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from the Department of BusinessDevelopment 
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พันธกิจ

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 an 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.

1. เปนองคกรหลักของผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตและกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหธุรกิจ 
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

2. เปนตัวแทนของผูประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐและองคกรเศรษฐกิจหลัก เพื ่อให 
ธุรกิจประกันชีวิตเปนสวนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการสูความเปนสากล
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดานการประกันชีวิตใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจและ 

ตระหนักถึงความสำคัญและคุณคาของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน
เปนองคกรกลางชั้นนำของบริษัทประกันชีวิตไทยและกลุมวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ ในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตสูความเปนเลิศ 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ

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.

Visions
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สารจาก
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ธุรกิจประกันชีวิตยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง โดยมีเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น 503,851.13 

ล้านบาท อัตราการเติบโตของธุรกิจร้อยละ 13.75 เป็น           

เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จ�านวน 170,627.07 ล้านบาท 

และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 333,224.06 ล้านบาท อัตรา

ความคงอยู่ร้อยละ 86 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน

ในปี 2556 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ

และเอกชนเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของ

ประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ

ช่องทางการจ�าหน่ายแต่ละช่องทางให้มีความเข้มแข็งมาก     

ย่ิงขึ้นจนท�าให้มียอดการจ�าหน่ายในแต่ละช่องทางเพ่ิมข้ึน

อย่างชัดเจน ในส่วนของภาครัฐก็ได้มีแนวนโยบายให้การ

สนบัสนนุภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยการผ่อนปรนกฎระเบยีบ

ต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่น เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ และ

เป็นที่น่ายินดีว่าธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้ได้มีอัตราการเติบโต

สูงกว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ (GDP) เกือบ 20 เท่า ซึ่งในปี 2557 GDP ขยายตัว

เพียงร้อยละ 0.7

ส�าหรับการบริหารงานของสมาคมประกันชีวิตไทย      

ในปีที่ผ่านมา นับได้ว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก โดย

ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นถึง 2 รางวัล ทั้งในด้านการ

พัฒนาองค์กรและด้านผลส�าเร็จตามพันธกิจ ประจ�าปี 2557 

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลน้ี        

ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมและเป็นแรง

ผลักดันให้สมาคมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านให้มี

ศักยภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีได้ให้ความร่วมมือกับสมาคม

ประกันชีวิตไทยด้วยดีเสมอมา รวมทั้งคณะกรรมการสมาคม 

ประกันชวิีตไทย คณะกรรมการบรหิารสมาคมประกันชวิีตไทย 

คณะอนุกรรมการต่างๆ และคณะแพทย์ท่ีปรึกษา รวมทั้ง

พนักงานสมาคมทุกคน ทีไ่ด้ทุม่เทแรงกายแรงใจในการท�างาน

ให้กับสมาคมจนได้รับความส�าเร็จในหลายๆ ด้าน ผมเชื่อมั่น

และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาคมมีความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงาน

และพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ืองตามพันธกิจของสมาคม       

เพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ และจะส่งผล

ให้สมาคมมีความแข็งแกร่งสามารถเป็นหลักและศูนย์กลาง

ของธุรกิจประกันชีวิตอย่างแท้จริงตลอดไป

(นายสาระ ล�่าซ�า)

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ประจ�าปีบริหาร 1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2558

ส�าหรับการบริหารงานของสมาคมประกัน
ชีวิตไทยในปีที่ผ่านมา นับได้ว่าประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก โดยได้รับรางวัลสมาคมการค้า         
ดีเด่นถึง 2 รางวัล ทั้งในด้านการพัฒนาองค์กร
และด้านผลส�าเร็จตามพันธกิจ ประจ�าปี 2557 จาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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Message from 
TLAA President

In 2014, life insurance business continued to 

grow with a total direct premium income of 503,851.13 

million Baht or 13.75% growth, of which 170,627.07  

million Baht was new business premium and 333,224.06 

million Baht was renewal premium. The persistency rate 

was 86%. The growth was the result of support from the 

government and private sectors. The business has         

developed life insurance products to suit the needs of 

the people at all levels, including the development and 

strengthening of distribution channels. As a result,           

income from each channel has clearly increased. The 

government sector also adopted policies to support the 

business. As a result, the contribution of life insurance 

business to the GDP of the country grew by almost 20 

times in the year 2014 in which the GDP growth was           

at 0.7%.

The operation of Thai Life Assurance Association 

in the past year was very successful. Thai Life Assurance 

Association received 2 best trade association awards 

for organizational development in 2014 by the Department 

of Business Development, the Ministry of Commerce. 

This award is another honor that will encourage TLAA to 

continue to develop all areas of its operation.

Finally, I would like to thank all government and 

private agencies, members of TLAA Board of Directors 

and Executive Board, sub-committees and medical       

advisory sub-committee for providing good cooperation 

to the implementation of activities by TLAA. I am             

confident and hope that TLAA will continue to operate 

and develop the performance according to its missions 

and to achieve all the objectives. As a result, TLAA will 

be a strong central body of life insurance business.

Thank you.

(Mr. Sara Lamsam)

President of Thai Life Assurance Association 

July 1, 2014 - June 30, 2015

The operation of Thai Life Assurance                   
Association in the past year was very successful. 
Thai Life Assurance Association received 2 best 
trade association awards for organizational           
development in 2014 by the Department of                
Business Development.
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คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
ประจ�าปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557

นายสาระ  ล่ำาซำา 
Mr. Sara  Lamsam
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
President

นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์
Mrs. Nusara  Banyatpiyaphod
อุปนายกฝ่ายบริหาร
Vice president [Administration]

นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์   
Mr. Kitti  Pintavirooj
เลขาธิการ
Secretary General

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์      
M.L. Jiraseth  Sukhasvasti 
อุปนายกฝ่ายการตลาด
Vice president [Marketing]

ดร.อภิรักษ์  ไทพัฒนกุล
Dr. Apirak  Thaipatanakul
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
Vice president [Technical]

นายโชน  โสภณพนิช
Mr.Chone  Sophonpanich
เหรัญญิก
Treasurer
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นายวิพล  วรเสาหฤท 
Mr. Vipon  Vorasowsarid
กรรมการบริหาร 
Executive Director

นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์  
Mr.Sutti  Rajitrangson
กรรมการบริหาร 
Executive Director

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ  
Mr.Bundit  Jiamanukoonkit
กรรมการบริหาร 
Executive Director

นายสหพล  สังข์เมฆ   
Mr.Sahaphon  Sangmek
กรรมการบริหาร 
Executive Director

นายเดวิด  โครูนิช
Mr. David  Korunic
กรรมการบริหาร 
Executive Director

Executive Board
As of July 1, 2013 - June 30, 2014
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นายฮาน อิก เจ
Mr. Ik Jae Han

นายสุจินต์  พงษ์ศักดิ์ 
Mr. Suchin  Phongsak

นางสาวยศวดี  หงษ์ชุมแพ 
Miss Nikkie Hongchumpae

ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา  
Dr.Chavin Iamsopana

นายเชาว์พันธุ์  พันธุ์ทอง  
Mr.Chaowphan Phanthong

นายบินายัค ดัตตา
Mr. Binayak  Dutta 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 
Mr.Chotiphat Bijananda 

นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์ 
Mr.Saran Limhiranrak 

นางจันทร์จรัส  บุญคุณ   
Mrs.Chantcharas Boonkhun

นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า
Mrs. Sally Joy O’ Hara

นายตาคูย่า มิตานิ
Mr. Takuya  Mitani 

นางสาวศิรินทิพย์  โชติธรรมาภรณ์ 
Ms. Sirinthip Chotithamaporn

นางสาวสุวิมล  ตั้งนิสัยตรง 
MS. Suwimon  Thangnisaitrong

Board of Directors

กรรมการ | Director

As of July 1, 2012 - June 30, 2013
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ฝายขอมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
Information for Business

Development Department

ฝายนโยบายและแผนงาน
Policy and Planning Department

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department

ฝายสงเสริมตัวแทนประกันชีวิต
Agency Promotion Department

ฝายประชาสัมพันธ
Public Relations Department

ฝายบัญชีและการเงิน
Accounting and Financial Department

ฝายฝกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต 
Agency Training and Development

Department

ฝายประสานงานและความรวมมือ
Cooperation and Coordination

Department

คณะกรรมการสมาคม
Board of Directors

บริษัทสมาชิก
Member Companies

คณะกรรมการบริหารสมาคม
Executive Board

คณะอนุกรรมการ
Sub-Committee

ฝายบริหารสำนักงานและบุคคล
Office Administration and

Personnel Management Department

นางบุษรา  อึ๊งภากรณ
Mrs. Busara  Ungphakorn
ผูอำนวยการ
Director

นายมงคล  เอี่ยมโภคลาภ
Mr. Mongkon  Eiamphoklarp
ผูชวยผูอำนวยการ
Assistant Director 

นายสุรศักดิ์  เจริญโลหทองดี
Mr. Surasak  Charoenlotongdee
รองผูอำนวยการ
Deputy Director 

นางยุภาภรณ  กีรติพิทยาภรณ
Mrs.Yupaporn  Keeratipitayaporn
ผูชวยผูอำนวยการ
Assistant Director 

คณะอนุกรรมการ
คณิตศาสตรประกันภัย

Actuarial
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
พิจารณารับประกันภัย

Underwriting
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ตัวแทนประกันชีวิต

Agent Training and
Development

Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณภาพ

ตัวแทนประกันชีวิต
Agent Quality

Promotion
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
ประกันภัยกลุม

Group Life
Insurance

Sub-Committee

คณะแพทยที่ปรึกษา
Medical Advisory
Sub-Committee 

คณะอนุกรรมการ
ระบบบัญชีและภาษี
Accounting and

Tax Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
สินไหมประกันชีวิต

Claims
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

Legal
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ

Public Relations
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
ลงทุน

Investment
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
การตลาดแบบตรง
Direct Marketing
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
ประกันชีวิตธนกิจ
Bancassurance
Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information
Technology

Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
Risk Management

Sub-Committee

คณะอนุกรรมการ
กำกับธุรกิจ
Compliance

Sub-Committee

แผนภูมิการบริหารงานสมาคมประกันชีวิตไทย
ประจ�าปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
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The Thai Life Association Organization Chart
As of July 1, 2012 - June 30, 2013
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กิจกรรมในรอบปี 2556-2557

1. การแต่งตั้งและมอบหมายผู ้แทนสมาคมเข้าร ่วม
กิจกรรมกับองค์กรภายนอก

 1.1 แต่งต้ังผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก 

ดังนี้   

  1) นายสาระ ล�่าซ�า นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ          

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการบริหารสมาคมประกัน      

ชีวิตไทย ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการ

เอาประกันภัยเมื่อบริษัทล ้มละลายหรือถูกเพิกถอน                

ใบอนุญาต รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพ

  2) นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย 

เป็นผู้แทน และ นายพิชา สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส�ารอง

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท�าพจนานกุรมศพัท์ประกันภัย 

ราชบัณฑิตสถาน เพื่อรวบรวมศัพท์ประกันภัย แลปรับปรุง

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ให้มีความถูกต้องทันสมัย     

มากยิ่งขึ้น

  3) นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย 

เข ้าร ่วมเป ็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด ้านการ        

ประกันภัย ของส�านักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 

การก�าหนดหลักสูตรส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในระบบ

ประกันภัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการประกันภัย

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

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 member were assigned 

to represent TLAA as members of the Life Insurance 

Fund Committee, an entity, established to protect the 

entitlements of the insurance creditors in a case that an 

insurance company is bankrupted or has its license  

revoked and to develop the efficiency of the organization.

  2) Mrs. Busara Ungphakorn, TLAA Executive Director and 

Mr. Picha Siriyodhin, Deputy Managing Director of       

Saha Life Insurance Plc., were assigned as TLAA           

representative and an alternate representative to be 

members of the Insurance Dictionary Preparation        

Committee of the Royal Institute.

  3) 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.

  กิจกรรมของสมาคมประกันชีวิตไทยในรอบปีบริหาร 
1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 ได้มีการ
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในทุกด้าน
ร่วมกับองค์กรภายนอกและบริษัทสมาชิก ดังมีราย
ละเอยีดต่อไปนี้

  Activities implemented by the Thai Life                   
Assurance Association (TLAA) during the                                
administrative year from July 1, 2013 to June 30, 
2014 to promote and develop life insurance                  
industry are as follows:
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Activities Implement by TLAA 2013-2014

  4) นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย 

เข้าร่วมเป็นคณะท�างานความรู ้เก่ียวกับการประกันภัย      

และพัฒนาข้อสอบ หลักสูตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน 

ประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตามค�าสั่งส�านักงาน คปภ. 

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และมีการประชุมคณะท�างานฯ 

ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 8/2556 

เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 ครั้งท่ี 9/2556 เมื่อวันท่ี 2 

ธันวาคม 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2557

  5) นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย 

และ นายพิชา สิริโยธิน รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท           

สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน

จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง 

ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2556         

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจาก

สมาคมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

  6) ผู้แทนคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคม

ประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นคณะท�างานวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือเตรียมจัดท�าตารางอุบัติเหตุและตารางทุพพลภาพ 

ของส�านักงาน คปภ.เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับการน�าส่ง

ข้อมูลและผลกระทบต่อการด�าเนินการของภาคธุรกิจ

  7) นายสาระ  ล�่าซ�า นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วม 

เป็นคณะท�างานก�าหนดแนวทางการออก Covered Bond 

ในประเทศไทย โดย ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

  4) 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. The working group had organized             

meetings No. 6/2556 on August 19, 2013, No. 8/2556 on 

October  

  5) Mrs. Busara Ungphakorn, TLAA Executive Director and 

Mr. Picha Siriyodhin, Deputy Managing Director of Saha 

Life Insurance Plc., were appointed members of the 

Organizing Committee of the “Crown Diamond of          

Economics: Money Is Valuable and Sustainable Economy 

2013”, organized by the Stock and Exchange of           

Thailand and TLAA as a main supporter.

  6) The representative of TLAA Actuarial Sub-Committee 

was appointed a member of the working group, set up 

to conduct a study and prepare the accident and            

disability table by the OIC.

  7) Mr. Sara Lamsam, TLAA President joined the Working 

Group to set the direction for issuing the covered bond 

in Thailand by the Office of Public Debt Management.
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กิจกรรมในรอบปี 2556-2557

  8) นายสาระ ล�่าซ�า นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้แทน 

และนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ เป็นผู ้แทนส�ารอง เข้าร่วม          

เป ็นคณะกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์  และคัดเลือก                       

ผู ้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ         

ผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่น

  9) นายสาระ ล�่าซ�า นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้แทน 

และนายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ

ลงทุนสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้แทนส�ารอง เข้าร่วม

เป็นคณะท�างานศึกษาแนวทางการพัฒนา Covered 

Bond โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 1.2 มอบหมายผู ้แทนสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร

ภายนอก ดังนี้ 

  1) ร่วมเป็นคณะท�างานเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) เพ่ือศึกษา      

ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิต ดังนี้

   (1) ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์    

    อุปนายกสมาคมประกันชีวิตไทยฝ่ายการตลาด

  8) Mr. Sara Lamsam, TLAA President and Mrs. Busara  

Ungphakorn, TLAA Executive Director joined as member 

of the Committee to Set Up Criteria and Selection of the 

business operator who has the outstanding “Call 

Center”. 

  9) Mr. Sara Lamsam, TLAA President and Mr. Anucha         

Laokwansatit, Chairman of Investment Sub-Committee 

joined as members of the Working Group to set the           

direction for issuing the covered bond in Thailand by the 

Office of Public Debt Management.

 1.2 Assigning TLAA Representatives to participate in activities 

with other agencies as follows.

  1) Assigned the following representatives to be members 

of the FATCA Working Group.

   (1) M. L. Jiraset  Suksawat

    Vice President of Thai Life Assurance Association 



รายงานประจ�าปี 2557
Annual Report 2014 15
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   (2) นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์   

     เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

   (3) นายกิตติ  ผาสุขดี 

     ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

   (4) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย

   (5) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการก�ากับธุรกิจ

   (6) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการพิจารรา

รับประกันภัย

   (7) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการระบบ

บัญชีและภาษี

   (8) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

   (9) ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการลงทุน

   (10) นายสุรศักดิ์  เจริญโล่ห์ทองดี 

     รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

   (11) นายมงคล  เอี่ยมโภคลาภ 

     ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

   (12) นางพิมพ์นิภา  สุวรรณไตรย์  

     เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  2) ร่วมประชุมกับคณะท�างานศึกษามาตรการป้องกันการ

ทุจริตเก่ียวกับการประกันภัย เพ่ือพิจารณาเสนอมาตรการ 

ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

ป้องกันปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการประกันภัย จัดโดย

ส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ณ 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

   (1) นายสาระ ล�่าซ�า 

     นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

   (2) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์

     เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

  3) ร่วมประชุมโครงสร้างข้อมูลประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จัดโดย

ส�านักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

   (1) นางสุกัญญา  ทองชื่นจิตต์  

     ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย

   (2) ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   (3) ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย

   (2) Mr. Kitti  Pintavirut

     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

   (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  Eiamphoklarp

     Assistant Director

   (12) Mrs. Pimnipa  Suwannatrai

      PR Officer

  2) 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 11, 2013.

   (1) Mr. Sara Lamsam

     TLAA President

   (2) Mr. Kitti Pintavirut

      TLAA Secretary-General

  3) Assigned the following representatives to attend a   

meeting on unit-liked and universal linked products at 

the OIC on July 9, 2013.

   (1) Mrs. Sugunya  Thongchuenchit

     TLAA Representative

   (2) Chairman of IT Sub-Committee

   (3) Chairman of Actuarial Sub-Committee
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   (4) ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย

   (5) ประธานคณอนุกรรมการกฎหมาย

   (6) ประธานคณะอนุกรรมการสินไหม

  4) ร ่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ 

ชันสูตรพลิกศพท่ีเก่ียวข้องกับการประกันชีวิต จัดโดย   

คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ส�านักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันที่  15 

กรกฎาคม 2556 ณ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค  ดังนี้

   (1) นายกิตติ  ผาสุขดี

    ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

   (2) นายอนุรัตน์  ประชุมรัตน์ 

    ประธานคณะอนุกรรมการสินไหม 

    สมาคมประกันชีวิตไทย

  5) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับร่างอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้       

ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning       

System: EWS) และมาตรการก�ากับ/แทรกแซงบริษัท

ประกันภัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ส�านักงาน 

คปภ. ดังนี้

   (1) ประธานอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี

   (2) ประธานอนุกรรมการลงทุน

   (3) ประธานอนุกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

   (4) ประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย

   (5) ประธานอนุกรรมการกฎหมาย

   (6) ประธานอนุกรรมการก�ากับธุรกิจ

   (7) คุณมงคล  เอี่ยมโภคลาภ

    ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

   (8) คุณบุญกาญจน์  รัตนาวิบูลย์

    ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

   (9) คุณมะยุรี  หงษา 

    ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

   (10) คุณพิรดา  สุทธิเวชชะกร 

    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6) ร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 

4/2556 จัดโดยส�านักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

2556 และครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556           

เพ่ือเสนอความเห็นในส่วนของภาคธุรกิจก่อนมีประกาศ

บังคับใช้ ดังนี้

   (4) Chairman of Under-writing Sub-Committee

   (5) Chairman of Legal Sub-Committee

   (6) Chairman of Claims Sub-Committee

  4) Assigned the following representatives to attend a       

hearing on life insurance-related autopsy process,          

organized by the Committee on Forensic Science, the 

Office of Law Reform on July 15, 2013 at the Software 

Park Building.

   (1) Mr. Kitti  Phasukdee

    TLAA Legal Advisor

   (2) Mr. Anurat  Prachumrat

    Chairman of Claim Sub-Committee

  5) Assigned the following representatives to attend a  

meeting on early warning system (EWS) at the OIC on 

July 25, 2013.

   (1) Chairman of Accounting and Tax System Sub-               

Committee

   (2) Chairman of Investment Sub-Committee

   (3) Chairman of Risk Management Sub-Committee

   (4) Chairman of Actuarial Sub-Committee

   (5) Chairman of Legal Sub-Committee

   (6) Chairman of Compliance Sub-Committee

   (7) Mr. Mongkon  Eiamphoklarp

    Assistant Director

   (8) Mrs. Boonkarn  Rattanawiboon

    Manager of Policy and Planning Department

   (9) Ms. Mayuree  Hongsa

    Manager of Information for Business Development 

Department

   (10) Mrs. Pirada  Suttivetchakorn

    Manager of Accounting Department

  6) Assigned the following representatives to attend a          

meeting to draft the notification of the Insurance             

Commission No. 4/2556 at the OIC on July 24, 2013 and 

No. 5/2556 on September 4, 2013.
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	 	 	 (1)	 นายสาระ		ล�่าซ�า	

	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายกิตติ		ผาสุขดี

	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นางภัทรา		ปัจฉิมะกุล

	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับธุรกิจ

	 	 	 (4)	 นายวิชาญ		โรจน์เจริญวัฒนา

	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย

	 	 	 (5)	 นายจรุง		เชื้อจินดา

	 	 	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย

	 	 	 (6)	 นายจักรกฤช		โสวภาค

	 	 	 	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย

	 	 	 (7)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี	 	

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (8)	 นางพิมพ์นิภา		สุวรรณไตรย์	

	 	 	 	 ผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการกฎหมาย

	 	 7)	 นางบุษรา	อึ๊งภากรณ์	ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย	

เข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู ้ได ้รับรางวัล

ประกันภัยดีเด่น	ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2556	

ณ	ส�านักงาน	คปภ.	เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ในการคัดเลือกบริษัท	

	 	 8)	 นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู ้อ�านวยการสมาคม

ประกันชีวิตไทย	ประสานการด�าเนินการและประชุมตาม

โครงการประกันเพื่อการออม	คุ้มครองชีวิตพอเพียง	จัดโดย

ส�านักพัฒนาสังคม	กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ	 24	 กรกฎาคม	

2556	ณ	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	(ดินแดง	2)

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 	 TLAA	President

	 	 	 (2)	 Mr.	Kitti		Phasukdee

	 	 	 	 TLAA	Legal	Advisor

	 	 	 (3)	 Mrs.	Patra		Patchimakul

	 	 		 	 Chairman	of	Compliance	Sub-Committee

	 	 	 (4)	 Mr.	Vicharn		Rojcharoenwattana

		 	 	 	 Chairman	of	Legal	Sub-Committee

	 	 	 (5)	 Mr.	Jarung		Chuachinda

	 	 	 	 Vice	Chairman	of	Legal	Sub-Committee

	 	 	 (6)	 Mr.	Juckrich		Sowapark

	 	 	 	 Legal	Sub-Committee	member

	 	 	 (7)	 Mr.	Surasak		Charoenlothongdee

	 	 	 	 TLAA	Deputy	Director

	 	 	 (8)	 Mrs.	Pimnipa		Suwannatrai

	 	 	 		 Legal	Sub-Committee	Coordinator

 

	 	 7)	 Assigned	Mrs.	 Busara	Ungphakorn,	 TLAA	Executive	

Director	to	attend	a	meeting	of	the	Selection	Committee	

of	the	Prime	Minister	Best	Insurance	Award	No.	2/2556	

on	August	9,	2556	at	the	OIC.

	 	 8)	 Mr.	Surasak	Charoenlothongdee,	TLAA	Deputy	Director,	

coordinated	the	meeting	on	insurance	for	saving	and	life	

protection	 project,	 organized	by	 the	Office	 of	 Social	

Development,	 the	Bangkok	Metropolitan	 on	 July	 24,	

2013	at	the	BMA	Career	Training	School.
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	 	 9)	 ร ่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริม	

ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยส�าหรับ

ประชาชน	และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า	OTOP	จัดโดย	

ส�านักงาน	 คปภ.	 และกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวง

มหาดไทย	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2556	ดังนี้

	 	 	 (1)	นายสาระ		ล�่าซ�า

	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	นางสาวทิพาภรณ์		พระวิสัตย์

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 	 10)	 ร่วมประชมุคณะกรรมการจดังานสปัดาห์ประกันภยั	ครัง้ท่ี	

5/2556	จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 เมื่อวันที่	 22	

สิงหาคม	2556	ดังนี้

	 	 	 (1)	นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 	 (2)	นางทิพาภรณ์		พระวิสัตย์	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 	 11)	 ร่วมประชมุคณะกรรมการการให้ความรูท้างการเงนิ	ครัง้ที	่

2/2556	 เมื่อวันท่ี	 4	 กันยายน	 2556	 ณ	 ส�านักงาน																			

เศรษฐกิจการคลัง	 เพ่ือร่วมศึกษาแนวทางการให้ความรู้

ทางการเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไป	ดังนี้

	 	 	 (1)	นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	นางสาวมะยุรี		หงษา	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

	 	 12)	 ร่วมประชุมคณะท�างานพิจารณา	 เปิดเสรีการค้าบริการ

ด้านการเงิน	 ครั้งที่	 2/2556	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2556								

ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เพ่ือให้ข้อมูลและแสดง

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต	ดังนี้

	 	 	 (1)	นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 9)	 Assigned	the	following	representatives	to	join	the	MOU	

Signing	 Ceremony	 to	 promote	 knowledge	 and																					

entitlements	of	the	people	and	OTOP	event,	organized	

by	the	OIC	and	the	Department	of	Local	Administration,	

the	Ministry	of	Interior	on	August	15,	2013.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 	 TLAA	President

	 	 	 (2)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 		 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (3)	 Mrs.	Tipaporn		Prawisat

	 	 	 	 PR	Manager

	 	 10)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 the	

meeting	to	prepare	for	the	Insurance	Week	No.	5/2556,	

organized	by	 the	General	 Insurance	Association	 on	

August	22,	2013.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Boonkarn		Rattanawiboon

	 	 	 	 Manager	of	Policy	and	Planning	Department

	 	 	 (2)	 Mrs.	Tipaporn		Prawisat

	 	 	 	 PR	Manager

	 	 11)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 the	

meeting	 of	 the	 Committee	 To	 Provide	 Financial										

Knowledge	No.	2/2556	on	September	4,	 2013	at	 the	

Office	of	Fiscal	Policy.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Ms.	Mayuree		Hongsa

	 	 	 	 Manager	of	 Information	 for	Business	Development	

Department

	 	 12)	 Assigned	the	following	persons	to	attend	the	meeting	

on	Financial	Service	Liberalization	No.	 2/2556	at	 the	

Office	of	Fiscal	Policy	on	September	4,	2013.

	 	 	 (1)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

	 	 	 	 Assistant	Director

	 	 	 (2)	 Mrs.	Boonkarn		Rattanawiboon

	 	 	 	 Manager	of	Policy	and	Planning	Department
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	 	 13)	 ร่วมงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 ครั้งที่4	ประจ�าปี	

2556	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2556	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	 	 	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี	

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	 	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 14)	 ร ่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านกฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ	 ครั้งท่ี	 8/2556	 จัดโดยส�านักงาน												

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 เมื่อวันที่	 30	 กันยายน	

2556	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายกิตติ		ปิณฑวิรุจน์	

	 	 	 	 เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายกิตติ		ผาสุขดี	 	

	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 15)	 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือแสดงความคิด

เห็นและให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขายประกันภัย

ผ่านธนาคารพาณิชย์	 จัดโดยคณะกรรมาธิการพาณิชย์

และทรัพย์สินทางปัญญา	 เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2556										

ณ	อาคารรัฐสภา	2	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายกิตติ		ผาสุขดี	 	

	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายจรุง		เชื้อจินดา	 	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

	 	 16)	 นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม

ประกันชีวิตไทย	 เข้าร ่วมประชุมแสดงความเห็นต่อ

เอกสารสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	 “แผนยุทธศาสตร์

ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของ

ชีวิต	พ.ศ.	 2557-2559”	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงแรม

รามาการ์เด้นส์

	 	 13)	 Assigned	 the	 following	persons	 to	 attend	 a	 national	

meeting	on	 the	building	of	 partnership	 in	 Thailand’s	

private	sector	to	fight	against	corruption	No.	4/2556	at	

the	IOD	on	October	8,	2013	at	the	Dusit	Thaini	Hotel.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Mr.	Surasak		Charoenlothongdee

	 	 	 	 TLAA	Deputy	Director

	 	 	 (3)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

		 	 	 	 Assistant	Director

	 	 14)	 Assigned	the	following	persons	to	attend	the	meeting	

of	the	private	and	business	law	committee	No.	8/2556	

organized	by	the	Law	Reform	Committee	on	September	

30,	2013.

	 	 	 (1)	 Mr.	Kitti		Pintavirut

	 	 	 	 TLAA	Secretary-General

	 	 	 (2)	 Mr.	Kitti		Phasukdee

	 	 	 	 TLAA	Legal	Advisor

	 	 15)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 the	

meeting	with	 the	Committee	 to	 express	 ideas	 and								

provide	 information	 on	 Bancassurance	 rules	 and									

regulations,	 organized	 by	 the	 Commercial	 and																			

Intellectual	Property	Committee	on	October	17,	2013	at	

the	Parliament	Building	2.

	 	 	 (1)	 Mr.	Kitti		Phasukdee

	 	 	 	 TLAA	Legal	Advisor

	 	 	 (2)	 Mr.	Jarung		Chuachinda

	 	 	 	 Coordination	and	cooperation	Department	Manager

	 	 16)	 Assigned	Mr.	 Surasak	Charoenlothongdee,	 Deputy	

Director	 to	 attend	 a	meeting	 of	 the	National	Health			

Assembly	on	November	7,	2013	at	the	Rama	Garden	

Hotel.
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	 	 17)	 ร ่วมประชุมกระบวนการการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	

“กรมธรรม์ประกันภัย	 200”	จัดโดยส�านักงาน	คปภ.	 เมื่อ

วันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	 	 	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	 	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นายจรุง		เชื้อจินดา	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

	 	 	 (4)	 นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 	 (5)	 ประธานอนุกรรมการสินไหม

	 	 18)	 นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม

ประกันชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริม

ธุรกิจเพ่ือสังคม	 จัดโดย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 เมื่อวันท่ี	 14	พฤศจิกายน	 2556								

ณ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

									 19)	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน	 “ประกันภัยรายย่อยเพ่ือ

ประชาชน”	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันที่ 	 25	

พฤศจิกายน	2556	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ		ล�่าซ�า	

	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 17)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 the	

meeting	on	“Insurance	Policy	200”,	organized	by	 the	

OIC	on	November	12,	2013.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

		 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

		 	 	 	 Assistant	Director

	 	 	 (3)	 Mr.	Jarung		Chuachinda

	 	 	 	 Coordination	and	cooperation	Department	Manager

	 	 	 (4)	 Mrs.	Boonkarn		Rattanawiboon

	 	 	 	 Manager	of	Policy	and	Planning	Department

	 	 	 (5)	 Chairman	of	Claims	Sub-Committee

	 	 18)	 Assigned	Mr.	 Surasak	Charoenlothongdee,	 Deputy	

Director	 to	 attend	a	consultation	meeting	 to	promote	

business	for	society,	organized	by	the	Ministry	of	Social	

Development	 and	Human	Security	 on	November	 14,	

2013	 at	 the	Department	 of	 Social	Development	 and	

Welfare.

	 	 19)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	participate	

the	launching	ceremony	of	the	“Micro	Insurance	for	the	

People”	event,	organized	by	the	OIC	on	November	25,	

2013	at	the	Sirikit	Convention	Center.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 	 TLAA	President
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	 	 	 (2)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	 	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (4)	 นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (5)	 นายจรุง		เชื้อจินดา	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ	

	 	 	 (6)	 นางบุญกาญจน์		รัตนาวิบูลย์

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 	 (7)	 นางสาวมะยุรี		หงษา	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

	 	 	 (8)	 นายปราชญาวุธ		อามาตย์	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 (9)	 นางสาวจิราภรณ์		นาคประกอบ

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

	 	 20)	 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าว	 “โครงการ

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล										

ปีใหม่	 2557”	 จัดโดยส�านักงาน	 คปภ.	 เมื่อวันท่ี	 17	

ธันวาคม	2556	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสาระ		ล�่าซ�า	

	 	 	 	 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 21)	 ร่วมประชุมหารือแผนงานการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตประจ�าปี	2557	จัดโดยส�านักงาน	คปภ.	 เมื่อวันที่	12	

กุมภาพันธ์	2557	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	 	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นางสาวมะยุรี		หงษา	 	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

	 	 	 (4)	 นางสาวนิอร		ศิริเลิศพิทักษ์	

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

	 	 	 (2)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (3)	 Mr.	Surasak		Charoenlothongdee

		 	 	 	 TLAA	Deputy	Director

	 	 	 (4)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

	 	 	 	 Assistant	Director

	 	 	 (5)	 Mr.	Jarung		Chuachinda

	 	 	 	 Coordination	and	cooperation	Department	Manager

	 	 	 (6)	 Mrs.	Boonkarn		Rattanawiboon

	 	 	 	 Manager	of	Policy	and	Planning	Department

	 	 	 (7)	 Ms.	Mayuree		Hongsa

		 	 	 	 Manager	of	Information	for	Business	Development	

Department

	 	 	 (8)	 Mr.	Pratyawut		Amart

	 	 	 	 IT	Manager

	 	 	 (9)	 Ms.	Jiraporn		Nakprakorb

		 	 	 	 Policy	and	Planning	Officer.

	 	 20)	 Assigned	the	following	persons	to	attend	the	launching	

ceremony	and	press	conference	of	 “New	Year	Road	

Safety	Campaign”	organized	by	the	OIC	on	December	

17,	2013.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 	 TLAA	President

	 	 	 (2)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 21)	 Assigned	the	following	persons	to	attend	a	meeting	to	

develop	a	plan	to	regulate	life	insurance	products	2014	

organized	by	the	OIC	on	February	12,	2014.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

	 	 	 	 Assistant	Director

	 	 	 (3)	 Ms.	Mayuree		Hongsa

	 	 	 	 Manager	of	Information	for	Business	Development	

Department

	 	 	 (4)	 Ms.	Niorn		Sirilertpitak

	 	 	 	 Information	for	Business	Development	officer
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	 	 22)	 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดท�า	Proxy	Voting	Guidelines	

for	 Thai	 Institutional	 Investors	 จัดโดยส�านักงาน									

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

เมื่อวันท่ี	 26	มีนาคม	2557	ณ	อาคารส�านักงาน	ก.ล.ต.	

ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	 	 	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายมงคล		เอี่ยมโภคลาภ	 	

	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 23)	 ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นพิจารณา	 (ร่าง)	 ข้อเสนอ									

เพ่ือการปฏิรปูระบบสขุภาพ	ภายใต้การปฏริปูประเทศไทย	

จัดโดย	ส�านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ	 เมื่อ

วันที่	21	มีนาคม	2557	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสหพล		สังข์เมฆ

	 	 	 	 กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 24)	 ร่วมงานประกาศรางวัลตราสารหน้ียอดเย่ียมประจ�าป	ี

2556	 จัดโดย	 สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย	 เมื่อวันที	่											

1	 เมษายน	 2557	ณ	 โรงแรมแกรนด์	 ไฮเอท	 เอราวัณ	

กรุงเทพฯ	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายกิตติ		ปิณฑวิรุจน์	 	

	 	 	 	 เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายอนุชา		เหล่าขวัญสถิตย์	

	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการลงทุนสมาคมประกันชวิีตไทย

	 	 22)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 the	

press	conference	on	“Proxy	Voting	Guidelines	for	Thai	

Institutional	 Investors”,	organized	by	 the	Office	of	 the	

Securities	 and	Exchange	Commission	 on	March	 26,	

2014	at	the	Office	of	SEC.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Mr.	Mongkon		Eiamphoklarp

	 	 	 	 Assistant	Director

	 	 23)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 a	

meeting	on	health	care	reform	on	March	21,	2014	at	the	

Impact,	Muangthong	Thani.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sahaphol		Sangmek

	 	 	 	 Member	of	Executive	Board

	 	 	 (2)	 Mr.	Surasak		Charoenlothongdee

	 	 	 	 TLAA	Deputy	Director

 

	 	 24)	 Assigned	 the	 following	 representatives	 to	 attend	 a					

ceremony	to	announce	the	best	debt	instrument	award	

for	2013,	organized	by	the	Thai	Bond	Market	Association	

on	April	1,	2014	at	the	Grand	Hyatt	Hotel.

	 	 	 (1)	 Mr.	Kitti		Pintavirut

		 	 	 	 TLAA	Secretary-General

	 	 	 (2)	 Mr.	Anucha		Laokwansatit

	 	 	 	 Chairman	of	Investment	Sub-Committee
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	 	 25)	 นายสุรศักดิ์	 เจริญโล่ห์ทองดี	 รองผู้อ�านวยการสมาคม

ประกันชีวิตไทย	 เข้าร ่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก

ประจ�าปี	ครั้งที่	47	จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	24	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมดุสิตธานี

	 	 26)	 นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู ้อ�านวยการสมาคมประกัน										

ชีวิตไทย	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลคุณวุฒิ

ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ	NAA	ครั้งที่	14	ประจ�าปี	2556	

จัดโดย	สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน	

เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2557	ณ	ห้องแกรนด์	 ไดมอนด์							

บอลรูม	อิมแพค	เมืองทองธานี

	 	 27)	 ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง	 การเผยแพร่ข้อมูลการ						

เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย								

จัดโดยส�านักงาน	คปภ.	 เมื่อวันท่ี	 20	พฤษภาคม	2557	

ดังนี้

	 	 	 (1)	 นางบุษรา		อึ๊งภากรณ์	 	 	

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายกิตติ		ผาสุขดี	 	

	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (3)	 นางสาวมะยุรี		หงษา	 	 	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

	 	 28)	 ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	 6	พ.ศ.	 2556	

เมื่อวันที่	 17-18	 มิถุนายน	 2557	ณ	 ศูนย์การประชุม

สหประชาชาติ	(UN)	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นายสหพล		สังข์เมฆ	 	

	 	 	 	 กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 	 (2)	 นายสุรศักดิ์		เจริญโล่ห์ทองดี	 	

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

	 	 29)	 นางบุษรา	 อึ๊งภากรณ์	 ผู ้อ�านวยการสมาคมประกัน										

ชีวิตไทย	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน					

แผนพัฒนาการประกันภัย	ครัง้ที	่1/2557	จดัโดย	ส�านักงาน	

คปภ.	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2557

	 	 25)	 Assigned	Mr.	 Surasak	 Charoenlothongdee,	 TLAA		

Deputy	Director	 to	attend	 the	general	meeting	of	 the	

Thai	Chamber	of	Commerce	No.	47	on	April	24,	2014	

at	the	Dusit	Thani	Hotel.

	 	 26)	 Assigned	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	 TLAA	Executive	

Director,	 to	 attend	 the	 ceremony	 to	 present	 the	 14th	

honorable	certificates	to	the	best	agents	(NAA)	2014,	

organized	 by	 the	 Association	 of	 Insurance	 and																			

Financial	Advisors

	 	 27)	 Assigned	 representatives	 to	attend	a	meeting	on	 the	

disclosure	of	 information	 relating	 to	 the	 revocation	of	

agency/broker	 license,	organized	by	the	OIC	on	May	

20,	2014.

	 	 	 (1)	 Mrs.	Busara		Ungphakorn

	 	 	 	 TLAA	Executive	Director

	 	 	 (2)	 Mr.	Kitti		Phasukdee

		 	 	 	 TLAA	Legal	Advisor

	 	 	 (3)	 Ms.	Mayuree		Hongsa

	 	 	 	 Manager	of	Information	for	Business	Development	

Department

	 	 28)	 Assigned	the	following	representatives	to	attend	the	6th 

National	Health	Assembly	2013	between	June	17-18,	

2014	at	the	UN	Convention	Center.

	 	 	 (1)	 Mr.	Sahaphol		Sangmek

	 		 	 	 Member	of	Executive	Board

	 	 	 (2)	 Mr.	Surasak		Charoenlothongdee

	 	 	 	 TLAA	Deputy	Director

	 	 29)	 Assigned	Mrs.	Busara	Ungphakorn,	 TLAA	Executive	

Director	 to	 attend	 the	meeting	 on	 Insurance	Master	

Plan	Development	Steering	Committee,	organized	by	

the	Office	of	Insurance	Commission	on	December	22,	

2012.
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2. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานบริษัท
สมาชิก

 การสัมมนา / บรรยายพิเศษ

	 2.1			จัดสัมมนาเรื่อง	 แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	 และกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 29	

พฤศจิกายน	2556	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย	จ�านวน

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	120	คน

	 2.2	 จัดสัมมนาเรื่อง	 การสร้างทีมงาน	 (Team	Building)	 เรื่อง	

พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต		

เมื่อวันที่	25-26	ตุลาคม	2556	ณ	โรงแรมสายธารรีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	

จ�านวน	30	คน	และเรื่อง	วิธีการสร้างทีม	&	กระตุ้นการท�างาน	(Team	

Building	&	Motivation)	วันที่	12	ธันวาคม	2556	ณ	โรงแรมเจ้าพระยา	

ปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก

	 2.3	 จัดบรรยายวิชาการเรื่อง	 ความรู ้เรื่องโรคกับการประกัน

สุขภาพกลุ่ม	 ครั้งท่ี	 3	 เพ่ือพิจารณาสินไหมประกันสุขภาพในกลุ่ม								

โรคต้อต่างๆ	 และสายตา	 โรคท่ีเป็นมาแต่ก�าเนิด	 และวิธีการรักษา						

แบบใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	18	ตุลาคม	2556		ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคม

ประกันชีวิตไทย

2. Activities Organized to Promote and Develop          
Knowledge for Staff of TLAA and Member                       
Companies
 Seminar/Special Lecture

	 2.1	 Organized	 a	 seminar	 on	 “Practical	Guidelines	 for	 Anti-	

Money	 Laundering	 and	 Financing	 of	 Terrorism	 Law	No.	 2”	 on											

November	29,	2013	at	TLAA	Meeting	Room	on	the	7th	Floor.	

	 2.2	 Organized	a	seminar	on	 “Team	Building”	 to	develop	 the	

potential	 of	Agency	Quality	 Promotion	Sub-Committee	members	

between	October	25-26,	2013	at	the	Sai	Tharn	Resort	Hotel,	Chol	

Buri	Province	and	“Team	Building	&	Motivation”	on	December	12,	

2013	at	the	Chao	Phraya	Park	Hotel.

	 2.3	 Organized	 the	 3rd	 seminar	 on	 “Disease	Knowledge	and	

Group	Insurance”	on	October	18,	2013	at	TLAA	Building.
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	 2.4	 จัดสัมมนาเรื่อง	Own	 Risk	 and	 Solvency	 Assessment	

(ORSA)	 ของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ร่วมกับ	

KPMG,		EY,		Milliman		และส�านักงาน	คปภ.	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	

2556		ณ	โรงแรมสยามเคมพินสกี	กรุงเทพฯ	

	 2.5	 จัดบรรยายวิชาการเรื่อง	 รู ้ทัน	 Fraud	 	 Claim	 หัวข้อหลัก

เทคนิคในการเจรจางานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต	 การพิจารณา

ความจ�าเป็นทางการแพทย์ในทางปฏิบัติ	 ระยะเวลาการนอนพักใน					

โรงพยาบาล	(Length	of	Stay)	ที่เหมาะสม	และกรณีศึกษาการบริหาร

จัดการเคลมทุจริต	เมื่อวันที่	19	พฤศจกิายน	2556	ณ	ห้องประชุมชัน้	7	

สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.6	 จัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการลงทุน	เรื่อง	IFRS	มาตรฐาน

บัญชีใหม่ส�าหรับนักลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต	 เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	

2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.4	 Organized	 the	 seminar	 on	 “Own	 Risk	 and	 Solvency													

Assessment	(ORSA)	by	the	Risk	Management	Sub-Committee	and	

KPMG,	EY,	Miliman	and	the	OIC	on	November	22,	2013	at	the	Siam	

Kempinski	Hotel,	Bangkok.

	 2.5	 Organized	a	 lecture	on	“Understanding	Fraud	Claim”	on	

November	19,	2013	at	TLAA	Buidling.

	 2.6	 The	TLAA	Investment	Sub-Committee	organized	a	seminar	

on	“IFRS:	New	Accounting	Standard	for	Investors	in	Life	Insurance	

Business”	on	March	6,	2014	at	TLAA	Building.

Activities Implement by TLAA 2013-2014
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	 2.7	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 KMTLAA	 (Knowledge						

Management	 Trainer	 Attitude	 Assurance)	 เมื่อวันที่	 16-17	

ธันวาคม	2556		ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.8	 จดัประชมุวิชาการประจ�าปี	เวชศาสตร์ประกันชวิีตไทย	ครัง้ที	่12	

(TIMAC-12)	 โดยมีการอภิปรายและบรรยายเก่ียวกับโรคที่พบบ่อย						

ในการพิจารณารับประกันภัยและสินไหมฯ	 โดยแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ

สาขาต่างๆ	 จาก	 โรงพยาบาลจุฬา	 โรงพยาบาลต�ารวจ	 โรงพยาบาล

บ�ารุงราษฎร์	โรงพยาบาลพญาไท	2	และกรรมการแพทย์ที่ปรึกษาของ

สมาคม	 เมื่อวันท่ี	 12-13	 มีนาคม	 2557	ณ	 โรงแรม	 Swissotel	 Le							

Concorde	กรุงเทพฯ

	 2.9	 จดัสมัมนาเร่ือง	การรบัประกันภัยกลุม่ผูส้งูวัยและการพิจารณา

สัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพ	และเรื่องรับประกันภัยอย่างไร	 จึงจะช่วยลด

ปัญหาในการจ่ายค่าสินไหมฯ	 เพ่ือเตรียมการรองรับการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย	 เมื่อวันอังคารที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2557								

ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.7	 Organized	 a	 workshop	 on	 “KMTLAA	 (Knowledge																		

Management	 Trainer	 AttitudeAssurance)	 between	 December										

16-17,	2013	at	TLAA	Building.

	 2.8	 Organized	the	12	TIMAC-12	between	March	12-13,	2014	

at	 the	Swissotel	Le	Concorde,	Bangkok.	The	speakers	were	from	

Chulalongkorn	Hospital,	 Police	Hospital,	 Bumrungrad	Hospital,	

Phayathai	II	and	members	of	TLAA	Medical	Advisory	Committee.

	 2.9	 Organized	a	 seminar	 on	 “Group	Underwriting	on	Aging	

Group	 and	Health	Rider	 and	How	 to	Decrease	Claim	Payment		

Problems”	on	February	4,	2014	at	TLAA	Building.
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	 2.10	จัดบรรยายวิชาการเพ่ือให้ความรู ้กับคณะอนุกรรมการ

คณิตศาสตร์ประกันภัย	 ในหัวข้อ	Operational	 Risk,	 Liquidity	Risk	

and	Group	Risk	under	Solvency	II	(RBC	Singapore)	เมื่อวันที่	21	

เมษายน	พ.ศ.	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.11	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 พิจารณาสินไหมอย่างไร	 ให้

ถูกต้อง	และ	 ถูกใจ...ไร้ข้อโต้แย้ง	 เมื่อวันที่	 16-17	พฤษภาคม	2557							

(2	วัน	1	คืน)	ณ	เดอะเกรซอัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม

	 2.12	จัดโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพนักประชาสัมพันธ์	 เรื่อง	Get	

ready	 for	 Digital	 TV	 หัวข้อแนวโน้มตลาดดิจิทัล	 ทีวี	 และเจาะลึก

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป..พร้อมวางแผนสื่อในยุคดิจิทัล	 เมื่อ						

วันที่	13	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.13	จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง	Digitization	 for	 Life	 Insurance	

Business	and	case	 studies	 เพ่ือปรับตัวให้รองรับกับเทคโนโลยีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง	 เมื่อวันท่ี	 23	พฤษภาคม	 2557	ณ	 โรงแรมสยาม	

เคมปินสกี้	กรุงเทพฯ

	 2.10	 Organized	a	 lecture	on	Operational	Risk,	 Liquidity	Risk	

and	Group	Risk	 under	Solvency	 II	 (RBC	Singapore)	 on	April	 21,	

2014	at	TLAA	Building.

	 2.11	 Organized	a	workshop	on	“How	to	Process	Claim	Correctly	

and	Without	 Dispute”	 between	May	 16-17,	 2014	 at	 the	Grace										

Amphawa,	Samut	Songkram.

	 2.12	 Organized	a	project	to	increase	the	potential	of	PR	officers	

on	“Get	Ready	for	Digital	TV”	on	June	13,	2014	at	TLAA	Building.

	 2.13	 Organized	a	 seminar	 on	 “Digitization	 for	 Life	 Insurance	

Business	 and	 Case	 Studies”	 on	 May	 23,	 2014	 at	 the	 Siam																

Kempinski	Hotel,	Bangkok.
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	 2.14	จัดสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติเรื่อง

การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าส�าหรับสถาบัน									

การเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต	 เมื่อวันที่	 17	 มิถุนายน	 2556															

ณ	ห้อง	Salon	A-B	โรงแรม	Swissotel	Le	Concord	ถนนรัชดาภิเษก

	 2.15	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การปรับปรุงแนวทางการ

อบรมเตรียมสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	

โดยน�าข้อสอบระดับยากมาพิจารณา	 และท�าสรุปเป็นพรีเซนเทชั่น								

ให้กับบริษัทประกันชีวิตใช้เป็นสื่อการอบรม	เมื่อวันที่	26-27	มิถุนายน	

2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.16	จัดสัมมนา	“Happy	Workplace	คนส�าราญ	งานส�าเร็จ”	เมื่อ

วันที่	24	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 2.17	จัดสัมมนาเร่ือง	Overseas	 investing	 for	 Thai	 insurance	

companies	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	สมาคม

ประกันชีวิตไทย

	 2.14	 Organized	a	seminar	on	customer	 identification	process	

by	financial	 institutions	and	life	 insurance	companies	on	June	17,	

2013	at	the	Swissotel	Le	Concorde	Hotel.

	 2.15	 Organized	 a	 workshop	 on	 “Life	 Insurance	 Agency															

License	Training	and	Exams”	between	June	26-27,	2014	at	TLAA	

Building.

	 2.16	 Organized	a	seminar	on	“Happy	Workplace”	on	June	24,	

2014	at	TLAA	Building.

	 2.17	 Organized	 a	 seminar	 on	 “Overseas	 Investing	 for	 Thai									

Insurance	Companies”	on	June	30,	2014	at	TLAA	Building.
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	 2.18	จัดสัญจรเ ย่ียมแพทย ์ โรงพยาบาลกรุ ง เทพราชสีมา																							

โรงพยาบาล	ป.แพทย์นครราชสีมา	และโรงพยาบาล	เซนต์เมรี่	จังหวัด

นครราชสีมา	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ	การจัดบรรยาย	และ

ตอบข้อซักถามให้กับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคณะแพทย์พยาบาล

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	12-13	มิถุนายน	2557	

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
	 3.1	 จัดงาน	 “สื่อมวลชนสัมพันธ์”	 ซึ่งเป็นการด�าเนินงานด้าน

สื่อมวลชน	 สัมพันธ์ควบคู่กับการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม	ณ	 โรงเรียน	

บ้านท่าระพา	พร้อมทั้งแถลงข่าวเรื่อง	“Micro	Insurance”	ณ	โรงแรม

แคนทารี	จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	1-2	มิถุนายน	2556

	 3.2	 จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่	14	(พ.ศ.	2556)	โดยจัด

กิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	

ระหว่างวันที่	24-25	กรกฎาคม	2556	ผู้บริจาคโลหิต	รวมทั้งสิ้น	3,258	

ราย	ปริมาณโลหิต	 1,303,350	ซี.ซี.	 และกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่ง

ชาติ	ระหว่างวันที่	27-28	กรกฎาคม	2556	ณ	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

รังสิต	 มีผู ้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต	 538	 ราย	 จ�านวนเงินเอา

ประกันภัย	 63,692,570.70	 บาท	 และจ�านวนเบี้ยประกันภัย	

21,250,571.26	บาท

	 2.18	 Doctor	and	hospital	visit	to	Bangkok	Ratchasima	Hospital,	

P.	 Phathya	Nakhon	Ratchasima	Hospital	 and	St.	Mary	Hospital,	

Nakhon	Ratchasima	between	June	12-13,	2014.

3. Public Relations Activities
	 3.1	 Organized	“Press	Relations”	event,	CSR	activities	at	Tha	

Rapha	School	and	a	press	conference	on	“Micro	Insurance”	at	the	

Kantary	Hotel,	Prachinburi	between	June	1-2,	2013.

	 3.2	 Organized	 the	 14th	 National	 Life	 Insurance	Day	 2013									

between	July	24-25	(Blood	donation)	and	between	July	27-28,	2013	

at	 the	 Future	Park	Rangsit	 Shopping	Center	 to	 disseminate	 life											

insurance	knowledge	to	the	public.
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	 3.3	 การเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจ�าปี	2556	และ

เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร	 เมื่อวันที่	 5	

สิงหาคม	2556	ณ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

	 3.4		 การสนับสนุนจัดท�าจุลสารสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ						

ที่ปรึกษาการเงิน	 เป็นจ�านวนเงิน	 50,000	 บาท	 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและความรู ้ต่างๆ	 ในธุรกิจประกันชีวิต	 มอบให้กับสมาชิก

สมาคมตัวแทนฯ	 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ตามท่ีได้รับหนังสือ	 เมื่อวันที	่

27	สิงหาคม	2556	

	 3.5	 การเข้าร่วมโครงการประกันเพ่ือการออม	 คุ ้มครองชีวิต											

พอเพียง	 ของกรุงเทพมหานคร	 เพ่ือเสริมสร้างวินัยการออม	 และ											

เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงการประกัน

ชีวิตได้มากข้ึน	 โดยร่วมแถลงข่าวและลงนามในบันทึกความร่วมมือ	

(MOU)	ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	วันที่	 29	สิงหาคม	2556	การ	

จัดงานเปิดตัวโครงการขึ้น	 ที่สนามกีฬาไทย–ญ่ีปุ่น	 ดินแดง	 วันท่ี	 9	

กันยายน	2556	การจัดงาน	รวมพลคนกรุงเทพ	รักการออม	ณ	โรงแรม

มิราเคิล	 แกรนด์	 หลักสี่	 เมื่อวันท่ี	 14	 กันยายน	 2556	 และกิจกรรม	

Road	Show	ไปยังส�านักงานเขตต่างๆ	รวม	10	แห่ง

	 3.3	 Participated	in	the	“Outstanding	Trade	Association	Award	

Competition	 2013”	 and	 received	 the	 best	 trade	 association	 for								

administration	 award	 from	 the	 Department	 of	 Business																																				

Development	on	August	5,	2013.

	 3.4	 Donated	50,000	Baht	to	the	Thai	Association	of	Insurance	

Agents	and	Financial	Advisors	to	support	its	project	to	publish	life	

insurance	booklets	for	members	all	over	the	country.

	 3.5	 Participated	 in	 the	“Insurance	for	Saving	and	Sufficiency	

Protection	 Project”,	 initiated	 by	 the	 Bangkok	 Metropolitan																									

Administration	 to	 educate	 Bangkokians	 and	 BMA	 staff	 and																	

employees	 to	 have	 financial	 disciplines	 and	 saving.	 The	MOU							

signing	ceremony	and	press	conference	was	held	on	August	29,	

2013	and	the	event	was	launched	at	the	Thai-Japanese	Stadium	on	

September	 9,	 2013.	 An	 event	 all	 “Bankokians	 for	 Saving”	was												

organized	at	the	Miracle	Grand	Hotel	on	September	14,	2013.	Road	

shows	to	various	districts	were	also	organized.
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	 3.6	การออกบธูประชาสมัพันธ์	และเชญิบรษิทัสมาชกิร่วมจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 ในกิจกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย											

บางขุนพรหม	 เมื่อวันที่	 6	มิถุนายน	2556	และวันท่ี	 12	พฤศจิกายน	

2556

	 3.7	 การเข้าร่วมงาน	Thailand	Smart	money	ปี	2013	ณ	ศนูย์การค้า	

เซ็นทรัล	เวิลด์	เมื่อวันที่	12-15	ธันวาคม	2556	

	 3.8	 จัดงานสัมมนาผู้สื่อข่าวในกรุงเทพ	 ประจ�าปี	 2556	 หัวข้อ

วางแผนก่อนแก่	 ดูแลชีวิตก่อนตาย	 เมื่อวันท่ี	 17	 กุมภาพันธ์	 2557											

ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	ถนนรัชดาภิเษก

	 3.9		การเข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนจ�านวน	62,347.25	

บาท	 ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ปี	 2557	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ						

ภาคธุรกิจประกันภัยในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยตามที่

คณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี	 2554	 -	 2563	 เป็นทศวรรษแห่งความ

ปลอดภัยทางถนน

	 3.6	 Set	 up	 exhibition	 booth	 at	 the	 “Investment	Day”	 event,										

organized	by	the	Bank	of	Thailand.	The	BoT	invited	life	insurance	

companies	and	securities	companies	to	introduce	their	products	to	

the	staff	of	BoT	on	June	6	and	November	12,	2013.

	 3.7	 Participated	 in	 the	 “Thailand	Smart	Money	 2013”	 at	 the	

Central	World	Department	Store	between	December	12-15,	2013.

	 3.8	 Organized	 a	press	 conference	 for	 reporters	 in	Bangkok	

under	the	theme	“Take	Care	of	Life	Before	Death”	on	February	17,	

2014	at	the	Emerald	Hotel.

	 3.9	 Participated	in	activities	and	donated	62,347.25	Baht	to	the	

campaign	 to	 reduce	 the	number	of	 accidents	during	holidays	 in	

2014,	 organized	 by	 the	 OIC	 to	 promote	 good	 image	 for	 the													

business	and	road	safety	in	accordance	with	the	announcement	of	

the	cabinet.
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	 3.10	การเข้าร่วมออกบูธงานฉลอง	16	ปี	มหกรรมปลดหนี้ทั่วไทย	

ของส�านักงาน	 คปภ.	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 วันท่ี	 29-30	

มีนาคม	2557	จังหวัดกรุงเทพฯ	วันที่	26	เมษายน	2557		จังหวัดชลบุรี	

วันที่	31	พฤษภาคม	2557	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และวันที่	28	มิถุนายน	

2557	จังหวัดพิษณุโลก	

	 3.11	การเข้าร่วมออกบธูงานประชมุวิชาการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิ

ของส�านักงาน	คปภ.	เมือ่วันท่ี	24-25	มถุินายน	2557	ณ	ศนูย์นทิรรศการ	

และการประชุมไบเทค

	 3.12	การลงโฆษณาในวารสาร	 นิตยสารต่างๆ	 ในวาระครบรอบ

ตามความเหมาะสมโดยการพิจารณาการสนบัสนนุของคณะอนุกรรมการ	

ประชาสัมพันธ์ท่ีได้ของบประมาณจากคณะกรรมการสมาคมประกัน

ชีวิตไทย

	 3.13		การปรับปรุงหนังสือคู่มือการประกันชีวิตกลุ่มให้มีเนื้อหา

สาระที่ทันสมัยมากย่ิงขึ้น	 โดยการจัดพิมพ์ครั้งท่ี	 2	 จ�านวนพิมพ์	

10,000	เล่ม	เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป

4. การสนับสนุนด้านการศึกษา

	 3.10	 Set	up	exhibition	booth	in	an	event	to	promote	a	relief	of	

debt	burden	of	people	all	over	the	country,	organized	by	the	OIC	

between	March	29-30,	2014	in	Bangkok,	April	26,	2014	in	Chol	Buri,	

May	31,	2014	in	Surat	Thani	and	May	28,	2014	in	Pitsanuloke.

	 3.11	 Set	 up	 exhibition	 booth	 at	 the	 National	 Emergency											

Medicine	Meeting,	organized	by	the	OIC	between	June	24-25,	2014	

at	BITEC	Convention	Center.

	 3.12	 Placed	 advertisements	 in	 various	 magazines	 and															

publications	on	the	anniversary	that	TLAA	sees	proper	as	advised	

by	the	Public	Relations	Sub-Committee.

	 3.13	 Improved	 the	 content	 of	 life	 insurance	manual	 in	 the												

second	edition,	 printed	10,000	 volumes	 to	be	distributed	 to	 the	

public.

4. Educational Promotion Projects:
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	 4.1		ในปีบริหาร	2556-2557	ได้มอบทุนและรางวัลการศึกษา	รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น	392,000	บาท	ดังนี้

	 	 (1)		ทุนการศึกษา	ทุนละ	10,000	บาท	จ�านวน	21	ทุน	เป็นเงิน	

210,000	บาท	

	 	 (2)		รางวัลการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย	 รางวัลละ	

5,000	บาท	จ�านวน	7	รางวัล	เป็นเงิน	35,000	บาท	

	 	 (3)		รางวัลการศึกษาของ	The	Oriental	Life	Insurance	Cul-

tural	Development	Center	 (OLICD)	 รางวัลละ	5,000	

บาท	จ�านวน	7	รางวัล	เป็นเงิน	35,000	บาท

	 	 (4)		รางวัล	ASA	COURSE	I	รางวัลละ	7,000	บาท	จ�านวน	10	

รางวัล	เป็นเงิน	70,000	บาท		

	 	 (5)		รางวัล	ASA	COURSE	II	รางวัลละ	7,000	บาท	จ�านวน	6	

รางวัล	เป็นเงิน	42,000	บาท	บาท	

	 4.2		 การสนับสนุนเงินจ�านวน	 1	 ล้านบาท	 ในโครงการแข่งขัน	

“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	 :	 เงินทอง	 ของมีค่า	 และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	2556	ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ระหว่างวันที่	31	สิงหาคม	-	1	กันยายน	2556	ณ	โรงเรียน

สตรีวิทยา	2	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการเงิน	การลงทุน	และ

การประกันชีวิต	 แก่เยาวชนระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว

ประเทศ

	 4.1	 In	2013-2014,	TLAA	donated	a	total	amount	of	392,000	Baht	

as	scholarships	and	educational	awards	as	follows:

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

Baht.

	 	 (2)	 7	 educational	 awards	 at	 5,000	 Baht	 each,	 totaling	

35,000	Baht.

	 	 (3)	 7	 scholarships	 at	 5,000	Baht	 each,	 totaling	 35,000	

Baht,	supported	by	the	Oriental	Life	Insurance	Cultural	

Development	Center	(OLICD).

	 	 (4)	 10	ASA	Course	 I	 educational	 awards	 at	 7,000	Baht	

each,	totaling	70,000	Baht.

	 	 (5)	 7	ASA	Course	 II	 educational	 awards	 at	 7,000	Baht	

each,	totaling	42,000	Baht.

	 4.2	 Provided	 1	 million	 Baht	 financial	 support	 to	 the	 5th																	

“Economic	Crown	Diamond:	Money	 Is	 Valuable	 and	Sufficiency	

Economy	2013	Academic	Quiz	Project”,	organized	by	the	Office	of	

the	Securities	and	Exchange	Commission	to	promote	knowledge	on	

financial	 management,	 investment	 and	 life	 insurance	 among												

students	of	primary	and	secondary	schools	nationwide.
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	 4.3	 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

ประกันชีวิตส�าหรับเยาวชน	 เพ่ือจัดท�าเน้ือหาใช้เป็นคู่มือส�าหรับเด็ก

นักเรียนในโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:	 เงินทอง	

ของมีค่า	และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

5.  การส่งเสริมสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิต

	 5.1		การเสนอปรับปรุงคลังข ้อสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทน

ประกันชีวิต	ของส�านักงาน	คปภ.	ส�าหรับข้อที่มีอัตราการสอบไม่ผ่าน

เกินกว่าร้อยละ	70	ขึ้นไป	โดยปรับปรุงให้มีความชัดเจนขึ้นจ�านวน	39	

ข้อ		ตัดออกจากคลังข้อสอบ	จ�านวน		22	ข้อ	และคงเหลืออีก	40	ข้อ	ให้

ใช้ได้ตามปกติ	

	 5.2		การจัดท�าคู่มือเสริมความรู้การประกันชีวิตเพ่ือให้วิทยากร

ของบริษัทประกันชีวิตใช้เป็นแนวทางในการอบรมผู้สมัครสอบ	 ใน	 4	

หัวข้อ	 ได้แก่	 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกันชีวิต	ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 	พระราชบัญญัติประกันชีวิต	และจรรยาบรรณและ

ศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

	 4.3	 Laid	 out	 a	plan	 to	publish	 “Life	 Insurance	Knowledge”	

books	for	school,	universities	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:

	 5.1	 Proposed	 to	 improve	 the	 agency	 exam	 questions																							

database	maintained	by	the	Office	of	Insurance	Commission.

	 5.2	 Published	 life	 insurance	manual	 for	 speakers	 of	 life																	

insurance	companies	that	covers	4	topics,	i.e.,	general	knowledge	

of	life	insurance,	the	Civil	and	Commercial	Code,	Life	Insurance	Act	

and	Life	Insurance	Agency	Ethics.
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	 5.3		การจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาต	ิ

(TNQA)	ครั้งท่ี	 31	ประจ�าปี	 2557	 จ�านวน	 2,910	คน	 เมื่อวันท่ี	 20	

มิถุนายน	2557	ณ	ห้องรอยัลจูบิลี่	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

	 5.4	 การจัดสอบความรู้ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในส่วนภูมิภาค	 โดยได้เปิดศูนย์สอบ

จ�านวน	51	จังหวัด	66	ศูนย์สอบ	และ	เพิ่มรอบสอบจากเดือนละ	1	ครั้ง

เป็นเดอืนละ	2	คร้ัง	จ�านวน	15	จงัหวัด	ได้แก่	จงัหวัดเชยีงใหม่		ขอนแก่น		

ชลบุรี	 สงขลา	 พิษณุโลก	น่าน	 นครราชสีมา	 อุบลราชธานี	 อุดรธาน	ี	

กาฬสินธุ์	สุราษฎร์ธานี	ภูเก็ต	นครศรีธรรมราช	จันทบุรี		และระยอง	เริ่ม

ตั้งแต่เดือนกันยายน	2556		เป็นต้นไป

	 5.5	 โครงการอบรมเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกัน

ชีวิต	 ก�าหนดผู้สมัครขั้นต�่า	 20	 คน	 โดยผู้สมัครสามารถเลือกอบรม

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตพร้อมติวสอบหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

	 	 (1)		วันศุกร์อบรมความรู้หลักสูตรขอรับฯ	 6	 ชม.	 ตั้งแต่เวลา	

09.00-12.00	น.	และ	13.00-16.00	น.	พร้อมรับหนังสือ

รับรองฯ

	 	 (2)		วันเสาร์	ช่วงเช้า	ติวสอบ	5	ชม.	ตั้งแต่เวลา	09.00-12.00	

และ	13.00-15.00	น.

	 	 (3)	 วันเสาร์	ช่วงบ่าย	สอบความรู้ฯ		2	ชม.	ตั้งแต่เวลา	15.15-

17.15	น.

	 5.6		การสอบตัวแทนประกันชีวิตของสมาคมประกันชีวิตไทย	

ตั้งแต่	 1	มกราคม	 ถึงวันท่ี	 	 31	 ธันวาคม	2556	มีผู้สมัครสอบทั้งส้ิน	

122,720	 คน	 ในจ�านวนนี้มีผู ้เข้าสอบ	 91,294	 คน	 และสอบผ่าน	

34,964	คน	หรือร้อยละ	 38.30	ของผู้เข้าสอบ	จังหวัดท่ีมีผู้สมัครสอบ

สูงสุด	5	อันดับแรก	คือ	กรุงเทพมหานคร	เชียงใหม่	ชลบุรี	สงขลา	และ

ขอนแก่น	ตามล�าดับ		

	 5.3	 Organized	 the	 31st	 Thailand	 National	 Quality	 Award	

(TNQA)	2013	on	June	20,	2013	at	the	Jubilee	Impact,	Muang	Thong	

Thani	to	promote	the	profession	of	life	insurance	agency.

	 5.4	 Organized	the	computerized	life	insurance	agency	license	

tests	at	66	test	centers	in	51	provinces.	The	frequency	of	test	was	

increased	from	once	to	twice	a	month	in	15	provinces,	i.e.,	Chiangmai,	

Khon	 Kaen,	 Chol	 Buri,	 Song	 Khla,	 Pitsanuloke,	 Nan,	 Nakhon											

Ratchasima,	Ubol,	Udorn,	Kalasin,	Surat	Thani,	Phuket,	Nakhon	Si	

Thamarat,	Chantaburi	and	Rayong	since	September	2013.

	 5.5	 The	 training	 courses	 for	 agency	 license	 application	 re-

quires	at	least	20	applicants	and	the	courses	are	offered	as	follows.

	 	 (1)	 Every	Friday:	6	hours	from	09.00-12.00	hrs.	and	13.00-

16.00	hrs.

	 	 (2)	 Saturday	morning:	5	hours	from	09.00-12.00	hrs.	and	

13.00-15.00	hrs.

	 	 (3)	 Saturday	afternoon:	for	2	hours	from	15.15-17.15	hrs.

	 5.6	 Agency	License	Test	Project	from	January	1	to	December	

31,	 2013:	 The	 total	 number	 of	 applicants	was	 122,720	 in	which	

91,294	sat	 for	 the	 test	and	34,964	passed	the	 tests.	The	number	

represented	38.30%	of	the	total	number	of	applicants	who	sat	the	

tests.	 The	 5	 provinces	with	 highest	 number	 of	 applicants	were	

Bangkok,	 Chiangmai,	 Cholburi,	 Song	 Khla	 and	 Khon	 Kaen,																

respectively.
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	 5.7	 การอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน

ประกันชีวิต	ครั้งที่	 1-4	 เป็นต้นไป	ประจ�าปี	 2556	จ�านวน	45	ครั้ง	ม	ี								

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม	รวม	1,281	คน

6.  การบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมองค์กรภายนอก

	 6.1	 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภา)ยามยาก	

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 มูลนิธิพระดาบส		

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน	

ทราบรมราชชนนี	 เพ่ือน�าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล	 มูลนิธิละ	

50,000	บาท		บริจาคชุดยาต�าราหลวง	จ�านวน	200	ชุด		เพื่อมอบให้กับ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือใช้ประโยชน์										

ในกิจกรรมของมูลนิธิ	 เนื่องในโอกาสการจัดงานวันประกันชีวิต														

แห่งชาติ	 คร้ังที่	 14	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2556	 เมื่อวันที่	 27-28	กรกฎาคม	

2556		ณ	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต

	 6.2	 จัดกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับบริษัทประกันชีวิตร่วม

บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	เนื่องใน

โอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติ	เมื่อวันที่	24-25	กรกฎาคม	2556	โดยมี

สมาชิกร่วมบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าวจ�านวน	3,258	คน	

	 5.7	 The	Training	Courses	for	1st	to	4th	Agency	License	Renewal	

in	 2013:	 The	 total	 training	 courses	 organized	was	 45	 and	 the									

number	of	trainees	was	1,281.

6. Charity and Supporting Other Agency’s Activities

	 6.1	 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	14th	National	 Insurance	Day	between	July	

27-28,	2013	at	the	Future	Park	Rangsit	shopping	Center.

	 6.2	 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	24-25,	2013.	A	total	of	3,258	

persons	donated	the	blood.
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	 6.3	 สนับสนุนเงินเป็นจ�านวนเงิน	 1,000,000	 บาทและร่วม									

ออกบูธกิจกรรมการแข่งขัน	 “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	 :	 เงินทอง

ของมีค่า	 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ครั้งที่	 5	 ประจ�าปี												

การศึกษา	 2556	 จัดโดย	มูลนิธิร่มฉัตร	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 โรงเรียนสตรีวิทยา	2	 ร่วมกับ	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 และโครงการสนับสนุนการ										

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน	 (สพศ.)	

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ซึ่งก�าหนดจัดการแข่งขันใน

วันที่	31	สิงหาคม	และวันที่	1	กันยายน	2556	ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	2

	 6.4	 สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล	 “สจว.รวมใจ	 เทิดไท้องค์

ราชินี”	 จัดโดย	 สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย	 เพ่ือ

เป็นการถวายพระพรชัย	 แด่สมเด็จพระนางเจ้า	 พระบรมราชินีนาถ	

และน�ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวาย	 โดยเสด็จ

พระราชกุศล	ตามพระราชอัธยาศัย	และช่วยเหลือประชาชนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นจ�านวนเงิน	 5,000	 บาท	 เมื่อวันท่ี	 3	

สิงหาคม	2556

	 6.5	 สนับสนุนการจัดท�าจุลสารสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ									

ที่ปรึกษาการเงิน	 เป็นจ�านวนเงิน	 50,000	 บาท	 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและความรู ้ต่างๆ	 ในธุรกิจประกันชีวิต	 มอบให้กับสมาชิก

สมาคมตัวแทนฯ	ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ตามที่ได้รับหนังสือเมื่อวันที่	27	

สิงหาคม	2556

        

	 6.6	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	60	ปี	 นิติเวชต�ารวจ	 เป็น

จ�านวนเงิน	50,000	บาท	จัดโดยสถาบันนิติเวชวิทยา	เพื่อเผยแพร่การ

ด�าเนินงานของสถาบันนิติเวชวิทยาให้ประชาชน	หน่วยงานต่างๆ	และ

ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของงานนิติเวชต�ารวจ	

เมื่อวันที่	10	และ	11	ตุลาคม	2556	ณ	สถาบันนิติเวชวิทยา

	 6.3	 Provided	1,000,000	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.

	 6.4	 Donated	5,000	Baht	to	support	the	organization	of	a	charity	

concert	“Sor	Jor	War	Honors	the	Queen”	by	the	National	Security	

Psychology	of	Thailand	Association	on	August	3,	2013.

	 6.5	 Donated	 50,000	Baht	 to	 support	 the	 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.

	 6.6	 Donated	50,000	Baht	to	support	the	organization	of	the	60th 

anniversary	celebration	of	the	Forensic	Science	Institute	between	

October	10-11,	2013.
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	 6.7	 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย	

เพื่อการกุศล	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	1	ทีม	เป็นจ�านวนเงิน	21,400	บาท	

เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2556

	 6.8	 สนับสนุนการจัดสัมมนาสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่ง

ประเทศไทย	เป็นจ�านวนเงิน	50,000	บาท

	 6.9	 สนับสนุนการจัดท�าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2557	เป็นจ�านวนเงิน	62,347.25	

บาท	 โดยสมาคมประกันชีวิตไทยได้ร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	 สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย	สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย	

เครือข่ายบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย	 ซึ่งมีการเปิดตัว

โครงการเมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2556	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

	 6.10	ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวง

พาณิชย์	 ประจ�าปี	 2556	 ถวาย	ณ	พระอารามหลวง	 วัดพรหมนิวาส

วรวิหาร		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2556

	 6.11	ให้ความร่วมมือกับส�านักงาน	 คปภ.	 ในโครงการกรมธรรม์

ประกันภัย	200	ส�าหรับรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	และการจัดท�าฐาน

ข้อมูลกลางประกันภัย	 200	 โดยก�าหนดเปิดตัวโครงการ	 เมื่อวันที่	 1	

พฤศจิกายน	2556

	 6.12	บริจาคเครื่องท�าน�้าเย็น	-	น�้าร้อน	ยี่ห้อ	SHARP	รุ่น	SB-29S	

จ�านวน	 1	 เครื่อง	 ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะแพทย์ศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในโอกาสท่ีคณะอนุกรรมการสินไหมประกัน

ชีวิต	 สมาคมประกันชีวิตไทยเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารของโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2557

	 6.7	 Donated	 a	 sum	 of	 21,400	 Baht	 to	 support	 the	 golf														

tournament,	organized	by	the	Thai	Insurance	Broker	Association	on	

November	22,	2013.

	 6.8	 Donated	a	 sum	of	 50,000	Baht	 to	 support	 the	 seminar	

expense	of	the	Safety	and	Security	Association	of	Thailand.

	 6.9	 Donated	a	sum	of	62,347.25	Baht	 to	a	project	 to	set	up	

road	safety	campaign	cut-out	bill	boards	during	 the	New	Year	of	

2014,	 organized	by	 the	OIC,	 the	General	 Insurance	Association,	

Sahamit	Garage	of	Thailand	on	December	17,	2013.

	 6.10	 Joined	the	Ministry	of	Commerce	to	provide	“Kathin	Robe”	

to	 the	Prom	Nivat	Worawiharn	 Temple	 in	Ayudhaya	province	on	

November	1,	2013.

	 6.11	 Supported	the	project	of	the	OIC	to	set	up	the	200	Baht	

micro	 insurance	product	database.	The	project	was	 launched	on	

November	1,	2013.

	 6.12	 Donated	the	SHARP	SB-29S	cold	and	hot	water	machine	

the	Sri	Nakharin	Hospital,	 the	 Faculty	 of	Medical	 Science,	Khon	

Kaen	University	on	the	occasion	that	the	members	of	TLAA	Claim	

Sub-Committee	visited	the	hospital’s	administrators	on	January	24,	

2014.
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	 6.13	สนับสนุนเสื้อยืด	 จ�านวน	 250	 ตัว	 เป็นจ�านวนเงิน	 26,750	

บาท	 เพ่ือมอบให้กับสื่อมวลชน	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์

ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	 จัดโดย	

ส�านักงาน	คปภ.	 ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	 เมื่อ					

วันที่	2	เมษายน	2557	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

	 6.14	สนับสนุนลงโฆษณาในหนังสือที่ระลึก	เรื่อง	เทิดไท้องค์ราชัน	

รวมพลัง	สามัคคี	สู่	AEC	ด้วยความมั่นคง	เป็นจ�านวนเงิน	30,000	บาท	

เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	ครั้งที่	43	ประจ�าปี	2557	ของ

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	 23	มิถุนายน	

2557

	 6.15	สนับสนุนเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านให้กับ										

นายสากล	 กันธชัย	 ชาวบ้านในอ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	ที่ได้รับ

ความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว	 เมื่อวันท่ี	 5	พฤษภาคม	2557	

เป็นจ�านวนเงิน	100,000	บาท

7.  การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต
	 7.1		 น�าเสนอความเห็นเรื่องการปรับความคุ้มครองค่ารักษา

พยาบาลผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล	 (Day	Case)	 ให้มี

ความคุ้มครองเหมือนผู้ป่วยใน	ภายใต้สัญญา	H&S	 (ค่าห้อง)	จ�านวน	

21	 รายการ	 ภายใต้สัญญา	 H&B	 (ค่าชดเชยรายวัน)	 จ�านวน	 18	

รายการ

	 7.2		 เสนอข้อมูลเก่ียวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด�าเนิน

ธุรกิจประกันชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 พ.ศ.	 ...	 ต่อ					

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	เมื่อวันที่	18	

กรกฎาคม	2556	

	 6.13	 Donated	250	T-Shirts	worth	26,750	Baht	to	the	members	

of	Thai	press	who	participated	in	the	Road	Safety	Campaign	event,	

organized	by	the	OIC	and	insurance	business	on	April	2,	2014.

	 6.14	 Placed	an	advertisement	worth	30,000	Baht	in	the	book,	

published	to	honor	the	King	and	to	prepare	for	the	AEC.	The	books	

will	be	given	to	the	participants	of	the	43rd	Meeting	of	the	National	

Security	Psychology	Association	on	June	23,	2014.

	 6.15	 Donated	a	sum	of	100,000	Baht	to	help	build	a	new	house	

for	Mr.	 Sakol	 Kanthachai	 of	 Pharn	District,	 Chiangrai	 Province	

whose	house	was	damaged	by	the	earthquake	on	May	5,	2014.

7. The Development of Life Insurance Business
	 7.1	 Proposed	 the	 opinions	 on	 adjustment	 of	 health	 care											

expense	benefit	for	“Day	Case”	to	be	the	same	as	those	under	H&S,	

totaling	21	items	and	totaling	18	items	under	H&B.

	 7.2	 Propose	 problems	 and	 obstacles	 in	 operating	 life																		

insurance	business	from	the	draft	of	Life	Insurance	Act,	B.E……..to	

the	Life	Insurance	Act	Drafting	Committee	on	July	18,	2013.
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	 7.3		น�าเสนอความเหน็เรือ่งการก�าหนดวันท่ีในกรมธรรม์ประกันภยั	

เพ่ืออธิบายท�าความเข้าใจเก่ียวกับวันต่างๆ	ในกรมธรรม์ฯ	 ได้แก่	 วันเริม่

สัญญา	(วันที่ของกรมธรรม์)		วันท�าสัญญา		วันออกกรมธรรม์		วันครบ

ก�าหนดสัญญา	และปรับเปลี่ยนการนับระยะเวลารอคอย	 (Waiting	

period)	 ของสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพ	 จากการนับจากวันท�าสัญญา

ประกันภัย	เป็นการนับจากวันเริ่มสัญญาประกันภัย

	 7.4		น�าเสนอความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบ

มาตรฐาน	เกี่ยวกับการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหากเกินกว่า		150	

มิลลิกรัมถือว่าเป็นการเมาสุราและครองสติไม่ได้	 หรือการกินยาบาง

ชนิดตามแพทย์สั่ง

	 7.5		ศึกษาเตรียมการด้านปฏิบัติการตาม	Foreign	Account	 Tax		

Compliance	Act	 (FATCA)	และการว่าจ้างบจ.ส�านักภาษี	 เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย	 (KPMG)	 ศึกษาผลกระทบจากการท�าความตกลงระหว่าง							

ภาครัฐ	 (Intergovernmental	 Agreement	 :IGA)	 การจัดท�าคู ่มือ

ส�าหรับภาคธุรกิจ	 (Industry	Guideline)	 เพื่อช่วยในการด�าเนินการให้

บริษัทประกันชีวิตปฏิบัติตาม	 FATCA	 ได้	 พร้อมเสนอ	 ประเภท

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะขอยกเว้นเพ่ิมเติมไม่ปฏิบัติตาม	 Annex	 II	

แบบประกันไมโครอินชัวรันส์	 (Micro	 Insurance)	 การประกันแบบ

บ�านาญ	 (Annuity)	และการประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์	ที่มีนโยบายการ

ลงทุนในกองอสังหาริมทรัพย์

	 7.6		น�าเสนอความเห็นต่อ	 (ร่าง)	ประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การตรวจสอบ	และการ

ควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต	ในการปรับแก้ถ้อยค�ายืดหยุ่นให้

บริษัทประกันชีวิตมากข้ึน	 เช่น	 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	 “คุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ”	“คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ”

	 7.3	 Proposed	opinions	on	the	designation	of	policy	dates	such	

as	 the	 contract	 starting	date	 (policy	date),	 contract	 date,	 policy		

issuing	date,	contract	maturity	date	and	waiting	period.

	 7.4	 Proposed	opinions	on	the	draft	of	standard	accident	rider,	

relating	 to	 the	measurement	of	alcohol	content	of	more	 than	150	

milligram	or	prescribed	drug.

	 7.5	 Conducted	a	study	and	prepare	to	comply	with	the	Foreign	

Account	Tax	Compliance	Act	(FATCA)	and	the	commissioning	of	

KPMG	firm	 to	conduct	a	study	on	 the	 impact	of	 Intergovernment	

Agreement	:	IGA	and	the	publication	of	Industry	Guideline	to	help	

life	 insurance	 companies	 comply	with	 FATCA	 requirements	 and	

proposed	the	types	of	life	insurance	policies,	exempted	from	Annex	

II,	micro	 insurance,	 annuity	 and	universal	 life	with	 investment	 in	

immovable	property	portion.

	 7.6	 Proposed	the	opinions	on	the	draft	of	OIC	Notification	on	

Criteria,	 Methods	 and	 Conditions	 for	 Receiving	 and	Making													

Payment	of	Money,	Auditing	and	Internal	Control	of	Life	Insurance	

Company,	 especially	 on	 the	 definition	 of	major	 shareholders	 or	

qualifications	 of	 independent	 director	 or	member	 of	 the	 auditing	

committee.

กิจกรรมในรอบปี 2556-2557
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Activities Implement by TLAA 2013-2014

	 7.7			น�ำเสนอควำมเห็นต่อ	 (ร่ำง)	 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ใช้ใน

ระบบสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ	 (Early	Warning	 System:	 EWS)	

และมำตรกำรก�ำกับ	 แทรกแซงบริษัทประกันภัย	 จ�ำนวน	 4	 ระดับ								

เสนอให้พิจำรณำลดค่ำมำตรฐำนอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุน	 เสนอให้พิจำรณำนับอสังหำริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ลงทุน	

(สินทรัพย์หนุนหลัง)	ด้วย

         

	 7.8	 จัดท�ำแผนกำรขยำยธุรกิจ	 กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	AEC	(Road	Map)	ส�ำหรับภำคธุรกิจประกันชีวิต	และกำรว่ำ

จ้ำงบริษัทที่ปรึกษำ	Ernst	&	Young	ศึกษำผลกระทบจำก	AEC	และ

กำรจัดท�ำ	Road	Map	ของภำคธุรกิจประกันชีวิต

	 7.9		 ศึกษำหลักเกณฑ์กำรหักรำยจ่ำยทำงภำษีของเงินส�ำรอง

ประกันภัยให้เป็นไปตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	 และกำรว่ำจ้ำง	

บจ.ส�ำนักภำษี	เคพีเอ็มจีภูมิไชย	(KPMG)	เสนอแนะให้กำรค�ำนวณเงิน

ส�ำรองประกันภัยแยกเป็นรำยกรมธรรม์	 (by	policy)	และค�ำนวณรวม

ส�ำหรับสัญญำประกันชีวิตและสัญญำ	Rider	 ให้ใช้อัตรำร้อยละ	 65	

เช่นเดียวกัน	

	 7.10		ท�ำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	 ตำมท่ีได้

หำรือวันที่	27	สิงหำคม	2556	กับนำยทนุศักดิ์	เล็กอุทัย	รัฐมนตรีช่วยฯ		

เสนอประเด็นต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต	อำทิ	 (1)	 เสนอให้

เพ่ิมจ�ำนวนเงินค่ำลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกเบี้ยประกัน

ชีวิต	 (2)	 เสนอให้ผู้ท่ีท�ำประกันชีวิตแบบบ�ำนำญได้รับสิทธิลดหย่อน

ภำษีเงินได้ฯ	 ตำมที่จ่ำยเบ้ียประกันชีวิตจริงแต่ไม่เกินปีละ	 200,000	

บำท	 โดยไม่น�ำไปนับรวมกับเงินที่จ่ำยเข้ำกองทุนอื่นๆ	 (3)	 เสนอให้ผู้ท่ี

ท�ำประกันชีวิตแบบควบกำรลงทุน	 (unit-linked)	 ได้รับสิทธิลดหย่อน

ภำษีเงินได้ฯ	ตำมที่จ่ำยเงินจริง	แต่ไม่เกินปีละ	200,000	บำท	(4)	ขอให้

พิจำรณำปรับลดภำษีให้กับตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีรำยได้เกินกว่ำ	 1.8	

ล้ำนบำทต่อปี	 ต้องรับภำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำอัตรำร้อยละ	37	

และภำษีมูลค่ำเพิ่มอีกร้อยละ	7	รวมเป็นร้อยละ	44		

	 7.7	 Proposed	opinions	on	the	financial	ratio	used	in	the	Early	

Warning	System	(EWS)	and	the	4	levels	of	interference	measures	

and	 to	 decrease	 the	 standard	 value	 of	 investment	 return	 and								

counting	immovable	properties	as	back-up	assets.

	 7.8	 Prepared	AEC	Road	Map	for	Life	Insurance	Business	and	

hired	Ernst	&	Young	to	conduct	a	study	on	the	impacts	of	AEC	and	

the	preparation	of	AEC	road	map	of	life	insurance	business.

	 7.9	 Conducted	a	study	on	actuarial	reserve	criteria	and	hired	

KPMG	to	provide	consulting	on	the	calculation	of	policy	reserve	by	

policy	and	rider	at	the	same	65%	rate.

	 7.10	 Following	 a	 meeting	 with	 Mr.	 Thanusak	 Lek-u-thai,																

Assistant	Minister	of	Finance	on	August	27,	2013,	TLAA	sent	a	letter	

to	 propose	 several	 life	 insurance-related	 issues	 such	 as	 (1)																	

increase	 of	 tax	 deductible	 incentive	 for	 a	 person	who	pays	 life												

insurance	premium	(2)	granting	tax	deductible	incentive	for	annuity	

policy	holders	at	the	sum	of	200,000	Baht	per	year	(3)	an	amount	of	

not	more	than	200,000	Baht	per	year	 tax	deductible	 incentive	for	

unit-linked	policy	 (4)	 deduction	 of	 tax	 for	 life	 insurance	 agents	

whose	 income	is	higher	 than	1.8	million	Baht	per	year.	Currently,	

these	agents	have	to	pay	37%	of	personal	income	tax	and	7%	VAT,	

totaling	44%.
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	 7.11	 เสนอควำมเห็นต่อสำระส�ำคัญของกำรปรับปรุงประกำศ	

คปภ.	ว่ำด้วยหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรวำงเงินส�ำรองประกัน

ภัยของบริษัทประกันชีวิต	ซึ่งส�ำนักงำน	คปภ.	จะออกหลักเกณฑ์จ�ำกัด

ให้บริษัทวำงส�ำรองเงินฝำกธนำคำรเป็นเงินส�ำรองได้เพียงร้อยละ	50

	 7.12	ปรับปรุงมำตรฐำนใบค�ำขอเอำประกันภัยกลุ่มส�ำหรับผู้ถือ

กรมธรรม์ฯ	 (ส�ำหรับนำยจ้ำง)	 ส�ำหรับผู้ขอเอำประกันภัยรำยบุคคล	

ชนิดมีค�ำถำมสุขภำพ	 (ส�ำหรับลูกจ้ำง)	และส�ำหรับผู้ขอเอำประกันภัย

รำยบุคคล	ชนิดไม่มีค�ำถำมสุขภำพ	(ส�ำหรับลูกจ้ำง)	เพื่อป้องกันควำม

สับสนของผู้เอำประกันภัยเนื่องจำกบริษัทประกันชีวิตใช้ข้อควำมใน	

ใบค�ำขอเอำประกันภัยกลุ่มแตกต่ำงกัน

	 7.13	ศกึษำเรือ่งกำรประกันชวีติทำงอเิลก็ทรอนกิส์	 (E-Insurance)	

เพ่ือให ้บริษัทประกันชี วิตได ้รับควำมสะดวกรวดเร็วในข้ันตอน

กระบวนกำรขำย	ภำษำที่ใช้ในกรมธรรม์ฯ	 สกุลเงิน	 กำรลงลำยมือชื่อ	

กำรระบุตัวตนของลูกค้ำ	และกำรออกกรมธรรม์ฯ	เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำรซื้อประกันชีวิตทำงอิเล็กทรอนิกส์	

	 7.14	 เสนอควำมเห็นต่อ	 (ร่ำง)	ประกำศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ	์						

วิธีกำร	และเงื่อนไขในกำรก�ำหนดมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	 25xx	และแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงในกิจกรรมหลักของบริษัทประกันชีวิต		โดยพิจำรณำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงองค์กรกับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนจริงของบริษัทขนำด

ใหญ่	กลำง	และเล็ก

	 7.15	 เสนอควำมเห็นต่อตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทนของ

บริษัทประกันชีวิต	ส�ำหรับบริษัทที่ยังไม่สำมำรถค�ำนวณด้วยวิธี	Chain	

ladder	หรือยังไม่สำมำรถแยกข้อมูลตำมปีอุบัติเหตุได้ในรำยงำนของ

ปี	2556	และปี	2557	ส�ำนักงำน	คปภ.อนุโลมให้กรอกข้อมูลขั้นต�่ำบำง

คอลัมน์	 ส่วนกำรส่งรำยงำนของปี	 2558	 เป็นต้นไป	บริษัทต้องกรอก

ข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์	 และกำรลงค่ำใช้จ่ำยแบบแยกประเภท

อนุโลมให้ใช้วิธีกำรปันส่วนตำมรำยได้ของแต่ละงำน

	 7.11	 Proposed	opinions	on	the	amendment	of	OIC	Notification	

on	Criteria,	Methods	 and	Conditions	 for	 Placing	 Life	 Insurance								

Reserve	by	Life	Insurance	Company	in	which	the	OIC	shall	require	

life	 insurance	 company	 to	 place	 only	 50%	 of	 bank	 deposit	 as														

insurance	reserve.

	 7.12	 Improve	the	standard	group	insurance	application	for	the	

policy	 holders	 (employers)	 for	 individual	 applicant,	 with	 health	

questions	(for	employees)	and	for	the	individual	applicant,	without	

health	 questions	 (for	 employees)	 in	 order	 to	 prevent	 confusion	

among	the	insured	because	life	insurance	companies	use	different	

wordings	in	group	insurance	application	form.

	 7.13	 Conducted	 a	 study	 on	 E-Insurance	 to	 enable	 life																				

insurance	companies	 to	 operate	more	efficiently	 in	 terms	of	 sale	

process,	 policy	 wordings,	 currency	 denomination,	 signature,										

customer	identification	and	issuance	of	policies	in	response	to	the	

needs	of	the	customers	to	buy	insurance	electronically.

	 7.14	 Provided	 opinions	 of	 the	 industry	 on	 the	 draft	 of	OIC											

Notification	 on	Criteria,	Methods	 and	Conditions	 in	 Prescribing							

Minimum	Requirement	 in	 Risk	Management	 of	 Life	 Insurance								

Companies	by	considering	the	relationship	between	organizational	

structure	and	risk	management	structure.

	 7.15	 Provided	opinions	on	compensation	development	table	of	

life	insurance	company.	For	companies	that	are	not	able	to	adopt	

the	chain	ladder	calculation	method	and	to	separate	the	information	

according	to	accidental	year	in	the	2013	and	2014	report,	the	OIC	

would	allow	them	to	fill	 in	minimum	information	 in	some	columns.	

And	as	of	2015	onward,	companies	must	fill	in	all	columns	and	the	

filling	of	information	on	expenses	shall	be	allowed	to	use	the	method	

of	allocating	according	to	the	income	in	each	area	of	business.

กิจกรรมในรอบปี 2556-2557
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	 7.16	 เสนอควำมเห็นต่อ	 (ร่ำง)	 ข้อเสนอเพ่ือกำรปฏิรูประบบ

สุขภำพ	ภำยใต้กำรปฏิรูปประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 21	มีนำคม	2557	ณ	

ห้องประชุมแซฟไฟร์	 อำคำรอิมแพค	ฟอรั่ม	 เมืองทองธำนี	 ประเด็น

ส�ำคัญ	 อำทิ	 มำตรกำรป้องกันและกำรคุกคำมเรื่องกำรประกันภัย

สุขภำพ	 	กำรดูแลสุขภำพระยะยำว	(Long	Term	Care)	กำรวำงแผน

ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศที่ครอบคลุมกำรท�ำงำนของภำครัฐ

และเอกชน	(Health	Service	Plan)

	 7.17	 เสนอส�ำนักงำน	คปภ.	 ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค�ำนวณ	

Yield	Curve	ส�ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกรอบกำรทดสอบภำวะวิกฤต

ส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิต	ระยะที่	2	(Stress	Test	2)		

	 7.18	 เสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดต้ังศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำร

ประกันภัย	(Insurance	Bureau	System)

	 7.19	 เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน	ฉบับที่	4	เรื่อง	สัญญำประกันภัย	(IFRS4)

	 	 (1)	 กำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	ตำม	

IFRS4

	 	 (2)	 กำรแยกสัญญำประกันภัยภำยใต้มำตรฐำนทำงบัญช	ี

ฉบับที่	4	(IFRS4)

	 	 (3)	กำรตั้งคณะท�ำงำนย่อยเพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติ

งำนด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยและสรุปผลกระทบ						

กำรแยกสัญญำประกันภัยภำยใต้มำตรฐำนทำงบัญชี	

ฉบับที่	4	เรื่อง	สัญญำประกันภัย	(IFRS4)

	 7.20	เสนอควำมเห็น	เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล	ชื่อ-นำมสกุล	ของ

ตัวแทนหรือนำยหน้ำประกันภัยท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญำตต่อสื่อ

สำธำรณะ	 ให้ใช้ข้อควำม	 ดังนี้	 “นำย/นำง/นำงสำว.................เลขที	่	

ใบอนุญำต...................ได้กระท�ำควำมผิดรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัย

แล้วไม่น�ำส่งบริษัท..............”		

	 7.21	ศึกษำกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิตและประกัน

วินำศภัยและกรอบโครงสร้ำงกฎหมำยประกันภัย	 ก�ำหนดระยะเวลำ

ศึกษำภำยใน	3	เดือน	(มิถุนำยน	–	สิงหำคม	2557)	

	 7.21	 เสนอควำมเห็นต่อแนวทำงปฏิบัติเรื่อง	โครงสร้ำง	คุณสมบัติ	

และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมกำรบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน

วินำศภัย	ขอให้จ�ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	 2	คน	หรือ	 1	 ใน	4	

ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ำ	เพื่อลดภำระ

ให้กับบริษัทที่มีคณะกรรมกำรหลำยคน	

	 7.16	 Provided	 opinions	 on	 the	draft	 of	 health	 system	 reform	

proposals	under	the	reform	Thailand	program	on	March	21,	2014	at	

the	Sapphire	Room,	Impact	Forum,	Muangthong	Thani.	Some	of	the	

major	 issues	 included	preventive	measures	 and	harassment	 on	

health	insurance,	long-term	care	and	health	service	plan.

	 7.17	 Proposed	to	the	OIC	to	change	the	yield	curve	calculation	

method	for	the	stress	test	2.

	 7.18	 Proposed	opinions	on	the	establishment	of	the	Insurance	

Bureau	System.

	 7.19	 Prepared	to	implement	the	IFRS4	as	follows.

	 	 (1)	 Disclosure	 of	 information	 in	 notes	 to	 the	 financial			

statement	under	IFRS4

	 	 (2)	 The	classification	of	insurance	policies	under	IFRS4

	 	 (3)	 The	 setting	 up	 of	 sub-working	group	 to	 review	 the	

practical	 guideline	 of	 actuary	 and	 to	 conclude	 the	

impacts	of	classifying	insurance	policies	under	IFRS4.

	 7.20	 Proposed	opinions	on	disclosure	of	name	and	last	name	

of	agents	or	brokers	whose	licenses	have	been	revoked	by	using	

the	 following	wordings,	 “Mr./Mrs./Ms……..License	No……………

has	 committed	 a	wrong-doing	 related	 to	 a	 failure	 to	 remit	 the														

received	premium	to	the	company………………”

	 7.21	 Conducted	a	study	on	the	drafting	of	 life	 insurance	and	

non-life	 insurance	 law	 and	 the	 insurance	 legal	 framework	 for	 a										

period	of	3	months	from	June	to	August	2014.

	 7.22	 Proposed	 opinions	 on	 the	 guideline	 on	 “Structure,											

Qualifications	and	Good	Practice	for	Directors	of	Life	and	Non-Life	

Insurance	 Company”	 by	 recommended	 that	 the	 number	 of																			

independent	should	be	at	 least	2	or	¼	of	all	directors,	whichever	

number	is	higher,	to	lessen	the	burden	of	the	company.
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 8. การปรับปรุงการบริหารงานของสมาคม

	 8.1		กำรสรรหำบุคลำกรของสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (1)		แต่งตัง้นำยมงคล	เอีย่มโภคลำภ	ผูจั้ดกำรฝ่ำยประชำสมัพันธ์	

และฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมือ	 เป็นผู ้ช ่วย																			

ผู้อ�ำนวยกำรสมำคม	แทนคนเดิมที่ลำออก

	 	 (2)		แต่งตั้งนำงสำวทิพำภรณ์	 พระวิสัตย์	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์	ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์

	 	 (3)		สรรหำและแต่งตั้งนำยจรุง	 เชื้อจินดำ	 ด�ำรงต�ำแหน่ง												

ผูจ้ดักำรฝ่ำยประสำนงำนและควำมร่วมมอื	 เริม่ปฏบิตังิำน

วันที่	1	ตุลำคม	2556

	 	 (4)		รบัพนักงำนระดับปฏบิตักิำรเพ่ิม	2	อตัรำ	และแทนคนเดมิ

ที่ลำออก	 2	 อัตรำ	 คือ	 นำงสำวอมรำวดี	 พึงประเสริฐ		

นำงสำวพรพิมล	ลีพัฒนกุล		นำงสำวณำนิพรรณ	ผึ้งทอง		

และนำงสำวธัญญพัทธ์	บุญยิ่ง	

	 8.2		กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	กำรแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลของ

สมำคมประกันชีวิตไทยเพ่ือจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	

โดยขอให้บริษัทสมำชิกจัดส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล									

พร้อมกับหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ	 ดังนี้	 (1)	 หนังสือมอบอ�ำนำจแต่งตั้ง

ตัวแทนนิติบุคคล	 (2)	 หนังสือรับรองประวัติกรรมกำร	 (แบบ	ส.ห.6)		

และ	 (3)	 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือส�ำเนำหนังสือเดินทำง	

(กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)	ที่ลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง	

	 8.3	 มำตรกำรป้องกันและควบคุมดูแลเกี่ยวกับกำรใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจของสมำคมประกันชีวิตไทยอย่ำงสร้ำงสรรค์	

เพ่ือเป็นช่องทำงให้บุคคลทั่วไปสำมำรถติดต่อสอบถำมและแสดง

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประกันชีวิต	ควำมเคำรพต่อสิทธิเสรีภำพของ

ผูเ้ข้ำมำใช้งำนทกุคนบนพ้ืนฐำนของควำมรบัผดิชอบ	และกำรไม่ละเมดิ

สิทธิของผู้อื่น

	 8.4	 ทบทวนแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 (BCM/BCP)	

ของสมำคม	 เนื่องจำกภัยธรรมชำติและภัยกำรเมืองในประเทศไทย	

อำจท�ำให้ธุรกรรมของสมำคมหยุดชะงัก

8. The Improvement of TLAA Management

	 8.1	 The	selection	of	TLAA	personnel

	 	 (1)	 Appointed	Mr.	Monkon	 Eiamphoklarp,	Manager	 of								

Public	 Relations	Department	 and	Cooperation	 and	

Coordination	Department	to	be	the	Assistant	Director,	

replacing	the	person	who	resigned.

	 	 (2)	 Appointed	Ms.	Tipaporn	Phrawisut,	a	PR	Officer	to	be	

the	Manager	of	Public	Relations	Department.

	 	 (3)	 Recruited	 and	appointed	Mr.	 Jarung	Chauchinda	as	

the	 Manager	 of	 Coperation	 and	 Coordination																									

Department.

	 	 (4)	 Recruited	 4	 new	 staffs,	 i.e.,	 Ms.	 Amarawadee																	

Pungprasert,	 Ms.	 Pornpimon	 Leepatanakul,	 Ms.														

Naniphan	Phungthong	and	Ms.	Thanyaphat	Boonying.

	 8.2	 Prescribed	 the	 criteria	 for	 appointing	 and	 changing	 the		

juristic	person	by	asking	the	member	companies	to	submit	a	letter,	

asking	 to	 change	 the	 juristic	 person	 along	with	 the	 following														

documents:	(1)	the	power	of	attorney	to	appoint	a	juristic	person	(2)	

Background	Certificate	of	Director	(Sor	Hor	6	Form)	(3)	Copy	of	ID	

card	or	passport	(in	case	of	foreigner).

	 8.3	 Issued	the	measures	to	prevent	and	to	control	the	use	of	

social	media	such	as	Facebook	to	ensure	that	it	is	used	with	respect	

to	the	freedom	of	all	other	users,	responsibility	and	not	violating	the	

right	of	others.

	 8.4	 Reviewed	 the	BCM/BCP	plan	because	 the	 operation	 of	

TLAA	may	be	interrupted	by	natural	disaster.
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รายงานประจ�าปี 2557
Annual Report 2014 45

9. การพัฒนาบุคลากรของสมาคมประกันชีวิตไทย

	 สมำคมประกันชีวิตไทย	 ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรของสมำคม

อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู ้และประสิทธิภำพให้สูงย่ิงขึ้น								

โดยกำรส่งพนักงำนไปรับกำรอบรมสัมมนำทั้งในและต่ำงประเทศกับ

องค์กรต่ำงๆ

10.  ด้านการต่างประเทศ
	 10.1	มอบหมำยผูแ้ทนสมำคมเข้ำร่วมประชมุ	Pacific	 Insurance	

Conference	คร้ังท่ี	 26	 เมื่อวันที่	 	 27-30	 ตุลำคม	2556	ณ	ประเทศ

ฮ่องกง		ดังนี้

	 	 (1)	 นำยสำระ		ล�่ำซ�ำ		

	 	 	 นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (2)	 นำยสุทธิ		รจิตรังสรรค์

	 	 	 กรรมกำรบริหำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (3)	 นำงสำวมะยุรี		หงษำ

	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ		

9. TLAA Personnel Development

	 The	 Thai	 Life	 Assurance	 Association	 has	 continuously																

developed	its	personnel	in	order	to	improve	their	skills,	knowledge	

and	efficiency	by	sending	them	to	attend	training	and	seminar	both	

inside	and	outside	of	the	country.

10. Foreign Relations
	 10.1	 Assigned	 the	 following	 persons	 to	 attend	 the	 26th																						

Pacific	 Insurance	Conference	 between	October	 27-30,	 2013	 in	

Hong	Kong.

	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 TLAA	President

	 	 (2)	 Mr.	Sutti		Rajitrangson

	 	 	 TLAA	Executive	Board	Member

	 	 (3)	 Ms.	Mayuree		Hongsa

	 	 	 Manager	of	 Information	 for	Business	Development	

Department
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	 10.2	มอบหมำยผู้แทนสมำคมเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเตรียมกำร

ประชุม	Asean	 Insurance	Council	 เมื่อวันที่	 18-21	กันยำยน	2556		

ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ดังนี้

	 	 (1)	 นำยสำระ		ล�่ำซ�ำ	

	 	 	 นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (2)	 นำยโชน		โสภณพนิช

	 	 	 เหรัญญิกสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (3)	 นำงมงคล		เอี่ยมโภคลำภ	

	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 10.3	มอบหมำยผูแ้ทนสมำคมเข้ำร่วมประชมุ	Asean	 Insurance	

Council	ครั้งที่	39	เมื่อวันที่	4-6	ธันวำคม	2556	ณ	ประเทศเวียดนำม	

ดังนี้

	 	 (1)	 นำยสำระ		ล�่ำซ�ำ		 	 	

	 	 	 นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (2)	 นำงสำวนุสรำ		บัญญัติปิยพจน์

	 	 	 อุปนำยกฝ่ำยบริหำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (3)	 นำยกิตติ		ปิณฑวิรุจน์	

	 	 	 เลขำธิกำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (4)	 นำยโชน		โสภณพนิช	

	 	 	 เหรัญญิกสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (5)	 นำยสุทธิ		รจิตรังสรรค์

	 	 	 กรรมกำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 	 (6)	 นำยมงคล		เอี่ยมโภคลำภ	

	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสมำคมประกันชีวิตไทย

	 10.4	ให้ควำมร่วมมือกับ	Oriental	 Life	 Insurance	Cultural							

Development	Center	(OLICD)	ประเทศญี่ปุ่น	ในกำรประชำสัมพันธ์

กำรจัดสัมมนำถึงบริษัสมำชิกทรำบ	พร้อมส่งผู้แทนสมำคมประกัน

ชีวิตไทยเข้ำร่วมกำรสัมมนำ	 ซึ่งในปีบริหำรมีผู้แทนสมำคมที่เข้ำร่วม	

ดังนี้

	 	 (1)	 นำงสำวนิอร	 ศิริเลิศพิทักษ์	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยข้อมูลเพ่ือ

กำรพัฒนำธุรกิจ	 เข้ำร่วมสัมมำในหัวข้อ	OLIS	 2013	

Summer	Theme	“Current	Situation	and	Challengs	

Insurance	Sales	in	Japan”	เมื่อวันที่	18-23	กรกฎำคม	

2556	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 (2)	 นำยกิตติพงศ์	เรืองณรงค์	เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์	

เข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ	OLIS	2013	Autumn	Theme	

“Life	 insurer’s	 challenges	 &	 strategies	 to	 the								

senior	market”	 เมื่อวันท่ี	 22-29	 ตุลำคม	 2556	ณ								

กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 10.2	 Assigned	 the	 following	persons	 to	 attend	 the	ASEAN		

Insurance	Council	between	December	18-21,	2013	in	Indonesia.

	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 TLAA	President

	 	 (2)	 Mr.	Chone		Sophonpanich

		 	 	 Treasurer

	 	 (3)	 Mr.	Monkon		Eiamphoklarp

		 	 	 Assistant	Director

	 10.3	 Assigned	the	following	persons	to	attend	the	39th		ASEAN	

Insurance	Council	between	December	4-6,	2013	in	Viet	Nam.

	 	 (1)	 Mr.	Sara		Lamsam

	 	 	 TLAA	President

	 	 (2)	 Mrs.	Nusara		Banyatpiyaphod

		 	 	 Vice	President	for	Administration

	 	 (3)	 Mr.	Kitti		Pintavirooj

	 	 	 Secretary-General

	 	 (4)	 Mr.	Chone		Sophonpanich

	 	 	 Treasurer

	 	 (5)	 Mr.	Sutti		Rajitrangson

	 	 	 TLAA	Executive	Board	Member

	 	 (6)	 Mr.	Monkon		Eiamphoklarp

	 	 	 Assistant	Director

	 10.4	 Assigned	the	following	staffs	to	attend	the	Oriental	Life	

Insurance	Cultural	Development	Center	(OLICD),	Japan.

	 	 (1)	 Ms.	 Niorn	 Lertsiripitak,	 staff	 of	 Information	 for										

Business	 Development	 Department	 to	 attend	 a							

seminar	 on	 “OLIS	 2013	 Summer	 Theme	 “Current	

Situation	and	Challengs	Insurance	Sales	in	Japan”	

in	Tokyo	between	July	18-23,	2013.

	 	 (2)	 Mr.	Kittipong	Ruangnarong,	a	Public	Relations	staff	

to	 a	 seminar	 on	 “OLIS	 2013	Autumn	Theme	 “Life		

insurer’s	 challenges	 &	 strategies	 to	 the	 senior										

market”	between	October	22-29,	2013	in	Tokyo.

กิจกรรมในรอบปี 2556-2557
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	 	 (3)	 นำงสำวสุภำภรณ์	ณัฐรัตน์สกุล	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่งเสริม

และพัฒนำตัวแทนประกันชีวิต	 เข้ำร่วมสัมมนำใน

หัวข้อ	OLIS	2014	Spring	Theme	“How	to	manage	

sale:	 Developing	 sale	 channels	 and	 customer	

protection	system”	เมื่อวันที่	15-30	พฤษภำคม	2557	

ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 10.5	มอบให ้ 	 นำงดวงพร	 วำสนำสมปอง	 รองประธำน																								

คณะอนุกรรมกำรลงทุน	 เป็นผู้แทนเข้ำร่วมหำรือเพ่ือรับทรำบควำม

เห็น	 (ในมุมมองธุรกิจประกันภัย)	 เก่ียวกับแนวทำงจัดตั้งกองทุน:	 The	

Global	Infrastructure	Facility	(GIF)	ตำมที่ได้รับหนังสือเชิญจำก	The	

World	Bank	เมื่อวันที่	2	สิงหำคม	2556	ณ	โรงแรม	Siam	Kempinski	

	 10.6	ให้กำรต้อนรับ	 คณะท่ีปรึกษำจำกธนำคำรโลก	 และ													

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	 คปภ.	 เข้ำพบเพ่ือร่วมหำรือเก่ียวกับโครงกำร								

Solvency	Modernization	and	Risk	Based	Capital	 for	 Insurance	

Sector	 เพ่ือพัฒนำระบบกำรก�ำกับและกำรตรวจสอบธุรกิจประกันภัย	

เมื่อวันที่	30	กันยำยน	2556	ณ	สมำคมประกันชีวิตไทย	

	 10.7	ให้กำรต้อนรับ	Mr.Wannawut	Apinanratanakul,	Head	of	

Macquarie	Capital	Thailand	และ	Mr.Ausang	Shukla,	Senior	Vice	

President	of	Macquarie	Mumbai	เข้ำพบเพื่อร่วมหำรือเกี่ยวกับภำพ

ร่วมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	 ด้ำนกำรลงทุน	 เมื่อวันที่	 10	

ตุลำคม	2556	ณ	สมำคมประกันชีวิตไทย	

	 10.8	ให้กำรต้อนรับ	Mr.Shizuharu	Kubono,	Vice	Chairman	of	

Life	 Insurance	Association	of	 Japan	 (LIAJ)	 เข้ำพบเพื่อร่วมหำรือ

เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตไทย	 เมื่อวันที่	 11	ตุลำคม	2556	ณ	สมำคม

ประกันชีวิตไทย	

	 10.9	ให้กำรต้อนรับ	Head	of	Technical	Underwriting	Service	

of	Munich	RE	Singapore,	 Amanda	Kuster	 เข้ำพบเพ่ือร่วมหำรือ

เก่ียวกับธุรกิจประกันชีวิต	 เมื่อวันท่ี	 10	 ตุลำคม	 2556	ณ	 สมำคม

ประกันชีวิตไทย	

	 	 (3)	 Ms.	 Supaporn	 Natratsakul,	 a	 staff	 of	 Agency																	

Promotion	and	Development	Department	to	attend	a	

seminar	 on	 “OLIS	 2014	 Spring	 Theme	 “How	 to									

manage	 sale:	 Developing	 sale	 channels	 and													

customer	 protection	 system”	between	May	15-30,	

2014	in	Tokyo.

	 10.5	 Assigned	 Ms.	 Duangporn	 Wasanasompong,	 Vice										

chairman	of	TLAA	Investment	Sub-Committee	to	attend	a	meeting	

on	“The	Global	Infrastructure	Facility	(GIF),	organized	by	the	World	

Bank	on	August	2,	2013	at	the	Siam	Kempinski	Hotel.

	 10.6	 Welcomed	a	group	of	World	Bank	consultants	and	OIC	

staff	to	discuss	“Solvency	Modernization	and	Risk-based	Capital	for	

Insurance	Sector”	on	September	30,	2013	at	TLAA	Building.

	 10.7	 Welcomed	Mr.Wannawut	 Apinanratanakul,	 Head	 of	

Macquarie	Capital	 Thailand	 and	Mr.Ausang	Shukla,	 Senior	 Vice	

President	 of	 Macquarie	 Mumbai	 to	 discuss	 and	 exchange																				

information	on	life	insurance	business	on	October	11,	2013	at	TLAA	

Building.

	 10.8	 Welcomed	Mr.	Mr.Shizuharu	Kubono,	Vice	Chairman	of	

Life	 Insurance	 Association	 of	 Japan	 (LIAJ)	 	 to	 discuss	 and																			

exchange	views	on	life	insurance	business	in	Thailand	on	October	

11,	2013	at	TLAA	Building.

	 10.9	 Welcomed	Head	of	 Technical	Underwriting	Service	of	

Munich	RE	Singapore,	Amanda	Kuster	 to	discuss	and	exchange	

views	on	life	insurance	business	in	Thailand	on	October	10,	2013	

TLAA	Building.

Activities Implement by TLAA 2013-2014
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เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของสมำคมประกันชีวิตไทย	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2557	

และงบรำยได้	-	ค่ำใช้จ่ำย	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมท่ีควร	 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ	และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็น	 เพ่ือให้

สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ	 รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน

ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ	 งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ							

หรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบ	 เพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล

ในงบกำรเงิน	 วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ี							

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน	 ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	 ในกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว													

ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร	 เพ่ือ

ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม

ภำยในของกิจกำร	กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้	 และควำมสมเหตุสมผลของ

ประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร	รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม	 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ข้ำพเจ้ำ	

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ	 งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินของสมำคมประกันชีวิตไทย	ณ	 วันที่	 30	มิถุนำยน	2557	และผลกำร

ด�ำเนินงำน	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่มี

ส่วนได้เสียสำธำรณะ

(นำยชัยกรณ์		อุ่นปิติพงษำ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	3196

14	กรกฎำคม	2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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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,	2014	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	a	criteria	to	base	my	opinion	on.

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

2014	and	the	results	of	its	operations	for	the	years	then	ended,	are	correct	and	in	conformity	with	generally	accepted	accounting	

principles	on	a	consistent	basis.	

Mr.	Chaikorn	Unpitipongsa

Auditor	(Certified	No.	3196)

July	11,	2014
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3.2 	27,067,340.00	 	32,130,318.61	

เงินลงทุนชั่วครำว-เงินฝำกประจ�ำธนำคำร	 3.3	และ	4 	403,268.93	 	520,516.43	

ลูกหนี้สมำชิก 3.4 	6,513,335.77	 	4,111,017.76	

ลูกหนี้อื่น 	1,142,673.08	 	1,127,621.18	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	218,436.68	 	232,480.46	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	35,345,054.46	 	38,121,954.44	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในพันธบัตร 3.5	และ	5 	170,000.00	 	170,000.00	

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 3.6	และ	6 	161,396,631.28	 	166,328,248.06	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7	และ	7 	124,231.59	 	224,932.37	

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค้�ำประกัน	 11 	601,250.00	 	462,514.00	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	10,000.00	 	10,000.00	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	162,302,112.87	 	167,195,694.43	

รวมสินทรัพย์ 	197,647,167.33	 	205,317,648.87	

หนี้สินและส่วนของสมาคมฯ

หนี้สินหมุนเวียน

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 	314,423.93	 	255,090.14	

เจ้ำหนี้อื่น 	4,728,149.85	 	4,012,087.80	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี	 8 	5,400,000.00	 	6,000,000.00	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	426,400.43	 	570,525.46	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	10,868,974.21	 	10,837,703.40	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 8 	-			 	15,500,000.00	

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 3.9	และ	9 	13,425,100.00	 	14,934,190.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	13,425,100.00	 	30,434,190.00	

รวมหนี้สิน 	24,294,074.21	 	41,271,893.40	

ส่วนของสมำคมฯ

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยยกมำ 	164,045,755.47	 	151,770,713.80	

บวก		รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิส�ำหรับปี 	9,307,337.65	 	12,275,041.67	

รวมส่วนของสมำคมฯ 	173,353,093.12	 	164,045,755.47	

รวมหนี้สินและส่วนของสมำคมฯ 	197,647,167.33	 	205,317,648.87	

หน่วย	:	บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(นำยโชน		โสภณพนิช)
เหรัญญิกสมำคมฯ

(นำยสำระ		ล�่ำซ�ำ)
นำยกสมำคมฯ
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Balance Sheet
As of June 30, 2014

Note 2014 2013

Asset

Current	Asset

Cash	and	cash	equivalent 3.2 	27,067,340.00	 	32,130,318.61	

Temporary	investment	fund-bank	fixed	deposit 3.3	and	4 	403,268.93	 	520,516.43	

Members-receivables 3.4 	6,513,335.77	 	4,111,017.76	

Other	receivables 	1,142,673.08	 	1,127,621.18	

Other	assets 	218,436.68	 	232,480.46	

Total	current	asset 	35,345,054.46	 	38,121,954.44	

Non-current	asset

Investment	in	bond 3.5	and	5 	170,000.00	 	170,000.00	

Land,	plant	and	equipment 3.6	and	6 	161,396,631.28	 	166,328,248.06	

Intangible	asset 3.7	and	7 	124,231.59	 	224,932.37	

Bank	deposit	under	guranteeing	obligation 11 	601,250.00	 	462,514.00	

Other	non-current	asset 	10,000.00	 	10,000.00	

Total	non-current	asset 	162,302,112.87	 	167,195,694.43	

Total	Asset 	197,647,167.33	 	205,317,648.87	

Liabilities and TLAA Equity

Current	Liabilities

Accrued	corporate	tax 	314,423.93	 	255,090.14	

Other	payables 	4,728,149.85	 	4,012,087.80	

Long-term	loans	due	within	1	year 8 	5,400,000.00	 	6,000,000.00	

Other	current	liabilities 	426,400.43	 	570,525.46	

Total	current	liabilities 	10,868,974.21	 	10,837,703.40	

Non-current	liabilities

Long-term	loans	from	financial	institutions 8 	- 	15,500,000.00	

Reserve	for	long-term	staff	benefits 3.9	and	9 	13,425,100.00	 	14,934,190.00	

Total	non-current	liabilities 	13,425,100.00	 	30,434,190.00	

Total	liabilities 	24,294,074.21	 	41,271,893.40	

TLAA	equity

Carried	forward	income 	164,045,755.47	 	151,770,713.80	

Plus	annual	net	balance 	9,307,337.65	 	12,275,041.67	

Total	TLAA	equity 	173,353,093.12	 	164,045,755.47	

Total	liabilities	and	TLAA	equity 	197,647,167.33	 	205,317,648.87	

Unit	:	Baht

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
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้

เงินค่ำบ�ำรุงสมำชิก 	63,184,058.76	 	63,875,782.32	

รำยได้สอบตัวแทนที่ได้รับสมทบจำกบริษัทสมำชิก 	7,675,747.73	 	4,732,172.85	

รำยได้สอบตัวแทนที่ได้รับจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ   

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 	8,874,383.17	 	6,459,432.23	

ดอกเบี้ยรับ 	396,785.68	 	692,567.35	

รำยได้อื่น 	3,720,648.70	 	4,137,449.79	

รวมรำยได้ 	83,851,624.04	 	79,897,404.54	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในกำรสอบตัวแทน 	15,754,289.65	 	15,027,991.35	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของสมำคมฯ

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 	23,108,311.04	 	22,103,615.01	

ค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน 	25,967,715.40	 	20,306,695.11	

เงินบริจำคกำรศึกษำและกำรกุศล 	1,490,186.00	 	2,624,071.50	

ค่ำใช้จ่ำยอนุกรรมกำร 	7,778,468.08	 	7,173,373.25	

รวมค่ำใช้จ่ำย 	74,098,970.17	 	67,235,746.22	

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 	9,752,653.87	 	12,661,658.32	

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	 10 	445,316.22	 	386,616.65	

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิส�ำหรับปี 	9,307,337.65	 	12,275,041.67	

หน่วย	:	บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(นำยโชน		โสภณพนิช)
เหรัญญิกสมำคมฯ

(นำยสำระ		ล�่ำซ�ำ)
นำยกสมำคมฯ
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Statement of Incomes and Expenditures
For the Year Ended on June 30, 2014

Notes 2014 2013

Incomes

Membership	Fee 	63,184,058.76	 	63,875,782.32	

Agency	license	test	financial	support	from	members 	7,675,747.73	 	4,732,172.85	

				Agency	license	test	financial	support	from	the	OIC 	8,874,383.17	 	6,459,432.23	

Interest	receivable 	396,785.68	 	692,567.35	

Other	incomes 	3,720,648.70	 	4,137,449.79	

Total	incomes 	83,851,624.04	 	79,897,404.54	

Expenditures

Agency	license	test	cost 	15,754,289.65	 	15,027,991.35	

TLAA	administrative	expenditures

Staff-related	expenditures 	23,108,311.04	 	22,103,615.01	

Office	expenditures 	25,967,715.40	 	20,306,695.11	

Donations	for	educations	and	charities 	1,490,186.00	 	2,624,071.50	

Sub-Committees	-related	expenditures 	7,778,468.08	 	7,173,373.25	

Total	expenditure 	74,098,970.17	 	67,235,746.22	

Pre-tax	balance 	9,752,653.87	 	12,661,658.32	

Tax	expenses 10 	445,316.22	 	386,616.65	

Annual	net	balance 	9,307,337.65	 	12,275,041.67	

Unit	:	Baht

Notes	to	financial	statement	are	parts	of	this	financial	statement

(Mr.	Chone		Sophonpanich)
					Treasurer

(Mr.	Sara		Lamsam)
TLAA	President
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	งบกำรเงนิน้ีได้จดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ส�ำหรับกิจกำรท่ีไม่มส่ีวนได้เสยีสำธำรณะท่ีออกโดยสภำวิชำชพี

บัญชี	 ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	และ

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543

	 2.2	งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้น	 โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม	 เว้นแต่									

จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 3.1	กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

	 	 	 สมำคมบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

 3.2	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 	 	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 ได้แก่	 เงินสดและ					

เงินฝำกธนำคำร	 ซึ่งถึงก�ำหนดในระยะเวลำไม่เกิน	 3	 เดือน										

นับจำกวันที่ได้มำและปรำศจำกภำระผูกพัน

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.

สถำนะของสมำคม	

Status	of	TLAA

เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกำยน	2510	

A	juristic	entity	established	under	Thai	law	on	November	9,	1967

สถำนที่ตั้งสมำคม

Office	Address

เลขที่	36/1	ซอยสะพำนคู่	ถนนพระรำมที่		4	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120		

ประเทศไทย	

36/1	Soi	Sapanku,	Rama	4	Rd.,	Thungmahamek	Sub-District,	Sathorn	District,	Bangkok	10120,	

Thailand

ลักษณะกำรด�ำเนินงำน

Type	of	Operation	

เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร	ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

Non-profit	organization	with	the	following	objectives:

1.		เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

     To	serve	as	a	center	for	life	insurance	business	operators

2.		เป็นตัวแทนในกำรปกป้องรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกัน

    	To	protect	the	interest	of	the	insured.

3.		สนับสนุนและส่งเสริมให้ภำคธุรกิจประกันชีวิตมีกำรควบคุมดูแลกันเอง

     To	promote	self-regulation	in	life	insurance	business.

4.		ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเห็นประโยชน์ของกำรประกันชีวิต

     To	promote	life	insurance	technical	development	and	public	awareness	on	the	benefits	of	

life	insurance
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	 3.3	เงินลงทุนชั่วครำว

	 	 	 สมำคมลงทุนในเงินฝำกประจ�ำไม่เกิน	 12	 เดือน	 และ										

ถือเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก�ำหนด	แสดงมูลค่ำด้วยวิธี

รำคำทุน

	 3.4	ลูกหนี้สมำชิก

	 	 	 ลูกหนี้สมำชิกแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้

รับ	 สมำคมบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย	 จะสูญส�ำหรับผลขำดทุน

โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่ง

โดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร

วิเครำะห์อำยุหนี้	(ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2557	และ	2556	ไม่มี

ผลขำดทุนจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

	 3.5	เงินลงทุนระยะยำว

	 	 	 เงินลงทุนระยะยำวเป็นเงินลงทุนในพันธบัตร	 สมำคม								

ถือเป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด	แสดงด้วยรำคำทุน

	 3.6	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์

	 	 	 ท่ีดิน	 อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุน	ค่ำเส่ือมรำคำ

ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ

ของสินทรัพย์	ดังนี้

	 3.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 	 ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดย

วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์	 โดยประมำณของ

สินทรัพย์ในเวลำ	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,	 2014	and	2013,	 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)

อำคำร	

ระบบสำธำรณูปโภค

เครื่องใช้ส�ำนักงำน	

เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ

Plant

Utilities

Office	equipment

Office	Decorative	Items

Vehicles

50

10	และ	/	and	20

5

5

5
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 3.8	 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

	 	 	 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกเป็น						

เงินบำท	 โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิดรำยกำร	

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมียอด												

คงเหลือ	ณ	 วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้บันทึกไว้เป็น	

เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	 วันท่ีในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน	ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	 ได้บันทึก

เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี

	 3.9	 ประมำณกำรหนี้สิน

	 	 	 สมำคมจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อ

ภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น

แล้ว	และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำสมำคมจะเสีย

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป	 เพ่ือปลดเปลื้องภำระผูกพันน้ัน	

และสมำคมสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำง

น่ำเชื่อถือ

	 	 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

	 	 	 สมำคมบันทึกผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำม

หลักเกณฑ์กำรประมำณกำรหนี้สินด้วยจ�ำนวนประมำณกำร

ที่ดีท่ีสุดของรำยจ่ำยท่ีต้องน�ำไปจ่ำยช�ำระภำระผูกพัน	ณ							

วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

	 3.10	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 	 	 สมำคมจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งเป็นลักษณะ

ของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีได้ก�ำหนด	 กำรจ่ำยสมทบ								

ไว้แล้ว	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก									

ไปจำกสินทรัพย์ของสมำคมและได้รับกำรบริหำรโดย																	

ผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำว							

ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำก

สมำคม	 เงินจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น							

ค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ที่เกิดรำยกำรนั้น

	 3.11	กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

	 	 	 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง

ท่ัวไป	 ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณและตั้ง		

ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน

ที่เกี่ยวกับรำยได้	ค่ำใช้จ่ำย	สินทรัพย์และหนี้สิน	 รวมทั้งกำร

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจจะเกิดข้ึน	

ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณไว้

 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.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 	 	 ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนจะได้รับกำรทบทวน

อย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยอำศัยประสบกำรณ์	 ในอดีตและปัจจัย

ต่ำงๆ	 รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น	 ซึ่ง						

ฝ ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นอย ่ำงสมเหตุสมผลภำยใต ้

สถำนกำรณ์น้ัน	สมำคมได้ตัง้ประมำณกำรและข้อสมมตฐิำน

ต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต	 เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชี

อำจจะไม ่ตรงกับผลที่ เ กิดขึ้นจริง 	 ประมำณกำรและ																						

ข้อสมมติฐำนทำงบัญชีที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 ค่ำเสื่อมรำคำของ

อำคำรและอุปกรณ์	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	และ

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	กำรประมำณกำร

ในเรื่องต่ำงๆ	 ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่ เ ก่ียวข้องของ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้

4. เงนิลงทนุชัว่คราว - เงนิฝากประจ�าธนาคาร ประกอบด้วย

5. เงนิลงทนุในพนัธบตัร
	 	 สมำคมลงทุนในพันธบัตรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	 พ.ศ.	

2553	ครั้งท่ี	 13	ซึ่งครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	 2563	จ�ำนวนเงิน	 0.17	

ล้ำนบำท	(170	หน่วย	มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ	1,000	บำท)	อัตรำ

ดอกเบี้ยร้อยละ	 3.54	 ต่อปี	 โดยสมำคมน�ำพันธบัตรดังกล่ำวไป							

ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง

	 	 	 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. Investment in Bonds
	 	 TLAA	invested	in	Government	Housing	Bank	bonds	in	

2010	(No.	13th)	which	will	be	matured	 in	2020,	amounting	

0.17	million	Baht	(170	units	at	face	value	of	1,000	Baht	per	

unit),	3.54%	per	year	interest.	The	bonds	have	been	used	to	

guarantee	the	utilization	of	electricity	with	the	Metropolitan	

Electricity	Authority.	

รายการ / Description
จ�านวนเงิน (บาท) / Amount (Bht) อัตราดอกเบี้ย (%) / Interest (%)
2557 / 2014 2556 / 2013 2557 / 2014 2556 / 2013

เงินฝำกประจ�ำ	12	เดือน	
12	month	fixed	deposit

-	ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)
  Bangkok	Bank

192,951.45 189,539.74 1.50 2.00

-	ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)
 	Ayudhaya	Bank

1,000.00 1,000.00 1.95 2.35

-	ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
 	Siam	Commercial	Bank

209,317.48 329,976.69 2.10 2.75

รวม	/	Total 403,268.93 520,516.43

Financial Statement
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รายการ
Description

ที่ดิน
Land

อาคาร
Plant

ระบบ
สาธารณูปโภค

Utilities

เครื่องใช้
สำานักงาน

Office
Equipment

เครือ่งตกแตง่
สำานักงาน

Office 
Decoration

ยานพาหนะ
Vehicles

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
Building 

Undercon-
struction

รวม
Total

ราคาทุน
Cost

1	กรกฎำคม	2555
July	1,	2012

46,800,000.00 93,423,509.25 22,524,292.29 16,029,300.75 1,960,220.55 1,691,383.80 331,615.00 182,760,321.64

ซื้อเพิ่ม
Additional	Purchase

- 1,331,766.09 - 1,072,200.19 166,700.00 - - 2,570,666.28

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - - - (1,569,700.00) - (1,569,700.00)

โอน/รับโอน
Transfered/Received

- - - - 135,360.00 - (135,360.00) -

ตัดเป็นค่ำใช้จ่ำย
Amortized	costs

- - - - - - (196,255.00) (196,255.00)

30	มิถุนำยน	2556
June	30,	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

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

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

30	มิถุนำยน	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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
Accumulated Depreciation

1	กรกฎำคม	2555
July	1,	2012

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

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี	2556
Depreciation	2013

- 1,891,643.93 1,270,663.98 2,041,458.08 414,299.18 12,634.00 - 5,630,699.17

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - - - (1,569,699.00) - (1,569,699.00)

30	มิถุนำยน	2556
June	30,	2013

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

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี	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

ขำย/เลิกใช้
Sold/No	longer	use

- - - (17,877.97) - - - (17,877.97)

30	มิถุนำยน	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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net Book Value

30	มิถุนำยน	2556
June	30,	2013

46,800,000.00 91,320,327.87 20,198,213.42 6,524,904.32 1,481,790.06 3,012.39 - 166,328,248.06

30	มิถุนำยน		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

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

	 -	 ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงบนทีด่นิได้น�ำไปเป็นหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	(ดูหมำยเหตุ	8)

	 -	 Property	 and	 structures	 on	 property	 has	 been	 used	 as	

collateral	of	 long-term	 loan	 from	financial	 institution	 (See	note	

No.	8)

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

7. Intangible Assets

8. Long-Term Loan from Financial Institutions:

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

รายการ
Description

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Program

เว็บไซต์ 
Website

รวม
Total

ราคาทุน

1	กรกฎำคม	2555

ซื้อเพิ่ม

30	มิถุนำยน	2556

ซื้อเพิ่ม

30	มิถุนำยน	2557

Cost

July	1,	2012

Additional	Purchase

July	30,	2013

Additional	Purchase

July	30,	2014

751,840.65

-

751,840.65

-

751,840.65

500,000.00

-

500,000.00

-

500,000.00

1,251,840.65

-

1,251,840.65

-

1,251,840.65

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

1	กรกฎำคม	2555

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี	2556

30	มิถุนำยน	2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี	2557

30	มิถุนำยน	2557

Accumulated Amortization

July	30,	2012

Yearly	amortization	201

July	30,	2013

Yearly	amortization	2014

July	30,	2014

614,373.18

136,644.69

751,017.87

             700.78

751,718.65

175,890.41

100,000.00

275,890.41

100,000.00

375,890.41

790,263.59

236,644.69

1,026,908.28

100,700.78

1,127,609.06

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

30	มิถุนำยน	2556

30	มิถุนำยน	2557

Net Book Value

June	30,	2013

June	30,	2014

822.78

122.00

224,109.59

124,109.59

224,932.37

124,231.59

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

	 เงนิกู้ยืมระยะยำวส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี	แสดงไว้

ภำยใต้หน้ีสนิหมนุเวียน

		 Long	term	loan	due	 in	1	year	 is	shown	under	current	

liabilities

รายการ / Description 2557 / 2014 2556 / 2013

ยอดยกมำต้นปี

หัก		ช�ำระคืนระหว่ำงปี

ยอดยกไปปลำยปี

หัก	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

Total	carried	forward	at	beginning	of	year

Less	during	the	year	payback

Total	carried	forward	at	end	of	year

Less	amount	due	in	1	year

21,500,000.00

(16,100,000.00)

5,400,000.00

(5,400,000.00)

59,539,635.52

(38,039,635.52)

21,500,000.00

(6,000,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิ Long	term	loan	from	financial	institution-Net 15,500,000.00 15,500,000.00

Financial Statement
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		 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระ

คืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ดังนี้

		 TLAA	 has	 taken	 loans	 from	 financial	 institution	with																					

conditions	on	payback	and	interest	as	follows:

วงเงินกู้ตามสัญญา
Loan Amount

เงื่อนไขการจ่ายช�าระ 
Payback Conditions

หลักประกัน 
Collateral

1.	ปลอดช�ำระเงินต้นเป็นเวลำ	24	เดือน

 24	nonth	Grace	Period	for	Principal	Payback

2.	ช�ำระเงินต้นทุกเดือน	 เป็นเวลำ	 156	 เดือน	 โดยเริ่มช�ำระเงินต้นงวดแรก

ภำยในวันท่ี	 28	 กุมภำพันธ์	 2556	และงวดต่อไป	ผ่อนช�ำระภำยในวันท�ำกำร

สุดท้ำยของเดือน	และงวดสุดท้ำยในวันที่	 31	มกรำคม	2569	จ�ำนวนเงินต้นที่

ต้องจ่ำยช�ำระมี	ดังนี้

 Payback	every	month	for	156	months,	starting	with	principal	payback	

before	February	28,	2013	and	the	rest	are	paid	on	the	last	day	of	each	

month	and	the	last	payback	on	January	31,	2026.	The	payback	amounts	

are	as	follows:

	 2.1	 งวดที่	1-36	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	500,000	บำท

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

	 2.2	 งวดที่	37-108	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	750,000	บำท

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

	 2.3	 งวดที่	109-155	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	1,000,000		บำท

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

	 2.4	 งวดที่	156	ช�ำระเงินต้น	ดอกเบี้ย	ค่ำธรรมเนียม	ค่ำใช้จ่ำย	และหนี้สินอื่น

ใดที่ค้ำงช�ำระให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนเสร็จสิ้น

  Installment	156	Pay	principal,	interest,	fees,	expenses	and	other	

	 	 outstanding	debts	to	the	creditor	until	full	payment	is	completed.

หมำยเหตุ:	ในระหว่ำงงวดสมำคมมีกำรจ่ำยช�ำระหนี้ก่อนครบก�ำหนด

Note:	During	installments,	loan	repayments	before	due	date	were	made.

3.	อัตรำดอกเบี้ย

 Interest	Rate

	 3.1	 ปีที่	1-2	อัตรำร้อยละ	4.0	ต่อปี

	 	 Year	1-2:		4.0%	per	year

	 3.2	 ปีที่	3-12	FDR	(6	เดือน)	+	ร้อยละ	2.45	ต่อปี

  Year	3-12	FDR	(6	month)	+	2.45%	per	year

	 3.3	 ปีที่	13	เป็นต้นไป	FDR	(6	เดือน)	+	ร้อยละ	2.80	ต่อปี

  Year	13	onward:	FDR	(6	month)	+	2.80%	per	year

1.	 จดจ�ำนองที่ดินโฉนดเลขที่	

2004	และสิ่งปลูกสร้ำงที่มีอยู่

และจะมีข้ึนในภำยหน้ำของ

สมำคมในวงเงินจ�ำนอง	 122	

ล้ำนบำท

 Register	 the	mortgage	

of	a	title	deed	No.	2004	and	

building	on	the	property	that	

already	existed	and	 to	be	

built	 at	 an	 amount	 of	 122	

million	Baht.

2.	 โอนสิทธิให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ

ผลประโยชน์ในกำรประกันภัย

ทรัพย์สินที่จ�ำนองแต่เพียง								

ผู้เดียว

		 Transfer	the	entitlement	

as	the	sole	beneficiary	to	the	

creditor.

120	ล้ำนบำท

120	million	bht

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9. Long-Term Staff Benefit Reserve

หน่วย	:	บำท	/	Unit	:	Baht

รายการ / Description 2557 / 2014 2556 / 2013

ยอดคงเหลือยกมำต้นปี

บวก	ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ		

					พนักงำนที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี

Carried	forwarded	amount

Plus	Long-term	staff	benefit	reserve	

					during	the	year

Benefit	paid	during	the	year

Amount	carried	forward	to	year	end

14,934,190.00

1,771,110.00

(3,280,200.00)

13,425,100.00

13,337,350.00

1,596,840.00

-

14,934,190.00

10. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้
	 	 ภำษีเงินได้นิติบุคคลของสมำคมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 30	

มิถุนำยน	2557	และ	2556	ค�ำนวณจำกรำยได้ก่อนหักรำยจ่ำย	

ส่วนที่ต้องเสียภำษีตำมประมวลรัษฎำกร	ดังนี้

	 	 -	 รำยได้ค่ำบ�ำรุงสมำชิกได้รับยกเว้น

	 	 -	 รำยได้จำกกำรสอบตัวแทนและรำยได้อื่น	 ค�ำนวณใน

อัตรำร้อยละ	2

	 	 -	 รำยได้ดอกเบี้ยรับค�ำนวณในอัตรำร้อยละ	10		

11. ภาระผูกพนัจากการออกหนงัสอืค�า้ประกนั
	 	 ณ	 วันท่ี	 30	มิถุนำยน	 2557	สมำคมมีภำระผูกพันจำกกำร

ออกหนงัสอืค�ำ้ประกันของธนำคำรพำณิชย์จ�ำนวน	0.60	 ล้ำนบำท	

ซึ่งค�้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำร

12. การอนมุตังิบการเงนิ
	 	 งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรบริหำรสมำคม	 เมื่อ						

วันที่	14	กรกฎำคม	2557

10. Corporate Income Tax:
	 	 TLAA	gross	 revenues	as	of	June	30,	2014	and	2013	

which	 are	 subject	 to	 tax	 payment	 according	 to	 the														

Revenue	Code	are:

	 	 -	 Income	from	membership	fees	are	tax	exempted

	 	 -	 Income	 from	 agency	 license	 exam	 project	 and									

others	are	subject	to	2%	tax.

	 	 -	 Interest	earning	is	subject	to	10%	tax.

11. Obligations: 
	 	 As	 of	 June	 30,	 2014,	 TLAA	had	 obligation	 from	 the							

issuance	 of	 a	 letter	 of	 guaranty	 by	 commercial	 bank	

amounting	0.60,	guaranteed	by	deposit.

12. Approval of Financial Statement
	 	 This	financial	statement	is	approved	by	TLAA	Board	on	

July	14,	2014.

 

Financial Statement
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

1. เศรษฐกิจไทยปี 2556
 
	 ตลอดปี	2556	เศรษฐกิจไทยโดยรวม	GDP	ขยำยตวัร้อยละ	2.9	ชะลอตวั
ลงจำกกำรขยำยตัวในปี	 2555	 เป็นอย่ำงมำก	ซึ่งขยำยตัวร้อยละ	6.5	 ท้ังน้ี	
เนื่องมำจำกปัจจัยลบหลำยประกำร	ได้แก่
	 1)	 กำรบริโภคของภำคครัวเรือนขยำยตัวต�่ำเพียงร้อยละ	 0.2	 เป็น										

ผลมำจำกอุปสงค์ในประเทศโดยรวมชะลอตัวลงและช่วงปลำยปี
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนลดลง	

	 2)	 กำรลงทุนภำคเอกชนหดตัว	 รวมท้ังกำรใช้จ่ำยของภำครัฐและ							
กำรลงทุนของภำครัฐก็หดตัวเช่นเดียวกัน

	 3)	 ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและกำรบริกำรยังคงชะลอตัว	 เน่ืองจำก
เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว

	 4)	 สนิเชือ่ภำคเอกชน	(ไม่รวมดอกเบีย้ค้ำงรบั)	ขยำยตวัลดลง	เนือ่งมำจำก	
สินเชื่อธุรกิจของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจชะลอตัวลงมำก

1. Thai Economy in 2013
 
 The	GDP	of	Thai	economy	 in	2013	expanded	by	only	2.9%	which	
was	a	lot	lower	than	the	6.5%	figure	in	2012.	Followings	are	the	factors	
that	affected	it.	
	 1)	 A	low	growth	in	household	consumption	of	only	0.2%	as	a	result	

of	 a	 slowdown	 in	 overall	 domestic	 demand	 and	 a	 drop	 of											
consumer	confidence	during	year-end	period.

	 2)	 A	 contraction	 in	 private	 investment	 as	well	 as	 government	
spending	and	investment.

	 3)	 A	continuing	slowdown	in	exports	and	services	due	to	recovering	
world’s	economy.

	 4)	 The	expansion	of	private	loans	(excluding	accrued	interest)	has	
dropped	 as	 a	 result	 of	 a	 slowdown	 in	 business	 loans	 from										
specific	financial	institutions.	

(%YOY)
2555 / 2012 2556 / 2013

ทั้งปี / Year H1 H2 ทั้งปี / Year

GDP	(ณ	รำคำคงที่) GDP	(at	1988	price) 6.5 4.2 1.6 2.9

กำรลงทุนรวม	
(ณ	รำคำคงที่)

Total	Investment	
(at	1988	price)

13.2 5.2 -8.7 -1.9

ภำคเอกชน Private 14.4 2.4 -8.0 -2.8

ภำครัฐ Public 8.9 17.0 -11.2 1.3

กำรบริโภครวม	
(ณ	รำคำคงที่)

Total	Consumption	
(at	1988	price)

6.8 3.7 -1.6 1.0

ภำคเอกชน Private 6.7 3.4 -2.9 0.2

ภำครัฐ Public 7.5 5.4 4.5 4.9

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ Export	of	Goods	(US$) 3.1 1.0 -1.4 -0.2

ปริมำณ Volume 2.5 1.0 -0.5 0.2

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำ Import	of	Goods	(US$) 8.8 4.6 -5.3 -0.4

ปริมำณ Volume 7.1 7.2 -3.6 1.7

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	
GDP	(%)

Current	Account	to	
GDP	(%)

-0.4 -3.5 2.3 -0.6

เงินเฟ้อ Inflation 3.0 2.7 1.7 2.2

อัตรำกำรว่ำงงำน Unemployment	rate 0.7 0.7 0.7 0.7

เศรษฐกิจไทยปี 2556 / Thai Economy in 2013

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
Source: Office of the National Economic and Social Development Board
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Business Overview 2013-2014

สินเชื่อสถาบันรับฝากเงินทั้งระบบ
Loan for other depository corporations sectoral

2. เศรษฐกิจไทย ปี 2557
 
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต	ิ
(สศช.)	 หรือสภำพัฒน์ฯ	 แถลงภำวะเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่	 16	 กุมภำพันธ์	
2558	 ว่ำในปี	 2557	GDP	ขยำยตัวร้อยละ	0.7	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำก	
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ	 กำรบริโภคของครัวเรือน	 และกำรผลิตภำคกำรเกษตร	
ขยำยตัวร้อยละ	 2.8,	 0.3	และ	 1.1	ตำมล�ำดับ	 ขณะที่กำรส่งออกและกำร
ลงทุนโดยรวม	ยังหดตัวที่ร้อยละ	0.3	และ	2.8	ตำมล�ำดับ	 เช่นเดียวกับกำร
ท่องเท่ียวท่ีจ�ำนวนนักท่องเทีย่วหดตวัลงร้อยละ	6.7	เหลอืเพียง	24.8	ล้ำนคน

	 ส�ำหรับกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน	 ในไตรมำสสุดท้ำยของ	
ปี	 2557	 ขยำยตัวชัดเจนเมื่อเทียบกับ	3	 ไตรมำสก่อนหน้ำ	 โดยมีสัญญำน	
กำรส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัว	ทั้งนี้อำศัยแรงสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของ
กำรส่งออกสินค้ำหมวดอุตสำหกรรม	อย่ำงไรก็ตำม	กำรส่งออกสินค้ำเกษตร									
ยังหดตัว	 เน่ืองจำกรำคำสินค้ำเกษตรท่ียังตกต�่ำ	 โดยรวมเศรษฐกิจไทย												
ปี	2557	ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2557	ขณะที่ไตรมำสแรกของปี	2558	
คำดกำรณ์ว่ำจะดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ	 เน่ืองจำกไตรมำสแรกปีที่ผ่ำนมำจีดีพี							
หดตัวร้อยละ	0.5	ดังนั้นถ้ำแนวโน้มกำรลงทุนเพิ่มขึ้น	 รวมถึงผลผลิตเกษตร
ที่คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นด้วย	 เมื่อรวมกันแล้วจะส่งผลให้จีดีพีในไตรมำสแรก								
สูงกว่ำปีที่แล้ว

2. Thai Economy in 2014
 
	 The	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Board	
(NESDB)	reported	on	February	16,	2015	that	in	the	year	2014,	the	GDP	
of	Thailand	grew	at	0.7%.	The	factors	supporting	such	growth	included	
government	 spending,	 household	 consumption	 and	 agricultural															
productivity	 which	 expanded	 at	 the	 rates	 of	 2.8%,	 0.3%	 and	 1.1%,													
respectively.	The	overall	exports	and	investment	grew	at	0.3%	and	2.8%,	
respectively	while	the	total	number	of	inbound	tourists	dropped	to	24.8	
million	or	6.7%.

	 As	for	economic	recovery,	in	the	last	quarter	of	2014,	the	expansion	
was	quite	 clear,	 compared	with	 the	 3	previous	quarters.	 There	were	
signs	that	exports	from	Thailand	is	recovering,	thanks	to	the	expansion	
in	 exports	 of	 industrial	 products.	 However,	 export	 of	 agricultural													
products	has	remained	contracted	due	to	the	continuation	of	prices.	The	
overall	Thai	economy	in	2014,	recovered	in	the	second	half	of	the	year	
while	it	is	expected	that	in	the	first	quarter	of	2015,	the	situation	will	be	
better	than	in	the	previous	year.	In	the	first	quarter	of	last	year,	the	GDP	
contracted	by	0.5%.	Therefore,	 if	 investment	and	agricultural	products	
expand,	the	GDP	will	be	higher	than	the	first	quarter	of	last	year.

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
Source: Office of the National Economic and Social Development Board
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 ในปี 2558 สภาพัฒน์ฯ ประมาณการจีดีพีจะขยายตัวร้อยละ 3.5-
4.5 โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุน 6 ด้าน คือ
	 1)	 กำรฟื้นตัวของกำรส่งออกตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลก	ซึ่งเริ่มฟื้นตัว

มำตั้งแต่ไตรมำสที่	4	ของปี	2557	
	 2)		กำรฟื้นตัวของกำรท่องเที่ยว	
	 3)		แนวโน้มกำรฟื้นตัวของกำรลงทุนภำคเอกชน	
	 4)		กำรปรับตัวลดลงของรำคำน�้ำมันในตลำดโลก	ซึ่งจะช่วยเพิ่มอ�ำนำจ

ซื้อของประชำชนได้	
	 5)		กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ	
	 6)		กำรปรับตัวเข้ำสู ่ภำวะปกติของปริมำณกำรจ�ำหน่ำยและผลิต

รถยนต์	ซึ่งเริ่มกลับมำขยำยตัวและสนับสนุนกำรเติบโของเศรษฐกิจ
ในรอบ	3	ปี	หลังจำกมำตรกำรรถคันแรกสิ้นสุดไป

 
 สำาหรับความเสี่ยงและข้อจำากัดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมี
หลายด้าน ได้แก่ 
	 1)		กำรปรับตัวของกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 เนื่องจำกกำรลดลงและมี	

แนวโน้มจะทรงตัวของรำคำสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	 เป็นข้อจ�ำกัดของ
กำรใช้จ่ำยในภำคครัวเรือน

	 2)		ระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกยังมีควำมผันผวน
	 3)		แนวโน้มกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินต่ำงประเทศจำกผลของนโยบำย

กำรเงินที่ผ่อนคลำย	ท�ำให้ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น	
	 4)		กำรเพ่ิมข้ึนของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง	 เน่ืองจำกภำวะเงินเฟ้อที่									

ลดลง	ท�ำให้เศรษฐกิจต้องมีต้นทุนทำงกำรเงินที่แท้จริงมำกขึ้น		

 Meanwhile, the Office of National Economic and Social Development 
Board projected that GDP will expand between 3.5-4.5% as driven by 
the following positive factors.
	 1)	 The	 recovery	 of	 exports	 following	 the	 recovery	 of	worldwide	

economy	since	the	forth	quarter	of	2014.
	 2)	 The	recovery	of	tourism	industry
	 3)	 The	recovery	trend	in	private	investment
	 4)	 The	 downward	 adjustment	 of	 world’s	 fuel	 price	 that	 helps																	

increase	public	purchasing	power.
	 5)	 The	disbursement	of	government	spending
	 6)	 The	 adjustment	 to	 normal	 condition	 in	 sale	 volume	 and																		

manufacturing	of	automobiles	which	has	returned	to	expansion	
and	supported	the	economic	growth	in	the	past	3	years	after	the	
termination	of	 the	project	 to	provide	 incentives	 to	 first	 time	car	
buyers.

 However, followings are risks and limitations to the growth of Thai 
economy.
	 1)	 The	downward	adjustment	of	productivity	of	agricultural	products	

and	 the	 stabilization	 of	 agricultural	 product’s	 price	 has	 limited	
household	spending.

	 2)	 The	fluctuation	of	world’s	economy	and	finance.
	 3)	 The	 softening	 of	 foreign	 currency’s	 value	 as	 a	 result	 of	more								

relaxed	financial	policies	has	strengthened	the	value	of	Thai	Baht.
	 4)	 The	 increase	 in	 real	 interest	 rate	as	a	 result	of	 the	 lowering	of		

inflation	 has	 caused	 the	 economy	 to	 have	more	 real	 financial	
costs.

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557
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Business Overview 2013-2014

(%YOY)
2556 / 2013 2557 / 2014

ประมาณการ / 
Projection

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

ภาครัฐบาล 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

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า 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

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ 
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

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2558
Economic Projection for 2015

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
Source: Office of the National Economic and Social Development Board
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3. ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2556-2557
 
 บริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในปี 2556 
และปี 2557 มีทั้งสิ้น 24 บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท 
และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท

	 3.1	ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี	2556
  จากภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2556 มีการขยายตัวของ GDP 
ชะลอตัวลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตไทยแต่อย่างใด ซึ่งธุรกิจประกันชีวิต
ไทยยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  (1)	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
   ตลอดปี 2556 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง
จำานวน 441,371.55 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.02 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา (2555: 18.74%) เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำานวน 93,495.44 
ล้านบาท อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.46 (2555: 22.34%) เบี้ย
ประกันภัยต่ออายุจำานวน 294,914.28 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 
86 (2555: 87%) เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียวจำานวน 52,961.83 ล้านบาท 
อัตราการเติบโตร้อยละ 11.09 (2555: 53.28%)

3. Overview of Life Insurance Business in 
2013-2014 
 In 2013 and 2014, Thailand has 24 life insurance companies of 
which 23 companies are direct insurers and 1 is a re-insurer.

 3.1	Overview	of	Thai	Life	Insurance	Business	in	2013
The overall economic condition in Thailand in 2013 in which the rate of 
GDP expansion has been decelerated due to the above-mentioned      
factors, the life insurance business in Thailand continued to grow as follows.

  (1) Direct Premium Income
   In 2013, the total direct premium income was 441,371.55 
million baht or an increase of 13.02%, compared with the previous year 
(2012 : 18.74%).  The first year premium income was 93,495.44 million 
baht or an increase of 13.46%, compared with 22.34% in 2012 while the 
renewal income was 294,914.28 million baht, the persistency rate was 
86% against that of 87% in 2012 and the single premium income was 
52,961.83 million baht, an increase of 11.09% over that of 53.28% in 
2012. 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2555-2556
Direct Premium as of 2012-2013

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

47,674.15
เบี้ยประกันภัยจายครั้งเดียว / Single Premium

เบี้ยประกันภัยปตอไป / Renewal Premium

เบี้ยประกันภัยปแรก / First Year Premium

52,961.83 

260,438.71 

294,914.28 

82,403.91 

93,495.44 

2555 / 2012 2556 / 2013
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 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ประเภทสามัญ (Ordinary) มีจำานวนสูงสุด 
371,467.37 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial) 7,913.15 ล้าน
บาท ประเภทกลุ่ม (Group) 56,411.82 ล้านบาท และอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(PA) 5,579.20 ล้านบาท

 สำาหรบัสดัส่วนของเบีย้ประกันภยัรบัโดยตรง ประเภทสามญั (Ordinary) 
มีจำานวนมากถึงร้อยละ 84.16 (2555: 84.42%) รองลงมาเป็นประเภทกลุ่ม 
(Group) ร้อยละ 12.78 (2555: 12.09%) ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial) 
ร้อยละ 1.79 (2555: 2.12%) และอุบัติเหตุส่วนบุคคลร้อยละ 1.26 (2555: 
1.37%)

 The highest direct premium income was ordinary premium whose 
total earning was 371,467.37 million baht, followed by industrial at 
7,913.15 million baht, group premium income at 56,411.82 million baht, 
and personal accident at 5,579.20 million baht.

 The amount of direct premium income for ordinary life insurance 
accounted for 84.16% of total income (2012 : 84.42%), followed by group 
insurance of 12.78% (2012 : 12.09%), industrial at 1.79% (2012: 2.12%) 
and PA at 1.26% (2012 : 1.37%).

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2555-2556 
Direct Premium as of 2012-2013

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับรวมแต่ละประเภทปี 2556
Ratio of Premium Income as of 2013

Business Overview 2013-2014

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

อุบัติเหตุสวนบุคคล / PA
5,333.08 

กลุม / Group

อุตสาหกรรม / Industrial

สามัญ / Ordinary

5,579.20 

47,216.95 
56,411.82 

8,292.36 
7,913.15 

329,674.38 
371,467.37 

2555 / 2012 2556 / 2013

อุบัติเหตุสวนบุคคล/PA
1.26%

กลุม/Group
12.78%

อุตสาหกรรม/Industrial
1.79%

สามัญ/Ordinary
84.16%
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 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2556 คิดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.42 (2555: 
3.16%) และคดิเป็นเบีย้ประกันภัยรบัโดยตรงต่อประชากร 1 คน (Insurance 
Density) จำานวน 6,811 บาท (2555: 6,055 บาท)

 The direct premium income per GDP or commonly known in the       
industry as Insurance Penetration Rate was 3.42% (2012 : 3.16%) and 
the direct premium income per 1 population or Insurance Density was 
6,811 baht (2012 : 6,055 baht).

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อ GDP ปี 2552-2556
Insurance Penetration Rate 2009-2013

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร 1 คน ปี 2552-2556
Insurance Density 2009-2013

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

4,071
4,635

5,131

6,055

6,811

2552/2009 2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013

-

1.00

2.00

3.00

4.00

2552/2009

2.68 2.74 2.91
3.16

3.42

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

(%)
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  (2)		 เบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย
   ในปี 2556 ธุรกิจประกันชีวิตได้จัดเบี้ยประกันภัยรับจำาแนก
ตามช่องทางการจำาหน่ายออกเป็น 4 ช่องทาง คือ (1) การขายผ่านตัวแทนมี
จำานวน 241,870.95 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54.61 (2555: 57.31%) 
(2) การขายผ่านธนาคาร 172,322.54 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.91 
(2555: 36.65%) (3) การขายผ่านการตลาดแบบตรง (Tele Marketing & 
Direct Mail) 14,016.32 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 3.16 (2555: 3.09%) 
และ (4) การขายผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ต 
จำานวน 14,663.94 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.31 (2555: 2.95%)

   อย่างไรก็ตาม ช่องทางการจำาหน่ายหลักของธุรกิจประกันชีวิต
ยังคงเป็นการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเบี้ย
ประกันภัยรับอย่างต่อเน่ือง สำาหรับช่องทางการขายอื่นๆ เป็นการเปิด         
ช่องทางทางการตลาดให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะช่องทางการขายผ่านธนาคารเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าอีกระดับหนึ่งได้ และปัจจุบันมีแนวโน้มสัดส่วนการจำาหน่าย         
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 	 (2)		Premium	Income	by	Channels	of	Distribution
   In 2013, premium incomes of life insurance business came 
from 4 major channels of distributions, namely, (1) agency channels 
whose total amount of earning was 241,870.95 million baht or 54.61% of 
total income (2012 : 57.31%), (2) Bancassurance whose total earning 
was 172,322.54 million baht or 38.91% of total earning (2012 : 36.65%), 
(3) Tele Marketing & Direct Mail with the total income of 14,016.32 million 
baht or 3.16% of total earning (2012 : 3.09%) and (4) Other channels 
such as convenient stores and internet whose total was 14,663.94            
million baht or 3.31% of total earning (2012 : 2.95%).

   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, especially the             
Bancassurance channel which offers convenient access to clients in 
another level of the market. At present, the ratio of earning through this 
channel of distribution continues to grow.

เบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2556
Distribution Channels Premium Income as of 2013

Business Overview 2013-2014

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

241,870.95

172,322.54

14,016.32 14,663.94

ชองทางตัวแทน/
Agency

ชองทางธนาคาร/
Bancassurance

ชองทางการตลาด
แบบตรง/

Direct Marketing

ชองทางอื่นๆ/
Others
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2556
Ratio of Distribution Channels Premium as of 2013

  (3)	 ส่วนแบ่งการตลาด
   ส่วนแบ่งการตลาดปี 2556 ของธุรกิจประกันชีวิตไทยจากเบี้ย
ประกันภัยรับรวม บริษัทประกันชีวิตไทยท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 
อันดับแรก คือ (1) บริษัท เอไอเอ จำากัด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 24.97 
(2) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 
13.60 (3) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 
12.43 (4) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่ง              
การตลาดร้อยละ 10.27 (5) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 8.82 (6) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 8.52 (7) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.67 (8) บริษัท       
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.08 (9) 
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 
2.93 (10) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.32 และบริษัทอื่นๆ รวมส่วนแบ่งการตลาด       
ร้อยละ 7.39

  (3) Market Shares 
   The top ten leaders of life insurance companies in terms of 
gross premium income in 2013 are: (1) AIA Co., Ltd., 24.97% (2) Muang 
Thai Life Insurance Public Co., Ltd., 13.60% (3) Thai Life Assurance 
Public Co., Ltd., 12.43%  (4) SCB Life Assurance Public Co. Ltd., 10.27% 
(5) Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd., 8.82% (6) Krungthai-AXA 
Life Assurance Public Co., Ltd., 8.52% (7) Allianz Ayudhya Life               
Assurance Public Co., Ltd. 5.67% (8) Ocean Life Insurance Public           
Co., Ltd., 3.08% (9) FWD Life Public Co., Limited 2.93% (10) Prudential 
Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd., 2.32% and other companies 
whose combined market share was 7.39%.

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

ชองทางธนาคาร/
Bancassurance

38.91%

ชองทางอื่นๆ/
Others
3.31%

ชองทางตัวแทน/
Agency
54.61%

ชองทางการตลาดแบบตรง/
Direct Marketing

3.16%
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ส่วนแบ่งการตลาด ปี 2556 
Market Share as of 2013

เปรียบเทียบจ�านวนกรมธรรม์ฯ และประชากร ปี 2552-2556
No. of Policies per Population 2009-2013

  (4)	 จ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีผลบังคับและจ�านวนเงิน
เอาประกันภัย
   ในปี 2556 ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีจำานวนกรมธรรม์ประกันภัย
ที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 20,148,185 กรมธรรม์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.74 (2555: 8.08%) และจำานวนเงินเอาประกันภัยจำานวน 9,853,373.18 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 10.75 คิดเป็นเงินเอาประกันภัย
เฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 489,045.20 บาท และมีอัตราจำานวนกรมธรรม์
ประกันภัยต่อประชากรเท่ากับร้อยละ 31.10 (2555: 29.28%) หากรวม
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะมีอัตราจำานวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อ
ประชากร เท่ากับร้อยละ 34.6

  (4)	 No.	of	Still	in	Force	Policies	and	Total	Sum-Insured
   In 2013, the total number of in-force policies was            
20,148,185 or an increase of 6.74% (2012: 8.08%) and the total amount of 
sum-insured was 9,853,373.18 million Baht, an increase of 10.75% 
against that in 2012. The average sum-insured per policy was 489,045.20  
Baht and the penetration rate was 31.10% (2012: 29.28%). If PA is              
included, the penetration rate would be 34.6%.

Business Overview 2013-2014
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กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับเมื่อสิ้นปี 2556
Policies in Force at the End of Year 2013

สัดส่วนกรมธรรม์ฯ แต่ละแบบ ปี 2555-2556
Proportion of Life Insurance Policy 2012-2013

ประเภทการประกันภัย
Type of Insurance

จ�านวน
กรมธรรม์

No. of Policies
% จ�านวนaเงินเอาประกันภัย

Sum Insured %
จ�านวนเงินเอาประกันภัยเฉลี่ยต่อ

กรมธรรม์
Sum Insured per Policy (บาท)

สามัญ (Ordinary)

อุตสาหกรรม (Industrial)

กลุ่ม (Group)

18,267,324

1,843,623

37,238

90.66

9.15

0.18

4,328,826.95

125,632.84

5,398,913.38

43.93

1.28

54.79

236,971.05

68,144.54

144,983,978.31

รวม	(Total) 20,148,185 100 9,853,373 100 489,045.20

หน่วย (Unit) : ล้านบาท (Million Baht)

 จำานวนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญร้อยละ 90.66 (2555: 89.60%) รองลงมาเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทอุตสาหกรรมและกลุ่ม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 9.15 และ      
ร้อยละ 0.18 ตามลำาดับ

 ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
สะสมทรัพย์ มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 55.16 (2555: 56.45%) รองลงมา
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพร้อยละ 37.89 (2555: 36.94%) แบบ
ชั่วระยะเวลาร้อยละ 6.88 (2555: 6.57%) และอื่นๆ ร้อยละ 0.06 (2555: 
0.04%) 

 The highest number of policies are ordinary life insurance policies 
which represented 90.66% (2012: 89.60%), followed by industrial and 
group insurance policies whose proportion is 9.15% and 0.18%,               
respectively.

 In ordinary insurance category, endowment policies represented the 
highest proportion of 55.16 % (2012: 56.45%) followed by whole life at 
37.89% (2012: 36.94%), term life at 6.88% (2012: 6.57%) and others at 
0.06% (2012: 0.04%). 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

2555/2012

2556/2013

37.89%

 36.94% 56.45%

55.16% 6.88%

6.57%

 0.04%

0.06%

ตลอดชีพ (Whole Life) สะสมทรัพย (Endownmant)

เฉพาะกาล (Term) อื่นๆ (Others)



รายงานประจ�าปี 2557
Annual Report 2014 73

Business Overview 2013-2014

  (5)	 สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน
	 	 	 ธุรกิจประกันชวิีตไทยมสีนิทรพัย์รวมท้ังสิน้	1,902,863	 ล้านบาท	
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.96	(2555:	15.26%)	และในจ�านวนนี้
ได้น�าสินทรัพย์ไปลงทุนจ�านวนทั้งสิ้น	1,789,210	ล้านบาท	เป็นการลงทุนใน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 1,136,258	ล้านบาท	ด้วยสัดส่วนสูงสุด
ถึงร้อยละ	 59.71	 (2555:	 60.86%)	 รองลงมาเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์
เอกชน	394,742	ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	20.74	(2555:	21.29%)	

  (5) Total Assets and Investment Assets
   The value of total assets of life insurance business in            
Thailand	was	 1,902,863	million	Baht,	 an	 increase	 of	 10.96%	 (2012:	
15.26%).The	total	investment	assets	was	1,789,210	million	Baht	of	which	
1,136,258	million	Baht	or	59.71	%	was	invested	in	government	and	state	
enterprise	bonds	 (2012:	60.86%)	and	394,742	million	Baht	or	20.74%	
was	invested	in	private	securities	(2012:	21.29%).

สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน ปี 2552-2556
Total Assets & Investment Assets: 2009-2013

อัตราส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์รวมปี 2552-2556
Ratio of Investment per Total Assets: 2009-2013

2552/2009

2553/2010

2554/2011

2555/2012

2556/2013

1,902,863 1,789,210

1,714,837

1,487,841  

1,242,645 1,181,851

1,047,379  995,034

1,414,064

1,628,959

สินทรัพยรวม/Total Assets รวมสินทรัพยลงทุน/Total Investment Asstes

95.00% 95.11% 95.04% 94.99% 94.03%

2552/2009 2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

ตารางแสดงการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2552-2556
Investment of Life Insurance Business in 2009-2013

หน่วย	(Unit)	:	ล้านบาท	(Million	Baht)

2552
/2009

2553
/2010

2554
/2011

2555
/2012

2556
/2013

สัดส่วน
(Ratio)

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	
(Government	Security)

642,346 757,838 894,875 1,043,697 1,136,258 63.51%

หลักทรัพย์เอกชน	
(Private	Security)

206,926 269,850 331,832 365,124 394,742 22.06%

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Foreign	Security)

55,845 56,343 71,848 92,911 110,187 6.16%

เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนอื่น	
(Loans	&	Other	Investments)

74,787 86,603 88,352 91,925 107,080 5.98%

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมีดอกเบี้ย	
(Deposits	at	Financial	Institutions	with	Interest)

15,130 11,215 27,158 35,302 40,943 2.29%

รวมสินทรัพย์ลงทุน	
(Total Investment Assets)

995,034 1,181,851 1,414,064 1,628,959 1,789,210 100%

สินทรัพย์ลงทุน (Investment 
Assets)

ปี พ.ศ./ค.ศ. (Year BE/AD)

สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภท ปี 2555-2556
Ratio of Investment Type: 2012-2013

ที่มา: สถิติธุรกิจประกันชีวิตปี 2555 - 2556, สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: Life Insurance Annual Statistic Report 2012 - 2013 (TLAA)
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มีดอกเบี้ย 
(Deposits at 
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หลักทรัพยเอกชน 
(Private Security)

2555/2012

2556/2013

64.07

63.51

22.41

22.06

5.70

6.16

5.64

5.98

2.17

2.29

64.07 63.51

22.41 22.06

5.70 6.16 5.64 5.98
2.17 2.29
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	 3.2	 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี	2557
	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ได้มีการแถลงข่าวประมาณการ
เศรษฐกิจไทย	ณ	เดือนมกราคม	2558	ว่า	เศรษฐกิจไทยในปี	2557	คาดว่า	
GDP	จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ	0.7	 ชะลอลงจากปีก่อน	ส�าหรับธุรกิจ
ประกันชีวิตไทยในปี	 2557	 ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สงบทางการเมืองตลอด
ครึ่งปีแรก	 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้า	 ส่งผลให้ภาคเอกชน										
มีการใช้จ่ายในระดับต�่า	 แต่จากการท่ีประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
และความจ�าเป็นของการท�าประกันภัย/ประกันชีวิตมากขึ้น	 รวมท้ังที	่									
ภาคธุรกิจได้แข่งขันกันออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน	และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจประกัน
ชีวิตจากภาครัฐ	ท�าให้ธุรกิจประกันชีวิตไทยยังคงมีอัตราการเติบโตค่อนข้าง
สูง	ดังนี้

 	 (1)	เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
	 	 	 ธุรกิจประกันชวิีตไทยมผีลการด�าเนนิงานตัง้แต่เดอืนมกราคม	 -	
ธันวาคม	2557	ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม	503,851.13	ล้านบาท	โดยมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ	13.75	(2556:	13.06%)	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	จ�านวน
เบี้ยประกันภัยรับดังกล ่าวแยกเป ็นเบี้ยประกันภัยรับป ีแรกจ�านวน	
108,284.47	 ล้านบาท	 อัตราการเติบโตร้อยละ	 15.13	 (2556:	 13.32%)								
เบี้ยประกันภัยต่ออายุจ�านวน	 333,224.06	 ล้านบาท	 อัตราความคงอยู่								
ร้อยละ	86	(2556:	86%)	และเบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียวจ�านวน	62,342.60	
ล้านบาท	อัตราการเติบโตร้อยละ	14.61	(2556:	13.94%)

 3.2 An Overview of Life Insurance Business in 2014
	 	 The	Office	of	Fiscal	Policy	reported	that	 the	Thai	GDP	in	2014	
would	expand	by	0.7%	which	was	lower	than	the	year	before.	As	for	the	
life	 insurance	business	 in	 the	 same	year,	 although	 there	was	political	
unrest	throughout	the	first	half	of	the	year	and	a	slow	recovery	of	world	
economy	that	caused	low	spending	in	private	sector,	the	growth	rate	was	
quite	high	because	the	public	realized	the	importance	of	insurance/life	
insurance	 business	 and	 the	 availability	 of	 new	 products	 that	 are																				
responsive	to	the	needs	of	the	public	as	well	as	a	strong	support	from	the	
government.

  (1)  Direct Premium Income
	 	 	 The	gross	direct	premium	income	of	life	insurance	business	
in	 Thailand	 in	 a	 period	 between	 January-December	 2014	 was											
503,851.13	million	Baht	or	an	increase	of	13.75%	over	that	of	13.06%	in	
2013.	The	first	year	premium	income	was	108,284.47	million	Baht	or	an	
increase	of	15.13%	against	that	of	13.32%	in	2013,	the	renewal	premium	
income	was	333,224.06	million	Baht	or	 a	 rise	of	 86%,	compared	with		
86%	in	2013	and	single	premium	income	was	62,342.60	million	Baht	or	
an	increase	of	14.61%	against	13.94%	in	2013.

ที่มา: รายงานสถิติ ปช.1 - 2 เดือนธันวาคม 2557, สมาคมประกันชีวิตไทย
Source: Por Chor 1-2 Report, December 2014, Thai Life Assurance Association

ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ระหว่างปี 2552-2557
Direct Premium as of 2009-2014

หน่วย	(Unit)	:	ล้านบาท	(Million	Baht)

2552
/2009

2553
/2010

2554
/2011

2555
/2012

2556
/2013

2557
/2014

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก	(First	Year	Premiums) 57,246 63,869 67,355 82,404 93,496 108,284

อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%	Change) 30.8 11.6 5.5 22.3 13.5 15.1

เบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ	(Renewal	Premiums) 170,538 202,447 230,439 260,439 294,914 333,224

อัตราการต่ออายุ	(%	Persistency	Rate) 87 89 87 88 86 86

อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%	Change) 10.9 18.7 13.8 13.0 13.2 13.2

เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว	(Single	Premiums) 30,749 29,848 31,103 47,674 52,962 62,343

อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%	Change) 28.0 (2.9) 4.2 53.3 11.1 14.6

รวม	(Total) 258,533 296,164 328,897 390,517 441,372 503,851

อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%	Change) 16.7 14.6 11.1 18.7 13.0 13.7

เบี้ยประกันภัยรับ (Premium 
Income)

ปี พ.ศ./ค.ศ. (Year BE/AD)
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557

อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ปี 2552-2557
% Growth of Premium Income: 2009-2014

อัตราการต่ออายุ ปี 2552-2557 
Persistency Rate 2009-2014

(%)
60.00

เบี้ยประกันภัยรับปแรก
(First Year Premiums)

เบี้ยประกันภัยปตอไป
(Renewal Premiums)

เบี้ยประกันภัยรับจายครั้งเดียว
(Single Premiums)
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อัตราเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อ GDP และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร 1 คน 
Insurance Penetration Rate & Insurance Density

เปรียบเทียบ GDP และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2552-2557 
Compared between GDP & Direct Premium: 2009-2014

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014
Proj.

Direct Premium (Million Baht) 258,533 296,164 328,897 390,517 441,372 503,851

Gross Domestic Product (GDP) (Million Baht) 9,654,000 10,802,400 11,300,500 12,354,700 12,910,000 13,703,000

Population (Million) 63.5 63.9 64.1 64.5 64.8 65.1

Insurance Penetration Rate (%) 2.68% 2.74% 2.91% 3.16% 3.42% 3.68%

Insurance Density (Baht) 4,071 4,635 5,131 6,055 6,811 7,740

Note : Insurance Penetration Rate = Direct Premium / Gross Domestic Product (GDP) 
           Insurance Density = Direct Premium / Capita

Business Overview 2013-2014Business Overview 2013-2014

13,703,000 
503,851

12,910,000 

441,372 

390,517 

12,354,700 

11,300,500 

10,802,400
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258,533
2552/2009

2553/2010

2554/2011

2555/2012

2556/2013

2557/2014 Proj.

Gross Domestic Product (GDP) (Million Baht) Direct Premium
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	 	 (2)	เบี้ยประกันภัยรับจ�ำแนกตำมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
	 	 	 ในปี	2557	 ธุรกิจประกันชวิีตมเีบ้ียประกันภัยรบัจาก	4	 ช่องทาง	
การจ�าหน่าย	ได้แก่	ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนมีจ�านวน	260,014.27	
ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	51.61	(2556:	54.61%)	การจ�าหน่ายผ่านธนาคาร	
210,895.32	ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	41.86	(2556:	38.91%)	การจ�าหน่าย
ผ่านการตลาดแบบตรง	 (Tele	Marketing	&	Direct	Marketing)	 จ�านวน	
15,242.32	ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	3.03	(2556:	3.16%)	และ	การจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางอื่นๆ	จ�านวน	17,697.76	ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	3.51	(2556:	
3.31%)

  (2)  Premium Income by Channels of Distribution
	 	 	 In	2014,	the	total	premium	income	from	agency	channel	was	
260,014.27	million	 Baht	 or	 51.61%	of	 total	 premium	 income	 (2013	 :	
54.61%),	 followed	 by	 Bancassurance	 whose	 total	 income	 was							
210,895.32	million	Baht	 or	 41.86	%	 (2013	 :	 38.91%)	 of	 total	 income,	
tele-marketing	and	direct	marketing	at	15,242.32	million	Baht	or	3.03%	
of	total	income	(2013	:	3.16%)	and	other	channels	at	17,697.76	million	
Baht	or	3.51%	of	total	income	(2013	:	3.31%).

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2556-2557
Ratio of Distribution Channels Premium: 2013-2014

อัตราการเติบโตของการจ�าหน่ายแต่ละช่องทาง ปี 2557
% Growth of Distribution Channels Premium 2014

ที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย, สมาคมประกันชีวิตไทย 
Source: TLAA Report on Premium Income by Channels of Distributions

ที่มา : รายงานสถิติเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย, สมาคมประกันชีวิตไทย 
Source: TLAA Report on Premium Income by Channels of Distributions

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557
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	 	 (3)	ส่วนแบ่งกำรตลำด
	 	 	 ส่วนแบ่งการตลาดปี	 2557	ของธุรกิจประกันชีวิตไทยจากเบี้ย
ประกันภัยรับรวม	บริษัทประกันชีวิตไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด	 10	
อันดับแรก	คือ	(1)	บริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด	มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	22.78	
(2)	บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	
14.93	(3)	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	
12.52	 (4)	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	 (มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ	 10.28	 (5)	 บริษัท	 กรุงไทย	 แอกซ่า	 ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)									
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	9.70	 (6)	บริษัท	 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต	จ�ากัด	
(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	9.65	(7)	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกัน
ชวิีต	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	5.35	(8)	บรษิทั	พรเูดน็เชยีล	
ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	3.52	
(9)	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	
2.91	 (10)	 บริษัท	 เอฟดับบลิวดี	 ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส่วนแบ่ง											
การตลาดร้อยละ	2.80	และบริษัทอื่นๆ	รวมส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	5.56

 	 (4)	จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยและจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย
รำยใหม่
	 	 ในปี	2557	ธุรกิจประกันชีวิตมีจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่	
6,494,586	กรมธรรม์	และมีจ�านวนเงินเอาประกันภัย	5,048,961	ล้านบาท	
แบ่งเป็นจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัย	แต่ละประเภท	ดังนี้

  (3) Market Share 
	 	 	 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%	(5)	(7)	Allianz	Ayudhya	
Life	 Assurance	 Public	Co.,	 Ltd.	 5.35%	 (8)	 Prudential	 Life	 Insurance								
Public	Co.,	Ltd.,	3.52%.	(9)	Ocean	Life	Insurance	Public	Co.,	Ltd.,	2.91%	
(10)	 FWD	Life	 Public	Co.,	 Limited	 2.80%	 (10)	 other	 companies	with						
combined	market	share	of	5.56%.

  (4) Number of New Policies and Sum-Insured
	 	 	 The	 total	 number	 of	 new	policies	 in	 2014	was	 6,494,586							
and	 the	 total	 amount	 of	 sum-insured	 was	 5,048,961	million	 Baht,													
classified	by	category	of	insurance	as	follows:

ส่วนแบ่งการตลาด ปี 2557
Market Share as of 2014

ประเภท
Types

จ�านวนกรมธรรม์ประกันภัย(กรมธรรม์)
No. of Policies

จ�านวนเงินเอาประกันภัย (ล้านบาท)
Amount of Sum-Insured (Mil Bht)

สามัญ	(Ordinary) 3,239,346 899,471

อุตสาหกรรม (Industrial) 104,043 9,403

กลุ่ม	(Group) 5,351 1,601,812

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	(PA)	 3,145,846 2,538,274

รวม	(Total) 6,494,586 5,048,961
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อัตราการถือครองกรมธรรม์ ปี 2552-2557
No. of Policies per Population 2009-2014

4. การก�ากับดูแลของภาครัฐ ปี 2556-2557 

	 4.1	 ในปี	 2556-2557	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ยังคงมีกำรด�ำเนินงำนตำม
มำตรกำรของแผนพัฒนำกำรประกันภัย	 ฉบับท่ี	 2 และได้มีการ
พิจารณาปรับแก้พระราชบัญญัติประกันชีวิต	พ.ศ.	 2535	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 (ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	 2551	และได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558		ลงในราชกิจจานุเบกษา	
เมื่อวันท่ี	 5	 มีนาคม	 2558	 สาระส�าคัญคือ	 ได้มีการพิจารณาปรับปรุง
บทบัญญัติเก่ียวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทและกองทุน
ประกันชีวิตให้เหมาะสมย่ิงขึ้น	 โดยมีเหตุผลว่าโครงสร้างผู ้ถือหุ้นและ
กรรมการของบริษัท	ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต	พ.ศ.	 2535	ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	2551	ไม่เหมาะสม
กับสภาพการประกอบธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน	 อีกทั้งหากบริษัท																
ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต	 กองทุน
ประกันชีวิตจะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้ีซึ่งมีสิทธิได้รับช�าระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยได้ต่อเมื่อกระบวนการตามกฎหมายล้มละลายเสร็จสิ้นแล้ว
เท่านั้น	 ซึ่งท�าให้กองทุนไม่สามารถคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช�าระหน้ี							
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที	 ภาครัฐจึงเห็นสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติเก่ียวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทและกองทุน
ประกันชีวิตดังกล่าว	

4. Government Regulation In 2013-2014
 
 4.1	In	2012-2013,	the	Office	of	Insurance	Commission	continued	to	
implement the 2nd Insurance Development Plan as follows and has          
enacted	 an	 amendment	 to	 the	 Life	 Insurance	 Act,	 B.E.	 2535,	 as										
amended	 by	 the	 Life	 Insurance	 Act	 (No.	 2),	 B.E.	 2551.	 The	 new																			
legislation,	 called	 the	 Life	 Insurance	 Act	 (No.	 3),	 B.E.	 2558	 was																	
published	in	the	Government	Gazette	on	March	5,	2015.	The	essential	
content	 of	 the	 new	 act	 included	 provisions	 on	 the	 adjustment	 of												
shareholding	and	board	structure	as	well	as	 the	 life	 insurance	fund	to	
make	them	more	appropriate.	The	rationales	were	that	the	structure	of	
shareholding	and	company’s	board	in	the	Life	Insurance	Act,	B.E.	2535,	
as	amended	by	the	Life	Insurance	Act	(No.	2),	B.E.	2551	was	not	suitable	
to	the	present	conditions	in	life	insurance	business	and	if	a	company	is	
bankrupted	or	has	the	life	insurance	licensed	revoked,	the	Life	Insurance	
Fund	 could	 assist	 the	 creditors	 who	 are	 entitled	 to	 receive	 debt																					
repayment	only	after	the	bankruptcy	process	in	the	court	is	completed.	
The	 law	 hindered	 the	 Fund	 to	 provide	 immediate	 protection	 to	 the										
creditors	who	are	entitled	to	receive	repayment	of	debts,	incurred	from	
taking	 insurance.	 It	was	 therefore	deemed	appropriate	 to	 improve	 the	
provisions	on	shareholding	and	board	structure	and	life	insurance	fund.

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 - 2557
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	 4.2	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	 (คปภ.)	 ได้มีประกำศและค�ำสั่งต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ประกันชีวิต	ดังนี้
	 	 (1)	 ประกาศ	คปภ.	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการออก	การเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน
ประกันชีวิต	 นายหน้าประกันชีวิต	 และธนาคาร	 (ฉบับที่	 3)	
พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	13	มีนาคม	2557

	 	 (2)	 ประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการ							
รับเงิน	การจ่ายเงิน	การตรวจสอบ	และการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	18	มิถุนายน	
2557

	 	 (3)	 ประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 การขยายระยะเวลาการจ�าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	 2557	ประกาศ								
ณ	วันที่	18	มิถุนายน	2557

	 	 (4)	 ประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการวาง
เงินส�ารองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2557	
ประกาศ	ณ	วันที่	23	มิถุนายน	2557

	 	 (5)	 ประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติ	 โครงสร้าง	
คุณสมบัติ	 และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ	บริษัทประกัน
ชีวิต	และบริษัทประกันวินาศภัยประกาศ	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	
2557

	 	 (6)	 ประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 ก�าหนดแบบแจ้งรายชื่อและ
หนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ประกันชีวิต	พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	14	สิงหาคม	2557

	 	 (7)	 ประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักสูตรและวิธีการ	
การอบรมความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิต	 ส�าหรับผู้ขอรับและ
ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิต	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2557	 ประกาศ	ณ	 วันที่	 18	
ธันวาคม	2557

	 	 (8)	 ประกาศนายทะเบียน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
และข้อความสัญญาตะกาฟุล	 ประเภทสามัญ	 แบบสะสม
ทรัพย์	แบบชั่วระยะเวลา	และแบบตลอดชีพ	ที่ช�าระเงินสะสม
ตะกาฟุลรายงวด	และแบบข้อความสัญญาตะกาฟุล	ประเภท
สามัญ	แบบสะสมทรัพย์	แบบชั่วระยะเวลา	ประกาศ	ณ	วันที่	
30	มกราคม	2557

	 	 (9)	 ประกาศนายทะเบียน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
แบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุล
และอัตราเงินสมทบตะกาฟุลที่ช�าระเงินสมทบตะกาฟุล										
รายงวด	พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	30	มกราคม	2557

	 	 (10)	ประกาศนายทะเบียน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
แบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุล
และอัตราเงินสมทบตะกาฟุลท่ีช�าระเงินสมทบตะกาฟุลครั้ง
เดียว	พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	30	มกราคม	2557

 4.2	The	Office	of	 Insurance	Commission	had	 issued	 the	 following	
Notifications.
  (1) Rules on methods for issuing and offering of insurance 

policy for sale and the performing of duty of life insurance 
agent	and	life	insurance	broker	and	bank,	B.E.	2557,	dated	
March	13,	2014.

	 	 (2)	 Notification	 of	 the	 Insurance	 Commission,	 Re:	 Rules,												
Procedures	 and	Conditions	 for	 Receipt	 and	Payment	 of	
Money,	 Audits	 and	 Internal	 Control	 of	 Life	 Insurance										
Company,	B.E.	2557,	dated	June	18,	2014.

	 	 (3)	 Notification	 of	 the	 Insurance	 Commission,	 Re:	 The																			
Extension	of	a	Period	Allowed	for	the	Disposal	of	Immovable	
Properties	by	Life	 Insurance	Company,	B.E.	 2557,	dated	
June	18,	2014.

	 	 (4)	 Notification	 of	 the	 Insurance	 Commission	 Re:	 Rules,															
Procedures	 and	 Conditions	 for	 the	 Appropriation	 of																	
Insurance	Reserve	by	Life	Insurance	Companies	B.E.	2557,	
B.E.	June	23,	2014.

	 	 (5)	 The	Notification	of	the	Office	of	Insurance	Commission	Re:	
Practical	Guidelines	On	Structure,	Qualification	and	Code	of	
Good	Practice	Of	 Life	 and	Non-life	 Insurance	Company	
Board	of	Directors,	dated	July	31,	2014.

	 	 (6)	 Notification	of	 the	 Insurance	Commission	on	Certificate	of	
Personal	 Information,	Roles,	Duties	 and	Liabilities	 of	 Life	
Insurance	Company’s	Director,	B.E.	2557,	dated	August	14,	
2017

	 	 (7)	 Prescribed	Courses	and	Methods	 for	 Training	Applicants	
Applying	for	Life	Insurance	Agent	and	Life	Insurance	Broker	
License	 Issuance	 or	Renewal	 (No.	 2),	 B.E.	 2557,	 dated	
December	18,	2014.

	 	 (8)	 Notification	of	 the	 Insurance	Commissioner,	Re:	Rules	 for	
Granting	 Approval	 of	 forms	 and	 Text	 of	 Ordinary,																										
Endowment,	 Term	and	Whole	 Life	 Takaful	 Life	 Insurance	
Contract	Whose	Premiums	Are	Paid	 in	 Installments	 and	
Forms	and	Text	of	Ordinary,	Endowment	and	Term	Takaful	
Contract,	dated	January	30,	2014.

	 	 (9)	 Notification	of	 the	 Insurance	Commissioner,	Re:	Rules	 for	
Granting	Approval	of	forms	and	Text	of	Benefit	Payment	of	
Takaful	Contract	and	Contribution	Paid	In	Installments,	B.E.	
2557,	dated	January	30,	2014.

	 	 (10)	Notification	of	 the	 Insurance	Commissioner,	Re:	Rules	 for	
Granting	Approval	of	forms	and	Text	of	Benefit	Payment	of	
Single-Premium	Takaful	Contract	and	Contribution	Paid	In	
Installments,	B.E.	2557,	dated	January	30,	2014.
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	 	 (11)	ค�าสั่งนายทะเบียนท่ี	 5/2557	 เรื่อง	 ให้บริษัทประกันชีวิตส่ง
รายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน	 รายงานฐานะการ
เงินและกิจการของบริษัท	 และรายงานการด�ารงเงินกองทุน	
ประกาศ	ณ	วันที่	10	กุมภาพันธ์	2557	

	 	 (12)	ค�าสั่งนายทะเบียนท่ี	 21/2557	 เรื่อง	 ให้ใช้บันทึกสลักหลังผล
ประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาล	(Day	Case)	ประกาศ	ณ	วันที่	19	มิถุนายน	2557	

	 	 (13)	ค�าสั่งนายทะเบียนที่	 27/2557	 เรื่อง	 ให้บริษัทประกันชีวิต
ทดลองส่งงบการเงินท่ีจัดท�าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	4	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	ประกาศ	ณ	วันที่	
31	กรกฎาคม	2557

	 	 (14)	ค�าสั่งนายทะเบียนท่ี	 34/2557	 เรื่อง	 ให้ใช้บันทึกสลักหลังผล
ประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาล	(Day	Case)	ประกาศ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

	 	 (15)	ค�าสั่งนายทะเบียนที่	 39/2557	 เรื่อง	 ให้บริษัทประกันชีวิต
รายงานกรณีอุบัติเหตุกลุ่มหรือรายใหญ่	ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 4	
ธันวาคม	2557		

 
5. การด�าเนินการของภาคธุรกิจ 

	 ในส่วนของภาคธุรกิจประกันชีวิตไทย	 ได้มีการติดตามผลของการน�าเสนอ
ภาครัฐ	รวมทั้งกรมสรรพากรให้ช่วยพิจารณาส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตไทยอย่าง
ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา	 รวมทั้งศึกษาผลกระทบจากมาตรการด�าเนินการต่างๆ
ของภาครัฐ	ที่ส�าคัญๆ	ดังนี้
	 5.1	ติดตามผลการพิจารณาให้ผู ้เอาประกันภัยน�าเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันชีวิต	แบบ	Unit-Linked	มาหักลดหย่อนภาษีฯ	ได้เต็มทั้งจ�านวน
ไม่เกินปีละ	100,000	บาท	 โดยไม่ควรแยกว่าเป็นเบี้ยฯ	 ในส่วนของการประกัน
ชีวิต	และเบี้ยฯ	ในส่วนของการลงทุน
	 5.2	ติดตามการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัยน�าเบี้ยประกันสุขภาพของทั้ง
ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ	 เช่น
เดียวกับเบี้ยประกันชีวิต	 ปีละไม่เกิน	 50,000	 บาท	 เนื่องจากการซื้อประกัน
สุขภาพ	 เป็นการซื้อความคุ้มครองดูแลตัวเองด้วยความสมัครใจของผู้ท่ีมีรายได้
พอสมควร	 โดยไม่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการจากภาครัฐ	 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทาง
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐที่มีต่อประชาชนกลุ่มดังกล่าวลง
	 5.3	เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ของ
ธุรกิจประกันชีวิต

	 	 (11)	The	Insurance	Commissioner’s	Order	No.	5/2557,	Re:	Life	
Insurance	Company	To	Submit	Reconciled	Financial	 and	
Operational	 Report	 and	Capital	 Adequacy	Report	Dated	
February	10,	2014.

	 	 (12)	Order	of	the	Insurance	Commissioner	No.	21/2557,	Re:	The	
Application	of	Day	Case	Rider	Endorsement,	dated	June	
19,	2014.

	 	 (13)	Order	of	the	Insurance	Commissioner	No.	27/2557,	Re:	Life	
Insurance	 Company	 To	 Conduct	 Trail	 Submission	 of																
Financial	Report,	Based	on	IFRS	4	on	Insurance	Contract,	
dated	July	31,	2014.

	 	 (14)	Order	of	the	Insurance	Commissioner	No.	34/2557,	Re:	The	
Application	 of	 Day	 Case	 Rider	 Endorsement,	 dated													
September	30,	2014.

	 	 (15)	Order	of	the	Insurance	Commissioner	No.	39/2557,	Re:	The	
Life	Insurance	Company	To	Report	Disaster	Cases,	dated	
December	4,	2014.

5. Action Taken by the Industry on Regulation- 
Related Issues. 
	 The	life	insurance	business	followed	up	on	the	progress	of	several	
requests	it	has	made	to	the	government	sectors,	including	the	followings.
	 5.1	The	 progress	 on	 the	 review	 of	 a	 request	 for	 tax	 deduction																
incentive	 for	 unit-linked	 product.	 The	 business	 has	 asked	 the																												
government	 to	allow	tax	deduction	of	not	more	than	100,000	Baht	per	
year	for	both	life	protection	and	investment	portions	of	the	premium.
	 5.2	The	 progress	 on	 the	 review	 of	 a	 request	 for	 tax	 deduction																
incentive	of	not	more	than	50,000	Baht	for	health	insurance	premium	for	
both	 life	 and	 non-life	 health	 insurance	 products.	 Health	 insurance										
products	 are	 purchased	 voluntarily	 by	 people	who	 have	 affordable												
income.	 The	 products	 therefore	 help	 lessen	 the	 burden	 of	 the																											
government	to	pay	for	welfare.
	 5.3	Preparing	the	business	for	the	beginning	of	the	ASEAN	Economic	
Community	(AEC).
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ประวัติสมาคมประกันชีวิตไทย
History of The Thai Life Assurance Association

	 ในช่วงปี	2495	ผู้ด�ำเนินกำรธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย	
ได้ประชุมปรึกษำหำรือ	 ในกำรที่จะจัดตั้งองค์กรกลำง	ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันชีวิตขึ้น	 และได้จัดตั้งคณะท�ำงำน	ที่มำจำกบริษัท
ประกันชีวิต	จ�ำนวน	10	คน	จำก	10	บริษัทขึ้น	 เพื่อด�ำเนินกำร	
ดังกล่ำว	

 ต่อมาในปี	 2496	คณะท�างานดังกล่าว	 ได้ยื่นหนังสือต่อกรมต�ารวจเพื่อ
จัดตั้งสมาคมประกันชีวิต	แห่งประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ	
	 1.	ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป	
	 2.	ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต	
	 3.	ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด	
	 4.	ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล

	 อธิบดีกรมต�ารวจได้ลงนามอนุมัติในหลักการ	 เมื่อวันท่ี	 16	 มิถุนายน	
2496	 และคณะท�างานได้ย่ืนค�าร้องขอจดทะเบียน	 เป็นสมาคมฯ	ต่อสภา
วัฒนธรรม	แห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 23	มิถุนายน	2496	 ในที่สุด	สมาคมประกัน
ชีวิตแห่งประเทศไทย	 ได้	 รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันท่ี	 5	
กรกฎาคม	2499

	 ต่อมาในปี	 2510	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต	ประกาศใช้
เพ่ือควบคุมการด�าเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต	 ให้มีประสิทธิภาพ	และใน
วันที่	9	พฤศจิกายน	2510	สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ	 ของพระราช
บัญญัติการค้า	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
	 	 (ปัจจุบันคือ	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน))	
	 5.	บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 6.	บริษัท	ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย	จ�ากัด	
	 	 (ปัจจุบันคือ	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	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	1953,	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.)	
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	 7.	บริษัท	สยามบริการประกันชีวิต	จ�ากัด
	 	 (ปัจจุบันคือ	บริษัท	แมนูไลฟ์	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน))	
	 8.	บริษัท	กรุงสยามประกันชีวิต	จ�ากัด
	 	 (ปัจจุบันคือ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2544	 สมาคมฯ	 ไดัรับอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสมาคมประกัน	
ชีวิตไทยใหม่	 ตามหนังสือ	ที่	 พณ.	 0410/6907	ลงวันที่	 17	 กันยายน	พ.ศ.	
2544	ดังนี้
	 1.	เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	และผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือ
ร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการประกันชีวิต	 ให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมัน่คงและต่อเน่ือง	 ให้เป็นทีเ่ชือ่ถือศรทัธาของประชาชน	มปีระสทิธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้	
	 2.	เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย	
และของบริษัทประกันชีวิต	 หรือผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการประกัน
ชีวิต	ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่างๆ	 ในทางด้านกฎหมาย	ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้เอาประกันภัย	 และของบริษัทสมาชิก	
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล	 ตลอดจนเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ	 และองค์กรที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือพัฒนากิจการ
ประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้า	
	 3.	สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแล
กันเอง	(Self	Regulation)	ให้มากยิ่งขึ้น	พัฒนารูปแบบการด�าเนินการ	และ
การปฏิบัติของธุรกิจ	ภายในขอบเขตของกฎหมาย	และหลักการประกันชีวิต	
จัดท�ามาตรฐานจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน	และดูแลให้เป็นไปตามจรรยา
บรรณดังกล่าว	 เพ่ือให้ธุรกิจประกันชีวิตด�าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน	
และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน	
	 4.	ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการประกันชีวิต	
รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า	 วิจัย	 พัฒนา	ต�าราท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
วิชาการประกันชีวิต	 เพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้เจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	
	 5.	ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทัว่ไปตระหนกั	เข้าใจ	และเห็นคณุประโยชน์	
ของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น	
	 6.	ประสานความร่วมมือ	การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่างๆ	
กับสมาคม	สถาบัน	และองค์กรอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน	
และต่างประเทศ	
	 7.	ส่งเสรมิความสามคัค	ีความร่วมมอื	และการแลกเปลีย่นความคดิเห็น
ระหว่างสมาชิก
	 (ปัจจุบันนี้	สมาคมประกันชีวิตไทย	มีสมาชิก	23	บริษัทประกันชีวิต	และ	
1	บริษัทประกันภัยต่อ)

	 7.	Siam	Life	Insurance	Service	Co.,	Ltd.	
	 	 (Now	is	Manulife	Insurance	(Thailand)	Public	Co.,	Ltd.)	
	 8.	Krung	Siam	Life	Insurance	Co.,	Ltd.	
	 	 (Now	is	Bangkok	Life	Assurance	Public	Co.,	Ltd.)	
 

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

ประวัติสมาคมประกันชีวิตไทย
History of The Thai Life Assurance Association
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สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย
Members of The Thai Life Assurance Association

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2777-8888  โทรสาร : 0-2777-8899

Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd.
23/115-121 Royal City Avenue Rama 9 Rd., 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 Rd., 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 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, CRC Tower, All Season Place, 
87/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Telephone : 0-2685-3828 Fax : 0-2685-3829
www.generalithailand.com

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกันชวีติ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
195 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.
195 Empire Tower Building 26th Flr., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2670-1400 Fax : 0-2670-1401-8
www.tokiomarinelife.co.th

นายโชน โสภณพนิช  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
Mr. Chone Sophonpanich
President

นายเดวิด โครูนิช
ประธานกรรมการบริหาร
Mr. David Korunic
Chief Executive Officer

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Bundit Jiamanukoonkit
Chief Executive Officer

นายลิม เคียน ฮิน
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Lim Kian Hin
President
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บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ซอยสุขุมวิท 19 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-5536-43 โทรสาร : 0-2260-5561

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

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
36/39-42, 36/59-62 อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13, 18 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2645-8500 โทรสาร : 0-2645-8585

Thai Cardif Life Assurance Public Co., Ltd.
36/39-42, 36/59-62 PS Tower, 13th Floor and 18th Floor, 
Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Telephone : 0-2645-8500 Fax : 0-2645-8585
www.thaicardif.com

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
2922/222-227 ชั้น 15 และ 2925/262 ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระ 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2245 โทรสาร : 0-2308-2269

Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd.
2922/222-227 Charn Issara Tower 2, 15/F, New Petchburi Rd., 
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2308-2245  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 Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : 0-2247-0247-8 Fax : 0-2246-9946-7
www.thailife.com

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2655-4000 โทรสาร : 0-2256-1666

SCB Life Assurance Public Co., Ltd.
1060 New Petchaburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400
Telephone : 0-2655-4000 Fax : 0-2256-1666
www.scblife.co.th

นายนพพร บุญลาโภ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Nopporn Boonlapo
Chief Executive Officer

นายกฤษณ์ จันทโนทก
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Kris Chantanotoke
Managing Director

นายไชย ไชยวรรณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Chai Chaiyawan
President

นายสตีเฟ่น แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Stephen Anthony Appleyard
Managing Director

นายฮาน อิก เจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Han Ik Jae
President and CEO

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2660-6111 โทรสาร : 0-2660-6100

Thaire Life Assurance Public Co., Ltd.
48/15 Soi Rajchadapisek 20, Rajchadapisek Road, 
Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2660-6111 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 Rd., Klongtoey, 
Bangkok 10110
Telephone : 0-2261-2300 Fax : 0-2261-3344
www.ocean.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-7323 โทรสาร : 0-2634-7331

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

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11 ถนนราชด�าริห์ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2252-5070 โทรสาร : 0-2252-7155

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

บรษิทั พรเูดน็เชยีล ประกันชวีติ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2352-8000 โทรสาร : 0-2352-8999

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd.
9/9 At Sathorn Bldg. 22-27 Flr., South Sathorn Rd., Yannawa, 
Sothorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2352-8000 Fax : 0-2352-8999
www.prudential.co.th

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Nusara Banyatpiyaphod
Managing Director

ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Dr. Chavin Iamsopana
President

นางจันทรจรัส บุญคุณ
กรรมการผู้จัดการ
Mrs. Chantcharas Boonkhun
Managing Director

นายบินายัค ดัตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Binayak Dutta
Chief Executive Officer

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
ผู้อ�านวยการใหญ่
Mr. Sutti Rajitrangson
President and CEO
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บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน)
เลขท่ี 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-5000 โทรสาร : 0-2632-5500

Phillip Life Assurance Public Co., Ltd.
849 Worawat Building, Silom Rd., 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 : 0-2276-1025-7 โทรสาร : 0-2276-1997-8

Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd.
250 Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone : 0-2276-1025-7 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 : 0-2248-5391

Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.
364/30 Sri Ayudhaya Rd., Rajdhevee, Bangkok 10400
Telephone : 0-2246-7650 Fax : 0-2248-5391
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

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2, 6 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2305-7000 โทรสาร : 0-2263-0313-4

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

นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Suchin Phongsak
Managing Director

นายอินเดรียน นัยดู
(รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Indren Naidoo
(On behalf of) President and CEO

นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Sahaphon Sangmek
Managing Director

นายไบรอัน สมิธ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Bryan Smith
President

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

นายสาระ ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Sara Lamsam
President
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บริษัท เอไอเอ จ�ากัด
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-8888 โทรสาร : 0-2236-6452

AIA Co., Ltd.
181 AIA Tower, Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-8888 Fax : 0-2236-6452
www.aia.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1331 โทรสาร : 0-2236-7614

The South East Life Insurance Public Co., Ltd.
315 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2631-1331 Fax : 0-2236-7614
www.southeastlife.com

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ�ากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2615-6800 โทรสาร : 0-2675-3818

Ace Life Assurance Public Co., Ltd.
130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 11th -12th Floor, 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone : 0-2615-6800 Fax : 0-2675-3818
www.acegroup.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 Rd., 
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 Rd., 
Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone : 0-2648-3600 Fax : 0-2648-3920
www.alife.co.th

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
(รักษาการ) กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chotiphat Bijananda
(on behalf of) Managing Director

นายซาลูน แธม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Saloon Tham
Chief Executive Officer

นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. Sally Joy O’Hara
Chief Executive Officer

นายเชาว์พันธุ์ พันธุ์ทอง
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chaowphan Phanthong
Managing Director

นายไมเคิล จอร์จ แพล็กซ์ตัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Michael George Plaxton
Chief Executive Officer

Members of The Thai Life Assurance Association



เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

@tlaa




