สารจากประธานกรรมการ
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ประวัติความเปนมา
แนวคิดการกอตั้งบริษัท
“สหประกันชีวิต” กอกําเนิดขึ้นมาดวยเจตนารมณของขบวนการสหกรณไทย ทั้ง 7 ประเภท ไดแก สหกรณ
การเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยู
เนีย่ น ภายใตการสงเสริมสนับสนุนโดย กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มีการระดมหุนจากสหกรณแรกตั้ง จํานวน 2,254 สหกรณ ดวยทุนจดทะเบียน 208.50 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ ทั้งใหความคุมครองภัย เสริมสรางความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการ
ประหยัดเก็บออมทรัพยแกสมาชิกของสหกรณ และบุคคลในครอบครัว

1. ในป 2518 กรมสงเสริมสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ดําเนินการศึกษา ความเปนไปได
ในการสรางความมั่นคงปลอดภัยในสหกรณรวมกับ VOLUNTEER DEVELOPMENT CORPS : VDC โดยสรุปความ
เห็นวาควรตั้งบริษัทประกันภัยแบบสหกรณ ในรูปความรับผิดชอบรวมกัน (MUTUAL COMPANY) ซึ่งจะทําได โดย
ตองเสนอขอแกไขกฎหมายวาดวย การประกันชีวิตกอน ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา เปนวิธีการที่ยุงยาก ซับซอน มีความ
เปนไปไดนอยมาก แนวคิดนี้จึงถูกระงับไป
2. ป 2525 กรมสงเสริมสหกรณ และ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับ “มูลนิธิฟรีดรีช เอแบรท
(FRIEDRICH EBERT STIFTUNG)” ศึกษาความเปนไปได ในการกอตั้งบริษัทประกันภัยของขบวนการสหกรณ ใหม
อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดสัมมนาระดมแนวคิดจากผูนําสหกรณทั่วประเทศ และหนวยงานราชการตางๆ ซึ่งผูเกี่ยวของทุก
ฝายเห็นดวยกับการใหมีการจัดตั้ง “บริษัทประกันภัยที่เปนของขบวนการสหกรณ” เปนรูปแบบเฉพาะ เพื่อใหบริการ
“จัดสวัสดิการ” การประกันชีวติ แกมวลหมูส มาชิกสหกรณและบุคคลในครอบครัว โดยตองอยูภ ายใตกฎหมายประกันภัย
ที่บังคับใชอยูเดิม ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งกรมสงเสริม
สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรม
การประกันภัย กรมทะเบียนการคา และกระทรวงพาณิชย
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3. ป 2529 กรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ มีหนังสือ ที่ กษ 1105/ ว.7 ลงวันที่ 22 มกราคม
2529 ลงนามโดยนายเชิญ บํารุงวงศ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ แจงไปยังผูวาราชการจังหวัด สั่งการปฏิบัติไปยัง
ขาราชการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สหกรณจังหวัด สหกรณอําเภอ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพรแนวคิด “คุณคา
ของการดําเนินธุรกิจประกันภัยในสหกรณ” โดยเชิญชวนขบวนการสหกรณไทยระดมทุนถือหุน เพือ่ รวมกันจัดตัง้ บริษทั
ประกันภัย ในรูป “บริษัทประกันชีวิต” ที่สหกรณทั่วประเทศเปนเจาของรวมกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สมาชิกสหกรณ
คนไทยเปนผูถือหุนเอง ทั้ง 100% โดยตรง ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและ 2 เงื่อนไขที่ กรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชยกําหนด และกรมสงเสริมสหกรณ โดย นายเชิญ บํารุงวงศ (ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ) ไดพิจารณาเห็น
ชอบในหลักการปฏิบตั ใิ หไวแกสหกรณ โดยสรุปไดวา “การถือหุน ในบริษทั ประกันภัยของสหกรณ ใหถอื วา นายทะเบียน
สหกรณ ไดอนุญาตไวแลว ตามความในมาตรา 21 (8) แหงพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2511 แลว โดยสหกรณ
ผูถือหุน ไมตองขออนุญาตอีก”

4. ป 2536 กรมสงเสริมสหกรณ สงเสริม สนับสนุน และผลักดันผานกระทรวงพาณิชย (โดยนายอุทยั พิมพ ใจชน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในขณะนั้น) ไดพิจารณา “เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของ
สหกรณ” โดยกําหนดเงื่อนไขไว 6 ประเด็น เปนไปตามหนังสือของกระทรวงพาณิชย ที่ พณ 0503/3943 ลงวันที่ 27
กรกฎาคม 2536 ซึ่งไดมีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีผานสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2536 ไดพิจารณาเปนกรณีพิเศษตามความเห็นที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชยรวมกันเสนอ ดวยพิจารณาเห็นในเจตนารมณที่จะสงเสริมให
ขบวนการสหกรณไทยรูจักหลักการการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ โดยสงเสริมใหสหกรณ สมาชิกสหกรณ และบุคคลในครอบครัวไดเรียนรูแ ละรูจ กั นํา “หลักการประกันชีวติ ”
มาปรับใช ใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ตามหลักการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ สรางความมัน่ คง และสรางรายไดที่
ยัง่ ยืนใหแกสหกรณ และเพือ่ เปนการเสริมสราง “สวัสดิการ” หลักประกันความคุม ครองภัยใหเกิดแกสมาชิกสหกรณ
และบุคคลในครอบครัว ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานความเปนอยูที่สูงขึ้น อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมวลสมาชิก
สหกรณ และคนไทยไดรูจักการวางแผนเก็บออมทรัพย ออมเงิน ในระยะยาว และรูจักการวางแผนชีวิต การบริหาร
ความเสี่ยงอยางมั่นคงทั้งแกตนเองและครอบครัว ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติโดยสรุปวา
(1) เห็นชอบโครงการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ และอนุมัติ ใหดําเนินการตอไปไดตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหอยูภายใตเงื่อนไข 6 ขอ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอโดยเครงครัด
(2) คณะรัฐมนตรีมขี อ สังเกตวา การประกอบธุรกิจประกันชีวติ เปนธุรกิจทีต่ อ งอาศัยหลักวิชาการเฉพาะดาน
ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลในระดับผูบริหาร หรือผูจัดการ จึงควรสรรหาผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ
และมีความชํานาญในดานธุรกิจประกันชีวิตในลักษณะเปนมืออาชีพ และทั้งตองเปนบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริตโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมหี นังสือแจงมติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามนัยหนังสือ
ดวนที่สุด สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/16112 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2536
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กรมสงเสริมสหกรณ ไดแตงตั้ง “คณะทํางานเตรียมการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ” ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสหกรณ และผูนําของขบวนการสหกรณ ซึ่งตอมาก็คือ “คณะ
ผูเริ่มกอการตั้งบริษัท” และเปนคณะกรรมการบริษัท ชุดแรกรวม 8 ทาน ซึ่งแตละทานจะถือหุนคนละ 1 หุน มูลคา
10 บาท และเมือ่ จดทะเบียนบริษทั แลว คณะผูเ ริม่ กอการก็จะโอนเงินคาหุน 10 บาท ไปใหกบั สหกรณทตี่ นสังกัดตอไป
ซึ่งประกอบดวย
1. นายอวยผล กนกวิจิตร
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ /ประธานกรรมการ
2. นายอนันต ชํานาญกิจ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ /รองประธานกรรมการ
3. พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
4. นายเกษม ไมเรียง
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
5. ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
6. นายจันทรแกว เมืองใจ
ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
7. นายสินธ กีรตยาคม
ผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
8. นางวรรณี รัตนวราหะ
ผูอํานวยการกองวิชาการ กรมสงเสริมสหกรณ/กรรมการเลขานุการ
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ทัง้ นี้ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือแจงผูว า ราชการจังหวัด และสหกรณจงั หวัดทัว่ ประเทศ เพือ่ ระดมหุน
ตามโครงการจัดตั้งบริษัทของสหกรณ ซึ่งมีเปาหมายใหไดไมตํ่ากวา 200 ลานบาท จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัด
ตั้งบริษัทได ตามนัยหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1105/817 ลงวันที่ 24 มกราคม 2537

คณะผูเ ริม่ กอการตัง้ บริษทั ไดยนื่ ขออนุญาตจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2537 และไดรบั ความเห็นชอบ
อนุญาตโดยกรมการประกันภัย และกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ใหจดทะเบียนจัดตั้งเปน “บริษัทนิติบุคคล
ประกันชีวิต” ไดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ภายใตชื่อ “บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด” เปนบริษัทประกันชีวิตหนึ่ง
เดียวที่เปนของขบวนการสหกรณไทย ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และหนังสือรับรอง
ทะเบียนเลขที่ (1)2743/2537 ออกให ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2537 โดยมีผูเริ่มกอการตั้งบริษัทเปน “คณะกรรมการ
บริษัทชุดแรก” และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตไดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ตามใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต เลขที่ 1/2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 เปนบริษัทลําดับที่ 13 ของวงการธุรกิจการประกันชีวิต
ไทย
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วัตถุประสงคและเจตนารมณการจัดตั้งบริษัท
1) เพือ่ สงเสริมใหสหกรณจดั ใหมี “ธุรกิจสวัสดิการ” เปน แผนกธุรกิจหนึง่ ของสหกรณ เพือ่ จัดสวัสดิการประกัน
ชีวิตใหแกสมาชิก ตามหลักการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2) เพือ่ สงเสริมใหสหกรณไดรบั การคุม ครองภัย สรางความมัน่ คงและรายไดทยี่ งั่ ยืน และเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
ความเปนอยูตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้ แกสมาชิกสหกรณ และบุคคลในครอบครัว โดยการจัดสวัสดิการ
ทําประกันชีวิตไวกับ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ที่สหกรณตางรวมเปนเจาของกิจการ
3) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสหกรณรูจักการประหยัด เก็บออมทรัพยอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง อีกทั้งไดรับความ
คุมครองภัยรวมดวยเพื่อการมีหลักประกันอันมั่นคงตอการดํารงชีวิตในวัยชรา
4) เพื่อเปนแหลงเงินทุนกลางของขบวนการสหกรณ ในการพัฒนาสหกรณ และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและ
ครอบครัว
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คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในปจจุบัน ไดมีความมุงมั่นตั้งใจ เพียรพยายามแสวงหาความรวมมือ และ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการสรางสรรคคุณประโยชนแกสหกรณ ดวยการ “จัดสวัสดิการ” และสราง
“หลักประกันภัย” แกสหกรณ สมาชิกสหกรณและปวงชนชาวไทย โดยมิไดมงุ หวังผลกําไรสูงสุด เหมือนธุรกิจเอกชน
อื่นทั่วไป
การบริหารงานบริษัทโดยใชหลักธรรมาภิบาล ชัดเจน โปรงใสของคณะกรรมการทําใหสถานะของบริษัทดีขึ้นใน
ทุกดาน อีกทั้งไดแปรสภาพยกระดับขึ้นเปนบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยใช
ชือ่ วา “บริษทั สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)” เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 มีทนุ จดทะเบียน 2,000,000,000.00 บาท
(สองพันลานบาทถวน) ดวยเชื่อมั่นอยางยิ่งวา “สหประกันชีวิต” และ “ระบบสหกรณ” จะเปนองคกรพื้นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสืบไป มุงเนนการบริหารดวยความโปรงใส สรางสรรคนวัตกรรมสวัสดิการประกันชีวิต
แนวใหมใหกับสหกรณและสมาชิก เปนที่ยอมรับในวงกวาง จนเปนที่ประจักษแกหนวยงานที่กํากับดูแลถึงการบริหาร
งานอยางมีประสิทธิภาพในแบบมืออาชีพมีศกั ยภาพการดําเนินการ และฐานะทางการเงินทีม่ นั่ คง รวมทัง้ มีธรรมาภิบาล
เปนเลิศ สงผลใหบริษัทไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ
“บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเดน ประจําป ๒๕๕๘” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จาก พิธมี อบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister’s Insurance
Awards) ซึ่งเปนรางวัลเกียรติยศที่ พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ลงชื่อเปนเกียรติกับรางวัลนี้
รางวัล “The Special Recognition Award in Life Insurance” จาก งานประกาศรางวัลประกันภัย
ภูมิภาคเอเชีย ประจําป 2561 โดยสภาหอการคาอินเดีย

รางวัล

แหงความภาคภูมิใจรวมกัน

ของชาวสหกรณไทย
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วิสัยทัศน
“เปนองคกรนําดานธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ
เพ�อสมาชิกและปวงชน ในการเสริมสรางเสถียรภาพทางการเงิน
และความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม”

พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสําคัญ ในการสรางเสริมความแข็งแกรงของระบบ
สหกรณ สมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไปใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความตองการของสหกรณหรือผูบริโภค ไวบริการเพ�อประโยชนและ
ความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือขายการตลาดใหครอบคลุม
2. สงเสริมสนับสนุนการออมเงินและการคุม ครองชีวติ แกสมาชิกสหกรณ หรือผูเ อาประกันภัยทัว่ ไป ใหมี
หลักประกันที่มั่นคง ตลอดจนชวยลดความสูญเสียในกรณีที่สมาชิกผูกูเงินจากไปกอนเวลาอันควร
เสริมสรางความมั่นคงแกสหกรณ เพ�อมุงสูการเปนสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณไทย
3. พัฒนาสหกรณ สมาชิกสหกรณและสังคมอยางตอเน�อง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณทง้ั ในระดับชุมชน
และประเทศ รวมถึงรณรงคสงเสริมและปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกเยาวชนไทย
4. พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามมาตรฐานของการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต มีการเช�อมโยงขอมูลกับสวนงานที่เกี่ยวของ เพ�อเพิ่มประสิิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และการนําธุรกิจกาวเขาสูประชาคมอาเซี่ยน
5. สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทํางานแบบมืออาชีพ เพ�อใหกาวทันวิทยาการสมัยใหม มุงเนน
การทํางานเปนทีมโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
6. เพิม่ ประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ แบบบูรณาการเพ�อใหบริษทั มีผลประกอบการ
ที่ดี สรางความมั่นคงแกองคกร ผูเอาประกัน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน
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ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมความแข็งแกรงของระบบ
สหกรณ สมาชิกสหกรณ องคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนและประชาชนทัว่ ไปใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยการ
พัฒนาสินคาผลิตภัณฑประกันชีวิตที่หลากหลายตามความตองการของสหกรณหรือผูบริโภคไวบริการที่ดีและมีความ
เปนธรรม เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือขายการตลาดใหครอบคลุมและเขาถึงได โดยงาย
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจใหสหกรณ สมาชิกสหกรณ และผูเอาประกันภัย ตระหนักถึงความ
สําคัญ ความจําเปน คุณประโยชนและนําระบบการประกันชีวติ เขาไปชวยในการบริหารจัดการความเสีย่ งของสหกรณ
และการดํารงชีพของสมาชิกสหกรณ และผูเอาประกันภัยมากขึ้น
1.1 ประชาสัมพันธเผยแพรความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการประกันชีวติ ใหเขาถึงกลุม เปาหมายอยางทัว่
ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพร จุลสาร สื่ออิเล็คทรอนิคส
เว็ปไซด วิทยุ โทรทัศน นิทรรศการ คูมือเกี่ยวกับการประกันชีวิตและ ผานเครือขายสหกรณ ผูนําสหกรณ หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของ
1.2 จัดอบรม ประชุมสัมมนาใหความรูดานการประกันชีวิตแกผูนําองคกรบุคลากรหนวยงานตาง ๆ
คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการหรือสมาชิก หรือผูสนใจเปนการเฉพาะหรือสอดแทรกในโอกาสตาง ๆ ที่สหกรณ
จัดขึ้น เชน การประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมเชื่อมโยงเครือขาย การอบรมสมาชิกสหกรณ เปนตน
1.3 ใหพนักงานบริษัท ผูประสานงานการตลาด ตัวแทนหรือผูเกี่ยวของไดชี้แจงทําความเขาใจในราย
ละเอียดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหสหกรณเปนศูนยประสานงานของบริษัทเพื่อการใหบริการแกสมาชิกสหกรณ และ
ผูเอาประกันไดรับความสะดวกและสามารถเขาถึงได โดยงาย
2.1 ใหสหกรณกาํ หนดเปนนโยบายในการเปนศูนยประสานงานเพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการที่สะดวก รวดเร็วแกสมาชิก
2.2 สหกรณไดรับคาสงเสริมการขายจากการรวมธุรกิจ ซึ่งถือเปนรายไดของสหกรณอีกทางหนึ่ง
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหบุคลากรสหกรณเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
3.1 ใหความรูเรื่องการประกันชีวิตใหกับบุคลากรของสหกรณ ไดแก กรรมการ ฝายจัดการ สมาชิก
หรือบุคคลผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจ และดําเนินการอบรมและสอบขอรับใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาต
ของบริษัทฯตามที่ คปภ.กําหนด
3.2 ยกระดับมาตรฐานความรูดานประกันชีวิต เสริมสรางประสบการณและจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิตอยางตอเนื่องจริงจังและเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 4 การพัฒนารูปแบบกรมธรรมผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับสภาพความเสีย่ งภัย และความตองการของ
สมาชิกหรือผูเอาประกัน รวมทั้งใหมีสินคาผลิตภัณฑบริการคุมครองกระจายสูสหกรณ สมาชิกและประชาชนทั่วไป
4.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบกรมธรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายทุกระดับในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เปนธรรม สอดคลองกับสถานการณ
4.2 พัฒนารูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบคูกับการออมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพี่อเปน
หลักประกันความมัน่ คงทางรายไดของประชาชนทุกวัยใหสามารถเขาถึงสินคาผลิตภัณฑ และไดรบั ความคุม ครองตาม
สภาพความเสี่ยงภัยและความจําเปน
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาและเพิ่มชองทางการตลาดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตสูสหกรณ สมาชิกสหกรณองคกร
หนวยงานตาง ๆ และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1 พัฒนาการจําหนายผลิตภัณฑกรมธรรมประกันชีวติ ใหกระจายสูก ลุม เปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้
5.2 เพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ ใหหลากหลาย เชน ชองทางตัวแทน นายหนา ชองทางขาย
ตรงโดยพนักงานบริษัท และพันธมิตรในเครือ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการประหยัดเก็บออมและการคุม ครองภัย แกสมาชิกสหกรณองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ และ
บุคคลในครอบครัวตลอดจนบุคคลทัว่ ไปมีหลักประกันทีม่ น่ั คง มุง พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ใหดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจน
ลดความสูญเสียในกรณีทผี่ กู เู งินเสียชีวติ กอนเวลาอันควร เสริมสรางหลักประกันทีม่ นั่ คงแกสหกรณหรือองคกรผู ใหกู
โดยการประกันภัยผานทางบริษัท
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและออกแบบกรมธรรมประกันภัยทีห่ ลากหลายตรงกับความตองการของตลาดกลุม เปาหมาย
โดยมุงเนนการออมควบคูกับความคุมครองที่หลากหลาย ตอบสนองกับความตองการของผูเอาประกันทุกระดับ ทั้ง
ในระยะสั้นจนถึงระยะยาว ใหสมาชิกสหกรณหรือประชาชนมีการจัดสรรรายไดเพื่อการเก็บอยางสมํ่าเสมอ รักษาผล
ประโยชนของตนในการทําประกันชีวิตโดยไมทิ้งกรมธรรมระหวางสัญญา สรางหลักประกันความมั่นคง โดยสามารถ
กําหนดแผนการออมเงินจากรายได ในปจจุบันใหเหมาะสมกับผลประโยชน ในอนาคตได
กลยุทธที่ 2 รณรงคสง เสริมพัฒนาการออมอยางสมํา่ เสมอดวยการทําประกันชีวติ รูปแบบตาง ๆ ของบริษทั เพือ่
สรางความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธที่ 3 รณรงคสงเสริมใหสหกรณหรือองคกรผู ใหกูเงินมีหลักประกันเสริมความมั่นคง ดวยการใหสมาชิก
ผูก เู งินมีการประกันภัยเพือ่ คุม ครองสินเชือ่ ตลอดระยะเวลาทีก่ ยู มื เงินเพือ่ สรางหลักประกันทีม่ นั่ คงแกครอบครัวสมาชิก
ผูเอาประกันและสถาบันการเงินผู ใหสินเชื่อ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหสหกรณหรือองคกรตาง ๆ มีหลักประกันขั้นพื้นฐานเปนสวัสดิการดูแลสมาชิก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีคุณคายิ่งขึ้น ดวยการประกันภัยกลุม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพและมาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ดี เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันและใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็วและประทับใจ เปนที่เชื่อมั่นไววางใจแกสหกรณ
และประชาชน
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินโดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
1.1 ดําเนินธุรกิจประกันภัยตามระดับความเสี่ยง (Risk-Base Capital) และบริหารจัดการตามระบบ
Early Intervention ตลอดจนการเตรียมการดําเนินการตาง ๆ เพื่อรองรับกฎระเบียบใหมที่จะมีขึ้น โดยการรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อใหฐานะทางการเงินมีความแข็งแกรงมากขึ้น
1.2 กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งตามหลักของธุรกิจ และรวมถึงความเสีย่ งเฉพาะของบริษทั เอง
ตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขมาตรฐานขัน้ ตํา่ ในการบริหารความเสีย่ งตามประกาศ คปภ.และสอดคลองกับมาตรฐาน
สากล
1.3 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กําหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ตลอด
จนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหครอบคลุมในการบริการงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน
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กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติการบริหาร ความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง( Business Continuity
Plan : BCP) สําหรับเตรียมความพรอมจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติการ (Operation Risk)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
3.1 จัดระบบฐานขอมูลเชื่อมโยงเครือขายใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระบบงาน
3.2 ขยายงานธุรกรรม Back Office ใหสามารถใหบริการสนับสนุนแกสวนงานตาง ๆ ไดอยางครบ
ถวน
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางความเชือ่ มัน่ ของบริษทั ฯโดยยกระดับธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหมกี ารกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณชนเพื่อสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 สรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับใหเปนมืออาชีพ เพือ่ ใหกา วทันวิทยาการสมัยใหม มุง
เนนการทํางานเปนทีมโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับสายงานและทุกระดับตําแหนง พัฒนามาตรฐานความรูที่ดี
ทัง้ ในดานการประกันชีวติ ทักษะความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน การบริหารจัดการแนวใหมและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดอบรมสัมมนาหรือสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยเฉพาะระเบียบ กฏเกณฑ ในการปฏิบัติ
งานที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และอนาคต โดยสงเสริมองคความรูอยางสมํ่าเสมอ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมยกระดับมาตรฐานความรูและจรรยาบรรณของบุคลากรดานการตลาดอยางตอเนื่อง โดย
จัดทํา กํากับดูแล สงเสริมผลักดันใหปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถกาวสูผูบริหารการ
ขายอยางมืออาชีพ
กลยุทธที่ 3 สรรหาบุคลากรทั้งระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรระดับอื่น ๆ รองรับการขยายธุรกิจใหเพียงพอและตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนพัฒนาสหกรณ องคกรหนวยงานตาง ๆ และ สมาชิก ตลอดจนสังคมอยางตอเนื่องและ
จริงจัง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณองคกรหนวยงานตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ รวมถึงรณรงคสงเสริมและ
ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกเยาวชนไทย
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ องคกรหนวยงานตาง ๆ สมาชิก รวมถึงกิจกรรมของชุมชน
เพื่อการพัฒนาสรางสรรค
กลยุทธที่ 2 พัฒนาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานการประกันภัยของขบวนการสหกรณองคกรหนวยงาน
ตาง ๆ อยางแทจริง
กลยุทธที่ 3 ประสานงานและใหความรวมมือดานการประกันชีวิตกับหนวยงานภาครัฐเอกชน และหนวยงาน ที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
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คณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดที่ 8 ประจําป 2561

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการ

นายเผด็จ มุงธัญญา

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

พล.ต.ท.วิโรจน สัตยสัณหสกุล

นายอานันท หินแกว

กรรมการ

กรรมการ

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ
กรรมการ

นายวรรพภัทร หิรัญชลรัตน

นายสหพล สังขเมฆ

กรรมการ

กรรมการเลขานุการ

นายประกิต พิลังกาสา
กรรมการ
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นางกรรณิการ อัคคะพู
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
ชุดที่ 8 ประจําป 2561

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการบริหาร

นายเผด็จ มุงธัญญา

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

นายอานันท หินแกว

นายสหพล สังขเมฆ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารและเลขานุการ
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สวนที่

3

กิจกรรมประจําป 2561
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ทําบุญครบรอบ 24 ป สหประกันชีวิต

คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา และคณะเจาหนาที่ ทําบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน แดพระภิกษุสงฆจาํ นวน 9 รูป
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปแหงการกอตั้ง บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
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สหประกันชีวิตรับรางวัล
The Special Recognition Award in Life Insurance

บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยนายสหพล สังขเมฆ กรรมการผูจัดการ เปนตัวแทนเขารับ
รางวัลเชิดชูเกียรติดานประกันชีวิต “The Special Recognition Award in Life Insurance” ในงานประกาศรางวัล
ประกันภัยภูมภิ าคเอเชีย ประจําป 2561 (Emerging ASIA Insurance Awards 2018) ซึง่ เปนรางวัลเชิดชูเกียรติดา น
การประกันชีวิต จัดโดย สภาหอการคาอินเดีย (Indian Chamber Of Commerce : ICC) ณ โรงแรม แรมแบรนด
สุขุมวิท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
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ตัวแทนประกันชีวิต รับรางวัล TNQA
คุณสายหยุด จันทรคํา ตัวแทนคุณภาพจากบริษัทฯ ควารางวัลโลเกียรติคุณ TNQA ไดเปนผลสําเร็จ เปนปที่ 3
ติดตอกัน ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (Thailand National Quality Awards : TNQA) ครั้งที่ 35
ประจําป 2561 ณ หองรอยัลจูบลิ ี่ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561

คุณสายหยุด จันทรคํา
สกก.หางดง จก. จ.เชียงใหม
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ศึกษาดูงานตางประเทศ
ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย

ตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจําป 2560 ของบริษัทฯ เดินทางศึกษาดูงาน
และชมความงามของนครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ในโครงการ “สงเสริมการตลาดและศึกษาดูงานตางประเทศ”
ระหวางวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2561
เพือ่ เปนการตอบแทนใหกบั คุณตัวแทนทีม่ คี วามมุง มัน่ ในการนําสวัสดิการประกันชีวติ ไปสงเสริมใหสมาชิกเห็น
ถึงความสําคัญ จนสามารถพิชิตเปาหมายตามเกณฑที่บริษัทตั้งไว ในการผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจํา
ป 2560 (ตั้งแต1 ม.ค.-31 ธ.ค.60) เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหตัวแทนของบริษัท

22

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน

ศึกษาดูงานตางประเทศ
ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร
ตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจําป 2560 ของบริษัทฯ จํานวน 56 ชีวิต
เดินทางศึกษาดูงานและทองเที่ยว ประเทศสิงคโปร ในโครงการ “สงเสริมการตลาดและศึกษาดูงานตางประเทศ”
ระหวางวันที่ 8-10 มีนาคม 2561
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รวมกิจกรรมกับเครือขายพันธมิตรธุรกิจ

งานวันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 19
รวมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และเครือขายบริษัทประกันชีวิต รวมพลังสรางบุญใหญโดยการเขารวมบริจาค
โลหิตเพื่อชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย เนื่องในวันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 19 ประจําป 2561” ณ ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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รวมพิธีเปดงานวันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 19 ประจําป 2561 ซึ่งจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย พรอมดวยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
(THAIFA) กับแนวคิด “UNSEEN INSURANCE Experience The Digital Future” เปดมุมใหมประกันชีวิตเพื่อ
อนาคตยุคดิจิตอล พรอมทั้งรวมจัดแสดงนิทรรศการใหความรูดานการประกันชีวิต ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
เวสตเกต จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
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รวมกิจกรรมกับเครือขายพันธมิตรธุรกิจ

รวมกิจกรรมวันสัปดาหประกันภัย
รวมกิจกรรมวันสัปดาหประกันภัยประจําป 2561 หรือ Thailand Insurance Expo 2018 ซึง่ จัดโดยคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมนายหนาประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีผูแทนจากสหประกันชีวิต
ไดเขารวมพิธีเปด และรวมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใตแนวคิด Digital Move Life : ขยับวันละนิด เคลื่อนชีวิตสูยุค
ดิจิตอล ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2561

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน
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รวมกิจกรรมกับเครือขายพันธมิตรธุรกิจ
รวมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธประกันชีวิต ครั้งที่ 4

รวมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธประกันชีวิต ครั้งที่ 4 ภายใตความรวมมือของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทภาคีสมาชิก เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทสงทีมฟุตบอลชายเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
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กิจกรรมดานสังคม
รวมกิจกรรมพี่เพื่อนองจากผองเพื่อนฯ ป 15

รวมกิจกรรม “พี่เพื่อนอง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปที่ 15 ประจําป 2561” เปน
โครงการแหงการมีสวนรวม เนนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสวนรวม โดยทํางานรวมกับชุมชนในทองถิ่งตางๆ นํามาซึ่ง
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยในปนบี้ ริษทั ไดรว มบริจาคขาวสารไรซเบอรรี่ 300 กิโลกรัม ชุดกีฬา และอุปกรณการเรียน
การสอน พรอมนําเกมสไปรวมสนุกกับนองๆ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล และโรงเรียนบานดอนมะขาม จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ นองๆ ใหความสนใจรวมเลนเกมสรบั ของ
รางวัลกันอยางเนืองแนน ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2561
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กิจกรรมดานสังคม
มอบเงินเยียวยา 6 สมาชิก “ทีมหมูปาอะคาเดมี”

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดประสานบริษทั เรงดําเนินการมอบเงินเยียวยาใหกบั นักเรียน
“ทีมฟุตบอลหมูปา อะคาเดมี” ไดทาํ ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม นักเรียนไว หลังจากประสบภัยธรรมชาติตดิ อยูใ นวนอุทยานถํา้ หลวง-ขุนนํา้
นางนอน และสามารถรอดชีวติ ออกมาไดอยางปลอดภัย ดวยความชวยเหลือจากทุกภาคสวนทัง้ ในและตางประเทศ โดยบริษทั ฯ ไดมอบ
เงินเยียวยาใหกบั นักเรียน จํานวน 6 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเปน 120,000 บาท ประกอบดวย ด.ช.ประจักษ สุธรรม ด.ช.ณัฐวุฒิ
ทําคําทราย ด.ช.ภานุมาศ แสงดี ด.ช.ดวงเพชร พรหมเทพ ด.ช.สมพงษ ใจวงค และนายพีรพัฒน สมเพียงใจ โดยมีตวั แทนผูป กครอง
พรอมคณะครูโรงเรียนแมสายประสิทธิศ์ าสตรรว มเปนสักขีพยานในพิธี ณ โรงเรียนแมสายประสิทธิศ์ าสตร จังหวัดเชียงราย เมือ่ วันที่
16 สิงหาคม 2561

สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ

นายธรรมรักษ สวัสดิน์ ะที ผูอ าํ นวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รับมอบขาวสารไรซ
เบอรรี่ จํานวน 100 กิโลกรัม โดย นางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผูจ ดั การบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครัง้ ที่
50 ประจําป 2561 โดยสิง่ ของหรือผลิตภัณฑที่ไดรบั บริจาค สภาสังคมสงเคราะหฯ จะนําไปจําหนายในราคาถูกเปนพิเศษ เพือ่ ชวยเหลือ
เศรษฐกิจของคนพิการและนํารายไดสมทบทุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทัง้ เปนทุน
ดําเนินงานชวยเหลือและพัฒนาคนพิการในดานตางๆ ตอไป
32
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กิจกรรมดานสังคม

มอบเสื้อสะทอนแสง
มอบเสื้อสายตรวจสะทอนแสงพรอมหมวกสายตรวจ ใหแก สถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อ
มอบหมายใหเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ได ใชสวมใสขณะปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ณ สถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ 2561

เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป ของสหกรณออมทรัพยตาํ รวจภูเก็ต จํากัด พรอมทัง้ รวมสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดประชุมใหญ และมอบเสื้อจราจรสะทอนแสง จํานวน 250 ตัว โดยมีสมาชิกของสหกรณที่เขารวมประชุม
ใหญกวา 800 คนรวมเปนสักขีพยาน ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
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กิจกรรมดานการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เขารวมกิจกรรมในพิธมี อบทุน และรวมสนับสนุนทุนการศึกษาใหกบั บุตรสมาชิก สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ จํากัด ซึ่งสหกรณนี้เปนทั้งสหกรณผูถือหุนและใชบริการกับสหประกันชีวิตมาอยางสมํ่าเสมอ และผลิตผล
งานติดอันดับสูงสุดของบริษัทมาอยางตอเนื่อง

รวมสนับสนุนทุนการศึกษา และรวมพิธมี อบทุนการศึกษาใหแกบตุ รของสมาชิกสหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ
จํากัด จังหวัดชลบุรี ซึง่ สหกรณแหงนีเ้ ปนทัง้ สหกรณผถู อื หุน และใชบริการ นอกจากนีย้ งั ผลิตผลงานติดอันดับสูงสุดของ
บริษทั มาอยางเนือ่ งและสมํา่ เสมอ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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กิจกรรมดานการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รวมพิธที าํ บุญครบรอบ 39 ป การจัดตัง้ สหกรณออมทรัพยตาํ รวจกองปราบปราม จํากัด และรวมพิธมี อบทุนการ
ศึกษา ทัง้ รวมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ ซึง่ สหกรณนเี้ ปนอีกหนึง่ สหกรณทเี่ ปนทัง้ ผูถ อื หุน และใช
บริการกับบริษัทมาอยางตอเนื่อง ณ หองประชุมปราศจากศัตรู กองปราบปราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รวมประชุมใหญสามัญประจําป ของสหกรณออมทรัพยกองบินตํารวจ จํากัด พรอมสนับสนุนทุนการศึกษาสมทบ
กับทุนของสหกรณ เพื่อแจกเปนทุนการศึกษาใหกับบุตรของสมาชิก ซึ่งสหกรณแหงนี้เปนอีกสหกรณหนึ่งที่ใชบริการ
สวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิตมาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ณ หอประชุมกองบินตํารวจ กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
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กิจกรรมดานศาสนา
รวมกับเครือขายสหกรณ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการประสานงานจาก สหกรณการเกษตรปรางคกู จํากัด กลุม
ตัวแทนประกันชีวิต ผูบริหารศูนยประสานงาน ผูบริหารฝายขายทุกระดับ ในการสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยการ
ทอดผาปาสามัคคีในโอกาสฉลองอุโบสถ ผูกสีมา ปดทอง ฝงลูกนิมิต ณ วัดแสงจันทร ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอ
ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อใหวัดแหงนี้ ไดเปนศาสนสถาน ที่ทางสหกรณ เครือขาย
สหกรณ ในพื้นที่และประชาชนทั่วไปใชเปนที่หลอมรวมจิตใจของสมาชิกและประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาได ใชทําพิธีในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตอไป
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สัมมนาคณะกรรมการและพนักงานสหประกันชีวิต
จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา และพนักงาน กวา 120 คน ในหัวขอ “Go Together for Tomorrow”
เปนการพบปะ สรางความสัมพันธที่ดีระหวางคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงาน พรอมวางนโยบายเพื่อใหไดกาว
เดินไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูจุดมุงหมายคือการสรางสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมแกสหกรณผูถือหุนและใชบริการ
สวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต รวมทั้งรวมระดมพลังความคิด พลังแหงการทํางานเปนทีม พลังแหงความ
สามัคคีของพนักงานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายที่คณะกรรมการได ใหไว ณ
หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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โครงการสัมมนาผูนําสหกรณ
พบปะ เยีย่ มเยียนกับผูน าํ สหกรณ ในภูมภิ าคตาง ๆ โดยการจัดสัมมนาผูน าํ สหกรณ ในเรือ่ ง “การบริหารงานทีม่ ี
ความมั่นคงโดยการจัดสวัสดิการประกันชีวิต” พรอมรับฟงเสียงสะทอนจากสหกรณถึงบริษัท ตอบขอซักถามตาง ๆ
ของผูน าํ สหกรณทเี่ ขารวมโครงการไดรบั การตอบรับจากผูน าํ สหกรณทเี่ ขารวมอยางดียงิ่ โดยไดรายงานถึงผลประกอบ
การและสถานะความมั่นคงของบริษัท เพื่อใหผูนําสหกรณไดเชื่อมั่นและมั่นใจในการใชบริการสวัสดิการประกันชีวิต
นอกจากนี้ยังมีการ นําเสนอแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งแบบที่สหกรณบางสหกรณกําลังใชอยู และแบบประกันใหม ๆ
เพื่อเปนทางเลือกใหสหกรณไดนําไปจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกตามความเหมาะสมของแตละสหกรณตอไป
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จ.ชัยภูมิ

จ.นครราชสีมา

จ.ลพบุรี

จ.ตรัง

จ.พัทลุง

จ.สตูล
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จ.สงขลา

จ.ชัยนาท

จ.อุทัยธานี

จ.นครสวรรค

จ.ปราจีนบุรี

จ.สระแกว

จ.บุรีรัมย

จ.สุรินทร
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สัมมนาผูประสานงานการตลาด
จัดสัมมนาฝายตลาดประกันชีวิต รวมระดมสมองในการจัดทําแผนงานประจําป 2562 โดยรวมกันกําหนดแผน
กลยุทธตางๆ ในเขาพบสหกรณเปาหมาย และกลยุทธในการเขาดูแลสหกรณที่ใชบริการใหคงอยู สามารถสรางความ
ศรัทธา เชือ่ มัน่ ไววางใจ และประทับใจ ไดอยางทัว่ ถึง ณ พัฑราฟารมสเตย อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
ระหวางวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561
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สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ
มอบแจกันดอกไมแสดงความยินดีกับ สหกรณออมทรัพยขาราชการสหกรณ จํากัด ในโอกาสครบรอบ 69 ป
แหงการกอตั้งสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ณ สํานักงานสหกรณฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

รวมแสดงความยินดีกับชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ในโอกาสครบ 66 ปแหงการ
กอตั้ง และเขารวมงานโครงการ “66 ป ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ เพื่อเกษตรกร” ณ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด ถนนงามวงศวาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

รวมแสดงความยินดีและรวมทําบุญ กับสหกรณออมทรัพยขา ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ในโอกาสครบ
รอบ 41 ป แหงการกอตั้งสหกรณ ณ สํานักงานอาคารสหกรณ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
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สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ
รวมกิจกรรมสัมมนากรรมการ เจาหนาทีแ่ ละสมาชิก
สนับสนุนการแขงขันแรลลี่การกุศลกรมสงเสริม
สอ.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สหกรณ

รวมสัมมนากลุมสหกรณออมทรัพยจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกลเคียง เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ความเสี่ยงสหกรณ ณ โรงแรมไอยราแกรนด พัทยาใต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด พรอมสนับสนุนงบประมาณในการ
ประชุมใหญ ณ หองแกรนดบอลลูม โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561
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สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ
รวมสนับสนุนโครงการสัมมนาและจัดตั้งชมรม
รวมสนับสนุนโครงการสัมมนาและจัดตั้งชมรม
สหกรณออมทรัพยตาํ รวจภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สหกรณออมทรัพยตํารวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมสนับสนุนโครงการสัมมนา และจัดตั้งชมรม
รวมสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเครือขายชมรม
สหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 6
สหกรณออมทรัพยตํารวจภาคใต

รวมแสดงความยินดีกบั สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
รวมประชุมใหญ และสนับสนุนการประชุมใหญสามัญ
จํากัด ในโอกาสครบรอบ 40 ป
ประจําป สอ.พนักงานกูด เยียร
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สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ
รวมสนับสนุนการประชุมใหญสามัญประจําปของ
รวมสนับสนุนการประชุมประจําไตรมาส ชมรม
สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด
สหกรณการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมสนับสนุนการประชุมใหญสามัญประจําป ของ
รวมสนับสนุนการประชุมชมรมสหกรณการเกษตร
สหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จํากัด
ภาคตะวันเฉียงเหนือ

รวมสนับสนุนการประชุมใหญสามัญประจําป ของ
รวมสนับสนุนการประชุมใหญสามัญประจําปของ
สหกรณการเกษตรกะทู จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด
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เยี่ยมเยียนสหกรณ

สหกรณการเกษตรพล จํากัด

สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด

สหกรณการเกษตรตะโหมด จํากัด

สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด

สหกรณการเกษตรรัตนบุรี จํากัด

สหกรณการเกษตรทาตูม จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด
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เยี่ยมเยียนสหกรณ

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน ภาค2 จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโคกมวง จํากัด

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด

สหกรณการเกษตรสําโรงทาบ จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
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มอบสินไหม

สหกรณการเกษตรเชียงดาว จํากัด

สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด

สหกรณเมืองนครปฐม จํากัด

สหกรณออมทรัพย หนึ่งเจ็ดตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด

สหกรณออมทรัพยกองบินตํารวจ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพยคายอิงคยุทธบริหาร จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
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มอบสินไหม
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สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจพังงา จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรสุรินทร จํากัด

สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
ณ โรงแรมเดอะแกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น แยกกรุงเทพกรีฑา
ถนนศรีนครินทร เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
******************************

ระเบียบวาระการประชุม

หนา

ระเบียบวาระที่ 1

เร�องที่ประธานแจงใหทป่ี ระชุมทราบ

50

ระเบียบวาระที่ 2

เร�องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561

53

ระเบียบวาระที่ 3

เร�องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

55

ระเบียบวาระที่ 4

เร�องพิจารณางบดุลประจําป และบัญชีกําไรขาดทุน
73

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5

เร�องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดสินจางคาสอบบัญชีบริษัท
75

ประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 6

เร�องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ
78

และอํานาจกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8

เร�องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุน ป 2562

81

เร�องอ�นๆ (ขอเสนอแนะ)

86

*****************************************
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ระเบียบวาระที่ 1
เร�องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 1 เร�องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
พลตํารวจเอก นิพจน วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ประธานที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนบริษัท ประจําป 2562 กลาวทักทายผูแทนสหกรณผูถือหุน แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนผูสังเกตการณที่เขาประชุม พรอม
แจงวา โดยขอบังคับบริษัท หมวด 5 ขอ 44 กําหนดองคประชุมซึ่งตองมีผูถือหุนมาเขาประชุม ไมนอยกวายี่สิบหาคน (25) และตอง
มีหุนนับรวมกันไดตองไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจํานวนหุนที่จําหน�ายไดแลวทั้งหมด (107,306,270 หุน) ซึ่งตองไมนอย
กวา 35,768,757 หุน ผลการลงทะเบียนเขาประชุม ณ เวลา ..................น. นับจํานวนหุนไดรวม....................หุน นับวาครบองคประชุม
ตามขอบังคับบริษัทแลว จึงไดกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนฯ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญฯ
ที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบกอนนี้แลว (หนังสือบริษัท ที่ บมจ.สห.01.1/ว.1 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562)
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบัน ชุดที่ 8 ยังคงยึดมั่นบริหารงานภายใตเจตนารมณเดิมแหงการกอตั้งบริษัท และเปนไป
ตามวัตถุประสงค กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัดมุงมั่นบริหารจัดการธุรกิจ ภายใตหลัก “ธรรมาภิบาล”
โปรงใส และตรวจสอบได มุง มัน่ ในการสรางสรรคสวัสดิการประกันชีวติ ใหกบั สหกรณและสมาชิกสหกรณอยางตอเน�อง เพ�อประโยชน
สูงสุดแกผูเอาประกัน ไดแก สมาชิก ครอบครัว และปวงชน ใหมีเสถียรภาพทางการเงิน และความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้น คณะกรรมการทุกยุคทุกสมัย และชุดปจจุบัน ตางยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินการ
2. สหประกันชีวิต หนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ ที่ยืนหยัดรับใช ใหบริการดานการจัดสวัสดิการประกันชีวิต เพ�อสราง
ความมั่นคงใหกับสหกรณและสมาชิกสหกรณ เปนสถาบันที่สําคัญในการบริหารจัดการ ดานความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพยสินที่
สําคัญของสหกรณอยางแทจริง โดยสงเสริมใหขบวนการสหกรณ และบุคลากรในระบบสหกรณนําหลักการประกันชีวิต ไปประยุกต
ใชรวมกับหลักการและวิธีการสหกรณ อยางเปนรูปธรรม มุงสนองเจตนารมณของสหกรณ และสมาชิกสหกรณ เปนสําคัญ ในฐานะ
ที่สหกรณเปนเจาของบริษัทแหงนี้ ดังนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไมไดมุงแสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว แตเรามุงแสวงหา
ความมั่นคง ยั่งยืนใหกับสหกรณ และสมาชิกสหกรณ ผลประโยชนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงถูกกลับคืนไปใหกับสหกรณและสมาชิก
สหกรณ ในรูปแบบตาง ๆ เชน การสนับสนุนงบประมาณในดานตาง ๆ ที่บริษัทกระทําได ครอบคลุมในทุกดานนอกเหนือจากสหกรณ
เปนหลัก คือ ดานศาสนา ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในการดําเนินกิจการของเรา การได ใกลชิดกับสหกรณผูเปนเจาของ
จึงถือเปนเร�องสําคัญ ซึ่งตลอดมาเราไดมุงแสวงหาหนทางและวิธีการในการเขาถึงสหกรณทุกรูปแบบ เพ�อแลกเปลี่ยนประสบการณ
โดยตรงจากสหกรณ และนํามาปรับปรุง แกไข พัฒนา นําสูการบริการที่ดีที่สุดตอไป
3. เน�องดวยเปนรูปแบบปฏิบตั เิ ชนทุก ๆ ป ทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหมทดแทนกรรมการผูซ ง่ึ ออกตามวาระ หรือเหตุอนใด
�
ซึ่งที่ประชุมใหญฯ จะมอบหมายภารกิจการจัดการเลือกตั้งกรรมการใหเปนหนาที่ของ “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท (กกต.บริษัท)
ป 2562” โดยแตงตั้งผูแทนผูถือหุน ที่มิไดลงสมัครรับเลือกตั้ง จํานวนไมเกิน 5 คน เพ�อทําหนาที่จัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ ยุติธรรม
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของบริษัทตอไป

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน

51

โดยประกาศที่ 7/2562 คณะกรรมการสรรหา ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ�อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ประจําป 2562
โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับบริษัท ขอ 22 และกําหนดวันรับสมัครตั้งแตวันจันทรที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 27
มีนาคม 2562 และประกาศรายช�อผูมีสิทธิ์รับการสรรหา เพ�อเลือกตั้ง วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง
บริษัท ไดเรงรัดดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหแลวเสร็จตามระยะเวลาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนดวย
เม�อคณะกรรมการเลือกตัง้ บริษทั มีความพรอมในการดําเนินการจัดการเลือกตัง้ ก็ใหนาํ ความแจงตอทีป่ ระชุมสามัญฯ เพ�อจะ
ไดพิจารณาดําเนินการเลือกตั้ง โดยใหผูถือหุนไดทยอยกันออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งตามกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งบริษัทจะกําหนด
จึงขออนุญาตที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนฯ แทรกกิจกรรมเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562 นี้ เพ�อ
ดําเนินการตามหลักการและเหตุผลดังกลาวตอไป
จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
รับทราบ และแตงตั้ง “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562” จํานวน.........คน ประกอบดวย
1........................................................................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................................................................................

52

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน

ระเบียบวาระที่ 2
เร�องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ประจําป 2561
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 2 เร�องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
ประธานแจงตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ไดจัดขึ้นเม�อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัทไดจัด
สงรายงานการประชุมใหญฯใหผูถือหุนไดพิจารณาเบื้องตนแลว ตามหนังสือบริษัท ที่ บมจ.สห.01.1/ว.3 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
เพ�อใหผูถือหุนที่เขาประชุม ไดพิจารณาแกไข หากเห็นวาบันทึกไมถูกตองครบถวน และใหสงกลับบริษัทเพ�อแกไขเพิ่มเติม ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม) ซึ่งไมปรากฏวา มีผูถือหุนรายใดขอ
แกไขเพิ่มเติมแตประการใด
2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561
ดังกลาว ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง ครบถวนในสาระสําคัญของการประชุม และในครั้งนี้ ไมมีผูถือหุนรายใดขอปรับปรุง
แกไข หรือเพิ่มเติมภายในเวลาดังกลาวแตประการใด จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
จึงเสนอเพ�อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท เม�อวันที่ 5 เมษายน 2561
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
เร�องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2561
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 3 เร�องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
ประธานแจงตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล ในการดําเนินงานตามกลยุทธของบริษัทในป 2561 สหประกันชีวิต ไดมุงเนนการมีสวนรวม และ
สรางสมดุลระหวางบริษัทกับเครือขายขบวนการสหกรณ ทั้งตอสหกรณผูถือหุนและที่ไมไดถือหุน โดยอาศัยการสรางความสัมพันธเปน
สําคัญ นั่นก็เพราะเราเช�อวา “ยิ่งใกลชิด ยิ่งเขาใจ ยิ่งผูกพัน” อันจะนําไปสูการรับรู เพ�อใหผูนําสหกรณเกิดความเช�อใจและใชบริการใน
ที่สุด ซึ่งเราไดกําหนดกลยุทธการเขาถึงเอาไว ดังนี้
1. ใกลชิดกันโดยการลงพื้นที่ของคณะผูบริหารระดับสูง ซึ่งตลอดป 2561 ตัวแทนผูบริหาร นําโดย นายสหพล สังขเมฆ
กรรมการผูจัดการและทีมบริหาร ไดเดินสายลงพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตั้งแตเหนือจรดใต เพ�อเขาพบเยี่ยมเยียนทาน
ผูน าํ สหกรณ รายงานความกาวหนา พรอมผลการดําเนินของบริษทั ใหไดรบั ทราบ เปนการสรางความมัน่ ใจใหสหกรณและสมาชิก เกิดความ
เช�อมั่นในกิจการของบริษัทฯ
2. ใกลชิดกันโดยการใช Social Media ในการติดตอเช�อมโยง ซึ่งเปนเคร�องมืออีกชองทางหนึ่งในยุคปจจุบัน ที่ทําใหบริษัทและ
สหกรณรวมไปถึงสมาชิกของสหกรณไดเขาถึงบริษัท ผานกิจกรรมที่หลากหลายที่บริษัทจัดผานส�อออนไลน โดยบริษัทไดเปดชองทางผาน
Facebook Fanpage และ Line application
3. ใกลชิดกันโดยการทํากิจกรรมรวมกัน ตั้งแตรวมจัดบูธนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมขาวสารของบริษัทใน
โอกาสตาง ๆ ของสหกรณ ไดแก การจัดโครงการอบรมสัมมนา งานประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณ กิจกรรมสาธารณกุศล ฯลฯ
ปจจัยการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในป 2561
ในการพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาด บริษัทไดขยายงานอยางตอเน�อง ทั้งจํานวนเบี้ยประกันภัยรับ และกําไรจากการประกันภัย
โดยกําหนดเปาหมายเบี้ยประกันภัยรับ ใหสอดคลองกับสภาวะของตลาด โดยคํานึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท มุงให
บริการ ในผลิตภัณฑที่หลากหลายตั้งแตประกันภัยกลุมสวัสดิการพื้นฐานแกคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกสหกรณ ตลอดจน
บุคคลทั่วไป การประกันคุมครองสินเช�อสําหรับสมาชิกที่ใชบริการเงินกูกับสหกรณและประกันชีวิตสะสมทรัพย เปนการออมควบคูกับการ
คุมครองภัย การเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด บริษัทไดกําหนดเอาไว 3 ชองทาง ไดแก
1.) ชองทางผูบริหารการขาย เปนชองทางที่บริษัท พิจารณาและแตงตั้งผูบริหารงานขายอิสระ
2.) ชองทางองคกร (ผูประสานงานการตลาด) เปนชองทางที่บริษัทประสานงานตรงกับสหกรณ โดยมีพนักงานการตลาดของ
บริษัทเปนผูประสานงาน เพ�อใหบริการและสนับสนุนสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.) ชองทางนายหนา/ธนาคาร บริษัทไดสรรหานายหนาประกันชีวิตที่มีคุณภาพมารวมงาน ไดแก
- บริษัท เอแอล ไลฟ โบรกเกอร จํากัด ขยายตลาดประกันสินเช�อ
- บริษัท สยามสไมล โบรกเกอร(ประเทศไทย) จํากัด ขยายตลาดประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ประกันชีวิตและสุขภาพ
- บริษัท ทรูไลฟ โบรกเกอร จํากัด ขยายตลาดประกันสินเช�อ
- บริษัท ไรเดอร อินชัวรรันส โบรกเกอร จํากัด ขยายตลาดประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ธนาคารเพ�อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขยายตลาดประกันสินเช�อ
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การพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ตัวแทนประกันชีวิตถือเปนบุคคลสําคัญที่นําผลิตภัณฑของบริษัทไปสูผูมุงหวังเพ�อสรางผลงานเบี้ยประกันภัยใหกับบริษัทใน
ชองทางตัวแทน บริษทั จึงใหความสําคัญกับตัวเแทนทุกคน โดยการเพิม่ พูนความรูด า นการเปนตัวแทน เปนการเพิม่ ศักยภาพใหกบั ตัวแทน
โดยการจัดอบรมใหกับตัวแทนในโครงการตางๆ การมอบโลประกาศเกียรติคุณ และโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทไดสงบุคลากรเขาอบรมพัฒนาศักยภาพเพ�อเพิ่มประสิทิภาพในหลักสูตรตาง ๆ มากมายไดแก
1. หลักสูตรการฝกอบรมภายใน ไดแก
1.1 หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถ สูประสิทธิภาพในการทํางานเปนเลิศ
1.2 หลักสูตร ขอตอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2
1.3 หลักสูตร โครงการสัมมนาพนักงาน
1.4 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
1.5 หลักสูตร โครงการสัมมนาฝายตลาดประกันชีวิต
2. หลักสูตรการฝกอบรมภายนอก
2.1 หลักสูตร Product Development Strategy under lowering interest rate and aging & Brand New
Theme : IT utilization “The digital”
2.2 หลักสูตร ธุรกิจการประกันภัยกลุม
2.3 หลักสูตร การพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
2.4 หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร�องสัญญาประกันภัย และฉบับอ�นๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 หลักสูตร แนวทางปองกันความเสี่ยงภัยของธุรกิจประกันชีวิต
2.6 หลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหนาประกันภัย ประจําป 2561
2.7 หลักสูตร โครงการประชุมวิชาการประจําปเวชศาสตรประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 16
2.8 หลักสูตร 40 ประเด็นสําคัญดานกฎหมายแรงงาน
2.9 หลักสูตร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานธุรกิจประกันภัย รุน 2
2.10 ลักสูตร มาตรฐานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย สําหรับผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุนที่ 2
2.11 หลักสูตร การบริหารบุคคลยุคดิจิทัล รุนที่ 1
2.12 หลักสูตร Common disease that effect children morbidity and mortality และ Cancer Genetics
and Reimagine health insurance through Nutrigenomics
2.13 หลักสูตร IFRS 17 for Actuary
2.14 หลักสูตร Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop : Frome Business Intelligence
to Data Science
2.15 หลักสูตร รูทันเทคโนโลยี Blockchain : The Next Internet?
2.16 หลักสูตร ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง
2.17 หลักสูตร อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Crimer Program (DECP)
2.18 หลักสูตร การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
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2.19 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน สําหรับผูมีหนาที่
รายงาน ครั้งที่ 5
2.20 หลักสูตร ทําได - ใชเปน การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐาน NP AEs (Work Shop)
2.21 หลักสูตร ทําบัญชีอยางไรใหถูกตองตามกฎหมายบัญชีภาษี และการอุทธรณการประเมินภาษี
2.22 หลักสูตร กาวทันกับผูทําบัญชียุคใหม Modern Accountant
บุคลากรเขารวมเปนกรรมการในเครือขายภาคีธุรกิจประกันชีวิตประจําคณะตางๆ ไดแก
1. กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
2. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะคณิตศาตรประกันภัย
3. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะลงทุน
4. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะพิจารณารับประกันภัย
5. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะสินไหมประกันชีวิต
6. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะกฎหมาย
7. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะประกันภัยกลุม
8. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะสงเสริมคุณภาพตัวแทนและนายหนา
9. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะฝกอบรม และพัฒนาชองทางการขาย
10. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะประชาสัมพันธ
11. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะระบบบัญชีและภาษี
12. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะบริหารจัดการความเสี่ยง
14. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะกํากับธุรกิจ
15. คณะอนุกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําคณะดิจิทัล
การใหบริการและการใหประโยชนตอสหกรณ สังคม ชุมชน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท มุงสนองเจตนารมณของสหกรณและสมาชิกสหกรณเปนสําคัญ ในฐานะที่สหกรณเปนเจาของ
ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ จึงไมไดมุงแสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว แตเรามุงแสวงหาความมั่นคง ยั่งยืนใหกับสหกรณและสมาชิก
สหกรณเปนสําคัญ ดังนั้นผลประโยชนตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงถูกคืนกลับไปให ในรูปแบบตางๆ ไดแก
(1.) การสนับสนุนงบประมาณ สิ่งของ ในโครงการอบรมสัมมนาที่สหกรณและเครือขายสหกรณจัดขึ้น
(2.) มอบทุนการศึกษาประจําปใหกับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ
นอกจากนี้บริษัทก็ ไมไดละเลยตอสังคมภายนอก ดําเนินนโยบายเร�องความรับผิดชอบ ตอสังคม สิ่งแวดลอม ครอบคลุมใน
ทุกดาน ตามกําลังความสามารถที่บริษัทกระทําได
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เหตุการณสําคัญในป 2561
1) ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช ในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ�อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชดั เจนเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใชสาํ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ�อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทาง
บัญชีกับผู ใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯเช�อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม�อนํามาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร�อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการใหทางเลือกสําหรับผูรับประกันภัยที่เขาเง�อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ใหสามารถยกเวนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร�อง เคร�องมือทางการเงิน และ
ฉบับที่ 7 เร�อง การเปดเผยขอมูลเคร�องมือทางการเงิน เปนการชั่วคราว และใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร�อง เคร�องมือ
ทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย (เม�อมีการประกาศใช) แทน สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มกอนวันที่
1 มกราคม 2565 หรือกอนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร�อง สัญญาประกันภัย (เม�อมีการประกาศใช) มีผลบังคับ
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางพิจารณาทางเลือกที่อาจมีผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุมเคร�องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร�องมือทางการเงิน ประกอบดวย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเคร�องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เคร�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเคร�องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเคร�องมือทาง
การเงินดวยมูลคายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจําหน�ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร�องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของ
ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
เคร�องมือทางการเงิน และเม�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปท่เี ริ่มนํามาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือ
ปฏิบตั แิ ละอยูร ะหวางการพิจารณาทางเลือกตามทีม่ าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร�อง สัญญาประกันภัยใหไว
2) ผลกระทบตอการลงทุน
ในป 2561 ทีผ่ า นไป เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีในชวงครึง่ ปแรกโดยมีแรงขับเคล�อนหลักทัง้ จากอุปสงคตา งประเทศ และในประเทศ
แตในชวงครึ่งหลังของปแรงสงของอุปสงคตางประเทศแผวลงอยางชัดเจนโดยเฉพาะภาคการสงออกสินคาของไทย เน�องจากเริ่มไดรับ
ผลกระทบจากสงครามทางการคา (Trade war) ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจคูคาที่มาจากปจจัยอ�น ๆและ
คาดวาผลกระทบจากสงครามการคาจะเริ่มชัดเจนขึ้นและเปนปจจัยสําคัญกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปนี้
หลักการลงทุน มีเหตุเกิดขึ้นที่สงผลกระทบตอมูลคาหุน ได ใน 2 สถานการณหลัก
1. สถานการณภายนอก คือ สถานการณที่เกิดขึ้นโดยบริษัทที่ผูลงทุนไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะ ก็จะเปนสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ ถาภาพรวมเศรษฐกิจดี หุนลงทุนก็จะมีราคาเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนจะกลาจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหยอดขายของ
บริษัทเพิ่มขึ้น กําไรก็เพิ่มขึ้นตามมา และทายที่สุด เม�อบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะสามารถจายผลตอบแทนใหแกผูลงทุนหรือผูมีสวน
ไดเสียไดมากขึ้นตามไปดวย แตการที่เศรษฐกิจจะดีไดหรือไมนั้น ก็มาจากหลากหลายปจจัย เชน
• อัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น จะสงผลใหราคาหุนลดลง เพราะตนทุนการกูยืมเพ�อการลงทุนของบริษัท
ตาง ๆ ก็จะสูงขึ้นตามไปดวย
• อัตราการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของคาเงินมีทิศทางเดียวกันกับการเคล�อนไหวของตลาดหุน โดยเฉพาะในตลาดเกิด
ใหมอยางไทยที่ตองพึ่งพาเงินลงทุนจากตางชาติ คือ เม�อคาเงินออนคาลง ตลาดหุนก็จะปรับตัวลดลงดวย
• เหตุการณทางการเมืองก็มีผลเชนกัน เม�อพิจารณาผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจมหภาค พบวา ความไมแน�นอนทางการ
เมืองที่เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอ เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน และตอศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
• เหตุการณที่มีความไมแน�นอน เชน ภัยธรรมชาติรุนแรง น้ําทวม การกอการราย โรคติดตอรายแรง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
เน�องถึงภาวะเศรษฐกิจได
2. เหตุการณภายใน ที่เกิดขึ้นในบริษัทนั้น ๆ เอง มักจะเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทนั้นโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
ของธุรกิจ วัฏจักรอุตสาหกรรม กลยุทธของบริษัท และความสามารถของผูบริหารในการดําเนินการตามแผน กลยุทธ การบริหารความ
เสียงขององคกร และการมีธรรมาภิบาล ก็อาจจะทําใหผลประกอบการของบริษัทมีผลกระทบที่ไมรุนแรง
ทั้ง 2 สถานการณหลักที่กระทบมูลคาหุนนี้ ผูลงทุนจะมีแนวทางในการติดตาม หรือใหน้ําหนักตอการตัดสินใจตางกัน บางคน
ลงทุนดวยการคาดการณวงจรของเศรษฐกิจ (Top-down) และบางคนก็เนนวิธีการลงทุนดวยการคัดเลือกหุนของบริษัทที่ดีเปนรายตัว
(Bottom-up) โดยใหความสําคัญที่การดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ มากกวา และยึดมั่นวา จะสามารถสรางผลตอบแทนที่น�าพอใจใหผู
ลงทุนได ในระยะยาว ถึงแมวา จะมีเหตุการณความน�ากังวลตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความผันผวนในตลาดหุน

60

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน

ขอมูลผลการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สําหรับ ป 2561

รายไดสําหรับป 2561 ทั้งสิ้น 724.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.62 จากป 2560 โดยมีเบี้ยประกันรับสุทธิจํานวน 693.89 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 255.69 ลานบาท หรือรอยละ 58.35 รายไดจากการลงทุนรวมทั้งหมด 28.93 ลานบาท ลดลง 85.75 ลานบาท หรือรอยละ
74.77 และรายไดอนจํ
� านวน 1.42 ลานบาท
และคาใชจายป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 643.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 50.90 จากป 2560 โดยมีคาใชจายในการรับประกันภัย
จํานวน 563.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 58.85 และคาใชจายดําเนินงาน จํานวน 79.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.40 ทั้งนี้ คาใชจาย
ในการรับประกันภัย ป 2560 ไดรวมเงินสํารอง ความเพียงพอของหนี้สิน (Liability Adequacy Test : LAT Reserve) จํานวน 37.98
ลานบาท ในขณะที่ป 2561 บริษัทไมมี LAT Reserve ในงบการเงิน และไดกลับรายการ LAT Reserve ทั้งหมดในป 2561
ฉะนั้น ป 2561 บริษัทมีกําไรกอนหักภาษีที่ 80.71 ลานบาท เปรียบเทียบกับกําไรกอนหักภาษีของป 2560 ที่ 128.02 ลานบาท
กําไรกอนหักภาษีลดลง 47.31 ลานบาท หรือรอยละ 36.96
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
สําหรับกําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยกอนหักสํารองประกันภัยแยกตามสัญญาประกันภัยระยะสั้น ป 2561 เปรียบเทียบ
กับกําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยป 2560 ที่ 124.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 110.15 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 755.81 สําหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว ป 2561 บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ที่ 14.48 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2560 ลดลง
(44.64) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 75.51
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ทางดานความมัน่ คงในฐานะทางการเงินของบริษทั เม�อพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio-CAR)
ป 2561 อยูที่ระดับรอยละ 518-558 ในขณะที่กฎหมายกําหนดอยูที่ระดับรอยละ 140 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดถึง 4 เทา

เบี้ยประกันภัยรับ
สําหรับป 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 748.61 ลานบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ป 2560 เพิ่มขึ้น
จํานวน 292.94 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 64.29 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเบี้ยเปนผลมาจากบริษัทออกแบบ
ผลิตภัณฑ ใหมออกขายและเพิ่มชองทางการขายโดยผานชองทางนายหนาและธนาคารเพิ่มมากขึ้น

โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปแรกจํานวน 587.73 ลานบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับปแรก ป 2560 เพิ่มขึ้นจํานวน 245.73
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 71.85 เบี้ยประกันภัยรับปตอ จํานวน 160.88 ลานบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับปตอ ป 2560 เพิ่มขึ้น
47.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.54
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เบี้ยประกันภัยรับ
หน�วย : ลานบาท
เบี้ยปตอ

เบี้ยปตอ

เบี้ยปแรก

160.88

113.67
342.00

2560

ยอดรวม
455.67

เบี้ยปแรก

587.73

ยอดรวม
748.61

2561

รายไดจากการลงทุน
ป 2561 บริษทั มีรายไดจากการลงทุนรวม 73.10 ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดจากการลงทุนรวมป 2560 เพิม่ ขึน้ 5.12 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.53 โดยมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 72.81 ลานบาท มีผลกําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนจํานวน (9.13) ลานบาท
และกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมจํานวน (34.74) ลานบาท
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คาใชจาย
การเปลี่ยนแปลงคาใชจายที่สําคัญในระหวางป 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
1. คาใชจายในการรับประกันภัย ของป 2561 เพิ่มขึ้น 208.93 ลานบาท หรือรอยละ 58.85 โดยเพิ่มขึ้นจาก 354.99 ลานบาท
ในป 2560 เปน 563.92 ลานบาทในป 2561
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากงวดกอน” ลดลง 22.15 ลานบาท หรือรอยละ
37.91 จาก 58.42 ลานบาทในป 2560 เปน 36.27 ลานบาทในป 2561 โดยในป 2560 บริษัทมีการบันทึกรายการ LAT
Reserve จํานวน 37.98 ลานบาท และไดมีการบันทึกกลับรายการ LAT Reserve ในป 2561 จํานวน 37.98 ลานบาท
จากภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จนทําใหบริษัทไมมีความจําเปนตองบันทึก LAT Reserve อีกตอไป
2) ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 79.90 ลานบาท หรือรอยละ 41.90 จากจํานวน 190.68
ลานบาท เปน 270.58 ลานบาท ในป2561 ทั้งนี้แบงเปน
• การเพิม่ ขึน้ ของผลประโยชนจา ยตามกรมธรรมทเ่ี พิม่ ขึน้ จํานวน 6.25 ลานบาท หรือรอยละ 4.29 ซึง่ สวนใหญเกิดจาก
เพิ่มขึ้นของคามรณกรรม จํานวน 22.23 ลานบาท หรือรอย 35.94 และคาเวนคืนกรมธรรม จํานวน 12.90 ลานบาท
หรือรอยละ 42.35 และการลดลงของเงินครบกําหนดจํานวน 28.21 ลานบาท หรือรอยละ 55.08
• การเพิ่มขึ้นของสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหม จํานวน 61.89 ลานบาท หรือรอยละ 117.77 ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากสินไหมจายคาประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
3) คาจางคาบําเหน็จ เพิ่มขึ้นจํานวน 79.32 ลานบาท หรือรอยละ 118.79 จาก 66.77 ลานบาท ในป 2560 เปน 146.10
ลานบาทในป 2561 เพิ่มขึ้นตามเบี้ยประกันภัยรวมที่เพิ่มขึ้น
2. คาใชจายในการดําเนินงานของป 2561 เพิ่มขึ้น 8.14 ลานบาท หรือรอยละ 11.39 จาก 71.47 ลานบาทในป 2560 เปน
79.62 ลานบาทในป 2561
สรุปฐานะการเงิน ของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 206.12
ลานบาท หรือรอยละ 10.41 ซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยลงทุนโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 96.12 ของสินทรัพยรวม และคิดเปนอัตราสวน
ตอเงินสํารองประกันชีวิตที่รอยละ 215.26
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 114.01 ลานบาท หรือรอยละ 5.76 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เกิดจากเงินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 72.98 ลาน คิดเปนรอยละ 141.63 สวนใหญเกิดจากเงินสํารองประกันภัยที่เพิ่ม
ขึ้น จํานวน 48.68 ลานบาท หรือรอยละ 94.47 ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอ�น ซึ่งเกิดจากการตั้งสํารองสําหรับกรมธรรมระยะสั้นที่
รับเขามาใหมในระหวางงวด
สวนของผูถือหุน
สําหรับสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 92.11 ลานบาท หรือรอยละ 4.65 จาก 933.09 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปน
1,025.20 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 95.96 ลานบาท ลดลงจากปกอน
ซึ่งเปนผลมาจากการวัดมูลคาเงินลงทุนลดลง 77.45 ลานบาท
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วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 62.66 ลานบาท และ 65.51 ลานบาท
โดยเปนกระแสเงินสดที่ลดลงจํานวน 2.85 ลานบาท และ เพิ่มขึ้น 29.22 ลานบาท ในระหวางงวด 2561 และ 2560 ตามลําดับ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเปนหลัก
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กระแสเงินสดสําหรับป 2561 ใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน (1.57) ลานบาท ในขณะที่ป 2560 มีกระแสเงินสดไดมา ใน
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 30.69 ลานบาท ทั้งนี้เกิดจาก
1) เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง จํานวน 741.56 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้น 289.85 ลานบาทจากป 2560
ที่ 451.72 ลานบาท
2) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับและรายไดจากการลงทุนอ�น จํานวน 66.11 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน
7.09 ลานบาท
3) เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยและคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ่มขึ้น 49.63 ลานบาท จาก 207.92
ลานบาท ในป 2560 เปน 257.54 ลานบาทในป 2561
4) คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เพิ่มขึ้น 49.63 ลานบาท จาก 63.59 ลานบาท ในป 2560 เปน 142.02
ลานบาทในป 2561
5) คาใชจายในการรับประกันภัยอ�น เพิ่มขึ้น 71.78 ลานบาท จาก 39.02 ลานบาทในป 2560 เปน 110.81 ลานบาท ในป 2561
6) คาใชจายดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 8.32 ลานบาท จาก 51.31 ลานบาท ในป 2560 เปน 59.63 ลานบาท ในป 2561
7) มีการลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 82.74 ลานบาท จาก 138.25 ลานบาท ในป 2560 เปน 220.99 ลานบาท ในป 2561
 5 : ก (Early Warning System :EWS)
ก
1.ก  กก
2.ก (ก)
3.  ก
4.กก
5.กก(TCA)
6.
7.กก  ก
8.กก  
9.กกก
 : ก
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บริษทั ขอขอบคุณสหกรณและพันธมิตรทางธุรกิจ ผูม อี ปุ การคุณทุกรายที่ได ใหความไววางใจ และรวมสนับสนุนกิจการของบริษทั
ดวยดีเสมอมา นอกจากนี้บริษัทขอขอบคุณและขอแสดงความช�นชมตอคณะผูบริหาร และพนักงานทุกคน สําหรับความมุงมั่นและทุม เท
อยางเต็มกําลัง ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวรวมกัน
สุดทายนี้บริษัทขอใหคํามั่นวาบริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายและสหกรณเปนที่ตั้ง
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพ�อใหสหประกันชีวิต เปนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืน เคียงคูกับ
สหกรณและสังคมไทยตลอดไป

2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนควรรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําปบัญชี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกิจการบริษัท ประจําป 2561 ตามที่ไดนําเสนอ
จึงเสนอเพ�อโปรดทราบ
....................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เร�องพิจารณางบดุลประจําป
และบัญชีกําไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 4 เร�องพิจารณางบดุลประจําป และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล งบดุลประจําป และบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินไดผานการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดทุกประการ กับทั้งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารงบการเงินที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบ และพิจารณา
กอนหนานี้ รวมทั้งไดสําเนาแจกเพิ่มเติมในที่ประชุมวันนี้
2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเห็นควรอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ไดเสนอดังกลาว
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผูสอบบัญชีบริษัท ไดนําเสนอและอธิบายเพิ่มเติมเพ�อเสริมความรูความเขาใจในหลักการบริหารธุรกิจ
ประกันชีวิต ซึ่งมีขอแตกตางจากการบริหารสหกรณที่ผูถือหุนดําเนินการอยู
ผูสอบบัญชีบริษัท ไดสรุปรายละเอียดของงบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ใหที่ประชุมไดรับทราบเพ�อพิจารณา
และอนุมัติ
จึงเสนอเพ�อโปรดพิจารณาอนุมัติงบดุลประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ระเบียบวาระที่ 5
เร�องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดสิน
จางคาสอบบัญชีบริษัท ป 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 5 เร�องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดสินจางคาสอบบัญชีบริษัท ป 2562
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล โดยขอบังคับบริษทั ฯ ขอ 56 กําหนดใหการแตงตัง้ ผูส อบบัญชี ใหกระทําโดยมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน
ซึ่งมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ�นใดเกี่ยวกับรายไดรายจาย ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สินของบริษัท ตรวจสอบ
และรับรองงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี และเปนไปตามหลักเกณฑทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด เพ�อเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
บริษทั ไดดาํ เนินการประกาศสรรหาจัดจางผูส อบบัญชีรบั อนุญาต ประจําป 2562 รวมทัง้ ประสานงานกับบริษทั สมาชิกสมาคม
ประกันชีวิตไทย เน�องจากการดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตเปนสถาบันการเงิน ซึ่งมีกฎหมายและหลักปฏิบัติเปนการเฉพาะและ
ซับซอน จึงมีผูสอบบัญชีเพียงรายเดียวที่เสนองาน คือ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกมลบวร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิม ในป
2561 โดยเสนอราคาคาธรรมเนียมสอบบัญชี รวมเปนเงิน 1,115,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบบัญชี
การตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล และการตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระการประชุม
2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผูสอบบัญชีดังกลาวแลว
เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่นายทะเบียนกําหนด จึงพิจารณาเห็นชอบเสนอ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกมลบวร จํากัด โดย
นายกมล พิกุลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7184 ใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ป 2562 จึงเสนอใหที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท และอนุมัติสินจางคาสอบบัญชี คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส การสอบทาน
ขอมูลทางการเงินระหวางกาล การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจําป รวมถึงการตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ประจําป 2562 ในราคาคาธรรมเนียมทั้งสิ้น เปนเงิน 1,115,000 บาท (หนึ่งลาน
หนึ่งแสนหนึ่งหม�นหาพันบาทถวน) ซึ่งเปนอัตราเดิมที่บริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวรับงานสอบบัญชีจากบริษัท ที่ผานมา
จึงเสนอเพ�อโปรดพิจารณาอนุมัติ
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บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กมลบวร จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี และ การตรวจสอบรายงานการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ประจําป 2562 เพียงแหงเดียวในราคาเทากับสองปที่ผานมา โดยไมมีผูสอบบัญชีรายอ�นเสนองาน
ในการเสนอคาธรรมเนียมเม�อเทียบกับผูเสนอรายอ�นของปกอน เปนดังนี้
คาธรรมเนียม ป 2562
ของ บริษัท สอบบัญชี
กมลบวร จํากัด
ขอบเขตงานและคาธรรมเนียม
1. งานสอบบัญชี
1.1 สอบทานงบการเงิน
ไตรมาสที่1/2562
ไตรมาสที่2/2562
ไตรมาสที่3/2562
1.2 งบการเงินประจําป 2562
รวม 1
2. รายงานการดํารงเงินกองทุน
2.1 งวด 30 มิถุนายน 2562
2.2 งวด 31 ธันวาคม 2562
รวม 2
รวม 1 + 2

เทียบกับรายอ�นที่เคยเสนอราคา
ป 2558

ป 2557

95,000.00
95,000.00
95,000.00
285,000.00
500,000.00
785,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
360,000.00
650,000.00
1,010,000.00

150,000.00
95,000.00
95,000.00
340,000.00
500,000.00
840,000.00

165,000.00
165,000.00
330,000.00
1,115,000.00

150,000.00
270,000.00
420,000.00
1,430,000.00

100,000.00
230,000.00
330,000.00
1,170,000.00

ราคาดังกลาวขางตนไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ คาธรรมเนียมในการออกรายงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถามี) คาเบีย้ เลีย้ ง พาหนะ คาทีพ่ กั
และอ�น ๆ (ถามี)
เง�อนไขการชําระเงิน :- เม�อตอบรับ (1,115,000x20%)
223,000.00
- เม�อสอบทานไตรมาสที่ 1 เรียบรอย (95,000x80%)
76,000.00
- เม�อสอบทานไตรมาสที่ 2 และ RBC Q2 เรียบรอย
208,000.00
(95,000+165,000) x 80%
- เม�อสอบทานไตรมาสที่ 3 เรียบรอย (95,000x80%)
76,000.00
- ตรวจสอบงบการเงิน และ RBC ประจําปเรียบรอย
532,000.00
(500,000+165,000) x 80%
1,115,000.00
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ระเบียบวาระที่ 6
เร�องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งตองออกตามวาระ และอํานาจกรรมการ

78

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.

******************
ระเบียบวาระที่ 6 เร�องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ และอํานาจกรรมการ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัท ขอ 25 กําหนดวา “ในการประชุมใหญสามัญทุกป ใหผูเปนกรรมการ
ในขณะนัน้ ตองออกจากตําแหน�งจํานวนหนึง่ ในสามสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่ไดอยูใ นตําแหน�งนานทีส่ ดุ เปนผูต อ งออก”
และขอ 23 “การเลือกตั้งคณะกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุนโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนใหนับคะแนนหนึ่งหุน
ตอหนึ่งเสียงและผูถือหุนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายคนรวมกันแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได”
ในปนี้ มีกรรมการซึ่งออกตามวาระจํานวน 3 คน
(1) รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ
(2) นายอานันท หินแกว
(3) นายวรรพภัทร หิรัญชลรัตน
ฉะนั้น ในปนี้ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ รวมจํานวน 3 คน โดยจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือ
ไมก็ ได แตตองมีผูแทนสหกรณผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และโดยประกาศที่ 7/2562 คณะ
กรรมการสรรหาไดเปดรับสมัครบุคคลเพ�อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ประจําป 2562 ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
27 มีนาคม 2562 และจะประกาศรายช�อผูมีสิทธิ์รับการสรรหาเพ�อเลือกตั้ง วันที่ 3 เมษายน 2562 โดยผูรับสมัครตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิ การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเปนผูมีประสบการณ ในการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอบังคับบริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพ�อเขารับการพิจารณาเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญสามัญผูถ อื หุน เปนกรรมการไดตามขอบังคับ
2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ทีป่ ระชุมใหญสามัญผูถ อื หุน เห็นควรพิจารณาดังนี้
(1) กําหนดจํานวนกรรมการคงเดิมที่ 10 คน
(2) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน�ง 3 ป
(3) การเลือกตั้งกรรมการกําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงตอหนึ่งหุนและมีวิธีการออกเสียงลง
คะแนนมี 2 กรณี ดังนี้
3.1) กรณีที่บุคคลผูไดรับเสนอช�อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีได ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ (เกิน 3 คน) ให ใชวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไมเกินจํานวนที่จะพึงมีได
ในการเลือกตั้ง และใหเลือกเปนรายบุคคลโดย
• ใหที่ประชุมเลือกและแตงตั้งผูแทนสหกรณผูถือหุน (ที่มิไดลงสมัครรับเลือกตั้ง) จํานวนไมเกิน 5 คน ทําหนาที่
เปน “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562” เพ�อใหทําหนาที่จัดการการเลือกตั้งจนแลวเสร็จ และนํารายงาน
ผลการเลือกตั้งเสนอผานประธานที่ประชุมใหญสามัญฯ เพ�อใหที่ประชุมใหญสามัญฯ ทราบพรอมรับรองผล
การเลือกตั้งและแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท โดยไดขออนุญาตตอที่ประชุมใหญสามัญฯ แทรกกิจกรรม
เลือกตัง้ และแตงตัง้ คณะกรรมการเลือกตัง้ บริษทั ป 2562 ในระเบียบวาระที่ 1 เร�องทีป่ ระธานแจงใหทป่ี ระชุมทราบแลว
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• เม�อคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562 มีความพรอมในการเลือกตั้ง ก็ใหนําความแจงตอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน เพ�อจะไดพิจารณาดําเนินการจัดการเลือกตั้งและขอใหผูถือหุนไดออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ตาม
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ที่คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562 กําหนด
• ประธานกรรมการเลือกตั้งบริษัท ป 2562 และคณะ รายงานสรุปกระบวนการจัดการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ป 2562
- รูปแบบและขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการ
- เขตและคูหาเลือกตั้ง
- วิธีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
- ระยะเวลาการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน เปดและปดหีบบัตรเลือกตั้ง
- สรุปรายช�อและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ป 2562 (ติดประกาศหนาเขตเลือกตั้ง)
- สรุปผลการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ป 2562 จะติดประกาศหนาเขตเลือกตัง้ และแจงตอประธานทีป่ ระชุมใหญ
สามัญผูถือหุนทราบ เพ�อประกาศผลและแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทตอไป
ทั้งนี้ ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาด
3.2) กรณีทบ่ี คุ คลผูไดรบั การเสนอช�อเปนกรรมการมีจาํ นวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีได ในการเลือกตัง้
ครั้งนี้ (3 คน) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดโดยจะนับคะแนน ดังนี้
• จะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง
ดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
ระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ เพ�อใหการประชุมดําเนินไปไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
• ผูถือหุนใดที่ตองการออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ให ใช ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให
ในการลงคะแนนและโปรดแสดงตัวดวยยกมือเพ�อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนน
จึงเสนอเพ�อพิจารณาดําเนินการ
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
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การเสนอขาย และการจัดสรรหุน
เพิ่มทุน ป 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 7 เร�องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ป 2562
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา
1) ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน เม�อป 2561 ไดพิจารณาเห็นชอบใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปน
จํานวน 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) คิดเปนหุน 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
(สิบบาท) ซึง่ บริษทั ไดดาํ เนินการเปนไปตามขอบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561 ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ�อกิจการของบริษัทบรรลุไปตามวัตถุประสงค
อีกทั้งเปนการกําหนดกรอบและแนวทางในการเสนอขายและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในป 2562 ใหเปนไปตามมาตรา 136 – 138 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วาดวยการเพิ่มทุนและเปนไปตามขอบังคับของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน
) จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ป
2562 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอโดยใชคะแนนเสียงของผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(1) ประชุมใหญสามัญผูถือหุน มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ป 2562
จํานวนเดิม 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท)
(2) ประชุมใหญสามัญผูถือหุน มีมติใหเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญใหมที่ยังไมไดเสนอขาย ยังไม
ได ใชสิทธิ จํานวน 92,693,730 มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาทถวน) จํานวน 926,973,00 บาท และจัดสรรเพิ่มทุนทั้งหมด เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนตามสัดสวนที่ผูถือหุนถืออยูกอนก็ ได ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนรายเดิม
ใหจัดสรรและเสนอขายหุนดังกลาวแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
(3) ประชุมใหญสามัญผูถือหุน มีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจดําเนินการ กําหนดจํานวนหุนที่เสนอขายใน
แตละคราว วันและเวลาที่เสนอขาย วิธีการเสนอขาย และเง�อนไขในการเสนอขาย รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาวไดทุกประการ
จึงเสนอเพ�อโปรดพิจารณา
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 8
เร�องอ�นๆ (ขอเสนอแนะ)
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
******************
ระเบียบวาระที่ 8 เร�องอ�นๆ (ขอเสนอแนะ)
ประธานแจงตอทีป่ ระชุมวา โดยปกติบริษทั จัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป ปละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นับแต
วันสิ้นปทางบัญชี ฉะนั้น โอกาสที่ผูแทนสหกรณผูถือหุน ทั่วประเทศจะไดมาประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจใหเจริญรุงเรืองรวมกันอยางพรอมเพรียงกัน เหมือนในวันนี้จึงมีไมบอยนัก
ทั้งนี้ ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ชุดปจจุบัน และชุดตอ ๆ ไป ยังคงมุงมั่นใหบริษัทเปนสถาบันที่ให
สวัสดิการดานประกันชีวติ แกสหกรณและสมาชิกสหกรณ เพ�อตอบสนองแนวคิดในการมุง สรางสรรคสมาชิก ใหสหกรณไดรบั สวัสดิการ
ความคุมครองภัยที่ดี มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง แตนอกเหนือไปกวานั้น อีกหนึ่งนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑและการใหบริการ คือการมุงมั่นตอบแทนสังคมในทุกรูปแบบ ตามที่ปรากฏตอสายตาทุกทานผานทุกชองทางการส�อสาร
ของบริษัท ทั้งการเขารวมสนับสนุนโครงการเพ�อสังคมตาง ๆ หรือการมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก เพราะเราระลึกเสมอวา
“หากไมมีทุกทานที่คอยใหการสนับสนุน..ก็คงไมมีสหประกันในวันนี้”
ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทานผูแทนผูถือหุนเสนอแนะแนวทางการสรางเสริมธุรกิจ ที่สอดคลองกับขอกฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติของระบบสหกรณ ตลอดจนไมขัดหรือแยงกับกฎหมายของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจะไดรวบรวมประเด็นที่สําคัญ และมี
ความเปนไปไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ชุดใหม รับไปพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป
จึงเสนอเพ�อโปรดทราบ และโปรดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในเชิงสรางสรรคตามที่เห็นสมควรตอไป ขอขอบคุณ
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
เม�อไมมีผู ใดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมใหญสามัญฯ และคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูแทนสหกรณ
ผูถือหุนและแขกผูมีเกียรติทุก ๆ ทานที่มารวมประชุมในวันนี้ จึงขอปดการประชุม และเรียนเชิญรับประทานอาหารรวมกัน
เลิกประชุมเวลา ......................... น.
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