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The Power of Love
พลังความรัก พลังสู่ความส�าเร็จ

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
เชื่อในพลังความรักว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ 

เป็นพลังบวกที่สามารถเติมเต็มความสุข 

สร้างสรรค์ความส�าเร็จให้กับทุกคน ทุกครอบครัว

ตลอดระยะเวลากว่า  68 ปีที่ผ่านมา
เราใช้พลังความรัก ดูแลชีวิตคนไทย

ให้ทุกชีวิตมีความมั่นใจในทุกย่างก้าว

ให้ทุกครอบครัวมีความสุขกับหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต

ให้ทุกชุมชนมีความเข้มแข็งยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมเดินเคียงข้างดูแลคนไทย 

และสังคมไทยด้วยความรักตลอดไป

รักคือพลังของชีวิต
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รายงานประจ�าป 25604

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

กิจกรรม OCEAN LIFE 
ไทยสมุทรประกันชีวิต 2560

ธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณธุรกิจ

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประวัติความเป็นมา

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาขาไทยสมุทรประกันชีวิต 171 สาขา

งบแสดงฐานะการเงิน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานคณะกรรมการก�ากับ
และตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560

กิจกรรม OCEAN LIFE 
ไทยสมุทรประกันชีวิตเพื่อสังคม

หลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี

ภาพรวมการด�าเนินงาน
ในรอบปี 2560

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560 
และแนวโน้มในปี 2561

ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2560

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเด่นในรอบปี 2560

สารจากประธานกรรมการ

สารบัญ
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เราคือบริษัทประกันชีวิต
ที่สร้างหลักประกันทางการเงิน 

และให้ความมั่นคงแก่ลูกค้า 
ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการ 

เราสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่น
ให้แก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ทุกระดับ

วิสัยทัศน์



รายงานประจ�าป 25606

พันธกิจ
เราจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร

โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งน�าเสนอบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า
อย่างเกินความคาดหมาย 

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิต
ที่หนึ่งในใจของคนไทย



25602559 25602559 25602559

25602559 25602559 25602559

เพมข้น 2.54% เพมข้น 2.17% เพมข้น 1.06%

เพมข้น 5.80%ลดลง 6.45%

สินทรัพย์ เงนส รองประกันชีวต เบี้ยประกันรับ

เงนจ่ายคืนผู้เอาประกัน ก ไรสุทธิ
อัตราส่วนเงนกองทุนต่อเงนกองทุน

ที่ด รงตามก หมาย

91,049

93,364

73,370

74,961

12,711
12,846

12,413

11,612

1,121

หน่วย : ล้านบาท

1,186
305.43%

301.64%
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จุดเด่นในรอบป 2560
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สารจากประธานกรรมการ

กีรติ  อัสสกุล
ประธานกรรมการบริษัท

	 ปี	2560	นบัเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีองธรุกจิประกนัชวีติไทย	จากพืน้ฐานภาวะเศรษฐกจิ

ไทยโดยรวมท่ีมีการฟื้นตัว	 มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ภาครัฐมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	 การ

ลงทุนภาคเอกชนเริ่มทยอยปรับตัวในทิศทางบวก	 รวมทั้งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเริ่มฟื้นตัวเป็นล�าดับ	 ส่ง

ผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ	3.9	ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	3.3	ในปี	2559	จากภาพ

รวมเศรษฐกจิไทยดงักล่าวเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ภาพรวมของธรุกจิประกนัชวีติไทย	ในปี	2560	เตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ	

5.89	โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น	601,724	ล้านบาท	และมีเบี้ยประกันปีต่อไป	(Renewal	Year	Premium)	

433,900	ล้านบาท	มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ	84	

	 ส�าหรับ	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ปี	2560	นับว่าเป็นปีที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

ตามกลยทุธ์ทีว่างไว้	สามารถสร้างผลงานเป็นทีน่่าพอใจ	ส่งผลให้ได้รบัการคัดเลอืกจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ให้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น	อันดับ	3	

ซึ่งรางวัลดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท	 แต่ยัง

แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน	และภายนอกองค์กร	 โดยค�านึงถึง

ความส�าคัญในทุก	ๆ	มิติ	อาท	ิการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาล	มุง่เน้นการด�าเนินงานทีโ่ปร่งใส	เป็นธรรม	การพฒันาด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมได้อย่างเท่าทนัการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในยคุ	4.0	รวมถงึการพฒันาแบรนด์ภายใต้แนวคดิใหม่	“รกัคอืพลงัของชวีติ”	เพือ่ส่งมอบความ

รักให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์	 และการบริการที่เหนือความคาดหมาย	 ตลอดจนใส่ใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ไทย	ซึ่งทั้งหมดนี้	นับว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนให้กับ	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทร

ประกันชีวิต	โดย	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทมีก�าไรสุทธิ	1,186	ล้านบาท	เงินส�ารองประกันชีวิต	74,961	ล้านบาท	และ

มีสินทรัพย์รวม	93,364	ล้านบาท	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ไม่อาจประสบความส�าเร็จ	และเดินหน้าสู่

เป้าหมาย	ในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่หนึ่งในใจของคนไทยได	้หากปราศจากการสนับสนุน	และการ

สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันจากพันธมิตรทางธุรกิจ	คู่ค้า	และผู้ถือหุ้น	ที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การรวมใจเป็นหนึ่งของ 

ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และตวัแทนประกนัชวีติทกุท่าน	ทีร่่วมส่งมอบความรกัสร้างประสบการณ์ทีย่อดเยีย่มในทกุสมัผสั

ให้กับลูกค้าทุกคน	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบคุณทุกท่านส�าหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ได้

มอบให้เสมอมา	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ตลอดไป	
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งส�าคัญ	โดยการเริ่มรุกสู่สังคมเมือง	 (Urban	Move)	
พร้อมด้วยการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่	สู่การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้พลังความรักสร้างสรรค์ความสุข	และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต
ลูกค้าประชาชน	ภายใต้แนวคิด	“รักคือพลังของชีวิต	-	LOVE	EMPOWERS	YOUR	LIFE”	พร้อมเดินหน้าคิดค้นและลงมือสร้างนวัตกรรม	 
ในรปูแบบของผลติภณัฑ์	และบรกิารทีก่่อให้เกดิประสบการณ์ทีด่สี�าหรบัลกูค้า	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเข้าสูย่คุดิจทิลัท่ีเทคโนโลยเีข้ามามีบทบาท
มากขึ้น	 ท�าให้รูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	 อาท	ิ “ประกันโอชิ”	นวัตกรรมของการประกันชีวิต	 
ที่ความคุ้มครองมาพร้อมกับความน่ารัก	เข้าถึงง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	เพียงสแกน	QR	Code	เท่านั้น	Ocean	Life	iService	บริการออนไลน์
ที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์	และสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ได้อย่างง่ายดาย	E	-	Ocean	Care	Card	บัตรใบเดียวใน	
Smart	phone	ให้ลกูค้าแสดงสทิธิค์ุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครอืข่าย	Online	Money	Transfer	บรกิารรบัเงนิสดทนัใจ	ให้ลกูค้า
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นุสรา (อัสสกุล)  บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ

รบัเงนิผลประโยชน์สะดวกรวดเรว็ทีธ่นาคารกรงุเทพทกุสาขาท่ัวประเทศ	ในขณะที	่ช่องทาง	Internet	Sales	ผ่านเวบ็ไซต์	oceanlifeonline.com	 
ได้เดินหน้าพัฒนาระบบช่องทางการขายประกันออนไลน์	 สร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าประชาชนในการซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ได้
อย่างมั่นใจและปลอดภัย	ด้วยการขึ้นทะเบียนรับรองตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
(คปภ.)	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก	
และการรับรองระบบสารสนเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจปรบัเปลีย่นองค์กรจากภายในสูภ่ายนอก	พร้อมคดิค้นและพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารตอบโจทย์ความต้องการทีแ่ท้
จริงของลูกค้า	 (Need-Based)	 ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 พร้อมขยายเครือข่ายด้วยการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย	ที่ส�าคัญคือการรวมใจเป็นหนึ่งของบุคลากรทุกคนขับเคลื่อนให้	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	
สร้างความส�าเร็จ	และการเติบโตของผลการด�าเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจ	โดย	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม	จ�านวน	12,846	
ล้านบาท	มีการขยายตัวของประกันชีวิตกลุ่มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	26.86	และมีผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ	6.23	นอกจากนั้น	
ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ยังสามารถสรรหาตัวแทนประกันชีวิตใหม่ร่วมงานกับบริษัทผ่านโครงการ	Power	of	Change	
จ�านวน	3,485	คน	จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	พร้อมสนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนเป็น	SMART	Agent	ยกระดับมาตรฐานการบริการ
ลูกค้าสู่ความเป็นมืออาชีพ	ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยขาย	Ocean	Pad	ซึ่งเป็น	Application	พร้อมส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิตที่มีศักยภาพ	เข้า
สู่เวทีคุณวุฒิระดับโลก	Million	Dollar	Round	Table	หรือ	MDRT	และผลักดันให้เข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ	ด้วยการรับรางวัล
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ	Thailand	National	Quality	Awards	หรือ	TNQA	โดยในปี	2560	มีตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับรางวัล	
TNQA	มากเป็นอันดับ	4	ของธุรกิจประกันชีวิต	

	 จากผลลัพธ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 การเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้อยู่ในหัวใจคนไทยด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย	อาทิ	การสนับสนุนคอนเสิร์ตระดับโลก	Britney	Spears	Live	in	Bangkok	การจัดกิจกรรม	Music	Marketing	ร่วมกับช่อง	3	
และช่อง	8	เปิดคอนเสิร์ตพร้อมศิลปินดาราชั้นน�าลงพื้นที่ทั่วประเทศ	ส่งผลให้	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ได้รับการจัดอันดับให้เป็น	 
1	ใน	10	แบรนด์ธรุกจิประกันชวีติทีน่่าเชือ่ถอืทีส่ดุ	จากนติยสารแบรนด์เอจ	นติยสารทางการตลาดชัน้น�าของเมอืงไทย	ยิง่ไปกว่าน้ัน	เพือ่พสิจูน์ให้
เหน็ถงึการขบัเคลือ่นธรุกจิทีเ่ป่ียมไปด้วยประสทิธภิาพในทกุมติ	ิด้วยรางวลัต่าง	ๆ 	ทีบ่รษิทัได้รบั	อาท	ิรางวลับรษิทัประกนัชวีติทีม่กีารบรหิารงาน 
ดเีด่นอนัดบั	3	ต่อเนือ่ง	2	ปีซ้อน	จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั	(คปภ.)	รางวลัสถานประกอบกจิการ
ดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	4	ปีซ้อน	จากกระทรวงแรงงาน	ที่การันตีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง	และรางวัล
ประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น	เป็นปีที่	3	จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)

	 ในขณะที	่OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรกัมาตลอด	68	ปี	บรษิทัไม่เคยละเลยในการสานต่อกิจกรรมเพือ่
สังคม	สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้ชุมชนไทย	ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน	ภายใต้โครงการ	“OCEAN	
LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวิีต	รกัชุมชนไทย”	ซึง่ได้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งเป็นปีท่ี	4	ด้วยเจตนารมณ์	“ป้ันแบรนด์ไทย	ไปอนิเตอร์”	ซึง่ในปีนีบ้รษัิท
ได้ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการดังกล่าวได้รับคัดเลือกจากศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ	และความคิดสร้างสรรค	์:	Thailand	Creative	
&	Design	Center	(TCDC)	ให้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่จะได้ร่วมแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ	หรือ	Bangkok	Design	Week	2018	

	 OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 เชื่อว่าความส�าเร็จในปีที่ผ่านมาในทุกด้านจะเกิดขึ้นไม่ได้	หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า	
ผู้เอาประกัน	ความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร	พนักงาน	และตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน	ตลอดจนการส่งเสริมจากผู้ถือหุ้น	พันธมิตรทางธุรกิจ	
และคู่ค้าทุกท่าน	ดิฉัน	จึงขอใช้โอกาสนี้	ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จของ	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	และส�าหรับ
ก้าวต่อไป	ดิฉัน	เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า	ด้วยความรักในธุรกิจประกันชีวิต	ความพร้อมในด้านดิจิทัล	ประกอบกับความมุ่งมั่นในการท�างานอย่าง
เต็มศักยภาพของผู้บริหาร	พนักงาน	และตัวแทนประกันชีวิต	จะท�าให้	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	สามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆ	ที่เป็น
ความท้าทายในปี	2561	และสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งกว่าให้กับลูกค้า	สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างคุณ
ประโยชน์ตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืนสืบไป



รายงานประจ�าป 256012

รศ.จารุพร  ไวยนันท์
กรรมการ (อิสระ)

กีรติ  อัสสกุล
ประธานกรรมการ

ดร.ธีระบูลย์  อินทรก�าธรชัย
กรรมการ (อิสระ)

คณะกรรมการบริษัท
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วัลลภา  อัสสกุล
กรรมการ

ดร.สมชาย  ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ (อิสระ)

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
 กรรมการ (อิสระ)

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจ�าป 256014

สมาน  ทิพยไกรศร
กรรมการ

วีรวุฒิ  อัสสกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

ฮิเดะยุคิ  โอฮาชิ
กรรมการ

ดัยนา  บุนนาค
กรรมการ (อิสระ)
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ป 2560  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินโบนัส
สิทธิ

ประโยชน์อื่น
รวม

จ�านวน
ครั้ง

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริษัท 5,280,000.00   1,835,000.00  2,124,000.00  314,907.49   9,553,907.49 13
(รวมวาระพิเศษ 

1 วาระ)

คณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ     600,000.00      310,000.00        910,000.00 9  

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

     800,000.00     235,000.00     1,035,000.00 8  

คณะกรรมการความเสี่ยง      960,000.00 100,000.00     1,060,000.00 6  

คณะกรรมการลงทุน         180,000.00        180,000.00 12  

คณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์       120,000.00        120,000.00 8  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็น
ที่ปรึกษาหรือมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมกับฝ่ายจัดการ  หรือปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทจะก�าหนด

165,000.00   165,000.00 7

                                รวม      7,640,000.00      2,945,000.00      2,124,000.00      314,907.49  13,023,907.49   



รายงานประจ�าป 256016

กีรติ  อัสสกุล อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
Chemical Engineering, University of Southern California 
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี :
Chemical Engineering, Queen’s University Ontario แคนาดา

การอบรม (IOD)
• Board Policy
• Board Composition & Board Relation
• DCP 27/2003
• RCC 2/2007

ต�าแหน่ง
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
15.49%

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

เป็นผูถื้อหุน้/กรรมการ ในบริษัทอืน่ทีม่สีญัญากู้ยืมเงนิ/สญัญาจ้าง
กับบริษัท ดังนี้
• บจก.เรียลเตอร์ (ปัจจุบัน บจก.โอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์)
• บจก.กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย)

วัลลภา  อัสสกุล อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Detroit สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี :
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม (IOD)
• DAP 37/2005
• DCP 86/2007  
• ACP 21/2008
• RCC 5/2008

ต�าแหน่ง 
• กรรมการ
• กรรมการก�ากับและตรวจสอบ
• ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
9.82%

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

-

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
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ดร.ธีระบูลย์  อินทรก�าธรชัย อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก :
Industrial Engineering and Engineering Management, 
Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท :
Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology สหรัฐอเมริกา

การอบรม (IOD)
• DCP 77/2006
• ACP 22/2008
• RCC 5/2008

ต�าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 (ตั้งแต่ 21 กันยายน 2560)
• กรรมการความเสี่ยง
• กรรมการลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

-

ดร.สมชาย  ธรรมศิริทรัพย์ อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : 
Doctor of Philosophy, University of Glasgow อังกฤษ

การอบรม (IOD)
• DCP 110/2008

ต�าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

-



รายงานประจ�าป 256018

ดัยนา  บุนนาค อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
MBA, University of Texas at  Austin สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี :
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม (IOD)
• DCP 2/2000  
• RCC 6/2008
• RCC 11/2010
• DCPU 5/2015
• AACP 25/2017

ต�าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

-

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
MBA (Finance and Accounting), University of California 
Los Angeles สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี :
Bachelor of Science (Math/System Science), 
University of California Los Angeles สหรัฐอเมริกา

การอบรม (IOD)
• DCP 52/2004

ต�าแหน่ง 
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการความเสี่ยง
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
• ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
15.49%

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

เป็นผู้ถือหุ้น/ กรรมการในบริษัทอื่นที่มีสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาจ้างกับ
บริษัท ดังนี้
• บจก.เรียลเตอร์ (ปัจจุบัน บจก.โอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์)
 • บจก.กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

• ประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์
• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
• ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ 
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รศ.จารุพร  ไวยนันท์ อายุ 73 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) 
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี :
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม (IOD)
• DCP 126/2009  
• ACP 28/2009
• MIA 7/2010
• MFM 2/2010
• MFR 10/2010

ต�าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการก�ากับและตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

-

• MIR 9/2010
• RCC 12/2011
• DCPU 1/2014
•  ACEP 5/2015

ฮิเดะยุคิ โอฮาชิ อายุ 49 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี :
B.A. in Economics, Hitotsubashi University, ญี่ปุ่น

การอบรม (IOD)
-

ต�าแหน่ง 
• กรรมการ               
• กรรมการความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

-
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อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท:
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี:
รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม (IOD)
• DCP
•  SFE
•  CD
•  SBM

ต�าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

-

หมายเหตุ : เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สมาน ทิพยไกรศร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี :
นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม (IOD)
• DCP 33/2003
• RCC 5/2008

ต�าแหน่ง 
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
•  ที่ปรึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-

การมีส่วนได้เสียในสัญญาของกรรมการที่ท�ากับบริษัท
โดยตรงหรือโดยอ้อม

มีสัญญาจ้างงานพิเศษต�าแหน่งที่ปรึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทมีจ�านวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น	 10	 ท่าน	 ประกอบด้วยบุคคลที่มี 
ความหลากหลายในด้านความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์	ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุธรุกจิของบรษิทัให้ด�าเนนิไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยระหว่างปี	2560	มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	
นางวัลลภา	อัสสกุล	นางสาวทัศนีย	์ธรรมพิพิธ	และ	นางจารุพร	ไวยนันท์	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 
2560	 ได้เลือกให้กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระทั้ง	 3	 ท่าน	 กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 
ต่อมา	เม่ือวนัที	่1	พฤศจกิายน	2560	นางสาวทศันย์ี	ธรรมพพิิธ	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั	ซึง่ทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 แต่งตั้งให้	 
นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 ก�ากับดูแลการ
ก�าหนดนโยบาย	ดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม	และมีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�าหนด	ภายในขอบเขตของกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	และรอบคอบ	และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่แต่งตั้งขึ้น	ช่วยก�ากับดูแลและกลั่นกรองการท�างานตามความเหมาะสม	
	 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานของบรษิทั	โดยท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบและ 
มส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางและเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ในภาพรวมของบรษิทั	รวมทัง้พจิารณาอนมุตันิโยบายและ
ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท	ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	และยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึง	พิจารณาอนุมัตินโยบายการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน	นโยบายการบริหารและการจัดการความเสี่ยง	กรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น	ก�ากับ
ดูแลและติดตามให้มีการด�าเนินการตามกฎหมาย	และจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
	 บรษิทัได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทัไว้อย่างชดัเจนว่า	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระอย่างน้อยจ�านวน	1	ใน	3	โดยอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงทีส่ดุกบัจ�านวน	1	ใน	3	กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ	อาจได้รบัเลอืกให้เข้ามารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดวธิกีารสรรหากรรมการ
ทีโ่ปร่งใสผ่านคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคัดเลอืกบคุคล
ที่มีประสบการณ	์ ความรู้	 ความสามารถ	 และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณา	
	 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้ทุกครั้ง	 และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับ
หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมวาระการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั	ก่อนการประชมุ	และในปี	2560	คณะกรรมการ 
บริษัทมีการประชุม	รวม	12	ครั้ง	และมีการประชุมกรณีพิเศษ	1	ครั้ง
	 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติและ 
การมีหลักปฏิบัติเพื่อจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	ตลอดจนก�าหนดให้ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อพิจารณา
ทบทวน	 ตรวจสอบ	 และประเมินการท�างาน	 อีกทั้ง	 ได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการบริษัทอย่าง
สม�า่เสมอ	และเมือ่มกีรรมการเข้าใหม่	บรษัิทจะจัดให้มกีารแนะน�า	ให้ข้อมลูและเอกสารเกีย่วกบัการด�าเนินธรุกจิ
ของบรษิทั	ข้อบงัคบับรษิทั	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรษัิทตามข้อบงัคบัและข้อก�าหนดของกฎหมาย	
เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัท	
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นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ

สมชัย  อาภรณ์ศิริพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ

บังอร  สาธิตคณิตกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นันทวัฒน์ บุญทันเจริญพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปิยะพร  ลี้สกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สุวรรณ อุดมเฉลิมเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
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ประจักษ์ ทิพยุทธ์
ที่ปรึกษา

สมาน  ทิพยไกรศร
ที่ปรึกษา

ทัศนีย์ ธรรมพิพิธ
ที่ปรึกษา

ปรีชา คูหาสวรรค์
ที่ปรึกษา

นายแพทย์ทวี บุญโชติ 
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สายงานประกันชีวิต

ด้านช่องทางตัวแทน

ด้านช่องทางการขาย
สถาบัน

สายงานบริการลูกค้า
ธุรกิจประกันชีวิต

รายงานตรงต่อ
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพิจารณา
คู่ค้าช่องทาง Business

Development

คณะกรรมการพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญา

ประกันชีวิต

คณะกรรมการบริหาร
การพิจารณารับประกัน

และการประกันภัยต่อ

ส�านักกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงิน สายงานลงทุน สายงานทรัพย์สิน
และธุรการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน

ส�านักตรวจสอบ ส�านักก�ากับ

คณะกรรมการ
ความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
อสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการก�ากับ
และตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน

ส�านักบริหารความเสี่ยง
นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ



     ท�าให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด
ส่งมอบให้กับลูกค้าประชาชนทุกคน

พลังความรัก
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 บรษัิท ไทยสมทุรประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนนิธุรกิจประกันชวีติ โดยการน�าเงนิที่ได้
จากการรบัประกันภยัไปลงทนุ เพือ่แสวงหาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมภายใต้การบรหิารความเสีย่ง
ในระดับที่เหมาะสมและยอมรบัได้ เพื่อน�าเงินไปจ่ายให้กบัผู้เอาประกันภัย หรือผู้รบัผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ด้านประกันชีวิต

	 OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชีวติ	มกีารให้บรกิารลกูค้าครบวงจรทัง้ในด้านกรมธรรม์ประเภทสามญั	
อุตสาหกรรม	อุบัติเหตุส่วนบุคคล	รวมถึงการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม	การประกันชีวิตส�าหรับข้าราชการและ
องค์กร	และสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม	์อาท	ิการคุ้มครองสุขภาพ	การคุ้มครองอุบัติเหตุ	การคุ้มครองโรคมะเร็ง	
สญัญาเพิม่เตมิค่าชดเชยรายได้เนือ่งจากการเจบ็ป่วย	หรอืประสบอบุตัเิหต	ุการคุม้ครองทพุลภาพ	การคุม้ครอง
ผู้ช�าระเบี้ย	โดยมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นช่องทางหลัก	ช่องทางขายผ่านสถาบันการเงิน	
ช่องทางองค์กร	ช่องทางอินเตอร์เน็ต	และนายหน้าประกันชีวิต	เป็นช่องทางรอง

ด้านลงทุน

	 OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ด�าเนินธุรกิจโดยจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง	ๆ	
ได้แก่
	 1.	ตราสารหนี้ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนคงที่ทั้งของภาครัฐ	และภาคเอกชน	ซึ่งเป็นตราสารที่มีความ
เสี่ยงต�่า	 โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	 และรัฐวิสาหกิจ	 ในส่วนของการลงทุน
ตราสารหนีภ้าคเอกชน	บรษิทัได้ลงทนุโดยเน้นถงึความมัน่คงทางการเงนิ	ความสามารถในการช�าระหนี	้ส�าหรบั
ตราสารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	บริษัทได้มีการท�าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ทั้งจ�านวน
		 2.	ตราสารทุน	เช่น	หุ้นสามัญ	บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	มีหนี้สินไม่
มากนัก	และให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่ดี
		 3.		การให้สินเชื่อสามารถแบ่งออกเป็น	
	 	 3.1	การให้กูย้มืโดยมกีรมธรรม์เป็นประกนั	เป็นการกูย้มืเงนิกบัลกูค้าทีท่�าประกนัชวีติกบับรษิทั	โดย
มีกรมธรรม์	ซึ่งออกโดยบริษัทเป็นประกัน	
	 	 3.2	การให้สินเชื่อโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน	
           สินเช่ือเพื่อธุรกิจ	 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในการด�าเนินโครงการต่างๆ	 อาทิ	 
	 	 	 อพาร์ทเม้นท์	โรงแรม	หมูบ้่านจดัสรร	อาคารพาณชิย์	อาคารชดุ	ศนูย์การค้า	อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
	 	 	 ฯลฯ	โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว
   สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 ให้แก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 โดยลูกค้าสามารถเลือก 
	 	 	 เงื่อนไขดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	หรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะยาว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ท�าให้เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองได้อย่างคุ้มค่า
       ตรงใจทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
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รายงานประจ�าป 256028

ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2560 และแนวโน้มในป 2561

	 เศรษฐกิจโลกช่วงปลายปี	 2560	 ยังถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่ส�าคัญจากสภาวะการค้าโลกที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่องจากอุปสงค์ประเทศหลัก	 ท�าให้การส่งออกขยายตัวดีเป็นแรงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก	ส�าหรับปี	2561	กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ	ยูโรโซน	ญี่ปุ่น	และจีน	มีแนวโน้ม
การเติบโตต่อเนื่องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	(Synchronized	Growth)	อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบบไม่ร้อนแรง	
(Goldilocks)	ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อยงัอยู่ในระดบัต�า่	เนือ่งจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในหลายหมวดโดยเฉพาะ
หมวดเกษตรยังไม่ได้ฟื้นตัวสอดคล้องกับราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้น	 และกระทบกับก�าลังซ้ือของภาคเศรษฐกิจบาง
ส่วน	ประกอบกบัประสทิธภิาพการผลติ	(Productivity)	และแรงงาน	(Wage)	ในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วไม่
ได้ปรับตัวเพิ่มเท่าการลดลงของอัตราว่างงาน	ทั้งนี้	แม้นโยบายการเงินของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลัก
โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาจะเริม่เข้าสูภ่าวะตงึตวัจากการขึน้ดอกเบีย้นโยบายและการลดงบดลุของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา	รวมถึงการเริ่มลดขนาดและวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์	(QE	tapering)	ของ	ECB	แต่นโยบาย
การปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายจะด�าเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไป	หากอตัราเงินเฟ้อมไิด้เร่งตวัสูข้ึน้จนเป็น
ผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นเร็วเกินคาดและเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างฉับพลันระหว่างตลาดต่างๆ	
	 เศรษฐกิจไทยในป	ี 2560	ขยายตัวร้อยละ	 3.9	ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	3.3	 ในปี	 2559	
เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก	 โดยหลัก	 ๆ	 ยังคงขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและภาคการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งป	ีเป็นการขยายตัวดีในเกือบทุกตลาดและเกือบทุกหมวดสินค้า	ด้วยอานิสงส์จากเศรษฐกิจ
ประเทศคูค้่าฟ้ืนตวัอย่างมนียัส�าคญั	ส่วนภาคการท่องเทีย่ว	นกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในเกอืบทกุสญัชาตโิดยเฉพาะ
จนีและรสัเซยีทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง	จ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ปีขยายตวัดต่ีอเนือ่งจากปีก่อน	ส�าหรบัการจบัจ่าย
ใช้สอยเริ่มฟื้นแบบกระจายตัวมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่	 3	 และในช่วงปลายปีได้แรงกระตุ้นจากมาตรการช้อป
ช่วยชาติ	 การลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากซบเซามานาน	 อานิสงส์จากการ
เติบโตดีของภาคส่งออกและท่องเที่ยวช่วยหนุนการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ผนวกกับรัฐบาลเร่งผลักดัน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor-EEC)	และโครงการ
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับภาคธุรกิจด้านภาวะการเงินยังคงอยู่ในระดับ
ผ่อนคลายเพื่อเกื้อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ได้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ	1.50	

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2561

	 ทิศทางเศรษฐกิจไทยป	ี 2561	 คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องจากป	ี 2560	ที่ร้อยละ	 4.0	 (กรอบ
การประมาณการ	 3.5	 -	 4.5)	 โดยแรงส่งการเติบโตมีแนวโน้มต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่
แข็งแกร่งขึ้น	 โดยมีการส่งออกและท่องเที่ยวที่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	แม้ว่าการขยายตัวจะผ่อนแรงลง
ไปบ้างตามปัจจัยฐานที่ใหญ่ในปีก่อนหน้า	 แต่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวดีขึ้น	 คาดว่าจะเข้า
มาช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได	้อย่างไรก็ตาม	ยังมีประเด็นปัจจัยความเสี่ยงของ
เศรษฐกจิทีส่�าคญัทีต้่องตดิตามในเรือ่งนโยบายการค้า	การเงนิ	เสถยีรภาพทางการเมอืงของกลุม่ประเทศหลกั	
ปัญหาภมูริฐัศาสตร์ในภมูภิาคต่างๆ	ความผนัผวนของตลาดการเงนิโลกจากนโยบายการเงนิแบบตงึตวั	รวมถงึ
ต้นทุนทางการเงินที่อาจจะสูงขึ้น	ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป	



ท�าให้เราพัฒนาการให้บริการด้วยหัวใจ
เอาใจใส่ดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว

พลังความรัก

รายงานประจ�าป 2560 29



รายงานประจ�าป 256030

	 ปี	2560	ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวในทิศทางบวก	ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตได้รับปัจจัย
สนับสนุนการเติบโต	ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน	การส่งออกสินค้าและ
บรกิาร	รวมทัง้การขยายตวัของค่าใช้จ่ายภาคครวัเรอืน	ท�าให้อตัราการเตบิโตของธรุกจิประกนัชวีติอยูใ่นเกณฑ์
ทีด่เีมือ่เทยีบกบัธรุกจิอืน่	โดย	ณ	สิน้ปี	2560	ธรุกจิประกนัชวีติไทย	มเีบีย้ประกนัชวีติรบัรวมทัง้สิน้	601,724.69	
ล้านบาท	คดิเป็นอตัราเตบิโตถงึร้อยละ	5.89	เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	และเบีย้ประกันชวิีตปีต่อไป	(Renewal	Year	
Premium)	433,900.13	ล้านบาท	และมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ	84	คิดเป็นสัดส่วน
เบี้ยประกันชีวิตต่อ	GDP	(Insurance	Penetration	Rate)	ร้อยละ	3.94	และคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ต่อประชากร	(Insurance	Density)	จ�านวนกว่า	9,000	บาท/คน	เติบโตขึ้นร้อยละ	5.48	เมื่อเทียบกับปีก่อน 
	 ส�าหรับช่องทางการจ�าหน่าย	 ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต	 (Agency)	 ยังคงเป็นช่องทางหลักและ 
ช่องทางส�าคัญ	โดย	ณ	สิ้นป	ี2560	มีสัดส่วนการจ�าหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอันดับหนึ่ง	คิดเป็นร้อยละ	
49.20	ด้วยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจ�านวน	296,046.92	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	3.08	อันดับ
สอง	ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านธนาคาร	(Bancassurance)	สัดส่วนการจ�าหน่ายร้อยละ	44.90	มีเบี้ยประกัน
ชีวิตรับรวม	270,183.40	ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	9.17	อันดับสาม	ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านการตลาดแบบ
ตรง	(Direct	Marketing)	มีสัดส่วนร้อยละ	2.45	เบี้ยประกันชีวิตรับรวม	14,752.33	ล้านบาท	เติบโตลดลง
ร้อยละ	0.78	และช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ	(Other)	อีกร้อยละ	3.45	มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม	20,743.37	
ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	11.03	ตามล�าดับ

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยป 2561

	 ในปี	 2561	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตจะสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ	 8	 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ	 649,000	 ล้านบาท	 โดย 
มีปัจจัยเสริมจากเศรษฐกิจของประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเป็นล�าดับ	 รวมทั้ง	 มาตรการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ	 โดยกรมสรรพากรที่ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยน�าค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา	 จ�านวน	 15,000	 บาท	 ซึ่งเมื่อน�ามารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วสามารถน�ามาลดหย่อนภาษีเงินได้
สูงสุดที่	100,000	บาท	และเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	ภาคธุรกิจประกันชีวิตได้มี
การพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	พร้อปรับปรุงกฎระเบียบ	และกฎหมายเพื่อให้ประชาชน
สามารถท�าธุรกรรมได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และมีความปลอดภัยสูง	 ในขณะที่	 จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ออก
มาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณ
อายุ	 อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	 นอกจากน้ัน	 การที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่ม
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนและการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น	 แบบประกันชีวิตควบการลงทุน	
(Unit-Linked)	จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังมีบทบาทต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน	

ธุรกิจประกันชีวิตไทยป 2560



      ผลักดันให้เราเดินหน้า 
สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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รายงานประจ�าป 256032

ผลการด�าเนินงานในรอบป 2560

สินทรัพย ์

	 ในปี	 2560	 บริษัท	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสด	 เงินฝากธนาคาร	
พันธบัตร	อสังหาริมทรัพย	์ฯลฯ	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	93,364	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวนเงิน	2,315	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.54	 แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทาง 
การเงิน	และความแขง็แกร่งมัน่คงของบรษิทัได้เป็นอย่างดี

เงินส�ารองประกันชีวิต 

	 ณ	สิน้ปี	2560	บริษทั	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	จ�ากดั	
(มหาชน)	ได้จัดสรรเงินส�ารองประกันชีวิตจากเบี้ยประกัน
ภัยไว้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายก�าหนด	 ซึ่งมีผล
ผูกพันไว้กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 เพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้
เอาประกันชีวิต	 หรือผู้รับประโยชน์ในอนาคตตามสัญญา
กรมธรรม์ที่ได้ท�าไว้กับลูกค้า	 โดยมีเงินส�ารองประกันชีวิต	
จ�านวนเงนิทัง้สิน้	74,961	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้จากปีก่อน	
จ�านวน	1,591	ล้านบาท	

การลงทุนของบริษัท
	 ในด้านนโยบายการลงทุนของบริษัท	 ยังคงเน้น
การน�ารายได้จากเบี้ยประกันที่ได้รับจากผู้ถือกรมธรรม์
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีรายได้ที่
แน่นอนขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระดับความ
เส่ียงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับกรมธรรม์ที่บริษัท
เสนอขาย	 เน้นให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการใน
เรื่องทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท	 (Asset	 Liabilities	 
Management	 :	ALM)	 ในการจัดสรรเงินลงทุนจะค�านึง
ถึงความสอดคล้องและครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทสามารถจ่าย
ผลประโยชน์ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์	 นโยบาย
การลงทุนเป็นไปอย่างระมัดระวังมีกระบวนการบริหาร
จัดการในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม	 การจัดสรร
การลงทุนจะกระจายในหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น	
โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่	 เป็นเงินลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 เงินฝาก	ธนาคาร	 เงินกู้ยืม
ตามกรมธรรม์และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่งคง
สงูเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	80	และมผีลตอบแทนจาก
การลงทุนร้อยละ	6.23

เบี้ยประกันชีวิต 
ปี	2560	ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวในทิศทางบวก	ส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันชีวติได้รบัปัจจัยสนบัสนนุในการเติบโต	โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ขยายตวัของค่าใช้จ่ายภาคครวัเรอืน	การขยายตวัของการลงทนุรวมทัง้
ภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ	 ท�าให้รายได้
จากเบี้ยประกันชีวิตของบริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	
ณ	 สิ้นปี	 2560	 มีเบี้ยประกันชีวิตรวมก่อนประกันภัยต่อจ�านวนเงิน 
ทั้งสิ้น	12,846	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวนเงิน	135	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.06	โดยแบ่งเป็น

เบี้ยประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม
	 ปี	 2560	 บริษัทได้รับเบ้ียประกันจากประกันชีวิต	 ประเภท
อุตสาหกรรม	 จ�านวนเงิน	 5,215	 ล้านบาท	 เติบโตลดลงจากปีก่อน
จ�านวนเงิน	138	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.58

เบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญ
	 ปี	2560	บรษิทัได้รบัเบีย้ประกนัจากประกนั	ชวีติประเภทสามญั	
จ�านวนเงนิ	6,117	ล้านบาท	เตบิโตลดลงจากปีก่อน	จ�านวนเงนิ	7	ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ	0.11

เบี้ยประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
	 ป	ี2560	บริษัทได้รับเบี้ยประกันจากประกันชีวิต	ประเภทชีวิต
กลุ่ม	จ�านวนเงิน	1,365	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวนเงิน	289	
ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	26.86

เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
	 ปี	 2560	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 และประกันเอื้อ
อาทรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 โดยบริษัทได้รับเบี้ยประกัน
จากการประกนัภยัอุบตัเิหตสุ่วนบคุคล	จ�านวนเงนิ	149	ล้านบาท	เตบิโต
ลดลงจากปีก่อน	จ�านวนเงิน	9	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	5.70

เงินจ่ายคืนให้ผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์
	 ในป	ี2560	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้
มอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แก่ลูกค้าผู้เอาประกัน
ชีวิต	โดยมีเงินจ่ายคืนให้ผู้เอาประกัน	และผู้รับประโยชน์	จ�านวนเงิน	
11,612	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	จ�านวนเงนิ	801	ล้านบาท	หรอืลดลง 
ร้อยละ	6.45



        ท�าให้เรารวมใจเป็นหนึ่ง
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส�าเร็จ

พลังความรัก
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 ป 2560 OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต มุ่งด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต 
โดยใช้ความรักเป็นพลังในการสร้างสรรค์ความส�าเร็จ ตลอดจนยึดถือในจรรยา
บรรณธรุกิจอย่างเคร่งครดั และยึดมัน่ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง โดยเดนิหน้าสร้างความ
รูค้วามเข้าใจให้กับคนไทยด้วยความรกัความห่วงใย หวงัเห็นทกุคน ทุกครอบครวัมี
หลักประกันที่ม่ันคงในชีวิต และการวางแผนทางการเงินที่ดีส�าหรับอนาคต ในขณะ
เดยีวกนั ยงัมุ่งสร้างสรรค์นวตักรรม สร้างองค์ความรู ้และใช้ความเชีย่วชาญ ตลอด
จนทรพัยากรอย่างเต็มศกัยภาพ เพือ่รองรบัการเติบโตและการให้บรกิารอย่างเหนือ
ความคาดหมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และเท่าทนัใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 ในป 2560 OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รับรางวัลเกียรติยศแห่ง 
ความส�าเร็จ จากหลากหลายองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจทั้งในและต่าง
ประเทศ นับเป็นเครื่องยืนยันความต้ังใจจริงในการด�าเนินธุรกิจ และการให้บริการ
ของเรา 
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ภาพรวมการด�าเนินงานในรอบป 2560

• รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจ�าป 2559 ต่อเนื่อง
เป็นปท่ี 2 ในงานมอบรางวลัประกันภยัดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance 
Awards) ประจ�าป 2560 จากการคัดเลือกของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ต่อเนื่องเป็นปที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน

• รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค 
ดีเด่นป 2560 เป็นปที่ 3 จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

• รางวัลผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียนประจ�าป 2560 จาก 
ASEAN Women Entrepreneurs Network มอบให้แก่คณุนสุรา (อสัสกุล) บัญญติั
ปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท



	 เพื่อตอกย�้าการเป็นแบรนด์ความรัก	 ที่	 OCEAN	 LIFE	 
ไทยสมุทรประกันชีวิต	ใช้ในการด�าเนินธุรกิจมาต่อเนื่องยาวนาน
กว่า	68	ปี	บริษัทได้ท�าการรีเฟรชแบรนด	์(Refresh	Brand)	ครั้ง
ยิ่งใหญ่	 ภายใต้แคมเปญ	 (Campaign)	 “รักคือพลังของชีวิต–	
LOVE	 EMPOWERS	YOUR	 LIFE”	 ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังความ
รัก	 คือสิ่งส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ชีวิตมนุษย์ได้พบกับความสุขที่แท้
จริง	เพราะความรักไม่เพียงแต่ท�าให้มนุษย์ห่วงใยดูแลปกป้องซึ่ง
กันและกัน	 แต่ยังเป็นพลังผลักดันให้เรามุ่งมั่นท�าสิ่งดีที่สุดให้กับ
ตนเองและคนที่เรารัก	ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว	ญาติ	เพื่อน	
รวมทั้งทุกคนในสังคม	

	 ดังนัน้คณุค่าของพลงัความรัก	จงึเป็นแกนหลกัที	่OCEAN	
LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 น�ามาใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าว
ผ่านความท้าทายในโลกธุรกิจ	 และเชื่อมต่อสู่โลกยุคดิจิทัล	 ซึ่ง
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามเทคโนโลย	ี
และนวัตกรรม	จึงท�าให้มีความสลับซับซ้อนและเข้าถึงได้ยากขึ้น 
ดังนั้น	การสร้างความผูกพัน	และการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
ในโลกดจิทิลั	จงึต้องอาศยัคณุค่าของแบรนด์ทีต่รงใจ	โดนใจ	สร้าง
ความเชื่อในแบบเดียวกัน	 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริโภค	
ท�าให้แบรนด์	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 สามารถ
เข้าไปอยู่ในใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายได้

ด้านธุรกิจ
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	 ในขณะเดียวกัน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	
ได้เปิดตวั	“ประกนัโอช–ิOCHI”	นวตักรรมของการประกนัชวีติ
ที่ให้ความคุ้มครองมาพร้อมความน่ารัก	 ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่น
ใหม่ภายใต้แนวคดิ	“รกัใครให้โอชคิุม้ครอง”	เพราะสามารถเข้า
ถึงง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และคุ้มค่า	 รับความคุ้มครองประกัน
อุบัติเหตุระยะเวลา	1	ปี	ทุนประกันสูงสุด	200,000	บาท	ด้วย
วิธีการเข้าถึงง่าย	ๆ	เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด	(QR	Code)	ที่มา
กับตุ๊กตา	 กรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย	 และผู้รับประโยชน์ตาม
แบบฟอร์ม	 ตรวจสอบข้อมูลและความคุ้มครอง	 พร้อมตอบ
แบบสอบถาม	 จากนั้นลูกค้าจะได้รับการตอบกลับยืนยันความ
คุ้มครองทางข้อความสั้น	 SMS	 Short	 Message	 Service	
ผ่านโทรศัพท์มือถือ	จากนั้น	ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล	์
(Email)	เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
	 ส�าหรบัทีม่า	“โอชิ”	เป็นลกูแมวน�า้น่ารกัตาแป๋ว	ทีเ่อาชดุ
พี่วาฬหลังค่อมผู้ใจดีมาใส่ไว้เพราะโอช	ิมีพี่วาฬเป็นฮีโร	่จากที่
ในตอนเด็ก	“โอชิ”	เกือบถูกฉลามจับกิน	แต่มีพี่วาฬใจดีมาช่วย
ไว้	 “โอชิ”	 จึงได้รอดชีวิตและปลอดภัย	 เมื่อโตขึ้น	 “โอชิ”	 จึง
อยากเป็นแบบพีว่าฬ	และตัง้ใจว่าจะช่วยเหลอืสัตว์น�า้ทกุตัวใน
มหาสมุทร	รวมทั้งให้คุ้มครองกับทุกคน	

	 นอกจากนัน้	เพือ่สร้างประสบการณ์สุดพเิศษให้กับลกูค้า	
ในปี	 2560	OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 ได้ส่งมอบ
ความประทับใจด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าที่
เป็น	สมาชิก	โอเชี่ยนคลับ	(Ocean	Club)	กว่า	200,000	คน
ทั่วประเทศ	 ด้วยการปรับปรุงรูปแบบบัตรใหม่โดยการใช้	 “โอ
ชิ”	 สีสันสดใสน่ารักน่าพกพา	 พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์จาก
ส่วนลดกว่า	300	ร้านค้าที่เราคัดสรรมาเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์
สไตล์	 (Lifestyle)	 ของสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี	 ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่ม	Dining	ส่วนลดร้านอาหาร	กลุ่ม	Lifestyle	รวมส่วนลด
ร้านค้าทั่วไป	อาทิ	สถาบันเสริมความงาม	และกลุ่ม	Hotel	&	
Travel	รวบรวมส่วนลดจากโรงแรมช้ันน�าจากทัว่ประเทศ	ยิง่ไป
กว่านั้น	ยังจัดเต็มด้วยกิจกรรมดี	ๆ	ให้สมาชิกร่วมสนุกรับของ
รางวลัมากมายผ่านทาง	LINE	:	@oceanlife	ไม่ว่าจะเป็นรบัฟรี
บตัรชมคอนเสร์ิตระดบัโลก	บตัรชงิรางวลัจากโรงภาพยนตร์ชัน้
น�า	บัตรของขวัญจากร้านค้า	ร้านอาหาร	และห้างสรรพสินค้า
ชื่อดัง	เพื่อต่อยอดความสุขให้กับลูกค้า
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	 เพื่อยกระดับด้านการให้บริการตอบรับพฤติกรรมในการซื้อ
ประกันออนไลน์ของลูกค้าในยุคดิจิตอล	 ผ่านช่องทางการขายทาง	
Internet	 Sales	 ที่เว็บไซต์	 www.oceanlifeonline.com	 ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแบบประกันชีวิตที่หลากหลาย	
พร้อมความสะดวกสบายง่ายเพยีงแค่คลกิ	โดยในปี	2560	OCEAN	
LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 ได้เดินหน้าพัฒนาระบบช่องทางการ
ขายประกันออนไลน์จนได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองตามประกาศ	
เรื่อง	หลักเกณฑ	์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิ
เลก็ทรอนกิศ์	การขอรบัความเหน็ชอบการใช้บรกิารบคุคลภายนอก	
และการรับรองระบบสารสนเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้ลกูค้าประชาชนสามารถซือ้กรมธรรม์ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ	และปลอดภัย

	 ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	
OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับ
กระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	และหนึง่ในวธิกีารทีจ่ะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	และทันท่วงที	คือ	
การแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั	และขยายช่องทางการขายให้กว้างไกล
มากข้ึน	โดยในปี	2560	บรษิทัได้ขยายพนัธมติรทางธรุกจิเพิม่ขึน้	ไม่
ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์	หรอื	เทเลมาร์เกต็ติง้	โดยได้ร่วมมอื
กับ	TV	DIRECT,	Silkspan	และ	True	นอกจากนั้น	ยังขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้า	PTT	Blue	Card	และลูกค้าไทวัสดุอีกด้วย	
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	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 ตระหนักใน
การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ	 (Service	 Quality)	 ซึ่ง
มิใช่เพียงการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเท่านั้น	 แต่ยัง
เป็นการส่งมอบการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคประเทศไทย	 4.0	 ซึ่งนวัตกรรมมีบทบาทอย่างยิ่งในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทได้เดินหน้าใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ
ของระบบและกระบวนการบริการเชื่อมต่อการบริการตรงสู่
ลูกค้าครอบคลุม	 360	 องศาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก
สบาย	 รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น	
Digital	 Insurer	 อาทิ	 การเชื่อมต่อกันระหว่างสาขาแบบครบ
วงจร	 (Branch	Fully	Automated)	 ให้ลูกค้าติดต่อรับบริการ
ได้ต่างสาขาที่สาขาใดก็ได้จากทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 การ
ขยายขีดความสามารถของ	Ocean	Life	iService	ระบบการ
ให้บริการลูกค้าด้วยตนเอง	 ผ่าน	 Customer	 Self	 Service	
Web	Portal	ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ	
อาทิ	บริการข้อมูลผู้เอาประกัน	ตรวจสอบข้อมูลการช�าระเบี้ย	
ข้อมูลความคุ้มครอง	ข้อมูลการยื่นเรื่องสินไหม	สิทธิประโยชน	์
Ocean	 Club	 ตลอดจนบริการดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเตือน
ช�าระเบี้ย	หนังสือรับรองการช�าระเบี้ยประกันง่าย	ๆ	ผ่านทาง 
https://iservice.ocean.co.th	 รวมถึงได้จัดท�า	 E	 -	 Ocean	
Care	 Card	 บัตรแสดงสิทธิผู ้เอาประกันภัยอิเล็กทรอนิกส	์
ส่งถึงลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ	 เพ่ือใช้แสดงสิทธิ์รับบริการ

ประกนัสขุภาพในสถานพยาบาลเครือข่ายได้ทัว่ประเทศ	พร้อม
เพิ่มช่องทางใหม่ให้ลูกค้ารับเงินผลประโยชน์ได้รวดเร็วผ่าน
บริการรับเงินสดทันใจกับ	Online	Money	Transfer	เพียงใช้
บัตรประชาชน	 และรหัสการโอนเงิน	 สามารถรับเงินสดผ่าน
ธนาคารกรงุเทพได้ทกุสาขาโดยไม่ต้องมบีญัชเีงนิฝาก	นอกจาก
นั้น	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิตยังใช้เทคโนโลยีมา
เป็นเครื่องมือช่วยให้การท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นเรื่องง่าย	 กับ
บริการ	Ocean	 Life	 Easy	 Pay	 ทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าผู้เอา
ประกันสามารถรับบริการ	 Barcode	 SMS	 แจ้งเตือนช�าระ
เบี้ยโดยลูกค้าน�า	 Barcode	 บนมือถือไปช�าระผ่านจุดบริการ	
Bill	Payment	อาทิ	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	Big	C	เทสโก้	โลตัส	
และธนาคารต่าง	ๆ	

ด้านการบริการลูกค้า
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	 ในขณะเดียวกัน	 การให้บริการด้านสินไหม	 บริษัทได้
พัฒนาระบบ	Web	 Claim	 ณ	 สถานพยาบาลเครือข่ายกว่า	
313	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และบริการประกัน
สุขภาพของผู้เอาประกัน	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	พร้อมเดินหน้า
พัฒนาโครงการ	Register	Claim	Phase	2	รองรับประกาศ	
คปภ.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2559	โดย
ระบบนีไ้ด้พฒันาต่อยอดในเรือ่งของการเชือ่มโยงระบบรบัเรือ่ง
เรยีกร้องสนิไหม	ระบบพจิารณาสนิไหม	และระบบการจ่ายเงนิ
สินไหม	ให้มีกระบวนการที่รัดกุม	ถูกต้อง	ปลอดภัย	ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 และเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านสินไหม	บริษัทได้ 
เชื่อมโยงการให้บริการจากสาขาทั่วประเทศสู่ศูนย์กลางให้
เป็นหนึ่งเดียว	 Centralized	 Claim	 Payment	 ไม่ว่าลูกค้า
จะอยู่ที่ใดก็สามารถเข้ารับการบริการด้านสินไหมในทุกสาขา 
ทัว่ประเทศ	บรษิทัอ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าโดยการโอนเงนิ
สินไหมให้ลูกค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้จากส่วนกลาง	
เช่นเดียวกันกับลูกค้าที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน	(IPD)	ใน
สถานพยาบาลเครือข่าย	และมีค่าชดเชยรายวัน	(DAB)	ระบบ
จะแจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถโอนเงินดังกล่าวให้ลูกค้า
ผ่านบัญชีธนาคาร	 โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปติดต่อสาขา
เพื่อขอรับเงินอีก	 ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้า	
(Register	Claim)	ได้ที่ส่วนบริการลูกค้า	ส�านักงานใหญ	่และ
สาขา	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิตทั่วประเทศ

	 ในป	ี2560	ที่ผ่านมา	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต	 ยังได้พัฒนางานบริการลูกค้าด้วยความรักผ่านระบบ
บริการลูกค้า	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลาก
หลาย	อาทิ	ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	(Call	Center)	02-207-8888	
Facebook	:	Oceanlifepage	พร้อมน�าระบบรับฝากข้อความ
เสียง	 (Voice	 Message)	 มาใช้ในการให้บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์	 (Call	 Center)	 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย	 ไม่ให้
ลูกค้าถือสายรอนาน	 ท�าให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร	 เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล	
จนท�าให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น	ปี	2560	เป็นปีที่	3	จาก
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	

นายรัก  ไทยสมุทร
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	 ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต	ช่องทางการขายผ่านตัวแทน	
ยังคงเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด	 โดยในปี	 2560	 มี
สัดส่วนในการจ�าหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอันดับหนึ่ง	 คิด
เป็นร้อยละ	49.20	ด้วยเบ้ียประกนัชวีติรบัรวม	จ�านวน	296,046	
ล้านบาท	ส�าหรับ	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิตด�าเนิน
ธรุกจิประกนัชวีติโดยการขายผ่านช่องทางตวัแทนเป็นช่องทาง
หลัก	 และเป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท	 ดัง
นั้น	 ตัวแทน	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประชีวิตทุกคน	 ต้อง

ผ่านการพฒันาศกัยภาพ	ยกระดบัความรูค้วามสามารถในด้าน
งานขาย	และผลิตภัณฑ์	ให้มีความทันสมัยเท่าทันโลกธุรกิจ	ใน
ขณะเดียวกัน	ยังถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณมีความรัก
ความจรงิใจต่อลกูค้า	มคีวามรกัและภมูใิจในวชิาชพีของตนเอง	
สามารถสร้างความเชือ่ถอื	และมัน่ใจให้ลกูค้าเกดิความไว้วางใจ
ให้เราเป็นผูส้ร้างหลกัประกนัทีม่ัน่คงให้กบัตนเองและครอบครวั
ตลอดไป	

ด้านการขายผ่านช่องทางตัวแทน

ด้านการสรรหาตัวแทน

	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ได้
ก�าหนดให้การสร้างตวัแทนใหม่ในทกุระดบั	เป็นหนึง่ในกลยทุธ์
ส�าคญัในการผลกัดนัให้ธรุกจิเจรญิเตบิโต	ดงันัน้	เพือ่สนบัสนนุ
การสรรหาตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ	และมีความเป็นมือ
อาชีพ	ตามมาตรฐานที่บริษัทก�าหนดเข้าสู่อาชีพ	เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันในธุรกิจ	บริษัทได้ท�าการจัดตั้งศูนย์อบรมเตรียม
สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต	โดยได้ประสานกับสมาคม
ประกันชีวิตไทยในการจัดการสอบขึ้นภายในศูนย์ของบริษัท	
เพิ่มเติมจากศูนย์สอบปกติของสมาคมประกันชีวิตไทย	จ�านวน	

5	ศูนย์ทั่วประเทศ	ที่จังหวัดล�าปาง	สุพรรณบุรี	นครราชสีมา	
อุดรธานี	และนครศรีธรรมราช	พร้อมมีแผนที่จะขยายเพิ่มเติม
ในอนาคต	 โดยในปี	 2560	 บริษัทได้สรรหาตัวแทนใหม่สร้าง
ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ	 ได้จ�านวน	 3,485	 คน	 จากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ	 ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตเหล่านี้จะได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ก้าวสู่
ต�าแหน่งทีส่งูขึน้	เพือ่ให้สามารถอยูใ่นอาชพีได้อย่างยัง่ยนืต่อไป
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	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ยัง
คงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนอย่างต่อ
เน่ือง	โดยสนบัสนนุให้ตวัแทนมคีวามรู	้ความสามารถ	ทศันคติ	
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ	 เพื่อน�าเสนอสินค้า
และบรกิารทีด่ทีีส่ดุให้กบัลกูค้า	โดยม	ี“สถาบนัการเรยีนรู้ธรุกจิ
ประกันชีวิตไทยสมุทร	(Ocean	Academy)”	ท�าหน้าออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม	 ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ	พร้อมจัดการฝึกอบรมและประเมินผลอย่าง
สม�า่เสมอ	ภายใต้	4	กลุม่หลกัสตูร	เพือ่ให้ครอบคลมุตวัแทนทกุ
กลุ่ม	ทุกระดับ	อาท	ิหลักสูตรใบอนุญาตตัวแทน	(Licensing)	
หลักสูตรตัวแทน	 หลักสูตรพัฒนาทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ	
(Professional	 Skill)	 และหลักสูตรผู้บริหารงานขาย	 โดยใน
แต่ละหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	(Learn	by	Doing	
-	LBD)	เพื่อสร้างนิสัยการท�างานอย่างต่อเนื่อง	มีการวางแผน
การเข้าพบ	 และการขายอย่างถูกต้องตามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลัก	(Needs	Based	Selling)	และมีการต่อยอดผู้
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง	 ในส่วนของฝ่ายขายระดับผู้จัดการขึ้นไป	
ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการสร้างและดูแลทีม
งาน	 (Coaching	 Skills)	 เป็นหลัก	 ในขณะเดียวกัน	 Ocean	
Academy	ได้พฒันาวทิยากรอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะด้านการ
เงิน	การลงทุน	และความรู้เพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตผู้แนะน�า
การลงทุนด้านหลักทรัพย์	 (กองทุนรวม	 ตราสารหน้ี	 ตราสาร
ทุน)	 IC	 License	 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสินค้าประกันควบ
การลงทุน	 (Unit-Linked)	 ที่บริษัทมีเป้าหมายจะขยายตลาด
ด้านนี้ในอนาคต

	 นอกจากหลักสูตรหลัก	ๆ	แล้ว	บริษัทก็ยังได้สนับสนุน
ให้ตัวแทนประกันชีวิต	ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพรอบด้าน	(Agency	Development	Activity)	ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร	 อาทิ	 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสโมสรนัก
ขายไทยสมุทร	(The	Winners	Club)	กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
โดยการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้	 ทัศนคต	ิ
และมุมมองใหม่	 ๆ	 ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	 (We	 are	
Professional)	 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย	 (Line,	
YouTube,	 etc.)	 และ	 กิจกรรมการสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร	THAIFA,	GAMA,	MDRT,	LIMRA,	APLIC
	 ปัจจุบัน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	มีศูนย์
ฝึกอบรมหลักชื่อ	ดิ	โอเชี่ยน	เขาใหญ	่ตั้งอยู่ที่เขาใหญ	่อ�าเภอ
ปากช่อง	จงัหวดันครราชสมีา	บนพืน้ทีก่ว่า	500	ไร่	มคีวามพร้อม
ทัง้ห้องประชุมสมัมนา	และทีพ่กั	รองรบัผูเ้ข้าอบรมจ�านวนมาก	
นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคจ�านวน	 11	 แห่ง	
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ตวัแทนสามารถเข้ารบัการอบรม
ได้อย่างทั่วถึง	 พร้อมทีมวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์สูงใน
ธุรกิจประกันชีวิต	จ�านวนกว่า	30	คน	กระจายไปตามภูมิภาค
ต่าง	ๆ 	เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ทั่วถึง	รวดเร็ว	
และทันต่อเหตุการณ์	 ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	รองรับตัวแทนกว่า	12,000	คนทั่วประเทศ	

ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวแทน

ศูนย์อบรมใหญ่

ศนูย์อบรมภมิูภาค

วิทยากร

ตัวแทน 

11

12,000

1

30
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ด้านการสนับสนุนตัวแทน

	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชีวติ	ได้เสรมิ
สร้างแรงจงูใจให้ตวัแทนประกนัชวีติ	ผลติผลงานอย่างมคีณุภาพ	
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตผลิตผลงาน
อย่างมีเป้าหมาย	เพื่อให้เข้าถึงมาตรฐาน	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการได้รับคุณวุฒิ	 และรางวัลเกียรติยศต่าง	 ๆ	 ในวิชาชีพ
ตัวแทนประกันชีวิต	 ทั้งระดับบริษัท	 ระดับประเทศ	 และระดับ
นานาชาต	ิสร้างความภาคภมูใิจให้กบัตนเอง	ผูบ้รหิาร	และองค์กร	
อาทิ	คุณวุฒิ	MDRT	(Million	Dollar	Round	Table)	โดยในปี	
2560	มีตัวแทนประกันชีวิต	จ�านวน	40	คน	รับคุณวุฒิ	MDRT	
พร้อมเดินทางไปร่วมสัมมนา	 ณ	 นครลอสเองเจลิส	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	“รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร”	(Ocean	
Quality	 Awards	 -	 OQA)	 และ	 รางวัล	 Ocean	Millionaire 
ซึ่งบริษัทจัดขึ้นอย่างย่ิงใหญ่เป็นประจ�าทุกปี	 “รางวัลตัวแทน
คุณภาพดีเด่นแห่งชาติ”	(Thailand	National	Quality	Awards	
-	TNQA)	จดัโดยสมาคมประกนัชวีติไทยและภาคสีมาชกิ	“รางวลั
ตัวแทนคุณภาพดีเด่น	ไดอิจิประกันชีวิต”	(Dai-Ichi	Life	Quality	
Award-	DLQA)	จดัโดยบรษิทั	ไดอจิปิระกนัชวีติ	จ�ากดั	พนัธมติร
ธุรกิจ	 ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับต้น	 ๆ	 ของประเทศญี่ปุ่น	
โดยในแต่ละปีมีตัวแทนประกันชีวิต	 ไทยสมุทรฯ	 ได้รับรางวัล 
ดงักล่าวจ�านวนมาก	สร้างเกยีรตยิศชือ่เสยีง	ความภาคภมูใิจให้แก่ 
ตนเอง	ครอบครัว	และบริษัทเป็นอย่างมาก

	 ในขณะเดียวกัน	 เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ก้าวสู่ยุค
ดิจิทัล	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	ได้สนับสนุน
ให้ตวัแทนประกนัชวีติทกุคนเป็น	SMART	Agent	ยกระดบั
มาตรฐานการบริการลูกค้าสู่การเป็นมืออาชีพด้วยการใช้
เครื่องมือช่วยขาย	Ocean	Pad	ซึ่งเป็น	Application	ที่ได้
รบัการปรบัปรงุเมน	ู(Menu)	และฟังก์ชัน่	(Function)	ต่าง	ๆ  
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นได้ง่าย	 และสะดวกในการ 
น�าเสนอขายมากขึน้	ยิง่ไปกว่านัน้ยงัได้รับการปรบัปรงุข้อมลู
ผลติภณัฑ์	และน�าเสนอข่าวสารต่าง	ๆ 	ให้ตวัแทนประกนัชวีติ 
ได้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	

MDRT

TNQA

OQA

Ocean Millionaire 

DLQA

215

34

40

80

20
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	 ส�าหรบั	ปี	2560	ช่องทางการขายพเิศษ	นบัเป็นช่องทาง
ส�าคัญในการสนับสนุนการขายขยายฐานลูกค้าให้กับ	OCEAN	
LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 ทั้งการขายผ่านช่องทางธนาคาร	
(Bancassurance)	 และพันธมิตรทางธุรกิจ	 และการประกัน
ชีวิตกลุ่ม	(Group	Insurance)	ส�าหรับองค์กรภาครัฐ	เอกชน	
สถาบนัการศกึษา	ตลอดจนการขายประกนัรายเดีย่วผ่านองค์กร	
โดยการสร้างสรรค์แบบประกันทีคุ่ม้ครองอย่างคุม้ค่าตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า	 พร้อมการบริการทั้งก่อนและหลังการ
ขายที่เหนือความคาดหมาย	 โดยในป	ี 2560	 ช่องทางการขาย
พิเศษ	ได้เดินหน้าขยายธุรกิจ	ดังนี้

การตลาดสถาบัน 1

	 การตลาดสถาบัน	 1	 ได้ด�าเนินการรับประกันผ่านช่อง
ทางธนาคาร	(Bancassurance)	และพนัธมติร	เน้นการพฒันา
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นทางเลอืกทีต่รงตามความต้องการของลกูค้ากลุม่
เป้าหมาย	ในขณะทีเ่ดนิหน้าขยายฐานลกูค้าท้ังในกรงุเทพ	และ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	 ร่วมกับธนาคารและพันธมิตรทาง
ธรุกจิของบรษิทั	อาท	ิธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากดั	(มหาชน)	
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	ธนาคาร
แห่งประเทศจีน	และบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	พร้อมสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ	ด้วยการหาพันธมิตรใหม	่ๆ 	เพิ่มขึ้นในอนาคต	
ทัง้ธนาคารพาณชิย์	กลุม่ธรุกจิเช่าซือ้	(Leasing)	และกลุม่ลกูค้า
ที่มีความมั่งคั่งสูง	(High	Net	Worth)

การตลาดสถาบัน 2

	 การตลาดสถาบัน	 2	 ให้บริการด้านประกันชีวิตกลุ่ม	
(Group	Insurance)	น�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้แก่
เจ้าของธรุกจิเพือ่ให้สามารถวางแผนการเงนิได้ล่วงหน้า	ในการ
มอบสวสัดกิารให้กบัลกูจ้าง	โดยสามารถเลอืกความคุม้ครองได้
ตามความต้องที่ครอบคลุมประกันชีวิต	 อุบัติเหตุ	 และสุขภาพ	
พร้อมรบับรกิารหลงัการขายตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ในยุคดิจิทัลด้วยระบบ	Web	Member	ส�าหรับองค์กรใช้ตรวจ
สอบผลประโยชน์ที่จัดท�าให้กับพนักงาน	Web	 HR	 สามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล	ณ	สถานพยาบาลเครือข่าย
ของ	OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรกว่า	300	แห่งทัว่ประเทศ	พร้อม
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์มากมายทีห่มนุเวยีนสร้างประสบการณ์
ดี	ๆ	ให้กับลูกค้า	นอกจากนั้น	ยังได้ต่อยอดการขายประกันราย
บุคคล	 (Worksite)	 เพิ่มจากสวัสดิการให้กับลูกจ้างที่สนใจอีก
ด้วย

ด้านการขายผ่านช่องทางพิเศษ
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ด้านผลิตภัณฑ์

	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 มุ ่งมั่น
สร้างสรรค์	 พัฒนาแบบประกันชีวิตของบริษัทให้มีความ
หลากหลาย	 เหมาะสมกับทุกความต้องการของทุกคนใน
ครอบครัว	 ครบถ้วนครอบคลุมทุกช่วงเวลาของชีวิต	 ทั้ง
ด้านการวางแผนทางการเงนิในระยะสัน้และระยะยาว	การ
ส�ารองเงินส�าหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ	 การบรรเทาความ
เดือดร้อนในเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและ
อบุตัเิหตโุดยเน้นความสอดคล้องกบัสถานการณ์	และสภาพ
แวดล้อมในปัจจุบัน	 ในป	ี 2560	 บริษัทมีแบบประกันที่โดด
เด่น	ดังนี้

แบบประกัน คุ้มทวี 20/10

	 ตอบโจทย์คนรุ ่นใหม่ที่มองหาประกันฉบับแรกให้
กับตนเอง	 เริ่มต้นง่าย	 ๆ	 ใคร	 ๆ	 ก็ท�าได้	 จ่ายสบายๆ	 ด้วย
เบี้ยประกันภัยรายเดือนเริ่มต้นเพียง	 500	 บาท	 และสูงสุด	
2,000	 บาท	 โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ	 เพียงแถลงค�าถาม
สุขภาพ	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	 ปี	 คุ ้มครองชีวิต	
20	 ปี	 ในกรณีเสียชีวิตธรรมดาให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 
ร้อยละ150	 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	 และในกรณีที่เสีย
ชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ	 รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึงร้อยละ	
450	 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	 เมื่อครบก�าหนดสัญญา 
รบัผลประโยชน์สงูถงึร้อยละ	150	ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั 
อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองในกรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติเหตุอีกด้วย	รับประกันภัยตั้งแต่อายุ	30	วัน	ถึง	55	ปี
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แบบประกัน ไทยสมุทร คุ้มนาน 90/20

	 ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มองหาความคุ้มครองในระยะ
ยาว	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	20	ปี	คุ้มครองยาวจนถึงอายุ
ครบ	90	ปี	ท�าง่าย	จ่ายเบี้ยประกันสบาย	ๆ	เริ่มต้นเพียง	500	
บาท	และสูงสุด	4,000	บาท	ไม่ต้องตรวจสุขภาพ	เพียงแถลง
ค�าถามสขุภาพ	รบัความคุ้มครองในกรณเีสยีชวีติธรรมดาร้อย
ละ	100	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	และร้อยละ	300	ของ
จ�านวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหต	ุ
พร้อมมอบความคุ้มครองในกรณีสูญเสียอวัยวะเน่ืองจาก
อบุตัเิหตสุงูถงึร้อยละ	120	-	200	ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั	
เมือ่ครบก�าหนดสญัญาจะได้รบัเงินคนืร้อยละ100	ของจ�านวน
เงินเอาประกันภัย	รับประกันภัยตั้งแต่อาย	ุ30	วัน	–	60	ปี

แบบประกัน ไทยสมุทร รักปั้นเงิน 3/2

	 ออกแบบมาเพ่ือเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่มองหาความ
คุ้มครองระยะสั้น	 พร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนสูง	 ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ	 เพียงแถลงค�าถามสุขภาพ	 ช�าระเบี้ยประกัน
ภัยสั้น	 ๆ	 เพียง	 2	 ปี	 และคุ้มครองชีวิต	 3	 ปี	 รับความ
คุ ้มครองชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ	 200	 ของจ�านวนเงินเอา
ประกันภัย	ในกรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที	่2-3	อีกทั้ง
ยังได้รับเงินคืนร้อยละ	 2	 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยทุก
ปี	 ณ	 สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 1-3	 ปี	 และเงินครบก�าหนดสัญญา
อีกร้อยละ	200	ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	รับประกันภัย 
ตั้งแต่อายุ	30	วัน	ถึง	65	ปี	
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ด้านการตลาด

	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	เดิน
หน้าปรับภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการรีเฟรชแบรนด์ให้มีความทัน
สมัยโดนใจคนเมืองกับแคมเปญ	 “รักคือพลังของชีวิต”	 ด้วย
การส่งพลังความรักมอบให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เข้าถึงลูกค้าทุกช่องทาง	 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด
ใหม่	 “Mr.Mom”	 ถ่ายทอดให้เห็นพลังด้านบวกของความรัก
ผ่านครอบครัวที่ผู้เป็นพ่อต้องเผชิญกับความสูญเสียภรรยาอัน
เป็นที่รัก	 ท�าให้เขาต้องรับหน้าที่เป็นท้ังพ่อและแม่ของลูกสาว
ในเวลาเดยีวกนัแบบไม่ทนัตัง้ตวั	แต่ด้วยหวัใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วย
พลงัความรกัทีม่ต่ีอลกูสาว	ท�าให้ทกุช่วงเวลาในการใช้ชวีติของ

เขาและลูกสามารถเรียนรู้และสร้างความรักความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน	ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่าง	ๆ 	ไปได้	โดยได้รับเกียรติจาก
คุณบอย	-	ชีวิน	โกสิยพงษ์	มาท�าเพลงประกอบโฆษณาโดยน�า
เพลง	“รัก”	มาปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นพิเศษส�าหรับไทยสมุทร	
และคณุป๊อด	-	ธนชยั	อชุชนิ	ศลิปินผูม้ากความสามารถ	มาเป็น
ผู้ถ่ายทอดเสียงเพลงอันไพเราะ	อบอุ่น	พร้อมใช้สื่อ	360	องศา
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์	พร้อมต่อยอดส่งต่อพลงัความรกัสร้าง
สร้างประสบการณ์ความสุขขยายสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่	 และลูกค้า
ประชาชนทั่วประเทศผ่านกิจกรรม	Sport	Marketing,	Music	
Marketing	และกิจกรรมน่าสนใจอื่น	ๆ	อาทิ

	 -	สนับสนุนกิจกรรม	 เดิน	 –	 วิ่งการกุศล	 Fit	 Your	
Bone	Run	for	Healthy	Bone	2017	ส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจ
รกัสขุภาพโดยการออกก�าลงักายให้แข็งแรง	เป็นการเตรยีมชวีติ
ให้พร้อมมีพลังทุ่มเทท�าสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่	 โดยมอบประกัน
อุบัติเหตุคุ้มครองนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	5,000	คน	รวม
ทุนประกันกว่า	500	ล้านบาท	พร้อมจัดทีม	Safety	Run	ดูแล
ความปลอดภัยของนักวิ่งตลอดระยะทาง

	 -	กิจกรรม	Eazy	FM	105.5	Running	of	the	Brides	
สนับสนุนให้กับทุกคู่รักที่ทุ่มเทชีวิตสุดพลังเพื่อคนที่รัก	 พร้อม
มอบความคุม้ครองทีม่าพร้อมความน่ารกัภายใต้คอนเซปต์	“รกั
ใครให้โอชคิุม้ครอง”ให้กบัคู่รกันกัวิง่จ�านวน	300	คูร่วม	600	คน	
พร้อมจัดกิจกรรม	Act	of	Love	ให้คู่รักแสดงความรัก“รักสุด
พลังของคุณ”	 ด้วยการควงคู่กันมา	 “ACT	 ท่าเลิฟให้สุดพลัง”	
ถ่ายภาพแล้วแชร์ภาพพลังความรักรับของรางวัลมากมาย
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	 -	คอนเสร์ิต	BRITNEY	SPEARS	LIVE	IN	BANGKOK 
ร่วมสนับสนุน	 คอนเสิร์ตระดับโลกครั้งแรกกับ	 “Britney	
Spears	 Live	 in	 Bangkok”เพื่อเชื่อมต่อกับคนเมืองรุ่นใหม่	
พร้อมมอบความรักด้วยการออกบูทสร้างความสุขสุดพลังด้วย
กิจกรรมสุดฮิปกับ	“กล้องหยุดเวลา	Bullet	Time”	ที่เก็บภาพ
ความเคลือ่นไหวได้	180	องศา	และกจิกรรมสดุสนกุอกีมากมาย
	 -	คอนเสิร์ต	 คิดถึงแม่	 ครั้งที่	 20	 เนื่องในวันแม่แห่ง
ชาติ	 12	 สิงหาคม	 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมความรักของแม่ลูก
ที่มีสายใยความผูกพันพร้อมส่งพลังความสุขให้กับทุกคนใน
ครอบครัว	 และการเป็นลูกที่ด	ี เป็นคนดีของแม	่ ด้วยการออก
บูทจัดกิจกรรมสร้างความประทับใจให้กับแม่ลูกที่มาร่วมงาน
ด้วยโซนถ่ายภาพการแสดงความรักแม่ลูกแสนอบอุ่น

	 -	สนับสนุนกิจกรรม	Moviecation	2	ตั๋วหนังพาเที่ยว
ไทย	“70	เส้นทางตามรอยพระบาท”	ในโครงการท้าเที่ยวข้าม
ภาค	เจาะตลาดกลุม่คนรุน่ใหม่ทีม่	ีLifestyle	สนใจการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว	และรกัการชมภาพยนตร์	โดยมอบความคุม้ครองจาก
อบุตัเิหตทุนุประกันสงูสดุ	200,000	บาท	จ�านวน	15	รางวัล	รวม
ทุนประกันทั้งสิ้น	3,000,000	บาท	ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม	เพื่อให้
เดินทางท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจในทุกเส้นทาง

	 	 -	กิจกรรม	“ช่อง	3	Power	Team	Concert”	และ
กิจกรรม	 “ครอบครัวดนตรี	 Live	 Concert”	 ต่อยอดกิจกรรม	
Music	 Marketing	 ปี	 2	 ด้วยการจับมือกับช่อง	 3	 และค่าย
เพลงดังน�าทัพความบันเทิงลงพื้นที่ทั่วไทยตลอดปี	 พร้อมพื้นที่
ออกบูทแนะน�าแบบประกันที่ตรงใจ	และที่ปรึกษาประกันชีวิต
ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมาคอยให้ค�าแนะน�าด้าน
วางแผนชีวิตเพื่อตนเองและคนที่รักด้วยความคุ้มครองที่หลาก
หลาย	พร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย
	 -	วันประกันชีวิตแห่งชาติ	ครั้งที	่ 18	และงานสัปดาห์
ประกนัภยั	ร่วมออกบทูด้วยกจิกรรมภายใต้แนวคดิ	“รกัคอืพลงั
ของชวีติ”	ส่งมอบพลงัรักผ่านนวตักรรมความคุม้ครองสดุน่ารกั	
และเกมอินเตอร์แอ็คทีฟ	(Interactive)	เพื่อสร้างพลังรัก	และ
แรงบนัดาลใจผ่านกจิกรรมดจิติอล	ตอบโจทย์กลุม่เป้าหมายคน

รุน่ใหม่	ไลฟ์สไตล์คนเมอืง	พร้อมน�าเสนอแบบประกนัเหมาะสม
กับทุกคนในครอบครัว
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ด้านทรัพยากรบุคคล 

	 OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	ตระหนกัเสมอมา
ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากที่สุดในบรรดา
ทรพัยากรทัง้มวลในองค์กร	และเป็นพลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น
องค์กรสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	 ดังนั้น	 จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถ	และทกัษะด้านต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่ง	รวม
ทั้งสนับสนุนให้พนักงานค้นพบศักยภาพของตนเอง	และน�ามา
ใช้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสดุ	ในขณะเดยีวกนั	ได้ให้ความส�าคญั
ในการสร้างความสุขให้พนักงานทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรม
การมีส่วนร่วมต่าง	 ๆ	 เพื่อ	 ให้ทุกคนรู้สึกรักและผูกพันเปรียบ
เสมือน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	เป็นบ้านหลังที่
สอง	
	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	เดิน
หน้าพัฒนาบุคลากร	 มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
พนักงานตามสมรรถนะในการท�างาน	 (Competency)	 ที่
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ	 ยกระดับความสามารถพนักงาน
ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย	 พร้อม
ปรับปรุงหลักสูตรการต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม	
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ	 นอกจาก
นั้น	ยังได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	ผ่านการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากพนักงานภายในองค์กรและวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งได้
พฒันากลุม่ผูบ้รหิาร	ด้วยการสนบัสนุนให้เดนิทางไปศกึษาดงูาน
ในต่างประเทศ	เพือ่ให้เกดิมมุมองทีก่ว้างไกล	และสามารถสร้าง
เครือข่ายในธรุกิจเพิม่ขึน้	ในขณะเดยีวกนั	ได้พฒันากลุม่คนเก่ง	
(Talent)	ด้วยหลักสูตรที่แตกต่าง	เน้นการท�างานเป็นทีม	รวม
กลุ่มค้นหาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น�าสู่นวัตกรรมใหม่	ๆ	เพื่อ
ใช้พัฒนากระบวนการท�างานขององค์กร	 พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู	้(Knowlege	Management	
Committee)	 ในการคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส�าคัญและได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	โดยจัดเก็บไว้ใน	OCEAN	
Knowledge	Management	Portal	เพือ่ให้พนกังานได้เข้าศกึษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
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	 ในขณะเดียวกัน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	 
ได้สร้างการตระหนกัรูแ้ละเข้าใจในแบรนด์	(Brand	Awareness) 
“รกัคอืพลงัของชวีติ”	ให้กบัพนกังานภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	
จนสามารถแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์	 และเป็น
ตวัแทนขององค์กรน�าเสนอแบรนด์ไปยงับคุคลภายนอกองค์กร	
พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	“Ocean	Core	Values”	เพื่อ
ให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับองค์กร	 ซึ่งนับว่าเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จอย่างเป็น 
รปูธรรมโดยการส�ารวจความผกูพนัของพนกังาน	(Engagement	
Survey)	อย่างสม�า่เสมอ	และน�าผลส�ารวจมาใช้ในการปรบัปรงุ
การบริหารจัดการด้านต่าง	ๆ	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม	 อาทิ	 การปรับสภาพแวดล้อมการท�างานให้
น่าอยู่	 เพิ่มสวัสดิการการลาให้พนักงานชายสามารถลาเพื่อ
ดูแลภรรยาและบุตรแรกคลอด	 นอกจากน้ัน	 เพื่อให้พนักงาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ด	ี(	Worklife	Balance)	บริษัทยังสนับสนุนให้
พนักงานท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกันทั้งโยคะ	ออกก�าลังกายใน 
รปูแบบ	Boot	Camp	ฟตุบอล	และแบดมินตนั	พร้อมส่งเสรมิให้ท�า
กจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ 	ร่วมกนั	เพือ่สร้างความภมูใิจ 
ให้กับพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรักสู่สังคม 
 

	 ส�าหรับการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	
ทัศนคติ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าร่วมงาน	 บริษัทได้
จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เข้าสู่กลุ่มนักศึกษา	 เพื่อน�าเสนอถึงภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์	 สร้างแรงจูงใจ	 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านสรรหาบุคลากร	ให้	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทร
ประกันชีวิต	 เป็นองค์กรในฝันของทุกคน	 (The	 Employer 
of	Choice)	 อาทิ	 “Ocean	 Sharing”	 การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจประกันชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นน�า	 จัด
กจิกรรม	“Internship	Program”	ให้นกัศกึษาได้ศกึษาเรยีนรูฝึ้ก
ปฏิบตังิานจริงและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาท�างานกลุม่ร่วมกนัเพือ่ 
น�าเสนอความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่
นกัศกึษาได้เรยีนรู	้นอกจากนีบ้รษิทัยงัให้การสนบัสนนุโครงการ
ประกวดแผนการตลาดของกลุ่มนักการตลาดรุ่นเยาว์	 ร่วมกับ	
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	(Junior	Marketing	Asso-
ciation	of	Thailand	:	J-MAT)	
	 จากการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว	 ส่งผลให้
บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านการส่งเสรมิการ
พัฒนาฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงาน	ประจ�าปี	2560	ซึ่ง
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	4
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีบทบาทส�าคัญต ่อการ 
ขับเคลื่อน	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิตสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็น	 
(Information	Insights)	สร้างโอกาสในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น	
ท�าให้การพัฒนาศักยภาพด้านบริการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว	 สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัในธรุกจิก้าวสู่การเป็น	Digital	Insurer	อย่างเตม็รปูแบบ	
	 ในปี	2560	OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	ด�าเนนิ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญหลายโครงการ	
โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ	 (Customer	 Satisfaction)	 รวมถึงกลุ่มลูกค้าดิจิทัล	
(Digital	Customers)	ทีท่�าธรุกรรมอเิลค็ทรอนกิส์แบบออนไลน์
กับบริษัท	 และยังมุ่งเน้นในการสร้างระบบที่ช่วยสนับสนุน
ผลักดันให้เกิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้	บริษัทยังคงพัฒนาปรับปรุงรากฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (IT	Foundation)	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถ
รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	และ
สามารถบรหิารจดัการและควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบ

และข้อมูลจากภัยคุกคามทางดิจิทัล	(Cyber	Crime)	อาทิ	การ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่าน	Customer 
Portal	 เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	 (Enhancing	
Customer	 Experience)	 การสร้างระบบพื้นฐานเพื่อรองรับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง	
(Building	Omni-Channels	Foundation)	การสร้างเครื่องมือ
การขายที่ทันสมัย	(Mobile	Sale	Tool)	และระบบงานส�าหรับ
ตัวแทน	(Agent	Portal)	เพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพการท�างาน
ของตวัแทนและการพฒันาระบบงานเพือ่รองรบักลุม่	สนิค้าใหม่
ด้านการลงทุน	(Unit	Linked	Products)
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ท�าให้เราสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต
ในทุกเส้นทางให้กับทุกคน

พลังความรัก
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 บริษัทมีการจัดท�าแผนธุรกิจและกลยุทธ์ โดยค�านึงถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความส�าเร็จของแผนธุรกิจและกลยุทธ์ เช่น
 • สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เช่น ภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่าที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน
 • การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น Fin Tech
 • กฎระเบียบ และข้อบังคับใหม่ ๆ จากหน่วยงานก�ากับดูแล

	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งและเป็นไปตามมาตรฐานของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	โดยมีการก�าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงในด้านต่าง	ๆ	ซึ่งครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่าง	ๆ 	การก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	การระบ	ุประเมนิ	ตอบสนอง	ควบคมุ	ตดิตาม	และการรายงาน
ความเสีย่ง	เช่น	ดชันชีีว้ดัความเสีย่งทีส่�าคญั	และระดบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จรงิเปรยีบเทยีบกบัระดบัความเสีย่งทีบ่รษิทั
ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	

	 ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่มีผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย	คือ	ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)	ที่
เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจน�าไปสู่ความไม่สอดคล้องกันของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
สินทรัพย์และหนี้สิน	บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	 (Asset	Liability	Management)	 โดย
มีการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อท�าให้กระแสเงินสดเข้า	มีความสอดคล้องกับกระแสเงินสดออก	นอกจากนี้บริษัท
มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง	ๆ	(Stress	Testing)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	
99.5	 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถรองรับความเสียหายหากเกิด
ความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด

	 บริษัท	ได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด	(Stakeholders)	ไม่ว่าจะเป็น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	
คู่ค้า	และหน่วยงานก�ากับดูแล	เริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	คู่ค้าและหน่วยงานก�ากับดูแล	ด้วยการรักษา
ระดับเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม	โดย	ณ	สิ้นปี	2560	นี้	บริษัทมีระดับ
เงนิกองทนุอยูท่ีร่ะดบัร้อยละ	302	ซึง่สงูเพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	นอกจากนีบ้รษิทัมอีตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนและผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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กิจกรรมไทยสมุทรประกันชีวิต ป 2560

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต 
ประกาศ Refresh Brand ใหม่ “รักคือพลังของชีวิต” 

	 คุณนุสรา	(อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน	์กรรมการผู้จัดการ	
คณุสมชยั	อาภรณ์ศริพิงษ์	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไทยสมทุร
ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	พร้อมคณะผู้บริหาร	 ร่วมแถลง
ข่าว	“Refresh	Brand	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต”	
ประกาศการรเีฟรชแบรนด์ใหม่	ภายใต้แนวคดิ	“รกัคอืพลงัของ
ชีวิต”	 ด้วยการส่งพลังความรักมอบให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์

และบริการที่เข้าถึงลูกค้าทุกช่องทาง	และตรงใจลูกค้า		พร้อม
เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่	“Mr.Mom”	โดยได้รับเกียรติ
จากคุณบอย	-	ชีวิน	โกสิยพงษ์	ท�าเพลง	“รัก”	เวอร์ชั่นพิเศษ
ประกอบโฆษณา	และคุณป๊อด	-	ธนชัย		อุชชิน	ศิลปินผู้มาก
ความสามารถ	มาเป็นผูถ่้ายทอดเสยีงเพลงอนัไพเราะอบอุน่		ณ	
Blue	Ribbon	Screen	ชั้น	5	@	Siam	Paragon
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Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ฉลองครบรอบ 68 ป พร้อมส่งความรักสู่ชุมชน

	 คุณกีรติ	 อัสสกุล	 ประธานกรรมการ	 คุณนุสรา	 (อัส
สกุล)	 บัญญัติปิยพจน์	 กรรมการผู้จัดการ	 คุณวีรวุฒิ	 อัสสกุล	
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 บริษัท	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมท�าบุญ
ตักบาตร	 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ	 ได้
ด�าเนินธุรกิจโดยใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีท่ีสุดให้
กับทุกคนตลอดระยะเวลากว่า	68	ป	ีณ	ส�านักงานใหญ่	อาคาร
โอเชี่ยนทาวเวอร์	1

	 นอกจากน้ี	Ocean	Life	ไทยสมทุร	ยงัได้มอบข้าวสารให้
กบัประชาชนในชมุชนละแวกใกล้เคยีงกบับรษิทั	ซึง่เป็นหนึง่ใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่สร้างเสริมความรักความผูกพัน
กับคนในชุมชนดังกล่าว
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OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น จาก คปภ.

	 คุณอภิศักด์ิ	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง	 ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลบริษัทประกันชีวิต
ที่มีการบริหารงานดีเด่น	 อันดับ	 3	 ประจ�าปี	 2559	 แก่คุณนุ
สรา	(อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย
สมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในงานมอบรางวัลประกัน
ภัยดีเด่นครบวงจร	(Prime	Minister’s	 Insurance	Awards)	
ประจ�าปี	2560	จากการคัดเลือกของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ใน
ฐานะที่	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรฯ	 บริหารงานด้วยการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล	 พร้อมใช้พลังความรักจากตัวแทน	 และ
พนักงาน	 OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิตส่งต่อมายัง
ลูกค้าผู้เอาประกันให้ได้รับบริการและการดูแลเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่ง	ณ	ห้องบอลรูม	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กรรมการผู้จัดการ
OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต 
รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีไทย
ที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน
 
	 คุณนุสรา	 (อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 ไทย
สมุทรประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	 1	 ใน	 10	 ผู้
ประกอบการสตรไีทยทีม่ผีลงานโดดเด่นในอาเซยีน	(Thailand’s	Outstanding	
ASEAN	Women	Entrepreneurs	2017	จาก	AWEN	-	ASEAN	Women	
Entrepreneurs	Network	โดยได้เดนิทางเข้ารบัรางวลัดงักล่าวในงาน	ASEAN	
Women’s	Business	Conference	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	
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OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต 
ร่วมกับ คปภ. และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบความคุ้มครองคนพิการ 2 ล้านบาท

	 คุณกีรติ	อัสสกุล	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยสมุทร
ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	มอบกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตุ
เพื่อคนพิการส�าหรับรายย่อย	 (ไมโครอินชัวรันส์)	 จ�านวน	 20	
กรมธรรม	์ความคุ้มครองสูงสุดรวม	2,000,000	บาท	ให้แก่คุณ
สมชาย	เจรญิอ�านวยสขุ	อธบิดกีรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ	 เพื่อมอบให้แก่คนพิการ	 โดยมี	 พล.ต.อ.อดุลย์	
แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	และดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการ	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	 (คปภ.)	 ร่วมในการรับมอบในโอกาสที่ส�านักงาน	
คปภ.	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
ภัยให้กับคนพิการ	 รวมทั้งเด็กและเยาวชน	 ณ	 ห้องประชุม 
ชั้น	 2	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 ส�านักงาน	 คปภ.	
ถ.รัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต 
รับรางวัล Call Center ดีเด่น จาก สคบ.เป็นปที่ 3

	 คุณนุสรา	 (อัสสกุล)	 บัญญัติปิยพจน์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	
ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	รับใบประกาศเกียรติคุณจากนาย
สุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในโอกาสที่	
OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้บริโภค	 (Call	Center)	ระดับดีเด่น	ประจ�าปี	 2560	จาก
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ซึ่งรางวัลดังกล่าว
เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ	ตระหนกัในการดแูลเอาใจใส่ให้บรกิารลกูค้าทกุคน
ด้วยหัวใจ	และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	Centric)	 เสมอมา 
ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	
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ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
ใช้พลังความรัก สร้างความส�าเร็จกับรางวัล TNQA

	 คุณนุสรา	(อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน	์กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	 (มหาชน)	พร้อมตัวแทน	
OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรฯ	ร่วมให้การต้อนรับ	ดร.สมชัย	สัจ
จพงษ์	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 และ	 ดร.สุทธิพล	 ทวีชัยการ	
เลขาธิการ	 คปภ.	 ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน	

OCEAN	 LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 ที่ได้รับรางวัลตัวแทน
คุณภาพดีเด่นแห่งชาติ	(TNQA)	ครั้งที่	34	ประจ�าป	ี2560	จัด
โดยสมาคมประกนัชวีติไทย	โดยในปีนี	้มตีวัแทน	OCEAN	LIFE	
ไทยสมทุรฯ	ได้รบัรางวลัรวมทัง้สิน้	215	คน	นบัว่ามีจ�านวนมาก
เป็นอันดับ	4	ของธุรกิจประกันชีวิต

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต 
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ต่อเนื่องปที่ 4

	 บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	โดย	คุณ
สุวรรณ	 อุดมเฉลิมเดช	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 รับโล่รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานต่อเนื่องเป็นปีที	่4	จากหม่อมหลวงปุณฑริก	สมิติ	ปลัด
กระทรวงแรงงาน	ณ	 โรงแรม	 ดิ	 เอมเมอรัลด	์ ถ.รัชดาภิเษก	
กรงุเทพฯ	ในฐานะทีเ่ป็นสถานประกอบการทีใ่ห้ความส�าคญัใน

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการ
ท�างาน	ตอกย�้าการเป็นองค์กรแห่งความรัก	 ที่ใส่ใจและพร้อม
ผลักดันให้พนักงานพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง	 โดย
ร่วมกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจ�าปี	พ.ศ.
2559	ส่งผลให้	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรฯ	มีทีมงานที่พร้อม
ด้วยความสามารถที่จะดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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 ตลอดระยะเวลา 69 ปที่ผ่านมา บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้าด�าเนินธุรกิจด้วยการสร้างหลัก
ประกันที่มั่นคงให้กับคนไทย และสังคมไทยด้วยความรัก และความจริงใจ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ
มอบรอยยิ้มให้เด็ก ๆ  ได้เติบโตอย่างมีความสุข มอบความรักให้ครอบครัวก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง มอบโอกาสให้
ชุมชนเข้มแข็งมีพัฒนาการสู่ความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

โครงการ “OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รักชุมชนไทย” ปที่ 4

	 ในปี	2560	โครงการ	“OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	รักชุมชนไทย”	ได้ด�าเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่	4	ภายใต้
เจตนารมย์	“ปั้นแบรนด์ไทย	ไปอินเตอร์”	โดยได้ต่อยอดการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	ที่ได้ด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องมา
เป็นระยะเวลา	3	ปี	ด้วยการคัดเลือกชุมชนภายในโครงการที่มีศักยภาพ	และมีความพร้อม	น�ามาพัฒนาอาชีพ	อย่างเจาะลึก	ด้วย
หลกัสตูรทีเ่ข้มข้น	จากวทิยากรมอือาชพีมากประสบการณ์		ตัง้แต่กระบวนการผลติ	พฒันาผลติภณัฑ์โดยเน้นความเป็นธรรมชาต	ิและ
ดไีซน์ทีท่นัสมยั	โดยค�านงึถงึความสอดคล้องกบัความสามารถ	และทกัษะของสมาชกิในชมุชน	ในขณะทีย่งัคงด�ารงไว้ซึง่อตัลกัษณ์ของ
ชมุชน	เพือ่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กบัผลติภณัฑ์ทีช่มุชนสร้างสรรค์ขึน้	นอกจากนัน้	OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	
ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนดังกล่าว	ด้วยการผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ	ที่สามารถก้าวไกลสู่ระดับ
โลกได้ในอนาคต	ตอกย�้าการส่งผ่านความรัก	และความปรารถนาดีให้กับชุมชนทั่วไทย	ของ	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทรประกันชีวิต	

กิจกรรม OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตเพื่อสังคม 
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วัสดุ  :  ฝ้ายเข็น ย้อมสีธรรมชาตจากใบอีทก เปลือกมะม่วง
ที่มา  :  ชุมชนบ้านนากระแซง อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แนวคิด  :  สะท้อนสีสันสรรสร้างจากธรรมชาติ ถักทอสานต่อวัฒนธรรมถิ่นอีสาน 

วัสด ุ : เศษไม้ที่เหลือจากการท�าเฟอร์นิเจอร์
ที่มา  : ชุมชนบ้านป่าตาล อ�าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
แนวคิด  : เรียบง่าย สร้างแรงบันดาลใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน WEERA ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ : Thailand 
Creative & Design Center (TCDC) ให้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่จะได้ร่วมแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ 
Bangkok Design Week 2018 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

WEERA เกษตรกรสวนล�าใยที่หลงไหลในงานไม้

TORRAK กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลงรักใยฝ้าย
เป็นชีวิตจิตใจ
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โครงการ Love is Giving 

กิจกรรม Love is Giving
ระบายสีสันบนก�าแพง ศูนย์เด็กเล็ก อนุบาลดวงประทีป (คลองเตย)

	 OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	น�าผู้บริหาร	และ
พนักงานไทยสมุทรจิตอาสาร่วมกิจกรรม	Love	is	Giving	ระบาย
สีสันบนก�าแพง		ณ	ศูนย์เด็กเล็ก	อนุบาลดวงประทีป	(คลองเตย)	
โดยร่วมกันระบายสีผนังอาคารเรียนให้สดใสสวยงามด้วยภาพ
การ์ตนูเพือ่เสรมิสร้างจนิตนาการให้กบัน้อง	ๆ 	พร้อมมอบข้าวสาร
จ�านวน	 100	 กิโลกรัม	 ให้แก่คุณครูประทีป	 อึ้งทรงธรรม	 ฮาตะ	
ประธานมูลนิธิดวงประทีป	 เพื่อน�ามาเป็นอาหารกลางวันให้กับ
น้อง	ๆ		นอกจากนั้น	ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน	และกิจกรรม
สันทนาการ	ที่พี่	ๆ	OCEAN	LIFE	น�ามาเติมเต็มความรักให้กับ
น้อง	ๆ	ได้มีรอยยิ้มสดใส	และมีความสุข

OCEAN LIFE   ไทยสมุทรประกันชวีติ เชือ่ม่ันในพลังความรกัว่าเป็นพลัง
พิเศษ ที่จะท�าให้เรามีพลังในการท�าเพื่อผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่มี
วันสิ้นสุด โครงการ Love is Giving เกิดขึ้นจากโอกาสที่เราได้ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเด็ก ๆ และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
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กิจกรรม Love is Giving
แบ่งเบาพี่น้องไทยที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

	 ในช่วงต้นปี	 2560	 พื้นที่ภาคใต้ของประเทศประสบ
อุทกภัยอย่างหนัก	 กินพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง	
OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	ตระหนักในความเดือด
ร้อนของพี่น้องประชาชน	 ได้ร่วมกันจัดท�าถุงยังชีพลงพื้นที ่
น�้าท่วมส่งมอบถึงหน้าบ้านพี่น้องประชาชน	 เพื่อบรรเทาความ
เดอืดร้อนในเบือ้งต้น	ยิง่ไปกว่าน้ัน	บรษิทัยงัได้ผ่อนผนัการช�าระ
เบี้ยประกันให้ลูกค้าเป็นเวลา	60	วันโดยไม่คิดดอกเบี้ย	และไม่
ถือเป็นการขาดผลบังคับกรมธรรม	์นอกจากนั้น	OCEAN	LIFE	
ยังได้ร่วมมอบเงินจ�านวน	 100,000	 บาทให้กับส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั	(คปภ.)	
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผนึกพลังธุรกิจประกันภัย	 สมทบ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อีกทางหนึ่งด้วย	

กิจกรรม Love is Giving
สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

	 OCEAN	LIFE	ไทยสมทุรประกนัชวีติ	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	
และพนักงาน	 ได้แบ่งปันข้าวสาร	 	พัดลมตั้งพื้น	 	 อุปกรณ์การ
ศึกษา	ชุดสื่อการเรียนรู้	ขนม	ตุ๊กตาและของเด็กเล่น	ส่งมอบให้
แก่ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม	่คลองเตย	แฟลต	19	-	22	คลองเตย	
เพือ่สนับสนนุการจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต	ิประจ�าปี	2560	ซึง่
เป็นหนึง่ในกิจกรรมเพือ่สร้างเสยีงหวัเราะให้กบัเดก็ๆ	ที	่OCEAN	
LIFE	ได้ท�าต่อเนื่องเสมอมา
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ท�าให้เราคัดสรรสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย
              ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

พลังความรัก
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หลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี

 บรษัิท ไทยสมุทรประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) ยึดมัน่หลกัการด�าเนินธรุกจิแบบโปร่งใส ด้วยความซือ่สัตย์ 
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อก�าหนดของทางการและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล และ
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเป็นบรรษัทภิบาล ท�าให้บริษัทได้รับความเชื่อถือไว้วางจากผู้เกี่ยวข้องตลอดมา 
 บริษัทได้จัดท�าหลักก�ากับดูแลกิจการไว้ภายใต้นโยบายการควบคุมภายในและมีการเผยแพร่นโยบายดัง
กล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
มีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน	ด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บรษิทัถอืเป็นนโยบายส�าคญัทีจ่ะไม่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	
หรือพนักงานของบริษัท	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	และต้องหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั	หรอืในกรณีทีจ่�าเป็นต้องท�ารายการเช่นนัน้	บรษิทัดแูลให้การท�ารายการ
นั้นมีความโปร่งใส	เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
	 นอกจากนี้บริษัทก�าหนดให้กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทกรณีที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท	 ไม่ว่าทางตรง	 หรือทางอ้อม	 และบริษัทไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษ
ไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 บรษิทัรบัรูถ้งึสิทธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ส่งเสรมิให้เกดิการร่วมมอืระหว่างบรษิทั	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ตลอด
จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	ได้แก่	กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	หน่วยราชการ	ตลอดจนสังคมส่วน
รวม	โดยให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ยึดถือการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม	ความสมดุล
และประสานประโยชน์ร่วมกัน
	 นอกจากนี้	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแสดงความเห็นและ
ร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัท

ด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน

	 บริษัทยึดหลักการด�าเนินธุรกิจแบบโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	ทันกาล
และสม�า่เสมอ	เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม	ความเสมอภาคแก่ผู้เกีย่วข้อง	ทัง้ผูเ้อาประกัน	ตวัแทน	พนกังาน	ผูถ้อืหุน้	คูค้่า 
รวมทั้งสาธารณชน	
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	 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านหลายช่องทาง	 ทั้ง
ในรูปแบบรายงาน	เอกสารการขาย	สื่อโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	เว็บไซต์	โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับของ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญช	ีกฎหมาย	และข้อบังคับของทางการ	โดยงบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง	 ทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	เพือ่ให้ผูใ้ช้งบการเงนิได้รบัข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจอย่างครบถ้วนรอบด้าน	
โดยบริษัทมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินไว้ในเว็บไซต์	และปิดประกาศไว้ทุกสาขา
	 บริษัทมีการตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กร	 สังกัดฝ่ายการตลาด	 รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างสม�า่เสมอ	และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
 
ด้านการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทมีความเข้าใจและตระหนักถึงการด�าเนินงานภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	 และความเสี่ยงอื่น	 ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น	 หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งในเชิงบวกและลบ	 รวมทั้งการแข่งขัน	 กฎระเบียบและข้อ
บังคับของหน่วยงานควบคุมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	 การมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่ดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บรษัิทมีคณะกรรมการความเสีย่ง	ก�าหนดกรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	โดยทบทวนกรอบและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 และก�ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพผ่านทางเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่งโดยให้เป็นไปตามระดบัความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
	 บรษิทัมสี�านกับรหิารความเส่ียง	สนบัสนนุฝ่ายงานให้มคีวามเข้าใจและสามารถทีจ่ะมองเห็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ขึ้นจากการที่มีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ	 หาวิธีการลดความเสี่ยง	 และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง
ที่ได้รับจากฝ่าย/ส�านัก	รวมถึงมีการติดตามความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง	ๆ	และการน�ามาตรการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบัติ
	 นอกจากนีม้คีณะบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	รบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคมุภายในโดยรวมให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	มปีระสิทธภิาพ	พจิารณากลัน่กรองแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
และการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท	ให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง	

ด้านการควบคุมภายใน

	 บรษิทัส่งเสรมิระบบการควบคมุภายในให้เป็นกลไกส�าคญัของกระบวนการก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน	การปฏิบัติงานตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และจัดให้
มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง	 และรักษาทรัพย์สิน/การใช้ทรัพยากรของทุก
หน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	มสี�านักตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานและประเมนิผลของระบบการควบคมุภายใน	ระบบ
บริหารความเสี่ยง	และกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมีส�านักก�ากับ	ท�าหน้าที่ก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัทให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	ระเบียบของบริษัท	และหลักการควบคุมภายในที่ดี
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ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 บรษิทัก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารต้องรายงานผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายให้คณะกรรมการ
บริษัททราบและพิจารณาอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุมทั้งรายงานทางการ
เงินและการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ในกรณีที่การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วน
ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไข	ปรับปรุง	แผนงานที่ฝ่ายบริหารน�าเสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์
	 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	 รวมทั้งพนักงานทุกระดับ	 โดยใช้เป้าหมายและหลัก
เกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี	เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านแผนสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	สามารถสืบทอด
ต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต

ด้านการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

	 บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทได	้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เกี่ยวกับเหตุสงสัย	 หรือเบาะแสการทุจริต	 การกระท�าผิดกฎหมาย	 รวมทั้งการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรม	 โดย
ผ่านช่องทางที่บริษัทก�าหนดไว้	 โดยบริษัทได้ก�าหนดวิธีการในการแจ้งเบาะแส	 (Whistle	 Blowing)	 ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้ง	

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทยึดมั่นการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณธุรกจิโดยห้าม
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทเสนอ	เรียกร้อง	ด�าเนินการ	หรือยอมรับสินบน	หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
	 บริษัทส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	และสนับสนุน
การเสริมสร้างให้ทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจ	 ตระหนักรู้	 และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้านสิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัให้ความเคารพในสทิธขิองบคุคลตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และจะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมิดสทิธมินษุยชนใด	ๆ  
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              ท�าให้เราเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
                  ยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ

พลังความรัก
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ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ยึดม่ันหลักการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
มีจรรยาบรรณ เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจแบบยั่งยืน ด้วยแนวทางที่ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

	 1.		 บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	 และกรรมการ
อิสระ	 ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์สูง	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสอดคล้องกับข้อก�าหนด
กฎหมาย	รวมถึงดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	ดังนี้
	 	 1.1	คณะกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 ตลอดจนเป้าหมายและ 
	 	 	 นโยบายการด�าเนินงานของบรษิทัทีน่�าเสนอโดยฝ่ายบรหิาร	ควบคมุดแูลการบรหิาร	และการด�าเนนิงานให้ 
	 	 	 เป็นไปตามนโยบายแผนงานเป้าหมาย
		 	 1.2	คณะกรรมการชุดย่อย	ท�าหน้าที่วางกลยุทธ์และนโยบาย	ก�ากับดูแล	การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็น 
	 	 	 ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ประกอบด้วย
	 	 	 -	 คณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	 สามารถให้ความเห็นอย่าง 
	 	 	 	 เป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจว่า	 การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามระเบียบ	 และข้อก�าหนดกฎหมาย 
	 	 	 	 มีความโปร่งใส	เป็นธรรม	มีการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	
		 	 	 -	 คณะกรรมการความเส่ียง	 ท�าหน้าที่ก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
	 	 	 	 มีประสิทธิภาพ	ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได	้
		 	 	 -		คณะกรรมการลงทุน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
	 	 	 	 ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบเหมาะสม	
		 	 	 -		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่เสนอนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 และก�ากับ 
	 	 	 	 ดแูลการพจิารณาค่าตอบแทน	การสรรหากรรมการ	และผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่ให้ได้บคุคลทีมี่จรยิธรรม	 
	 	 	 	 คณุสมบตั	ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม	รวมทัง้ก�าหนดวสิยัทศัน์	และกลยทุธ์ด้านบรหิารทรพัยากร 
	 	 	 	 บุคคล	
	 	 	 -	 คณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย	์ 
	 	 	 	 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย	์ภายใต้เงื่อนไข	และกฎหมายประกันชีวิต	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 ในการด�าเนินธรุกจิบรษิทัมกีารก�าหนดแนวทางปฏบิตั	ิโครงสร้าง	คณุสมบตั	ิหน้าที	่และความรับผดิชอบของ
กรรมการบรษิทัเพือ่ส่งเสรมิธรรมมาภบิาล	ก�าหนดข้อพงึปฏบิตัทิีดี่ของบรษัิท	จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	จรรยาบรรณ 
กรรมการ	จรรยาบรรณพนักงาน	และจรรยาบรรณตัวแทน	รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ขายประกันชีวิต

		 3.	 บริษัทมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 และยึดหลักสิทธิมนุษยชน	 ปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	เคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล	ให้ความส�าคัญในการดูแลสวัสดิภาพ
และสวสัดกิารของพนกังาน	จดัให้สถานทีท่�างานและดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ	
สุขภาพ	ของพนักงาน	มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม	เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	
เพื่อให้พนักงานสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงตามมาตรฐานการครองชีพ	เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการอบรม
พฒันาความรูค้วามสามารถอย่างพอเพยีง	มกีารสือ่สารกบัพนกังานอย่างเปิดเผย	ชดัเจน	รบัฟังข้อคดิเห็น	จากพนกังาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค	
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		 4.	 บริษัทมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดไว้เป็นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานทกุคนจะต้องไม่กระท�าการใด	ๆ 	ทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
จากการตดิต่อกบัผูเ้กีย่วข้องทางการค้ากบับรษิทั	ไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมลูท่ีได้จากบรษิทัในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	
ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท	

	 5.	บรษิทัก�าหนดเป็นจรรยาบรรณ	และข้อบงัคบัการท�างานว่า	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานทกุคนต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับที่ตนล่วงรู	้จากการปฏิบัติหน้าที	่และจะต้องปกป้อง	และรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย	ระมัดระวังไม่ให้ข้อมูล
เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับรั่วไหล	อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับตัวบุคคลหรือบริษัททั้งทาง
ตรงและทางอ้อม	โดยได้ให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณ	และข้อบังคับการท�างานทุกปีและให้ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด	

	 6.	บริษทัมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิและไม่ใช่ทางการ
เงินที่เพียงพอ	ครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	เชื่อถือได้	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	มาตรฐานการบัญช	ีและ
หลักเกณฑ์ของบริษัท	 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับข้อมูลในการใช้ข้อมูล	เพื่อการตัดสินใจอย่างครบถ้วนรอบด้าน	
	 บริษัทมีการออกนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ	 รวมถึงก�าหนดกระบวนการส่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ
และติดตามได้	 เพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย	 ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายกับตัวบุคคลหรือบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	

		 7.	การรักษาความสุจริต	บริษัทถือเป็นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญข้อหนึ่ง	ว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์	 ยุติธรรม	 และ	 มีคุณธรรมในวิชาชีพ	 ยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ	 ไม่ละเมิดกฎหมาย	
ระเบียบข้อบังคับ
	 ในด้านพนักงาน	 บริษัทมีการปลูกฝังพนักงานให้เอาใจใส่ดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กร	ลกูค้า	และผูเ้กีย่วข้องเป็นส�าคญั	รบัผดิชอบต่อหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	ปฏบิตังิาน	ด้วยความซ่ือสตัย์	
โปร่งใส	กล้ารบัผดิ	และยนิดแีก้ไขเมือ่เกดิข้อผดิพลาด	รวมทัง้บรษิทัสนบัสนนุให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื
ดูแลสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 ในส่วนของตัวแทน	 บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาตัวแทนอย่างต่อเนื่อง	 ในการให้บริการด้วยความจริงใจ	 สุจริต	
โดยเน้นทั้งคุณภาพและคุณธรรม	

	 8.	บริษทัให้ความส�าคญักบัการต่อต้านและป้องกนัการทจุรติ	เพือ่แก้ไขปัญหาสงัคม	และเศรษฐกจิ	และเป็นแนวร่วม 
ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต	 บริษัทได้มีการรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตส�านึกของพนักงาน	 ในการร่วมกัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น	

	 9.	บรษิทัมกีระบวนการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรยีนทีโ่ปร่งใส	บรษิทัได้จดัให้มศีนูย์บรกิารรบัเรือ่งร้องเรยีนเพือ่
อ�านวยความสะดวกในกรณีที่ลูกค้าหรือประชาชนไม่ได้รับความพึงพอใจหรือสงสัยในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
ตวัแทน	เพือ่ให้ผูร้้องเรยีนได้รบัความกระจ่าง	เป็นธรรม	ได้รบัการแก้ไขอย่างถกูต้อง	ทนัเวลา	มกีารก�าหนดกระบวนการ
และระเบียบปฏิบัติในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน	
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	 10.	บรษิทัมกีารก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการควบคมุภายใน	เพือ่เป็นนโยบายวิธกีารปฏบิตัแิละการควบคมุ
และบริหารจัดการความเสี่ยงส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าการด�าเนินงานของ
บริษัทจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเหมาะสม	มีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัท	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	

	 ทัง้นีด้้วยการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	ยดึมัน่ในการกระท�าทีถู่กต้องโปร่งใส	ท�าให้ในปีทีผ่่านมา	บรษิทั
ได้รบัรางวลับรษิทัประกนัชวีติทีม่กีารบรหิารดีเด่น	ประจ�าปี	2559	รางวลัศนูย์รบัเรือ่งและแก้ปัญหาให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น	
ประจ�าปี	2560	และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจ�าปี	

	 ทัง้นีบ้รษิทัมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล	มกีารถ่ายทอดจรยิธรรม	และคณุธรรม	จากคนสูค่น	จากรุน่
สู่รุ่น	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	รวมถึงตัวแทนยึดถือ	และปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	อันจะท�าให้
บริษัทได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถด�าเนินธุรกิจมาได้อย่างยั่งยืน
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            ท�าให้เราคิดค้นนวัตกรรมสนองตอบ
การก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0
              เป็นดิจิทัล อินชัวเร่อร์อย่างเต็มรูปแบบ

พลังความรัก
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รายงานคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ

	 •	สอบทานรายงานทางการเงิน	สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	โดยพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ	การจัดท�างบการเงิน	มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	การปรับปรุงรายการบัญช	ีการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	และสอบทานรายงานการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง	(Risk-Based	Capital:	RBC)	ครึง่ปี 
และประจ�าปี	โดยการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญช	ีฝ่ายบัญช	ีผู้ตรวจสอบภายใน	และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ข้อมูลครบถ้วน	ปฏิบัติงานตรวจสอบ
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต	
	 เห็นว่างบการเงินและรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี	 หลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป	พระราชบัญญัติประกันชีวิต	และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญัอย่างเพยีงพอ	และไม่มรีายการ
ปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนียัส�าคญั	ทัง้นีไ้ด้มกีารรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 •	สอบทานการบรหิารความเสีย่ง	สอบทานประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่ง	เหน็ว่าบรษิทัมกีระบวนการ
บรหิารความเสีย่งทีด่	ีโดยบรษิทัมคีณะกรรมการความเสีย่ง	ก�าหนดกรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	และก�ากบั
ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 มีส�านักบริหารความเสี่ยงสนับสนุนฝ่าย
งานให้มีความเข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 หาวิธีการลดความเสี่ยง	 สอบทานผลการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีได้รับจากฝ่ายงาน	 นอกจากนี้ยังมีคณะบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 รับผิดชอบในการก�ากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	

เรียนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการของบริษัทจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นางดัยนา  บุนนาค  ประธานกรรมการก�ากับและตรวจสอบ 
 2. รศ.จารุพร  ไวยนันท์  กรรมการก�ากับและตรวจสอบ 
 3. นางวัลลภา  อัสสกุล  กรรมการก�ากับและตรวจสอบ
 
 โดยมีนายปรีชา คูหาสวรรค์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ และนางเป่ยมศิริ  
ตันต์ิสุวรรณา ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักตรวจสอบ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับและ
ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบได้ปฏบัิติหน้าท่ีตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเป็นอิสระ
ไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยในป 2560 มีการประชุมรวม 
9 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
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	 คณะกรรมการก�ากบัและตรวจสอบมกีารประชมุหารอืร่วมกบัส�านกับรหิารความเสีย่ง	มกีารให้ข้อเสนอแนะเพือ่
การพฒันาโดยเฉพาะความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	รวมทัง้ส�านกัตรวจสอบก�าหนดไว้เป็นแนวทางการตรวจสอบในทกุงาน	

	 •	สอบทานการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายใน	ก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของส�านกัก�ากบั	และส�านกัตรวจ
สอบ	โดยสอบทานภารกจิ	ขอบเขต	การปฏบิตังิาน	แนวทางการก�ากบัและตรวจสอบ	พจิารณาและอนมุตัแิผนงานก�ากบั
และตรวจสอบประจ�าปี	ทีจ่ดัท�าขึน้บนพืน้ฐานของการประเมนิการควบคมุภายในและตามความเสีย่งทีส่�าคญั	และสอบ
ทานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกไตรมาส	 เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ากับและตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 และมีการติดตามการด�าเนินการแก้ไข	 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของการก�ากบัและตรวจสอบอย่างถกูต้องครบถ้วน	โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส	และได้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีรายการหรือการกระท�าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ 
การเงนิและการด�าเนนิงานของบรษิทั	หรอืมกีารทจุรติ	หรอืมสีิง่ผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบการควบคมุ
ภายในและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ทั้งนี้ไม่มีรายการหรือการกระท�าที่อาจมีผลกระทบอย่าง 
มีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทที่ต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวในปีที่ผ่านมา	
	 สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายในตามทีส่�านกัตรวจสอบได้รายงานเป็นทกุไตรมาส	และด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ส่ีวนส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	คณะกรรมการก�ากบัและตรวจสอบได้เน้นย�า้ถงึความ
เสีย่งด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	สนบัสนุนให้บรษิทัมกีารพฒันาระบบงานเชงิป้องกัน	และ
พฒันาระบบการควบคมุภายในด้านอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ	สนบัสนนุให้ส�านกัตรวจสอบจดัฝึกอบรมและ
ให้ความรู้กับพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัยสารสนเทศในการปฐมนิเทศ	
	 ในปี	2560	คณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบมกีารประชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	ประกอบด้วยฝ่ายจดัซือ้ 
ส�านักบริหารความเสี่ยง	 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	 เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	 การบริหาร 
ความเสี่ยง	 มีการให้ความเห็น	 ค�าแนะน�า	 เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินงาน	 นอกจากนี้มีการน�ากระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้กับทุกหน่วย
งาน	เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนความเสี่ยงและการควบคุมให้เพียงพอเหมาะสม

	 •	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีติและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เห็นว่าบริษัทมีการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง	

	 •	สอบทานการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีสอบทานการด�าเนนิการของบรษิทัในการส่งเสรมิบรรษทัภบิาล	จรรยาบรรณ 
ให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 เน้นการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยผลักดันให้เกิดการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงาน	 โดยบริษัทมีการก�าหนดจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ให้ทุกคนในบรษิทัถอืเป็นแนวปฏบิตั	ินอกจากนีบ้รษิทัยงัได้ 
เปิดช่องทางรายงานการทุจริต	การคอร์รัปชั่น	และการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ	
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	 •	 สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 สอบทานการท�ารายการ 
ที่มีความเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยยึดหลักความโปร่งใส	 ความสมเหตุสม
ผลเป็นไปตามปกติธุรกิจ	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามประกาศ	 ข้อก�าหนด	
และแนวทางปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 มีการเปิดเผยข้อมูล 
ครบถ้วน	และไม่ปรากฏรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ	 กฎบัตรส�านักก�ากับ	 และกฎบัตรส�านักตรวจสอบ	
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบ	กฎบัตรส�านักก�ากับ	และกฎบัตรส�านักตรวจสอบเพื่อ
ให้มั่นใจว่ากฎบัตรยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท	

	 •	พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชปีี	2561	พจิารณาคณุสมบตัแิละผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 
2560	ของผูส้อบบญัชบีรษิทั	เค	พเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	โดยเหน็ว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ	มทีกัษะความรู ้
ในการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล	มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการตรวจสอบธรุกจิประกนัชวีติ	มบีคุลากร
เพียงพอ	 และจากผลการพิจารณาได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 ให้บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย 
สอบบัญชี	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินและรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประจ�าปี	
2561	ต่อไป	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

	 โดยสรุปคณะกรรมการก�ากับและตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ	และแสดงความ
เห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 โดยเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท	 มีความถูกต้อง	
เชื่อถือได้	เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	บริษัทมกีารบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	และบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรจรรยาบรรณธุรกิจ	และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการที่ก�ากับดูแล
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ท�าให้เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร
               ให้เป็นคนเก่งและคนดีมีความรักในธุรกิจและวิชาชีพ
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 บริษทั ไทยสมทุรประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนชดุใหม่ และมกีารเปลีย่นแปลงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อก�าหนดภาระหน้าที่ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ธีระบูลย์ อินทรก�าธรชัย  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมาน ทิพยไกรศร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2560)
5. นายอภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2560)

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
ซึ่งก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่สรรหา	พิจารณาค่า
ตอบแทน	ก�าหนดแนวทางพัฒนา	และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และ
ผู้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	เพื่อให้การบริหารของบริษัทมีความต่อเนื่อง	มั่นคง	และยั่งยืน
	 การสรรหาบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ก�าหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และผู้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
โดยพิจารณาจากความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ	์ ประวัติการท�างานที่ดี	 มีภาวะผู้น�า	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 รวม
ทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม	ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท	 นอกจากนี้ยังค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม	 รวมถึงความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน 
ทีจ่�าเป็น	ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ส่งเสรมิการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีและ
ให้การบริหารจัดการเป็นไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์บริษัท	 ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนดของทางการและสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	 สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ปัจจุบันคณะกรรมการ
บริษัท	ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจ�านวน	10	ท่าน	 เป็นกรรมการอิสระ	5	ท่าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก	4	
ท่าน	และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
	 การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์การพิจารณา	และกระบวนการที่ชัดเจน	โปร่งใส	สร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	ผลการปฏิบัติ
หน้าที	่ผลประกอบการบรษิทั	และเทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกจิขนาดใกล้เคยีงกบับริษทั	เพือ่ให้ค่า
ตอบแทนมคีวามเพยีงพอทีจ่ะจงูใจให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพมาร่วมงานกบับริษทั	สนบัสนนุและส่งเสรมิให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายในทิศทางที่ก�าหนด	
	 ในปี	2560	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม	8	ครั้ง	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่สรรหา
บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	และท�าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อย	น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัก่อนน�าเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตั	ิ
นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายงัพจิารณาก�าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ	ตดิตามผลการด�าเนนิ
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน	พิจารณาผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ป 2560
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ป ง ร

ร   ร  ย รประ น  จ�า  า น

ะ ารประ ร จ	 :	 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท		 
	 	 	 รวมถึงการน�าเงินไปลงทุนภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด

ะ ยน ร   0107555000210 

นจ ะ ยน	 :	 2,360,000,000	บาท

�าน งาน า า	 :	 บริษัทมีส�านักงานสาขารวม		171		แห่ง	แบ่งเป็น
	 	 	 ภาคเหนือ		 38		 แห่ง	
	 	 	 ภาคกลาง		 45		 แห่ง	
	 	 	 ภาคตะวันออก		 14		 แห่ง
	 	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		 47		 แห่ง	
	 	 	 ภาคใต	้	 27		 แห่ง	

ง �าน งาน 	 :	 170	/	74	-	83	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ถนนรัชดาภิเษก	
	 	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

ร 	 :		 0-2261-2300

นย า น 	 :	 0-2207-8888

ร าร	 :	 0-2261-3344

  :  info@ocean.co.th

 : http://www.ocean.co.th
   http://www.oceanlifeonline.com



เติบโตอย่างมั่นคง	ด้วยพลังความรัก

OCEAN	LIFE	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	บริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 
ด้านการประกันชีวิตที่ครบวงจรมาตลอด	 68	 ปี	 ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน 
หลักธรรมาภิบาล	และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา

“รักคือพลังของชีวิต”

6  ป ย รประ น

 2 2    ป ประ า ร นา ร  

	 ก่อตั้งโดยคุณชิน	 อัสสกุล	 และคณะ	 เริ่มเปิดด�ำเนินกิจกำรครั้งแรกเมื่อ	 11	 มกรำคม	 2492	 ในชื่อ	 บริษัท	 

	 ไทยสมุทรพำณิชย์ประกันภัย	จ�ำกัด	โดยรับประกันวินำศภัยเท่ำนั้น

 2    ยาย าร ร าร านประ น  

	 ได้รับใบอนุญำตด�ำเนินกิจกำรด้ำนประกันชีวิตเพิ่มขึ้น	จำกระยะแรกที่ให้บริกำรด้ำนประกันวินำศภัย

 2 6    ร น าร า  

	 คุณกฤษณ์	อัสสกุล	“บิดำแห่งไทยสมุทร”	เข้ำมำกอบกู้ภำวะวิกฤตของบริษัท	จนท�ำให้ผ่ำนพ้นไปได้	

 2     า จ ป ยน �า
	 เปิดบรกิำรด้ำนกำรประกนัชวิีตแบบอตุสำหกรรม	ซึง่ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดในขณะนัน้	ส่งผลให้บรษิทั 

	 เติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ

 250     ระจาย า า า  ร นา ย า น 
	 ขยำยสำขำทั่วประเทศจ�ำนวน	 23	 แห่ง	 พร้อมก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงำน	 ณ	 อ�ำเภอปำกช่อง	 จังหวัด 

	 นครรำชสีมำ	ปัจจุบันคือ	“ดิ	โอเชี่ยน	เขำใหญ่”

 25     า น  ย รประ น
	 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต	 พ.ศ.2535	 บริษัทฯ	 ได้แยกธุรกิจประกันวินำศภัย	 และธุรกิจ 

	 ประกันชีวิตออกจำกกัน	และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด

 255     น  2 ง า ปน นง
	 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับ	 บริษัท	 ไดอิจิ	 ประกันชีวิต	 จ�ำกัด	 (The	 Dai-ichi	 Life	 

	 Insurance	Company	Limited)	ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นน�ำของประเทศญี่ปุ่น

 2552     60 ป ย ร ปร า  ยนยา  น ป
		 ครบรอบ	60	ปี	ของกำรด�ำเนนิงำน	บรษิทัได้ปรบัภำพลกัษณ์ใหม่ให้มคีวำมทนัสมยั	และตอบสนองลกูค้ำทกุระดบั 

	 พร้อมรำงวลับรษิทัประกนัชวีติทีม่กีำรบรหิำรดเีด่น อันดบั 2 ประจ�ำปี 2551	และรำงวลัตวัแทนประกนัชวีติ 

 คณุภำพดเีด่น ประจ�ำปี 2550 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.) 
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ประ า ปน า



 255      น นา ร ารงาน ยน ร าร า  าย รร า า  
 คณุนสุรำ (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ ก้ำวสูต่�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ	บรหิำรงำนด้วยควำมรู	้ควำมสำมำรถ 

	 และประสบกำรณ์รอบดำ้น	เน้นหลักธรรมำภิบำล	พิสูจน์ด้วย	

 รำงวัลโล่เกียรติยศ นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอกำรค้ำไทย ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2553 

	 และ	รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณจรรยำบรรณดีเด่นหอกำรค้ำไทย ประจ�ำปี 2553

 255      ราง ง า จ ะ นประ า าร ร ารงาน
	 สะท้อนประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรองค์กรและคุณภำพของตัวแทนประกันชีวิตด้วย

 รำงวลับรษิทัประกันชวีติทีม่กีำรบรหิำรงำนดเีด่น ชมเชย ประจ�ำปี 2553 และรำงวลัตวัแทนประกนัชวีติคณุภำพ 

 ดีเด่น ประจ�ำปี 2553	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 2555     ยางยงยน ร ปร า ปน ร  ย รประ น  จ�า  า น  
	 ตำมนโยบำยของภำครฐัภำยใต้	พ.ร.บ.ประกนัชวีติ	ก�ำหนดให้บรษิทัประกนัชวีติทกุแห่งต้องแปรสภำพเป็นบรษิทั 

	 มหำชน	จ�ำกัด	(บมจ.)	ดังนั้นเมื่อ	10	กรกฎำคม	2555	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ำกัด	จึงได้จดทะเบียน 

	 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน	ใช้ชื่อวำ่	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 

 รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น ชมเชย ประจ�ำปี 2554

	 และรำงวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภำพดีเด่น ประจ�ำปี 2554 

	 จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	กำรนัต ี

	 คุณภำพตัวแทน	และประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนที่เปี่ยมล้น

 2556     นา า น าย น น นน 
	 จดังำน	“THE	PROSPERITY	OF	SYNERGY”	เฉลมิฉลองวำระครบรอบ 5 ปี ควำมร่วมมอืทำงธรุกจิระหว่ำง	 

 บรษัิท ไทยสมทุรประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) กบั	บรษัิท ไดอจิ ิประกนัชวีติ จ�ำกดั	(The	Dai-ichi	Life	Insurance 

	 Company	Limited)	แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์อันแนบแน่น	ที่น�ำมำซึ่งควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรพัฒนำดีเด่น ประจ�ำปี 2555

	 ในโครงกำรมอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	ประจ�ำปี	2556	

	 จำกกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 คณุนสุรำ (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทั	รบัรำงวลั	Outstanding Entrepreneurship Awards 

	 จำก	Enterprise Asia หนึง่ในรำงวลั	Asia Pacific Entrepreneurship Awards	ซึง่เป็นรำงวัลระดบัเอเชยีแปซฟิิก 

	 ที่มอบเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบกำรที่มีกำรบริหำรงำนที่โดดเด่น	และมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนำธุรกิจสู่ควำมส�ำเร็จ	

255     65 ป ย น น ร าร ปน  ร ง น ราง า น ง น ย
 รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณโครงกำรศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2557 

	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	และ	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)

	 มุง่พฒันำศกัยภำพพีน้่องไทยให้แขง็แกร่ง	สร้ำงรำยได้ทีย่ัง่ยนืสู	่88	ชมุชนทัว่ไทย	ภำยใต้	โครงกำร	“ไทยสมทุร 

 ประกันชีวิต เพื่อชุมชนไทย” 

 รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	จำกกระทรวงแรงงำน

255     ยน ย ร า ประ ย น า ง น นา ย า า ร
 รบัรำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนกำรส่งเสรมิกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	จำกกระทรวง 

	 แรงงำน

 รบัรำงวลัประกำศเกยีรตคุิณโครงกำรศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหำให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น ปี 2557	ต่อเน่ืองเป็น 

	 ปีที่	2	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	และ	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)	
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 255      ง า น น ร จประ น ย
 รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2558 

	 ในงำนมอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	 (Prime	 Minister’s	 Insurance	 Awards)	 ประจ�ำปี	 2559	 

	 จำกกำรคัดเลือกของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 คณุนสุรำ (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร	รบักำรคดัสรรจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสมำคมประกนั 

	 ชีวิตไทย	ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง	“นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย” คนที่ 14

 คณุนสุรำ (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร รบัรำงวลันกัธรุกจิสตรตัีวอย่ำง ส่วนภมูภิำค ภำคตะวนัออก 

 ประจ�ำปี 2559	จำกสหพันธ์สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

 รบัรำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนกำรส่งเสรมิกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	จำกกระทรวง 

	 แรงงำน	

 2560     น นา า ร ปน ง ราง รร ง าประ า น ย น  
 ร ง ง
 รับรำงวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2	 ในงำน 

	 มอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	 (Prime	Minister’s	 Insurance	 Awards)	 ประจ�ำปี	 2560	 จำกกำร 

	 คัดเลือกของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 คุณนุสรำ (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมกำรผู้จัดกำร	รับรำงวัล	“ผู้ประกอบกำรสตรีไทยที่มีผลงำนโดดเด่น 

 ในอำเซียน ประจ�ำปี 2560”	จำก	ASEAN	Women	Entrepreneurs	Network	

 รบัรำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนกำรส่งเสรมิกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	จำกกระทรวง 

	 แรงงำน

 รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณโครงกำรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคดีเด่นปี 2560	 เป็นปีที่	 3	 

	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)
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โทรศัพท์	 โทรสาร

  ง ร า 	 155/17	หมู่ที	่2	ถ.สิงห์วัฒน	์ต.บำ้นกรำ่ง	อ.กงไกรลำศ	จ.สุโขทัย	(64170)	 (055)	691	210	 	(055)	691	210

 2 �า ง ร	 1	ถ.รำชด�ำเนิน	1	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ก�ำแพงเพชร	(62000)	 (055)	711	041	 	(055)	711	041

  าะ า	 176,176/1	หมู่ที่	3	ถ.พหลโยธิน	ต.ศำลำ	อ.เกำะคำ	จ.ล�ำปำง	(52130)	 (054)	281	176	 	(054)	284	445

  ง ง	 170	หมู่ที่	10	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองขลุง	อ.คลองขลุง	จ.ก�ำแพงเพชร	(62120)	 (055)	781132	 	(055)	781	170

 5 งา 	 15/5	หมู่ที่	2	ถ.พหลโยธิน	ต.หลวงใต้	อ.งำว	จ.ล�ำปำง	(52110)	 (054)	261-312		 	(054)	261	312

 6 จ ง	 566	หมู่ที่	14	ถ.เชียงใหม่-ฮอด	ต.ข่วงเปำ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	(50160)	 (053)	341-166	 	(053)	341	166

  จน	 143	หมู่ที่	4	ถ.สำยจุน-พะเยำ	ต.ห้วยข้ำวก�่ำ	อ.จุน	จ.พะเยำ	(56150)	 (054)	459	306	 	(054)	459	407

  ยงราย	 131/13	หมู่ที่	13	ถ.พหลโยธิน	ต.สันทรำย	อ.เมือง	จ.เชียงรำย	(57000)	 (053)	700	856		 	(053)	700	856

  ยง 	 468/1	ถ.เชียงใหม่-ล�ำปำง	ต.หนองป่ำครั่ง	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	(50000)	 (053)	240	219	 	(053)	240	201

 0 ะ าน น	 38	ถ.ตะพำนหิน-บำงมูลนำก	ต.ตะพำนหิน	อ.ตะพำนหิน	จ.พิจิตร	(66110)	 (056)	621	237	 	(056)	622	279

  า 	 18/22-23	ถ.มหำดไทยบ�ำรุง	ต.หนองหลวง	อ.เมือง	จ.ตำก	(63000)	 (055)	540	858	 	(055)	540	859

 2 น	 155/6	หมู่ที่	7	ถ.พหลโยธิน	ต.ล้อมแรด	อ.เถิน	จ.ล�ำปำง	(52160)	 (054)	292	478	 	(054)	291	071

  นาน	 163	หมู่ที่	4	ถ.ยันตรกิจโกศล	ต.ดู่ใต	้อ.เมือง	จ.น่ำน	(55000)	 (054)	771	329	 	(054)	771	329

  าง ระ  176/16	หมู่ที	่4	ถ.สันติบันเทิง	ต.บำงกระทุ่ม	อ.บำงกระทุ่ม	จ.พิษณุโลก	(65110)	 (055)	391	286	 	(055)	391	112

 5 าง นา 	 26/1	หมู่ที่	1	ต.เนินมะกอก	อ.บำงมูลนำก	จ.พิจิตร	(66120)	 (056)	631	767	 	(056)	631	767

 6 าน า 	 368	หมู่ที่	13	ต.ตำกออก	อ.บำ้นตำก	จ.ตำก	(63120)	 (055)	591	218	 	(055)	591	218

  าน ง	 255/8-9	หมู่ที่	1	ถ.ล�ำพูน-ลี	้ต.บำ้นโฮ่ง	อ.บ้ำนโฮ่ง	จ.ล�ำพูน	(51130)	 (053)	980	628	 	(053)	980	638

  ปาย	 80	หมู่ที่	8	ถ.สำยแม่มำลัย-ปำย	ต.เวียงใต	้อ.ปำย	จ.แม่ฮ่องสอน	(58130)	 (053)	699	572	 	(053)	699	237

  าง	 243	หมู่ที่	9	ถ.เชียงใหม่-ฝำง	ต.เวียง	อ.ฝำง	จ.เชียงใหม่	(50110)	 (053)	382	427	 	(053)	451	428

 20 รา 	 233	หมู่ที่	1	ต.เวียง	อ.พร้ำว	จ.เชียงใหม่	(50190)	 (053)	474	514	 	(053)	474	011

 2  ะ ยา	 951	ถ.พหลโยธิน	ต.เวียง	อ.เมือง	จ.พะเยำ	(56000)	 (054)	410	531		 	(054)	410	534

 22 าน	 32	หมู่ที่	12	ถ.พหลโยธิน	ต.เมืองพำน	อ.พำน	จ.เชียงรำย	(57120)	 (053)	721	389	 	(053)	658	725

 2  จ ร	 20/2-3	ถ.คลองคะเชนทร	์ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิจิตร	(66000)	 (056)	990	858		 	(056)	990	860

 2  	 258/31	และ	259	ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	(65000)	 (055)	259	256		 	(055)	259	256	

 25 ร ร 	 147/4-5	ถ.สำมัคคีชัย	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ	์(67000)	 (056)	720	784	 	(056)	743	076

 26 ร	 28	หมู่ที่	7	ถ.ยันตรกิจโกศล	ต.นำจักร	อ.เมือง	จ.แพร่	(54000)	 (054)	511	087	 	(054)	523	699

 2  จน	 104	หมู่ที่	4	ถ.พหลโยธิน	ต.แม่จัน	อ.แม่จัน	จ.เชียงรำย	(57110)	 (053)	660	634	 	(053)	660	634

 2  	 60/1	ถ.สำยเอเชีย	ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	จ.ตำก	(63110)	 (055)	531	140	 	(055)	533	474

 2  ะ รยง	 141/1	หมู่	3	ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน	ต.แม่สะเรียง	อ.แม่สะเรียง	 (053)	681-177		 	(053)	681-177	

	 	 	 จ.แม่ฮ่องสอน	(58110)

 0 ง น	 1/6	ถ.ขุนลุมประภำส	ต.จองค�ำ	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	(58000)	 (053)	695	222	 	(053)	695	222

  �าปาง	 44	ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย	์ล�ำปำง-งำว	ต.ชมพู	อ.เมือง	จ.ล�ำปำง	(52100)	 (054)	226	528		 	(054)	227	604
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า า   ย รประ น   า า

ภาคเหนือ	38	สาขา



โทรศัพท์	 โทรสาร

โทรศัพท์	 โทรสาร

 2 �า น	 37	หมู่ที่	2	ถ.ล�ำพูน-ป่ำซำง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ล�ำพูน	(51000)	 (053)	090	427		 	(053)	090	430

  ง ง	 448/3	หมู่ที่	1	ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก	ต.วังทอง	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	(65130)	 (055)	312	812	 	(055)	228	469

  ยงปา ปา	 113	หมู่ที่	6	ต.เวียง	อ.เวียงปำ่เปำ้	จ.เชียงรำย	(57170)	 (053)	781	339		 	(053)	781	880

 5 รร 	 54/6	หมู่ที่	3	ถ.จรดวิถีถ่อง	ต.ยำ่นยำว	อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	(64110)	 (055)	641	490		 	(055)	641	491

 6 ย	 218	หมู่ที่	4	ถ.สิงห์วัฒน	์ต.บ้ำนหลุม	อ.เมือง	จ.สุโขทัย	(64000)	 (055)	615	918	 	(055)	615	920

  	 124/70-71	หมู่	3	สี่แยกพ่อขุนผำเมือง	ต.หนองไขว่	อ.หล่มสัก	 (056)	912	069		 	(056)	912	068

	 	 	 จ.เพชรบูรณ์	(67110)

  ร 	 119/4	หมู่	3	ต.ปำ่เซ่ำ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ	์(53000)	 (055)	417	401	 	(055)	417	401

  น ร 	 267/81-82	ถ.กันทรลักษ์-ขุนหำญ	ต.หนองหญ้ำลำด	อ.กันทรลักษ์	 	(045)	663	448	 (045)	662	648

	 	 	 จ.ศรีสะเกษ	(33110)

 2 า น 	 52	ถ.กุดยำงสำมัคคี	ต.กำฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กำฬสินธุ์	(46000)	 	(043)	811	519	 	(043)	813	535

  นาราย 	 438-439	หมู่ที่	2	ถ.บัวขำว-โพนทอง	ต.บัวขำว	อ.กุฉินำรำยณ์	 	(043)	832	279	 	(043)	832	279

	 	 	 จ.กำฬสินธุ์	(46110)

  าป	 210	หมู่ที	่1	ถ.ชวลิต	ต.กุมภวำป	ีอ.กุมภวำปี	จ.อุดรธำนี	(41110)	 	(042)	202	098	 	(042)	334	826 

 5 น น	 243/41	ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	(40000)	 	(043)	236	656		 	(043)	235	950

 6 ง น	 469/1-3	ถ.แจ้งสนิท	ต.เขื่องใน	อ.เขื่องใน	จ.อุบลรำชธำนี	(34150)	 	(045)	391	129	 	(045)	391	129

  ร ร	 728	หมู่ที่	3	ถ.โชคชัย-ครบุรี	ต.แชะ	อ.ครบุร	ีจ.นครรำชสีมำ	(30250)	 	(044)	448	109	 	(044)	448	328

  ย 	 273	ก/97-99	ถ.ยุติธรรม	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	(36000)	 	(044)	813	444	 	(044)	813	446

  	 456/8	หมู่ที่	2	ต.ชุมแพ	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	(40130)	 	(043)	313	549	 	(043)	312	586

 0 ยงยน	 18	หมู่ที่	19	ถ.ขอนแก่น-ยำงตลำด	ต.เชียงยืน	อ.เชียงยืน	 	(043)	781	465	 	(043)	781	164

	 	 	 จ.มหำสำรคำม	(44160)

  าน น 	 273/3-4	หมู่ที่	5	ถ.สีคิ้ว-ชัยภูม	ิต.ด่ำนขุนทด	อ.ดำ่นขุนทด	 	(044)	389	921		 	(044)	389	921	

	 	 	 จ.นครรำชสีมำ	(30210)

 2  202	หมู่ที	่19	ถ.เดชอุดม-วำรินฯ	ต.เมืองเดช	อ.เดชอุดม	จ.อุบลรำชธำน	ี(34160)	 	(045)	362	456	 	(045)	361	287

  น ร น 	 3/5	ถ.รำษฎรอุทิศ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครพนม	(48000)	 	(042)	511	483	 	(042)	513	344

  น รรา า	 500,502,504	ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	(30000)	 	(044)	272	207	 	(044)	253	355

 5 นา าง	 164/1	หมู่ที่	1	ถ.อุดร-เมืองเลย	ต.นำกลำง	อ.นำกลำง	จ.หนองบัวล�ำภู	(39170)	 	(042)	359	259		 	(042)	359	555

 6 น�า ง	 176	หมู่ที่	4	ถ.มิตรภำพ	ต.น�้ำพอง	อ.น�้ำพอง	จ.ขอนแก่น	(40310)	 	(043)	441	445		 	(043)	441	153

  าน 	 274	หมู่ที่	8	ถ.ชนบทบ�ำรุง	ต.บำ้นผือ	อ.บ้ำนผือ	จ.อุดรธำนี	(41160)	 	(042)	281	057	 	(042)	282	626

  าน  	 34/8	หมู่	2	ถ.มิตรภำพ	ต.บำ้นไผ่	อ.บ้ำนไผ่	จ.ขอนแก่น	(40110)	 	(043)	272	341	 	(043)	272	341

  ง า 	 83/1	หมู่ที่	1	ต.วิศิษธ	์อ.เมืองบึงกำฬ	จ.บึงกำฬ	(38000)	 	(042)	491	034	 	(042)	491	671

 20 รร ย	 437/121	ถ.จิระ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย	์(31000)	 	(044)	614	943		 	(044)	614	944

รายงานประจ�าป 2560172

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	47	สาขา



โทรศัพท์	 โทรสาร

 2  ป ง ย	 19	หมู่ที่	8	ถ.สืบสิร	ิต.เมืองปัก	อ.ปักธงชัย	จ.นครรำชสีมำ	(30150)	 	(044)	441	295	 	(044)	441	295

 22 ปา ง	 798	ถ.มิตรภำพ	ต.ปำกช่อง	อ.ปำกช่อง	จ.นครรำชสีมำ	(30130)	 	(044)	279	048	 	(044)	279-049

 2  ง น	 587	หมู่ที่	9	ต.พังโคน	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	(47160)	 	(042)	772	075		 	(042)	772	076

 2  ง า าร 34/33	ถ.สถิตนิมำนกำล	ต.พิบูลมังสำหำร	อ.พิบูลมังสำหำร	 	(045)	441	264	 	(045)	441	264

	 	 	 จ.อุบลรำชธำนี	(34110)

 25 าย	 194	หมู่ที่	15	ถ.พิมำย-ตลำดแค	ต.ในเมือง	อ.พิมำย	จ.นครรำชสีมำ	(30110)	 	(044)	471	264	 	(044)	471	264

 26 น ง	 246-247	หมู่ที่	12	ถ.เสลภูมิ-โพนทอง	ต.สระนกแก้ว	อ.โพนทอง	 	(043)	572	181	 	(043)	571	449

	 	 	 จ.ร้อยเอ็ด	(45110)

 2  น ย	 1064	หมู่ที่	1	ถ.หนองคำย-บึงกำฬ	ต.จุมพล	อ.โพนพิสัย	จ.หนองคำย	(43120)	 	(042)	471	732	 	(042)	471	731

 2  า นะ ย	 288	หมู่ที่	4	ถ.สำยมหำชนะชัย-พนมไพร	ต.ฟ้ำหยำด	อ.มหำชนะชัย	 	(045)	799	533	 	(045)	799	039

	 	 	 จ.ยโสธร	(35130)

 2  า าร า 	 458	ถ.นครสวรรค์	ต.ตลำด	อ.เมือง	จ.มหำสำรคำม	(44000)	 	(043)	712	360	 	(043)	711	376

 0 า าร	 6	ถ.ชยำงกูร	ข	ต.มุกดำหำร	อ.เมือง	จ.มุกดำหำร	(49000)	 	(042)	611	126	 	(042)	631	150

  ย ร	 65	หมู่ที่	10	ต.ส�ำรำญ	อ.เมือง	จ.ยโสธร	(35000)	 	(045)	711	558	 	(045)	711	558

 2 ร ย 	 12	ถ.เทวำภิบำล	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	(45000)	 	(043)	511	326	 	(043)	511	326

  ย	 72/8	ถ.มะลิวัลย์	ต.กุดป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	(42000)	 	(042)	811	741	 	(042)	832	864

  งน า	 219/1	หมู่ที่	12	ต.สำมแยก	อ.เลิงนกทำ	จ.ยโสธร	(35120)	 	(045)	782	531		 	(045)	782	533

 5 าปป 	 307	หมู่ที่	1	ถ.สมำรักษ์	ต.หนองแสง	อ.วำปีปทุม	จ.มหำสำรคำม	(44120)	 	(043)	798	272	 	(043)	798	272

 6 ร ะ 	 276/29-30	หมู่ที่	8	ต.โพธิ์	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	(33000)	 	(045)	611	438	 	(045)	643	444

  น ร	 1575/5	ถ.สุขเกษม	ต.ธำตุเชิงชุม	อ.เมือง	จ.สกลนคร	(47000)	 	(042)	711	124	 	(042)	717	165

  าง น น	 878	หมู่ที่	12	ถ.สกลนคร-อุดรธำนี	ต.สว่ำงแดนดิน	อ.สว่ำงแดนดิน	 	(042)	721	663		 	(042)	722	067

	 	 	 จ.สกลนคร	(47110)

  รน ร	 141	หมู่	10	ถ.ปัทมำนนท์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	(32000)	 	(044)	511	306	 	(044)	511	306

 0 	 24/4-5	หมู่ที่	9	ถ.เสลภูมิ-ยโสธร	ต.กลำง	อ.เสลภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด	(45120)	 	(043)	550	540	 	(043)	533	629

  ง าง	 33	หมู่ที่	11	ถ.ครบุรี-เสิงสำง	ต.เสิงสำง	อ.เสิงสำง	จ.นครรำชสีมำ	(30330)	 	(044)	447	214	 	(044)	447	102

 2 น ง าย	 206	หมู่ที่	9	ถ.หนองคำย-อุดรธำนี	ต.โพธิ์ชัย	อ.เมือง	จ.หนองคำย	(43000)	 	(042)	411	136	 	(042)	465	225

  น ง �า 	 267	หมู่ที่	10	ถ.อุดรธำนี-เลย	ต.ล�ำภู	อ.เมือง	จ.หนองบัวล�ำภู	(39000)	 	(042)	312	330	 	(042)	312	330

  ร าน	 115	ถ.หมำกแข้ง	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	(41000)	 	(042)	325	971	 	(042)	221	356

 5 �านาจ จร 	 29/9	หมู่ที่	19	ถ.ชยำงกูร	ต.บุ่ง	อ.เมือง	จ.อ�ำนำจเจริญ	(37000)	 	(045)	451	026	 	(045)	451	624

 6 รา าน	 941-941/1	ถ.ชยำงกูร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี	(34000)	 	(045)	311	889		 	(045)	311	889	

  รา 	 57	หมู่ที่	7	ถ.เลย-อุดร	ต.ผำอินทร์แปลง	อ.เอรำวัณ	จ.เลย	(42220)	 	(042)	856	088	 	(042)	865	090

รายงานประจ�าป 2560 173



โทรศัพท์	 โทรสาร

  า จน ร	 72/3	หมู่ที่	1	ถ.แสงชูโต	ต.ท่ำล้อ	อ.ท่ำม่วง	จ.กำญจนบุรี	(71000)	 	(034)	512	642		 	(034)	511	276

 2 ง ย	 131	ถ.อุไรรัตน์	ต.แก่งคอย	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	(18110)	 	(036)	320	747	 	(036)	244	104

  �า รง	 8/12	หมู่ที่	4	ถ.พหลโยธิน	ต.โคกส�ำโรง	อ.โคกส�ำโรง	จ.ลพบุร	ี(15120)	 	(036)	442	628	 	(036)	441	298

  ะ �า	 496/3-4	ถ.เพชรเกษม	ต.ชะอ�ำ	อ.ชะอ�ำ	จ.เพชรบุร	ี(76120)	 	(032)	470	811		 	(032)	471	841

 5 ยนา 	 310/20	หมู่ที่	5	ถ.พหลโยธิน	ต.บ้ำนกล้วย	อ.เมือง	จ.ชัยนำท	(17000)	 	(056)	416	777		 	(056)	411	770

 6 ย า า 	 440/4-5	หมู่ที่	3	ถ.สุระนำรำยณ์	ต.ล�ำนำรำยณ์	อ.ชัยบำดำล	จ.ลพบุร	ี(15130)	 	(036)	630	704	 	(036)	416	848

  น จ ย	 1603	หมู่ที่	5	ถ.สุพรรณบุรี-สำยดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย	์อ.ดอนเจดีย์	 	(035)	592	326	 	(035)	591	069

	 	 	 จ.สุพรรณบุรี	(72170)

  าน าง	 934/20	หมู่ที่	18	ต.หนองมะค่ำโมง	อ.ดำ่นช้ำง	จ.สุพรรณบุร	ี(72180)	 	(035)	595	377	 	(035)	595	377

  างนาง 	227	หมู่ที่	2	ต.เขำพระ	อ.เดิมบำงนำงบวช	จ.สุพรรณบุร	ี(72120)	 	(035)	578	225	 	(035)	515	314

 0 า ะ า	 1/30-31	หมู่ที่	2	ถ.แสงชูโต	ต.ท่ำมะกำ	อ.ท่ำมะกำ	จ.กำญจนบุรี	(71120)	 	(034)	543	301	 	(034)	543	303

 ายาง	 80/1	หมู่ที่	2	ถ.เพชรเกษม	ต.ทำ่ยำง	อ.ท่ำยำง	จ.เพชรบุร	ี(76130)	 	(032)	461	260	 	(032)	463	777

2 า ร  	 1	ถ.ทำ่เรือ-พระพุทธบำท	ต.ท่ำเรือ	อ.ท่ำเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยำ	(13130)	 	(035)	341	596		 	(035)	343	039

 น ร	 2	ถ.จรัญสนิทวงศ	์ซ.53	แขวงบำงบ�ำหรุ	เขตบำงพลัด	กทม.	(10700)	 	0	2881	7910		 	0	2433	8715

 น รป 	 1066	ถ.เพชรเกษม	ต.สนำมจันทร์	อ.เมือง	จ.นครปฐม	(73000)	 	(034)	259	581	 	(034)	244	222

5 น ร รร 	 605/370	หมู่ที่	10	ถ.นครฯ-พิษณุโลก	ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	 	(056)	221	149		 	(056)	372	291

	 	 	 จ.นครสวรรค์	(60000)

6 นน ร	 41/93-94	หมู่ที่	8	ถ.รัตนำธิเบศร	์ต.บำงกระสอ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	(11000)	 	0	2591	9670		 	0	2589	0182

 รร ย	 414/3-5	หมู่ที่	1	ถ.เพ็ญศิริพัฒนำ	ต.เจริญผล	อ.บรรพตพิสัย	 	(056)	279	260		 	(056)	279	213

	 	 	 จ.นครสวรรค์	(60180)

 าง น 99	หมู่ที่	7	ถ.บำงเลน-ลำดหลุมแก้ว	ต.บำงเลน	อ.บำงเลน	จ.นครปฐม	(73130)	 	(034)	391	309	 	(034)	302	007

 าน ปง	 17/20	หมุ่ที่	15	ถ.ทรงพล	ต.ปำกแรต	อ.บ้ำนโป่ง	จ.รำชบุรี	(70110)	 	(032)	211	869	 	(032)	222	465

20 าน 	 8/5	หมู่ที่	4	ถ.สุขำภิบำล	ต.บำ้นแหลม	อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบุร	ี(76110)	 	(032)	483	332	 	(032)	483	332

2  ป าน	 18/252-254	ถ.ปทุมธำนี-กรุงเทพฯ	ต.บำงปรอก	อ.เมือง	จ.ปทุมธำนี	(12000)	 	0	2581	6149		 	0	2975	7359

22 ปา 	 828/ข.	หมู่ที่	2	ถ.สุพรรณบุรี-ปำ่โมก	ต.ป่ำโมก	อ.ป่ำโมก	จ.อำ่งทอง	(14130)	 	(035)	661	204	 	(035)	661	276

2  ระน ร ร ย ยา	29/1	หมู่ที่	2	ถ.สำยเอเชีย	ต.ธน	ูอ.อุทัย	จ.พระนครศรีอยุธยำ	(13000)	 	(035)	345	069		 	(035)	345	303

2  ร ร	 76	หมู่ที่	5	ถ.เพชรเกษม	ต.บำ้นหม้อ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(76000)	 	(032)	426	521	 	(032)	419	617

25 ารา 	 132/4	หมู่ที	่1	ต.คลองตำคต	อ.โพธำรำม	จ.รำชบุรี	(70120)	 	(032)	232	926		 	(032)	233	373

26 า  28/4-5	หมู่ที	่7	ถ.ภำชี-นครหลวง	ต.ภำช	ีอ.ภำชี	จ.พระนครศรีอยุธยำ	(13140)	 	(035)	311-423	 	(035)	317-189

2  รา ร	 61/19-21	ถ.นครปฐม-เพชรบุร	ีต.โคกหม้อ	อ.เมือง	จ.รำชบุรี	(70000)	 	(032)	327	677		 	(032)	327	675

2  ร	 11/	2-4	หมู่ที่	6	ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี	ต.พรหมมำสตร	์อ.เมือง	จ.ลพบุร	ี(15000)	 	(036)	411	159	 	(036)	411	159

2  า ง	 57/16-17	หมู่ที	่3	ต.สำมเมือง	อ.ลำดบัวหลวง	จ.พระนครศรีอยุธยำ	(13230)	 	(035)	378	407	 	(035)	378	408

0 า ยา  399	หมู่ที	่6	ถ.ลำดยำว-หนองเบน	ต.ลำดยำว	อ.ลำดยำว	จ.นครสวรรค์	(60150)	 	(056)	271	349	 	(056)	272	423

 า 	 996	ถ.วิภำวดีรังสิต	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหำนคร	10900	 	0	2513	0266	 	0	2513	0273

2 ร ง รา 	334/28-30	เยื้องศำลำกลำง	ต.แม่กลอง	อ.เมือง	จ.สมุทรสงครำม	(75000)	 	(034)	720	765	 	(034)	720	765

 ร า ร	 930/39	ฐ,ฑ	ถ.เอกชัย	ต.มหำชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร	(74000)	 	(034)	412	090		 	(034)	426	315

รายงานประจ�าป 2560174
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โทรศัพท์	 โทรสาร

โทรศัพท์	 โทรสาร

 ระ ร	 405/72	ถ.มิตรภำพ	ต.ปำกเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	(18000)	 	(036)	212	231	 	(036)	211	406

5 ง น ง 94	ถ.หนองวัลย์เปรียง-บำงลี่	ต.สองพี่น้อง	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุร	ี(72110)	 	(035)	531	254		 	(035)	531	786

6 ง ร	 982/2	ถ.วิไลจิตต	์ต.บำงพุทรำ	อ.เมือง	จ.สิงห์บุรี	(16000)	 	(036)	521	403		 	(036)	511	701

 รร ร 234	หมู่ที่	5	ถ.บำงบัวทอง-สุพรรณฯ	ต.ทำ่ระหัด	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	(72000)	 	(035)	511	288	 	(035)	511	500

 นา	 63/4	หมู่ที่	5	ถ.อยุธยำ-สุพรรณบุร	ีต.บำงนมโค	อ.เสนำ	 	(035)	201	630		 	(035)	201	357

	 	 	 จ.พระนครศรีอยุธยำ	(13110)

 น ง าง	 269/6	หมู่ที่	5	ถ.หนองฉำง-อุทัยธำนี	ต.หนองฉำง	อ.หนองฉำง	 	(056)	531	094	 	(056)	532	073

	 	 	 จ.อุทัยธำนี	(61110)

0 น า	 691/6	หมู่ที่	1	ถ.หันคำ-บำ้นไร่	ต.หันคำ	อ.หันคำ	จ.ชัยนำท	(17130)	 	(056)	452	317	 	(056)	451	447

 	 175	อำคำรไทยสมุทร	ถ.สุขุมวิท	21	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนำ		 	0	2258	9670	 	0	2204	0008

	 	 	 กรุงเทพฯ	(10110)

2 น ย	 283-284	หมู่ที่	6	ถ.เพชรเกษม	ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	 	0	2420	0912	 	0	2420	6550

	 	 	 จ.สมุทรสำคร	(74130)

 าง ง	 31	ถ.เลี่ยงเมือง	2	ต.บ้ำนแห	อ.เมือง	จ.อำ่งทอง	(14000)	 	(035)	860	365		 	(035)	860	365

 ย าน	 5	ถ.พหลโยธิน	ต.อุทัยใหม	่อ.เมือง	จ.อุทัยธำนี	(61000)	 	(056)	511	512		 	(056)	571	243

5 ง	 2009	หมู่ที่	6	ถ.มำลัยแมน	ต.อู่ทอง	อ.อู่ทอง	จ.สุพรรณบุร	ี(72160)	 	(035)	551	073	 	(035)	551	600

  ง	 2/9-10	ถ.สุขุมวิท	ต.ทำงเกวียน	อ.แกลง	จ.ระยอง	(21110)	 	(038)	671	508	 (038)	671	508

 2 จน ร	 29/47-48	หมู่	7	ถ.ญำณวิโรจน์	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	(22000)	 	(039)	312	454	 (039)	312	555

  ะ ง รา	 22	ถ.สุวินทวงศ	์ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรำ	(24000)	 	(038)	535	542	 (038)	511	152

  ร 	 6/1-2	หมู่ที่	1	ถ.สุขุมวิท	ต.ห้วยกะปิ	อ.เมือง	จ.ชลบุร	ี(20000)	 	(038)	272	009		 (038)	270	704

 5 รา 	 167-169	ถ.สุขุมวิท	ต.วังกระแจะ	อ.เมือง	จ.ตรำด	(23000)	 	(039)	511	022	 (039)	521	392

 6 น รนาย 	 ข/1	306/15	ถ.สุวรรณศร	ต.นครนำยก	อ.เมือง	จ.นครนำยก	(26000)	 	(037)	320	889	 (037)	311	194

  าง า 61,63	ถ.สำยบำงคลำ้-แปลงยำว	ต.บำงคลำ้	อ.บำงคลำ้	จ.ฉะเชิงเทรำ	(24110)	 	(038)	541	660	 (038)	541	661

  างนา	 84	หมู่ที่	13	ถ.บำงนำ-ตรำด	ต.บำงแก้ว	อ.บำงพล	ีจ.สมุทรปรำกำร	(10540)	 	0	2316	7947	 0	2316	6618

  ปราจน ร	 279	ถ.รำษฎร์ด�ำริ	ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	จ.ปรำจีนบุรี	(25000)	 	(037)	217	917	 (037)	217	917

0 น าร า 	 262	หมู่ที่	7	ถ.ฉะเชิงเทรำ-กบินทร์บุร	ีต.ท่ำถ่ำน	อ.พนมสำรคำม	 	(038)	551	498	 (038)	551	498

	 	 	 จ.ฉะเชิงเทรำ	(24120)

 ยา	 389/80-81	หมู่ที่	6	ถ.สุขุมวิท	ต.นำเกลือ	อ.บำงละมุง	จ.ชลบุร	ี(20150)	 	(038)	428	794	 (038)	428	796

2 ระย ง	 15/9	ถ.บำงนำ-ตรำด	ต.เชิงเนิน	อ.เมือง	จ.ระยอง	(21000)	 	(038)	621	770		 (038)	611	129

 รปรา าร	37/15-16	ถ.สุขุมวิท	ต.ปำกน�้ำ	อ.เมือง	จ.สมุทรปรำกำร	(10270)	 	0	2380	3177	 0	2380	3176

 ระ 	 87	ถ.สุวรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	(27000)	 	(037)	421	579	 (037)	421	515

รายงานประจ�าป 2560 175
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โทรศัพท์	 โทรสาร

  ระ 	 103/4-5	ถ.มหำรำช	ต.กระบี่ใหญ่	อ.เมือง	จ.กระบี่	(81000)	 	(075)	667	883	 	(075)	667	884

 2 า จน 	 159/6-8	หมู่ที่	1	ต.กะแดะ	อ.กำญจนดิษฐ์	จ.สุรำษฎร์ธำนี	(84160)	 	(077)	379	124	 	(077)	379	368

  	 155	หมู่ที่	7	ถ.เพชรเกษม	ต.โคกโพธิ์	อ.โคกโพธิ	์จ.ปัตตำนี	(94120)	 	(073)	431	749	 	(073)	431	749

  ะ 	 2,4	ถ.วุฒิรำษฎร์รังสฤษด์	ต.ชะอวด	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมรำช	(80180)	 	(075)	381	191	 	(075)	381	191

 5 ร	 250	หมู่	9	ถ.ชุมพร-ระนอง	ต.ตำกแดด	อ.เมือง	จ.ชุมพร	(86000)	 	(077)	511	115	 	(077)	511	115

 6 รง	 279/1	ถ.ห้วยยอด	ต.ทับเที่ยง	อ.เมือง	จ.ตรัง	(92000)	 	(075)	218	591	 	(075)	212	888

  ง ง	 63	ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด	ต.ปำกแพรก	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมรำช	(80110)	 	(075)	424	341	 	(075)	411	317

  น ร ร รร รา  640	ถ.กระโรม	ต.โพธิ์เสด็จ	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมรำช	(80000)	 	(075)	357	491	 	(075)	341	811

  นรา า 	 52/11	ถ.สุริยะประดิษฐ์	ต.บำงนำค	อ.เมือง	จ.นรำธิวำส	(96000)	 	(073)	511	583	 	(073)	513	542

 0 นา าร	 83	ถ.พูลศิริ	ต.นำสำร	อ.บำ้นนำสำร	จ.สุรำษฎร์ธำนี	(84120)	 	(077)	341	875		 	(077)	341	332

  าง ะ าน	 35/6-8	ถ.เพชรเกษม-ชำยทะเล	ต.ก�ำเนิดนพคุณ	อ.บำงสะพำน	 	(032)	691	818	 	(032)	691	026

	 	 	 จ.ประจวบคีรีขันธ	์(77140)

2 ง	 79/8	ถ.สุขยำงค์	ต.เบตง	อ.เบตง	จ.ยะลำ	(95110)	 	(073)	230	460	 	(073)	230	460

 ประจ ร น 	 8	ถ.เพชรเกษม	ต.เกำะหลัก	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์	(77000)	 	(032)	601	794	 	(032)	601	793

 ปรา ร	 2/9-10	หมู่ที	่7	ต.เขำน้อย	อ.ปรำณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	(77120)	 	(032)	623	454	 	(032)	621	657

5 ป าน	 9/35	ถ.หนองจิก	ต.สะบำรัง	อ.เมือง	จ.ปัตตำนี	(94000)	 	(073)	336	120	 	(073)	336	120

6 งงา	 315/2	ถ.เพชรเกษม	ต.ทำ้ยช้ำง	อ.เมือง	จ.พังงำ	(82000)	 	(076)	411	286	 	(076)	411	286

 ง	 422/3	ถ.รำเมศวร	์ต.คูหำสวรรค์	อ.เมือง	จ.พัทลุง	(93000)	 	(074)	606	803		 	(074)	606	805

 	 166/3	ถ.เทพกระษัตริย์	ต.ตลำดใหญ่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	(83000)	 	(076)	212	378	 	(076)	212	378

 ร	 37/19-20	หมู่ที่	10	ถ.เพชรเกษม	ต.โคกสัก	อ.บำงแก้ว	จ.พัทลุง	(93160)	 	(074)	695	573	 	(074)	695	573

20 ยะ า	 211/1	ถ.สิโรรส	ต.สะเตง	อ.เมือง	จ.ยะลำ	(95000)	 	(073)	212	305	 	(073)	212	305

2  ร น ย	 418/5	หมู่	1	ถ.นครศรีธรรมรำช-ทุ่งสง	อ.ร่อนพิบูลย์	 	(075)	441	647	 	(075)	441	070

	 	 	 จ.นครศรีธรรมรำช	(80130)

22 ระน ง	 2/28	หมู่ที่	1	ถ.เพชรเกษม	ต.บำงริ้น	อ.เมือง	จ.ระนอง	(85000)	 	(077)	811	789		 	(077)	811	145

2  ง า	 563/1	ถ.ไทรบุร	ีต.บ่อยำง	อ.เมือง	จ.สงขลำ	(90000)	 	(074)	323	955		 	(074)	321	951

2  	 522	หมู่ที่	7	ถ.ยนตรกำรก�ำธร	ต.คลองขุด	อ.เมือง	จ.สตูล	(91000)	 	(074)	711	285	 	(074)	711	210

25 รา ร าน	 313/1	ถ.ตลำดใหม่	ต.ตลำดใหม่	อ.เมือง	จ.สุรำษฎร์ธำนี	84000	 	(077)	272	337		 	(077)	206	995

26 ง น	 45	ถ.เพชรเกษม	ต.ขันเงิน	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	(86110)	 	(077)	544	432	 	(077)	544	432

2  า 	 491	ถ.เพชรเกษม	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	(90110)	 	(074)	237	416	 	(074)	238	999
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