial	 Sub-Committee	 was	 assigned	 to	 be	 a	
member	of	a	working	group	to	improve	and	make	
an	amendment	to	the	personal	accident	insurance	
policy	and	wordings	(File	and	Use)	according	to	the	
OIC	Order	No.	36/2558,	dated	February	25,	2015.

 1.2 Assigning TLAA Representatives to participate          
activities with other agencies as follows.
	 	 1)	Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 be									

members	of	the	FATCA	Working	Group	in	pursuance	
to	TLAA	Order	No.	6/2556,	dated	July	23,	2013.

	 	 	 (1)		 M.	L.	Jiraseth	Sukhasvasti,	Vice	President	of	Thai	
Life	Assurance	Association	

	 	 	 (2)		 Mr.	Kitti	Pintavirooj,	TLAA	Secretary-General
	 	 	 (3)		 Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor
	 	 	 (4)		 Chairman	 and	 vice-chairman	 of	 Legal	 Sub-							

Committee
	 	 	 (5)		 Chairman	 and	 vice-chairman	 of	 Compliance	

Sub-Committee

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 	 5)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการ
ประกันภัย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ก�าหนดหลักสูตรส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในระบบ						
ประกันภัย	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการประกันภัย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ตามค�าสัง่ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ที่	56/2554	
ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2554

	 	 6)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทยร่วมเป็นคณะท�างานความรู้เก่ียวกับการประกันภัย
และพฒันาข้อสอบ	หลกัสตูรใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัภยั	
นายหน้าประกันภัย	 ประกาศโดยค�าสั่งส�านักงาน	 คปภ.									
ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2555	

	 	 7)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท�างานจัดการแข่งขัน	
“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:	 เงินทอง	 ของมีค่า	 และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2557

	 	 8)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
การประกันภัยผ่านรายการ	“The	Money	ภารกิจพิชิตฝัน”	
ตามค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย	 ที่	 2/2558	 ลงวันที่	 14	 มกราคม	
2558

	 	 9)	นายพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 ประธานคณะอนุกรรมการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย	 เข้าร่วมเป็นคณะท�างานพิจารณา
ปรับปรุง	 แก้ไข	 แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนตัว	 แบบอัตโนมัติ	 (File	 and	Use)	 และอัตรา
ดอกเบี้ยประกันภัย	ตามค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ที่	 36/2558	 ลง	
วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

 1.2 มอบหมายผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก 
ดังนี้ 
	 	 1)	ร่วมเป็นคณะท�างานเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม	 Foreign																

Account	 Tax	 Compliance	 Act	 (FATCA)	 ตามค�าสั่ง
สมาคมประกันชีวิตไทยที่	 6/2556	 เมื่อวันที่	 23	 กรกฎาคม	
2556	รายชื่อคณะท�างานฯ	ดังนี้

	 	 	 (1)		 ม.ล.จิรเศรษฐ	ศุขสวัสดิ์
	 	 	 		 	 อุปนายกฝ่ายการตลาด	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นายกิตติ	ปิณฑวิรุจน์
	 	 	 		 	 เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)		 นายกิตติ	ผาสุขดี
	 	 	 		 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (4)		 ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย
	 	 	 (5)		 ประธานและรองประธานคณะอนกุรรมการก�ากบัธรุกจิ
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	 	 	 (6)		 ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
รับประกันภัย

	 	 	 (7)		 ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการระบบ
บัญชีและภาษี

	 	 	 (8)		 ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

	 	 	 (9)		 ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการลงทุน
	 	 	 (10)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 		 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (11)	 นายมงคล	เอี่ยมโภคลาภ
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (12)	 นางพิมพ์นิภา	สุวรรณไตรย์	
	 	 	 		 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

	 	 2)	ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท�าหลักสูตร	 และกระบวนการ
เรียนรู้	เรื่องการประกันภัยส�าหรับนักศึกษา	กศน.	เมื่อวันที่	1	
ธันวาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)		 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์
	 	 	 		 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นายสุจินต์	พงษ์ศักดิ์
	 	 	 		 	 กรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)		 นางอลิสา	เปี่ยมพงศ์สานต์
	 	 	 		 	 อนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
	 	 	 (4)		 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 3)	ร่วมโครงการประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จัดโดย	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	
เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)		 นายสาระ		ล�่าซ�า	
	 	 	 		 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์
	 	 	 		 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (6)		 Chairman	and	vice-chairman	of	Under-writing	
Sub-Committee

	 	 	 (7)		 Chairman	 and	 vice-chairman	 of	 Accounting	
and	Tax	System	Sub-Committee

	 	 	 (8)		 Chairman	 and	 vice-chairman	 of	 IT	 Sub-										
Committee

	 	 	 (9)		 Chairman	 and	 vice-chairman	 of	 Investment	
Sub-Committee

	 	 	 (10)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	Deputy	Director
	 	 	 (11)	 Mr.	 Mongkon	 Iamphokalarp,	 Manager	 of													

Coordination	and	Cooperation	Department	
	 	 	 (12)	 Mrs.	Pimnipa	Suwantrai,	PR	Officer.

	 	 2)	Assigned	the	following	persons	to	be	the	members	
of	 the	 committee,	 set	 upo	 to	 prepare	 insurance	
curriculum	and	learning	process	for	the	non-formal	
education	on	December	1,	2014.

	 	 	 (1)		 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (2)		 Mr.	Suchin	Pongsak,	TLAA	Board	of	Director’s	

member
	 	 	 (3)		 Mrs.	 Alisa	 Piampongsarn,	Member	 of	 Agency														

Development	Sub-Committee
	 	 	 (4)		 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director

	 	 3)	Assigned	 the	 following	 representative	 to	attend	a	
meeting	of	the	working	group	on	anti-corruption	in	
insurance	business	organized	by	the	Office	of	 the	
National	 Anti-Corruption	 Commission	 on	 July	 2,	
2014.

	 	 	 (1)		 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President
	 	 	 (2)		 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558
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	 	 4)	Assigned	the	following	persons	to	join	the	meeting	
on	MRTA	 insurance	policy	 at	 the	OIC	on	 July	 29,	
2014.

	 	 	 (1)		 Mr.	Mongkon	Eiamphoklarp,	Assistant	Director
	 	 	 (2)		 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director

	 	 5)	Assigned	the	following	representatives	to	attend	a	
meeting	 to	 clarify	 the	 approval	 process	 of	 a														
refresher	course	to	renewal	of	investment	analyst	
license,	 organized	 by	 the	 Stock	 Exchange	 of										
Thailand	on	July	29,	2014.

	 	 	 (1)		 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director
	 	 	 (2)		 Mr.	 Kampanart	 Chairak,	 Manager	 of	 Agency	

Training	and	Development	Department
	 	 	 (3)		 Ms.	Cheevapart	Thongparn,	Agency	Promotion							

Officer.

	 	 6)	Assigned	the	following	persons	to	attend	a	meeting	
to	prepare	the	MoU,	organized	by	the	Office	of	the	
Insurance	Commission	on	August	1,	2014.

	 	 	 (1)		 Mr.	Mongkon	Eiamphoklarp,	Assistant	Director
	 	 	 (2)		 Ms.	Thipaporn	Phravisut,	PR	Dept	Manager.

	 	 7)	Mr.	 Surasak	 Charoenlothongdee,	 TLAA	 Deputy								
Director	 attended	 a	meeting,	 organized	 by	 the							
Financial	 and	 Investment	 Trade	 Committee															
No.	 2/2557,	 organized	 by	 the	 Thai	 Chamber	 of			
Commerce	on	August	18,	2014.

	 	 8)	Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	
the	 Life	 Insurance	 Stress	 Testing	 Workshop,																	
organized	by	the	Office	of	the	Insurance	Commission	
on	September	3,	2014.	

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 	 4)	ร ่วมประชุมช้ีแจงโครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต	 แบบ
คุ้มครองสินเชื่อมาตรฐาน	 จัดโดยส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	
29	กรกฎาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)		 นายมงคล	เอี่ยมโภคลาภ
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 5)	ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอบเขตเน้ือหาในการอนุมัติหลักสูตร

ทบทวนความรู้	(Refresher	Course)	เพื่อต่ออายุใบอนุญาต	
ส�าหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู ้แนะน�าการลงทุน											
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 29	
กรกฎาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)		 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นายกัมปนาท	ไชยรักษ์	
	 	 	 		 	 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
	 	 	 (3)		 นางสาวชีวภาส	ทองปาน
	 	 	 		 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต
	 	 6)	ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ	

(MoU)	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2557	
ดังนี้

	 	 	 (1)		 นายมงคล	เอี่ยมโภคลาภ
	 	 	 		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)		 นางสาวทิพาภรณ์	พระวิสัตย์
	 	 	 		 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
	 	 7)	นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี	รองผู้อ�านวยการสมาคมประกัน

ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่ม
การเงินและการลงทุน	ครั้งที่	2/2557	จัดโดย	สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 18	 สิงหาคม	 2557	ณ	 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

	 	 8)	ร่วมการอบรมการทดสอบภาวะวิกฤตส�าหรับบริษัทประกัน
ชีวิต	Life	 Insurance	Stress	Testing	Workshop	จัดโดย	
ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 และ	 3	 กันยายน	
2557	
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	 	 9)	 ร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ	ครั้งที่	19	จัดโดย	สภา
วิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	1-2	กันยายน	
2557	ณ	โรงแรม	Centara	Grand	@	Central	World	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี	
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางสาวจารุวรรณ	ลิ้มคุณธรรมโน
	 	 	 	 คณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี
	 	 10)	ร่วมประชุมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเงินได้

หัก	 ณ	 ท่ีจ่ายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
รองรับการเข้าสู ่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน														
จัดโดย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เมื่อวันที่	10	กันยายน	
2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ว่าที่ร.ต.หญิงพิรดา	สุทธิเวชชะกร
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 	 (2)	 นางสาวจิราภรณ์	นาคประกอบ
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 11)	ร่วมงานแถลงข่าว	และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู ้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	 2544	
ระหว่าง	 4	 หน่วยงาน	 คือ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
ส�านักงาน	 คปภ.	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 และสมาคม
ประกันชีวิตไทย	จัดโดย	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	เมื่อ
วันที่	10	กันยายน	2557	ณ	โรงแรมบางกอกชฎา	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ	ล�่าซ�า	
	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 (4)	 นางธนารักษ์	แก้วสีงาม
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารส�านักงานและบุคคล
	 	 	 (5)	 นางสาวทิพาภรณ์	พระวิสัตย์
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
	 	 	 (6)	 นายกิตติพงศ์	เรืองณรงค์
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

	 	 9)	 Mr.	 Surasak	 Charoenlothongdee,	 TLAA	 Deputy									
Director	 and	 Ms.	 Jaruwan	 Limkhundhamno,										
member	 of	 TLAA	 Accounting	 Sub-Committee										
attended	the	19th	Nationwide	Accountant	Meeting,	
organized	 by	 the	 Federation	 of	 Accounting																
Professionals	between	September	1-2,	2014	at	the	
Centara	Grand	@Central	World.

	 	 10)	Assigned	the	following	representatives	to	attend	a	
meeting	to	study	ways	to	improve	withholding	tax	
system	in	preparation	for	the	AEC,	organized	by	the	
Office	of	Fiscal	Policy	on	September	10,	2014.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Pirada	Sutthivejakorn,	Senior	Manager	of	
Accounting	Dept.

	 	 	 (2)	 Ms.	Jiraporn	Nakprakorb,	Policy	&	Planning	Staff

	 	 11)	Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	
an	MoU	signing	and	press	conference	on	Cooperation	
To	 Promote	 Knowledge	 on	 Entitlements	 Under	
Compensation	for	Defendants	in	Criminal	Cases	of	
4	agencies,	 i.e.,	the	Right	and	Liberties	Protection	
Dept.,	the	Office	of	the	Insurance	Commission,	the	
General	 Insurance	 Association	 and	 Thai	 Life															
Assurance	Association	at	the	Bangkok	Chada	Hotel	
on	September	10,	2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President
	 	 	 (2)	 Mrs.	 Busara	 Ungphakorn,	 TLAA	 Executive													

Director
	 	 	 (3)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	

Policy	&	Planning	Dept.
	 	 	 (4)	 Mrs.	Tanarak	Kaewsringarm,	Manager	of	Admin	

&	Personnel	Dept.
	 	 	 (5)	 Ms.	Thipaporn	Phravisut,	PR	Dept	Manager.
	 	 	 (6)	 Mr.	Kittipong	Ruangnarong,	PR	Staff.

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558
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	 	 12)	ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 จัดโดย	 ส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 เมื่อวันที่	 10-12	
กันยายน	2557	ณ	 โรงแรมการาเด้นท์คลิฟ	 รีสอร์ท	แอนด์	
สปา	พัทยา	อ�าเภอบงละมุง	จังหวัดชลบุรี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 13)	ร่วมประชุม	 “เวทีร ่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ

ก�าหนดเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 7	
พ.ศ.	 2557”	จัดโดย	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 12	
กันยายน	2557	ณ	โรงแรมปริ๊นซ์	พาเลซ	มหานาค	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 14)	นางบุษรา	 อ๊ึงภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน

ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ	
ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2557	

	 	 15)	ร่วมประชุมรายงานผลการทดสอบ	 RBC	 2	Market	 Test	
ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	
17	และ	20	ตุลาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 (4)	 นางสาวนิอร	ศิริเลิศพิทักษ์
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 	 (5)	 นายจิรภักดิ์	แย้มภักดิ์
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 16)	ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง							

ปีที่	53	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2557	ดังนี้
	 	 	 (1)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 (3)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

	 	 12)	Assigned	the	following	representatives	to	attend	a	
workshop	 to	prepare	 for	 the	complying	with	 the	
world’	anti	money	laundering	standard,	organized	
by	 the	 Anti-money	 Laundering	 Office	 between	
September	10-12,	2014	at	the	Garden	Cliff		Resort	
and	Spa,	Pattaya,	Cholburi.

	 	 	 (1)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	
Policy	&	Planning	Dept.

	 	 	 (2)	 Mr.	Jarung	Chauchinda,	Manager	of	Cooperation	
and	Coordination	Dept.

	 	 13)	Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	
the	7th	Meeting	to	Develop	National	Health	Policies	
2014”,	organized	by	the	National	Health	Assembly	
on	September	12,	2014	at	the	Prince	Palace	Hotel.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	
Medical	Advisory	Sub-Committee

	 	 	 (2)	 Mr.	Jarung	Chauchinda,	Manager	of	Cooperation	
and	Coordination	Dept.

	 	 14)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
attended	a	meeting	of	the	Arbitration	Committee	
at	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	 Commission	 on										
October	7,	2014.

	 	 15)	The	following	representatives	attended	a	meeting	
to	report	the	results	of	the	RBC	2	Market	Test	for	
Life	Insurance	Business,	organized	by	the	Office	of	
the	Insurance	Commission	on	October	17	and	20,	
2014.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (2)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director
	 	 	 (3)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	

Policy	&	Planning	Dept.
	 	 	 (4)	 Ms.	Nion	Sirilertpitak,	Manager	of	 Information	

for	Business	Development	Dept.
	 	 	 (5)	 Mr.	 Jirapak	 Yampak,	 Information	 for	 Business	

Development	Staff
	 	 16)	The	following	representatives	attended	the	day	to	

commemorate	the	establishment	of	the	Office	of	
Fiscal	Policy	on	October	17,	2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	
Director

	 	 	 (2)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	
Policy	&	Planning	Dept.

	 	 	 (3)	 Mr.	Jarung	Chauchinda,	Manager	of	Cooperation	
and	Coordination	Department

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015



16 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 	 17)	ร่วมประชุมคณะท�างานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน	 ครั้งที่	 2/2557	 จัดโดย	 คณะท�างานพิจารณา
การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน	 ส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 (3)	 นางสาวจิราภรณ์	นาคประกอบ
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 18)	นายสาระ	 ล�่าซ�า	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 ร่วมเป็น		
ส่วนหนึง่ในวดีโีอประชาสมัพันธ์งาน	The	1st	Asian	Actuarial	
Conference	2015	จัดโดย	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	2-5	พฤศจิกายน	2558

	 	 19)	ร่วมประชุมหารือ	 การก�าหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงิน
เบ้ียประกันภัยชั่วคราว	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที	่
12	พฤศจิกายน	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ	ล�่าซ�า
	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 หม่อมหลวงจิรเศรษฐ	ศุขสวัสดิ์
	 	 	 	 อุปนายกฝ่ายการตลาด	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นายกิตติ	ปิณฑวิรุจน์	
	 	 	 	 เลขาธิการ	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (4)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	 	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (5)	 นายกิตติ	ผาสุขดี	
	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (6)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี	
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (7)	 นางสาวมะยุรี	หงษา	
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (8)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 20)	นางสาวทิพาภรณ์	 พระวิสัตย์	 ผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองค์กร	

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	
2558	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	 18	 พฤศจิกายน	
2557

	 	 17)	The	following	representatives	attended	the	meeting	
of	 the	 “Financial	 Market	 Liberalization	Working	
Group”	No.	 2/2557,	 organized	 by	 the	 “Financial	
Market	Liberalization	Working	Group”,	the	Office	of	
Fiscal	Policy	on	October	31,	2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	
Director

	 	 	 (2)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	
Policy	&	Planning	Dept.

	 	 	 (3)	 Ms.	Jiraporn	Nakprokorb,	Policy	and	Planning	
Staff

	 	 18)	Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President,	appeared	 in	a	
video	to	publicize	the	1st	Asian	Actuarial	Conference	
2015,	 organized	 by	 the	 Society	 of	 Actuaries	 of		
Thailand	between	November	2-5,	2015.

	 	 19)	The	following	representatives	attended	a	meeting	
to	 lay	 out	 standard	 conditions	 in	 the	 temporary	
receipt,	organized	by	 the	Office	of	 the	 Insurance	
Commission	on	November	12,	2014.

	 	 	 1)	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President
	 	 	 2)	 M.	L.	Jiraseth	Sukhasvasti,	TLAA	Vice	President	

for	Marketing	
	 	 	 3)	 Mr.	Kitti	Pintavirooj,	TLAA	Secretary-General
	 	 	 4)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 5)	 Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor
	 	 	 6)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	

Director
	 	 	 7)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director
	 	 	 8)	 Mr.	Jarung	Chauchinda,	Manager	of	Cooperation	

and	Coordination	Department

	 	 20)	Ms.	Thipaporn	Pravisut,	TLAA	PR	Manager	attended	
a	meeting	to	prepare	for	a	road	safety	campaign	by	
insurance	 industry	 during	 the	 New	 Year	 2015											
holiday,	organized	by	the	Office	of	the	 Insurance	
Commission	on	November	18,	2014.
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	 	 21)	ร ่วมประชุมหารือเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต	 แบบ
คุ้มครองสินเชื่อ	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	 18	
พฤศจิกายน	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ	ล�่าซ�า
	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 ดร.อภิรักษ์	ไทพัฒนกุล	
	 	 	 	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นางภัทรา	ปัจฉิมะกุล
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับธุรกิจ
	 	 	 (4)	 นายพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 	 (5)	 นายเกศพงศ์	นาทะสิริ
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการประกันชีวิตธนกิจ
	 	 	 (6)	 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (7)	 นายจิรภักดิ์	แย้มภักดิ์	
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 22)	ร่วมประชุม	 “เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายส�าหรับ

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 7	 พ.ศ.	 2557”	
จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	
20	พฤศจิกายน	2557	ณ	โรงแรมเอบีนา	เฮ้าส์	เขตบางเขน	
ดังนี้

	 	 	 (1)	 ดร.นพ.	เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 23)	ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 จัดโดย	 ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(กลต.)	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ม.ล.จิรเศรษฐ	ศุขสวัสดิ์	
	 	 	 	 อุปนายกฝ่ายการตลาด	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (4)	 นายพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 	 (5)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 21)	The	 following	 representatives	 attended	 a																		
consultation	meeting	 on	MRTA	 insurance	 policy,	
organized	 by	 the	 Office	 of	 the	 Insurance																					
Commission	on	November	18,	2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President
	 	 	 (2)	 Dr.	Apirak	Thaipattanakul,	TLAA	Vice	President	

for	Technical	Affairs.
	 	 	 (3)	 Mrs.	 Patra	 Patchimakul,	 Chairman	 of	 TLAA	

Compliance	Sub-Committee
	 	 	 (4)	 Mr.	 Pichet	 Jiaramaneetaweesin,	 Chairman	 of	

TLAA	Actuarial	Sub-Committee
	 	 	 (5)	 Mr.	 Kespong	 Nathasiri,	 Chairman	 of	 TLAA								

Bancassurance	Sub-Committee
	 	 	 (6)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director
	 	 	 (7)	 Mr.	 Jirapak	 Yampuk,	 TLAA	 Information	 for								

Business	Development	Staff

	 	 22)	The	following	representatives	attended	a	meeting	
“the	7th	Forum	for	Preparing	 the	National	Health	
Assembly	Network	2014”,	organized	by	the	National	
Health	 Assembly	 in	 November	 20,	 2014	 at	 the	
Abena	House	Hotel.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	
Medical	Advisory	Sub-Commmittee

	 	 	 (2)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA										
Cooperation	&	Coordination	Dept.

	 	 23)	Attend	a	meeting	to	find	ways	to	develop	financial	
products	 to	 prepare	 for	 the	 aging	 society,																							
organized	by	the	Office	of	Securities	and	Exchange	
Commission	on	December	4,	2014.

	 	 	 (1)	 M.	 L.	 Jiraseth	 Sukhasvasti,	 Vice	 President	 of	
Thai	Life	Assurance	Association

	 	 	 (2)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (3)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	

Director
	 	 	 (4)	 Mr.	 Pichet	 Jiamaneetaweesin,	 Chairman	 of	

TLAA	Actuarial	Sub-Committee
	 	 	 (5)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	

Policy	&	Planning	Dept.



18 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 	 25)	หม่อมหลวงจิรเศรษฐ	 ศุขสวัสดิ์	 อุปนายกฝ่ายการตลาด	
สมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมงานเปิดตัวและแถลงข่าว
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่	 2558	 และเข้าร่วมแถลงข่าวและลงนามในบันทึก
ความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัยทางถนนฯ										
จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2557

	 	 25)	M.	L.	Jiraseth	Sukhasvasti,	TLAA	Vice	President	for					
Marketing	 attended	 a	 press	 conference	 and	 the	
launch	 of	 the	 Holiday	 Road	 Accident	 Reduction	
Campaign	for	the	New	Year	of	2015,	organized	by	
the	OIC	on	December	19,	2014.

	 	 24)	ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับคณะอนุกรรมาธิการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ	 ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบ
สาธารณสขุ	จดัโดย	คณะกรรมาธกิารปฏริปูระบบสาธารณสขุ	
สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ	ล�่าซ�า
	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นายกิตติ	ผาสุขดี
	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 	 	 (4)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

	 	 24)	Attend	 a	meeting	 to	 provide	 information	 to	 the	
Health	Management	 Sub-Committee	 under	 the	
Public	Health	Reform	Committee	on	December	16,	
2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara	Lamsam,	TLAA	President
	 	 	 (2)	 Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor
	 	 	 (3)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	

Medical	Advisory	Sub-Commmittee	
	 	 	 (4)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA										

Cooperation	&	Coordination	Dept.
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	 	 26)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
represented	TLAA	to	speak	at	a	special	lecture	on	
“Current	 Situation	 of	 Life	 Insurance	 Business”,								
organized	by	the	Thai	Banking	Cooperative	Club	on	
December	19,	2014	at	Impact,	Muangthong	Thani.

	 	 27)	Attended	 the	meeting	 on	 Development	 of	 Fast	
Track	Service	for	Insurance	Complaint	Process	and	
Practical	Guideline	for	Claim	Management	in	2015,	
organized	by	the	Office	of	the	Insurance	Commission	
on	December	22,	2014.

	 	 	 (1)	 Mr.	 Jakrit	 Boonket,	 Vice	 chairman	 of	 TLAA	
Claim	Sub-Committee	

	 	 	 (2)	 Mr.	 Sommut	 Luk-In,	 Vice	 Chairman	 of	 TLAA	
Legal	Sub-Committee	

	 	 	 (3)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA									
Cooperation	&	Coordination	Dept.	

	 	 28)	Attended	the	7th	National	Health	Assembly	2014,	
organized	 by	 the	 National	 Health	 Commission								
Office	 between	 December	 24-26,	 2014	 at	 the									
Impact	Muangthong	Thani.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	
Medical	Advisory	Sub-Commmittee

	 	 	 (2)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA									
Cooperation	&	Coordination	Dept.

	 	 29)	The	 following	 persons	 took	 a	 study	 trip	 to															
Singapore	as	representatives	of	Thai	Life	Assurance	
Association	 for	providing	financial	 support	 to	 the	
organization	 of	 “the	 6th	 Crown	 Diamond	 of															
Economics	 2014”,	 organized	 by	 the	 Stock																					
Exchange	of	Thailand	between	January	8-10,	2014.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (2)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director	

	 	 26)	นางบุษรา	 อ๊ึงภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “สถานการณ์การ
ประกันชีวิตในปัจจุบัน”	 จัดโดย	 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	
จ�ากัด	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2557	ณ	ศูนย์การแสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

	 	 27)	ร่วมประชมุการพัฒนาระบบทางด่วนประกนัภยั	 (Complain	
Unit)	 และแนวทางปฏิบัติการจัดการสินไหม	 ปี	 2558										
จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายจักรกฤช	บุญเกตุ
	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต
	 	 	 (2)	 นายสมมุติ	ลูกอินทร์	
	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย
	 	 	 (3)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

	 	 28)	ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 คร้ังที่	 7	 พ.ศ.	 2557	 จัดโดย	
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 24-26	
ธันวาคม	2557	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	
เมืองทองธานี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 29)	ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 ใน

ฐานะที่สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นผู ้สนับสนุนโครงการ
แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ	 คร้ังที่	 6	 ประจ�าป	ี
2557	 จัดโดย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เม่ือวันที่	
8-10	มกราคม	2558	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางสาวมะยุรี	หงษา	
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
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	 	 30)	ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการประจ�าปี	10th	Entero-
colonic	Day	“CRC	:	From	Womb	to	Tomb”	จัดโดย
ชมรมล�าไส้เล็ก	 ล�าไส้ใหญ่	 สมาคมแพทย์ระบบทางเดิน
อาหารแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2558	ณ	
ล�าพวา	รีสอร์ท	อ.อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นพ.สุพจน์	หาญนิรัญกูร	
	 	 	 	 คณะแพทย์ที่ปรึกษา
	 	 	 (2)	 นพ.มนต์สรร	อัศวนพเกียรติ
	 	 	 	 คณะแพทย์ที่ปรึกษา

	 	 31)	ร่วมประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติส�าหรับผู้จัดอบรมทางวิชาชีพ
บัญชีของผู้ท�าบญัช	ีจดัโดย	กองก�ากบับญัชธีรุกจิ	กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 2558	ณ	 อาคารสภา
วิชาชีพบัญชี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 ว่าที่ร.ต.หญิงพิรดา	สุทธิเวชชะกร
	 	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 	 32)	ดร.นพ.เทอดศกัด์ิ	โรจน์สรุกติต	ิประธานคณะแพทย์ท่ีปรกึษา	
สมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ		
กลางไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์	ครั้งที่	1/2558	
จัดโดย	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	
เมื่อวันที่	26	มกราคม	2558

	 	 33)	ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม	 (Focus	 Group)	
ในประเด็น	 “การก�าหนดหลักสูตรความรู ้ทางการเงิน												
ขั้นพื้นฐานส�าหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง”	 จัดโดย	 สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง	 ร่วมกับ	 ส�านักงานเศรษฐกิจ						
การคลัง	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2558	ณ	อาคารทิปโก้	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางสาวมะยุรี	หงษา	
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นางสาวธัญญพัทธ์	บุญยิ่ง	
	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 34)	ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาเกณฑ์การประกวด

สมาคมการค้าดีเด่น	จัดโดย	กรมพัฒนาธุกิจการค้า	ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เมื่อวันที่	 27	 มกราคม	 2558	
ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางสาวทิพาภรณ์	พระวิสัตย์
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 	 30)	Represented	TLAA	as	speakers	at	the	10th	Entero-
colonic	Day	“CRC	:	From	Womb	to	Tomb”,	organized	
by	 the	 Small	 and	 Large	 Intestine	 Club,	 the																		
Gastroenterological	 Association	 of	 Thailand	 on	
January	 17,	 2015	 at	 the	 Lamphawa	 Resort,																				
Amphawa	District,	Samut	Songkram.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Supot	 Hannirankur	 Member	 of	 TLAA												
Medical	Advisory	Sub-Committee

	 	 	 (2)	 Dr.	 Monsan	 Assawanopakiate,	 member	 of	
TLAA	Medical	Advisory	Sub-Committee	

	 	 31)	Attended	 a	meeting	 to	 clarify	 practical	 guideline	
for	accountant	training	courses,	organized	by	the	
Business	 Accounting	 Regulation	 Division,	 the											
Department	of	Business	Development	on	January	
21,	 2015	 at	 the	 Federation	 of	 Accounting																					
Profession	Building.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (2)	 Mrs.	Pirada	Sutthivejakorn,	Senior	Manager	of	

TLAA	Account	and	Finance	Dept.
	 	 32)	Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA											

Medical	Advisory	Sub-Commmittee	attended	 the	
Medical	 Case	 Arbitration	 Committee	 No.	 1/2558,	
organized	 by	 the	 Health	 Service	 Promotion															
Department,	 the	 Ministry	 of	 Public	 Health	 on									
January	26,	2015.

	 	 33)	Attended		the	focus	group	brain	storming	session	
on	“Curriculum	on	Basic	Knowledge	on	Finance	for	
High	 Income	 Earners”,	 organized	 by	 the	 Fiscal								
Policy	Research	Institute,	the	Office	of	Fiscal	Policy	
on	January	26,	2015	at	Tipco	Building.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
	 	 	 (2)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director	
	 	 	 (3)	 Ms.	 Thanyaphat	 Boonying,	 Information	 for	

Business	Development	Officer

	 	 34)	Attended	a	brainstorming	session	on	the	selection	
of	outstanding	trade	association,	organized	by	the	
Department	 of	 Business	 Development	 and	 the	
Thai	Chamber	of	Commerce	University	on	January	
27,	2015.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
	 	 	 (2)	 Ms.	Thipaporn	Pravisut,	TLAA	PR	Manager	
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	 	 35)	ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า	ประจ�าปี	2558	
จัดโดย	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ	์
2558	

	 	 36)	ดร.นพ.เทอดศักด์ิ	 โรจน์สุรกิตติ	 ประธานคณะแพทย	์														
ที่ปรึกษา	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการ
แพทย์	:	การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	:	RM)”	
จัดโดย	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	
เมื่อวันที่	26-27	กุมภาพันธ์	2558

	 	 37)	ร่วมประชุมสัมมนา	 “โครงการท�าความเข้าใจหลักการร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง	
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ...	 ให้แก่
ภาคธุรกิจและพนักงาน	คปภ.	ส่วนกลาง”	จัดโดย	ส�านักงาน	
คปภ.	 เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2558	ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล			
เลอ	คองคอร์ด	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	
	 	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นายกิตติ	ผาสุขดี	
	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 38)	ร่วมประชุมคณะท�างานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการ

ด้านการเงิน	 คร้ังที่	 1/2558	 จัดโดยส�านักงานเศรษฐกิจ							
การคลัง	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2558	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 35)	Joined	 the	project	 to	develop	potential	of	 trade	
associations	2015,	organized	by	the	Department	of	
Business	Development	on	February	23,	2015.

	 	 36)	Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA												
Medical	 Advisory	 Sub-Commmittee	 joined	 a								
workshop	on	“Arbitration	of	Medical	Dispute	Case:	
Risk	 Management	 (RM),	 organized	 by	 Health												
Service	Promotion	Dept.,	Ministry	of	Public	Health	
between	February	26-27,	2015.

	 	 37)	Attended	 the	“Understand	 the	Draft	Life	&	Non-
Life	Insurance	Act,	B.E…..”	for	the	business	sector	
and	Bangkok	OIC	Staff,	organized	by	the	Office	of	
the	 Insurance	Commission	on	March	30,	2015	at	
the	Swissotel	Le	Concorde	Hotel.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director
	 	 	 (2)	 Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor	
	 	 	 (3)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA										

Cooperation	&	Coordination	Dept.

	 	 38)	Joined	a	meeting	on	financial	market	liberalization	
No.	1/2558,	organized	by	the	Fiscal	Policy	Office	on	
April	3,	2015.

	 	 	 (1)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	
Director	

	 	 	 (2)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	
Policy	&	Planning	Dept.	

	 	 39)	หม่อมหลวงจิรเศรษฐ	 ศุขสวัสดิ์	 อุปนายกฝ่ายการตลาด								
เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ป้องกันและ	
ลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของภาค
อุตสาหกรรมประกันภัย	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	8	
เมษายน	2558

	 	 39)	M.	L.	Jiraseth	Sukhasvasti,	TLAA	Vice	President	for		
Marketing		joined	a	press	conference	on	the	launch	
of	 holiday	 road	 accident	 prevention	 campaign,		
organized	by	the	Office	of	the	Insurance	Commission	
on	April,	2015.
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กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 	 40)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
joined	the	meeting	to	set	criteria	for	selecting	the	
Best	Insurance	Company	winners,	organized	by	the	
Office	 of	 the	 Insurance	 Commission	 on	 April	 22,	
2015.

	 	 41)	Attended	the	financial	market	liberalization	under	
ASEAN	framework	sub-working	group,	organized	by	
the	Fiscal	Policy	Office	on	April	22,	2015.

	 	 	 (1)	 Mr.	Kitti	Phasukdee,	TLAA	Legal	Advisor	
	 	 	 (2)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	

Director	
	 	 	 (3)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 Manager	 of	

Policy	&	Planning	Dept.

	 	 42)	Mr.	 Sara	 Lamsam,	 TLAA	 President	 joined	 the										
General	 Annual	Member	Meeting	 No.	 48	 of	 the	
Thai	Chamber	of	Commerce	on	April	30,	2015	at	
the	Dusit	Thani	Hotel.

	 	 43)	Joined	 as	 members	 of	 Insurance	 Product																						
Development	Working	Group	 in	cooperation	with	
the	Office	of	National	Village	and	Urban	Community	
Fund.

	 	 	 (1)	 Mr.	 Pichet	 Jiaramaneetaweesin,	 President	 of	
the	Society	of	Actuaries	of	Thailand

	 	 	 (2)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director	
	 	 44)	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	

joined	 the	meeting	 to	 select	 the	 best	 insurance	
company	No.	1/2558,	organized	by	 the	Office	of	
the	Insurance	Commission	on	May	6,	2015.

	 	 45)	Joined	the	meeting	and	brain	storming	session	on	
the	 preparation	 of	 the	 3rd	 National	 Emergency	
Medicine	Plan,	organized	by	the	National	Institute	
for	Emergency	Medicine	on	June	30,	2015	at	the	
Richmond	Hotel,	Nonthaburi.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	
Medical	Advisory	Sub-Commmittee	

	 	 	 (2)	 Mr.	Jarung	Chuachinda,	TLAA	Assistant	Executive	
Director	

	 	 40)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์
การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	
เมื่อวันที่	22	เมษายน	2558

	 	 41)	ร่วมประชุมกลุ ่มย่อยเพื่อเตรียมการประชุมคณะท�างาน						
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน	 จัดโดย	 ส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2558	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายกิตติ	ผาสุขดี
	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (2)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี
	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 	 (3)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 42)	นายสาระ	 ล�่าซ�า	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจ�าปี	 ครั้งที่	 48	 จัดโดย	 สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	ณ	
โรงแรมดุสิตธานี

	 	 43)	ร่วมเป็นคณะท�างานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับ
ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 (สทบ.)	
ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	
	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 	 (2)	 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 44)	นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกัน

ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัลประกันภัยดีเด่น	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	

	 	 45)	ร ่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท�าแผน										
หลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ฉบับที่	3	จัดโดย	สถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2558	
ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา	
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	 	
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย



23สมาคมประกันชีวิตไทย | The Thai Life Assurance Association

	 	 46)	Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 TLAA	 Assistant											
Executive	Director	joined	the	signing	ceremony	of	
the	declaration	of	intent	to	promote	road	safety,	
organized	by	the	Office	of	the	Under-Secretary	of	
the	Prime	Minister	Office	on	May	20,	2015	at	the	
Office	of	the	Under-Secretary	of	the	Prime	Minister	
Office.

	 	 47)	Joined	a	meeting	to	find	ways	to	solve	expensive	
health	 care	 charges,	 organized	 by	 the	 Health									
Service	 Promotion	 Dept,	 the	Ministry	 of	 Public	
Health	between	May	18,	25	and	28,	2015	at	 the	
Public	Health	Under-Secretary	Office	Building.

	 	 	 (1)	 Dr.	 Therdsak	 Rojsurakitti,	 Chairman	 of	 TLAA	
Medical	Advisory	Sub-Commmittee	

	 	 	 (2)	 Mr.	Jarung	Chuachinda,	TLAA	Assistant	Executive	
Director

	 	 48)	Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 TLAA	 Assistant	 Executive	
Director	 joined	 the	meeting	on	“Health	 and	Life	
Reform	 and	 Democracy	 Consciousness	 Reform”,	
organized	by	the	Health	Service	Promotion	Office	
between	June	10-12,	2015	at	 the	 Impact	Forum,	
Muangthong	Thani.

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 	 46)	นางบุญกาญจน์	 รัตนาวิบูลย์	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคม
ประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ของ
องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย	 จัดโดย	 คณะท�างานจัดท�า															
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม	 ป้องกัน	 และ
คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	 เม่ือ		
วันท่ี	 20	 พฤษภาคม	 2558	ณ	 ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

	 	 47)	ร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษา
พยาบาลราคาแพง	 จัดโดย	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
กระทรวงสาธารณะสุข	เมื่อวันที่	18,	25	และ	28	พฤษภาคม	
2558	ณ	ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	
	 	 	 	 ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา	
	 	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา	
	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 48)	นายจรุง	 เชื้อจินดา	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสมาคมประกัน									
ชีวิตไทย	 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ	 “ปฏิรูประบบสุขภาพ
และชีวิต	ปฏิรูปจิตส�านักประชาธิปไตย	ในโอกาส	9	ปี	สช.”	
จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	
10-12	มิถุนายน	2558	ณ	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี
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	 2.1	The	 Accounting	 &	 Tax	 System	 Sub-Committee	 in											
cooperation	with	KPMG	organized	a	seminar	on	“Fair	
Value	Measurement	Under	 IFRS	 and	 other	 Financial	
Report	Standard”	on	October	20,	2014	at	TLAA	Building.

	 2.2	TLAA,	in	cooperation	with	the	Office	of	the	Insurance	
Commission	and	the	Society	of	Actuaries	of	Thailand	
organized	the	“Life	Insurance	Stress	Testing	Workshop”	
on	August	29	and	September	3,	2014	at	the	Swissotel	
Le	Concorde	Hotel.

	 2.3	TLAA	Medical	 Advisory	 Sub-Committee	 organized	 a	
special	lecture	on	“Ebola”	on	November	13,	2014	at	
the	Le	Meridien	Hotel.

	 2.4	The	 Claim	 Sub-Committee	 organized	 a	 training	 on	
“Life	 insurance-related	 investigation	 techniques”	 on	
November	14,	2014	at	TLAA	Meeting	Room	on	the	7th	fl.

	 2.5	The	Underwriting	Sub-Committee	organized	a	special	
lecture	on	“Leadership,	AEC,	FTA	and	Digital	Economic”	
on	January	13,	2015	and	March	17,	2015	TLAA	Meeting	
Room	603.	

กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 2.1	จัดสัมมนาเรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรมตามหลักมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	 และมาตรฐานรายงานทางการเงินอ่ืนๆ									
ที่เกี่ยวข้อง	 ของคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี	 ร่วมกับ	
KPMG	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคม
ประกันชีวิตไทย

	 2.2	จัดอบรมการทดสอบภาวะวิกฤตส�าหรับบริษัทประกันชีวิต	(Life	
insurance	 stress	 testing	 workshop)	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน	
คปภ.	 และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	
เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	และ	วันที่	3	กันยายน	2557	ณ	โรงแรม	
สวิสโซเทล	เลอคองคอร์ท

	 2.3	จัดบรรยายพิเศษเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์	 เรื่อง	
“Ebola”	 ของคณะแพทย์ที่ปรึกษา	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	
2557	ณ	โรงแรม	Le	Meridien

	 2.4	จัดโครงการอบรมเร่ือง	 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับ
การประกันชีวิต	 ของคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต	 เมื่อ
วันที่	14	พฤศจิกายน	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกัน
ชีวิตไทย

	 2.5	จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	 Leadership,	 AEC,	 FTA	 และ	 Digital	
Economic	 ของคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย	 เม่ือ
วันที่	 13	 มกราคม	 2558	 และวันท่ี	 17	 มีนาคม	 2558	 ณ													
ห้องประชุม	603	ชั้น	6	สมาคมประกันชีวิตไทย

2. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานบริษัทสมาชิก

 การสัมมนา/บรรยายพิเศษ

2. Activities Organized to Promote and Develop 

Knowledge for Staff of TLAA and Member Companies

 Seminar/Special Lecture
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Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 2.6	จัดสัมมนาเรือ่ง	RBC-Solvency	II	Experience	from	European	
Countries	ของคณะอนุกรรมการลงทุน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	
มกราคม	2558	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.6	TLAA	Investment	Sub-Committee	organized	a	seminar	
on	 “RBE-Solvency	 II:	 Experience	 from	 European							
Countries”	 on	 Thursday,	 January	 15,	 2015	 at	 TLAA	
Meeting	Room	on	the	7th	fl.	

	 2.7	จัดบรรยายวิชาการเรื่องการปลูกป่าชายเลน	 และกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม	 ปลูกป่าชายเลน	One	 Day	 Trip	
ของคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย	 เมื่อวันที่	 17	
มกราคม	2558	ณ	วังมนัสรีสอร์ท	จังหวัดสมุทรสงคราม

	 2.8	 จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานส�าหรับผู้พิจารณารับ
ประกันภัยข้ันต้นครั้งที่	 2	 (Junior	 Underwriter	 2)	 ของ								
คณะอนกุรรมการพจิารณารบัประกันภยั	 เมือ่วนัที	่ 7	 กมุภาพนัธ์	
และ	วันที่	14	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกัน
ชีวิตไทย

	 2.7	TLAA	 Underwriting	 Sub-Committee	 organized	 an												
academic	 lecture	 on	 “Mangrove	 Reforestation”	 and	
CSR	 activities	 by	 organizing	 a	 one-day	 trip	 to	 grow	
mangrove	 trees	 on	 January	 17,	 2015	 at	 the	Wang	
Manas	Resort,	Samut	

	 2.8	 TLAA	Underwriting	Sub-Committee	organized	the	2nd 
training	course	 for	 junior	underwriters	on	February	7	
and	March	 14,	 2015	 at	 TLAA	Meeting	 Room	on	 the						
7th	fl.
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กิจกรรมในรอบปี 2557 - 2558

	 2.9	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปี	เวชศาสตร์ประกนัชวีติไทย	ครัง้ที	่13	
(TIMAC-13)	 โดยมีการอภิปรายและบรรยายเกี่ยวกับโรคที	่					
พบบ่อยในการพิจารณารับประกันภัยและสินไหมให้กับแพทย์	
พยาบาล	 บุคลากรด้านผู้พิจารณารับประกันภัยสินไหม	 โดย
แพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ	 จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์	และโรงพยาบาลส�าโรง	เมื่อวันที่	11-12	มีนาคม	
2558	ณ	โรงแรม	The	Sukosol	ถนนศรีอยุธยา

	 2.9	 The	 TIMAC-13	 was	 organized	 with	 a	 lecture	 on													
diseased	 often	 found	 in	 underwriting	 and	 claim											
process	 to	 doctors	 and	 nurses	 and	 speakers	 on													
underwriting	by	expert	doctors	 in	many	fields	from	
Chulalongkorn	Hospital,	Siriraj	Hospital,	Bumrungrad	
Hospital	and	Samrong	Hospital	on	March	11-12,	2015	
at	the	Sukosol	Hotel,	Sri	Ayudhaya	Rd.

	 2.10	จัดสัมมนาเรื่อง	จัดการความเสี่ยงรอบทิศ	จุดประกายความคิด
ให้	 SMEs	 ร่วมกับ	 คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงิน
และการลงทุน	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สมาคมประกัน
วินาศภยัไทย	และบรรษทัประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม	
(บสย.)	 ภายใต้โครงการตลาดนัดเสวนาและให้ค�าปรึกษา												
ที่	SMEs	ต้องรู้	 (SMEs	Mentor)	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2558	
เวลา	08.30	 -	 16.30	น.	ณ	ห้อง	Ballroom	ชั้น	 2	 โรงแรม											
สวิสโฮเต็ล	เลอ	คองคอร์ด

	 2.11	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 การพัฒนาศักยภาพวิทยากร	
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต	
เมื่อวันที่	24-25	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคม
ประกันชีวิตไทย

	 2.10	Joined	hands	with	the	Thai	Chamber	of	Commerce,	
the	 General	 Insurance	 Association	 of	 Thailand	 and	
the	Thai	Credit	Guarantee	Corporation	to	organize	a	
seminar	 on	 Risk	Management	 for	 SMEs	 under	 the	
SMEs	 Mentor	 Project	 on	 March	 16,	 2015	 at	 the											
Ballroom	of	the	Swiss	Le	Concorde	Hotel.

	 2.11	The	Agency	Training	and	Development	Sub-Committee	
organized	 a	 workshop	 on	 “Speakers	 Potential														
Development	between	March	24-25,	 2015	at	 TLAA	
Meeting	Room	on	the	7th	fl.
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Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 2.12	จัดสัมมนาเรื่อง	 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ	
ประเภทสามัญ	 แบบมาตรฐาน	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 (MRTA	
มาตรฐาน)	 ของคณะอนุกรรมการประกันชีวิตธนกิจ	 เมื่อวันที	่
27	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.13	จัดสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 Case	 Studies	 For	 DIGITAL														
INSURANCE	 ของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจ
ประกันภัย	 และศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ	 ด้าน		
Digital	Insurance	จากผู้เชี่ยวชาญ	เมื่อวันศุกร์ที่	27	มีนาคม	
2558	ณ	Siam@Siam	Design	Hotel	Bangkok	ถนนพระราม	1		
เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ

	 2.14	จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	 การใช้รหัสโรค	 ICD	 -	 10	 TM	 ของ							
คณะแพทย์ที่ปรึกษา	เมื่อวันที่	16	เมษายน	2558	ณ	โรงแรม		
Le	Meridien

	 2.15	จัดงานสัมมนาเรื่อง	 เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์	 ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา
ตวัแทนประกนัชวิีต	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2558	ณ	ห้องประชมุ
ชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.16	จัดบรรยายวิชาการเรื่อง	 ความรู ้ด ้านอนุญาโตตุลาการ	
ส�านักงาน	 คปภ.	 และการขายประกันชีวิตให้กับผู้บริหาร	 ของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต	เมื่อ
วันที่	 13	พฤษภาคม	2558	และ	วันที่	 3	มิถุนายน	2558	ณ			
ห้องประชุมชั้น	6	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.17	จัดสัมมนาวิชาการเร่ือง	 กฎหมายกับงานสินไหมประกันชีวิต	
ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย	 และคณะอนุกรรมการสินไหม
ประกันชีวิต	 เมื่อวันที่	 15-16	 พฤษภาคม	 2558	ณ	 โรงแรม						
ชวาลัน	รีสอร์ท	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม

	 2.12	TLAA	 Bancassurance	 Sub-Committee	 organized	 a	
seminar	 on	 “MRTA	 Standard	 Policy”	 on	March	 27,	
2015	at	TLAA	Meeting	Room	on	the	7th	fl.

	 2.13	TLAA	 Information	 Technology	 Sub-Committee													
organized	 a	 seminar	 on	 “Case	 Studies	 for	 Digital										
Insurance”	on	Friday,	March	27,	2015	at	the	Siam@
Siam	Design	Hotel,	Bangkok.

	 2.14	The	Medical	 Advisory	 Sub-Committee	 organized	 a	
seminar	 on	 “ICD-10TM”	 on	 April	 16,	 2015	 at	 the											
Le	Meridien	Hotel.

	 2.15	Agency	 Training	 and	 Development	 Sub-Committee	
organized	 a	 seminar	 on	 “Speaker’s	 Techniques	 for	
Intensive	Training”	on	April	27,	2915	at	TLAA	Meeting	
Room	on	the	7th	fl.

	 2.16	Organized	a	lecture	on	arbitration,	the	Office	of	the	
Insurance	Commission	and	Life	Insurance	Sale	to	the	
executives	on	May	13,	2015	and	June	3,	2015	at	TLAA	
Meeting	Room	on	the	6th	fl.

	 2.17	TLAA	Legal	and	Claim	Sub-Committees	organized	a	
seminar	on	“Law	and	Life	Insurance	Claim	Process”	
between	May	 15-16,	 2015	 at	 the	 Chavalan	 Resort,	
Don	Tum	District,	Nakhon	Pathom.
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	 2.18	Group	Sub-Committee	organized	a	seminar	on	“Life	
Insurance	Business	in	the	Age	of	AEC”	between	May	
22-23,	2015	at	the	Ocean	Training	Center,	Khao	Yai,	
Pak	Chok,	Nakhon	Ratchasima.	

	 2.19	The	 Accounting	 and	 Tax	 System	 Sub-Committee									
organized	the	1st	training	for	life	insurance	accountants	
in	 cooperation	with	 the	 Federation	 of	 Accounting	
Profession	between	8-9	and	11-12	June	2015	at	TLAA	
Meeting	Room	on	the	7th	fl.	

	 2.20	The	 Agency	 Training	 Sub-Committee	 organized	 a							
lecture	 on	 “Planning	 for	 Retirement”	 on	 June	 23,	
2015	at	TLAA	Meeting	Room	on	the	6th	fl.

	 2.18	จัดสัมมนาเรื่อง	 ภาคธุรกิจประกันชีวิตในยุค	 AEC	 ของคณะ
อนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม	เมื่อวันที่	22-23	พฤษภาคม	2558	
ณ	 ศูนย์อบรมไทยสมุทร	 เขาใหญ่	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัด
นครราชสีมา

	 2.19	จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนานักบัญชีประกันชีวิต	 ครั้งที	่
1/2558	 ของคณะอนุกรรมการบัญชีและภาษี	 ร ่วมกับ														
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 เมื่อวันที่	 8-9	 และ								
วันที่	 11-12	 มิถุนายน	 2558	ณ	 ห้องประชุมช้ัน	 7	 สมาคม
ประกันชีวิตไทย

	 2.20	จัดบรรยายความรู้เรื่อง	 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	 โดย								
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม	 เมื่อวันที่	 23	 มิถุนายน	 2558	ณ	
ห้องประชุมชั้น	6	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.21	The	 Information	 Technology	 Sub-Committee																	
organized	a	seminar	on	“Digital	Insurance”	on	June	
25,	2015	at	TLAA	Meeting	Room	on	the	7th	fl.	

	 2.21	จัดสัมมนาเรื่อง	 Digital	 Insurance	 ของคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 2558	 ณ												
ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย
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	 3.1	 Organized	“Press	Relations	2014”	to	foster	relationship	
between	 life	 insurance	 senior	 executives	 and											
members	of	economic	reporters	between	March	7-8,	
2015	at	the	Grand	Pacific	Sovereign	Resort	and	Spa,	
Petchaburi.

	 3.2	 Organized	the	15th	National	Life	Insurance	Day	2014	
that	 included	blood	donation	between	 July	22-23,	
2014	 and	 between	 July	 26-27,	 2014	 at	 the	 Future	
Park	 Rangsit	 Shopping	 Center	 to	 disseminate	 life									
insurance	 knowledge	 to	 the	 public.	 A	 number	 of	
4,635	persons	donated	the	blood	and	the	amount	of	
donated	 blood	was	 1,849,425	 CC	while	 at	 Future	
Park,	 the	 total	 number	 of	 person	 who	 bought																		
insurance	 policies	 was	 290,	 total	 amount	 of	 sum-								
insured	 was	 63,364,406.79	 Baht	 and	 premium	
amount	was	13,817,432.62	Bht.

3.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3. Public Relations Activities

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 3.1	 จัดงานส่ือมวลชนสัมพันธ์	 (สัมมนาผู้สื่อข่าว)	 ประจ�าปี	 2557	
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารจากภาคธุรกิจ
ประกันชีวิตกับสื่อมวลชนในสายงานเศรษฐกิจและสายงาน
ประกันภัย	 รวมถึงเป ็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ ให ้การ
สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	 ของภาคธุรกิจประกัน
ชีวิต	เมื่อวันที่	7-8	มีนาคม	2558	ณ	โรงแรม	แกรนด์แปซิฟิก	
ซอฟเฟอริน	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดเพชรบุรี	

	 3.2	 จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติคร้ังที่	 15	 (พ.ศ.2557)	 โดยจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิต	 ณ	 ศูนย ์บริการโลหิตแห ่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย	ระหว่างวนัที	่22-23	กรกฎาคม	2557	ผูบ้รจิาค
โลหิต	 รวมทั้งสิ้น	4,635	ราย	ปริมาณโลหิต	1,849,425	ซี.ซี.	
และกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ	 ระหว่างวันที่	 26-27	
กรกฎาคม	2557	ณ	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	มีผู้สนใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต	 290	 ราย	 จ�านวนเงินเอาประกนัภยั	
63,364,406.79	บาท	และจ�านวนเบีย้ประกนัภยั	13,817,432.62	
บาท

	 3.3	 Participated	 in	 the	 “Outstanding	 Trade	 Association	
Award	 Competition	 2014”	 and	 received	 the	 best	
trade	 association	 for	 mission	 achievement	 and													
organizational	development	from	the	Department	of	
Business	 Development	 on	 August	 26,	 2014	 at	 the	
Centara	Grand	@	Central	World.

	 3.3	 การเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจ�าปี	 2557	 และ
เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น	 ด้านผลส�าเร็จตามพันธกิจ								
1	รางวัล	และด้านการพัฒนาองค์กรอีก	1	รางวัล	เมื่อวันที่	26	
สิงหาคม	2557	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัเวลิด์
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	 3.4	 Set	up	exhibition	booth	at	the	“Happy	Retirement”	
Event,	 jointly	organized	betweem	the	Office	of	the	
Insurance	Commission	and	life	insurance	companies	
on	 September	 15,	 2014	 at	 the	 Queen	 Sirikit																						
Convention	Center.

	 3.5	 Set	 up	 public	 relation	 booth	 at	 the	 SMEs	Mentor	
discussion	and	product	sale	event,	organized	by	the	
Financial	 and	 Investment	 Committee	 of	 the	 Thai	
Chamber	 of	 Commerce	 on	March	 16,	 2015	 at	 the	
Ballroom,	Swissotel	Le	Concorde	Hotel.

	 3.6	 Set	up	booth	at	a	seminar	event	on	“Business	Trends	
of	Senior	Group	and	the	Future”,	organized	by	Senior	
Service	Business	Association	on	April	30,	2015	at	the	
Jazzotel	Hotel,	Bangkok.

	 3.7	 Organized	a	lecture	on	insurance	and	set	up	booth	
to	 donate	 safety	 helmets	 to	 children	 under	 the								
project	to	reduce	road	accident	among	school	students	
on	May	 10,	 2015	 at	 Ratanakosin	 Sompoch	 School	
under	the	patronage	of	the	Correction	Department.

	 3.8	 Placed	 advertisements	 in	 various	 magazines	 on												
anniversaries	that	TLAA	sees	proper	as	advised	by	the	
Public	Relations	Sub-Committee.

	 3.9	 Produced	animation	cartoon	on	group	insurance	to	
disseminate	 the	knowledge	 to	 the	public,	business	
operators	and	organizations.

	 3.4	 จัดคูหานิทรรศการและร่วมออกบูธในงาน	 “เกษียณสุขเกษม
ด้วยเงินก้อนสุดท้าย”	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน	 คปภ.	 และบริษัท
ประกันชีวิต	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2557	ณ	ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

	 3.5	 ร่วมออกบูธในโครงการตลาดนัดเสวนาและให้ค�าปรึกษาท่ี	
SMEs	ต้องรู้	 (SMEs	Mentor)	จัดโดย	คณะกรรมการสมาคม
การค้ากลุ ่มการเงินและการลงทุน	 สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2558	เวลา	08.30	-	16.30	น.	
ณ	ห้อง	Ballroom	ชั้น	2	โรงแรมสวิสโฮเต็ล	เลอ	คองคอร์ด

	 3.6	 ร่วมออกบูธในงานสัมมนาหัวข้อ	 “เทรนด์ธุรกิจผู้สูงอายุ	 กับ
อนาคต”	จัดโดย	สมาคมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย	เมื่อวันที่	30	
เมษายน	 2558	 ณ	 โรงแรมแจ๊สโซเทล	 กรุงเทพฯ	 ถนน
ประชาอุทิศ

	 3.7	 จัดบรรยายความรู้ด้านการประกันภัย	และออกบูธ	พร้อมมอบ
หมวกนิรภัยให้กับเด็กๆ	 ในโครงการรณรงค์ป้องกันและ											
ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสู่โรงเรียน	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	
2558	ณ	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช	(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)	

	 3.8	 การลงโฆษณาในวารสาร	นิตยสารต่างๆ	 ในวาระครบรอบตาม
ความ เหมาะสมโดยการ พิจารณาการสนับสนุนของ																					
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ได้ของบประมาณจาก																		
คณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 3.9	 จัดท�าการ์ตูนอนิเมชั่นการประกันชีวิตกลุ่ม	 เพื่อเผยแพร่ให้กับ
ประชาชน	 ผู ้ประกอบการ	 และองค์กรต่างๆ	 ได้รับรู ้ถึง												
ความหมาย	และประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
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4.  การสนับสนุนด้านการศึกษา 4. Educational Promotion Projects:

	 4.1	 In	2014-2015,	TLAA	donated	a	total	sum	of	558,000	
Baht	 as	 scholarships	 and	 educational	 awards	 as										
follows:

	 	 (1)	 21	 Scholarships	 at	 10,000	 Baht	 each	 to	 21															
institutions	totaling	210,000	Baht.

	 	 (2)	 5	educational	awards	at	5,000	Baht	each,	totaling	
25,000	Baht.

	 	 (3)	 10	 scholarships	 at	 5,000	 Baht	 each,	 totaling	
50,000	 Baht,	 supported	 by	 the	 Oriental	 Life													
Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD).

	 	 (4)	 21	ASA	Course	I	educational	awards	at	7,000	Baht	
each,	totaling	147,000	Baht.

	 	 (5)	 18	ASA	Course	II	educational	awards	at	7,000	Baht	
each,	totaling	126,000	Baht.

	 4.1	 ในปีบริหาร	 2557	 -	 2558	 ได้มอบทุนและรางวัลการศึกษา	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	558,000	บาท	ดังนี้

	 	 (1)	 ทนุการศกึษา	ทนุละ	10,000	บาท	จ�านวน	21	ทนุ	7	สถาบนั	
เป็นเงิน	210,000	บาท	

	 	 (2)		รางวัลการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย	 รางวัลละ	
5,000	บาท	จ�านวน	5	รางวัล	4	สถาบัน	เป็นเงิน	25,000	
บาท	

	 	 (3)		รางวัลการศึกษาของ	 The	 Oriental	 Life	 Insurance	
Cultural	 Development	 Center	 (OLICD)	 รางวัลละ	
5,000	บาท	จ�านวน	10	รางวัล	7	สถาบัน	เป็นเงิน	50,000	
บาท

	 	 (4)		รางวัล	ASA	COURSE	I	รางวัลละ	7,000	บาท	จ�านวน	21	
รางวัล	4	สถาบัน	เป็นเงิน	147,000	บาท		

	 	 (5)		รางวัล	ASA	COURSE	II	รางวัลละ	7,000	บาท	จ�านวน	18	
รางวัล	5	สถาบัน	เป็นเงิน	126,000	บาท	

	 4.2	 Provided	1	million	Baht	financial	support	to	the	6th 
“Economic	Crown	Diamond:	Money	Is	Valuable	and	
Sufficiency	Economy	2014	Academic	Quiz	Project”,	
organized	 by	 the	 Office	 of	 the	 Securities	 and																			
Exchange	Commission	between	August	30-31	2014	at		
Satriwitthaya	 2	 School	 to	 promote	 knowledge	 on																
financial	management,	investment	and	life	insurance	
among	 students	of	primary	 and	 secondary	 schools	
nationwide.

	 4.2	 การสนับสนุนเงินจ�านวน	 1	 ล้านบาท	 ในโครงการแข่งขัน	
“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	 :	 เงินทอง	 ของมีค่า	 และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2557	ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 30-31	
สิงหาคม	 2557	ณ	 โรงเรียนสตรีวิทยา	 2	 เพื่อส่งเสริมความรู้
ด ้านการบริหารการเงิน	 การลงทุน	 และการประกันชีวิต											
แก่เยาวชนระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
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		 5.1	 Organized	the	32nd	Thailand	National	Quality	Award	
(TNQA)	2015	on	June	19,	2015	at	the	Jubilee	Impact,	
Muang	Thong	Thani	to	promote	the	profession	of	life	
insurance	 agency.	 The	 event	was	 presided	 by	 the	
Under-Secretary	of	Finance.

	 5.2	 Accepting	 agency	 license	 exam	 applications	 at	 the	
Thai	 Life	 Assurance	 Association	 from	Monday	 to								
Friday	and	every	other	Saturday.

	 5.3	 Laid	out	rules	and	procedures	to	take	action	against	
the	agency	exam	applicants	who	committed	fraudulent	
acts	by	notifying	the	company	in	writing	and	suggesting	
proper	action.

	 5.1	 การจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ	
(TNQA)	 ครั้งที่	 32	 ประจ�าปี	 2558	 จ�านวน	 2,946	 คน	 เมื่อ								
วันที่	19	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องรอยัลจูบิลี่	อิมแพค	เมืองทอง
ธานี	 โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
เปิดงานและมอบรางวัลโล่กิตติคุณ	 15	 ปี	 และ	 10	 ปี	 เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 5.2	 การรับสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตของสมาคมประกันชีวิต
ไทย	เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์		และวันเสาร์เว้นเสาร์

	 5.3	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ด�าเนินการต่อผู้ที่กระท�าการทุจริตในการ
สอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต	 โดยสมาคมท�า
หนังสือแจ้งไปยังบริษัทสมาชิกถึงแนวทางปฏิบัติ	 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท

 4.3	 Set	 up	 a	 committee	 to	 develop	 “Life	 Insurance	
Knowledge”	 books	 for	 school	 and	 university																			
students	and	the	general	public.	The	book	will	also	
be	used	by	students	to	prepare	for	the	“Economic	
Crown	Diamond:	Money	Is	Valuable	and	Sufficiency									
Economy	2013	Academic	Quiz	Project”.

5. Life Insurance Agency Promotion:

	 4.3	 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาการ
ประกันชีวิตส�าหรับเยาวชน	 เพื่อจัดท�าเน้ือหาใช้เป็นคู ่มือ
ส�าหรับเด็กนักเรียนในโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ:	เงินทอง	ของมีค่า	และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การส่งเสริมสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิต
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	 6.1	 สนับสนุนการให้ความร่วมมือในการประสานงานตรวจสอบ
ข้อมูลการท�าประกันชีวิตของผู ้เสียชีวิตตามท่ีได้รับหนังสือ							
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน	หรือญาติของผู้เสียชีวิต

	 6.2	 สนับสนุนหนังสือความรู้ประกันชีวิต	 วารสารประกันชีวิต	และ
รายงานการประจ�าปี	 เป็นต้น	 ให้กับสถาบันการศึกษา	 องค์กร
ต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 เพื่อน�าไปเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวิต

	 6.3	 บริจาคเงินสมทบทุน	 4	 มูลนิธิ	 ได้แก่	 1)	 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)		
ยามยาก	 2)	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	
3)	มูลนิธิพระดาบส	และ	4)	มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	เพื่อน�า
ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล	 มูลนิธิละ	 50,000	บาทเนื่องใน
โอกาสการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ	 ครั้งที่	 15	 ประจ�าปี	
พ.ศ.	2557	เมื่อวันที่	26-27	กรกฎาคม	2557		ณ	ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต

 6.1 Supported and provided information related to life 
insurance of person who passed away as requested 
by various agencies or relatives of the dead persons.

	 6.2	 Provided	life	insurance	guidance	books,	Life	Insurance	
Journal	 and	 TLAA	 Annual	 Report	 to	 educational										
institutions and organization all over Thailand in         
order to disseminate life insurance information to the 
public.

	 6.3	 Donated	 an	 amount	 of	 50,000	 Baht	 each	 to	 the								
Princess-Pa	 Foundaton,	 the	 Rajprachanukroh											
Foundation,	 the	 Phra	 Dabos	 Foundation	 and	 the	
Foundation	for	the	Welfare	of	the	Crippled	and	200	
medicine	kits	to	the	Rajprachanukroh	Foundation	on	
the	 occasion	 of	 the	 15th	 National	 Insurance	 Day											
between	July	26-27,	2014	at	the	Future	Park	Rangsit	
shopping	Center.

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 5.4	 TLAA	provides	the	5	following	training	courses	for	life	
insurance agency license and its renewal.

	 	 (1)	 Life	insurance	license	training
	 	 (2)	 The	1st renewal of life insurance agency license.
	 	 (3)	 The	2nd renewal of life insurance agency license.
	 	 (4)	 The	3rd  renewal of life insurance agency license.
	 	 (5)	 The	4th  renewal of life insurance agency license.
	 5.5	 The	 frequency	 of	 computerized	 agency	 license										

examination in the provinces has been increased 
from	once	a	month	to	twice	a	month	in	7	provinces,	
i.e.,	Chiengrai,	Sakhon	Nakhon,	Burirum,	Roi	Et,	Surin,	
Yala	and	Nakhon	Sawan,	starting	from	January	2015.

6. Charity and Supporting Other Agency’s Activities

	 5.4	 การเปิดอบรมความรู ้หลักสูตรการขอรับและขอต่ออายุ													
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	จ�านวน	5	หลักสูตร	ได้แก่	

	 	 (1)	 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
	 	 (2)	 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	ครั้งที่	1
	 	 (3)	 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	ครั้งที่	2
	 	 (4)	 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	ครั้งที่	3
	 	 (5)	 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	ครั้งที่	4
	 5.5	 การจัดสอบความรู้ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในส่วนภูมิภาค	 เพ่ิมรอบสอบจาก
เดือนละ	1	ครั้งเป็นเดือนละ	2	ครั้ง	จ�านวน	7	จังหวัด	 ได้แก่		
จังหวัดเชียงราย		สกลนคร		บุรีรัมย์		ร้อยเอ็ด		สุรินทร์		ยะลา		
และนครสวรรค์	เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	2558	เป็นต้นไป

6.	 การบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมองค์กรภายนอก
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	 6.4	 Provided	1	million	Baht	to	support	the	organization	
and	to	set	up	exhibition	booth	at	the	5th	Economic	
Crown	Diamond:	Money	Is	Valuable	and	Sufficiency	
Economy	 2013,	 organized	 by	 the	 Rom	 Chat																	
Foundation,	the	Basic	Education	Commission	Office,	
Satriwittaya	2	School,	the	Office	of	the	Securities	and	
Exchange	Commission,	Thai	Life	Assurance	Association	
and	the	Royal	Household	Property	Bureau	between	
August	31	and	September	1,	2013	at	the	Satriwittaya	
2 School.

	 6.5	 Provided	support	to	the	launch	of	“Micro	Insurance	
Product	for	the	People”	in	4	provinces,	i.e.,	Songkhla,	
Nakhon	 Panom,	 Nakhon	 Pathom	 and	 Surat	 Thani								
by	 setting	 up	 exhibition	 booth	 and	 200	 Bht	micro														
insurance policy.

	 6.6	 Donated	25,000	Baht	 to	buy	 a	dinner	 table	 at	 the	
Dinner	Talk	evernt,	organized	by	the	Thai	Chamber		
of	 Commerce	 and	 the	 Department	 of	 Business																			
Development	on	August	26,	2014.

	 6.4	 สนับสนุนเงินเป็นจ�านวนเงิน	 1	 ล้านบาทและร่วมออกบูธ
กิจกรรมการแข่งขัน	“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	:	เงินทอง
ของมีค่า	และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ครั้งที่	6	ประจ�า
ปีการศกึษา	2557	จดัโดย	มลูนธิร่ิมฉัตร	ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเ รียนสตรีวิทยา	 2	 ร ่วมกับ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สมาคมประกันชีวิตไทย	
และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง									
ด้านการศึกษาและเยาวชน	 (สพศ.)	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์	 ซึ่งก�าหนดจัดการแข่งขันในวันที่	 30-31	
สิงหาคม	ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	2	และวันที่	19	ตุลาคม	2557	
ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 6.5	 ให้การสนับสนุน	 ในงานเปิดตัว	 “งานประกันภัยรายย่อยเพื่อ
ประชาชน”	ทั้งหมด	4	จังหวัด	คือสงขลา	นครพนม	นครปฐม	
และ	 สุราษฏ์ธานี	 ซึ่งทางสมาคมประกันชีวิตไทยได้เข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการ	พร้อมทั้งสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัย	200	
เพื่อมอบให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานฯ

	 6.6	 ให้การสนับสนุนค่าโต๊ะงาน	 Dinner	 Talk	 จัดโดย	 สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2557	จ�านวน	25,000	บาท

	 6.7	 จัดกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับบริษัทประกันชีวิตร่วมบริจาค
โลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	เนื่องใน
โอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 22-23	 กรกฎาคม	
2557	โดยมีสมาชิกและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
ดังกล่าวจ�านวน	2,452	คน	

	 6.8	 เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ครั้งที่	10	
สนับสนุนค่าสมัคร	 ทีมทั่วไป	 50,000	 บาท	 เมื่อวันที่	 29	
สิงหาคม	2557

	 6.9	 บริจาคงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนบ้านจือแร	 จังหวัด
นราธิวาส	 เพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ									
ในภาคใต้	จ�านวน	30,000	บาท

	 6.10	สนับสนุนการจัดงาน	 และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อแจก								
ในงาน	 “คืนสู่เหย้าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”	 สมาคม
ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	จ�านวน	25,000	บาท

	 6.7	 Organized	charity	activity	with	life	insurance	companies	
by	donating	the	blood	to	the	Thai	Red	Cross	on	the	
occasion	of	the	National	Insurance	Day	between	July	
22-23,	 2014.	 A	 total	 of	 2,452	persons	donated	 the	
blood.

	 6.8	 Donated	 50,000	 Baht	 to	 support	 golf	 tournament,							
organized	by	 the	Public	Debt	Office	on	August	 29,	
2014.

	 6.9	 Donated	30,000	Baht	 to	 support	 the	 repair	 cost	of	
Ban	Jue	Rae	School	in	Narathiwat	province.

	 6.10	Donated	 a	 sum	 of	 25,000	 Baht	 to	 support	 the																
organization	 of	 “Kasetsat	 University’s	 Faculty	 of					
Business	Administration	Homecoming”
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	 6.11	ร่วมบริจาคเงนิ	 ให้กับมลูนธิแิพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทรา	
บรมราชชนนี	(พอ.สว)	เป็นจ�านวนเงิน	10,000	บาท	เมื่อวันที่	
17	ตุลาคม	2557

	 6.12	เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย	เพื่อการ
กุศล	 ประจ�าปี	 2557	 สนับสนุนค่าสมัคร	 ประเภททีม	 4	 คน	
26,750	บาท	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2557

	 6.13	สนับสนุนการจัดงาน	 “เบญจมราชูทิศสัมพันธ์วันขาวแดง							
ครั้งที่	 2”	 เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้	 “กองทุนสู่ความเป็น
เลิศ”	 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 นครศรีธรรมราช	 จ�านวน	
10,000	บาท

	 6.14	สนับสนุนทีมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมจิตวิทยา
ความมั่นคงแห่งประเทศไทย	 ทีมทั่วไป	 1	 ทีม	 25,000	 บาท			
เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2557

	 6.15	สนับสนุนโครงการภริยานาวีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก�าพร้า	
เป็นจ�านวน	20,000	บาท

	 6.16	สนับสนุนการจัดท�าหนังสือคู่มือวางแผนการเงิน	ฉบับปรับปรุง
ใหม่	ปี	พ.ศ.	2558	ของสมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและทีป่รึกษา
การเงิน	เป็นจ�านวนเงิน	50,000	บาท

	 6.17	บริจาคเงินให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา	
บรมราชชนนี	(พอ.สว.)	เป็นจ�านวนเงิน	10,000	บาท

	 6.18	บริจาคเงินสมทบทุน	“สภากาชาดไทย”	เป็นจ�านวนเงิน	3,000	
บาท

	 6.19	ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นพับผังงานกาชาด	
ประจ�าปี	2558	เป็นจ�านวนเงิน	20,000	บาท

	 6.11	Donated	 a	 sum	 of	 10,000	 Baht	 to	 the	 Princess								
Mother’s	Medical	Volunteer	-	(PMMV)	on	October	17,	
2014.

	 6.12	Joined	a	golf	tournament,	organized	by	the	Insurance	
Brokers	Association	of	Thailand	in	2014	by	donating	a	
sum	of	26,750	Baht	to	support	a	4	player	golf	team	
on	November	21,	2014.

	 6.13	Donated	a	sum	of	10,000	Baht	to	the	organization	of	
“The	 2nd	 Benchamarachutit	 Red	 and	White	 Day”,			
organized	by	the	Benchamarachutit	School,	Nakhon	
Si Thammarat.

	 6.14	Donated	25,000	Baht	to	support	the	golf	tournament,	
organized	by	the	Psychology	for	Security	Association	
on	November	10,	2014.

	 6.15	Donated	20,000	Baht	to	support	the	project	of	naval	
housewives group for orphants.

	 6.16	Donated	a	sum	of	50,000	Baht	to	a	project	to	publish	
booklet	of	the	Thai	Association	of	Insurance	Agents	
and	Financial	Advisors	to	be	distributed	to	members	
of the association all over the country.

	 6.17	Donated	 10,000	 Baht	 to	 Princess	Mother’s	Medical	
Volunteer	-	PMMV.

	 6.18	Donated	an	amount	of	3,000	Baht	to	the	Thai	Red	
Cross.

	 6.19	Donated	an	amount	of	20,000	Baht	to	the	Thai	Red	
Cross	to	pay	for	the	publication	of	brochure	for	the	
Thai	Red	Cross	Day.

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 6.20	สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส�าหรับเด็ก	 จัดโดย	
ส�านักงาน	 คปภ.	 โดยสมาคมร่วมสนับสนุนจัดซื้อหมวกนิรภัย
ส�าหรับเด็ก	150	ใบ	เป็นจ�านวนเงิน	34,500	บาท

	 6.20	Donated	 150	 helmets,	 amounting	 34,500	 Baht	 to	
support	 the	 project,	 initiated	 by	 the	Office	 of	 the			
Insurance	Commission	to	provide	safety	helmets	to	
school children.
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	 6.22	ร่วมจัดท�าโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย	ุ5	รอบ	
2	 เมษายน	 2558	 โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัย	 200	 ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ตามจังหวัดต่างๆ	 196	 แห่ง	 จ�านวน	 1,648	 คน	 ซ่ึงสมาคม
สนับสนุนเงินเป็นจ�านวน	525,000	บาท

	 6.23	ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก	 จังหวัด
กาญจนบุรี	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2558	 โดยโรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก	เป็นมูลนิธิ	ที่มีเด็กก�าพร้า	เด็กที่เคยถูกทารุณกรรม	
และเด็กด้อยโอกาส	 อยู่ในความดูแล	 ทั้งน้ี	 สมาคมสนับสนุน						
งบประมาณ	 10,000	 บาท	 เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันและ							
ซื้อของใช้มอบให้กับโรงเรียน

	 6.24	สนับสนุนเงินให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน	 ในการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ	 คร้ังที่	 16							
(พ.ศ.	 2558)	 ในส่วนภูมิภาค	 รวม	 40	 จังหวัด	 เป็นจ�านวน	
200,000	บาท

7.	 การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต

	 7.1	 จัด	“สัญจรเยี่ยมแพทย์/โรงพยาบาล”	เพื่อท�าความเข้าใจเรื่อง
เวชศาสตร์ประกันชีวิตและสุขภาพ	 และแลกเปลี่ยนความ								
คิดเห็นในประเด็นปัญหาที่พบ	ดังนี้

	 	 (1)	 จังหวัดอุดรธานี	 ระหว่างวันที่	 16-17	 ตุลาคม	 2557	 ใน								
3	โรงพยาบาล	คือ	โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	โรงพยาบาล
นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา	และโรงพยาบาลเอกอุดร	

	 	 (2)	 จังหวัดภูเก็ต	 ระหว่างวันที่	 5-6	 กุมภาพันธ์	 2558	 ใน	 3			
โรงพยาบาล	 คือ	 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	 โรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	และโรงพยาบาลสิริโรจน์

	 6.22	Supported	 the	 project	 under	 the	 patronage	 of										
Princess	Sirindhorn	to	commemorate	the	5	anniversary	
of	 her	 birthday	 on	 April	 2,	 2015	 by	 providing	 200			
Insurance	policies	to	the	staff	of	196	schools	under	
the	 administration	 of	 Border	 Patrol	 Police.	 Total	
number	of	staff	who	received	the	policies	was	1,648	
and	 the	 total	donated	amount	given	by	TLAA	was	
525,000	Baht.

	 6.23	Donated	an	amount	of	10,000	Baht	to	the	“Mu	Ban	
Dek	 School”	 in	 Kanchanaburi	 Province	on	May	 31,	
2015	 to	 support	 the	 school’s	 lunch	 project	 for										
students who are mostly orphans and problematic 
children.

	 6.24	Provided	200,000	Baht	to	support	the	activities	of	the	
association	of	insurance	agents	and	financial	advisors	
on the 16th	National	Life	Insurance	Day.

7.	 The	Development	of	Life	Insurance	Business

	 7.1	 Organized	 “Doctor/Hospital	 Visit	 Project”	 to	 create	
understanding on life insurance medicine and to   
exchange opinions on related issues to the following 
hospitals.

	 	 (1)	 Krungthep	 Udorn,	 North	 Eastern	Wattana	 and							
Ek	 Udorn	 hospitals	 in	 Udorn	 Thani	 between								
October	16-17,	1014

	 	 (2)	 Krungthep	 Phuket,	 Phuket	 Local	 Administration	
and	Siriroj	Hospitals	in	Phuket	between	February	
5-6,	2015.

	 6.21	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างอุโบสถ	
และจัดพิธีอุปสมบทหมู่	 บรรพชาสามเณร	 บวชชีพราหมณ	์
และปฏิบัติธรรม	ณ	 วัดบ้านใหม่สามัคคี	 จังหวัดลพบุรี	 เป็น
จ�านวนเงิน	5,000	บาท

 6.21 Donated	5,000	Baht	to	support	the	construction	of	a	
Buddhist	chapel	 (Ubosot)	and	a	mass	ordination	at	
Wat	Ban	Mai	Samakee	in	Lop	Buri	Province.
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	 7.2	 เสนอความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 ประกาศ	 คปภ.	 เร่ือง	 หลักเกณฑ	์								
วิธีการ	 และเง่ือนไข	 การอนุญาตให้เปิดสาขาในต่างประเทศ
ของบริษัทประกันชีวิต	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 เมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	
2557

	 7.3	 เสนอแก้ไขประกาศ	คปภ.	เรื่อง	ก�าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการ
ค�านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2544	 เพื่อให้
บริษัทประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบ	 ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย
ในตลาดมีความผันผวนปรับตัวสูงขึ้น	 สามารถลดความผันผวน
ของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	(CAR	Ratio)	ของ
บริษัทได้	 และยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันชีวิต
ไทยโดยรวม	 ที่จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากขึ้น	 เม่ือ							
วันที่	22	กรกฎาคม	2557

	 7.4	 เสนอความเห็นร่วมกับส�านักงาน	 คปภ.	 ต่อ	 กรอบโครงสร้าง
กฎหมายประกันภัย	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2557

	 7.5	 เสนอความเหน็ต่อ	 (ร่าง)	ประกาศนายทะเบียนเรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
วิธีการ	 และเง่ือนไขการท�าธุรกิจงานติดต่อหรือแนะน�าบริการ
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ของบริษัทประกัน
ชีวิต	พ.ศ.	2557	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2557

	 7.6	 เสนอความเห็นเรื่อง	 การจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่
พนักงานที่เกษียณอายุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โดยเสนอให้
ท�าประกันชีวิตแบบมีอนุสัญญาประกันสุขภาพรวมอยู ่ด้วย		
เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2557

	 7.7	 เสนอความเห็นต่อส�านักงาน	คปภ.	เกี่ยวกับการพิจารณากรอบ
แนวทางปฏิบัติ	 เง่ือนไขมาตรฐานสัญญาเพ่ิมเติมโรคร้ายแรง	
และค�านิยามโรคร้ายแรง	(ฉบับใหม่)	เพื่อให้บริษัทใช้เป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบ

	 7.2	 Proposed	opinions	on	the	draft	OIC	Notification	on	
Rules	and	Procedures,	Methods	and	Conditions	 for	
Approving	the	Setting	Up	of	Branch	Office	in	Foreign	
Countries	by	Life	Insurance	Company	in	Preparation	
for	AEC,	on	July	16,	2014.

	 7.3	 Proposed	 adjustment	 to	 the	 OIC	 Notification	 on	
Rules	and	Procedures,	Methods	and	Conditions	 for	
Classifying	Types	of	Capital	of	Life	Insurance	Company,	
B.E.	 2544	 to	mitigate	 the	 effects	 of	 interest	 rate										
volatility

	 7.4	 Provided	 opinions	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	
Commission	on	insurance	law	framework	on	July	28,	
2014

	 7.5	 Provided	 opinions	 on	 the	 draft	OIC	Notification	 on	
Rules	 and	Procedures,	Methods	and	Conditions	on	
Business	Operation,	Contact	and	Services	of	Securities	
Companies	 or	 Commercial	 Bank	 of	 Life	 Insurance	
Companies,	B.E.	2557	on	July	31,	2014.

	 7.6	 Proposed	opinions	on	health	welfare	for	retired	staff	
of	the	Provincial	Electricity	Authority	by	suggesting	it	
to	include	health	rider	on	August		8,	2014.

	 7.7	 Proposed	 opinions	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	
Commission	on	practical	framework	for	implementing	
the standard conditions on critical diseases and their 
definitions.
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	 7.8	 Proposed	 opinions	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	
Commission	on	Day	Case	endorsement.

	 7.9	 Proposed	 opinion	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance						
Commission	 on	 the	 3rd	 Insurance	 Business	Master	
Plan	for	2015-2019,	including	the	following	3	strategies.

	 	 Strategy	1:	 Restructuring	of	industry	and	improvement	
of insurance business operation

	 	 Strategy	2:	 Improvement	 of	 operational	 efficiency	
and competitiveness

	 	 Strategy	3:	 Improvement	 of 	 knowledge	 and																			
confidence.

	 7.10	Proposed	an	opinion	to	the	Land	Allocation	Commit-
tee to agree to designate life insurance companies as   
financial	institution	so	that	the	company	can	engage	
in the business of providing guarantee to infrastructure 
and	 other	 projects	 under	 the	 Land	 Allocation	 Act,	
B.E.	2543,	like	other	financial	institutions.

	 7.11	Provided	 opinion	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance						
Commission	 on	 the	maintenance	 of	 capital	 under	
RBC	Phase	2	in	prevent	severe	impact	on	CAR	ratio	of	
life	insurance	company	on	September	10,	2014.

	 7.12	Joined	 the	Office	 of	 the	 Insurance	 Commission	 to	
organized	 the	 CEO	 Forum	 event	 under	 the	 theme	
“Driving	 Strong	 Life	 Insurance	 Business	 Towards							
ASEAN”	 to	 provide	 a	 forum	 for	 exchanging	 ideas							
between	the	Office	of	the	Insurance	Commission	and	
the executives of life insurance companies in       
preparation	for	the	beginning	of	AEC	on	September	
17,	2014	at	the	Office	of	the	Insurance	Commission.

	 7.13	Provided	 opinions	 on	 the	 draft	 of	 the	 national											
anti-corruption	notification	on	amount	and	value	of									
assets transaction that must be reported to the         
National	Anti-Corruption	Commission.

	 7.8	 เสนอความเห็นต่อส�านักงาน	คปภ.	 เรื่อง	 ให้ใช้บันทึกสลักหลัง
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล	(Day	Case)	เกี่ยวกับการก�าหนดให้บริษัทจ่าย
สินไหมค่าชดเชยรายวัน	 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย	 เมื่อเข้ารับการ
ตรวจรักษาจากการผ่าตัดหรือหัตถการ	18	โรค

	 7.9	 เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
ประกันภัย	 เกี่ยวกับ	 (ร่าง)	 กรอบแผนพัฒนาการประกันภัย	
ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2558-2562)	 ในแต่ละยุทธศาสตร์	 ทั้งสิ้น												
3	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 	 ยุทธศาสตร์ที	่1:	 การปรับโครงสร ้างอุตสาหกรรมและยก
ระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของระบบ
ประกันภัย

	 	 ยทุธศาสตร์ท่ี	2:	 การเพิม่ประสทิธภิาพและสร้างสภาพแวดล้อม
การแข่งขันของระบบประกันภัย

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	3:	 การเสริมสร้างความรู้และความเชื่อมั่น
	 7.10	เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดสรรหรือกรมที่ดิน	 ให้

ก�าหนดให้บริษัทประกันชีวิต	 เป็นสถาบันการเงิน	 เพื่อรองรับ
ให้บริษัทประกันชีวิตสามารถท�าธุรกรรมสัญญาเป็นผู ้ค�้า
ประกนัการจัดให้มสีาธารณปูโภคและอืน่ๆ	ตามพระราชบญัญตัิ
การจัดสรรท่ีดิน	 พ.ศ.	 2543	 ได้เช่นเดียวกับธนาคาร	 หรือ
สถาบันการเงินอื่นๆ	

	 7.11	เสนอความเห็นต่อส�านักงาน	คปภ.	เกี่ยวกับกรอบการด�ารงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยง	ระยะที่	2	 (RBC	Phase	2)	 เพื่อ	
ไม่ให้ค่า	CAR	ของแต่ละบริษัทถูกกระทบมากเกินไป	เมื่อวันที่	
10	กันยายน	2557	

	 7.12	จัดงาน	CEO	Forum	ร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	เรื่อง	“เดินหน้า
ธุรกิจประกันชีวิตสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน”	 เพ่ือเป็นเวที					
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง	ส�านักงาน	คปภ.	และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต	 ในการเตรียมความ
พร้อมให้ธุรกิจประกันชีวิตมีศักยภาพและขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 2558	
เมื่อวันที่	17	กันยายน	2557	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

	 7.13	เสนอความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เร่ือง	 ก�าหนดจ�านวนเงินและ
มลูค่าทรัพย์สินในการท�าธรุกรรมทีต้่องรายงานต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	พ.ศ.	....	

กิจกรรมในรอบปี	2557	-	2558
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	 7.14	Organized	the	CEO	Forum	on	“Direction	of	Insurance	
Regulation	and	Promotion	in	Thailand”	on	September	
12,	2014	at	the	Meeting	Room	on	the	2nd	fl.,	or	the	
OIC’s	 Advanced	 Insurance	 Institution.	 Some	 of	 the	
topics	discussed	included:

	 	 (1)	 Improvement	 of	 business	 readiness	 for	 the											
beginning	of	AEC.

	 	 (2)	 Improvement	of	 TCA	 standard	of	 life	 insurance	
company	according	to	the	OIC	notification.

	 	 (3)	 Improvement	 of	 traditional	 products	 to	 be										
unit-linked	product	to	promote	steady	growth	of	
premium income and public understanding of 
new products.

	 	 (4)	 Establishment	of	IBS.
	 	 (5)	 The	 framework	of	BRC	Phase	2	 to	complete	 in	

2014.

	 7.15	Provided	opinions	on	OIC	Notification	on	Rules	and	
Procedures,	Methods	 and	Conditions	 for	Corporate	
Risk	Management	Minimum	Requirement,	 B.E.	 25…	
on	October	22,	2014.

	 7.16	Provided	opinions	on	the	draft	OIC	Commissioner’s	
Notification	on	Practical	Guideline	on	the	Placing	and	
Refunding	 of	 Insurance	 Reserve	 of	 Life	 insurance	
companies,	B.E.	2557	on	October	28.	2014.

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 7.14	จัดงาน	CEO	Forum	เรื่อง	ทิศทางการก�ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิตไทย	 เมื่อวันที่	 12	 กันยายน	 2557	 ณ													
ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	
ส�านักงาน	คปภ.	สรุปประเด็นส�าคัญต่างๆ	ได้ดังนี้

	 	 (1)	 การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้พร้อมต่อการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)

	 	 (2)	 การยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน	 (TCA)	 ของบริษัท
ประกันชีวิตตามประกาศ	คปภ.

	 	 (3)	 การยกระดับผลิตภัณฑ ์ประกันชีวิตแบบมาตรฐาน												
(Traditional	 Product)	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบควบการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อส่งเสริมให้อัตราการ
เติบโตของเบี้ยประกันชีวิตสูงอย่างต่อเน่ือง	 และเป็นการ
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยอาศัย
ผลิตภัณฑ์แบบใหม่

	 	 (4)	 การจัดต้ังศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันชีวิต	 (IBS)	 ซึ่ง
ต้องการให้เสร็จเป็นรูปธรรมและน�ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจได้โดยเร็ว

	 	 (5)	 การก�าหนดกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง	ระยะที่	2	(RBC	Phase	2)	ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี	
2557

	 7.15	เสนอความเหน็ต่อ	(ร่าง)	ปรบัปรงุประกาศ	คปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
วิธีการ	 และเง่ือนไขในการก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 25....	
เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2557

	 7.16	เสนอความเห็นต่อ	(ร่าง)	ประกาศนายทะเบียน	เรื่อง	ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและขอคืนเงินส�ารองประกันภัยของ
บริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2557	เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2557
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กิจกรรมในรอบปี	2557	-	2558

	 7.17	ประสานงานเพื่อหารือกับกรมสรรพากร	 เก่ียวกับผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	เรื่อง
สัญญาประกันภัย	 (IFRS4)	 ที่จะเร่ิมปฏิบัติใช้ในปี	 2559										
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้เป็นเบี้ยประกัน
ชีวิต	 ที่จะต้องมีการแยกสัญญาประกันภัยออกจากสัญญา
ลงทุน	 ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่องบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกัน
ชีวิต	 และต่อเนื่องถึงจ�านวนภาษีที่บริษัทจะต้องช�าระแตกต่าง
ไปด้วย	เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการบญัชขีองไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล	และการรายงานข้อมลูฐานะการเงนิและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท	 ข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้อง	 ชัดเจน	
โปร่งใส	 สามารถเปรียบเทียบฐานะการเงินระหว่างประเทศได	้	
เมื่อวันที่	16	กันยายน	2557

	 7.18	เสนอความคดิเหน็ต่อประกาศส�านกังาน	คปภ.	เรือ่ง	แนวปฏิบตัิ	
โครงสร้าง	คุณสมบัติ	และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	

	 7.19	เสนอความเห็นต่อ	(ร่าง)	ประกาศนายทะเบียน	เรื่อง	หลักสูตร
ส�าหรับผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกัน
ชีวิต	พ.ศ.	2557	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2557

	 7.20	เสนอความเห็นต่อส�านักงาน	 คปภ.	 เกี่ยวกับ	 การก�าหนด
เงื่อนไขมาตรฐานใบรับเบี้ยประกันภัยชั่วคราว	 ซึ่งส�านักงาน	
คปภ.	อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างประกาศดังกล่าว

	 7.21	เสนอความเห็นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีการออมและการลงทุนระยะยาว	 รวมถึง
การเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมี
เงินเพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณและดูแลครอบครัว	
เน่ืองจากผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น	 ในขณะที่
เด็กมีแนวโน้มลดลง	 โดยคาดการณ์ว ่าในปี	 พ.ศ.	 2568	
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น	 “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์”	
เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557

	 7.17	Consulted	 with	 the	 Revenue	 Department	 on	 the			
impacts	of	IFRS4	to	be	implemented	in	2016,	especially	
the recognition of incomes in which incomes from 
insurance contracts and investment contracts must 
be separated. The new requirement would affect the 
profit	 and	 loss	 and	 tax	 payment	 of	 life	 insurance	
companies. The new requirement is to ensure        
standardization of accounting to international        
standard.

	 7.18	Provided	 opinions	 on	 the	 draft	OIC	Notification	 on	
Practical	 Guideline,	 Structure,	 Qualifications	 and	
Code	of	Good	Practice	of	Board	Members	of	Life	and	
Non-life	Insurance	Companies.

	 7.19	Provided	opinions	on	the	draft	OIC	Commissioner’s	
Notification	on	Curriculum	for	the	Persons	Responsible	
for	Investment	Work	Unit	of	life	insurance	companies,	
B.E.	2557	on	October	29,	2014.

	 7.20	Provided	 opinions	 to	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	
Commission	 on	 the	 standard	 conditions	 for																			
temporary	receipt	while	the	Office	of	the	Insurance	
Commission	is	drafting	such	notification.

	 7.21	Provided	opinions	to	the	Office	of	the	Securities	and	
Exchange	Commission	on	development	of	financial	
products	 in	 preparation	 for	 the	 aging	 society.	 It	 is	
expected	 that	 by	 the	 year	 2025,	 Thailand	 will													
become a complete aging society. The opinions were 
submitted	on	December	4,	2014.
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Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 7.24	Proposed	amendments	to	rules	and	regulations	that	
obstruct	the	profit	payment	process	of	life	insurance	
companies	 by	 asking	 the	 Office	 of	 the	 Insurance	
Commission	to	 issue	 rules	and	process	or	practical	
guideline	 for	 calculating	 profit	 of	 life	 insurance									
companies	for	the	benefit	of	profit	payment	process	
on	December	17,	2014.

	 7.25	Provide	 opinions	 on	 the	 draft	 of	 the	 Insurance									
Commissioner’s	Notification	on	Rules	and	Procedures,	
Methods	and	Conditions	for	Engaging	in	Real	Estate	
Development	Business	by	life	 insurance	companies	
B.E.	2557	on	December	17,	2014.

	 7.26	Proposed	opinions	and	organized	meetings	to	discuss	
ways for the establishment of the insurance bureau 
system	(IBS)	 to	be	used	as	the	center	of	 insurance	
information and as resource center for developing 
insurance	 business	 strategies,	 especially	 helping	 to	
relieve the burden of submitting statistical reports to 
the	Office	of	the	Insurance	Commission.

	 7.24	เสนอแก้ไขข้อปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต	โดยขอให้ส�านักงาน	คปภ.	
พิจารณาก�าหนดและประกาศเป็นหลักเกณฑ์	 หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการค�านวณผลก�าไรของบริษัท	 เพ่ือประโยชน์ในการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557

	 7.25	เสนอความเห็นต ่อ	 (ร ่าง)	 ประกาศนายทะเบียน	 เรื่อง																	
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขการประกอบธุรกิจการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2557	
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557

	 7.26	เสนอความเห็นและจัดประชุมเกี่ยวกับ	 แนวทางการจัดต้ัง
ศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันชีวิต	 (Insurance	 Bureau	
System:	 IBS)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการประกันภัย	
และเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�าหรับการ							
ส่งเสริมและก�ากับธุรกิจประกันชีวิต	 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาระการจัดส่งแบบรายงานสถิติ
หรือสมุดทะเบียนของภาคธุรกิจ

	 7.22	เสนอความเห็นต ่อ	 (ร ่าง)	 ประกาศนายทะเบียนเรื่อง																			
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไข	 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2557	 เม่ือวันที่	 4	
ธันวาคม	2557

	 7.23	เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการระบบสุขภาพ	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เก่ียวกับ
ข้อมูลข้อเท็จจริงการประกันสุขภาพภาคเอกชนและการ
ประกันสุขภาพส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 เมื่อวันที่	 16	
ธันวาคม	 2557	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงการสาธารณสุขและพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย

	 7.22	Provided	 opinions	 on	 the	 draft	 of	 the	 Insurance			
Commissioner’s	Notification	on	Rules	and	Procedures,	
Methods	 and	 Conditions	 for	 Engaging	 in	 Securities	
Management	Business	by	Life	insurance	companies,	
B.E.	2557	on	December	4,	2014.

	 7.23	Provided	opinions	and	information	at	the	meeting	of	
the	 National	 Health	 Reform	 Sub-Committee	 on									
private health insurance for foreign tourists on            
December	16,	2014	at	the	Parliament	Building.



42 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

กิจกรรมในรอบปี	2557	-	2558

	 7.27	เสนอความเห็นต่อส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เกี่ยวกับการ
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน	 สาขาประกันภัย	 (เฉพาะ
ประกันชีวิต)

	 7.28	เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน
และสถาบันการเงิน	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เกี่ยวกับเรื่องแนวทาง
การปฏิรูประบบการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต	 ตามแนวทาง
การปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน	 เมื่อวันที่	 13	
มีนาคม	2558	โดยมีวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอดังนี้

	 	 (1)	 ร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ใน
บริบททางการเงิน	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู ่วัยชราภาพ	 และการ						
ด�ารงชีพของประชาชนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

	 	 (2)	 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการระบบบ�านาญ							
ระดับชาติให้มีความเป็นรูปธรรมและสามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผล

	 	 (3)	 เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปด้านการ
ส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตประชาชนด้วยบริการทาง	
การเงินทั้งในรูปแบบของการออมระยะยาว	 การประกัน
ชีวิตแบบบ�านาญ	 และการประกันสุขภาพภาคสมัครใจ	
โดยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง	
การเงินให้กับประชาชน	 และช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ									
ที่เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

	 7.29	เสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการกรมธรรม์	 แบบคุ ้มครอง									
สินเชื่อ	 ประเภทสามัญ	 แบบมาตรฐาน	 ที่ช�าระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 และพิจารณาใบค�าขอ																		
เอาประกันภัย	 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันในทุกบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการฯ

	 7.30	เสนอความเห็นต่อ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติประกันชีวิต	พ.ศ.	....	
เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2558	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

	 7.27	Provided	opinions	to	the	Fiscal	Policy	Office	on	the	
liberalization	 of	 financial	market,	 particularly	 life									
insurance.

	 7.28	Proposed	 opinions	 to	 the	 Financial	 System	 and													
Institutions	 Reform	Sub-Committee	of	 the	National	
Reform	Council	on	directions	for	financial	reform	for	
the security of life according to the reform plan on 
March	13,	2015	with	the	following	objectives.

	 	 (1)	 To	promote	public	knowledge	and	understanding	
in	financial	and	risk	management	to	prepare	for	
the aging period and changing society.

	 	 (2)	 To	propose	directions	for	efficient	management	
of national pension system.

	 	 (3)	 To	be	a	part	of	the	life	security	reform	process	
through	long-term	saving	and	annuity	as	well	as	
voluntary health insurance as well as to help 
lessen	 the	 government’s	 burden	 on	 social										
welfare.

	 7.29	Provided	 opinions	 on	 the	OIC	 project	 to	 issue	 the	
standard	single	premium	ordinary	MRTA	policy	for	all	
life insurance companies.

	 7.30	Provided	opinions	on	the	draft	Life	Insurance	Act,	B.E.	
….on	May	 20,	 2015	 at	 the	Office	 of	 the	 Insurance	
Commission.
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	 7.31	Provided	 opinions	 jointly	 with	 life	 insurance																	
companies on the format and wordings of group  
insurance	 certificate	 in	 compliance	 with	 the	 OIC										
Notification	on	Rules	and	Procedures,	Methods	and	
Conditions	 on	 Sale	 of	 Insurance	 Policies	 and																	
Performing	 of	 Duties	 of	 Life	 Insurance	 Agents	 and	
Brokers,	and	Banks,	B.E.	2551.

	 7.32	Proposed	opinions	to	the	Ministry	of	Finance	on	the	
establishment	of	Thailand	Fund	(Infrastructure	Fund)	
to be used as one of the options for generating fund.

8.	 The	Improvement	of	TLAA	Management

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015

	 7.31	เสนอความเห็นร่วมกับบริษัทประกันชีวิต	 เกี่ยวกับรูปแบบและ
ข้อความของหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม	 ตามประกาศ	
คปภ.	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการออก	 การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย	 และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกัน
ชีวิต	นายหน้าประกันชีวิต	และธนาคาร	พ.ศ.	2551	เพื่อให้เป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกันของภาคธุรกิจ

	 7.32	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง	เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	 เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ระดมทุนของรัฐ

8.	 การปรับปรุงการบริหารงานของสมาคม

	 8.1	 สมาคมประกันชีวิตไทยปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ												
สายงานการบังคับบัญชา	 และแต่งตั้งให้พนักงานสมาคมด�ารง
ต�าแหน่งต่างๆ		ดังนี้

	 	 (1)	 นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม
ประกันชีวิตไทย	รับผิดชอบงานตามที่ผู้อ�านวยการสมาคม
มอบหมาย	 และการปฏิบัติงานในสายงานนโยบายและ
พัฒนาองค์กร	ซึ่งมี	4	ฝ่าย	ดังนี้

	 	 	 1)	ฝ่ายบริหารส�านักงานและบุคคล
	 	 	 2)	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 	 3)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 4)	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 (2)	 นายมงคล	 เอ่ียมโภคลาภ	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสมาคม

ประกันชีวิตไทย	รับผิดชอบงานตามที่ผู้อ�านวยการสมาคม
มอบหมาย	 และการปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมธุรกิจ
ประกันชีวิต	ซึ่งมี	2	ฝ่าย	ดังนี้

	 	 	 1)		ฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 	 2)		ฝ่ายสื่อสารองค์กร

	 8.1	 To	 improve	 the	 line	 of	 supervision,	 the	 following	
persons are appointed to the serve in the following 
positions.

	 	 (1)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee	as	TLAA	Deputy	
Director	to	be	responsible	for	the	duties,	assigned	
by	the	Executive	Directors	and	to	supervise	the	
following departments.

	 	 	 1)	Office	and	Personnel	Administration
	 	 	 2)	Policy	and	Planning	Department
	 	 	 3)	 Information	Technology	Department
	 	 	 4)	Accounting	and	Finance
	 	 (2)	 Mr.	Mongkon	Eiamphoklarp	as	Assistant	Executive	

Director	to	be	responsible	for	the	duties,	assigned	
by	the	Executive	Directors	and	to	supervise	the	
following departments.

	 	 	 1)	Cooperation	and	coordination	Department
	 	 	 2)	Public	Relations	Department
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	 	 (3)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director	to	
be	 responsible	 for	 the	 duties,	 assigned	 by	 the	
Executive	Directors	and	to	supervise	the	following	
departments.

	 	 	 1)	Agency	Promotion	Department
	 	 	 2)	Agency	Training	and	Development	Department
	 	 	 3)	 Information	 for	 Business	 Development																

Department

	 	 (4)	 Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon	as	Senior	Manager	
of	Policy	and	Planning	Department,	effective	on	
July	1,	2014.

	 	 (5)	 Appointed	Mrs.	 Pirada	 Sutthivetchakorn	 as	 the	
senior	 manager	 of	 accounting	 and	 finance															
department,	effective	on	July	1,	2014.

	 	 (6)	 Appointed	Mr.	 Pratyawut	 Amat	 as	 the	 Senior	
Manager	of	Information	Technology	Department,	
effective	on	July	1,	2014.

	 	 (7)	 Appointed	Ms.	Niorn	Sirilertpitak	as	the	Manager	
of	 Information	 for	 Business	 Development																
Department,	effective	on	July	1,	2014.

	 	 (8)	 Appointed	Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	Manager	 of	
TLAA	 Cooperation	 &	 Coordination	Dept.	 as	 the	
assistant	executive	director,	effective	on	April	1,	
2015.

	 	 (9)	 Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon	as	TLAA	Assistant	
Executive	Director,	effective	on	April	1,	2015.

	 8.2	 Recruited	 6	more	 new	 staffs	 (1)	 Information	 for										
Business	 Development	 staff	 (2)	 Accounting	 and												
Finance	Staff	(3)	Foreign	Affair	Staff	(4)	Legal	Staff	(5)	
Agency	Promotion	and	Development	Staff	(6)	Public	
Relations	Staff.

	 8.3	 Introduced	the	Q-Sign	system	to	facilitate	the	agency	
license examination application process to be more 
effective.

	 	 (3)	 แต่งตั้ง	 นางสาวมะยุรี	 หงษา	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคม
ประกันชีวิตไทย	รับผิดชอบงานตามที่ผู้อ�านวยการสมาคม
มอบหมาย	 และการปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมช่องทาง
จ�าหน่ายและข้อมูลธุรกิจ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่	1	กรกฎาคม	
2557	ซึ่งมี	3	ฝ่าย	ดังนี้

	 	 	 1)		ฝ่ายส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต
	 	 	 2)		ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
	 	 	 3)		ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 (4)	 แต่งตั้ง	นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย

และแผนงาน	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน	 รับผิดชอบงานในฝ่ายนโยบายและแผนงาน	
เริ่มปฏิบัติงานวันที่	1	กรกฎาคม	2557

	 	 (5)	 แต่งตั้ง	 ว่าที่ร.ต.หญิงพิรดา	 สุทธิเวชชะกร	 ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน	ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
และการเงิน	 รับผิดชอบงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน	 เริ่ม
ปฏิบัติงานวันที่	1	กรกฎาคม	2557

	 	 (6)	 แต่งตั้ง	นายปราชญาวุธ	อามาตย์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 รับผิดชอบงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เริ่มปฏิบัติงานวันที่	1	กรกฎาคม	2557

	 	 (7)	 แต่งตั้งนางสาวนิอร	 ศิริเลิศพิทักษ์	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ	 รับผิดชอบงานในฝ่ายข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่	1	กรกฎาคม	2557

	 	 (8)	 แต่งตั้ง	นายจรุง	เชื้อจินดา	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและ
ความร่วมมือ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคม
ประกันชีวิตไทย	เริ่มปฏิบัติงานวันที่	1	เมษายน	2558

	 	 (9)	 แต่งตั้ง	 นางบุญกาญจน์	 รัตนาวิบูลย์	 ผู ้จัดการอาวุโส								
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน	ด�ารงต�าแหน่ง	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
สมาคมประกันชีวิตไทย	 เร่ิมปฏิบัติงานวันที่	 1	 เมษายน	
2558

	 8.2	 รับพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ิม	 6	 อัตรา	 คือ	 (1)	 ต�าแหน่ง							
เจ้าหน้าทีฝ่่ายข้อมลูเพือ่การพฒันาธุรกจิ	 (2)	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 (3)	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์	 (4)	
ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร	 (5)	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต	 และ	 (6)	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

	 8.3	 การจัดท�าระบบบัตรคิว	 (Q-Sign)	 ในการสมัครสอบขอรับ									
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต	 เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อ								
ผู้มาสมัครสอบ	และให้ระบบการสมัครสอบฯ	เกิดประสิทธิภาพ							
มากขึ้น

กิจกรรมในรอบปี	2557	-	2558



45สมาคมประกันชีวิตไทย | The Thai Life Assurance Association

9.	 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมประกันชีวิตไทย

	 9.1	 มอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมการทดสอบภาวะวิกฤตส�าหรับ
บริษัทประกันชีวิต	 Life	 Insurance	 Stress	 Testing														
Workshop	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	
และ	3	กันยายน	2557	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วมอบรม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นางสาวมะยุรี	หงษา
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 (3)	 นางสาวนิอร	ศิริเลิศพิทักษ์
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 	 (4)	 นางสาวจิราภรณ์	นาคประกอบ
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 (5)	 นางสาวธัญญพัทธ์	บุญยิ่ง	
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
	 9.2	 มอบหมายให้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง	“ไอซีทีไทย	ก้าวอย่างไร

ในอาเซียน”	 จัดโดย	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	 เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 2558	 ณ	 ศูนย์การประชุม												
แห่งชาติสิริกิติ์	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นายปราชญาวุธ	อามาตย์
	 	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 (2)	 นายบดินทร์	มี้เจริญ
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 9.3	 มอบหมายให้เข้าร่วมงานสัมมนา	 “การสร้างกลุ่มเครือข่าย

สมาคมการค้าสู่	ASEAN”	จัดโดย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เมื่อ
วันที่	23	มีนาคม	2558	ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
	 	 (2)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ
	 	 (3)	 นางธนารักษ์	แก้วสีงาม
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารส�านักงานและบุคคล
	 	 (4)	 นางสาวทิพาภรณ์	พระวิสัตย์	
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

9.	 TLAA	Personnel	Development

	 9.1	 Assigned	the	following	representatives	to	attend	the	
life	 insurance	stress	testing	workshop,	organized	by	
the	Office	of	the	Insurance	Commission	on	August	29	
and	September	3,	2014.

	 	 (1)	 Ms.	Mayuree	Hongsa,	TLAA	Assistant	Director	
	 	 (2)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 TLAA	 Assistant	

Executive	Director
	 	 (3)	 Ms.	 Niorn	 Sirilertpitak,	 Information	 for	 Business	

Development Staff
	 	 (4)	 Ms.	 Jiraporn	 Nakprakorb,	 Policy	 and	 Planning							

Officer
	 	 (5)	 Ms.	 Thanyaphat	 Boonying,	 Information	 for										

Business	Development	Officer	

	 9.2	 Assigned	the	following	staffs	to	attend	a	seminar	on	
“How	Thailand’s	ICT	Should	Take	a	Step	in	ASEAN?”,	
organized	by	the	ICT	Ministry	on	March	20,	2015	at	
the	Sirikit	Convention	Center.

	 	 (1)	 Mr.	 Pratyawut	 Amat,	 Senior	 Manager	 of																									
Information	Technology	Department

	 	 (2)	 Mr.	Bodin	Meecharoen,	IT	Staff

	 9.3	 Assigned	the	following	staff	to	attend	a	seminar	on	
“How	 To	 Create	 Network	 of	 Trade	 Association												
Towards	 ASEAN”,	 organized	 by	 the	 Department	 of	
Business	Development

	 	 (1)	 Mrs.	Boonkarn	Rattanawiboon,	Manager	of	Policy	
&	Planning	Dept.	

	 	 (2)	 Mr.	 Jarung	 Chuachinda,	 Manager	 of	 TLAA																		
Cooperation	&	Coordination	Dept.	

	 	 (3)	 Mrs.	 Tanarak	 Kaewsringarm,	 Administration	 and	
Personnel Department

	 	 (4)	 Ms.	Thipaporn	Pravisut,	TLAA	PR	Manager	

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015
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กิจกรรมในรอบปี	2557	-	2558

	 9.4	 มอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนา	 “CSR	 Day	 for	 Insurance									
Director”	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558	
ผู้แทนสมาคมที่เข้าร่วม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นางสาวทิพาภรณ์	พระวิสัตย์	
	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
	 9.5	 มอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์

กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรับรองประชาคม
อาเซียน	 จัดโดย	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เม่ือวันที่	 27	
เมษายน	 2558	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ผู ้แทน
สมาคมที่เข้าร่วม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นายสุรศักดิ์	เจริญโล่ห์ทองดี	
	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 9.6	 มอบหมายให้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพวิทยากรของ		

หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมหลักสูตรตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย	จัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	13-14	
พฤษภาคม	2558	ณ	 โรงแรมดิเอมเมอรัล	ผู้แทนสมาคมที่เข้า
ร่วม	มีดังนี้

	 	 (1)	 นายจรุง	เชื้อจินดา
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นายพชร	เหมะทัพพะ
	 	 	 วิทยากรพิเศษสมาคมประกันชีวิตไทย
	 9.7	 มอบให้	นายปราชญาวธุ	อามาตย์	ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เข้าร ่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ	 “นายกฯ	 พบ
หอการค้า	 :	 รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความม่ันคง	
มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	จัดโดย	หอการค้าไทย	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	
2558	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอรีน	ถนนพระราม	9

	 9.8	 มอบให้ผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทประกันภัย	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่	 24	
มิถุนายน	2558	ดังนี้

	 	 (1)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์
	 	 	 ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (2)	 นางบุญกาญจน์	รัตนาวิบูลย์	
	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
	 	 (3)	 นางสาวจิราภรณ์	นาคประกอบ
	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 9.4	 Assigned	the	following	staffs	to	attend	a	seminar	on	
“CSR	Day	 for	 Insurance	Director”,	organized	by	the	
Office	of	the	Insurance	Commission	on	April	2,	2015.

	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)	 Ms.	Thipaporn	Pravisut,	TLAA	PR	Manager

	 9.5	 Assigned	the	following	staffs	to	attend	a	seminar	on	
strategies	of	the	Ministry	of	Finance	in	preparation	for	
the	AEC,	organized	by	the	Fiscal	Policy	Office	on	April	
27,	2015	at	Queen	Sirikit	Convention	Center.

	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)	 Mr.	 Surasak	 Charoenlothongdee,	 TLAA	 Deputy	

Director 
	 	 (3)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 TLAA	 Assistant	

Executive	Director	

	 9.6	 Assigned	 the	 following	 staffs	 to	 join	 a	 project	 to										
improve	 the	 potential	 of	 speakers	 of	 agencies,											
approved to provide training courses for insurance 
agents/brokers,	 organized	 by	 the	 Office	 of	 the														
Insurance	Commission	between	May	13-14,	2015	at	
the	Emerald	Hotel.

	 	 (1)	 Mr.	Jarung	Chuachinda,	TLAA	Assistant	Executive	
Director

	 	 (2)	 Mr.	Patchara	Hemathappa,	TLAA	Speaker
	 9.7	 Assigned	Mr.	 Pratyawut	 Amat,	 Senior	 Manager	 of									

Information	 Technology	 Department	 to	 attend	 a			
special	 lecture	 on	 “Prime	 Minister	 Meets	 Trade							
Associations:	 Joining	 Forces	 to	Drive	Thai	 Economy	
Towards	 Stability,	 Prosperity	 and	 Sustainability”,										
organized	by	the	Thai	Chamber	of	Commerce	on	May	
23,	2015	at	the	Golden	Tulip	Sovereign,	Rama	9.

	 9.8	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 a	
seminar	on	audit	committee	of	insurance	companies,	
organized	by	the	Office	of	the	Insurance	Commission	
on	June	24,	2015.

	 	 (1)	 Mrs.	Busara	Ungphakorn,	TLAA	Executive	Director	
	 	 (2)	 Mrs.	 Boonkarn	 Rattanawiboon,	 TLAA	 Assistant	

Executive	Director	
	 	 (3)	 Ms.	 Jiraporn	 Nakprakorb,	 Policy	 and	 Planning								

Officer	
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10. Foreign Relations

	 10.1	Welcomed	 Mr.	 Peter	 Tan,	 Mr.	 Vincent	 Or	 and																
Mr.	 Soo	Meng	Foo	who	visited	Thai	 Life	Assurance	
Association	to	discuss	life	insurance	related	businesses	
on	September	17,	2014	at	TLAA	Building.

	 10.2	Assigned	 TLAA	 staff	 to	 attend	 a	 seminar	 on	 Risk							
Management	 for	 Life	 Insurance	 Companies,	 invited	
by	 the	 Foundation	 for	 the	 Advancement	 of	 Life												
Insurance	 Around	 the	 World	 (FALIA)	 between																
November	12-19,	2014	in	Yokohama,	Japan.

	 10.3	Assigned	TLAA	staff	to	attend	a	seminar	on	OLIS	2014	
Autumn	Them	“Risk	Management”	by	 the	Oriental	
Life	Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD)	
between	November	21-27,	2014	in	Tokyo,	Japan.

	 10.4	Welcomed	 Mr.	 Masataka	 Kasane	 from	 Dido	 Life													
Insurance	who	visited	Thai	Life	Assurance	Association	
to introduce itself and to discuss situations in Thai 
insurance	market,	product	direction	and	channels	of	
distributions	on	September	25,	2014	at	the	Thai	Life	
Assurance	Association.

	 10.5	Signed	 a	memorandum	of	 understanding	with	 the	
Life	Insurance	Association	of	Korea	on	November	4,	
2014	at	Thai	Life	Assurance	Association	building.

	 10.6	Mr.	 Sara	 Lamsam,	 TLAA	 President	 took	 a	 trip	 to												
explore	 investment	 opportunity	 in	 Laos	 between	
March	18-20	2015.

	 10.7	Assigned	representatives	to	attend	the	27th	East	Asian	
Insurance	 Congress	 (EAIC)	 between	November	 2-6,	
2014	in	Taiwan.

	 10.8	Assigned	 representative	 to	 attend	 the	 40th	 ASEAN		
Insurance	 Council	 (AIC)	 between	 November	 24-26,	
2014	in	Brunei.

10.	ด้านการต่างประเทศ

	 10.1	ให้การต้อนรับ	 Mr.	 Peter	 Tan	 Mr.	 Vincent	 Or	 and										
Mr.	 Soo-Meng	 Foo	 เข้าพบเพ่ือร่วมหารือเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิต	 เมื่อวันที่	 17	กันยายน	2557	ณ	สมาคมประกัน
ชีวิตไทย

	 10.2	มอบหมายเจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมสัมมนา
ตามที่ได้รับหนังสือเชิญจาก	 The	 Foundation	 for	 the									
Advancement	of	Life	&	Insurance	Around	the	world	
(FALIA)	 ในการสัมมนา	 Risk	 Management	 at	 a	 Life													
Insurance	 Company	 เมื่อวันที่	 12-19	 พฤศจิกายน	 2557										
ณ	เมืองโยโกฮาม่า	ประเทศญี่ปุ่น

	 10.3	มอบหมายเจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมสัมมนา
ตามที่ได้รับหนังสือเชิญ	และการสนับสนุนจาก	Oriental	Life	
Insurance	 Cultural	 Development	 Center	 (OLICD)											
ในการสัมมนา	 OLIS	 2014	 Autumn	 Theme	 “Risk													
Management”	 เมื่อวันที่	 21-27	 พฤศจิกายน	 2557	 ณ										
กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 10.4	ให้การต้อนรับ	 Mr.	 Masataka	 Kasane	 จาก	 Dido	 Life													
Insurance	 เข้าร่วมหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
และสมาคมประกันชีวิตไทย	 โดยจะเข้ามาแนะน�าบริษัทและ
ขอหารอืเกีย่วกบัสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัในประเทศไทย	
ทิศทางของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เม่ือวันที	่
25	กันยายน	2557	ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 10.5	ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทย	 และ
สมาคมประกันชีวิตเกาหลีใต้	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2557							
ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย	

	 10.6	นายสาระ	ล�่าซ�า	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	เข้าร่วมศึกษาดู
งานด ้านการลงทุนในธุรกิจประกันภัย	 ณ	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	เมื่อวันที่	18-20	มีนาคม	2558

	 10.7	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม	 East	 Asian	 Insurance		
Congress	(EAIC)	ครั้งที่	27	เมื่อวันที่	2-6	พฤศจิกายน	2557	
ณ	ประเทศไต้หวัน	

	 10.8	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม	Asean	Insurance	Council	
(AIC)	 ครั้งที่	 40	 เมื่อวันที่	 24-26	 พฤศจิกายน	 2557	 ณ		
ประเทศบรูไน

Activities Implement by TLAA 2014 - 2015
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมประกันชีวิตไทย	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558	และ

งบรายได้	-	ค่าใช้จ่าย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพื่อให้สามารถจัดท�า

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน						

งบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ									

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการ							

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ							

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้	 และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี	

จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของสมาคมประกนัชวีติไทย	ณ	วนัที	่30	มถินุายน	2558	และผลการด�าเนนิงาน	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ

(ดร.ปรีชา	สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6718

14	กรกฎาคม	2558
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Report	of	the	Certified	Auditor		

To TLAA Board of Directors and Member Companies

I	have	examined	the	balance	sheets	of	the	Thai	Life	Assurance	Association	on	June	30,	2015	and	the	statement	

of	income	and	expense	for	each	year	then	ended	on	the	same	day,	including	the	summary	of	the	note	of	significant	

accounting policies.

Responsibility of the Executives on the financial statement

Executives	of	the	audited	organization	are	responsible	for	the	preparation	and	the	accuracy	of	these	financial	

statements	according	to	the	standard	of	the	financial	statement	of	the	non-publicly	accountable	entities	and	the			

internal	control	the	executives	deemed	necessary	for	the	preparation	of	financial	statement	without	information	that	

contradicts the facts whether they are caused by fraud or by mistake. 

Responsibility of the Auditor

I	shall	be	responsible	for	the	views	I	gave	on	the	auditing	of	that	financial	statements.	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 method chosen for the auditing was under the discretion of the auditor which included the risk           

assessment. The auditor also considered the related internal control system and the preparation and the presentation 

of	financial	statement	that	is	suitable	for	the	operation	in	order	to	design	the	method,	suitable	for	the	condition,	but	

not to provide opinion on the effectiveness of internal control system. The auditing included an assessment on the 

suitability	 of	 accounting	 policies,	 adopted	 by	 the	 executives	 and	 appropriateness	 of	 the	 accounting	 projection,														

prepared	by	the	executives,	including	the	overall	presentation	of	the	financial	statement.	

I	believe	that	the	evidences	for	auditing	that	I	have	received	were	adequate	as	criteria	to	base	my	opinion	on.

Opinion:

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

of	June	30,	2015	and	the	results	of	its	operations	for	the	years	then	ended,	are	correct	and	in	conformity	with	generally	

accepted	accounting	principles	of	a	Non-Publicly	Accountable	Entity.

(Dr.	Preecha	Suan)

Auditor	(Certified	No.	6718)

July	14,	2015	
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งบแสดงฐานะการเงิน

ประจ�าปีบริหาร	1	กรกฎาคม	2557	-	30	มิถุนายน	2558

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 30	มิ.ย.	2558 30	มิ.ย.	2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 	52,514,637.11 	27,067,340.00	

เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจ�าธนาคาร	 3.3	และ	4 1,223,372.75 	403,268.93	

ลูกหนี้สมาชิก 3.4 	4,226,575.79 	6,513,335.77	

ลูกหนี้อื่น 	1,388,980.82 	1,142,673.08	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	889,940.76 	218,436.68	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	60,243,507.23 	35,345,054.46	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3.5	และ	5 	170,000.00	 	170,000.00	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 3.6	และ	6 	156,991,208.288 	161,396,631.28	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7	และ	7 28,049.03 	124,231.59	

เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน	 - 	601,250.00	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	10,000.00	 	10,000.00	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	157,199,257.31 	162,302,112.87	

รวมสินทรัพย์ 217,442,764.54 	197,647,167.33	

หนี้สินและส่วนของสมาคมฯ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น 3,574,224.71 	4,728,149.85	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 8	 	- 	5,400,000.00	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 	443,935,59 	314,423.93	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	277,093.72 	426,400.43	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	4,295,254.02 	10,868,974.21	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.9	และ	9 	16,757,450.00 	13,425,100.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	16,757,450.00 	13,425,100.00	

รวมหนี้สิน 	21,052,704.02 	24,294,074.21	

ส่วนของสมาคมฯ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา 	173,353,093.12 	164,045,755.47	

บวก		รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิส�าหรับปี 	23,036,967.40 	9,307,337.65	

รวมส่วนของสมาคมฯ 	196,390,060.52 	173,353,093.12	

รวมหนี้สินและส่วนของสมาคมฯ 	217,442,764.54 	197,647,167.33	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายโชน		โสภณพนิช)
เหรัญญิกสมาคมฯ

(นายสาระ		ล�่าซ�า)
นายกสมาคมฯ
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Financial Statement

As	of	June	30,	2015

Unit	:	Bht

Note June 30, 2015 June 30, 2014

Asset

Current	Assets

Current	Assets	and	cash	equivalent								 3.2 	52,514,637.11 	27,067,340.00	

Temporary	investment-fixed	bank	deposit	 3.3	and	4 1,223,372.75 	403,268.93	

Member	receivable		 3.4 	4,226,575.79 	6,513,335.77	

Other	receivables	 	1,388,980.82 	1,142,673.08	

Other	current	assets	 	889,940.76 	218,436.68	

Total current assets  	60,243,507.23 	35,345,054.46	

Non-current	assets

Long	term	investment							 3.5	and	5 	170,000.00	 	170,000.00	

Land,	plant	and	equipment			 3.6 and 6 	156,991,208.288 	161,396,631.28	

Intangible	assets							 3.7	and	7 28,049.03 	124,231.59	

Bank	deposit	under	guarantee	obligation			 - 	601,250.00	

Other	non-current	assets						 	10,000.00	 	10,000.00	

Total	non-current	assets		 	157,199,257.31 	162,302,112.87	

Total assets 217,442,764.54 	197,647,167.33	

Liabilities & TLAA Equities

Current	Liabilities	

Other	Payables 3,574,224.71 	4,728,149.85	

Long-term	loans	due	for	payment	in	1	year 8	 	- 	5,400,000.00	

Accrued	corporate	tax											 	443,935,59 	314,423.93	

Other	current	liabilities	 	277,093.72 	426,400.43	

Total current liabilities 	4,295,254.02 	10,868,974.21	

Non-current	liabilities		

Reserve	for	long-term	staff	benefits		 3.9	and	9 	16,757,450.00 	13,425,100.00	

Total	non-current	liabilities	 	16,757,450.00 	13,425,100.00	

Total liabilities 	21,052,704.02 	24,294,074.21	

TLAA	Equity

Carried	forward	balance	 	173,353,093.12 	164,045,755.47	

Plus Net annual balance 	23,036,967.40 	9,307,337.65	

Total	TLAA	equity		 	196,390,060.52 	173,353,093.12	

Total	liabilities	and	TLAA	equity 	217,442,764.54 	197,647,167.33	

Notes	to	financial	statement	are	parts	of	this	financial	statement

(Mr.	Chone	Sophonpanich)
Treasurer

(Mr.	Sara	Lamsam)
TLAA	President
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งบรายได้	-	ค่าใช้จ่าย

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 30	มิ.ย.	2558 30	มิ.ย.	2557

รายได้

เงินค่าบ�ารุงสมาชิก 66,954,589.56 	63,184,058.76	

รายได้สอบตัวแทนที่ได้รับสมทบจากบริษัทสมาชิก 	12,259,159.00 	7,675,747.73	

รายได้สอบตัวแทนที่ได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ   

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 	11,739,607.51 	8,874,383.17	

ดอกเบี้ยรับ 	521,871.02 	396,785.68	

รายได้อื่น 	3,886,498.25 	3,720,648.70	

รวมรายได้ 	95,361,725.34	 	83,851,624.04	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการสอบตัวแทน 16,967,977.46	 	15,754,289.65	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสมาคมฯ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 	26,565,911.77 	23,108,311.04	

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 	14,060,546.49	 14,101,050.62	

ค่าใช้จ่ายประชุม/โครงการ 	3,942,950.68	 11,866,664.78	

เงินบริจาคการศึกษาและการกุศล 	1,674,457.50 	1,490,186.00	

ค่าใช้จ่ายอนุกรรมการ 	8,502,946.88 	7,778,468.08	

รวมค่าใช้จ่าย 71,714,790.78 	74,098,970.17	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	23,646,934.56 9,752,653.87	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 10 	609,967.16 445,316.22

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิส�าหรับปี 	23,036,967.40	 9,307,337.65

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายโชน		โสภณพนิช)
เหรัญญิกสมาคมฯ

(นายสาระ		ล�่าซ�า)
นายกสมาคมฯ
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Statement	of	Incomes	and	Losses

Unit	:	Bht

Note June 30, 2015 June 30, 2014

Incomes

Membership	fee			 66,954,589.56 	63,184,058.76	

Members	support	for	agency	license	exam		 	12,259,159.00 	7,675,747.73	

OIC	support	for	agency	license	exam 	11,739,607.51 	8,874,383.17	

Interest	receivables	 	521,871.02 	396,785.68	

Other	incomes		 	3,886,498.25 	3,720,648.70	

Total incomes 	95,361,725.34	 	83,851,624.04	

Expenses

Agency	license	exam	costs	 16,967,977.46	 	15,754,289.65	

Administrative	cost

Staff-related	cost				 	26,565,911.77 	23,108,311.04	

Office	cost	 	14,060,546.49	 14,101,050.62	

Meeting/project	 	3,942,950.68	 11,866,664.78	

Donations/charity 	1,674,457.50 	1,490,186.00	

Sub-committee-related			 	8,502,946.88 	7,778,468.08	

Total expense  71,714,790.78 	74,098,970.17	

Pre-tax	balance	 	23,646,934.56 9,752,653.87	

Income	tax	expense				 10 	609,967.16 445,316.22

Net balance 	23,036,967.40	 9,307,337.65

Notes	to	financial	statement	are	parts	of	this	financial	statement

(Mr.	Chone	Sophonpanich)
Treasurer

(Mr.	Sara	Lamsam)
TLAA	President

As	of	June	30,	2015



54 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.	 General	Information

2.	 Basis	of	financial	statement	preparation.

	 2.1	This	financial	report	was	prepared	in	compliance	with	

financial	report	standard	for	Non-Publicly	Accountable	

Entities,	 issued	 by	 the	 Federation	 of	 Accounting											

Professionals	 under	 the	 Accounting	 Professions	 Act,	

B.E.	2547	and	the	Accounting	Act,	B.E.	2543.

	 2.2	This	 financial	 statement	 is	 based	 on	 historical	 cost,	

unless is disclosed otherwise in accounting policy. 

 

 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.

วันที่	30	มิถุนายน	2558

1.	 ข้อมูลทั่วไป

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี	 ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 และ							

พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 2.2	งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้น	 โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	 เว้นแต่									

จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 3.1	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 	 สมาคมบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 3.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ได้แก่	 เงินสดและ											

เงินฝากธนาคาร	 ซึ่งถึงก�าหนดในระยะเวลาไม่เกิน	 3	 เดือน										

นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

สถานะของสมาคม	
Status	of	TLAA

เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2510	
A	juristic	entity	established	under	Thai	law	on	November	9,	1967

สถานที่ตั้งสมาคม
Office	Address

เลขที่	36/1	ซอยสะพานคู่	ถนนพระรามที่		4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120		
ประเทศไทย	
36/1	Soi	Sapanku,	Rama	4	Rd.,	Thungmahamek	Sub-District,	Sathorn	District,	Bangkok	
10120,	Thailand

ลักษณะการด�าเนินงาน
Type	of	Operation		

เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร	ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
1.		เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
2.		เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน
3.		สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง
4.		ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิต
Non-profit	organization	with	the	following	objectives:
1.  To serve as a center for life insurance business operators
2.  To protect the interest of the insured.
3.		To	promote	self-regulation	in	life	insurance	business.
4.		To	promote	life	insurance	technical	development	and	public	awareness	on	the	benefits	
    of life insurance 
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Financial Statement

	 3.3	เงินลงทุนชั่วคราว

	 	 	 สมาคมลงทุนในเงินฝากประจ�าเกินกว่า	 3	 เดือน	 แต่ไม่เกิน	

12	 เดือน	 และถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	 แสดง

มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

	 3.4	ลูกหนี้สมาชิก

	 	 	 ลูกหนี้สมาชิกแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	

สมาคมบันทึกค ่าเผื่อหนี้สงสัย	 จะสูญส�าหรับผลขาดทุน																

โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซึ่ง

โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี้	(ณ	วันที่	30	มิถุนายน	25587	และ	2557	ไม่มี

ผลขาดทุนจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

	 3.5	เงินลงทุนระยะยาว

	 	 	 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในพันธบัตร	 สมาคม								

ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	แสดงด้วยราคาทุน

	 3.6	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 	 	 ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคา

ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย์	ดังนี้

	 3.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 	 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้

จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์	 โดยประมาณของ

สินทรัพย์ในเวลา	3-5	ปี

	 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,	 2015	 and	

2014,	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:		

	 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.

รายการ / Specification อายุการให้ประโยชน์ (ปี) / Useful Life (No. of year)

อาคาร	

ระบบสาธารณูปโภค

เครื่องใช้ส�านักงาน	

เครื่องตกแต่งส�านักงาน

ยานพาหนะ

Plant

Utilities

Office	equipment

Office	Decorative	Items

Vehicles

50

10	และ	/	and	20

5

5

5

June	30,	2015
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 3.8	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 	 	 รายการบัญชีที่ เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็น						

เงินบาท	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์

และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ	ณ	 วันที่

ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 ผลก�าไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น	 ได้บนัทกึเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานระหว่างปี

	 3.9	 ประมาณการหนี้สิน

	 	 	 สมาคมจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระ

ผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าสมาคมจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไป	 เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และสมาคม

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

		 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

	 	 	 สมาคมบันทึกผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตาม			

หลักเกณฑ์การประมาณการหน้ีสินด้วยจ�านวนประมาณการที่

ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน�าไปจ่ายช�าระภาระผูกพัน	 ณ	 วัน							

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 3.10	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 สมาคมจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซ่ึงเป็นลักษณะของ

แผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว	

สินทรัพย ์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได ้แยกออกไปจาก

สินทรัพย์ของสมาคมและได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน

ภายนอก	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้า

กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากสมาคม	 เงินจ่ายสมทบ

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ ่ายในงบรายได้-														

ค่าใช้จ่ายส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

	 3.11	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้ง									

ข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่

เกี่ยวกับรายได้	 ค่าใช้จ่าย	 สินทรัพย์และหนี้สิน	 รวมท้ังการ						

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น							

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

	 3.8	 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.

	 3.9	 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.

	 3.10	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. 

	 3.11	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.
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	 	 	 ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่าง

สม�่าเสมอ	 โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ							

รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 ซึ่งฝ่ายบริหารมี

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น	 สมาคม

ได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต	

เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้น

จริง	 ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่ส�าคัญ	 ได้แก	่	

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน	และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	การ

ประมาณการในเรื่องต่างๆ	 ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

ของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4.	 เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากประจ�าธนาคาร

5.	 เงินลงทุนระยะยาว

	 สมาคมลงทุนในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	 พ.ศ.	 2553										

ครั้งที่	 13	 ซึ่งครบก�าหนดไถ่ถอนปี	 2563	 จ�านวนเงิน	 0.17	 ล้านบาท		

(170	หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	

3.54	 ต่อปี	 โดยสมาคมน�าพันธบัตรดังกล่าวไปค�้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับ

การไฟฟ้านครหลวง

Financial Statement

	 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.

4.	 Cash	and	Deposits	in	Financial	Institutions:

5. Long-term Investment

	 	 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.	

รายการ / Description

จำานวนเงิน (บาท) / Amount (Bht) อัตราดอกเบี้ย (%) / Interest (%)

30 มิ.ย. 2558

Jun 30, 2015

30 มิ.ย. 2557

Jun 30, 2014

30 มิ.ย. 2558

Jun 30, 2015

30 มิ.ย. 2557

Jun 30, 2014

เงินฝากประจ�า	6	เดือน	
6	month	fixed	deposit

-	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)
 	Kiatnakin	Bank	Plc.

100,000.00 - 2.00 -

เงินฝากประจ�า	8	เดือน	
8	month	fixed	deposit

-	ธนาคารไทยเครดิต	เพื่อรายย่อย	จ�ากัด	(มหาชน)
 	SME	Bank	Plc.

100,000.00 - 2.00 -

เงินฝากประจ�า	12	เดือน	
12	month	fixed	deposit

-	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
  Bangkok	Bank

195,556.29 192,951.45 1.375	-	1.50 1.50

-	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
  Ayudhaya	Bank

1,000.00 1,000.00 1.50	-	1.95 1.95

-	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
  Siam	Commercial	Bank

826,816.46 209,317.48 1.70	-	2.35 2.10	-	2.35

รวม	/	Total 1,223,372.75 403,268.93
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ

Description

ที่ดิน

Land

อาคาร

Plant

ระบบ

สาธารณูปโภค

Utilities

เครื่องใช้

สำานักงาน

Office

Equipment

เครื่องตกแต่ง

สำานักงาน

Office 

Decoration

ยานพาหนะ

Vehicles

รวม

Total

ราคาทุน
Cost

1	กรกฎาคม	2556
July	1,	2013

46,800,000.00 94,755,275.34 22,524,292.29 17,101,500.94 2,262,280.55 121,683.80 183,565,032.92

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

- - 98,500.00 633,547.85 51,854.70 - 783,902.55

ขาย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (44,900.00) - - (44,900.00)

30	มิถุนายน	2557
June	30,	2014

46,800,000.00 94,755,275.34 22,622,792.29 17,690,148.79 2,314,135.25 121,683.80 184,304,035.47

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

- - - 1,309,702.67 74,809.05 - 1,384,511.72

ขาย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (20,467.29) - - (20,467.29)

30	มิถุนายน	2558
June	30,	2015

46,800,000.00 94,755,275.34 22,622,792.29 18,979,384.17 2,388,944.30 121,683.80 185,668,079.90

ค่าเสื่อมราคาสะสม
Accumulated 

1	กรกฎาคม	2556
July	1,	2013

- 3,434,947.47 2,326,078.87 10,576,596.62 780,490.49 118,671.41 17,236,784.86

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	2557
Depreciation	2014

- 1,895,105.51 1,271,244.18 2,088,164.88 430,972.34 3,010.39 5,688,497.30

ขาย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (17.877.97) - - (17.877.97)

30	มิถุนายน	2557
June	30,	2014

- 5,330,052.98 3,597,323,.05 12,646,883.53 1,211,462.83 121,681.80 22,907,404.19

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	2558
Depreciation	2015

- 1,895,105.51 1,275,588.98 2,175,973.59 433,576.25 - 5,780,244.33

ขาย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (10,776.90) - - (10,776.90)

30	มิถุนายน	2558
June	30,	2015

- 7,225,158.49 4,872,912.03 14,812,080.22 1,645,039.08 121,681.80 28,676,871.62

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net Book Value

30	มิถุนายน	2557
June	30,	2014

46,800,000.00 89,425,222.36 19,025,469.24 5,043,265.26 1,102,672.42 2.00 161,396,631.28

30	มิถุนายน	2558
June	30,	2015

46,800,000.00 87,530,116.85 17,749,880.26 4,167,303.95 743,905.22 2.00 156,991,208.28

6.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 6.	 Property,	Plant	and	Equipment-Net:	

หน่วย	:	บาท	/	Unit	:	Baht	
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7.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7.	 Intangible	Assets

หน่วย	:	บาท	/	Unit	:	Baht

8.	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8.	 Long-Term	Loan	from	Financial	Institutions:

หน่วย	:	บาท	/	Unit	:	Baht

	 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	แสดงไว้ภายใต้

หนี้สินหมุนเวียน

	 Long	 term	 loan	 due	 in	 1	 year	 is	 shown	 under	 current							

liabilities

รายการ

Description

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Program

เว็บไซต์ 

Website

รวม

Total

ราคาทุน

1	กรกฎาคม	2556

ซื้อเพิ่ม

30	มิถุนายน	2557

ซื้อเพิ่ม

30	มิถุนายน	2558

Cost

July	1,	2013

Additional	Purchase

July	30,	2014

Additional	Purchase

July	30,	2015

751,840.65

-

751,840.65

4,750.00

756,590.65

500,000.00

-

500,000.00

-

500,000.00

1,251,840.65

-

1,251,840.65

4,750.00

1,256,590.65

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1	กรกฎาคม	2556

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	2557

30	มิถุนายน	2557

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	2558

30	มิถุนายน	2558

Accumulated Amortization

July	1,	2013

Yearly	amortization	2014

June	30,	2014

Yearly	amortization	2015

June	30,	2015

751,017.87

700.78

751,718.65

													932.56

752,651.21

275,890.41

100,000.00

375,890.41

100,000.00

475,890.41

1,026,908.28

100,700.78

1,127,609.06

100,932.56

1,228,541.62

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

30	มิถุนายน	2557

30	มิถุนายน	2558

Net Book Value

June	30,	2014

June	30,	2015

122.00

3,939.44

124,109.59

24,109.59

124,231.59

28,049.03

รายการ / Description 30 มิ.ย. 2558

Jun 30, 2015

30 มิ.ย. 2557

Jun 30, 2014

ยอดยกมาต้นปี Total carried forward at beginning of year 5,400,000.00 21,500,000.00

หัก	ช�าระคืนระหว่างปี Less	during	the	year	payback (5,400,000.00) (16,100,000.00)

ยอดยกไปปลายปี Total carried forward at end of year - 5,400,000.00

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี Less	amount	due	in	1	year - (5,400,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ Long	term	loan	from	financial	institution-Net - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการจ่ายช�าระ

คืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ดังนี้

	 ในปี	 2558	 สมาคมได้จ่ายช�าระหน้ีเงินกู้ก่อนก�าหนด	 และได้มีการ

ไถ่ถอนที่ดินจากการจ�านองแล้ว

	 	 TLAA	has	taken	loans	from	financial	 institution	with	

conditions	on	payback	and	interest	as	follows:

	 In	2015,	TLAA	has	paid	off	the	loan	before	it	is	due	and	

has redeemed the mortgaged land. 

วงเงินกู้ตามสัญญา

Loan Amount

เงื่อนไขการจ่ายชำาระ 

Payback Conditions

หลักประกัน 

Collateral

1.	ปลอดช�าระเงินต้นเป็นเวลา	24	เดือน

	 24	nonth	Grace	Period	for	Principal	Payback

2.	ช�าระเงินต้นทุกเดือน	เป็นเวลา	156	เดือน	โดยเริ่มช�าระเงินต้นงวดแรกภายใน

วันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2556	 และงวดต่อไป	 ผ่อนช�าระภายในวันท�าการสุดท้าย

ของเดือน	และงวดสุดท้ายในวันที่	31	มกราคม	2569	จ�านวนเงินต้นที่ต้องจ่าย

ช�าระมี	ดังนี้

Payback	every	month	for	156	months,	starting	with	principal	pay-

back	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�าระเงินต้นไม่น้อยกว่า	500,000	บาท

 	 Installments	1-36	Principal	payback	of	at	least	500,000	Bht.

	 2.2	 งวดที่	37-108	ช�าระเงินต้นไม่น้อยกว่า	750,000	บาท

 	 Installments	37-108	Principal	payback	of	at	least	750,000	Bht.

	 2.3	 งวดที่	109-155	ช�าระเงินต้นไม่น้อยกว่า	1,000,000		บาท

 	 Installments	109-155	Principal	payback	of	at	least	1,000,000	Bht.

	 2.4	 งวดที่	156	ช�าระเงินต้น	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินอื่น

ใดที่ค้างช�าระให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนเสร็จสิ้น

Installment	 156	 Pay	 principal,	 interest,	 fees,	 expenses	 and							

other outstanding debts to the creditor until full payment is 

completed.

3.	อัตราดอกเบี้ย

	 Interest	Rate

	 3.1	 ปีที่	1-2	อัตราร้อยละ	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

1.	 จดจ�านองที่ดินโฉนดเลขที	่

2004	และสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และ

จะมีขึ้นในภายหน้าของสมาคมใน

วงเงินจ�านอง	122	ล้านบาท

	 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.

2.	 โอนสิทธิให ้ ผู ้ ให ้กู ้ เป ็นผู ้รับ										

ผลประโยชน์ในการประกันภัย	

ทรัพย์สินที่จ�านองแต่เพียงผู้เดียว

  Transfer the entitlement 

as	the	sole	beneficiary	to	the	

creditor.

120	ล้านบาท

120	million	bht
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9.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9.	 Long-Term	Staff	Benefit	Reserve

หน่วย	:	บาท	/	Unit	:	Baht

รายการ / Description 30 มิ.ย. 2558

Jun 30, 2015

30 มิ.ย. 2557

Jun 30, 2014

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี Carried	forwarded	amount 13,425,100.00 14,934,190.00

บวก	ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี Plus	Long-term	staff	benefit	reserve	
during the year

3,332,350.00 1,771,110.00

หัก	ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี Benefit	paid	during	the	year - (3,280,200.00)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี Amount	carried	forward	to	year	end 16,757,450.00 13,425,100.00

10.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของสมาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 มิถุนายน	

2558	และ	2557	ค�านวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่าย	ส่วนที่ต้องเสียภาษี

ตามประมวลรัษฎากร	ดังนี้

	 -	 รายได้ค่าบ�ารุงสมาชิกได้รับยกเว้น

	 -	 รายได้จากการสอบตัวแทนและรายได้อื่น	 ค�านวณในอัตรา

	 	 ร้อยละ	2

	 -	 รายได้ดอกเบี้ยรับค�านวณในอัตราร้อยละ	10		

11.	การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารสมาคม	 เม่ือวันที่	 14	

กรกฎาคม	2558

10.	Corporate	Income	Tax:

	 TLAA	gross	revenues	as	of	June	30,	2015	and	2014	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.	Approval	of	Financial	Statement

	 This	financial	statement	 is	approved	by	TLAA	Board	on	

July	14,	2015.
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย	ปี	2557	-	2558

1.	ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย	ปี	2557	-	2558

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โดย
ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	 ได้รายงานภาพรวม
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี	 2557	 ว่ารวมทั้งปี	 2557	 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ร้อยละ	0.7	โดยการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัว	ร้อยละ	0.3	การลงทุน
รวมลดลงร้อยละ	 2.8	 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 1.9	 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	3.8	ของ	GDP

	 ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย	 ปี	 2558	 คาดว่า	 GDP	 จะขยายตัว						
ร้อยละ	3.5	-	4.5	โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้	
	 1)	 การฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 ของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก	
	 2)	 การฟื้นตัว	ของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว	
	 3)	 การเร่งรัดการใช้จ่ายและการด�าเนิน	 โครงการลงทุนที่ส�าคัญๆ	

ของภาครัฐ	
	 4)	 การเริ่มกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิต	 และจ�าหน่าย

รถยนต์	และ	
	 5)	 การลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก	

	 อย่างไรก็ดี	การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีข้อจ�ากัด	ดังนี้
	 1)	 ภาคเกษตรยังมีข้อจ�ากัดจากการที่ราคาในตลาดโลกยังไม่มี								

แนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน	
	 2)	 เศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวน	และ	
	 3)	 แนวโน้ม	 การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง	 และ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้น	 โดยคาดว่ามูลค่าการ									
ส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ	 3.5	 การบริโภคของครัวเรือน
และ	 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	 2.9	 และร้อยละ	 6.0	 ตาม					
ล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง	ร้อยละ	0.0	-	1.0	และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	4.9	ของ	GDP

	 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในป	ี 2558	 ต้องให้
ความส�าคัญกับด้านต่างๆ	ดังนี้
	 1)	 การดูแลเกษตรกร	 ผู ้มีรายได้น้อยและสนับสนุนการปรับตัว									

ในการผลติภาคเกษตรเพิม่เตมิจากมาตรการการให้เงนิ	 ช่วยเหลอื
การผลิตและสินเชื่อต่างๆ	ที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	

	 2)	 การดูแลธุรกิจ	 SMEs	 ที่ได้รับ	 ผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศที่เป็นตลาด								
ส่งออกส�าคัญๆ	

	 3)	 การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมและการยกระดับทักษะส�าหรับ
ผู้มีรายได้น้อย	

1.	Overview	of	Thai	Economy	in	2014	-	2015

 The	Macroeconomic	Strategy	and	Planning	Office	of	 the	
Office	 of	 the	 National	 Economic	 and	 Social	 Development	
Board	(NESDB)	reported	that	the	overall	economy	of	Thailand	
in	2914	will	grow	by	0.7%,	the	household	consumer	rate	will	
expand	about	0.3%,	investment	will	shrink	by	2.8%,	inflation	
will	be	at	1.9%	and	 the	surplus	current	account	will	be	at	
3.8%	of	GDP.
	 It	is	expected	that	the	GDP	of	Thailand	in	2015	would	grow	
by	abount	3.5-4.5%	due	to	the	following	factors.
	 1)	 A	 slow	 recovery	 of	 export	 sector	 as	 a	 result	 of	 the								

recovery of world economy.
	 2)	 The	recovery	of	private	investment	and	tourism
	 3)	 The	acceleration	of	spending	and	major	state	investment	

projects.
	 4)	 The	 resumption	 of	 expansion	 in	 productivity	 and											

distribution of automobiles.
	 5)	 The	drop	of	oil	price	in	world	market

	 However,	 economic	 expansion	 is	 still	 limited	 by	 the											
following factors.
	 1)	 Agricultural	 sector	 is	 still	 limited	 by	 global	 price	 of			

commodities
	 2)	 Global	economy	and	financial	sector	are	still	fluctuating
	 3)	 Currencies	of	trade	competitors	have	tendency	to	drop	

and	the	real	interest	rate	is	adjusting	up.	It	is	expected	
that	export	will	grow	by	about	3.5%	while	the	house-
hold consumption and overall investment will expend 
by	about	2.9%	and	6.0%,	respectively,	general	inflation	
at	 0.0-1.0%	 and	 surplus	 current	 account	 at	 4.9%	 of	
GDP.

	 The	 government’s	 economic	 development	 efforts	 will	
focus in the following areas.
	 1)	 Assisting	 low-income	 farmers	 and	 promote	 the																

adjustment	 in	 agricultural	 productivity	 in	 addition	 to	
injecting	financial	assistance	in	the	form	of	productivity	
assistance and loans. 

	 2)	 Taking	 care	 of	 the	 SME	 businesses,	 affected	 by														
economic stagnation and the lowering of currency         
value in our export markets.

	 3)	 Promoting	 special	 career	 development	 and	 skill													
improvement for low income earners.
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	 4)	 Accelerate	the	export	sector	to	grow	by	4.0%

	 5)	 Fast	 tracking	 pending	 investment	 promotion	 projects	
and	newly	investment	promotion	projects	at	the	end	
of	 2014,	 as	 well	 as	 the	 project	 which	 have	 been												
approved	to	start	investment	project	quickly.

	 6)	 Implementing	financial	and	exchange	rate	policies	that	
are in accordance with current economic situation. 

	 7)	 Accelerating,	monitoring	and	assessing	the	government	
spending	 programs	 continuously,	 especially	 the														
disbursement	of	approved	annual	budget	for	2015	and	
the	investment	budget	of	state	enterprises,	as	well	as	
the acceleration of investment in transportation               
infrastructure	projects,	border	areas	special	economic	
development	 zone	 and	 a	 joint	 project	 with	 foreign	
country	to	develop	the	Dawei	Special	Economic	Zone.

	 4)	 การเร่งรัดการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที	่						
ร้อยละ	4.0	

	 5)	 การเร่งรัด	 การพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ยังคง
ค้างอยู่และโครงการที่ขอรับการส่งเสริม	 การลงทุนใหม่ในช่วง
ปลายปี	 2557	 รวมทั้งเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัต	ิ													
ส่งเสริมการลงทุนแล้วให้ด�าเนินการลงทุนโดยเร็ว	

	 6)	 การด�าเนนินโยบายการเงนิและอตัราแลกเปลีย่น	โดยสอดคล้องกบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

	 7)	 การเร่งรัด	 ติดตาม	 ประเมินผลการใช้จ่าย	 ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�า
ปีงบประมาณ	 2558	 และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	
รวมทั้งเร่งรัดโครงการลงทุนด้าน	 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง	การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	และโครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย	 เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการตัดสินใจลงทุน
ของภาคเอกชน

 

Overview	of	Thai	Economy	in	2014	-	2015

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Source:	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Board

(%YOY) 2556/2013 2557/2014 ประมาณการ

ทั้งปี / Year H1 H2 Q4 ทั้งปี / Year 2558/2015

GDP	(ณ	ราคาคงที่) GDP	(at	1988	price) 2.9 0.0 1.4 2.3 0.7 3.5-4.5

การลงทุนรวม	(ณ	ราคาคงที่) Total	Investment	(at	1988	price) -2.0 -8.1 3.0 3.2 -2.8 6.0

ภาคเอกชน Private -2.8 -7.2 4.0 4.1 -1.9 5.0

ภาครัฐ Public 1.3 -11.3 -0.6 -0.3 -6.1 9.8

การบริโภครวม	(ณ	ราคาคงที่) Total	Consumption	(at	1988	price) 1.1 -0.7 2.1 2.4 0.7 3.4

ภาคเอกชน Private 0.3 -1.3 2.0 1.9 0.3 2.9

ภาครัฐ Public 4.9 3.1 2.5 5.5 2.8 5.6

มูลค่าการส่งออกสินค้า Export	of	Goods	(US$) -0.2 -0.4 -0.1 1.5 -0.3 3.5

ปริมาณ Volume 0.2 0.8 0.6 2.7 0.7 3.5

มูลค่าการน�าเข้าสินค้า Import	of	Goods	(US$) -0.5 13.3 -3.2 -5.7 -8.5 1.8

ปริมาณ Volume 1.6 -12.6 -0.4 -0.5 -6.8 4.8

ดลุบัญชเีดินสะพดัต่อ	GDP	(%) Current	Account	to	GDP	(%) -0.6 2.6 4.9 10.2 3.8 4.9

เงินเฟ้อ Inflation 2.2 2.2 1.6 1.1 1.9 0.0-1.0

อัตราการว่างงาน Unemployment	rate 0.7 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8

เศรษฐกิจไทยปี	2558

Thai Economy in 2015

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2558
Economic Projection for 2015
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2.		ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี	2557

 2.1 จ�านวนบริษัทประกันชีวิต

	 	 บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

ในปัจจุบัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีทั้งสิ้น	24	บริษัท	เป็นบริษัทที่

รับประกันภัยโดยตรง	 23	 บริษัท	 และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ	 1	

บริษัท	ดังนี้

	 	 (1)	 บมจ.	กรุงเทพประกันชีวิต

	 	 (2)	 บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	

	 	 (3)	 บมจ.	เจนเนอราลี่	ประกันชีวิต	(ไทยแลนด์)

	 	 (4)	 บมจ.	โตเกียวมารีนประกันชีวิต	(ประเทศไทย)

	 	 (5)	 บมจ.	ทิพยประกันชีวิต

	 	 (6)	 บมจ.	ไทยคาร์ดิฟ	ประกันชีวิต

	 	 (7)	 บมจ.	ไทยประกันชีวิต

	 	 (8)	 บมจ.	ไทยรีประกันชีวิต

	 	 (9)	 บมจ.	ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

	 	 (10)	บมจ.	ไทยสมุทรประกันชีวิต

	 	 (11)	บมจ.	บางกอกสหประกันชีวิต

	 	 (12)	บมจ.	ประกันชีวิตนครหลวงไทย

	 	 (13)		บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)

	 	 (14)		บมจ.	ฟิลลิปประกันชีวิต

	 	 (15)		บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต

	 	 (16)		บมจ.	แมนูไลฟ์	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)

	 	 (17)		บมจ.	ไทยซัมซุงประกันชีวิต

	 	 (18)		บมจ.	สหประกันชีวิต	

	 	 (19)		บมจ.	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต

	 	 (20)		บจ.	เอไอเอ

	 	 (21)		บมจ.	อาคเนย์ประกันชีวิต

	 	 (22)		บมจ.	เอซ	ไลฟ์	แอสชัวรันซ์

	 	 (23)		บมจ.	แอ๊ดวานซ์	ไลฟ์	ประกันชีวิต

	 	 (24)		บมจ.	ไทยรีประกันชีวิต	(ประกันภัยต่อ)

 2.2 ผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ปี 2557

  2.2.1 เบี้ยประกันภัยรับ

	 	 	 	 2.2.1.1	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

	 	 	 	 	 เบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรง	ณ	สิ้นปี	2557	ทั้งสิ้น	

499,495	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราเติบโต	 ร้อยละ	

15.2	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 จ�าแนกเป็นเบี้ย

ประกันชีวิตรายใหม่	จ�านวน	168,707	ล้านบาท	

อัตราเติบโตร้อยละ	 15.2	 และเบี้ยประกันชีวิต							

ปีต่ออายุ	330,788	ล้านบาท	ซึ่งมีอัตราการคงอยู่

ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ	85

2.	Overview	of	Life	Insurance	Business	in	2014

 2.1 Number of Life Insurance Companies in Thailand

	 	 As	of	December	31,	2014,	the	number	of	life	insurance	

companies,	operating	in	Thailand	is	24,	23	of	which	are	direct	

insurers and 1 is reinsurer.

	 	 1)	 Bangkok	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 2)	 Krungthai	-	AXA	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 3)	 Generali	Life	Assurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.

	 	 4)	 Tokio	Marine	Life	Insurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.

	 	 5)	 Dhipaya	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 6)	 Thai	Cardif	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 7)	 Thai	Life	Insurance	Public	Co.,Ltd.

	 	 8)	 SCB	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 9)	 Thaire	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 10)	Ocean	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 11)	 BUI	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 12)	 Siam	City	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 13)	 Prudential	Life	Assurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.

	 	 14)	 Phillip	Life	Assurance	Co.,	Ltd.

	 	 15)	Muang	Thai	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 16)	Manulife	Insurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.

	 	 17)	 Thai	Samsung	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 18)	Union	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 19)	 Allianz	Ayudhya	Assurance	Public	Co.,Ltd.

	 	 20)	 AIA	Co.,Ltd.

	 	 21)	 The	South	East	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.

	 	 22)	 AEC	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.

	 	 23)	 Advance	Life	Assurance	Public	Co.,Ltd.

	 	 24)	 FWD	Life	Insurance	Public	Co.,Ltd.

 

 2.2 Business Performance of Life Insurance Companies 

in 2014

  2.2.1 Premium Income

	 	 	 	 2.2.1.1	Direct	Premium	Income

Total direct premium income at the end 

of	2014	was	499,495	million	Baht	or	an	

increase	 of	 15.2%,	 compared	with	 the	

previous	 year,	 of	which	 168,707	million	

Baht	 or	 an	 increase	 of	 15.2%	was	 new	

business	 and	 330,788	million	 Baht	was	

renewal premium. The persistency rate 

was	at	85%.

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย	ปี	2557	-	2558
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หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

Overview of Thai Economy in 2014 - 2015

ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ระหว่างปี 2553 - 2557

Direct Premium During 2010-2014

2553/

2010

2554/

2011

2555/

2012

2556/

2013

2557/

2014

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premiums) 63,869 67,355 82,404 93,496 107,697

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% Change) 11.6 5.5 22.3 13.5 15.2

เบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (Renewal Premiums) 202,447 230,439 260,439 294,914 330,788

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% Change) 18.7 13.8 13.0 13.2 12.2

อัตราการต่ออายุ (% Persistency Rate) 89 87 88 86 85

เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว (Single Premiums) 29,848 31,103 47,674 52,962 61,010

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% Change) (2.9) 4.2 53.3 11.1 15.2

รวม (Total) 296,164 328,897 390,517 441,372 499,495

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% Change) 14.6 11.1 18.7 13.0 13.2

เบี้ยประกันภัยรับ

(Premium Income) ปี พ.ศ./ค.ศ.

(Year BE/AD)

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Annual Business Report 2013

    2.2.1.2 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรายใหม่ ประกอบด้วย

     (1) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก จ�านวน 107,697 

ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

15.2

     (2) เบี้ยประกันภัยรับจ ่ายครั้งเดียว จ�านวน 

61,010 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 15.2

    2.2.1.2 New direct premium income comprises:

     (1) First year premium: 107,697 million 

Baht or 15.2% increase.

     (2) Single premium: 61,010 million Baht 

or 15.2% increase.

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

Direct Premium

ปี พ.ศ. / Year

2556

2013

2557

2014

% Growth

+ (-)

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premium : FYP) 93,495 107,697 15.2

เบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (Renewal Year Premium : RYP) 294,914 330,788 12.2

เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว (Single Premium : SP) 52,962 61,010 15.2

รวม (Total) 441,372 499,495 13.2

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2556 - 2557

Direct Premium as of 2013 - 2014

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Annual Report 2014
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หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

เบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2557

Premium Incomes by Channels of Distributions in 2014

ที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับ จ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Premium Incomes by Channels of Distribution Report

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

    2.2.1.3 เบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช ่องทางการ

จ�าหน่าย

การขายประกันชีวิต ณ สิ้นปี 2557 มีสัดส่วนการ

ขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมากเป็น

อันดับหนึ่งร้อยละ 51.6 มีเบี้ยประกันชีวิตรับ

จ�านวน 260,014 ล้านบาท อันดับสองเป็นช่อง

ทาง การขายผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ Bancas-

surance สัดส่วนการขายอยู่ที่ร้อยละ 41.9 มี

เบีย้ประกนัชวิีตรบั 210,895 ล้านบาท อนัดับสาม

เป็นช่องทางการขายผ่านการตลาดแบบตรง   

(Direct Marketing) มีสัดส่วนร้อยละ 3.0 มี       

เบีย้ประกนัชวิีตรบั 15,242 ล้านบาท และช่องทาง 

อื่นๆ อีกร้อยละ 3.5 มีเบี้ยประกันชีวิต 17,698 

ล้านบาท ส�าหรับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกัน

ภัยรับรวมผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อเทียบกับระยะ

เวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา การขายผ่านตัวแทน

ประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.5 การ

ขายผ่านธนาคารเติบโตร้อยละ 22.4 การขาย

ผ่านการตลาดแบบตรงเติบโตร้อยละ 8.8 และ

การขายผ่านช่องทางอ่ืนๆ เติบโตร้อยละ 20.7 

ตามล�าดับ

  

ปัจจุบันช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ยังถือว่าเป็นช่องทางหลัก และธุรกิจประกันชีวิต

ยังได้มีการพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ เพิ่ม 

เนื่องจากจะได้เป็นทางเลือกและอ�านวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

    2.2.1.3 Premium Income by Channels of                   

Distributions

     As of the end of 2014, the highest income 

was from agency channel of distribution 

was 51.6% or 260,014 million baht while 

Bancassurance was second with total 

earning of 210,895 million baht or 41.9%. 

The third highest earner was Tele               

Marketing & Direct Mail with the total  

income of 15,242 million baht or 3.0%  

and forth was other channels such as 

convenient stores and internet whose 

total was 17,698 million baht or 35%. 

Comparing with the same period of the 

previous year, the agency channel grew 

by about 7.5%, Bancassurance by 22.4, 

direct mail and tele marketing 8.8% and 

other channels 20.7%, respectively.

Agency continued to be the main           

channel of distribution for life insurance 

business in Thailand while other               

channels provide convenient access to 

life insurance for the public.

ตัวแทนประกันชีวิต

(Agency)

260,014

210,895

ธนาคาร

(Bancassurance)

15,242

การตลาดแบบตรง

(Direct Marketing)

อ�นๆ

(Others)

17,698
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2557

Proportion of Premium Incomes by Channels of Distribution in 2014

ที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับ จ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Premium Incomes by Channels of Distribution Report 

    2.2.1.4 ส่วนแบ่งการตลาด

ส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ของธุรกิจประกัน

ชีวิตไทยจากเบ้ียประกันภัยรับรวม บริษัท

ประกันชีวิตไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 

อันดับแรก คือ (1) บริษัท เอไอเอ จ�ากัด มีส่วน

แบ่งการตลาดร้อยละ 22.78 (2) บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 14.93 (3) บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.52 (4) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วน

แบ่งการตลาดร้อยละ 10.28 (5) บริษัท กรุงไทย 

แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 9.70 (6) บริษัท ไทยพาณิชย์

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 9.65 (7) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 

5.35 (8) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการ

ตลาดร้อยละ 3.52 (9) บริษัท ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 

2.91 (10) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.80 

และบริษัทอ่ืนๆ รวมส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 

5.56

    2.2.1.4 Market Shares

     The top ten leaders of life insurance 

companies in terms of gross premium   

income in 2014 are: (1) AIA Co., Ltd., 

22.78% (2) Muang Thai Life Insurance 

Public Co., Ltd., 14.93% (3) Thai Life         

Assurance Public Co., Ltd., 12.52%               

(4) Bangkok Life Assurance Public                 

Co., Ltd., 10.28% (5) Krungthai-AXA Life 

Assurance Public Co., Ltd., 9.70% (6) SCB 

Life Assurance Public Co. Ltd., 9.65%          

(7) Allianz Ayudhya Life Assurance Public 

Co., Ltd. 5.35% (8) Prudential Life                 

Insurance (Thailand) Public Co., Ltd., 

3.52% (9) Ocean Life Insurance Public       

Co., Ltd., 2.91% (10) FWD Life Public        

Co., Limited 2.80% and other companies 

whose combined market share was 

5.56%.

ธนาคาร

(Bancassurance)

41.86%

การตลาดแบบตรง

(Direct Marketing)

3.03%

อ�นๆ

(Others)

3.51%

ตัวแทนประกันชีวิต

(Agency)

51.61%



68 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

ส่วนแบ่งการตลาด ปี 2557

Market Shares in 2014

ที่มา : รายงานสถิติ ปช.1-2 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Por Chor 1-2 Report

  2.2.2	จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับและจ�ำนวนเงิน

เอำประกันภัย

ในปี 2557 ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีจ�านวนกรมธรรม์

ประกันภัยที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 19,708,597 กรมธรรม์ มี

อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.2 (2556 : 6.7%) และ

จ�านวนเงินเอาประกันภัยจ�านวน 12,583,909 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ถึงร ้อยละ 27.7 คิดเป ็นเงิน                    

เอาประกันภัยเฉล่ียต่อกรมธรรม์เท่ากับ 638,499 บาท 

และมีอัตราจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร

เท่ากับร้อยละ 30.3 (2556: 31.1%)

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูล บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

  2.2.2 No. of Still in Force Policies and Total Sum-  

Insured

    In 2014, the total number of in-force policies was 

19,708,597 an increase of 2.2% (2013:6.7%) and 

the total amount of sum-insured was 12,583,909 

million Baht, an increase of 27.7% against that in 

2013. The average sum-insured per policy was 

638,499 Baht and the penetration rate was 30.3% 

(2013: 31.1%). 

Source: TLAA Annual Report 2014
Note: Excluding ThaiRe Life 

AIA 

22.78%

MTL

14.93%

TLI

12.52%

BLA

10.28%

KTAL

9.70%

SCBLife

9.65%

AZAY

5.35%

PLT

3.52%

OLIC

2.91% FWD

2.80%

Others

5.56%
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เปรียบเทียบจ�านวนกรมธรรม์ฯ และประชากร ปี 2553 - 2557

Number of Policies Per Population 2010-2014

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : Life Insurance Annual Statistic Report 2014 (TLAA)

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับเมื่อสิ้นปี 2557

Policies in Force at the End of 2014

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : Life Insurance Annual Statistic Report 2014 (TLAA)

ประเภทการประกันภัย

Type of Insurance

จำานวนกรมธรรม์

No. of Policies

%

+ (-)

จำานวนเงินเอาประกันภัย

Sum Insured

%

+ (-)

จำานวนเงินเอาประกันภัยเฉลี่ยต่อ

กรมธรรม์

Sum Insured per Policy

สามัญ (Ordinary) 17,905,043 90.85 6,175,240 49.07 344,888.31

อุตสาหกรรม (Industrial) 1,745,065 8.85 124,418 0.99 71,296.95

กลุ่ม (Group) 58,489 0.30 6,284,251 49.94 107,443,293.43

รวม	(Total) 19,708,597 100.00 12,583,909 100.00 638,498.45

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

16.30

65.44

17.46

64.08

18.88

64.46

20.15

64.79

19.71

65.12

2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014

จำนวนกรมธรรม (ลานกรมธรรม)
No. of Policies (million)

ประชากร (ลานคน)
Population (Million)
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

เปรียบเทียบสัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ ปี 2557

Proportion of Ordinary Policy as of 2014

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : Life Insurance Annual Statistic Report 2014 (TLAA)

 จ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ กรมธรรม์

ประกันภัยประเภทสามัญร้อยละ 90.85 รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกัน

ภัยประเภทอุตสาหกรรมและกลุ่ม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 8.85 และร้อยละ 

0.30 ตามล�าดับ

 ในประเภทสามัญ กรมธรรม ์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย ์                         

(Endowment) มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 50.37 (2556 : 55.16%)    

รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพ (Whole Life) ร้อยละ 

42.04 (2556 : 37.89%) แบบชั่วระยะเวลา (Term) ร้อยละ 7.48 (2556 

: 6.88%) และอื่นๆ (Others) ร้อยละ 0.11 (2556 : 0.06%)

 The highest number of policies are ordinary life insurance 

policies which represented 90.85%, followed by industrial 

and group insurance policies whose proportion is 8.85% and 

0.30%, respectively.

 In ordinary insurance category, endowment policies            

represented the highest proportion of 50.37 % (2013: 55.16%)

followed by whole life at 42.04% (2013: 37.89%), term life at 

7.48% (2013: 6.88%) and others at 0.11% (2013: 0.06%). 

37.89%

2556

2013

2557

2014

สะสมทรัพย

(Endownment)

ตลอดชีพ

(Whole Life)

เฉพาะกาล

(Term)

อ�นๆ

(Others)

55.16% 6.88%

0.06%

42.04%50.37% 7.48%

0.11%
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  2.2.3	สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน

ธุรกิจประกันชีวิตไทย ปี 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 

2,274,857 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

19.6 (2556: 11.0%) และในจ�านวนน้ีได้น�าสินทรัพย์ไป

ลงทุนจ�านวนทั้งสิ้น 2,150,919 ล้านบาท เป็นการลงทุน

ในหลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,327,465 ล้านบาท 

ด้วยสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 61.7 (2556 : 63.5%) รองลง

มาเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เอกชน 513,570 ล้านบาท 

สัดส่วนร้อยละ 23.9 (2556: 22.1%) หลักทรัพย์              

ต่างประเทศ 130,356 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 6.1 

(2556 : 6.2%) เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนอื่นๆ 117,801 

ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 5.5 (2556 : 6.0%) เงินฝาก

สถาบันการเงิน ประเภทมีดอกเบี้ย 61,727 ล้านบาท 

สัดส่วนร้อยละ 2.9 (2556 : 2.3%) ตามล�าดับ

  2.2.3 Total Assets and Investment Assets

The value of total assets of life insurance business 

in Thailand in 2014 was 2,274,857 million Baht, 

an increase of 19.6% (2013: 11.0%). The total    

investment assets was 2,150,919 million Baht of 

which 1,327,465 million Baht or 61.7% was             

invested in government and state enterprise 

bonds (2013: 63.5%), followed by 513,570 million 

Baht or 23.9% was invested in private securities 

(2013: 22.1%), 130,356 million Baht or 6.1% 

(2013: 6.2%) in foreign securities, 117,801 million 

Baht or 5.5% (2013: 6.0%) in loans and other  

investments and 61,727 million Baht or 2.9% 

(2013: 2.3%) was deposits at financial institutions 

with interest, respectively.

ตารางแสดงการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2553 - 2557

Investment of Life Insurance Business in 2010-2014

ที่มา : รายงานสถิติธุรกิจรายปี 2557 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source : Life Insurance Annual Statistic Report 2014 (TLAA)

2553

2010

2554

2011

2555

2012

2556

2013

2557

2014

สัดส่วน

(Ratio)

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
(Government Security)

757,838 894,875 1,043,697 1,136,258 1,327,465 61.7

หลักทรัพย์เอกชน 
(Private Security)

269,850 331,832 365,124 394,742 513,570 23.9

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Foreign Security)

56,343 71,848 92,911 110,187 130,356 6.1

เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนอื่น
(Loans & Other Investments)

86,603 88,352 91,925 107,080 117,801 5.5

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมีดอกเบี้ย
(Deposits at Financial Institutions with Interest)

11,215 27,158 35,302 40,943 61,727 2.9

รวมสินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)

1,181,851 1,414,064 1,628,959 1,789,210 2,150,919 100.0

สินทรัพย์ลงทุน 

(Investment Assets) ปี พ.ศ. / ค.ศ.

(Year BE/AD)

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)
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  2.2.4	สถิติกำรสอบตัวแทนประกันชีวิตในปี	2557	(1	มกรำคม	

-	31	ธันวำคม	2557)

การสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

ชีวิตท่ีสอบผ่านสมาคมประกนัชวีติไทยตัง้แต่ 1 มกราคม - 

31 ธันวาคม 2557 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมท้ังส้ิน 

193,061 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเดียวกันซ่ึงมี          

ผู้สมัครสอบ 122,720 คน จ�านวน 70,341 คน หรือ        

ร้อยละ 57.32 ในจ�านวนนี้มีผู้เข้าสอบ 137,593 คน และ

สอบผ่าน 53,617 คน หรือร้อยละ 38.97 ของผู้เข้าสอบ 

โดยแยกเป็น

    1) สมัครสอบในเขต กทม. (ส่วนกลาง) จ�านวน 77,522 

คน หรือร้อยละ 40.15 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 

ในจ�านวนนี้มีผู้เข้าสอบ 69,124 คน และสอบผ่าน 

29,401 หรือร้อยละ 42.53 ของผู้เข้าสอบ  

    2) สมัครสอบในต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 115,539 คน หรือ

ร้อยละ 59.85 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจ�านวน

นี้มีผู้เข้าสอบ 68,469 คน และสอบผ่าน 24,216 คน

หรือร้อยละ 35.37 ของผู้เข้าสอบ

 

3.  ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2558

 3.1	จ�ำนวนบริษัทประกันชีวิต

  บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 24 บริษัท เป็นบริษัทที่

รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ             

1 บริษัท ดังนี้

  (1) บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 

  (2) บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

  (3) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)

  (4) บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

  (5) บมจ. ทิพยประกันชีวิต

  (6) บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต

  (7) บมจ. ไทยประกันชีวิต

  (8) บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

  (9) บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

  (10) บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 

  (11) บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต 

  (12) บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย

  (13) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

  (14) บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต

  (15) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

  (16) บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

  2.2.4 Agency License Exam Statistics in 2014             

(January 1 - December 31, 2014)

The total number of applicants of the agency    

license exam in a period during January 1 to       

December 31, 2014 was 193,061, an increase 

from 122,720 in the same period of last year by 

70,341 or 57.32%. Of this, 137,593 persons sat for 

the test and 53,617 persons or 38.97% passed 

the exams.

    1) The total number of applicants in Bangkok 

was 77,522 persons or 40.15% of total nation-

wide applicants of which 69,124 persons sat 

for the tests and 29,401 persons or 42.53% 

passed.

    2) The total number of applicants in the provinces 

was 115,539 persons or 59.85% of total            

nationwide applicants of which 68,469 person 

sat for the tests and 24,216 persons or 35.37% 

passed

3. Overview of Life Insurance Business in 2015

 3.1 The Number of Life Insurance Companies in Thailand

  As of December 31, 2014, the Thai Life Assurance        

Association has the following 24 life insurance companies as 

members.

  (1) Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

  (2) Krungthai - AXA Life Insurance Public Co., Ltd.

  (3) Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd.

  (4) Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.

  (5) Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd.

  (6) Thai Cardif Life Assurance Public Co., Ltd.

  (7) Thai Life Insurance Public Co.,Ltd.

  (8) Thaire Life Assurance Public Co., Ltd.

  (9) SCB Life Assurance Public Co., Ltd.  

  (10) Ocean Life Insurance Public Co., Ltd.

  (11) BUI Life Insurance Public Co., Ltd.

  (12) Siam City Life Assurance Public Co., Ltd.

  (13) Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd.

  (14) Phillip Life Assurance Co., Ltd.

  (15) Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd.

  (16) Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.
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  (17) Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd.

  (18) Union Life Insurance Public Co., Ltd.

  (19) Allianz Ayudhya Assurance Public Co.,Ltd.

  (20) AIA Co.,Ltd.

  (21) The South East Life Insurance Public Co., Ltd.

  (22) ACE Life Assurance Public Co.,Ltd.

  (23) Advance Life Assurance Public Co.,Ltd.

  (24) FWD Life Insurance Public Co.,Ltd.

 3.2 Premium Income

  Total direct premium income in a period from January - 

December 2015 was 537,509.6 million Baht or an increase of 

6.7%, compared with the previous year, of which 171,428.2 

million Baht or an increase of 0.5% was new business and 

366,081.4 million Baht was renewal premium, an increase of 

9.9%. The persistency rate was at 83%.

  New direct premium income comprises (1) First year 

premium: 119,699.0 million Baht or 10.5% increase (2) Single 

premium: 51,729.3 million Baht or 17.0% decrease.

  (17) บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต

  (18) บมจ. สหประกันชีวิต

  (19) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

  (20) บจ. เอไอเอ

  (21) บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

  (22) บมจ. เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

  (23) บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

  (24) บมจ. ไทยรีประกันชีวิต (ประกันภัยต่อ)

	 3.2	เบี้ยประกันภัยรับ

  เบ้ียประกันภัยรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558  

รวมทั้งสิ้น 537,509.6 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะ

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่

จ�านวน 171,428.2 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.5 และ      

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจ�านวน 366,081.4 ล้านบาท อัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 83

  เบ้ียประกันภัยรับรายใหม่ จะประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันภัย

รับปีแรก มีจ�านวน 119,699.0 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 10.5 

(2) เบ้ียประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว จ�านวน 51,729.3 ล้านบาท อัตรา

การเติบโตลดลงร้อยละ 17.0

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับ เดือน มกราคม - ธันวาคม 2558

Direct Premium During January-December 2015

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

ที่มา : รายงานสถิติ ปช.1-2 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Por Chor 1-2 Report

2557/2014

2558/2015

108,284.5

62,342.6

119,699.0

51,729.3

366,081.4

333,224.1

เบี้ยประกันภัยรับปแรก

(First Year Premium)

เบี้ยประกันภัยรับปตออายุ

(Renewal Premium)

เบี้ยประกันภัยรับจายครั้งเดียว

(Single Premium)
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เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย เดือน มกราคม - ธันวาคม 2558

Income by Channel of Distribution: January - December 2015

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

 ที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับ จ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Income by Channels of Distribution Report

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

 Factors that caused minimal growth in new business were 

both internal and external. The external factors included 

stagnated economy, rising cost of living and lower purchasing 

power. The internal factors included the adjustment of        

management policies of life insurance companies to be in line 

with the current situation and the limitation of loans by            

financial institutions. As the result, the growth in new business 

was slowed down and renewal premium incomes were more 

or less the same or lower than in the past year. At the same 

time, there were a lot of policies whose period of payment 

have reached maturity but the protection remained in force.

 Premium Income by Channels of Distributions January - 

December 2015. As of the end of 2015, the highest income 

was from agency channel of distribution was 274,763.1 million 

baht or an increase of 5.7%, compared with the same period 

in the previous year while Bancassurance’s total earning of 

was 228,581.9  million baht or 8.4% . The income from other 

channels was 18,500.9  million Baht or 4.5% and Tele             

Marketing & Direct Mail’s total income was 15,663.3 million 

baht or 2.8%.

 Agency continued to be the main channel of distribution 

for life insurance business in Thailand with market share of 

51.1% of total premium income followed by Bancassurance 

with the proportion of 42.5%, other channels3.4% and 

tele-marketing and direct sale with proportion of 2.9%. 

 สาเหตุท่ีเบ้ียประกันภัยรับรายใหม่มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยที่ส�าคัญๆ คือ ปัจจัย

ภายนอกมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัว อีกท้ังอัตรา      

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลต่อก�าลังซื้อของประชาชนลดลง ส�าหรับปัจจัย

ภายในหลักๆ มาจากการปรับนโยบายการบริหารการขายของแต่ละ

บริษัทประกันชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการปรับลดการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน 

ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ มีอัตราการเติบโตแบบชะลอตัว       

ขณะเดียวกันในส่วนของเบ้ียประกันภัยต่ออายุ ก็มีอัตราการเติบโตที่

ค่อนข้างคงที่ ถึงจะชะลอตัวเล็กน้อย จากการที่มีกรมธรรม์ฯ ที่ครบ

ก�าหนดช�าระเบีย้ประกนัชวีติ แต่ยงัคงมคีวามคุม้ครองอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 

 ส�าหรับเบ้ียประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ต้ังแต่

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 มีเบ้ียประกันภัยรับที่ขายผ่านช่องทาง

ตัวแทนประกันชีวิต 274,763.1 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อ

เทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ ่านมา การขายผ่านธนาคาร 

228,581.9 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 การขายผ่านช่องทาง 

อื่นๆ 18,500.9 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และการขายผ่าน 

ช่องทางโทรศัพท์ 15,663.3 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

 อย่างไรก็ดี การจ�าหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตยังคงมี

สัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 51.1 ของเบี้ยประกันชีวิตรับทั้งหมด รองลงมา

เป็นการขายผ่านธนาคารสัดส่วนร้อยละ 42.5 อันดับสามเป็นการขาย

ผ่านช่องทางอื่นๆ สัดส่วนร้อยละ 3.4 และอันดับสี่เป็นการขายผ่านการ

ตลาดแบบตรง สัดส่วนร้อยละ 2.9

 

ตัวแทนประกันชีวิต

(Agency)

ธนาคาร

(Bancassurance)

การตลาดแบบตรง

(Direct Marketing)

อ�นๆ

(Others)

15,663.3

260,014.3
274,763.1

210,895.3
228,581.9

15,242.3 17,697.8 18,500.9

2557/2014

2558/2015
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จ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยและจ�านวนเงินเอาประกันภัยรายใหม่ ปี 2558

In Force Policies and Sum-Insured

ที่มา : รายงานสถิติ ปช.1-2 สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Por Chor 1-2 Report

ประเภท

Class

จำานวนกรมธรรม์ประกันภัย (กรมธรรม์)

No. of Policies

จำานวนเงินเอาประกันภัย (ล้านบาท)

Sum-Insured (Mil Bht)

สามัญ (Ordinary) 2,963,767 959,719

อุตสาหกรรม (Industrial) 79,523 7,040

กลุ่ม (Group) 81,938 1,724,550

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 2,842,570 2,133,872

รวม	(Total) 5,967,798 4,825,181

Overview of Thai Economy in 2014 - 2015

 3.3 No. of Still in Force Policies and Total Sum-Insured

  In a period between January to December 2015, the 

total number of in-force policies was 5,967,798 and the total 

amount of sum-insured was 4,825,181 million Baht.

	 3.3	จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยและจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย						

รำยใหม่

  กรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 

2558 มีจ�านวน 5,967,798 กรมธรรม์ และจ�านวนเงินเอาประกันภัย 

4,825,181 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท 

ดังนี้

จ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ มกราคม - ธันวาคม 2558

Policies January - December 2015

หน่วย (Unit) : กรมธรรม์ (Policy)

ที่มา : รายงานสถิติ ปช.1-2  สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Por Chor 1-2 Report

อุตสาหกรรม

(Industrial)

79,523

กลุม

(Group)

81,938

อุบัติเหตุสวนบุคคล

(PA)

2,842,570

สามัญ

(Ordinary)

2,963,767
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จ�านวนเงินเอาประกันภัยรายใหม่ มกราคม - ธันวาคม 2558

Sum Insured January - December 2015

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

ที่มา : รายงานสถิติ ปช.1-2  สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Por Chor 1-2 Report

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

 3.4 Agency License Exam Statistics in 2015 (January 

1-December 31, 2014)

  The Office of the Insurance Commission has                    

commissioned Thai Life Assurance Association organize        

agency license examination. Followings are the activities         

implemented. 

  Agency License Exam Statistics: January 1 December 

31, 2015)

  The total number of applicants of the agency license 

exam in a period during January 1 to December 31, 2015 was 

181,330, a decrease from 193,061 in the same period of last 

year by 11,731 or 6.1 %. Of this, 128,187 persons sat for the 

test and 49, 050 persons or 38.3 % passed the exams.

  1) The total number of applicants in Bangkok was 

73,358 persons or 40.46 % of total nationwide ap-

plicants of which 65,038 persons sat for the tests 

and 26,885 persons or 41.3% passed.

  2) The total number of applicants in the provinces 

was 107,972 persons or 59.5% of total nationwide 

applicants of which 63,149 person sat for the tests 

and 22,165 persons or 35.10% passed

	 3.4	กำรจัดสอบตัวแทนประกันชีวิตของสมำคมประกันชีวิตไทย		

ปี	2558

  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้มอบหมายให้สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นผู้ด�าเนิน

การจัดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเป็น

หน่วยงานจัดอบรมตัวแทนประกันชีวิต โดยมีผลการด�าเนินงานในปี 

2558 ดังนี้

  สถิติกำรสอบตัวแทนประกันชีวิตในปี	2558	(1	มกรำคม	-	31	

ธันวำคม	2558)

  การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่

สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 

มีผู้สมัครสอบท่ัวประเทศรวมทั้งส้ิน 181,330 คน ลดลงจากปีก่อนใน

ระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบ 193,061 คน จ�านวน 11,731 คน หรือ

ร้อยละ 6.1 ในจ�านวนนี้มีผู้เข้าสอบ 128,187 คน และสอบผ่าน 49, 050 

คน หรือร้อยละ 38.3 ของผู้เข้าสอบ โดยแยกเป็น

  1) สมัครสอบในเขต กทม.(ส่วนกลาง) จ�านวน 73,358 คน หรือ

ร้อยละ 40.46 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจ�านวนนี้มีผู้

เข้าสอบ 65,038 คน และสอบผ่าน 26,885 หรือร้อยละ 

41.3 ของผู้เข้าสอบ

  2) สมัครสอบในต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 107,972 คน หรือร้อยละ 

59.5 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจ�านวนน้ีมีผู้เข้าสอบ 

63,149 คนและสอบผ่าน 22,165 คน หรือร้อยละ 35.10 

ของผู้เข้าสอบ

อุตสาหกรรม

(Industrial)

7,040

กลุม

(Group)

1,724,550

อุบัติเหตุสวนบุคคล

(PA)

2,133,872

สามัญ

(Ordinary)

959,719
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เปรียบเทียบสถิติจ�ำนวนผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศของสมำคมประกันชีวิตไทย

Nationwide Agency License Exam Statistics

ที่มา : สถิติตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Life Insurance Agency Statistics

จ�ำนวนผู้สมัครสอบ เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2558 (คน)

Number of Applicants

เดือน

Month

2557

2014

2558

2015

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

Increase/Decrease

% + (-) เพิ่มขึ้น (ลดลง)

มกราคม January 7,341 10,981 3,640 49.58

กุมภาพันธ์ February 11,972 15,228 3,256 27.20

มีนาคม March 18,229 19,390 1,161 6.37

เมษายน April 12,509 10,799 (1,710) (13.67)

พฤษภาคม May 16,048 13,581 (2,467) (15.37)

มิถุนายน June 20,261 16,572 (3,689) (18.20)

กรกฎาคม July 19,571 15,049 (4,522) (23.10)

สิงหาคม August 19,621 17,969 (1,652) (8.42)

กันยายน September 21,648 18,017 (3,631) (16.77)

ตุลาคม October 16,913 15,426 (1,487) (8.79)

พฤศจิกายน November 15,885 18,239 2,354 14.82

ธันวาคม December 13,063 10,079 (2,984) (22.84)

รวม Total 193,061 181,330 (11,731) (6.07)

Overview of Thai Economy in 2014 - 2015

สถิติผลกำรสอบตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2558

Nationwide Agency Exam Results: January-December 2015

ที่มา : สถิติตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Life Insurance Agency Statistics

เดือน

Month

สมัครสอบ

(No.of 

Applicants)

ขาดสอบ

(No.of 

Absentees)

เข้าสอบ

(No.of 

Testees)

% ผู้เข้าสอบ

(% of 

Testees)

สอบตก

(Not Passed)

สอบได้

(Passed)

% การสอบได้

ของผู้เข้าสอบ

(% Passed)

มกราคม (January) 10,981 3,325 7,656 69.72 4,678 2,978 38.90

กุมภาพันธ์ (February) 15,228 4,185 11,043 72.51 6,762 4,281 38.76

มีนาคม (March) 19,390 6,071 13,319 68.69 8,351 4,968 37.30

เมษายน (April) 10,799 3,259 7,540 69.82 4,642 2,898 38.43

พฤษภาคม (May) 13,581 3,729 9,858 72.58 6,043 3,815 38.69

มิถุนายน (June) 16,572 4,515 12,057 72.75 7,317 4,740 39.31

กรกฎาคม (July) 15,049 4,189 10,860 72.16 6,656 4,204 38.71

สิงหาคม (August) 17,969 5,547 12,422 68.71 7,468 4,954 39.88

กันยายน (September) 18,017 5,290 12,727 70.63 7,808 4,919 38.65

ตุลาคม (October) 15,426 4,285 11,141 72.22 7,002 4,139 37.15

พฤศจิกายน (November) 18,239 5,871 12,368 67.81 7,927 4,441 35.90

ธันวาคม (December) 10,079 2,883 7,196 71.39 4,483 2,713 37.70

รวม (Total) 181,330 53,143 128,187 70.69 79,137 49,050 38.26
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สถิติกำรสอบตัวแทนประกันชีวิต ณ 31 ธันวำคม 2558 แยกตำมส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ปี 2558

Agency License Exam Statistics by Regions: as of December 31, 2015

สัดส่วนเบี้ยประกันภัย ต่อ GDP (%) ปี 2553 - 2558

Insurance Penetration Rate (%) 2010 - 2015

ที่มา : สถิติตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: TLAA Life Insurance Agency Statistics

การสอบ

Exam

สมัครสอบ

(No.of 

Applicants)

ขาดสอบ

(No.of 

Absentees)

เข้าสอบ

(No.of 

Testees)

% ผู้เข้าสอบ

(% of 

Testees)

สอบตก

(Not Passed)

สอบได้

(Passed)

% สอบได้ของ

ผู้เข้าสอบ

(% Passed)

ส่วนกลาง (Bangkok) 73,358 8,320 65,038 88.66 38,153 26,885 41.34

ส่วนภูมิภาค (Provinces) 107,972 44,823 63,149 58.49 40,984 22,165 35.10

4.  อัตรำเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อ GDP และเบี้ยประกัน

ภัยรับโดยตรงต่อประชำกร 1 คน

4. Insurance Penetration Rate & Insurance Density

2553

2010

2554

2011

2555

2012

2556

2013

2557

2014

2558

2015

Direct Premium (Million Baht) 296,164 328,897 390,517 441,372 503,851 537,510

Gross Domestic Product (GDP) 
(Million Baht)

10,802,400 11,300,500 12,354,700 12,910,000 13,703,000 13,609,000

Population (Million) 63.9 64.1 64.5 64.8 65.1 65.7

Insurance Penetration Rate (%) 2.74% 2.91% 3.16% 3.42% 3.68% 3.95%

Insurance Density (Baht) 4,635 5,131 6,055 6,811 7,740 8,181

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

 In 2015 and 2016, The direct premium per GDP was 3.68% 

and 3.95% For the direct premium in come per 1 population 

in 2015 was 7,740 Baht and In 2016 was 8,181 Baht increase of 

5.70%.

 ในปี 2557 และ 2558 ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีอัตราเบี้ยประกันภัย

รับโดยตรงต่อ GDP ร้อยละ 3.68 และ 3.95 ตามล�าดับ ส�าหรับเบี้ย

ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร ปี 2557 จ�านวน 7,740 บาท และ        

ปี 2558 จ�านวน 8,181 บาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5.70

2.74

2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014 2558/2015

2.91

3.16

3.42

3.68

3.95
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัย ต่อคน (บำท) ปี 2553 - 2558

Insurance Density (Baht) 2010 - 2015

5. ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ภำคธุรกิจประกันชีวิตยังเติบโต

	 5.1	ปัจจัยส่งเสริมจากภาครัฐ

  5.1.1 การปรับปรุงหรือการออกกฎระเบียบต่างๆ ให้รองรับกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ได้กฎระเบียบที่

มีความยืดหยุ่นเอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานของธุรกิจ

ประกันชีวิตไทยที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC

  5.1.2 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ       

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ

  5.1.3 ส่งเสริมให้ผู ้เอาประกันภัยน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตมาหัก      

ลดหย่อนภาษีเงินได ้ส ่วนบุคคลได้ ถือว ่ายังคงเป็น

แรงดึงดูดใจที่ส�าคัญในการท�าให้ประชาชนหันมาให้ความ

สนใจในการท�าประกันชีวิตมากขึ้น

  5.1.4 ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันชีวิต สู่ประชาชนต้ังแต่

ระดับรากฐาน เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ฯ ตั้งแต่เยาว์วัย 

ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการ

ประกันชีวิต และเห็นความส�าคัญของการประกันชีวิต      

น�าไปใช้ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตต่อไป

5. Factors That Are Supportive to Continuing 

Growth in the Business

 5.1 Supports from Government Sector

  5.1.1 Improvement or issuance of rules and regulations 

to support the current and future situation that 

are flexible and supportive to business operation, 

especially in preparation for the AEC.

  5.1.2 Promoting the business to issue new products 

that are responsive to the needs of all levels of 

customers.

  5.1.3 The tax deductible incentive has been a measure 

that attracted a lot of people to buy insurance 

coverage.

  5.1.4 The promotion and creation of public awareness 

and knowledge on life insurance has caused the 

public to have correct understanding and the 

importance of life insurance.

หน่วย (Unit) : บาท (Baht)

Overview of Thai Economy in 2014 - 2015

2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014 2558/2015

4,634.80 
5,131.00

6,054.53 

6,811.30 

7,739.65 
8,181.28 



80 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

  5.1.5 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนกรณีการขาย

ประกันชีวิตผ่านสื่อโทรทัศน์ เพ่ือน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิตอย่างมีคุณภาพ และลดปัญหาการร้องเรียน

ต่างๆ ลง

  5.1.6 ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่

จะได้รับจากการท�าประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโคร      

อินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย 200 ให้กับกลุ่มผู้ใช้

แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู ่           

ทั่วประเทศ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาถึงระดับต�าบล

 5.2	ปัจจัยส่งเสริมจากภาคธุรกิจ

  5.2.1 การแข่งขันกันประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิต และประโยชน์ของการประกันชีวิต

  5.2.2 การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับช้ัน 

โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันนี้ คือ

แบบประกันที่มีความคุ้มครองระยะกลางและระยะยาว 

ควบสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพ รวมทั้งแบบประกันควบการ

ลงทุนก็มีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต

  5.2.3 การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายให้หลากหลายช่องทาง 

นอกเหนือจากการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนฯ เช่น การขาย

ผ่านธนาคาร  การขาย Direct Marketing (Tele + Post 

office) การขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต การขายผ่านร้านค้า

สะดวกซื้อ เป็นต้น พร้อมกับพัฒนารูปแบบการให้บริการ

ที่ทันสมัยท�าให้มีความสะดวกและประทับใจในการใช้

บริการ รองรับกับ Life Style ของลูกค้าแต่ละราย 

เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มของพฤติกรรมลูกค้าที่มีความ

หลากหลายมากขึ้น เพราะปัจจัยทางสังคม ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สาธารณสุข รวมทั้ งป ัจจัยหลายอย ่าง

เปลี่ยนแปลงไป

  5.2.4 การพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต ให้มีความรู้ด้าน

ประกันชีวิตเป็นอย่างดี และสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการ

เงินได้ด้วย โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและมีความรู้

อย่างแท้จรงิเก่ียวกบัการให้บรกิาร การน�าเสนอขาย รวมถงึ

ความรู ้ ในส ่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินด ้วย เช ่น               

Investment Linked Product ที่ก�าลังพัฒนามากขึ้น        

ในปัจจุบัน

  5.1.5 Creating correct public understanding on the sale 

of life insurance products through tele-marketing 

has led to more product sale and less complaint 

cases.

  5.1.6 The conducting of public relations campaigns to 

create knowledge and understanding on the 

benefits of life insurance, especially micro and 

the 200 Bht product among factory workers and 

local administrative offices.

 5.2 Supportive Factors from Business Sector

  5.2.1 Public relations campaigns on life insurance 

products launched by all l ife insurance                  

companies.

  5.2.2 The design/development of diverse kinds of 

products that are responsive to the needs of the 

people and different levels. The products that 

are responsive to the needs of the people are 

those that provide mid-term and long-term        

protection, bundled with health insurance and 

unit-linked product.

  5.2.3 The sale of products through various channels of 

distribution, in addition to the traditional agency 

channel such as Bancassurance, direct-marketing 

(Tele-Post Office), internet, convenient store, etc. 

Services that are modern, convenient and          

supportive to new life style of each customer 

also are supportive to the business.

  5.2.4 The development of agent quality has caused 

the agents to have good knowledge and could 

also serve as financial advisors. The focus is on 

professionalism and knowledge on service, sale 

presentation and financial products such as             

investment linked product.
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6. Government Regulation

 The Office of Insurance Commission had issued the           

following Notifications.

 6.1 Life Insurance Act (No. 3), B.E. 2558 was promulgated 

on March 5, 2015.

 6.2 OIC Notification Rules and Procedures, Method and 

Condition for Non-Thai Nationals to Hold Up To 49% 

of Voting Shares and Board Membership Structure for 

Non-Thai Nationals, dated December 28, 2015.

 6.3 OIC Notification on Rules and Procedures, Method and 

Condition or Time of repayment for creditors which is 

entitled to receive the payment caused by insured 

from the insurance fund. Including Rules for notice 

about the dept insured and type of debt which is 

happen from insured B.E. 2558, dated December 28, 

2015.

 6.4 OIC Notification on Extension of Period to Dispose of 

Immovable Properties by Life Insurance Companies, 

B.E. 2558, dated December 28, 2015

 6.5 OIC Notification, Prescribing Types and Kinds of Capital, 

Including Rules and Procedures, Methods and                

Conditions for Calculation of Capital of Life Insurance 

Company, B.E. 2558, dated May 8, 2015.

 6.6 OIC Notification on Investment in Other Businesses by 

Life Insurance Company (No. 2), B.E. 2558, dated        

February 12, 2015.

 6.7 OIC Notification on Curriculum for knowledge Training 

on Unit-Linked Life and Universal Life Insurance Policy, 

B.E. 2558, dated October 30, 2015.

 6.8 OIC Notification on Practical Guideline for Approving 

the Holding of Equity Instrument for Business Joint 

Venture in Foreign Countries of Life and Non-Life            

Insurance Companies, dated September 3, 2015.

6. กำรก�ำกับดูแลของภำครัฐ

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้มีประกาศและค�าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ประกันชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความรุดหน้าสู่ความเป็น

สากลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 6.1 พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 

วันที่ 5 มีนาคม 2558

 6.2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคล

ผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจ�านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการเป็น

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 

ธันวาคม 2558

 6.3 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือ         

เงื่อนเวลาในการช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช�าระหนี้       

ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันชีวิต รวมทั้ง 

หลักเกณฑ ์ ในการแจ ้งข ้อมูลเ ก่ียวกับหน้ี ท่ี เ กิดจากการ                   

เอาประกันภัยและลักษณะมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

 6.4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ�าหน่าย

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2558

 6.5 ประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 

รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการค�านวณเงินกองทุน

ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 

2558

 6.6 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2558

 6.7 ประกาศส�านักงาน คปภ. เร่ือง หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับ

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมการลงทุน (Unit-Linked Lift   

Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ พ.ศ. 

2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

 6.8 ประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับความ        

เห็นชอบการถือตราสารทุนเพ่ือการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัย

ต่างประเทศ ของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558



82 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2558

Overview of Thai Economy in 2014 - 2015

 6.9 OIC Notification on Practical Guideline for Approving 

the Setting Up of Representative Office in Foreign 

Countries by Life and Non-life Insurance Companies, 

dated June 25, 2015.

 6.10 OIC Notification on Practical Guideline for Approving 

the Calculation of Profit for Dividend Payment to 

Shareholders by Life Insurance Companies, dated 

April 7, 2015.

 6.11 The Insurance Commissioner’s Notification on Rules 

and Procedures, Method and Conditions for Managing 

Real Estate Development Project by Life Insurance 

Company, B.E. 2558, dated September 14, 2015.

 6.12 The Insurance Commissioner’s Notification on Rules 

and Procedures, Method and Conditions for Preparing 

RBC Report by Life Insurance Company (No. 3), B.E. 

2558, dated July 2, 2015.

 6.13 The Insurance Commissioner’s Notification on            

Curriculum for Persons Responsible for Investment 

Work Units of Life Insurance Company, B.E. 2558,       

dated February 16, 2015.

 6.14 The Insurance Commissioner’s Notification on Rules 

and Procedures, Method and Conditions for Engaging 

in Securities Management Business by Life Insurance 

Company, B.E. 2558, dated February 16, 2015.

 6.15 The Insurance Commissioner’s Order No. 46/2558 on 

Correction and Addition to Plan and Text of Senior 

Insurance Policies by Life Insurance Company, dated 

December 29, 2015.

 6.16 The Insurance Commissioner’s Order No. 3/2558, Re: 

The Approval Process and Wordings of Standard,        

Ordinary, Single Premium MRTA and Premium Rates, 

dated December 29, 2015.

 6.9 ประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับความ      

เห็นชอบจัดตั้งส�านักงานผู ้แทนในต่างประเทศของบริษัท

ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ประกาศ ณ วันที่ 25 

มิถุนายน 2558

 6.10 ประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความ

เห็นชอบการค�านวณผลก�าไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการ

จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประกนัชวิีต ประกาศ ณ วนัท่ี 

7 เมษายน 2558

 6.11 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

จัดท�าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต 

พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

 6.12 ประกาศนายทะเบียน เร่ือง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการด�ารงเงินกองทุนของบริษัท

ประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 

กรกฎาคม 2558

 6.13 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักสูตรส�าหรับผู้ที่รับผิดชอบดูแล

หน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2558 ประกาศ 

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 6.14 ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข         

ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต 

พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 6.15 ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 46/2558 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและ

ข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุของบริษัทประกันชีวิต

และเอกสารประกอบ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

 6.16 ค�าส่ังนายทะเบียนท่ี 3/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบและ

ข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภท

สามัญ แบบมาตรฐาน ที่ช�าระเบี้ยประกันคร้ังเดียวและอัตรา

เบี้ยประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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ประวัติสมำคมประกันชีวิตไทย

History of The Thai Life Assurance Association

 ในช่วงปี 2495 ผู้ด�าเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือ ในการที่จะจัดตั้งองค์กรกลาง ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้น และ
ได้จัดตั้งคณะท�างาน ที่มาจากบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 10 คน จาก 10 บริษัท
ขึ้น เพื่อด�าเนินการดังกล่าว 
 ต่อมาในปี 2496 คณะท�างานดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือต่อกรมต�ารวจเพ่ือ
จัดตั้งสมาคมประกันชีวิต แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 1.  ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 
 2.  ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต 
 3.  ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด 
 4.  ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล
 อธบิดีกรมต�ารวจได้ลงนามอนมัุตใินหลักการ เมือ่วันท่ี 16 มถุินายน 2496 
และคณะท�างานได้ยื่นค�าร้องขอจดทะเบียน เป็นสมาคมฯ ต่อสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติ เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2496 ในที่สุด สมาคมประกันชีวิตแห่ง
ประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2499
 ต่อมาในปี 2510 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต ประกาศใช้
เพ่ือควบคุมการด�าเนนิงานของธรุกจิประกนัชวีติ ให้มปีระสิทธภิาพ และในวนัที่ 
9 พฤศจิกายน 2510 สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ของพระราชบัญญัติการ
ค้า พ.ศ. 2509 ในขณะนั้นสมาคมประกันชีวิตไทย มีสมาชิกอยู่ 8 บริษัท คือ 
 1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จ�ากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)) 
 3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)) 
 4. บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ�ากัด
  (ปัจจุบนัคอื บรษิทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน)) 
 5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 6. บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จ�ากัด 
  (ปัจจุบันคือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)) 
 7. บริษัท สยามบริการประกันชีวิต จ�ากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)) 
 8. บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จ�ากัด
  (ปัจจุบันคือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

 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 Working 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 Phillip Life Assurance Public Co., Ltd.) 
 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 Insurance 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.) 



84 รายงานประจ�าปี 2558 | Annual Report 2015

ประวัติสมำคมประกันชีวิตไทย

History of The Thai Life Assurance Association

 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
อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน มีประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 2. เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
และของบริษัทประกันชีวิต หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่างๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและ
ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ภาคราชการ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้เจริญ
ก้าวหน้า 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแล
กันเอง (Self Regulation) ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนารูปแบบการด�าเนินการ และ
การปฏิบัติของธุรกิจ ภายในขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต 
จัดท�ามาตรฐานจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยา
บรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตด�าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
 4. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ต�าราท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
วิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้เจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
 5. ประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนทั่วไปตระหนัก เข ้าใจ และเห็น                  
คุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 6. ประสานความร่วมมือ การแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่างๆ 
กับสมาคม สถาบัน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิก
 (ปัจจุบันนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย มีสมาชิก 22 บริษัทประกันชีวิต และ 
1 บริษัทประกันภัยต่อ)

 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 22 member companies for Life Insurance and 
a member company for Re Insurance)
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สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

Members of The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2777-8888  โทรสาร : 0-2777-8899

Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.

23/115-121 Soi Sun Wichai Rama 9 Road, Huaykwang, 
Bangkok 10310
Telephone : 0-2777-8888   Fax : 0-2777-8899
www.bangkoklife.com

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

2034/116-123,136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2723-4000 โทรสาร : 0-2723-4032

Krungthai - AXA Life Insurance Public Co., Ltd.

2034/116-123,136-143 Italthai Tower, 27-28, 32-33 Floor, 
New Petchburi Road, Bangkrapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2723-4000 Fax : 0-2723-4032
www.krungthai-axa.co.th

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

ชั้น 16 ยูนิต 1602 - 1605 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั่น เพลส 
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2685-3828 โทรสาร : 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
Telephone : 0-2685-3828 Fax : 0-2685-3829
www.generali.co.th

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ�ากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2615-6868 โทรสาร : 0-2675-3818

Chubb Life Assurance Public Co., Ltd.

130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 11th -12th Floor, 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone : 0-2615-6868 Fax : 0-2675-3818
www.chubb.com/th

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่  

President

นายเดวิด โครูนิช

ประธานกรรมการบริหาร
Mr. David Korunic

Chief Executive Officer

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Bundit Jiamanukoonkit

Chief Executive Officer

นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. Sally Joy O’Hara

Chief Executive Officer
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บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-1400  โทรสาร : 0-2670-1401-8

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.

Empire Tower Building 26th Flr., 1 South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2670-1400 Fax : 0-2670-1401-8
www.tokiomarine.com/th

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2118-5555 โทรสาร : 0-2118-5601

Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd.

63/2 Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. Building, 1,3,4,5 and 6, 
Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2118-5555 Fax : 0-2118-5601
www.dhipayalife.co.th

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

2922/222-227 อาคารชาญอิสสระ 2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2245 ต่อ 133 โทรสาร : 0-2308-2269

Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd.

2922/222-227 15th Floor Charn Issara Tower 2, 
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2308-2245 ext 133 Fax : 0-2308-2269
www.thaisamsunglife.co.th

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2247-0247-8 โทรสาร : 0-2246-9946-7

Thai Life Insurance Public Co., Ltd.

123 Rachadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : 0-2247-0247-8 Fax : 0-2246-9946-7
www.thailife.com

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

นายยงยุทธ ลิ้ม

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโล
Mr. Yongyouth Lim

Senior Executive Vice President

นายนพพร บุญลาโภ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Nopporn Boonlapo

Chief Executive Officer

นายฮาน อิก เจ

กรรมการผู้จัดการ
Mr. Han Ik Jae

Managing Director

นายไชย ไชยวรรณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Chai Chaiyawan

President



87สมาคมประกันชีวิตไทย | The Thai Life Assurance Association

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2655-3000 โทรสาร : 0-2256-1666

SCB Life Assurance Public Co., Ltd.

1060 New Petchaburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400
Telephone : 0-2655-3000 Fax : 0-2256-1666
www.scblife.co.th

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2660-1280 โทรสาร : 0-2277-6227

Thaire Life Assurance Public Co., Ltd.

48/15 Soi Rajchadapisek 20, Rajchadapisek Road, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2660-1280 Fax : 0-2277-6227
www.thaire.co.th

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-2300 โทรสาร : 0-2261-3344

Ocean Life Insurance Public Co., Ltd.

170/74-83 Ocean Tower 1, Rachadaphisek Road, Klongtoey, 
Bangkok 10110
Telephone : 0-2261-2300 Fax : 0-2261-3344
www.ocean.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-7323 โทรสาร : 0-2634-7331

BUI Life Insurance Public Co., Ltd.

177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-7323 Fax : 0-2634-7331
www.builife.com

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

231 อาคารเอสซีโอ ไลฟ์ ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2252-5070 โทรสาร : 0-2252-7157

Siam City Life Assurance Public Co., Ltd.

231 SCI LIFE Building, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330
Telephone : 0-2252-5070 Fax : 0-2252-7157
www.scilife.co.th

Members of The Thai Life Assurance Association

นายลี ซี ทียอง

(รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Lee Tse Tlong

(on behalf of) Managing Director

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

ผู้อ�านวยการใหญ่
Mr. Sutti Rajitrangson

President and CEO

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์

กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Nusara Banyatpiyaphod

Managing Director

ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Dr. Chavin Iamsopana

President

นางจันทรจรัส บุญคุณ

กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Chantcharas Boonkhun

Managing Director
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บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2352-8000 โทรสาร : 0-2852-3999

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd.

9/9 At Sathorn Bldg. 22-27 Flr., South Sathorn Road, Yannawa, 
Sothorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2352-8000 Fax : 0-2852-3999
www.prudential.co.th

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-5000 โทรสาร : 0-2632-5500

Phillip Life Assurance Public Co., Ltd.

849 Worawat Building, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2632-5000 Fax : 0-2632-5500
www.philliplife.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-9400 โทรสาร : 0-2276-1997-8

Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd.

250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2274-9400 Fax : 0-2276-1997-8
www.muangthai.co.th

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

364/30 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-7650 โทรสาร : 0-2247-8901

Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.

364/30 Sri Ayudhaya Road, Rajdhevee, Bangkok 10400
Telephone : 0-2246-7650 Fax : 0-2247-8901
www.manulife.co.th

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

411 อาคาร ยู ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2731-7799 โทรสาร : 0-2731-7727-28

Union Life Insurance Public Co., Ltd.

U Tower, 411 Srinagarindra Road, Suanluang, Bangkok 10250
Telephone : 0-2731-7799 Fax : 0-2731-7728
www.sahalife.co.th

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

นายบินายัค ดัตตา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Binayak Dutta

Chief Executive Officer

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

กรรมการผู้จัดการ
Mr. Prachaya Kulvanichpisit

President

นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์

กรรมการผู้จัดการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Michael John Parker

President & Chief Executive Officer

นายสาระ ล�่าซ�า

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Sara Lamsam

President

นายสหพล สังข์เมฆ

กรรมการผู้จัดการ
Mr. Sahaphon Sangmek

Managing Director
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2305-7000 โทรสาร : 0-2263-0313-4

Allianz Ayudhya Assurance Public Co., Ltd.

Ground Floor, 898 Ploenchit Tower, Ploenchit Road, 
Bangkok 10330
Telephone : 0-2305-7000 Fax : 0-2263-0313-4
www.azay.co.th

บริษัท เอไอเอ จ�ากัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-8888 โทรสาร : 0-2236-6452

AIA Co., Ltd.

181 AIA Tower, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-8888 Fax : 0-2236-6452
www.aia.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8 - 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1331 โทรสาร : 0-2236-7614

The South East Life Insurance Public Co., Ltd.

315 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2631-1331 Fax : 0-2236-7614
www.southeastlife.com

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2632-6000  โทรสาร : 0-2650-9895

FWD Life Insurance Public Co., Ltd.

130-132 Sindhorn Tower 3, 14th, 16th, 28th and 29th Fl., 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone : 0-2632-6000 Fax : 0-2650-9895
www.fwd.co.th

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2648-3600 โทรสาร : 0-2648-3920

Advance Life Assurance Public Co., Ltd.

1/1 Fl. and 2/1 Fl., Sathorn City Tower, South Sathorn Road, 
Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2648-3600 Fax : 0-2648-3920
www.alife.co.th

นายไบรอัน สมิธ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Bryan Smith

President

นายซาลูน แธม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Saloon Tham

Chief Executive Officer

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

(รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chotiphat Bijananda

(on behalf of) Managing Director

นายไมเคิล จอร์จ แพล็กซ์ตัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Michael George Plaxton

Chief Executive Officer

นายเชาว์พันธุ์ พันธุ์ทอง

กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chaowphan Phanthong

Managing Director
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บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2305-7000 โทรสาร : 0-2263-0313-4

Allianz Ayudhya Assurance Public Co., Ltd.

Ground Floor, 898 Ploenchit Tower, Ploenchit Road, 
Bangkok 10330
Telephone : 0-2305-7000 Fax : 0-2263-0313-4
www.azay.co.th

บริษัท เอไอเอ จํากัด

เอไอเอ ทาวเวอร 181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2634-8888 โทรสาร : 0-2236-6452

AIA Co., Ltd.

181 AIA Tower, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-8888 Fax : 0-2236-6452
www.aia.co.th

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 315 อาคารอาคเนย ชั้น 8 - 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2631-1331 โทรสาร : 0-2236-7614

The South East Life Insurance Public Co., Ltd.

315 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2631-1331 Fax : 0-2236-7614
www.southeastlife.com

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2632-6000  โทรสาร : 0-2650-9895

FWD Life Insurance Public Co., Ltd.

130-132 Sindhorn Tower 3, 14th, 16th, 28th and 29th Fl., 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone : 0-2632-6000 Fax : 0-2650-9895
www.fwd.co.th

บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2648-3600 โทรสาร : 0-2648-3920

Advance Life Assurance Public Co., Ltd.

1/1 Fl. and 2/1 Fl., Sathorn City Tower, South Sathorn Road, 
Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2648-3600 Fax : 0-2648-3920
www.alife.co.th

นายไบรอัน สมิธ

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
Mr. Bryan Smith

President

นายซาลูน แธม

ประธานเจาหนาที่บริหาร
Mr. Saloon Tham

Chief Executive Officer

นายโชติพัฒน พีชานนท

(รักษาการ) กรรมการผูจัดการ
Mr. Chotiphat Bijananda

(on behalf of) Managing Director

นายไมเคิล จอรจ แพล็กซตัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
Mr. Michael George Plaxton

Chief Executive Officer

นายเชาวพันธุ พันธุทอง

กรรมการผูจัดการ
Mr. Chaowphan Phanthong

Managing Director
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36/1 Soi Sapanku, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

โทรศัพท (Tel.) :  (+66) 2679-8080

โทรสาร (Fax.) :  (+66) 2679-7099

เว็บไซต (Website) :  www.tlaa.org

อีเมล (Email) :  tlaa@tlaa.org

ปกหลัง


