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เป็นองค์กรนำ�ด้�นธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์

สม�ชิกสหกรณ์ และปวงชน ในก�รเสริมสร้�งเสถียรภ�พท�งก�รเงิน

และคว�มมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

เป็นองค์กรนำ�ด้�นธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์

สม�ชิกสหกรณ์ และปวงชน ในก�รเสริมสร้�งเสถียรภ�พท�งก�รเงิน

และคว�มมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

วิิสััยทััศน์์
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พััน์ธกิิจ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสำาคัญ

ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์และประชาชนท่ัวไปให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

โดยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีหลากหลาย

ตามความต้องการของสหกรณ์ หรือผู้บริโภค ไว้บริการ

เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือ

ข่ายการตลาดให้ครอบคลุม

ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และสังคม

อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ ทั้งในระดับ

ชุมชนและประเทศ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝัง

ค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย

สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทำางานแบบมืออาชีพ

เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มุ่งเน้นการทำางานเป็น

ทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริษัท

ส่งเสริมสนับสนุนการออมเงินและการคุ้มครองชีวิตแก่

สมาชิกสหกรณ์หรือผู้เอาประกันภัยทั่วไป ให้มีหลัก

ประกันท่ีม่ันคง ตลอดจนช่วยลดความสูญเสียในกรณีท่ี

สมาชิกผู้กู้เงินจากไปก่อนเวลาอันควร เสริมสร้างความ

ม่ันคงแก่สหกรณ์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินหลัก

ของขบวนการสหกรณ์ไทย

พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบการบริหาร

จัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิต มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

และการนำาธุรกิจก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

เพิ่มประสิทธิภาพในการกำาหนดนโยบาย การบริหาร

จัดการ แบบบูรณาการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการ

ที่ดี สร้างความมั่นคงแก่องค์กร สหกรณ์ ผู้เอาประกัน 

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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กิารขยายขีดควิามสัามารถทัางธุรกิิจ

 ความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ทำาให้หลายภาคธุรกิจต่างต้องปรับตัวในการขยายขีดความสามารถ เพื่อ

ช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาดทำาให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ไม่เว้นแต่ในธุรกิจแวดวงประกันภัยที่หลายบริษัท

ชั้นนำาต่างต้องพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้มากที่สุด

 แต่สำาหรับบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ด้วยการมีจุดยืนทางธุรกิจที่ชัดเจน คือการมุ่งเน้นสร้าง

สวัสดิการประกันชีวิตท่ีม่ันคงให้กับสหกรณ์เป็นหลัก จึงทำาให้องค์กรไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางธุรกิจ

มากนัก เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดท่ีชัดเจนและยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าผู้ใช้บริการไว้ได้อย่างดี

แต่การพัฒนาศักยภาพเพื่อขยายขีดความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ คือสิ่งที่พึงกระทำาและได้ดำานินการ

มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับ

ธุรกิจในอนาคต ท่ามกลางทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
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ด้้านผลิิตภััณฑ์์แลิะตัวแทนประกัันชีีวิต

ด้้านนวัตกัรรมแลิะเทคโนโลิยีีกัารให้้บริกัาร

ข้้อมูลิพ้ื้�นฐาน (Data System)

ระบบสารสนเทศห้ลัิกั (Core Insurance System)

ระบบเคร้�องคอมพิื้วเตอร์แลิะอุปกัรณ์ต่อพ่ื้วง (Hardware System)

ระบบบุคลิากัร/เจ้้าห้น้าที� (Peopleware System)

ระบบเครอ้ข่้ายี (Network System)

1

2

3

4

5

 โดยในปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562 บริษัทได้ดำาเนินการขยายขีดความสามารถทางธุรกิจใน 3 ด้านสำาคัญ ดังน้ี

 โดยได้ทำาการศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากผู้เอาประกันภัยทุกรายรวมถึงข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

เพื่อนำามาพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำาหรับธุรกิจในสหกรณ์โดยเฉพาะ ยกตัวอย่าง “โครงการประกัน

สินเช่ือเพ่ือสมาชิกสหกรณ์” ท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับสหกรณ์ พร้อมท้ัง

คุ้มครองชีวิตสมาชิกตลอดจนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกด้วยคุณสมบัติของโครงการคือมุ่งแก้ไขปัญหาภาระ

“หน้ีสูญ” และ “หน้ีสงสัยจะสูญ” ให้กับสหกรณ์ ซ่ึงในแต่ละปีมีการสะสมภาระหน้ีดังกล่าวเป็นจำานวนมูลค่ามหาศาล

จากกรณีต่าง ๆ อาทิ การเสียชีวิตของสมาชิกในระหว่างกู้เงินกับสหกรณ์ จึงทำาให้ไม่สามารถชำาระหน้ีคืนได้ เป็นต้น

ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้ทำาการเผยแพร่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับสหกรณ์ พร้อมท้ังเชิญชวนให้ร่วมโครงการน้ี

อย่างต่อเน่ือง ท้ังในรูปแบบของการลงพ้ืนท่ีสหกรณ์ จัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรและผู้บริหารระดับสูง พร้อมท้ัง

การจัดทำาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในการเผยแพร่

 นอกจากนี้ยังได้ทำาการขยายขีดความสามารถในด้านตัวแทนประกันชีวิตด้วยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพให้กับตัวแทนท่ัวประเทศ อีกท้ังยังได้เปิดรับตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นจำานวนมาก ด้วยคุณสมบัติ

พิเศษคือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและบริบทของสหกรณ์อย่างดี เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้

ไปสู่สหกรณ์และสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 โดยได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่นำามาใช้งาน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

 ท่ามกลางความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่มีจำานวน

และรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น การบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือการ

สูญหายของข้อมูลสำาคัญจากความบกพร่องของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งหมดอาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เสียหายต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

 ด้วยประเด็นดังกล่าว จึงทำาให้บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการให้บริการภายใต้ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล

สารสนเทศ ISO 27001 (Information Security) และการกำากับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ด้้านกัารส้�อสารในยุีคดิ้จิ้ทัลิ

 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทไปสู่สาธารณชนทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การสร้าง

ภาพลักษณ์ และการส่งเสริมทางการตลาด ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ 

 3.1 การสื่อสารแบบออฟไลน์ (Offline) ได้แก่ โบว์ชัวร์, แผ่นพับ, ป้ายโฆษณาแบบผลิตภัณฑ์, หนังสือ

รายงานกิจการ, วารสารราย 3 เดือน, การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงธุรกิจประกันภัย, การออกบูธกิจกรรม

ร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำาในโอกาสต่าง ๆ  รวมถึงการลงพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสหกรณ์ และอื่น ๆ  

เป็นต้น 

 3.2 การส่ือสารแบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ เว็บไซต์และส่ือโซเชียลมีเดียประเภทไลน์ (Line), เฟสบุ๊ก (Facebook)

และ ยูทูบ (Youtube) เป็นต้น 

 และจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทำาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้รับสารเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว

โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมารับสารและทำาธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นหลักบนหน้าจอมือถือหรือ

สมาร์ทโฟน ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงได้หันมาให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงข้อมูลด้าน

ผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยได้ทำาการขยายช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสารของ

บริษัทผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ภายใต้ชื่อ “สหประกันชีวิต” ภายในระยะเวลา 1 ปี ในการ

เริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ปัจจุบันสามารถสร้างผู้ติดตามเป็นจำานวนกว่า 2,355 คน (ณ วันที่ 7 ก.พ.2563) และ

สามารถสร้างการเข้าถึงรวมในแต่ละเนื้อหาได้มากกว่าหลักหลายแสนครั้งในหนึ่งปีเศษ โดยมีการเก็บสถิติข้อมูล

และสรุปเป็นประจำาทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการทำาให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อสาธารณชนไม่เพียงแต่ใน

แวดวงธุรกิจประกันหรือกลุ่มสหกรณ์เท่านั้น

 พร้อมท้ังการขยายขีดความสามารถด้านเว็บไซต์ และบริการ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์

ภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูมีความเป็นอัตลักษณ์ ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง และใช้บริการของบุคลากร เจ้าหน้าที่ 

ตัวแทนประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัย พร้อมรองรับการใช้บริการบน 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ คอมพิวเตอร์, 

แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
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กัารพัื้ฒนาด้้านผลิิตภััณฑ์์แลิะกัารบริกัาร

กัารพัื้ฒนาโครงสร้างแลิะระบบกัารปฏิิบัติงานภัายีในองค์กัร

กัารพัื้ฒนาศักัยีภัาพื้บุคลิากัรในทุกัระดั้บ

 โดยได้ทำาการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงแก้ไข

จากแบบผลิตภัณฑ์เดิมและการสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น ให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย

ในการดำาเนินชีวิต และบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละสหกรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสหกรณ์ และ

สมาชิกผู้เอาประกันภัยทุกราย

 โดยได้ทำาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในองค์กรใหม่ตามขนาดขององค์กรที่เปลี่ยนไป ให้

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เมื่อปัจจัยภายในแข็งแรง ย่อมส่งผลดีต่อการรับมือจากปัจจัยภายนอกในด้านต่าง ๆ และการร่วมกัน

ผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 โดยได้ทำาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ด้วยการจัดฝึกอบรมท้ังในรูปแบบทางการ

และไม่เป็นทางการโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ ไม่เพียงแต่การเสริมสร้างทักษะและความรู้ในด้านธุรกิจประกัน

แต่ยังรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จัก

การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้การปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเกิดประสิทธิ

ภาพสูงสุด

กิารพััฒน์าองค์กิรส่ั�ควิามเป็็น์เลิิศใน์ทุักิมิติิ

 ในปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 การดำาเนินธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรภายใต้นโยบาย และการกำาหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุด

มุ่งหมายการดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ก้าวทัน

ทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคม และเสริมสร้างความมั่งคงเข้มแข็งให้กับองค์กร อันประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน

สำาคัญ ดังนี้
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 นอกจากน้ีการพัฒนาองค์กรยังได้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ขององค์กร ในการ

มุ่งสร้างความย่ังยืนทางธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลกำาไร ท้ังการรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการส่งเสริมภาพลักษณ์

ท่ีดีขององค์กร และการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายธุรกิจในแวดวงสหกรณ์ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในรูปแบบของการร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์ในวาระต่าง ๆ  อาทิ การสนับสนุนทุน

การศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์หรือการสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นต้น

 จากการพัฒนาองค์กรในทุกมิติดังกล่าว ได้สร้างการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขององค์กรท้ังในด้านการ

บริหารงาน และผลประกอบการที่สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวิเคราะห์ ประเมินและวัดผลได้ อันส่งผลดี

อย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นที่ใช้บริการ และไม่ใช้บริการ
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ร�วิมมือกัิบพััน์ธมิติรทัางธุรกิิจ

 กิจการประกันชีวิตในปัจจุบัน มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต เป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีจะก่อให้เกิดความม่ันคง

มากขึ้น ทั้งเป็นการป้องกันภัยและบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง และยังถือเป็นแหล่งออมเงิน

และระดมทุนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันรูปแบบธุรกิจประกันชีวิตได้พัฒนาก้าวไกลไปมาก นอกจากการคิดค้นสินค้า

ผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่หลากหลายแล้ว การประสานความร่วมือกับ

เครือข่ายพันธมิตรก็สำาคัญเช่นเดียวกันเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนผลักดันให้สหประกันชีวิตก้าวสู่ความเป็นผู้นำาในการ

ดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมย์แห่ง

การก่อต้ังบริษัทตามท่ีสหกรณ์คาดหวังให้เป็นสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์

ทุกประเภทร่วมกันดำาเนินธุรกิจประกันชีวิต ตามหลักการณ์สหกรณ์ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สหประกันชีวิตได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานที่สำาคัญได้แก่

 เพืั�อก้ิาวิส่ั�อน์าคติร�วิมกัิน์อย�างยั�งยืน์

กิรมสั�งเสัริมสัหกิรณ์์

สััน์นิ์บาติสัหกิรณ์์
แห�งป็ระเทัศไทัย

องค์กิรภาคีเครือข�าย
ติ�างป็ระเทัศ

ชุุมนุ์มสัหกิรณ์์
ใน์ระดับชุาติิ

ธน์าคารเพืั�อกิารเกิษติร
แลิะสัหกิรณ์์กิารเกิษติร

สัหกิรณ์์ผู้่้ถือหุ้น์
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 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน อันเป็นการร่วมมือท่ีจะสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในอนาคต

เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกคือ

 เราเชื่อมั่นว่าในอนาคต ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ จะนำาเราก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้น

1. สม�ชิกผู้เอ�ประกันภัยได้รับคว�มคุ้มครองต�มสัญญ�ที่เอ�ประกันภัยเมื่อสูญเสียชีวิต บ�ดเจ็บ 

ทุพพลภ�พ

5. สม�ชิกผู้เอ�ประกันภัยช่วยลดภ�ระสหกรณ์ เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดฝันขึ้นกับสม�ชิก และ 

อื่น ๆ ต�มเงื่อนไขของกรมธรรม์

4. สม�ชิกผู้เอ�ประกันภัยส�ม�รถกู้เงินต�มกรมธรรม์จ�กบริษัทฯได้เมื่อมีก�รชำ�ระเบี้ยประกันภัย

ต่อเนื่องหล�ยปี ซึ่งกรมธรรม์จะเกิดมูลค่�เงินสด ผู้เอ�ประกันส�ม�รถกู้เงินได้โดยเสียดอกเบี้ยใน

อัตร�ที่ถูก ด้วยก�รใช้มูลค่�เงินสดของกรมธรรม์เป็นหลักประกันในก�รกู้ยืม

2. สม�ชิกผู้เอ�ประกันภัยได้ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น พร้อมกับก�รได้รับคว�มคุ้มครอง

3. สม�ชิกผู้เอ�ประกันภัยนำ�เบี้ยประกันชีวิตระยะย�วไปหักลดหย่อนภ�ษีได้



สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน12

พื้ลิ.ต.อ.นิพื้จ้น์ วีระสุนทร

นายีเผด็้จ้ มุ่งธััญญา

รศ.ธัาด้าศักัดิ้� วชิีรปรีชีาพื้งษ์์

นายีประกิัต พิื้ลัิงกัาสา

พื้ลิ.ต.ท.สมเด้ชี ข้าวข้ำา

ผศ.ด้ร.เมธีั สรรพื้าณิชี

นางกัรรณิกัาร์ อัคคะพูื้

พื้ลิ.ต.ท.วิโรจ้น์ สัตยีสัณห์้สกุัลิ

นายีจ้รูญ ชูีลิาภั

นายีสห้พื้ลิ สังข์้เมฆ

ประธัานกัรรมกัาร

รองประธัานกัรรมกัาร คนที� 1

กัรรมกัาร

กัรรมกัาร

รองประธัานกัรรมกัาร คนที� 2

กัรรมกัาร

กัรรมกัาร

รองประธัานกัรรมกัาร คนที� 3

กัรรมกัาร

กัรรมกัารเลิข้านุกัาร

คณ์ะกิรรมกิารบริษัทัฯ

ชุุดทีั� 9 ป็ระจำาปี็ 2562
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พื้ลิ.ต.อ.นิพื้จ้น์ วีระสุนทร

นายีเผด็้จ้ มุ่งธััญญา

พื้ลิ.ต.ท.สมเด้ชี ข้าวข้ำา

ผศ.ด้ร.เมธีั สรรพื้าณิชี

นายีสห้พื้ลิ สังข์้เมฆ

ประธัานกัรรมกัารบริห้าร

รองประธัานกัรรมกัารบริห้าร

กัรรมกัารบริห้าร

กัรรมกัารบริห้าร

กัรรมกัารบริห้ารแลิะเลิข้านุกัาร

คณ์ะกิรรมกิารบริหารบริษัทัฯ

ชุุดทีั� 9 ป็ระจำาปี็ 2562



เรียน   ผู้ถือหุ้นบริษัท พี่น้องชาวสหกรณ์ และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน 

 สหประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ไทยทั้ง 7 ประเภท กว่า 2,000 สหกรณ์ 

ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2537 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต

เป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งและกันกัน ภายใต้ อุดมการณ์ หลักการ 

และวิธีการสหกรณ์ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับการคุ้มครองภัยและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกของ

สหกรณ์ไปพร้อมกับได้มีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตอันจะ

ส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และประเทศชาติ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืนจากสหกรณ์ในฐานะผู้เป็น

เจ้าของและใช้บริการในคราวเดียวกัน 

 ในป ี2562 ท่ีผา่นมา สหประกนัชวิีตไดด้ำเนนิกจิการมาครบ 25 ปเีตม็ มผีลการดำเนนิงานท่ีดขีึน้โดยลำดบัจน

สามารถล้างขาดทนุสะสมไดท้ั้งหมด และจะดำเนินเขา้สูย่คุแหง่การจา่ยเงนิปนัผล ซึง่ตอ้งเปน็ไปตามกฎ กตกิาของ

สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) แตท้ั่งนีต้อ้งไดร้บัความรว่มมอืรว่มใจ

จากทกุฝา่ยไมว่า่จะเปน็ คณะกรรมการ ฝา่ยจดัการ รวมท้ังบคุคลท่ีเกีย่วขอ้ง และท่ีสำคญัท่ีสดุตอ้งไดรั้บความไว้วางใจ

และการสนับสนุนจากสหกรณทุ์ก ๆ สหกรณ ์ตลอดจนสมาชกิสหกรณ ์ตวัแทนและพันธมติรทางธุรกจิ ท่ีรว่มกนัผลกัดนั 

ขบัเคลือ่นและเลอืกใชบ้รกิารของบรษัิทดว้ยความม่ันใจ จนทำใหผ้ลประกอบการดขีึน้ และในป ี 2563 นี้ บริษัทยังคง

มุ่งมั่นจัดสวัสดิการประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณแ์ละสมาชกิ ควบคูก่บัการตอบแทนสงัคมในทกุรปู

แบบ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ สหกรณจ์ะรว่มแรงรว่มใจรว่มกนัผลกัดนัและสง่เสรมิสหประกนัชวีติโดยการมาใชบ้รกิาร

สวสัดกิารประกนัชวีติกบัสหประกนัชวีติเพิม่มากขึน้ เพือ่ความมัน่คงของสหกรณเ์อง และสรา้งหลกัประกนัชวีติใหก้บั

สมาชกิของสหกรณใ์หม้คีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ 

 สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนตลอดจน คณะ

กรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์ และให้โอกาส “สหประกันชีวิต” ได้มี

ส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องสหกรณ์และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับ

สหกรณ์ไทย ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน

พร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สมหวังในสิ่งอันพึง

ปรารถนาทุกประการ 

       พลตำรวจเอก 

(นิพจน์  วีระสุนทร) 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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สัารป็ระธาน์กิรรมกิาร



สารกรรมการผู้จัดการ 

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

  สหประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย มีสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้นและ

เป็นของคนไทย 100 % มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์

ร่วมกัน ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 

โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับการคุ้มครองภัยและเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ ์ ได้มีการออม

ทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตยามวัยชรา อันจะส่งผลในการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ โดยมีสหกรณ์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของและใช้บริการในคราวเดียวกัน 

  สำหรับปี 2562 เป็นปีที่บริษัทดำเนินกิจการมาครบรอบ 25 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา       

ทุกท่านทุกส่วนได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ ข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจการ

มาในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได ้            

หากปราศจากความร่วมมือสนับสนุนจากทุกท่าน และร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

รวมทั้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยู่เคียงข้างเสมอมา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ทั้งหลาย 

ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต ที่ได้ร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนและเลือกใช้บริการของบริษัทด้วยความ

มั่นใจ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง มีผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน 

และในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่นจัดสวัสดิการประกันชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และ

สมาชิกผู้เอาประกันภัยทุกราย ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้ผล

การดำเนินงานในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวสหกรณ์จะร่วมแรง

ร่วมใจกันส่งเสริมให้สหกรณ์ของตนมีความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก ด้วยการใช้บริการบริษัท

ของเราเอง และผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะกลับมาสู่ขบวนการสหกรณ์ของเราเองในที่สุด โดยมีเป้าหมายอันใกล้นี้คือ

การคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ได้โดยเร็ว 

  สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนทีม 

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้ “สหประกันชีวิต” คงอยู่คู่ขบวนการสหกรณ์ ได้เป็น

ส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องสหกรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป 

(นายสหพล สังข์เมฆ) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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สัารกิรรมกิารผู้่้จัดกิาร
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 มากกว่า 2 ทศวรรษ จากจุดเริ่มต้นแนวคิด “สหกรณ์ประกันภัย” ในอดีต สู่การก่อตั้งบริษัทประกันชีวิต

ของชาวสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด” เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม พ.ศ. 2537 บัดนี้เป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี แล้วที่ “สหประกันชีวิต” ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สวัสดิการ

ประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นจิตตารมณ์ของเหล่าผู้ร่วมก่อตั้ง

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในยุคริเริ่มที่ต้องการให้บริษัทแห่งนี้ เปรียบเสมือนที่พึ่งพายามทุกข์ยากของชาว

สหกรณ์อย่างแท้จริง

 ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดทำาหนังสือรายงานกิจการ ประจำาปี 2562 ได้รวบรวมแนวคิดจากผู้ที่มีส่วนสำาคัญ

ในการร่วมกันก่อกำาเนิดบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ไทยข้ึน เพ่ือให้สหกรณ์และสมาชิกทุกท่านได้รำาลึก

ถึงคุณค่าและที่มาของสมบัติอันล้ำาค่าของชาวสหกรณ์แห่งนี้

               25 ปี็ แห�งควิามมุ�งมั�น์ 
     เพืั�อสัวัิสัดิกิารป็ระกัิน์ชีุวิิติทีั�มั�น์คงของขบวิน์กิารสัหกิรณ์์ไทัย
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หวัิงสัร้างบริษัทัป็ระกัิน์ภัยให้เป็็น์สัวัิสัดิกิารของสัังคมไทัย
     นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์บุคคลสำาคัญในการดำาเนินการโครงการจัดตั้ง

บริษัทประกันภัยของสหกรณ์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ 

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และได้จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย ภายใต้ชื ่อ “บริษัท 

สหประกันชีวิต จำ�กัด” เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2537

     เม่ือก่อนผมมีความรู้สึกไม่ดีเก่ียวกับบริษัทประกันภัย

หรือประกันชีวิตเพราะผมเคยเป็นทนายความ และคดีน่า

ปวดหัวที่สุดคือชาวบ้านเป็นความกับบริษัทประกันภัย 

คือทำาประกันแล้วเวลาคนตายญาติมาติดต่อขอเคลม

ประกัน แต่บริษัทประกันบอกว่าเคลมไม่ได้เพราะผิดเง่ือนไข

ญาติก็มาฟ้องศาล ทำาให้ทนายความอย่างผมต้องดู

เง่ือนไข และพบว่าผิดเง่ือนไขจริงไม่สามารถรับค่าเสียหาย

ได้ เพราะตัวแทนบอกว่าทำาประกันตายแล้วรับค่าชดเชย

มากมาย แต่ไม่ได้บอกว่าหากผิดเง่ือนไขไม่สามารถเรียก

ร้องค่าเสียหายได้ คำาว่าบริษัทประกันเบี้ยวจึงได้ยิน

หนาหูขึ้น จึงส่งผลให้วงการประกันบ้านเราติดลบมาก 

ผมจึงให้ความสำาคัญกับบริษัทประกันจนมาถึงปัจจุบัน

รถทุกคันต้องทำาประกัน  ผมอยากจะสร้างบริษัทประกันภัย

ให้เป็นสวัสดิการอย่างหน่ึงของสังคมไทย เป็นการสร้าง

ความม่ันคงของทุกคนท่ีมาเก่ียวข้องกับบริษัทประกันภัย

เหมือนต่างประเทศที่เจริญแล้ว

     บริษัท สหประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียว

ของขบวนการสหกรณ์ไทย มีพัฒนาการ และผลประกอบ

การที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีความเติบโตก้าวหน้าและ

มั่นคงภายใต้เจตนารมณ์ของการตั้งบริษัท และความ

ร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์ การขยายสมาชิกเรื่องการ

ทำาประกันอะไรต่าง ๆ ควรจะเป็นหน้าท่ีของสมาชิกทุกคน

ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกันสร้างศรัทธา ความน่า

เช่ือถือ ชักชวนกันเข้ามาทำาประกันชีวิตซ่ึงถือว่าเป็นบริษัท

ที่คุณถือหุ้นอยู่ ผลตอบแทนที่ได้ก็จะไม่ไปไหนกลับคืนสู่

สหกรณ์ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

น์ายอุทััย พิัมพ์ัใจชุน์
อดีติรัฐมน์ติรีวิ�ากิารกิระทัรวิงพัาณิ์ชุย์
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หน่์�งใน์ผู้่้ริเริ�มกิ�อฝััน์
บริษัทัป็ระกัิน์ภัย

ของขบวิน์กิารสัหกิรณ์์ไทัย

     จากจุดกำาเนิดท่ีอยากช่วยเหลือเกษตรกรท่ีผลผลิต

ทางการเกษตรเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ขาดทุน

และมีหน้ีสิน ประจวบกับได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน

สหกรณ์ยังต่างประเทศ ทำาให้ได้เห็นถึงความสำาคัญของ

การประกันภัย อยากให้สหกรณ์ในประเทศไทยมีการ

ประกันภัยบ้าง

     ในระยะแรกลำาบากมาก ๆ กว่าที่จะได้จดทะเบียน 

เพราะการทำาความเข้าใจกับสหกรณ์เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้าง

ยากมาก ๆ ต้องพยายามปูพื้นฐาน พยายามส่งผู้แทน

เข้าไปเผยแพร่ ไปแนะนำาเรื่องประกันชีวิตในสหกรณ์

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองประโยชน์ท่ีจะได้รับท้ังแก่ส่วนตัว

และแก่ส่วนรวมของประเทศ  ประโยชน์โดยรวมก็คือการ

ระดมทุน เพราะการประกันภัยเป็นเร่ืองของการระดมทุน

เมื่อระดมทุนมาแล้วต้องนำาไปลงทุนในที่ปลอดภัยก่อให้

เกิดประโยชน์แก่พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างแท้จริง

     สหประกันชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อวุ้น ในปี 2518 จนถึง

วันนี้ก็ 40 กว่าปีแล้ว และตั้งแต่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท 

ในปี 2537 จนถึงทุกวันนี้กว่า 25 ปีแล้ว ผมก็รู้สึกปลื้มใจ

ที่ขณะนี้สหประกันชีวิตได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่อง

ราวต่าง ๆ มามากมายสามารถฟ้ืนตัวจนจ่ายเงินปันผล

ได้ ก็เท่ากับว่าทำาให้สมาชิกพอใจ ต่อไปก็จะเพิ่มพูนขึ้น

มาเองตามลำาดับ

     สุดท้ายขออวยพรให้บริษัทสหประกันชีวิตได้ดำาเนิน

กิจการไปด้วยความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง และ

ยั่งยืนอยู่เคียงคู่กับขบวนการสหกรณ์ตลอดไป ขอให้

ทุก ๆ  คนและบุคลากรของบริษัท จงมีขวัญ และกำาลังใจ

ท่ีดี มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสามารถดำาเนินกิจการของบริษัท

ไปได้ด้วยความราบรื่น และเข้มแข็งตลอดไป

น์ายเชิุญ บำารุงวิงศ์
อดีติอธิบดีกิรมสั�งเสัริมสัหกิรณ์์
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หน่์�งใน์ผู้่้เริ�มกิ�อหวิอด
จน์กิระทัั�งเกิิดเป็็น์ร่ป็เป็็น์ร�าง 

“สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ”

     สำาหรับเรื่องการก่อร่างสร้างสหประกันชีวิตนั้น

เกิดขึ้นจาก มูลนิธิ ฟรีดริช เอแบรท (FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG : FES) ของเยอรมัน เดินทางมาศึกษาดูงาน

การสหกรณ์ในประเทศไทย เห็นว่ายังไม่มีสถาบันท่ีทำาเร่ือง

ประกันภัย จึงให้ข้อเสนอแนะว่าสหกรณ์ในเมืองไทยน่าจะ

มีสถาบันประกันภัยเลยส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำาแนะนำาที่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2517-2518 แต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ จนกระทั่ง 

ประมาณปี 2529 สสท.ตั้งคณะทำางานเตรียมการจัดตั้ง

บริษัทสหกรณ์ประกันภัยในกรรมการของ สสท. ซึ่ง

บังเอิญ ผมเป็นประธานคณะทำางาน และเป็นประธานฯ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยด้วย และเริ่มจริงจัง

ในปี 2530 - 2531 โดยเริ่มให้ สสท. ประชาสัมพันธ์

เร่ืองการประกันไปตามสหกรณ์ต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ ว่าเรา

จะมีสหกรณ์ประกันภัยจนกระท่ังประมาณปี 2535-2536

ประธานและคณะทำางานฯ ได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อ

ประชุมชี้แจงให้สหกรณ์เข้าใจ ซึ่งได้ไปพบเจอกับปัญหา

ต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่มีความเข้าใจ

เร่ืองการประกันภัย จึงมีคำาถามต่าง ๆ  เยอะมากจนกระท่ัง

ปี 2537 ครม.ก็อนุญาตให้จัดตั้งบริษัทฯ ได้  ในชื่อ

“บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด” ตอนนั้นทุกส่วนฝ่ายที่

เกี่ยวข้องได้ระดมทุนให้สหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมถือหุ้น โดย

ส่งมารวมกันไว้ท่ี สสท. ซ่ึงเปิดบัญชีไว้ต่างหาก เป็นบัญชี

เตรียมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะ สามารถ

รวมเงินได้ 200 กว่าล้านบาท ตรงตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงพาณิชย์กำาหนด

     ความฝันอยากเห็นบริษัทสหประกันชีวิตเป็นปึกแผ่น

มีเงินทุนมากพอจนสามารถให้สหกรณ์กู้ยืมเงินได้จาก

บริษัท หรืออาจจะต้ังเป็นธนาคารสหกรณ์เปิดให้สหกรณ์

ได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนในอัตราดอกเบ้ียต่ำากว่า

ธนาคารท่ัว ๆ ไป  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์

อย่างมาก

น์ายอนั์น์ต์ิ ชุำาน์าญกิิจ
อดีติอธิบดีกิรมติรวิจบัญชีุสัหกิรณ์์

     หนึ่งในผู้เริ่มก่อหวอด ก่อร่างสร้างสหประกันชีวิต 

มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเกิดเป็นรูปเป็นร่าง เป็นบริษัท 

สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน  นายอนันต์ 

ชำานาญกิจ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อดีต

ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัว

ขบวนของขบวนการสหกรณ์ไทย และยังเป็นประธานคณะ

ทำางานเตรียมการจัดต้ังบริษัทสหกรณ์ประกันภัยอีกด้วย 
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อีกิหน่์�งฟััน์เฟืัองสัำาคัญใน์กิารกิ�อร�างสัร้างสัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ
     อีกหนึ่งองค์กรฟันเฟืองที่สำาคัญในการก่อกำาเนิด 

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด นั่นคือ ธนาคารเพื่อการ

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) “นายเกษม 

ไม้เรียง” ผู้อำานวยการกองวิชาการ ธ.ก.ส.ในสมัยนั้น  

ได้เล่าให้ฟังว่า ในคร้ังแรกความต้องการของ ธ.ก.ส. จะทำา

เร่ืองประกันภัยพืชผล เม่ือเกิดความเสียหายก็จะวุ่นวาย

คือในวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส.ลูกค้ากู้เงินไปแล้ว พนักงาน

สินเช่ือต้องลงไปตรวจดูว่าใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์

หรือเปล่า แล้วถ้าหากพืชผลเสียหายลูกค้าจะต้องมา

แจ้งกับ ธ.ก.ส. เพ่ือรวบรวมข้อมูลแล้วต้องรายงานข้อมูล

ให้กระทรวงการคลังทราบทุกอาทิตย์ พอเกิดปัญหา

พืชผลเกษตรกรเสียหาย เกษตรกรไม่สามารถชำาระหน้ีได้ 

     สำาหรับเรื่องการประกันภัย  ของ ธ.ก.ส. สามารถ

เข้าถึงได้โดยตรงผ่านทางพนักงานสินเช่ือ แต่ยังมีข้อจำากัด

อยู่อีกว่าพนักงานสินเช่ือท่ีให้บริการลูกค้าตามสาขาต่าง ๆ

น้ัน เราก็ไม่มีการฝีกอบรมให้ความรู้เร่ืองการประกันภัย

ธ.ก.ส.จะเข้าไปต้องร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเฉพาะ

พนักงานบริษัทหรือตัวแทนจากบริษัทที่จะต้องไปให้

ความรู้ความเข้าใจกับเค้า ตอนนั้นเป็นการประกันกลุ่ม

ไม่ใช่ประกันเฉพาะตัวบุคคล

     เมื่อเกิดบริษัท สหประกันชีวิตขึ้นมา ก็รู้สึกดีใจว่า

เราทำาได้ในส่วนหนึ่งแล้วแม้จะไม่ได้ทั้ง 100% อย่างน้อย

มันก็เกิดประโยชน์กับคนส่วนหนึ่ง แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้น

ให้ขยายต่อไปยังคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นคนส่วนมาก ปัจจัยที่

เราควบคุมไม่ได้คือระบบเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ต้มยำากุ้ง

ทุกคนก็พยายามเอาตัวรอดกัน ก็บาดเจ็บกันพอสมควร

ตอนน้ีก็ดีใจท่ีบริษัทพยายามปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข

พลิกฟื้นกลับคืนมาได้

     สมัยนี้มีสื่อมากมายที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่

สนใจ คนในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงเกษตรกร เพราะใน

ท้องท่ีทุกคนมีมือถืออย่างน้อยก็ต้องเล่น Line เป็น ถ้าคน

ที่สนใจในเรื่องนี้เปิดดูก็จะได้ความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้ก็

สามารถถามคนอ่ืนได้ ส่ิงท่ีสำาคัญคือการให้การศึกษากับ

กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเกษตรกร ผู้ที่สนใจในเรื่องทาง

ด้านสวัสดิการต่าง ๆ การช่วยเหลือตนเอง และการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ก็คิดว่าจะ

ทำาได้ง่ายขึ้น

     ขอเป็นให้กำาลังใจ และขออวยพรให้กับผู้บริหาร 

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทำางานกันอย่างเต็มที่

และประสบความสำาเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

น์ายเกิษม ไม้เรียง
ผู้่้แทัน์จากิ ธน์าคารเพืั�อกิารเกิษติรแลิะสัหกิรณ์์กิารเกิษติร (ธ.กิ.สั.)
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หน่์�งใน์ผู้่้ร�วิมกิ�อตัิ�ง 
สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

     ตอนที่ทำางานอยู่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มักจะได้ไปดู

งานสหกรณ์ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะไปที่ญี่ปุ่นที่ที่ทำา

ให้เราเกิดความรู้สึกว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีญ่ีปุ่นเค้าทำาเร่ือง

ของธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์ เพราะ

ธุรกิจประกันภัยเป็นส่ิงท่ีทำาให้สหกรณ์มีรายได้มาชดเชย

กับธุรกิจอื่น ในระยะแรกได้ ผู้เชี่ยวชาญมาจากสหรัฐ

อเมริกาซึ่งเป็นพวกทำางานที่เกษียณอายุแล้วมาศึกษา

เรื่องประกันภัยหรือประกันชีวิตในสหกรณ์ ก็พบว่า

กฎหมายของไทยไม่เอ้ือให้สหกรณ์ทำาธุรกิจประกันภัยได้

เพราะทำาได้เฉพาะบริษัทท่ีเป็นบริษัทประกันภัยจำากัดเท่าน้ัน

     จากจุดเริ่มต้น ณ วันนั้น จนสามารถจัดตั้งบริษัท

ได้เป็นผลสำาเร็จ รู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีความบากบ่ันประสบ

ความสำาเร็จ ถึงแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการขอจด

ทะเบียนจนได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้สหกรณ์ทำาธุรกิจ

ประกันชีวิตได้ การทำาประกันชีวิตก็เพ่ืออนาคตท่ีดีสำาหรับ

ลูกหลานและครอบครัว ไม่ลำาบากมันก็น่าจะเป็นธุรกิจที่

ไปได้ดี จนสามารถสนับสนุนสหกรณ์ได้ เพราะว่าสหกรณ์

ต้องการเงินทุนที่จะดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะเป็นแหล่ง

เงินทุนให้กับสหกรณ์ เสมือนเป็นธนาคารท่ีจะสร้างแหล่ง

เงินทุนให้กับสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี

     ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้สนับสนุนบริษัทก็คือกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ ควรท่ีจะ

เป็นองค์กรนำาที่จะทำาประกันกับบริษัทสหประกันชีวิต 

รู้สึกดีใจที่ 4-5 ปีมานี่ที่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 

จำากัด ได้ใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับ บริษัท 

สหประกันชีวิต คิดว่าทุกอย่างก็คงจะราบรื่นดี

     ต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า ยุคแห่งความเจริญ

รุ่งเรืองของบริษัท บทเรียนต่าง ๆ  ที่ผ่านมาในอดีตจะ

ทำาให้ผู้บริหารของบริษัทเข้าใจถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

การก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้า การเข้าไปประสานงานกับ

น์างวิรรณี์ รัติน์วิราหะ
อดีติรองอธิบดีกิรมสั�งเสัริมสัหกิรณ์์

สหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของ ให้มีความเช่ือม่ัน  ให้การสนับสนุน

บริษัทมากข้ึน  ความไว้เน้ือเช่ือใจจากสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก

และเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทั จะนำาไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง

และมีอนาคตท่ีแจ่มใสมากย่ิงข้ึน และจะนำาไปสู่ความเจริญ

รุ่งเรืองของสหกรณ์ด้วย ขอให้ได้รับการยอมรับจาก

สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกและบุคคลท่ัวไปท่ีอยู่ในวงการประกัน

ชีวิตด้วยกัน ขอเป็นกำาลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัท มีพลังท่ีจะต่อสู้ต่อไปเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายท่ีเราต้อง

การจะเห็นร่วมกัน
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     ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันมีอยู่จำานวน 22 บริษัท

ที่ขายประกันชีวิตโดยตรง และหนึ่งบริษัทเป็นบริษัท

ประกันภัยต่อ การดำาเนินธุรกิจคาดว่าปีน้ีจะมีเบ้ียประกันภัย

รับอยู่ประมาณ 650,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์ลงทุน

อยู่ประมาณ 4 ล้านล้านบาท สินทรัพย์ลงทุนมาจากเบี้ย

ประกันชีวิตที่ผู้ประกันภัยแต่ละรายจ่ายมาที่บริษัท แล้ว

บริษัทเอาเงินไปลงทุนเพ่ือจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกัน

ภัยในอนาคต

     การดำาเนินธุรกิจประกันชีวิตของสหประกันชีวิตจะ

มุ่งเน้นในเรื่องของการประกันกลุ่มที่ให้ความคุ้มครอง

จากการตาย นั่นคือคุ้มครองในเรื่องของสินเชื่อ เงินกู้

ต่าง ๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยตายผู้รับประโยชน์จะได้รับ

เงินก้อนนั้น เพราะฉะนั้นการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ภาวะ

อัตราดอกเบ้ียต่ำาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย ในขณะ

ท่ีอกี  20  กวา่บริษทั จะเน้นการขายในลกัษณะออมทรพัย ์ 

ถ้าผู้ถือหุ้นของสหประกันชีวิตอยากให้บริษัทสหประกัน

ชีวิตมีผลการดำาเนินงานท่ีดีไม่ยากเลย เพียงแต่สหกรณ์

ผู้ถือหุ้นเข้ามาใช้บริการกับสหประกันชีวิตให้มาก หลัก

การของประกันชีวิตคือ ถ้าหากการใช้ประกันชีวิตมาก 

ความเสี ่ยงจะกระจายออกไป โอกาสที ่จะมีผลกำาไร

ค่อนข้างมาก

     ในทุก ๆ ปี คปภ.จะมีการประกวดรางวัล “บริษัท

ประกันภัยดีเด่น” สหประกันชีวิตผ่านรอบแรกมาโดย

ตลอด ถึงแม้สหประกันชีวิตจะเป็นบริษัทเล็ก ๆ แต่การ

ดำาเนินงานผ่านเกณฑ์ ซึ่งยอดขายของสหประกันชีวิต

ถ้าจำาไม่ผิดประมาณ 4-500 ล้านบาท/ปี แต่มีกำาไรตลอด

ผมคิดว่าเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น และถ้าอยาก

ให้กำาไรมากกว่านี้ สหกรณ์ทั้งหลายควรมาเป็นลูกค้า 

แต่ในทำานองเดียวกันอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางรายอยากเข้า

มาทำาประกันแต่บริษัทไม่รับ อันน้ันต้องแล้วแต่เกณฑ์ท่ีจะ

พิจารณาในเรื่องของการประกันภัยนั่นคือความเสี่ยง 

     ผมคิดว่าการที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เอาประกันภัย จะทำา

ประกันชีวิตจะเลือกความมั่นคงของบริษัท ถ้าเกิดจะพูด

อย่างเป็นกลางท้ังหมด ก็คงต้องพูดว่าบริษัทประกันชีวิต

ทั้งหมดมีความมั่นคงอยู่ภายในการควบคุมดูแลของ

สำานักงาน คปภ. ในอดีต สหประกันชีวิตเคยถูกควบคุม

เพราะ คาร์เรโชช่วงหนึ่งต่ำากว่า 140  แต่ตัวเลขในปัจจุบัน 

คาร์เรโชของบริษัทสหประกันชีวิต อยู่ที่ 609 เป็นอันดับ

ที่ 3 ของบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด เพราะฉะนั้นเชื่อมั่น

ในความม่ันคงของบริษัทสหประกันชีวิต ถ้าจะให้สหประกัน

ชีวิตเติบโตไปเร่ือย ๆ  อยู่บนพ้ืนฐานความม่ันคงและความ

เชื่อมั่น ตัวแทนหรือสำานักงานสหกรณ์ทั้งหลายเป็นคน

กลางขายประกันชีวิตให้กับสหประกันชีวิตต้องขยันหา

ความรู้เพ่ิมเติม และเม่ือน้ันผมคิดว่าธุรกิจของสหประกัน

ชีวิตจะเติบโต และท่ีสำาคัญขอให้ผู้ถือหุ้นเช่ือม่ันและมาทำา

ประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต ผมเชื่อว่าจะเป็นพลังขับ

เคล่ือนให้สหประกันชีวิตมีความม่ันคงบนพ้ืนฐานท่ีว่าเบ้ีย

ไม่ต้องมาก แต่มีกำาไรก็จะตอบสนองผู้ถือหุ้นและสหกรณ์

ได้อย่างแน่นอน

น์ายพิัชุา  สิัริโยธิน์
ผู้่้อำาน์วิยกิารบริหาร  สัมาคมป็ระกัิน์ชีุวิิติไทัย
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ป็ระธาน์กิรรมกิาร
บริษัทั สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ จำากัิด 

(มหาชุน์)

     ผมมีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารสหประกันชีวิต หลัง

จากบริษัทถูกควบคุมด้วยกระทรวงพาณิชย์เม่ือปี  2550

ซึ่งในขณะนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด สหกรณ์

ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด และสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด ได้

ดำาเนินการรวบรวมหุ้นเพ่ือให้ครบ  500 ล้านบาท ตามท่ี

กฎหมายกำาหนด จนสามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ เป็น

คณะกรรมการชุดที่ 14 ที่เราได้เข้ามาบริหาร จากสมัย

ก่อนบริหารแบบระบบสหกรณ์แท้ ๆ  คือหน่ึงคนหน่ึงเสียง

และในปี 2554 ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น

บริษัทมหาชน เพราะโดนบังคับด้วยกฎหมายบริษัท

ประกันชีวิตทุกบริษัทต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 

พัลิติำารวิจเอกิ นิ์พัจน์์  วีิระสุัน์ทัร

แต่สหประกันชีวิตไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะสิ่งที่

ผู้นำาสหกรณ์ หรือบรรพบุรุษของเราชาวสหกรณ์ได้ทำาไว้

คือต้องการให้บริษัทสหประกันชีวิตเป็นของขบวนการ

สหกรณ์อย่างแท้จริง เลยไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์จนถึง

ปัจจุบัน

     ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมาเราสามารถทำากำาไรได้ตลอด 

และปีนี้ บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด ซึ่งต่อไป

จะเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการจ่ายเงินปันผล แต่การจ่ายเงินปัน

ผลก็ต้องข้ึนอยู่กับกฎ กติกา ของ คปภ. ณ ตอนน้ีกล่าว

ได้ว่าบริษัทของเรามีความมั่นคง แต่อยากจะฝากว่า ถ้า

สหกรณ์ร่วมกันใช้บริการ ร่วมกันใช้ ร่วมกันทำาแล้ว กำาไร

ก็ไม่ไปไหนเสีย เพราะไม่ได้เป็นบริษัทที่หากำาไรสูงสุด 

เราต้องทำาให้เป็นของสหกรณ์ ผมเคยเป็นประธานสหกรณ์

ออมทรัพย์ตำารวจ และอีกหลายแห่งได้เห็นความยาก

ลำาบากของผู้กู้ ผู้คำา้ประกัน เมื่อบุคคลในครอบครัวของ

เขาเสียชีวิต คนข้างหลังก็เดือดร้อนต้องฟ้องร้องต่าง ๆ

เราก็เลยใช้หลักประกันชีวิต ประกันความตาย พูดภาษา

ชาวบ้านไปช่วยเหลือเขา ทำาให้สหกรณ์มั่นคง สมาชิก

มั่งคง ผู้ค้ำาประกันก็มั่นคงด้วย  

     ในส่วนของสหประกันชีวิต การเสนอขายประกันจะใช้

ระบบบริษัทสู่สหกรณ์ เราไม่มีสาขา เหมือนบริษัทอื่น ๆ

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย แต่ต้องทำาให้ถูกกฎหมายตามกฎกติกา

ของสำานักงาน คปภ. ถ้าท่านทำาประกันกับเราค่าใช้จ่าย

ส่วนหนึ่งไม่มี ส่วนหนึ่งท่านได้รับผลประโยชน์ด้วย 

     ในโอกาสน้ีต้องขอขอบคุณท่านอุทัย พิมพ์ใจชน อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยน้ันท่ีกรุณาให้

เราต้ังบริษัท ขอบคุณผู้นำาสหกรณ์ในสมัยน้ันท้ังกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ท่ีปลุก

ปั้นให้บริษัทสหประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันภัยของ

สหกรณ์จนสำาเร็จทุกวันน้ี เราขอให้คำาม่ันว่าคณะกรรมการ

และพนักงานของบริษัทจะร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อเพ่ือ

ให้บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์

ไทยเจริญก้าวหน้า มั่นคง รุ่งเรืองตามเจตนารมณ์ของ

ท่านผู้ร่วมก่อต้ังและสหกรณ์ผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัต่อไป
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 ตลอดระยะเวล� ในก�รดำ�เนินกิจก�รจ�กรุ่นสู่รุ่น ท้ังคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร

ตลอดจนพนักง�นทุกคน ได้ผ่�นพ้นช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�กและข้�มผ่�นทุกอุปสรรคขว�ก

หน�มม�ได้ เพร�ะคว�มร่วมมือร่วมใจและไม่ทอดท้ิงกันของพ่ีน้องช�วสหกรณ์ จึงทำ�ให้บัดน้ี

บริษัทมีก�รเติบโต และม่ันคงข้ึนเป็นลำ�ดับ จนส�ม�รถ ล้�งข�ดทุนสะสมได้สำ�เร็จ 

 และยังคงไม่ละ “คว�มมุ่งมั่น” ในก�รเดินหน้�พัฒน�ธุรกิจสู่ คว�มมั่นคง 

และ ย่ังยืน เคียงคู่ขบวนก�รสหกรณ์ไทยสืบไปในอน�คต

 ตลอดระยะเวล� ในก�รดำ�เนินกิจก�รจ�กรุ่นสู่รุ่น ท้ังคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร

ตลอดจนพนักง�นทุกคน ได้ผ่�นพ้นช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�กและข้�มผ่�นทุกอุปสรรคขว�ก

หน�มม�ได้ เพร�ะคว�มร่วมมือร่วมใจและไม่ทอดท้ิงกันของพ่ีน้องช�วสหกรณ์ จึงทำ�ให้บัดน้ี

บริษัทมีก�รเติบโต และม่ันคงข้ึนเป็นลำ�ดับ จนส�ม�รถ ล้�งข�ดทุนสะสมได้สำ�เร็จ 

 และยังคงไม่ละ “คว�มมุ่งมั่น” ในก�รเดินหน้�พัฒน�ธุรกิจสู่ คว�มมั่นคง 

และ ย่ังยืน เคียงคู่ขบวนก�รสหกรณ์ไทยสืบไปในอน�คต
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กิิจกิรรม

ใน์รอบปี็
2562
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บัน์ท่ักิเทัป็ถวิายพัระพัรพัระบรมราชุชุน์นี์พััน์ปี็หลิวิง

 พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วย

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ 

พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดกิิจกิรรมบริจาคโลิหิติใน์โอกิาสัครบรอบ 25 ปี็

 น�ยสหพล สังข์เมฆ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วยพนักงาน  

ขบวนการสหกรณ์ไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างความดี สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

แห่งการก่อตั้งบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ศูนย์

บริการโลหิต สภากาชาดไทย โดยมีผู้สนใจร่วมสร้างบุญกุศลในครั้งนี้จำานวน 625 คน ได้จำานวนโลหิตทั้งสิ้น 

250,000 มิลลิลิตร
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25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

พิัธีเปิ็ด

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดฉลิอง 25 ปี็ แห�งกิารกิ�อตัิ�งบริษัทั

 บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทประกันชีวิตหน่ึงเดียวของขบวนการสหกณ์ไทยท่ีมีสหกรณ์

ทั่วประเทศร่วมถือหุ้นกว่า 2,200 สหกรณ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ได้จัดงาน

เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท โดยได้รับเกียรติจาก น�ยอุทัย  พิมพ์ใจชน อดีต

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลสำาคัญในการดำาเนินการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของสหกรณ์

ในสมัยน้ัน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมเชิญชวนให้สหกรณ์หันมาใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิต

กับบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นเป็นเจ้าของ โดยมี พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�ร บริษัทฯ 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้นำาสหกรณ์กว่า 600 คน ให้การต้อนรับ ณ สโมสรตำารวจ ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
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25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

พิัธีสังฆ์์

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดฉลิอง 25 ปี็ แห�งกิารกิ�อตัิ�งบริษัทั

 จัดให้มีการทำาบุญครบรอบการก่อตั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวาย

ภัตตาหาร ถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศบุญกุศลแด่ผู้ที่มีอุปการคุณกับบริษัทที่ล่วงลับ ณ 

สโมสรตำารวจ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
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25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

แถลิงข�าวิ

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดฉลิอง 25 ปี็ แห�งกิารกิ�อตัิ�งบริษัทั

 จัดกิจกรรมแถลงข่าว เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้� 25 ปี สหประกันชีวิต” โดย พลตำ�รวจเอก นิพจน์  

วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�รและน�ยสหพล สังข์เมฆ กรรมก�รผู้จัดก�ร เป็นผู้แถลงถึงความเจริญก้าวหน้า 

ความม่ันคง และแผนงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากนักข่าวในสายประกันภัย สายสหกรณ์ และ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง



กัองทุนประกัันชีีวิต

ชุีมนุมสห้กัรณ์กัารเกัษ์ตรแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

สันนิบาตสห้กัรณ์แห่้งประเทศไทยี

สมาคมประกัันชีีวิตไทยี

ชุีมนุมร้านสห้กัรณ์แห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

ชุีมนุมสห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้
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25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดฉลิอง 25 ปี็ แห�งกิารกิ�อตัิ�งบริษัทั

 สหประกันชีวิต ขอขอบคุณสหกรณ์ทุกสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำาสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ

ทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท



ชุีมนุมสห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ี ไอซีีที จ้ำากััด้

ชุีมนุมสห้กัรณ์เครดิ้ตยูีเนี�ยีนแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัารยีางแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีข้้าราชีกัารกัระทรวงศึกัษ์าธิักัาร จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ข้้าราชีกัารสห้กัรณ์ จ้ำากััด้

ชุีมนุมสห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีตำารวจ้แห่้งชีาติ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีมห้าวิทยีาลัิยีศรีนครินทรวิโรฒ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัารไฟฟ้าฝ่่ายีผลิิตแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้
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สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีพื้ระนครเห้น้อ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีจุ้ฬาลิงกัรณ์มห้าวิทยีาลัิยี จ้ำากััด้

สำานักังานส่งเสริมสห้กัรณ์กัรุงเทพื้มห้านคร พ้ื้�นที� 2

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีมห้าวิทยีาลัิยีสุโข้ทัยีธัรรมาธิัราชี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัองบัญชีากัารตำารวจ้
ปราบปรามยีาเสพื้ติด้ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีตำารวจ้สอบสวนกัลิาง-
ตำารวจ้สันติบาลิ-พิื้สูจ้น์ห้ลัิกัฐานตำารวจ้ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีมห้าวิทยีาลัิยีศิลิปากัร จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัรมส่งเสริมกัารเกัษ์ตร จ้ำากััด้
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ร้านสห้กัรณ์ผู้ปฏิิบัติงานกัารไฟฟ้าฝ่่ายีผลิิต
แห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัรมประมง จ้ำากััด้

สห้กัรณ์เคห้สถานกัรุงเทพื้ จ้ำากััด้

สห้กัรณ์เครดิ้ตยูีเนี�ยีนชีมพูื้สามัคคี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีพื้ระจ้อมเกัล้ิาธันบุรี จ้ำากััด้

สห้กัรณ์ออมทรัพื้ย์ีกัารส้�อสารแห่้งประเทศไทยี จ้ำากััด้

บมจ้.ห้ลัิกัทรัพื้ย์ีจั้ด้กัารกัองทุน กัรุงไทยี

สห้กัรณ์เครดิ้ตยูีเนี�ยีนตรอกันองทวีทรัพื้ย์ี จ้ำากััด้

สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน34



25 ปี็ สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติ

เวิทีัเสัวิน์า

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดฉลิอง 25 ปี็ แห�งกิารกิ�อตัิ�งบริษัทั

 จัดเวทีเสวนา เร่ือง “เหลียวหลัง แลหน้� 25 ปี แห่งก�รก่อต้ังสหประกันชีวิต” โดยมี น�งวรรณี  รัตนวร�หะ

อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�น

กรรมก�ร บมจ.สหประกันชีวิต น�ยพิช� สิริโยธิน ผู้อำ�นวยก�รบริห�รสม�คมประกันชิวิตไทย เป็นผู้ร่วม

เสวนา และน�ยสหพล สังข์เมฆ กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.สหประกันชีวิต เป็นผู้ดำาเนินรายการ
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สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติคว้ิารางวัิลิ Best Life Insurance Of The Year

 พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วย

น�ยสหพล สังข์เมฆ กรรมก�รผู้จัดก�ร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านประกันชีวิต “บริษัทประกันชีวิตยอดเย่ียม

แห่งปี  2562” : Best Life Insurance Of The Year “SAHA LIFE Insurance Public Company Limited” 

ในงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำาปี 2562 (Emerging ASIA Insurance Awards 2019) 

ซึ่งจัดโดย สภาหอการค้าอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย สนับสนุน

โดย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
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ตัิวิแทัน์ป็ระกัิน์ชีุวิิติรับรางวัิลิ TNQA  4 ปี็ซ้้อน์

 ส�ยหยุด จันทร์คำ� ตัวแทนประกันชีวิตสหประกันชีวิต จ�กสหกรณ์ก�รเกษตรห�งดง จำ�กัด จังหวัด

เชียงใหม่ คว้�ร�งวัล ตัวแทนประกันชีวิตคุณภ�พดีเด่นแห่งช�ติ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในพิธีมอบรางวัล

ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 ประจำาปี 2562 (Thailand Nation Quality Awards 36th : TNQA 36th)

ดำาเนินการจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2562
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ศ่กิษาด่งาน์ สัาธารณ์รัฐป็ระชุาชุน์จีน์

 ตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจำาปี 2561 ของบริษัท เดินทางศึกษาดูงาน

และชมความงดงามนครฉางชา และเมืองจางเจียเจี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโครงการ “ส่งเสริมก�รตล�ดและ

ศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

 เพ่ือเป็นการตอบแทน สร้างขวัญ และกำาลังใจให้กับตัวแทนท่ีมีความมุ่งม่ันในการนำาสวัสดิการประกันชีวิต

ไปส่งเสริมให้สมาชิกเห็นถึงความสำาคัญ จนสามารถพิชิตเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีบริษัทต้ังไว้ในการผลิตผลงานเบ้ีย

ประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจำาปี 2561 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.62)



วัิน์ป็ระกัิน์ชีุวิิติแห�งชุาติิ ครั�งทีั� 20

ร�วิมกิิจกิรรมบริจาคโลิหิติ

 ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และเครือข่ายภาคีธุรกิจประกันชีวิต รวมพลังสร้างบุญใหญ่โดยการเข้าร่วม

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2562 ณ ศูนย์

บริการโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ
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วัิน์ป็ระกัิน์ชีุวิิติแห�งชุาติิ ครั�งทีั� 20

 ร่วมกิจกรรม วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำาปี 2562 ซึ่งจัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษา

ทางการเงิน (THAIFA) ภายในแนวคิด “INSURANCE OF LOVE ENSURE YOUR LOVE, ENJOY YOUR LIFE 

ประกันชีวิต ด้วยรัก ประกันคว�มสุข ด้วยใจ” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองการประกันชีวิต  ณ ศูนย์

การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จ.นนทบุรี
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ร�วิมกิิจกิรรมสััป็ดาห์ป็ระกัิน์ภัย

 ร่วมกิจกรรม สัปด�ห์ประกันภัยประจำ�ปี 2562 หรือ Thailand Insurance Expo 2019 ซึ่งจัดโดย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน

โดยมีผู้แทนจากสหประกันชีวิตร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Health Insurance

without Boundaries : InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภ�พ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” ณ ห้องฟีนิกซ์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ร�วิมกิิจกิรรมกีิฬาสัาน์สััมพััน์ธ์ป็ระกัิน์ชีุวิิติ ครั�งทีั� 5

 ร่วมกิจกรรม กีฬ�ส�นสัมพันธ์ประกันชีวิตครั้งที่ 5 ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทภาคีสมาชิก เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทได้ส่งทีมฟุตบอลชาย และกีฑาหญิง วิ่ง 1,500 เมตร และ 400 เมตร

เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
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มอบทุัน์กิารศ่กิษา

สันั์บสันุ์น์ทุัน์กิารศ่กิษาบุติรสัมาชิุกิ สัอ.กิฝัร.

 เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุนการศึกษาและร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก สหกรณ์

ออมทรัพย์กองก�รฝึก กองเรือยุทธก�ร จำ�กัด (สอ.กฝร.) ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ ใช้บริการ

สวัสดิการจากสหประกันชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง
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มอบทุัน์กิารศ่กิษา

สันั์บสันุ์น์ทุัน์กิารศ่กิษาบุติรสัมาชิุกิ สัอ.กิรมสัรรพัาวุิธทัหารเรือ

 ร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุนและร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมสรรพ�วุธทห�รเรือ จำ�กัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ยังเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการสวัสดิการ

ประกันชีวิตกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง
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มอบกิรมธรรม์

สัอ.กิระทัรวิงอุติสัาหกิรรม เชืุ�อมั�น์ให้สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติจัดสัวัิสัดิกิารคุ้มครองสัมาชิุกิ

มอบกิรมธรรม์ สัอ.รพั.สัมุทัรป็รากิาร

 บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) โดย น�ยฐ�ปกรณ์ ภูวม�ส รองกรรมก�รผู้จัดก�ร พร้อมด้วย

น�ยช�ญชัย ต้ังชู รองผู้จัดก�รฝ่�ยตล�ดประกันชีวิต และคณะ เข้ามอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ ดร.ประเสริฐ

ตปนีย�งกูร อดีตเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย กระทรวงอุตส�หกรรม ประธ�นฯ สหกรณ์

ออมทรัพย์กระทรวงอุตส�หกรรม จำ�กัด ในการประชุมคณะกรรมการประจำาเดือนของสหกรณ์ โดยมีคณะ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานฯ สหกรณ์

ได้ฝากให้สหประกันชีวิตเข้ามาดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ตลอดไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) โดยน�งรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร และคณะ 

เดินทางไปมอบกรมธรรม์ ให้แก่ น�ยแพทย์อภิช�ต อัครวิพุธ ประธ�นฯ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสมุทร

ปร�ก�ร จำ�กัด ในงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์แห่งนี้ได้

มีมติให้ใช้สวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิก กับสหประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

ให้แก่สหกรณ์ และสร้างภูมิคุ้มกันความเส่ียงให้กับตัวของสมาชิกเอง ณ สำานักงานสหกรณ์ วันท่ี 7 ตุลาคม 2562
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มอบกิรมธรรม์

สัอ.โรงพัยาบาลิทััน์ติกิรรมคณ์ะแพัทัย์ศาสัติร์มหิดลิ วิางใจให้สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติด่แลิสัมาชิุกิ

สัอ.กิิจกิารบิน์ บริษัทั กิารบิน์ไทัย จำากัิด มั�น์ใจให้สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติด่แลิสัมาชิุกิ

 พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วย 

น�ยสหพล สังข์เมฆ กรรมก�รผู้จัดก�ร น�งรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร และคณะ มอบ

กรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ รองศ�สตร�จ�รย์ สุรินทร์ สูอำ�พัน ประธ�นฯ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ล

ทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศ�สตร์มหิดล จำ�กัด ท่ีมอบความไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิต

คุ้มครองสมาชิกของสหกรณ์ ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์

มหิดล จำากัด กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด 

(มห�ชน) พร้อมด้วย น�งรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร และคณะ เดินทางไปมอบกรมธรรม์หลัก

ให้แก่ กัปตันศิลปิน ห�ญผดุงธรรมะ ประธ�นฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจก�รบิน บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด ท่ีมอบ

ความไว้วางใจและเช่ือม่ันให้สหประกันชีวิต จัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ พร้อม

ช้ีแจงผลประกอบการของบริษัท และตอบข้อซักถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม บริษัท การบินไทย จำากัด A1 อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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สัาน์สััมพััน์ธ์สัหกิิจศ่กิษา ลิาดกิระบัง

 เข้าพบ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสานสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาฝึก

ปฎิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี 40 ปี็ สัหกิรณ์์ออมทัรัพัย์พัระจอมเกิล้ิาพัระน์ครเหนื์อ

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี  40 ปี็ สัอ.กิฟัผู้.

 ร่วมแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้�พระนครเหนือ จำ�กัด ในโอกาสทำาบุญ

ประจำาปี และเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งก�รก่อต้ังสหกรณ์ พร้อมร่วมพิธีสงฆ์และร่วมถวายภัตตาหารเพล

แด่พระภิกษุ ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ สหกรณ์

ออมทรัพย์ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด (สอ.กฟผ.) ในโอกาส ครบรอบ “40 ปี สอ.กฟผ. ก้�วสู่

ทศวรรษที่ 5 อย่�งมั่นคงและยั่งยืน” ณ ศูนย์กีฬากำาธร สินธวานนท์ กฟผ. สำานักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี

แสัดงยิน์ดี 70 ปี็ สัหกิรณ์์ข้าราชุกิารสัหกิรณ์์

ครบรอบ 42 ปี็ สัหกิรณ์์ออมทัรัพัย์กิระทัรวิงศ่กิษาธิกิาร จำากัิด

 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 70 ปี แห่งก�รก่อต้ังสหกรณ์ข้�ร�ชก�รสหกรณ์

จำ�กดั ซึ่งเป็นสหกรณป์ระเภทออมทรพัยแ์ห่งแรกของประเทศไทยทีถ่อืกำาเนิดขึน้ ณ สำานกังานสหกรณขา้ราชการ

สหกรณ์ จำากัด ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้�ยวันสถ�ปน� 42 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

จำ�กัด (สอ.ศธ.) พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี และร่วมพิธีสงฆ์ ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จำากัด กรุงเทพฯ 
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ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี 47 ปี็ สัถาป็น์ากิรมสั�งเสัริมสัหกิรณ์์

 ร่วมแสดงความยินดีกับ น�ยพิเชษฐ์ วิริยะพ�หะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมบริจาคเงินสมทบ

ทุน “มูลนิธิโรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ

47 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดีเปิ็ดสัำานั์กิงาน์ ACCU

 ร่วมแสดงความยินดีกับ สม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (ACCU) ในโอกาส

เปิดสำานักงานแห่งใหม่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) ถนนนครอินทร์ บางกรวย 

นนทบุรี
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ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดี

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดีเปิ็ดอาคารสัำานั์กิงาน์ชุุมนุ์มสัหกิรณ์์ทัหาร จำากัิด

 ร่วมแสดงความยินดี ร่วมพิธีสงฆ์ และร่วม พิธีเปิดอ�ค�รสำ�นักง�นแห่งใหม่ ของชุมนุมสหกรณ์ทห�ร 

จำ�กัด  ซึ่งสำานักงานแห่งใหม่จะทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ทั้งด้านการเงิน และ

วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมงานด้านสวัสดิการกำาลังพลของกระทรวง

กลาโหมอีกด้วย

ร�วิมแสัดงควิามยิน์ดีกัิบสัอ.กิรมทีั�ดิน์ เปิ็ดอาคารสัำานั์กิงาน์ใหม�

 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมร่วมพิธีสงฆ์ และ พิธีเปิดอ�ค�รสำ�นักง�นแห่งใหม่ของ สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำ�กัด  ถนนติวานนท์ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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ต้ิอน์รับพััน์ธมิติรทัางธุรกิิจ

 บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ สม�พันธ์ประกันภัยสหกรณ์ระหว่�ง

ประเทศ (International Cooperative and Mutual Insurance Federation – ICMIF) ให้การต้อนรับ 

เลข�นุก�รบริห�ร และรองประธ�นอ�วุโส จ�ก สม�พันธ์ประกันภัยสหกรณ์ระหว่�งประเทศ สำ�นักง�นภูมิภ�ค

เอเชียและโอเชียเนีย (Asia and Oceania Assocaition : ICMIF AOA) ที่เข้ามาเยี่ยมชม และรับทราบผลการ

ดำาเนินงานของบริษัท ณ อาคารสำานักงานบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

สัหป็ระกัิน์ชีุวิิติเปิ็ดบ้าน์ต้ิอน์รับ ICMIF AOA
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ร�วิมกิิจกิรรมวัิน์ออมแห�งชุาติิ

 ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งช�ติ 2562 ของขบวนการสหกรณ์ไทย ซ่ึงจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 

3,000 คน ณ ห้องประชุม สำานักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และได้จัดแสดง

นิทรรศการผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งนำากิจกรรมไปร่วมเล่นเกมส์แจกของที่ระลึกจากบริษัทอีกด้วย
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ร�วิมโครงกิารจัดตัิ�งชุมรมผู้่้จัดกิารแลิะเจ้าหน้์าทีั�สัอ.
ใน์สัังกัิดสัำานั์กิงาน์ติำารวิจแห�งชุาติิ

 ร่วมโครงการจัดต้ังชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ และจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ 

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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 เข้าร่วมงานสัมมนา และสนับสนุนการจัดสัมมนาเร่ือง “กฏหม�ยสหกรณ์กับกฎหม�ยฉบับใหม่และเกณฑ์

ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์ออมทรัพย์” ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์นครห�ดใหญ่ จำ�กัด เจ้าภาพ

ในการจัดสัมมนา ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด พร้อม

พบปะพูดคุย แนะนำาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ร�วิมสััมมน์าเรื�องกิฎหมายสัหกิรณ์์กัิบกิฎหมายฉบับใหม�ฯ
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 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขตร�ด จำ�กัด จังหวัดตร�ด เพ่ือ

ช้ีแจงถึงฐานะความม่ันคงของบริษัท ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีบริษัทได้จัดให้เป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้กับ

สหกรณ์ต่าง ๆ โดยสหกรณ์พร้อมจะขยายธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์เพ่ือป้องกันความเส่ียงให้กับสหกรณ์และ

สมาชิกให้หลากหลายยิ่งขึ้น

เยี�ยม สัหกิรณ์์ออมทัรัพัย์สัาธารณ์สุัขติราด จำากัิด
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 จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อในยุค

ดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ณ อาคารสำานักงาน บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

อบรมพันั์กิงาน์ ควิามป็ลิอดภัยด้าน์ไซ้เบอร์
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคก�รเขียนหนังสือและ

โต้ตอบเอกส�ร” ให้กับบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

และธุรกิจ และอื่นๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ

จัดอบรม เทัคนิ์คกิารเขียน์หนั์งสืัอแลิะโต้ิติอบเอกิสัาร
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

******************************

     

 ระเบียบวาระการประชุม        หน้า 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        60

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562   63

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562     65

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชี

   สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        82

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2562      84

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท 

   ประจำาปี 2563           88

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

   และอำานาจกรรมการ          91

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและ

   การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี 2563           95

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)       100

          

*****************************************
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ระเบียบว�ระที่ 1 

เรื่องที่ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บ
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 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี 2563 กล่าวทักทายผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมแจ้งว่าโดย

ข้อบังคับบริษัท หมวด 5 ข้อ 44 กำาหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นท้ังหมดจำานวน 

2,096 ราย จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 107,306,270 หุ้น ผลการลงทะเบียน ณ เวลา ........ น. มีผู้เข้าประชุม ........ ราย นับ

จำานวนหุ้นได้ .............. หุ้น ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี

2563 และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนนี้แล้ว (หนังสือบริษัทที่ บมจ.

สห.02.1/ว.5 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ชุดที่ 9 ยังคงยึดมั่นบริหารงานภายใต้เจตนารมณ์แห่งการก่อตั้งบริษัท และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บริหาร

จัดการธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สวัสดิการประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับสหกรณ์และ

สมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงครอบครัว และปวงชน ให้มีเสถียรภาพความมั่นคงในชีวิต

เศรษฐกิจและสังคม 

 2. สหประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตหน่ึงเดียวของขบวนการสหกรณ์ท่ียืนหยัดให้บริการด้านการจัดสวัสดิการประกันชีวิต

เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นับเป็นเวลา 25 ปีแล้วที่บริษัทมีบทบาท

ในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงภัยในรูปแบบสวัสดิการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนบุคคลใน

ครอบครัว ให้บริการด้วยความจริงใจซื่อตรงต่อผู้เอาประกันภัยทุกราย พร้อมท้ังยังได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

รูปแบบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเภทสหกรณ์ให้มากที่สุด โดยการดำาเนินธุรกิจของบริษัทไม่

ได้มุ่งแสวงหาผลกำาไรเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น การได้ดูแลใกล้ชิด

กับสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของจึงถือเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งตลอดมาได้แสวงหาหนทางและวิธีการในการเข้าถึงสหกรณ์ทุกรูปแบบ เพื่อแลก

เปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากสหกรณ์ และนำามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา นำาสู่การบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

 3. เนื่องด้วยในปีนี้จะมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำานวน 3 คน และจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทน

ซ่ึงรูปแบบปฏิบัติเช่นทุก ๆ  ปี ท่ีประชุมใหญ่ฯ จะมอบหมายภารกิจการจัดการเลือกต้ังกรรมการดังกล่าวให้เป็นหน้าท่ีของ “คณะกรรมการ

เลือกตั้งบริษัท (กกต.บริษัท) ปี 2563” โดยแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มิได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จำานวนไม่เกิน 5 คน เพื่อทำาหน้าที่จัดการ

เลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระที่ 7 ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของบริษัทต่อไป
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 โดยประกาศบริษัทท่ี 4/2563 คณะกรรมการสรรหา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี

2563 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และกำาหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 25 มีนาคม

2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ในวันทำาการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัทได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาการประชุมใหญ่ฯ นี้ด้วย

 เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัทมีความพร้อมในการดำาเนินการจัดการเลือกตั้ง ก็ให้นำาความมาแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ฯ เพื่อ

จะได้พิจารณาดำาเนินการเลือกตั้ง โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท

จะกำาหนดต่อไป

 จึงขออนุญาตที่ประชุมใหญ่ฯ แทรกกิจกรรมเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี 2563 นี้ เพื่อดำาเนินการตาม

หลักการและเหตุผลดังกล่าวต่อไป

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

....................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

รับทราบ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี 2563” จำานวน.........คน ประกอบด้วย
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ระเบียบว�ระที่ 2 

เรื่องพิจ�รณ�รับรองร�ยง�น

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท

ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่ฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ตามหนังสือบริษัทที่ บมจ.สห.01.1/ว.30 ลงวันที่ 16 สิงหาคม

พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา หากเห็นว่าบันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วนจะได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ส่งกลับบริษัทภายในวันที่ 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏว่า มีผู้แทนผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จำานวน 2 สหกรณ์ คือ 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำากัด ขอแก้ไขหน้าที่ 23 รายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี 

2562 ลำาดับที่ 5 ข้อความเดิม นายวิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์”

 2. สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จำากัด ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 12 ข้อ 2) บรรทัดที่ 19 ข้อ 

3) บรรทัดที่ 21 ข้อ 2) ข้อความเดิม ...ล้าบาท แก้ไขเป็น “...ล้านบาท”

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเพ่ิมเติมว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี

2562 ดังกล่าว บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาผิด และขอเพิ่มเติมข้อความในระเบียบวาระที่ 6 หน้า 23 ต่อท้ายข้อ 5. ย่อหน้าใหม่ ดังนี้

“เนื่องจากมีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด เสนอขอถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหมายเลข 5

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาย จันทร์ผ่องแสง ออกจากผู้สมัคร โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วย จากนั้นนายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ได้วินิจฉัยแล้วสรุปว่า การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนเวลาของประกาศท่ี 7/2562 คณะกรรมการสรรหาได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท

ประจำาปี 2562 ลงนามโดย พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดำาเนินการว่าได้ส่งศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย ์สมชาย จันทร์ผ่องแสง มาลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริษัท ฉะนั้น

การประสงค์จะถอนจะต้องกระทำาโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์หรือด้วยตนเอง แต่การถอนสมัครรับเลือกต้ัง

ดังกล่าวนี้ กระทำาโดยบอกกล่าวด้วยวาจาจากผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้นที่มิใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงเป็นการขอถอนไม่ถูกต้อง

และยึดถือปฏิบัติตามประกาศรับสมัครดังกล่าวเป็นสำาคัญ....”

 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้นำามติในรายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไป

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามกฎหมายต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำาหนด ซ่ึงนายทะเบียนท้ังสอง

หน่วยงานได้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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 จึงเสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 

ดังกล่าว
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ระเบียบว�ระที่ 3 

เรื่องรับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

ประจำ�ปี 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อเป็นสถาบันการเงินของ

ขบวนการสหกรณ์ และให้บริการทางด้านการประกันภัยแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ท้ังน้ี เป็นท่ีทราบกันดีว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสหกรณ์

จำานวนกว่า 2,000 แห่งจากสหกรณ์ทั้งหมด 7 พันกว่าแห่ง บริษัทจึงมุ่งขยายการตลาดสหกรณ์ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีสมาชิก

สหกรณ์กว่า 10 ล้านคน ทิศทางการขยายงานจะมุ่งเน้นการประกันภัยที่สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่มีการจัดสวัสดิการ

เงินกู้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะการประกันภัยรายบุคคลแบบเฉพาะกาล (ชำาระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว) และการประกันภัย

กลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ขณะที่การขยายธุรกิจสำาหรับการประกันภัยรายบุคคลอื่น ๆ เช่น แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์

และแบบบำานาญมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และการประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา 1 ปี มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยขึ้นให้

สอดคล้องกับการขยายฐานลูกค้าสหกรณ์ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการประกันภัย 

 บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวตามภาคธุรกิจ และมีทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจนในกลุ่มสหกรณ์ ด้านเงินทุน

บริษัทได้ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,073.06 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องในการรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ ใช้งานเพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ผู้เอาประกันให้ดียิ่งขึ้น 

 การดำาเนินงานในปี 2562 บริษัทเผชิญกับความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจ

ประกันภัยกำาลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในหลายเรื่อง อาทิ มาตรฐานบัญชีใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจาก

บริษัทประกันชีวิตด้วยกันเองที่ทำาให้บริษัทต้องบริหารจัดการต้นทุนด้วยความระมัดระวัง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำาคัญ ดังนี้

 1. การดำาเนินงานตลาดประกันชีวิต 

 ในปี 2562 บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานบัญชีที่ต้องประเมินความ

เพียงพอของหนี้สินเพิ่ม การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 การรักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ

สภาวะอัตราดอกเบี้ยลดลงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ออกจำาหน่ายให้

สอดรับกับกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงมุ่งให้บริการประกันชีวิตในตลาดสหกรณ์ผู้เป็นผู้ถือหุ้นและร่วมขบวนการด้วยกันเป็นลำาดับแรก 
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 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีหลากหลายสำาหรับให้สหกรณ์ และบุคคลท่ัวไปได้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสมโดยบริษัทมีนโยบาย

ขยายการทำาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ

องค์กรอื่น ๆ  เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำาหรับสมาชิก บุคคลในครอบครัว ตลอดจนผู้ค้ำาประกัน และลดปัญหาหนี้ค้างชำาระแก่สหกรณ์

และองค์กรผู้ ให้กู้ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปเก็บออมเงินควบคู่กับความคุ้มครอง สำาหรับใช้จ่ายยามเกษียณ หรือเป็นเงิน

มรดกด้วยการประกันชีวิตสะสมทรัพย์หรือตลอดชีพ ตลอดจนประกันภัยกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานสำาหรับสมาชิก คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์/องค์กรอีกด้วย เพื่อให้การบริการประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีบุคลากรด้านการตลาดซึ่ง

เป็นเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ผู้บริการงานขายท่ีบริษัทมอบหมาย ตลอดจนตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต/ธนาคารท่ีได้รับการแต่งต้ัง

จากบริษัทให้ทำาหน้าที่แนะนำา เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อสหกรณ์/องค์กร ทั้งนี้สหกรณ์และองค์กรให้การตอบรับและใช้บริการการ

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นอย่างดี

 ผลการขยายการตลาดประกันชีวิตในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับจำานวน 515.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับ

748.61 ล้านบาท ด้วยการปรับลดการรับประกันภัยกลุ่มขนาดใหญ่ลงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งลดภาระผูกพัน

และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยกลุ่มได้อย่างมาก ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทให้มีกำาไรประจำาปีเพิ่มขึ้น

 2. ผลกระทบต่อการลงทุน

 แนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีอ่อนตัวลง จนทำาให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลขยายกรอบการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย มุ่งกระตุ้นศักยภาพการแข่งขัน การรับมือกับ

ภาวะอัตราดอกเบ้ียต่ำาและค่าเงินบาทแข็ง จึงได้ดำาเนินการปรับปรุงประกาศเรื่องการลงทุนฯ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย

ไทยและตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยมีการลงทุนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับลักษณะความเส่ียง และ

ภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ ในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ

อสังหาริมทรัพย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยี อีกทั้งการเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการใช้โอกาสใน

ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำาและค่าเงินบาทที่แข็งค่าให้เป็นประโยชน์ เพราะจะทำาให้ต้นทุนในการลงทุนในต่างประเทศลดลง โดยประกาศการ

ลงทุนที่มีการแก้ไขปรับปรุงนี้มีสาระสำาคัญ 5 ประการ คือ

 (1) เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จากปัจจุบันอนุญาตให้ธุรกิจประกันภัยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ท่ีร้อยละ 15 ของ

สินทรัพย์ลงทุน ให้ขยายสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน บรรเทาปัญหาการบริหาร

สินทรัพย์ให้สอดคล้องกับหนี้สินและภาระผูกผันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย (Asset-Liability Management) สำาหรับธุรกิจประกันชีวิต รวมถึง

เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำาไรจากการลงทุนของธุรกิจประกันภัยไทย

 (2) เพ่ิมประเภทของสินทรัพย์ลงทุน โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่

จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยขยายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าวจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของ

สินทรัพย์ลงทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และลดการกระจุกตัวในการลงทุน

ของธุรกิจประกันภัย

 (3) ขยายโอกาสในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย โดยอนุญาตให้บริษัทลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจท่ีจัดต้ังข้ึน

เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลหรือกิจการท่ีเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง (Long-term care) ในประเทศไทย

และกำาหนดมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์การรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เกิด Ecosystem ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
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 (4) เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการดำาเนินธุรกิจ

ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย สำานักงาน คปภ. จึงได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเทคโนโลยี

ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย โดยมีมูลค่าของการลงทุนไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ลงทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และอีกนัยหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท Start up สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับมหภาค

 (5) ได้ผ่อนปรนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยให้บริษัทดำาเนินการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนตามระดับความม่ันคงของฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดความสะดวกและยืดหยุ่นในการลงทุนในต่างประเทศ

ซ่ึงหากบริษัทมีสัดส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ต่ำากว่าร้อยละ 250 ผ่อนปรนให้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างน้อย

ร้อยละ 75 หากสัดส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแต่ร้อยละ 250 แต่ไม่ถึงร้อยละ 380 ให้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหากสัดส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแต่ร้อยละ 380 ขึ้นไป บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 การลงทุนในปี 2562 มีความผันผวนค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้ (Thai BMA) และการซื้อขาย

ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ Government Bond Yield รุ่นอายุ

5 ปี และ 10 ปี แตะระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสิงหาคมที่ระดับ 1.34% และ 1.43% เช่นเดียวกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน

(กนง.) ที่มีมติเมื่อ 7 สิงหาคม 2562 ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ เมษายน 2558 จาก 1.75% เป็น 1.5% จากนั้น

มีมติปรับลดลงอีกครั้งในการประชุมรอบเดือนพฤศจิกายน ทำาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับต่ำาที่สุดที่ 1.25% นับตั้งแต่ปี

2551 ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ส่วนทางด้านดัชนีหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันโดยปรับตัวลดลงตลอดช่วงคร่ึงปีหลัง

ของปี 2562 และปิดท่ีระดับ 1,579.84 จุด ณ ส้ินปี 2562 ปัจจัยท่ีมีผลรุนแรงท่ีสุดต่อเศรษฐกิจคงจะหนีไม่พ้นการแพร่ระบาดของ Corona virus

(Covid-19) ในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหานี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการ

พึ่งพารายรับจากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

 3. ผลกระทบต่อมาตรฐานบัญชีใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำาหนดทางเลือกสำาหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่อง

มือทางการเงินเป็นการช่ัวคราวหากกิจการเข้าเงื่อนไขท่ีกำาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี โดยให้ผู้รับประกันภัย

สามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย สำาหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม

2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข้อ

ยกเว้นดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวอย่างไร และเปรียบเทียบข้อมูล

ของกิจการที่ยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวกับกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
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 ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบเงื่อนไขการนำาข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว่าบริษัทเข้าเงื่อนไขในการเลือกใช้

ข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าว ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้เลือกถือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง

การเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563 รวมทั้งส่ง

เสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เกิด Ecosystem ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

 รายได้สำาหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 685.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.33 จากปี 2561 โดยมีเบี้ยประกันรับสุทธิจำานวน 557.50 ล้าน

บาท ลดลง 136.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.63 รายได้จากการลงทุนรวมท้ังหมด 124.97 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 96.04 ล้านบาท หรือร้อยละ

331.92 และรายได้อื่นจำานวน 3.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายปี 2562 จำานวนทั้งสิ้น 569.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.55 จากปี 2561 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำานวน 476.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.46 และค่าใช้จ่ายดำาเนินงานจำานวน 92.43 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 16.09  

 ฉะนั้น ปี 2562 บริษัทมีกำาไรก่อนภาษีที่ 116.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำาไรก่อนภาษีของปี 2561 ที่ 80.71 ล้านบาท กำาไร

ก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 35.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.31

 ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) สำาหรับ ปี 2562 
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 ทางด้านความม่ันคงในฐานะทางการเงินของบริษัท เมื่อพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio-CAR) 

ปี 2562 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 501.87 ในขณะท่ีกฎหมายกำาหนดอยู่ท่ีระดับร้อยละ 120 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดถึง 4 เท่า

 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำานวน 299.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ปี 2561 ลดลงจำานวน 287.77 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.96 เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ จำานวน 215.85 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ ปี 2561 เพิ่มขึ้น 

54.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.17

 เบี้ยประกันภัยรับ

 สำาหรับปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจำานวน 515.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ปี 2561 ลดลง

จำานวน 232.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 31.10 ซึ่งการลดลงของเบี้ยประกันที่เป็นผลมาจากบริษัทลด

การรับประกันภัยสัญญาระยะสั้นจากช่องทางนายหน้าลง

 กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

 สำาหรับกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยก่อนหักสำารองประกันภัยแยกตามสัญญาประกันภัยระยะสั้น ปี 2562 เปรียบเทียบ

กับกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ปี 2561 ท่ี 237.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 112.70 ล้านบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.35 สำาหรับสัญญา

ประกันภัยระยะยาว ปี 2562 บริษัทมีกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ที่ 36.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2561 เพิ่มขึ้น 22.44 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 154.98
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 รายได้จากการลงทุน

 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 79.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนรวม ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 6.85 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.38 โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 79.76 ล้านบาท มีผลกำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนจำานวน (5.03) ล้านบาท และ

กำาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมจำานวน 50.26 ล้านบาท

25622561

299.96

587.73

215.85

160.88

ยอดรวม

515.81

ยอดรวม

748.61

เบี้ยปีต่อ

เบี้ยปีต่อ

เบี้ยประกันภัยรับ

หน่วย : ล้านบาท

เบี้ยปีแรก

เบี้ยปีแรก
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 ค่าใช้จ่าย

 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่สำาคัญในระหว่างปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของปี 2562 ลดลง 87.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.46 โดยลดลงจาก 563.92 ล้านบาท 

    ในปี 2561 เป็น 476.75 ล้านบาทในปี 2562

    1) รายการ “สำารองประกันภัยสำาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน” เพิ่มขึ้น 73.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 

       203.94 จาก 36.27 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 110.25 ล้านบาทในปี 2562 

    2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนลดลง 16.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96 จากจำานวน 270.58 

       ล้านบาท เป็น 254.44 ล้านบาท ในปี 2562 ทั้งนี้แบ่งเป็น

  • การลดลงของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที่ลดลงจำานวน 21.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.21 ซึ่งส่วนใหญ่

     เกิดจากการลดลงของค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำานวน 12.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.66

  • การเพิ่มขึ้นของสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม จำานวน 18.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.31 ซึ่ง

     ส่วนใหญ่เกิดจากสินไหมมรณกรรมระยะสั้นและเงินครบกำาหนด

     3) ค่าจ้างค่าบำาเหน็จ ลดลงจำานวน 59.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.00 จาก 146.10 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 86.19 

        ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงตามเบี้ยประกันภัยรวมที่ลดลงและนโยบายบริษัท

 2. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของปี 2562 เพิ่มขึ้น 12.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.09 จาก 79.62 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 

    92.43 ล้านบาทในปี 2562

 สรุปฐานะการเงิน ของบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 156.69 

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.17 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัท ซื้ออาคารสำานักงานบริษัทแห่งใหม่ 

 หนี้สิน 

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.79 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสำารองประกันภัยที่เพิ่มขึ้น จำานวน 112.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.50 และการลดลงของหนี้จากสัญญาประกันภัย

อื่นและหนี้สินอื่น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 117.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.38 จาก 1,025.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 

1,142.79 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน 117.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ซึ่งเป็นผลมาจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 84.99 ล้านบาท
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน 69.38 ล้านบาท และ 62.66 ล้านบาท

โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจำานวน 6.72 ล้านบาท และลดลง 2.85 ล้านบาท ในระหว่างงวด 2562 และ 2561 ตามลำาดับ โดยการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานและกิจกรรมลงทุนเนื่องจากบริษัทขายสินทรัพย์ลงทุนเพื่อซ้ืออาคารสำานักงาน

บริษัทแห่งใหม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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 กระแสเงินสดสำาหรับปี 2562 ได้มาในกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 160.00 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีกระแสเงินสดใช้ไป ใน

กิจกรรมดำาเนินงานจำานวน (1.57) ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจาก

 1) เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง จำานวน 528.24 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 213.32 ล้านบาท จากปี 2561 

    ที่ 741.56 ล้านบาท

 2) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับและรายได้จากการลงทุนอื่น จำานวน 81.65 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 

    15.21 ล้านบาท

 3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ่มขึ้น 10.15 ล้านบาท จาก 257.53 

    ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 267.70 ล้านบาท ในปี 2562 

 4) ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง ลดลง 50.17 ล้านบาท จาก 142.02 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 91.85 

    ล้านบาท ในปี 2562

 5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ลดลง 85.00 ล้านบาท จาก 110.81 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 25.81 ล้านบาท ในปี 2562

 6) ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น 43.92 ล้านบาท จาก 59.63 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 103.55 ล้านบาท ในปี 2562

 7) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 152.00 ล้านบาท จาก 1.28 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 153.28 ล้านบาท ในปี 2562 

    เนื่องจากซื้ออาคารสำานักงาน, ยานพาหนะและอุปกรณ์

*1

*1 ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 120% เพื่อให้สอดคล้องกับ Supervisory CAR

/
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 เหลียวหลังแลหน้า จากขาดทุนสู่กำาไร จ่ายปันผลได้หรือไม่

 ธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว เบ้ียประกัน

ชีวิตที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัททั้งหมด บริษัทจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็นสำารองประกันภัย เพื่อ

รองรับการชดใช้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเงินสำารองประกันภัยดังกล่าวเป็นการคำานวณจากสถิติที่ผ่านมา และ

สมมติฐานที่บริษัทกำาหนดขึ้น ดังนั้น ในการคำานวณผลกำาไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงต้องมั่นใจบริษัทจะ

สามารถประกอบธุรกิจได้ ในระยะยาว โดยคำานึงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงาน สภาพธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน โดยการจ่ายเงินปันผล

จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของบริษัท ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในขณะที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้เอา

ประกันภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 32 กำาหนดให้การคำานวณผลกำาไรของบริษัทว่ามีหรือไม่ และเท่าใด เพื่อประโยชน์

ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน คือเลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งเลขาธิการได้ออกประกาศแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการคำานวณผลกำาไร

ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

และเงื่อนเวลา ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วยังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนอีกด้วย

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการ

ดำาเนินงานของบริษัท ประจำาบัญชี 2562 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกิจการบริษัทตามที่ได้นำาเสนอ

 จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบว�ระที่ 4 

เรื่องพิจ�รณ�งบดุล และบัญชีกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลประจำาปีและบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีประจำาปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามท่ีปรากฏในงบการเงินได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนดทุกประการท้ังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารงบการเงินท่ีได้นำาส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาก่อนหน้าน้ี ตามหนังสือท่ี

บมจ.สห.02.1/ว.3 ลงวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมท้ังได้สำาเนาแจกเพ่ิมเติมในท่ีประชุมวันน้ี้ี

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไร

ขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้เสนอดังกล่าว

 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
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ระเบียบว�ระที่ 5 

เรื่องพิจ�รณ�ก�รจ่�ยเงินปันผล

ประจำ�ปี 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2562

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล กฎหมายมหาชน ม.115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไรจะกระทำามิได้ ใน

กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และวรรคสี่กำาหนดว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำาภายในหนึ่งเดือน

นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี สำาหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 32 บัญญัติ

ให้การคำานวณผลกำาไรของบริษัทว่ามีหรือไม่และเท่าใดเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียน ท้ังข้อบังคับบริษัท ข้อ 60 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และ เงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เฉพาะหุ้นบุริมสิทธ์ิ การจ่ายเงินปันผล

น้ันต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 ธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว

เบ้ียประกันชีวิตท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทท้ังหมด บริษัทจึงต้องจัดสรรเบ้ียประกันภัยไว้เป็นสำารองประกันภัย

เพื่อรองรับการชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงเงินสำารองประกันภัยดังกล่าวเป็นการคำานวณจากสถิติท่ีผ่านมา 

และสมมติฐานท่ีบริษัทกำาหนดข้ึน ดังน้ัน ในการคำานวณผลกำาไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงต้องม่ันใจ

บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้ในระยะยาว โดยคำานึงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงาน สภาพธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน โดยการจ่าย

เงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อความม่ันคงของบริษัท ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการ

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติในการขอรับความ

เห็นชอบการคำานวณผลกำาไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ท่ีต้องเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา 

โดยสรุปดังน้ี

คุณสมบัติของบริษัท

 (1) ต้องมีฐานะการเงินและการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 

        - มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) มากกว่าร้อยละ 200

        - มีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำารองประกันภัยมากกว่าร้อยละ 110

        - มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก

        - มีสินทรัพย์ท่ีจัดสรรไว้สำาหรับหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญาเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ

        (2) มีกำาไรสุทธิ ณ ส้ินปี รวมงวดบัญชีท่ีจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

       - มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

       - มีการจัดทำาประมาณการงบการเงิน/ประมาณการ CAR อย่างน้อย 3 ปี
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        (3) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสอดคล้องกับความสามารถในระยะยาว

       (4) จัดทำาประมาณการงบการเงินและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจ 

     ลักษณะ และความซับซ้อนธุรกิจ โดยผู้สอบบัญชีและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรอง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคำานวณผลกำาไรของบริษัท

 - ต้องมีอัตราส่วน CAR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 

 - มีอัตราส่วน CAR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 และมีกำาไรเป็นบวกภายหลัง Stress Test โดย

        - ทดสอบผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงิน การดำาเนินงานภายหลังการจ่ายปันผลมากกว่า 1 ปีข้างหน้า

        - กำาหนดปัจจัยใช้ทดสอบ คืออัตราดอกเบ้ียท่ีลดลงจาก Yield Curve อัตราร้อยละ 1 และความเส่ียงอื่น

  นอกจากอัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทอีกหน่ึงปัจจัย

        - นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องรับรอง Stress Test และสมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำาหนดจำานวนเงินปันผล

 - เงินปันผลต้องไม่เกินกำาไรสุทธิในงวดท่ีขอจ่าย หักกำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealized Gain) ซ่ึงนายทะเบียนอาจกำาหนด

   ให้หักด้วยรายการอื่นใดด้วยก็ได้

 - ต้องเป็นกำาไรท่ีปรากฏในงบการเงินสำาหรับรอบปีท่ีล่วงมาท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชี

 - การกำาหนดจำานวนเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อฐานะการเงินและการดำาเนินงานของบริษัท และต้องได้การรับรองโดยนัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัย + ให้บริษัทดำาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี

   9 (IFRS9) และฉบับท่ี 17 (IFRS17) ท่ีจัดทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องได้รับการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ผลการดำาเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 

 กำาไรสุทธิประจำางวด       117,115,842.40

     หัก ขาดทุนสะสม        (53,366,271.18)    63,749,571.22

      หัก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Capital Gains)       50,256,387.20

    กำาไรสุทธิคงเหลือ            13,493,184.02

     หัก สำารองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)   = 5%             674,659.20

 คงเหลือกำาไรที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้         12,818,524.82

 จำานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำาระแล้ว                                107,306,270.00

 เงินปันผลต่อหุ้น                       0.119

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในปีที่บริษัทมีกำาไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

การจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและการดำารงเงินกองทุนตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและแผนธุรกิจของ

บริษัท และคำานึงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงานของบริษัท ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และผลตอบแทนของ

ผู้ถือหุ้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน และผลการ

ดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล

การดำาเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

....................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบว�ระที่ 6 

เรื่องพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนด

สินจ้�งค่�สอบบัญชี ประจำ�ปี 2563



สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน 89

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดสินจ้างค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2563

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำาหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำาโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และข้อ 57 ซึ่งมีอำานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท

ตรวจสอบและรับรองงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด รวมถึงการทำารายงาน ชี้แจงการตรวจสอบ และให้ความเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 บริษัทได้ดำาเนินการประกาศสรรหาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำาปี 2563 ได้บริษัทท่ีรับสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อกำาหนดท่ีทาง สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด กับท้ังได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และกรรมการบริษัทแล้ว คือ บริษัท สำานักงานสอบบัญชีกมลบวร จำากัด โดยนายกมล พิกุลสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7184 และนายสมบัติ บุญสุทัศน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8064 ได้เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบ

บัญชี และการตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงประจำาปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,115,000 บาท ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการสอบบัญชี การตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล การตรวจสอบและรับรองงบการ

เงินประจำาปี รวมถึงการตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) ประจำาปี 2563 

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม

 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอ บริษัท สำานักงานสอบ

บัญชีกมลบวร จำากัด โดยนายกมล พิกุลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7184 และนายสมบัติ บุญสุทัศน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 8064 ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปี 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และอนุมัติ

สินจ้างค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นจำานวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
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มติที่ประชุม
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 บริษัท สำานักงานสอบบัญชี กมลบวร จำากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และ การตรวจสอบรายงานการดำารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ประจำาปี 2563 เพียงแห่งเดียวในราคาเท่ากับสองปีที่ผ่านมา โดยไม่มีผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนองาน 

 ในการเสนอค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับผู้เสนอรายอื่นของปีก่อน  เป็นดังนี้

             ค่าธรรมเนียม ปี 2563       เทียบกับรายอื่นที่เคยเสนอราคา  

             ของ บริษัท สอบบัญชี           

             กมลบวร จำากัด          ปี 2559  ปี 2558  

   ขอบเขตงานและค่าธรรมเนียม         

   1. งานสอบบัญชี         

       1.1 สอบทานงบการเงิน         

        ไตรมาสที่1/2563         95,000.00          120,000.00         150,000.00 

        ไตรมาสที่2/2563         95,000.00          120,000.00          95,000.00 

        ไตรมาสที่3/2563         95,000.00          120,000.00          95,000.00 

           285,000.00         360,000.00         340,000.00 

       1.2 งบการเงินประจำาปี 2563       500,000.00          650,000.00         500,000.00

   รวม 1            785,000.00        1,010,000.00         840,000.00

   2. รายงานการดำารงเงินกองทุน         

        2.1 งวด 30 มิถุนายน 2563       165,000.00          150,000.00         100,000.00

        2.2 งวด 31 ธันวาคม 2563       165,000.00          270,000.00         230,000.00

   รวม  2        330,000.00         420,000.00         330,000.00

   รวม 1 + 2      1,115,000.00        1,430,000.00       1,170,000.00

   ราคาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมในการออกรายงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ ค่าท่ีพัก

   และอื่น ๆ (ถ้ามี)         

   เงื่อนไขการชำาระเงิน :-        

     - เมื่อตอบรับ (1,115,000x20%)          223,000.00    

   - เมื่อสอบทานไตรมาสที่ 1 เรียบร้อย (95,000x80%)        76,000.00    

   - เมื่อสอบทานไตรมาสที่ 2 และ RBC Q2 เรียบร้อย       208,000.00    

     (95,000+165,000) x 80%        

   - เมื่อสอบทานไตรมาสที่ 3 เรียบร้อย (95,000x80%)        76,000.00    

   - ตรวจสอบงบการเงิน และ RBC ประจำาปีเรียบร้อย        532,000.00

     (500,000+165,000) x 80%        1,115,000.00
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ระเบียบว�ระที่ 7 

เรื่องพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�ร

ซึ่งต้องออกต�มว�ระ และอำ�น�จกรรมก�ร
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และอำานาจกรรมการ

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 “การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนให้นับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันแต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้” 

และข้อ 25 กำาหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญทุกปี ให้ผู้เป็นกรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำาแหน่ง จำานวนหนึ่งในสาม

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก” 

ในปีนี้ มีกรรมการพ้นตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ประกอบด้วย

  (1) นายเผด็จ มุ่งธัญญา

  (2) นายประกิต พิลังกาสา

  (3) นางกรรณิการ์ อัคคะพู

 ฉะนั้น ที่ประชุมใหญ่ต้องดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีผู้แทน

สหกรณ์ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท และโดยประกาศบริษัทฉบับที่ 4 /2563 

คณะกรรมการสรรหาได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับสมัครต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการทำางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการได้ตามข้อบังคับ

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรนำาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

  (1) กำาหนดให้มีกรรมการบริษัทจำานวนคงเดิมคือ 10 คน  

  (2) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน โดยมีวาระการดำารง

      ตำาแหน่ง 3 ปี

  (3) การเลือกตั้งกรรมการกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องใช้คะแนนเสียงของตน

      ที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

      ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนมี 2 กรณี ดังนี้ 

      (3.1) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำานวนเกินกว่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ ในการ
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เลือกตั้งครั้งนี้ (เกิน 3 คน) ให้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำานวนที่จะพึงมีได้ ในการ

เลือกตั้ง และให้เลือกเป็นรายบุคคลโดย

      • ให้ที่ประชุมเลือกและแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้น (ที่มิได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง) จำานวนไม่เกิน 5 คน

เพื่อเป็น “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี พ.ศ. 2563” ให้ทำาหน้าที่จัดการการเลือกตั้งจนแล้วเสร็จ และนำารายงานผล

การเลือกตั้งเสนอผ่านประธานที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบพร้อมรับรองผลการเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการบริษัท ตามที่ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมใหญ่แทรกกิจกรรมเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัทปี พ.ศ. 

2563 ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว 

      • เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ประจำาปี 2563 มีความพร้อมในการเลือกตั้ง ก็ให้นำาความแจ้ง

ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้พิจารณาดำาเนินการจัดการเลือกต้ังและขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง ตามกระบวน

การ ขั้นตอน รูปแบบ ที่คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี พ.ศ. 2563 กำาหนด

      • ประธานกรรมการเลือกตั้งบริษัท ประจำาปี 2563 และคณะรายงานสรุปกระบวนการจัดการเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2563 

      - รูปแบบและขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการ

      - เขตและคูหาเลือกตั้ง

      - วิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

      - ระยะเวลาการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

      - สรุปรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2563 (ติดประกาศหน้าเขต

        เลือกตั้ง)

      - สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ปี 2563 จะติดประกาศหน้าเขตเลือกตั้ง และแจ้งต่อประธานที่

        ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อประกาศผลและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

เลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

      (3.2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำานวนไม่เกินกว่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ ใน

การเลือกตั้งครั้งนี้ (3 คน) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดโดยจะนับคะแนน ดังนี้

      • จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำาคะแนน

เสียงดังกล่าวหักออกจากจำานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระ

นี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำาเนินไปได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

      • ผู้ถือหุ้นคนใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่

บริษัทจัดให้ ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวด้วยการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนน
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 จึงเสนอเพื่อพิจารณาดำาเนินการ
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มติที่ประชุม
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ระเบียบว�ระที่ 8 

เรื่องพิจ�รณ�ยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ก�รเสนอข�ย และก�รจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี 2563
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปี 2563

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น

จำานวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) คิดเป็นหุ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(สิบบาท) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 กำาหนด

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อกิจการของบริษัทบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของ

บริษัท อีกท้ังเป็นการกำาหนดกรอบและแนวทางในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามมาตรา 136 – 138

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพ่ิมทุนและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี พ.ศ. 

2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอโดยใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 (1) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ปี 2563 จำานวน

เดิม คือ 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)

 (2) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ที่ยังไม่ได้เสนอขาย ยังไม่

ได้ ใช้สิทธิ จำานวน 92,693,730 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) จำานวน 926,973,00 บาท และจัดสรรเพ่ิมทุนท้ังหมด เสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่ก่อนก็ได้ ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นรายเดิม ให้

จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำากัด และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

 (3) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติมอบอำานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำานาจดำาเนินการ กำาหนดจำานวนหุ้นที่เสนอขายใน

แต่ละคราว วันและเวลาท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ 

 จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำาเนินการ

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบว�ระที่ 9 

เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

******************

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)

 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยปกติบริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ปีละ 1 คร้ัง ภายใน 4 เดือน นับแต่

วันสิ้นปีทางบัญชี ฉะนั้น โอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้น ทั่วประเทศจะได้มาประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เหมือนในวันน้ีจึงมีไม่บ่อยนัก 

 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานของ สหประกันชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงวันนี้ ครบ 25 ปี ผ่านประสบการณ์ที่มีทั้งทุกข์

สุข สมหวัง แต่เพราะเราชาวสหกรณ์ไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งสหกรณ์ผู้ถือหุ้น และสหกรณ์ผู้ ใช้บริการ ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน เลือกใช้

บริการ พร้อมอยู่เคียงข้างกันด้วยดีเสมอมา ข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จนทำาให้บริษัทเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

แนวคิดในการมุ่งสร้างสรรค์สมาชิก ให้สหกรณ์ได้รับสวัสดิการความคุ้มครองภัยที่ดี มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง สมดังเจตนารมณ์แห่ง

การจัดต้ังบริษัท เพราะเราระลึกเสมอว่า “หากไม่มีทุกท่านท่ีคอยให้การสนับสนุน..ก็คงไม่มีสหประกันในวันน้ี”

 ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้ถือหุ้นเสนอแนะแนวทางการสร้างเสริมธุรกิจ ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และวิธี

ปฏิบัติของระบบสหกรณ์ ตลอดจนไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายของธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึงบริษัทจะได้รวบรวมประเด็นท่ีสำาคัญและมีความ

เป็นไปได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ชุดใหม่ รับไปพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมแนวทางการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทต่อไป

 จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ และโปรดให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ในเชิงสร้างสรรค์ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป ขอขอบคุณ

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 เมื่อไม่มีผู้ ใดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญฯ และคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้แทนสหกรณ์

ผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันน้ี จึงขอปิดการประชุม และเรียนเชิญรับประทานอาหาร

เลิกประชุมเวลา ......................... น.
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