














































































บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255738

โครงสร�างผู�ถือหุ�น
ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

 1 MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.* 24.35
 2 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 13.14
 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7.66
 4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4.63
 5 นายชาตรี โสภณพนิช 3.77
 6 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด 3.71
 7 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3.37
 8 กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 2.73
 9 นายเชิดชู โสภณพนิช 2.69
 10 เด็กชายกองภพ ลิมทรง 2.41

ลำดับที่ รายชื่อ สัดส�วนการถือหุ�น (%)

*บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จำกัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผาน MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.

โครงสร�างการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 6 ชุด 
ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถูกแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพYอชวยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญตามความจำเปน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย
1. คณะกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหน[งหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ในการดำเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซYอสัตยสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
และไดมอบหมายใหผูบริหารบริษัทปฎิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ เชน กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการชุดยอย เปนตน 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการท่ีไมเปน
ผูบริหาร 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการท่ีมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรมีจำนวน 12 คน ซ่ึงเกินกวาก่ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ตามรายชYอดังนี้

โครงสร�างผู�ถือหุ�นและการจัดการ



39บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน�ง

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาท่ีเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท

 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ
 3 นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการอิสระ
 4 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการอิสระ
 5 รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ
 6 นายประพันธ อัศวอารี  กรรมการอิสระ
 7 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ
 8 นางรัชนี นพเมือง กรรมการ
 9 นางสาวพจณี คงคาลัย กรรมการ
 10 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ
 11 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ
 12 นายคาซึฮิเดะ โทดะ กรรมการ
 13 นายนาโอกิ บัน กรรมการ
 14 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการ
 15 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชTอผูกพันบริษัทคือ นายเชิดชู โสภณพนิช นายชัย โสภณพนิช นายโชน โสภณพนิช นายศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป และนายทาเคชิ ฟูกูดะ  สองคนลงลายมือชTอรวมกัน

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถือ
 หุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซTอสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
2. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกิจการบริหารและการจัดการใหเปนไปตาม
 นโยบายท่ีไดรับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผูจัดการใหญ และคณะกรรมการอTนตาม
 ความเหมาะสม
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชTอกรรมการซ่ึงมีอำนาจลงลายมือชTอผูกพันบริษัท และ/หรือการทำนิติกรรมตางๆ แทนบริษัท 
 พรอมทั้งกำหนดเงTอนไขในการลงลายมือชTอผูกพันบริษัทของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกำหนดตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดทั้งป เพTอใหกรรมการสามารถจัดเวลา
การเขารวมประชุมไดทุกครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการแตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม เพTอใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
กอนการประชุม ทั้งนี้กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรTองเขาสูวาระการประชุมได โดยแจงตอเลขานุการคณะกรรมการเพTอดำเนินการ
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุม 8 คร้ัง โดยเปนวาระปกติ จำนวน 6 คร้ัง และเปนการประชุมวาระพิเศษ จำนวน 2 คร้ัง
โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปดังนี้



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255740

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน�ง การเข�าร�วมประชุม ช�วงวาระการดำรงตำแหน�ง
 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ 8/8 27 เม.ย. 2555 - เม.ย. 2558
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 8/8 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 3 นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการอิสระ 7/8 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 4 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการอิสระ 8/8 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 5 รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย* กรรมการอิสระ 6/8 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 6 นายประพันธ อัศวอารี* กรรมการอิสระ 5/8 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 7 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ 6/8 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 8 นางรัชนี นพเมือง กรรมการ 7/8 27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 9 นางสาวพจณี คงคาลัย กรรมการ 6/8 26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
 10 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ 8/8 27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 11 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 8/8 30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560
 12 นายคาซิฮิเดะ โทดะ* กรรมการ 6/8 27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 13 นายนาโอกิ บัน กรรมการ 8/8 27 เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 14 นายทาเคชิ ฟูกูดะ  กรรมการ 8/8 26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
 15 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 8/8 30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560

หมายเหตุ : * รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ แทน คุณปราโมช พสุวัต ท่ีออกตามวาระ เมOอวันท่ี 30 เมษายน 2557      
 * คุณประพันธ อัศวอารี ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ แทน คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข ที่ออกตามวาระ เมOอวันท่ี 30 เมษายน 2557                             
 * คุณคาซึฮิเดะ โทดะ ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ แทน คุณยุทากะ ฮิเดกูชิ ที่ลาออก เมOอวันที่ 14 มีนาคม 2557

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา
ใน 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เปาหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณอยางตอเนOอง เพOอใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และมติท่ีประชุม
ผูถือหุน ดวยความซOอสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
นอกจากนี้ เพOอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพOอใหเปนไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปละ 
1 คร้ัง ท้ังในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน และไดนำผลการประเมินมาวิเคราะหเพOอนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานตอไป

การฝกอบรมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ไดศึกษาและอบรมเพOอเพิ่มพูนความรู ถึงหลักการของการกำกับกิจการที่ดี ตลอดจนบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึ่งในป 2557 นี้ มีกรรมการเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก นางสาวพจณ ีคงคาลัย ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และในปจจุบันมีกรรมการบริษัท
ที่ผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกรรมการรวมจำนวน 9 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 15 ทาน โดยมีรายละเอียด
ประวัติการฝกอบรมของคณะกรรมการแตละทาน สรุปดังนี้

โครงสร�างผู�ถือหุ�นและการจัดการ



41บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

รายชื่อ ตำแหน�ง หลักสูตร

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง

 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ รุน 60/2548 รุน 4/2546 รุน 6/2548 -
 นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการอิสระ รุน 98/2551 รุน 4/2548  - -
 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการอิสระ รุน 26/2546  -  - -
 นายประพันธ อัศวอารี กรรมการอิสระ รุน 101/2551  - รุน 21/2550 -
 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ รุน 16/2545  -  - รุน 10/2547
 นางสาวพจณี คงคาลัย  กรรมการ รุน 198/2557  -  - -
 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ รุน 176/2556  -  - -
 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ รุน 80/2549  -  - -
 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ รุน 142/2554  -  - -

DCP* DAP* ACP* RCP*

*DCP : Director Certification Program  *DAP : Director Accreditation Program
*ACP : Audit Committee Program  *RCP : Role of the Chairman Program

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาท่ีเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการท้ังส้ิน 15 คน ซ่ึงถือเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไดกำหนดนิยาม 
"กรรมการอิสระ" ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 เรUอง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับท่ี 2) 

หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณจาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของบริษัท
อยางเพียงพอ เพUอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท แลวแตกรณี

2. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยการจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรายนามดังนี้

 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการบริหาร
 3 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการบริหาร
 4 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการบริหาร
 5 นายโชน โสภณพนิช กรรมการบริหาร
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ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวัฒน ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำนาจหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน หรือนโยบายคำส่ังใดๆ ท่ีคณะกรรมการ
 บริษัทกำหนด และใหมีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ตามปกติและอันจำเปนแกการบริหารกิจการของบริษัทเปนการ
 ทั่วไป ตามกรอบอำนาจหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ นอกจากนั้นใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองขอพิจารณา
 ตางๆ ท่ีจะไดมีการนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพTอพิจารณาอนุมัติและ/หรือพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว ในขอบังคับ
 หรือคำส่ังของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
2. คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพTอทำหนาที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอตอคณะ
 กรรมการบริหาร หรือเพTอใหดำเนินงานใดอันเปนประโยชนตอการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพTอใหดำเนินการใดแทนตามท่ี
 ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารได

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา    
ในป 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 คร้ัง เพTอควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในดานตางๆ รวมถึงพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังชวยพิจารณากลั่นกรองเรTองตางๆ ที่มีความ
สำคัญตอกลยุทธการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพTอนำเสนอตอคณะกรรมการเพTอพิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 มีความรูและ
ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีการประชุม 4 ครั้งเปนอยางนอยใน 1 ป

 1 นายสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2 นางคมคาย  ธูสรานนท กรรมการตรวจสอบ
 3 รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
 หน]วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหน]วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
 หน]วยงานอTนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
 ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพTอทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว
 รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
 ทั้งนี้ เพTอใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ ปฎิบัติการอTนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร�างผู�ถือหุ�นและการจัดการ
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โดยมีนางศศิธร ฐิติผกายแกว ผูอำนวยการฝายบริหารความเส่ียง ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 1 นายประพันธ อัศวอารี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
 2 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการบริหารความเส่ียง
 3 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการบริหารความเส่ียง
 4 นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล กรรมการบริหารความเส่ียง
 5 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการบริหารความเส่ียง
 6 นางสาวจารุวรรณ ล้ิมคุณธรรมโม กรรมการบริหารความเส่ียง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร จำนวน 6 คน โดยจัดใหมีการประชุม 3 คร้ัง

ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดกรอบนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยงใหครอบคลุม และรองรับกฎหมาย
 ประกาศ คำส่ัง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
 การปฎิบัติตามที่นโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา    
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะทำใหธุรกิจดำเนินไปไดอยางตอเน]อง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระและผูบริหารจากสายงานหลักๆ ที่เก่ียวของรวมทั้งส้ิน 6 ทาน โดยกำหนดหนาที่ในการกำหนด
นโยบายดานการบริหารความเส่ียง การจัดทำแผนการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัท รวมท้ังการกำหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขความเสี่ยง และการติดตามผลอยางสม่ำเสมอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในป 2557 มีการประชุมการบริหารความเส่ียงรวม 3 คร้ัง เพ]อพิจารณาหัวขอสำคัญ ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัทที่อาจกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัทอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดให
 หนaวยงานท่ีเก่ียวของมีหนาที่ในการจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
2. มอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเองตามโครงสรางขององคกร เพ]อพิจารณาแผน
 บริหารความเสี่ยงประจำปจากทุกหนaวยงาน ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพรอมทั้งกำหนด
 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และกำหนดวิธีจัดการความเส่ียงน้ันๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงทีก่ำหนดไว เพ]อให
 ม่ันใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหหนaวยงานตรวจสอบภายในทำการติดตาม
 และสอบทานการจัดการความเส่ียงของบริษัท เพ]อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไวอีกคร้ัง

โดยไดกำหนดใหมีการรายงานผลตอคณะกรรมบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประเมินระบบการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทและเห็นวาระบบการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดำเนิน
การตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255744

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง

โดยมีนางอุษณีย สุนทโรทก ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 1 ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 2 นายชัย โสภณพนิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 3 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 4 นางรัชนี นพเมือง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผูอำนวยการฝายลงทุนตราสารทุน ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการลงทุน
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการลงทุน
 3 นายประพันธ อัศวอารี กรรมการลงทุน
 4 นายโชน โสภณพนิช กรรมการลงทุน
 5 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพQอทดแทนกรรมการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี โดย
 พิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำรงตำแหนTง เพQอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับ
 ของบริษัทแลวแตกรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพQอทดแทนกรรมการผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอQนๆ
 โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำรงตำแหนTง เพQอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงคาตอบแทน และผลประโยชนอQนๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทา
 รองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตอองคกร  เพQอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ
 อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ตามขอบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอQนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. คณะกรรมการลงทุน
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารทั้งหมดจำนวน 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรQองการลงทุนประกอบธุรกิจอQนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 รวมถึงมีบุคคลท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ
เก่ียวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเส่ียง หรือการวิเคราะหหลักทรัพยเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป รวมเปนกรรมการลงทุนดวย และจัด
ใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอเปนรายเดือน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน

โครงสร�างผู�ถือหุ�นและการจัดการ

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 คน โดยการจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง



45บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง

โดยมีนางสาวสุภาภรณ ทิพยฝน ผูอำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

 1 นางคมคาย ธูสรานนท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3 รศ.ดำรงค แสงสกุลไทย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4 นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำกับดูแลเรSองธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
6. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอSนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการลงทุนในปท่ีผานมา    
ในป 2557 คณะกรรมการลงทุนไดมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัทโดยพิจารณาปจจัยสำคัญตางๆ ทั้งในและตางประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุน รวมทั้งการ
กำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเพSอใหสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการลงทุนไดมี
การพิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ ในแนวนโยบายที่มีความสำคัญตอกลยุทธขององคกร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน 
งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนไดมีการติดตาม กำกับ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เพSอใหบรรลุเปาหมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร จำนวน 5 คน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 4 คร้ัง

ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตอคณะกรรมการบริษัท
2. จัดใหมีแนวทางดำเนินการเพSอใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ
 หรือหน̂วยงานท่ีเก่ียวของรายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
 กิจการท่ีดีอยางสม่ำเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เพSอใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และขอเสนอแนะ
 ของสถาบันหรือหน^วยงานที่เก่ียวของ
4. สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ใหเปนที่เขาใจท่ัวทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. แตงตั้งคณะทำงานชุดยอย เพSอทำหนาที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดตามความเหมาะสม

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปท่ีผานมา   
ในป 2557 ท่ีผานมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
(Code of Conduct) ข้ึน โดยการประมวลนโยบาย แบบแผน แนวปฏิบัติ กำหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติที่บุคลากรทุกคนของบริษัท
ไมวาจะเปนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตองยึดถือปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2551 ซ่ึงประชุมเมSอวันท่ี 8 เมษายน 2551 ไดแตงต้ังให นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนเลขานุการบริษัท 
โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกำหนดไว ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน 



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255746

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง
 1 นายโชน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ
 2 นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
 3 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
 4 นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
 5 นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6 นางสาวจารุวรรณ ล้ิมคุณธรรมโม ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ
1. มีอำนาจหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม หรือนโยบาย คำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
 บริษัทกำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเปนแกการบริหารกิจการของบริษัท
 เปนการทั่วไป ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
3. มีอำนาจในการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลXอนหรือการลดระดับ และ/หรือตำแหนYง การกำหนดอัตราคาจาง การตัดหรือลดคาจาง
 การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำงาน หรือความดีความชอบ ตลอดจนการ
 เลิกจางพนักงานระดับและ/หรือตำแหนYงผูชวยผูอำนวยการลงมา และรวมถึงพนักงานดานตัวแทนฝายขายทุกระดับ และ/หรือทุกตำแหนYงดวย
4. มีอำนาจในการจัดซ้ือ จัดจาง การเชาหรือการใหเชาทรัพยสิน การบริจาคเพXอการกุศล ภายใตอำนาจของกรรมการผูจัดการใหญตามที่ไดรับ
 อนุมัติจากคณะกรรมการ
5. กรรมการผูจัดการใหญตองรายงานขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะกรรมการบริหารเพXอทราบ
 - ผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและรายป รวมถึงเปรียบเทียบเปาหมายของกิจการ
 - ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในดานการลงทุน รวมถึงการประเมินผลเปนรายเดือน
 - ผลการดำเนินการอXนใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมัติเพXอดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการใหญใหดำเนินการเพXอเขาทำรายการ จะตองไมมีลักษณะเปนการ
 ดำเนินการเพXอเขาทำรายการท่ีทำใหกรรมการผูจัดการใหญ หรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการใหญสามารถดำเนินการอนุมัติ เพXอเขา
 ทำรายการท่ีตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอXนใดกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติดำเนิน
 การเพXอเขาทำรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพXอพิจารณาและอนุมัติ (ตาม
 ขอบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
 ประเทศไทยกำหนด)

โครงสร�างผู�ถือหุ�นและการจัดการ

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 คน ตามรายชXอดังนี้

ประชุมคณะกรรมการ โดยติดตามและประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน อีกทั้งดูแลใหมีการเปดเผย
ขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและขอกำหนดของหนYวยงานราชการ และติดตอสXอสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ 
เพXอใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของคณะกรรมการมีประวัติโดยสังเขป ตามรายละเอียด
ปรากฎในประวัติคณะผูบริหาร
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รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

ลงทุน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการที่ดี

 นายเชิดชู โสภณพนิช 11/11 11/11 - - - -
 ดร.ศิริ การเจริญดี 11/11 11/11 - - 2/2 -
 นายสุนทร อรุณานนทชัย - - 6/6 - - -
 นางคมคาย ธูสรานนท - - 4/6 2/3 - 8/8
 รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย * - - 4/6 - - 5/8
 นายประพันธ อัศวอารี * - 6/11 - 2/3 - -
 นายชัย โสภณพนิช - - - - 2/2 -
 นางรัชนี นพเมือง - - - - 2/2 -
 นางสาวิตรี รมยะรูป 7/11 - - - - -
 นายทาเคชิ ฟูกูดะ 11/11 - - 3/3 2/2 -
 นายโชน โสภณพนิช 11/11 10/11 - - - -

รายงานการเข�าร�วมประชุมป� 2557 ของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละท�าน สรุปดังนี้

หมายเหตุ :  * คุณประพันธ อัศวอารี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทน คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข ที่ออกตามวาระ เมQอวันที่ 30 เมษายน 2557                             
 * รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทน คุณปราโมช พสุวัต ที่ออกตามวาระ เมQอวันที่ 30 เมษายน 2557    

1. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 1.1 คาตอบแทนกรรมการ
 คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบี้ยประชุมและคาบำเหน็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบสามารถเทียบเคียง
 ไดกับบริษัทชั้นนำและกลุมธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมQอวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
 คณะกรรมการภายในวงเงนิ ไมเกิน 15 ลานบาท และไดมีการจายคาตอบแทนกรรมการในระหวางป 2557 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 14,940,000 บาท 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสรรหาผูบริหาร
บริษัทไดมอบหมายใหมีคณะผูดำเนินการในการสรรหาผูบริหารตามลำดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาสรรหาผูบริหารในตำแหนYงกรรมการผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ เพQอ
 เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2. กรรมการผูจัดการใหญ สรรหาผูบริหารในตำแหนYงผูชวยผูจัดการใหญ และผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส  นำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ตำแหนYงผูบริหารระดับรองลงมา กรรมการผูจัดการใหญสรรหาและนำเสนอใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาแลวแตกรณี

โดยคณะผูดำเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงจะเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนYง
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 1.2 คาตอบแทนผูบริหาร
 คาตอบแทนของผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสประจำป พิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับบริษัทกลุมธุรกิจ
 เดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลกำไรตลอดจนมูลคาธุรกิจ ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผูบริหารใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย
 ที่กำหนดซ่ึงในป 2557 ไดมีการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 6 ทาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 39,991,342 บาท

2. คาตอบแทนอ*น
 2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน โดยพิจารณาจากความเปนอาวุโส ตำแหนSง และหนาที่ความรับ
 ผิดชอบ ทั้งน้ีสัดสวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูบริหาร คิดเปนรอยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรท้ังหมด
 2.2 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ (อยูในหนา 166 หมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตจะตองไมมียอดขาดทุนสะสม 
ท้ังน้ีคณะกรรมการอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได เมWอปรากฏวาบริษัทมีกำไรสมควรพอท่ีจะทำได และรายงานใหท่ีประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

หมายเหตุ : ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
การจายปนผลบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ดานผลิตภัณฑ
บริษัทยังดำเนินนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑเพ9อตอบสนองความตองการดานการวางแผนการเงินใหกับประชาชนอยางตอเน9อง ทั้งผลิตภัณฑ
เพ9อการออมและความคุมครองที่หลากหลาย สามารถเลือกใชได ในทุกชวงวัยและระยะเวลาตามที่ตองการ โดยไดเพิ่มผลิตภัณฑเฉพาะกลุม
สำหรับผูสูงอายุเพ9อเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และผลิตภัณฑเพ9อการออมสำหรับวัยเกษียณ ซ่ึงจะชวยตอบโจทยภาระการใชจาย
ดานสุขภาพและการใชจายในชีวิตประจำวันหลังจากหยุดทำงานประจำแลว ในสวนของผลิตภัณฑดานสินเช9อไดมีการพัฒนาในเร9องของระยะ
เวลาคุมครองและการชำระเบี้ยประกันใหเหมาะสมกับภาระหนี้สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกใชวางแผนการเงินในแตละชวงชีวิตได
โดยไมเปนภาระมากเกินไป

สำหรับนโยบายดานการพัฒนาและจำหนUายผลิตภัณฑการออมระยะสั้น บริษัทจะคำนึงถึงความตองการของลูกคาและความสามารถในการสราง
ผลตอบแทนที่ดีของบริษัทในแตละชวงเวลาเปนหลัก ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมทุกชนิดจะคำนึงถึงความตองการของลูกคา และความยั่งยืน
ของธุรกิจในระยะยาว

ดานบริการ
บริษัทใหความสำคัญกับการบริการลูกคาและคูคาในแตละชองทาง ทั้งชองทางธนาคาร ชองทางตัวแทน และชองทางขายตรง โดยเฉพาะการ
เพิ่มจำนวนและคุณภาพของทีมงานผู ใหบริการจากบริษัท ใหสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุมและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
คุณภาพทีมที่ปรึกษาการเงินที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหมีจำนวนมากพอ และสงเสริม
ใหไดรับคุณวุฒินักการวางแผนการเงิน (CFP : Ceritfied financial planner) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพ9อสามารถใหบริการวางแผน
การเงินสวนบุคคลใหกับลูกคาได ในหลายๆ ดาน

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต บริษัทยังคงนโยบายการสรางและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตอยางตอเน9อง ใหมีความรูและประสิทธิภาพในการใหบริการ
ลูกคา และสงเสริมใหมีความสามารถในระดับตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (TNQA)

ในดานชองทางขายตรง บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานคูคาเพ9อใหมีความรูความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑที่ถูกตองครบถวน
เพ9อประกอบการตัดสินใจกอนซ้ือของประชาชน

ผลิตภัณฑ�และบริการ



59บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255752

อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส�วนแบ�งตลาด %+/-

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

 1 เอไอเอ 114,784.01 22.78% 3.81%
 2 เมืองไทยประกันชีวิต 75,233.75 14.93% 24.87%
 3 ไทยประกันชีวิต 63,060.00 12.52% 14.59%
 4 กรุงเทพประกันชีวิต 51,810.13 10.28% 32.58%
 5 กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต 48,877.50 9.70% 29.55%
 6 ไทยพาณิชยประกันชีวิต 48,621.29 9.65% 6.87%
 7 อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 26,957.90 5.35% 7.44%
 8 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 17,714.01 3.52% 72.38%
 9 ไทยสมุทร ประกันชีวิต 14,670.78 2.91% 7.49%
 10 เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต 14,114.99 2.80% 8.59%

ภาพรวมดานเบี้ยรับและสวนแบงตลาดของธุรกิจ                            
ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในป 2557 มีเบี้ยรวมทั้งส้ิน 503,849.67 ลานบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 13.77 
อัตราเติบโตสูงกวาเปาหมายที่สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณไวเมQอตนปที่รอยละ 12 มีเบี้ยรับจากธุรกิจใหม 170,664.31 ลานบาท เติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.05 เบี้ยปตอไปจำนวน 333,185.36 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 13.12 
 
สำหรับบริษัทท่ีมีสวนแบงตลาดดานเบี้ยรับสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้

(หน�วย : ล�านบาท)

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ท่ีมีเบ้ียรวมสูงสุด

อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส�วนแบ�งตลาด %+/-

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

 1 เมืองไทยประกันชีวิต 35,275.36 20.67% 27.75%
 2 เอไอเอ 26,187.31 15.34% -2.55%
 3 กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต 19,475.97 11.41% 33.30%
 4 กรุงเทพประกันชีวิต 19,068.52 11.17% 81.01%
 5 ไทยพาณิชยประกันชีวิต 18,329.34 10.74% 0.53%
 6 ไทยประกันชีวิต 14,936.06 8.75% 1.13%
 7 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 8,866.22 5.20% 48.25%
 8 อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 6,047.91 3.54% 2.55%
 9 เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต 4,376.16 2.56% 12.94%
 10 ไทยสมุทร ประกันชีวิต 4,018.99 2.35% 11.18%

(หน�วย : ล�านบาท)

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบ้ียรับจากธุรกิจใหม�สูงสุด

สถานการณ�ธุรกิจประกันชีวิต
ป� 2557



53บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ทางดานของเบ้ียรวมจำแนกตามชองทางจำหน9าย ประกอบดวยชองทางตาง ๆ ดังนี้

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

แผนภูมิแสดงเบี้ยรวมจำแนกตามช�องทางจำหน�าย ป� 2557

3.51%3.04%

51.60%41.85%

ชองทางขายตรง
15,306.66
ลานบาท

(+8.86%)

ชองทางขายผานธนาคาร
210,861.10
ลานบาท

 (+22.39%)

ชองทางอGน ๆ
17,697.98
ลานบาท
(+20.69%)

ชองทางขายผานตัวแทน
259,983.92 
ลานบาท
(+7.49%)

เบี้ยรวมของธุรกิจจำนวน 503,849.67 ลานบาท มาจากชองทางตาง ๆ ดังน้ี
• ชองทางขายผานตัวแทน มีสัดสวนเบี้ยรวมสูงสุดรอยละ 51.60 มีอัตราเติบโตของเบี้ยรวมเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 7.49  
• ชองทางขายผานธนาคาร มีสัดสวนรอยละ 41.85 เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 22.39  
• ชองทางขายตรง มีสัดสวนรอยละ 3.04 เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 8.86 
• ชองทางอGนๆ มีสัดสวนรอยละ 3.51 เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 20.69

สำหรับบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบี้ยรวมสูงสุดในชองทางขายผานตัวแทนและชองทางขายผานธนาคาร ซ่ึงเปนชองทางหลักสำคัญ ไดแก



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255754

%+/-อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส�วนแบ�งตลาด

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบ้ียรวมช�องทางตัวแทนสูงสุด

 1 เอไอเอ 105,547.10 40.60% 5.12%
 2 ไทยประกันชีวิต 53,201.90 20.46% 12.68%
 3 เมืองไทยประกันชีวิต 19,468.90 7.49% 14.06%
 4 กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต 18,268.29 7.03% 20.64%
 5 อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 14,214.91 5.47% 1.05%
 6 กรุงเทพประกันชีวิต 13,868.06 5.33% 4.78%
 7 ไทยสมุทร ประกันชีวิต 12,820.61 4.93% -2.04%
 8 เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต 5,025.06 1.93% -5.36%
 9 ไทยพาณิชยประกันชีวิต 4,019.55 1.55% 10.14%
 10 อาคเนย ประกันชีวิต 3,947.27 1.52% -1.06%

(หน�วย : ล�านบาท)

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

%+/-อันดับ บริษัท เบี้ยรับ ส�วนแบ�งตลาด

ตารางแสดงบริษัท 10 อันดับแรก ที่มีเบ้ียรวมช�องทางธนาคารสูงสุด

 1 เมืองไทยประกันชีวิต 52,927.39 25.10% 29.41%
 2 ไทยพาณิชยประกันชีวิต 41,969.26 19.90% 6.72%
 3 กรุงเทพประกันชีวิต 36,674.26 17.39% 48.56%
 4 กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต 29,021.28 13.76% 34.35%
 5 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 15,124.14 7.17% 85.94%
 6 ไทยประกันชีวิต 9,131.95 4.33% 27.78%
 7 เอฟ ดับบลิว ดี ประกันชีวิต 8,177.38 3.88% 21.83%
 8 อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 7,187.80 3.41% 14.10%
 9 เอไอเอ 3,805.66 1.80% -18.73%
 10 ทิพยประกันชีวิต 2,451.33 1.16% -2.09%

(หน�วย : ล�านบาท)

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

สถานการณ�ธุรกิจประกันชีวิต
ป� 2557



55บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

สำหรับเบี้ยรับจากธุรกิจใหม หรือเบี้ยปแรกรวมเบ้ียชำระครั้งเดียวในแตละชองทาง มีดังนี้

แผนภูมิแสดงเบี้ยรับจากธุรกิจใหม� จำแนกตามช�องทางจำหน�าย ป� 2557

58.76%
32.82%

ที่มาขอมูล : สมาคมประกันชีวิตไทย

5.31%3.11%
ชองทางขายตรง

5,310.30
ลานบาท

(+10.64%)

ชองทางขายผานธนาคาร
100,283.24

ลานบาท
(+23.15%)

ชองทางอIนๆ
9,054.97
ลานบาท
(+22.51%)

ชองทางขายผานตัวแทน
56,015.62
ลานบาท
(+2.37%)

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม จำนวน 170,664.31 ลานบาท มาจากชองทางตางๆ ดังน้ี
• ชองทางขายผานธนาคาร มีสัดสวนเบี้ยรับจากธุรกิจใหมสูงสุดรอยละ 58.76 มีอัตราเติบโตเพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ 23.15  
• ชองทางขายผานตัวแทน มีสัดสวนรอยละ 32.82 มีอัตราเติบโตเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 2.37  
• ชองทางขายตรง มีสัดสวนรอยละ 3.11 เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 10.64 
• ชองทางอIนๆ มีสัดสวนรอยละ 5.31 เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 22.51

ภาวะตลาดและการแขงขัน
ตลอดปที่ผานมา ธุรกิจประกันชีวิตมีการปรับตัวทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด การพัฒนาชองทางจำหนSาย การพัฒนาตัวแทน
ใหเปนท่ีปรึกษาการเงิน การเพิ่มเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริหารจัดการ การพัฒนาในดานการบริการและบริหารความสัมพันธกับลูกคา 
รวมถึงการสรางแบรนด และการทำกิจกรรมตางๆ เพIอเขาถึงลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหตลาดโดยรวมมีการเติบโตที่ดีและมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวไดอยางตอเนIอง
 
ทั้งนี้ภาวะการแขงขันในตลาดประกอบดวยการแขงขันในดานตางๆ ดังนี้

ดานผลิตภัณฑ
ในป 2557 บริษัทประกันชีวิตเนนการออกผลิตภัณฑท่ีเฉพาะกลุมลูกคามากข้ึน โดยเฉพาะกลุมลูกคาระดับกลางข้ึนไปท่ีอยูในวัยทำงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑสวนใหญเพIอชวยลดภาระการใชจายดานการรักษาพยาบาล และเพIอการออมระยะยาวไวเปนรายไดหลังเกษียณ สอดคลองกับโครงสราง
ประชากรที่จะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และคารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกป โดยผลิตภัณฑประเภทสะสมทรัพยระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนสูง ยังคง
เปนผลิตภัณฑท่ีมีการพัฒนาและวางจำหนSายในตลาดจำนวนมากและตอเนIองตลอดป เพIอการสรางผลตอบแทนท่ีดีและลดหยอนภาษี นอกจากนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑประเภทแพคเกจที่ใหความคุมครองสุขภาพและโรครายแรงควบคูไปกับการคุมครองชีวิต ชวยใหลูกคาสามารถซื้อประกัน
ชีวิตไดสะดวกและเขาใจงายยิ่งข้ึน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255756

ดานชองทางจำหน-าย
• ชองทางตัวแทน
 เนนการเพ่ิมจำนวนตัวแทนประเภทท่ีปรึกษาการเงิน และการพัฒนาใหเปนนักวางแผนการเงินสวนบุคคล เพFอเพิ่มความเปนมืออาชีพมากข้ึน
• ชองทางธนาคาร
 เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเพFอรองรับจำนวนลูกคาท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพFอตอบสนองความตองการ
 ของลูกคาเฉพาะกลุม ใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร 
• ชองทางอFนๆ
 เนนการขายผานโฆษณาทางทีวีหรือเคเบ้ิลทีวี (DRTV) การใชเทคโนโลยีเพFอสนับสนุนการขายผานอินเตอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน และการขายพรอม
 ใหบริการผานเคานเตอรเซอรวิส หรือจุดชำระเงินตามหางสรรพสินคาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ชวยเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดใหกวางขวางข้ึน

ดานบริการสำหรับลูกคาและตัวแทน
เนนการใชเทคโนโลยีเพFออำนวยความสะดวกรวดเร็วใหแกลูกคาและตัวแทน ต้ังแตข้ันตอนการเสนอขาย การสมัครทำประกันผาน E-Application 
ตลอดจนการชำระเบ้ียประกันผานบัตรเครดิต 
 
ดานการส<อสารการตลาด
ใชการทำสFอโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดเพFอสรางภาพลักษณและการจดจำแบรนดอยางตอเนFอง สFอสารถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของ
บริษัท และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการขาย เพFอชวยใหลูกคาไดรับขอมูลดานผลิตภัณฑและบริการตางๆ สนับสนุนการตัดสินใจซ้ือ
ของลูกคาใหม และการกลับมาซื้อของลูกคาเกาในอนาคต รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพFอสังคม (CSR) โดยมีเปาหมายหลักเพFอตอบแทนลูกคาที่ให
ความไววางใจและคืนกำไรสูสังคมสงผลดีตอภาพลักษณของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม 

สถานการณ�ธุรกิจประกันชีวิต
ป� 2557
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 255758

ผลงานดานการตลาด ณ สิ้นป 2557 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีจำนวนกรมธรรมรายใหมทั้งส้ิน 195,790 กรมธรรม เพ่ิมข้ึน
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 13.63 เบี้ยรับรวมทั้งส้ิน 51,810.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.58 ในจำนวนนี้มีเบี้ยรับจากธุรกิจใหม 
19,068.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 81.01 อัตราการเติบโตที่คอนขางสูงมาจากการปรับพอรตการขายสินคาประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียวผาน
ชองทางธนาคารเพิ่มมากขึ้น และเปนเบี้ยปตออายุ 32,741.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.70

• จำนวนกรมธรรม�ใหม� • เบี้ยรับจากธุรกิจใหม� • เบี้ยป�ต�ออายุ • เบี้ยรวม

195,790
กรมธรรม

+13.63%
51,810.13

ลานบาท
+32.58%

19,068.52
ลานบาท

+81.01%
32,741.61

ลานบาท
+14.70%

เบี้ยรับรวมในป 2557 จำนวน 51,810.13 ลานบาท เปนเบี้ยรับของชองทางธนาคารรอยละ 70.79 ชองทางขายผานตัวแทนรอยละ 26.77 และ
อีกรอยละ 2.45 มาจากชองทางอOนๆ ทางดานของการขยายงานใหมในปนี้ เบี้ยรับจากธุรกิจใหมมาจากชองทางขายผานธนาคารรอยละ 87.40 
มาจากชองทางขายผานตัวแทนรอยละ 10.92 สวนอีกรอยละ 1.69 มาจากชองทางอOนๆ สำหรับการเก็บเบี้ยปตออายุเปนเบี้ยของชองทางขาย
ผานธนาคารรอยละ 61.11 ชองทางขายผานตัวแทนรอยละ 36.00 อีกรอยละ 2.89 เปนชองทางอOนๆ โดยภาพรวมแลวเบ้ียรวมของบริษัทในปน้ี
มาจากการขยายงานใหมรอยละ 36.80 สวนอีกรอยละ 63.20 เปนเบี้ยปตออายุ

นอกจากการขยายตลาดใหมอยางตอเนOองเพOอขยายฐานลูกคาเพ่ิมมากข้ึนในทุกกลุมแลว บริษัทยังคงใหความสำคัญกับการรักษาอัตราความคงอยู
สำหรับลูกคารายเกา เพOอเพ่ิมโอกาสในการสรางยอดขายใหมจากลูกคาเดิมเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากอัตราการเก็บเบ้ียท่ีผานมามีอัตราท่ีคอนขางสูง 
โดยชองทางขายผานธนาคารมีอัตราการเก็บเบี้ยของลูกคาแบบสามัญรอยละ 94.13 ชองทางขายผานตัวแทนรอยละ 91.17 ซ่ึงอยูในเกณฑที่ดี
มาอยางตอเนOองทุกป

สัดส�วนเบี้ยรับแยกตามช�องทางจำหน�าย ป� 2557

36.00%

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม เบี้ยปตออายุ เบี้ยรวม

ชองทางขายผานธนาคาร
87.40%

1.69% 2.89% 2.45%
10.92%

61.11% 70.79%

26.77%

ชองทางขายผานตัวแทน

ชองทางอOนๆ

ผลการดำเนินงานป� 2557
(ด�านการตลาด)
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สำหรับรายละเอียดเบี้ยรับในแตละชองทางจำหน9ายและอัตราเติบโต เปนดังนี้

เบ้ียรับแยกตามช�องทางจำหน�าย ป� 2557

ช�องทาง เบ้ียรับจากธุรกิจใหม� เบี้ยป�ต�ออายุ เบี้ยรวม

 ขายผานธนาคาร 16,665.49 101.53% 20,008.77 21.88% 36,674.26 48.56%
 ขายผานตัวแทน 2,081.43 4.79% 11,786.63 4.78% 13,868.06 4.78%
 อCนๆ  321.60 15.38% 946.20 7.62% 1,267.80 9.49%
 รวมทั้งหมด 19,068.52 81.01% 32,741.61 14.70% 51,810.13 32.58%

(หน�วย : ล�านบาท)

จำนวนเงิน %+/-จำนวนเงิน %+/-จำนวนเงิน %+/-

ในปนี้ทุกชองทางจำหน9ายมีการเติบโตที่ดีอยางตอเนCองทั้งดานของเบ้ียรับจากธุรกิจใหมและเบี้ยรับรวม โดยบริษัทมีกลยุทธสำคัญในการดำเนิน
งานดานการตลาด ไดแก

1. ดานผลิตภัณฑ
บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนCองเพCอตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งดานการสรางหลักประกันคุมครองชีวิตและการเสริมสรางฐานะ 
ผานผลิตภัณฑประเภทใหความคุมครองชีวิตของบริษัท และผลิตภัณฑเพCอการเสริมสรางฐานะในรูปแบบกองทุนรวมผานพันธมิตรทางธุรกิจ
อยาง บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และผลิตภัณฑประกันภัยทรัพยสินจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต นอกจากผลิตภัณฑประเภทสะสมทรัพยระยะส้ัน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสำคัญในการสรางยอดขายแลว 
บริษัทยังสงเสริมผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุ และผลิตภัณฑเพCอการวางแผนการเงินระยะยาวสำหรับกลุมลูกคาที่ตองการวางแผนในวัยเกษียณ
และเพิ่มชองทางในการลดหยอนภาษี ไดแก
• แบบสะสมทรัพยระยะสั้น ชำระเบ้ียคร้ังเดียว ไดแก แบบเกนเฟสต 116 สำหรับชองทางธนาคาร และแบบบีแอลเอ เพ่ิมพูนทรัพยทวีผล
 10/1 แผน A ผานชองทางตัวแทน
• แบบบีแอลเอ ซูเปอร ซีเนียร เปนผลิตภัณฑที่ออกวางจำหน9ายในชวงตนป 2557 ผานชองทางตัวแทน และแบบโฮลไลฟ เฟสต ซีเนียร
 ผานชองทางธนาคาร เพCอตอบสนองกลุมลูกคาสูงวัยที่ตองการความคุมครองโรครายแรง ซ่ึงปจจุบันกำลังเปนที่นิยมในตลาดมากขึ้น 
• ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทยังไดเปดตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมใหมที่แตกตางจากคูแขงขันในตลาด ไดแก ผลิตภัณฑบำนาญ
 “บีแอลเอ พรอมเกษียณ” หรือ “บีแอลเอ ยูนิต เพนชั่น”  ซึ่งเปนประกันบำนาญรูปแบบใหมที่ออกแบบมาเพCอรองรับกลุมลูกคาที่ตองการ
 เตรียมความพรอมในการใชชีวิตภายหลังเกษียณไดอยางมั่นใจ  โดยมีจุดขาย คือ การไมตรวจสุขภาพและการซื้อเปนยูนิต ครั้งละกี่ยูนิตก็ได 
 ซ้ือเมCอไหรก็ได และสามารถใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีไดดวย
• จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ “กรุงเทพ 115 พลัส” โดยเปนแบบประกันกรุงเทพ 115 ซ่ึงใหความคุมครอง 15 ป ชำระเบี้ยประกัน
 10 ป จัดแพคเกจคูกับสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะกาลที่รับความคุมครองตามภาระความรับผิดชอบ เปนแบบที่เหมาะกับผูที่ตองการออมและมี
 ภาระรับผิดชอบสูง

นอกจากน้ีบริษัทยังไดพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับชองทาง Telemarketing ไดแก แบบประกันชดเชยรายไดไรกังวล เปนผลิตภัณฑท่ีใหความคุมครอง
ชีวิตและการชดเชยรายได กรณีเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และแบบประกันชดเชยรายไดสุขสันต ซึ่งใหประโยชนทั้งในเรCองเงินชดเชย
รายได ความคุมครองชีวิต และการออม
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2. ดานชองทางจำหน-าย
ชองทางธนาคาร
บริษัทไดสานตอความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กำหนดเปาหมาย และรวมกันผลักดันผลิตภัณฑทาง
การเงินและการใหบริการ ผานสาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ที่มีอยูทั่วประเทศกวา 1,000 แหง ทั้งในกลุมลูกคาเงินฝากและลูกคา
สินเชRอ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มนโยบายดานการใหบริการหลังการขายและการสรางสัมพันธกับลูกคามากขึ้น 

ชองทางตัวแทน
บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพตัวแทน เพRอเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยในปที่ผานมา บริษัทเนนการพัฒนาในดานตางๆ
ไดแก
• การพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพRอใหมีความเปนมืออาชีพอยางตอเนRอง ดวยการจัดอบรมหลักสูตร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและ
 การลงทุนในหลักทรัพย เพRอข้ึนทะเบียนผูขายหลักทรัพย (Single License) ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ผานการอบรม
 จากสถาบันช้ันนำและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 730 คน  
• สงเสริมการสรางตัวแทนคุณภาพ ในป 2557 บริษัทมีตัวแทนที่ไดรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ ตามหลักเกณฑตามสมาคม
 ประกันชีวิตไทย ทั้งส้ิน 514 คน 
• การสรางและพัฒนาทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตดวยหลักสูตรการอบรมท้ังในระดับตัวแทนและผูบริหารหน[วยทั่วประเทศ 

ชองทางอ6น
สำหรับชองทาง Telemarketing บริษัทใชการขยายฐานลูกคาจากการทำ Cross Selling ระหวางชองทางและการขยายโบรกเกอรเพิ่มขึ้น

3. ดานพันธมิตรทางธุรกิจ
นอกจากการดำเนินงานรวมกับพันธมิตรหลักคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ แลว บริษัทมีนโยบายการขยายฐานพันธมิตรรวมกับ
บริษัทรับประกันภัยตอ และบริษัทอRนๆ เพRอการพัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการจัดจำหน[ายในอนาคตดวย

4. ดานการส6อสารการตลาด
ป 2557 บริษัทมุงม่ันดำเนินงานดานการสRอสารการตลาดอยางครบวงจร เพRอเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร สรางการรับรู จดจำในแบรนด 
ทำใหองคกรเและแบรนดเปนที่รูจักในวงกวาง ผานสRอสาธารณะและการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ รวมทั้งขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึนผานการ
สRอสารชองทางออนไลน รวมแบงปนประสบการณ สรางความรูความเขาใจในธุรกิจประกันชีวิตใหประชาชนเห็นประโยชนจากการทำประกันชีวิต 
ผานการใหความรูการวางแผนการเงิน และการวางแผนการเงินสวนบุคคลใหลูกคา นำเสนอสินคาและผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ  รวมท้ังจัดกิจกรรม
ดานตางๆ ตลอดท้ังป โดยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ซ่ึงเปนการสรางความมั่นคงและมั่งคั่งแกประชาชนทุกกลุม ตอบโจทยความ
ตองการและฐานะการเงินของประชาชน ดวยความมุงม่ันและต้ังใจท่ีผานมาตลอดป 2557 น้ัน ทำใหบริษัทไดรับรางวัลแหงความไววางใจมากมาย 
ซึ่งเปนขวัญและกำลังใจสำคัญที่ทำใหบริษัทมุงมั่นดำเนินงานตามภารกิจตอไป

ผลการดำเนินงานป� 2557
(ด�านการตลาด)
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รางวัลแห�งรากฐานท่ีสำคัญของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ประจำป� 2557

1. รางวัลองคกรโปรงใสประจำป 2556 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชมเชยองคกร
โปรงใส คร้ังที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 
2013) ถือเปนบริษัทประกันชีวิตเพียงรายเดียวท่ีไดรับเกียรติในรางวัลน้ี 
โดยเกณฑการคัดเลือกดูจากนโยบายและการดำเนินงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โปรงใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
และดวยความมุงม่ันในการใหบริการ เสริมสรางความม่ันคงทางการเงิน
ใหกับประชาชน ทั้งการสรางหลักประกันและสรางฐานะ พรอมกับ
เสริมสรางความมั่นคงขององคกร ตลอดจนการสรางสรรคสังคมใน
มิติตางๆ

2. รางวัลศูนยรับเร:องและแกไขปญหาผูบริโภคดีเดน 
(CALL CENTRE)
กรุงเทพประกันชีวิตกาวสูความเปนเลิศดานการบริการเต็มรูปแบบ 
รับรางวัลศูนยรับเรUองและแกไขปญหาผูบริโภคดีเดนประจำป 2557 
ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรับเรUองและแกไขปญหาใหกับผู
บริโภค (Call Centre) ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
(สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เนUองในโอกาสท่ี
กรุงเทพประกันชีวิตเปนผูประกอบการที่สามารถตอบโจทยความตอง
การของประชาชนในดานการรับเรUองราวรองทุกขและการแกไขปญหา
ไดเปนอยางดีมาโดยตลอด ตอกย้ำมาตรฐานการจัดการและคุณภาพ
การใหบริการอันเปนเลิศอยางแทจริง

3. รางวัลสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (IOD)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดรับการรับรองเปนสมาชิก
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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โดยในป 2557 ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของบริษัท ผานเกณฑมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กำหนดในการรับรางวัลคุณภาพคือ
• รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) จำนวน 514 คน
• รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนนานาชาติ หรือ IQA (International Quality Awards)  จำนวน 565 คน (หลักเกณฑตาม Limra International)
• รางวัลสโมสรลานเหรียญโตะกลม หรือ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวน 25 คน (หลักเกณฑตามสโมสร MDRT)
• ที่ปรึกษาการเงิน FA (Financial Advisor) จำนวน 730 คน (หลักเกณฑตามสำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
• รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเดน จำนวน 1 คน (หลักเกณฑตาม คปภ.)
• ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูแนะนำการลงทุน (Single License) จำนวน 730 คน และผูไดรับใบอนุญาตเปนผูวางแผนการลงทุน (Investment
 Planner) จำนวน 72 คน

4. รางวัลตัวแทนคุณภาพ
กรุงเทพประกันชีวิต มุงม่ันใหความสำคัญในการสงเสริมคุณภาพตัวแทน และสนับสนุนความสามารถของตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 
ใหมีความเปนมืออาชีพในการวางแผนการเงินอยางรอบดานใหกับประชาชน พรอมการใหบริการท่ีนTาประทับใจ นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทน ดานความรูความสามารถการเปนนกัวางแผนการเงิน ซึ่งมีผูสอบผานไดวุฒิบัตร CFP และ AFPT อยางตอเนYอง รวมท้ังมีผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูวางแผนการลงทุน IP License ถือเปนบทพิสูจนคุณภาพการทำงานของบุคลากร เพYอพัฒนาสูการเปนตัวแทนประกันชีวิตและ
ที่ปรึกษาการเงินระดับมาตรฐานสากล นับเปนความภาคภูมิใจขององคกร

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ ครั้งที่ 31 ประจำป 2557
(Thailand National Quality Awards – TNQA)

ผลการดำเนินงานป� 2557
(ด�านการตลาด)
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคม
และสิ่งแวดล�อม

การดำเนินงานตามนโยบายสังคมและส่ิงแวดล�อม

ดวยความมุงม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจภายใตจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม โดยการเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินซ่ึงนำไปสูความม่ันคงและความสุข
ในชีวิตของประชาชนอยางจริงจังและตอเนIอง รวมทั้งใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมเพIอความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
 
การทำงานภายใตแนวคิด “ชีวิตออกแบบได” และ “ชีวิตท่ีมีความสุขมากกวา” จึงเกิดข้ึนเพIอตอบสนองนโยบายสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท
โดยกิจกรรมมากมายภายใตแนวคิดดังกลาว ไดดำเนินงานมาอยางตอเนIอง เพIอเปนการสงเสริมใหพนักงาน ตัวแทน และครอบครัว ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบขององคกรและของตนเองที่มีตอสังคม ในดานการศึกษา สงเสริมสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีมา
ยาวนาน การดูแลผูสูงอาย ุและการสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมสงเสริมสังคมอยางเปนรูปธรรม

บริษัทยังใหความสำคัญตอการเสริมสรางสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งภายในองคกรระหวางพนักงานและครอบครัว คูคา ตัวแทน และพันธมิตร 
ดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการนำกลับมาใชซ้ำ ลดการสูญเปลา และการจัดกิจกรรมสรางจิตสำนึก รักษาส่ิงแวดลอมในมิติตางๆ แกเยาวชน 
เพIอผลระยะยาวและยั่งยืนอีกดวย

กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล�อมในป� 2557 ภายใต�กรอบแนวคิดหลัก 
1. “ชีวิตออกแบบได” ดวยการวางแผนการเงินอยางรอบดาน คือ โครงการดานการวางแผนการเงิน พรอมทั้งใหคำปรึกษาและความรูทาง
การเงินแกประชาชนทั้งการสรางฐานะควบคูกับการสรางหลักประกัน เปนการสรางความพรอมใหประชาชนรับมือกับความเส่ียงที่เกิดข้ึนไดเสมอ
 
งานเสวนาแนะแนวทางวางแผนการเงิน “ชีวิตออกแบบได�”
วันที่ 26 ตุลาคม 2557 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จัดเสวนาพิเศษ
ภายใตหัวขอ “ชีวิตออกแบบได ดวยการวางแผนการเงินอยางรอบดาน” แนะนำแนวทางการสรางฐานะและหลักประกันท่ีเหมาะสมสำหรับแตละ
ชวงวัย ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคม
และส่ิงแวดล�อม

งานมหกรรมการเงิน
ตลอดป 2557 ภายใตแนวคิด “ชีวิตออกแบบได” บริษัทไดจัดทีมท่ีปรึกษาการเงินมืออาชีพแนะแนวทางวางแผนสรางหลักประกัน และความ
มั่นคงทางการเงินใหแกประชาชนอยางใกลชิด โดยไมคิดคาใชจาย พรอมนำเสนอผลิตภัณฑการเงินหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทยทุกความ
ตองการของประชาชนไดอยางครบวงจร
  • มหกรรมการเงิน (Money Expo) หาดใหญ วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2557 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  • มหกรรมการเงิน (Money Expo) กรุงเทพฯ วันท่ี 8 - 11 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • งานวันประกันชีวิตแหงชาติ คร้ังที่ 15 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
 • โพสต ทูเดย เอ็กซโป 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
 • มหกรรมการเงิน (Money Expo) เชียงใหม วันท่ี 7 - 9 พฤศจิกายน 2557 ณ เชียงใหมฮอลล เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม  
 • SET in the City กรุงเทพมหานคร 2557 วันท่ี 20 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ช้ัน 5 ศูนยการคาสยามพารากอน

2. “ชีวิตที่มีความสุขมากกวา” (BLA Happy Life) คือ โครงการเพ]อสรางความสุข และสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ท้ัง 5 ดาน ประกอบ
ดวย ดานการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและกีฬา และดานการดูแลผูสูงอายุ 

2.1.   ดานการศึกษาและโรงเรียน 
โครงการ “สานฝ�นจากพ่ีสู�น�อง” ป�ท่ี 8 
บริษัทมีความมุงมั่นในการสนับสนุนการศึกษาใหกับนักเรียนในพื้นที่หางไกล ซึ่งยังไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ จึงไดขยายโอกาส
ทางการเรียนรู ใหกับเด็กนักเรียน นับเปนการปูรากฐานทางการศึกษาเพ]อนำไปสูการสรางอนาคตใหกับประเทศชาติตอไป
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ในป 2557 บริษัทยังคงสานตอโครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง” ปที่ 8 อยางตอเน>อง โดยคณะผูบริหาร ที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต 
และพนักงานบริษัทไดรวมแรงรวมใจกันมอบโอกาสทางการศึกษาไปยังโรงเรียนวัดหวงหิน อ.บานคาย จ.ระยอง ดวยการสรางอาคารเรียน 
หลังใหม 1 หลังประกอบดวยหองเรียน 1 หอง และหองฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 1 หอง พรอมอุปกรณการศึกษา อีกทั้งยังปรับปรุงภูมิทัศนโดย
รอบโรงเรียน จัดทำแปลงเกษตรเพ>ออาหารกลางวัน มอบอุปกรณเคร>องเลนในสนามเด็กเลน มอบอุปกรณกีฬา มอบส>อการเรียนการสอน และ
มอบทุนการศึกษาจำนวน 64 ทุน รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะครู นักเรียน และผูปกครองในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ
สานสัมพันธอันดีดวยความรักความหวงใย

โครงการ “บี แฮ็ปป��” (B happy) แต�มฝ�น ป�นย้ิม เพ่ือน�อง
29 มีนาคม 2557 ผูบริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมกับ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จัดกิจกรรมภายใต ช>อ “B happy แตมฝน ปนยิ้ม เพ>อนอง” รวมแรง รวมใจพัฒนาโรงเรียนบานหนองไผแกว อำเภอ
พนัสนิคม จ.ชลบุรี มอบทุนการศีกษา และอุปกรณการเรียนแกเด็กนักเรียน ทำใหเยาวชนไดรับความสุขจากการใหอยางแทจริง

โครงการ “น้ำด่ืมสะอาดเพ่ือชีวิตท่ีมีความสุข”
ดวยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเยาวชน ในเร>องการบริโภคน้ำด>มท่ีสะอาดและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเขตพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษาที่อยูหางไกลตัวเมือง ซึ่งขาดแคลนน้ำด>มสะอาด บริษัทจึงไดริเริ่มโครงการ “น้ำด>มสะอาด เพ>อชีวิตท่ีมี
ความสุข” ดวยการมอบเคร>องกรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาด เชน ถังน้ำด>ม และ/หรือเคร>องสูบน้ำ ตามความตองการและความจำเปน
ของแตละพื้นท่ี ใหกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเริ่มตน 7 แหงแรก ในป 2556 
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นอกจากนี้ยังรวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหความรูพ้ืนฐานเร@องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายแกนักเรียน ซ่ึงทีมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของบริษัทยังชวยมอบความรูเร@องการออม พรอมจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
ตลอดป 2557 บริษัทยังคงดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเน@อง โดยมอบอุปกรณแกโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำด@มสะอาด จากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้
  • ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบานตล่ิงสูง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี  
 • คร้ังที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนนายอพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร   
 • คร้ังท่ี 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบานหนองไผ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   
 • คร้ังท่ี 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดนาหนองบุญ อ.นาหมอบุญ จ.นครศรีธรรมราช 
 • คร้ังท่ี 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบานหนองจิก อ.หนองไผ จ. กระบี่ 
 • คร้ังท่ี 6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบานตีบใต อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 
 • คร้ังท่ี 7 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบานปาซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 
 • คร้ังท่ี 8 วันที่ 23 ธันวาคม 2557  โรงเรียนบานกลางนอยเหลามะแงว อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

2.2.  ดานศิลปวัฒนธรรม
โครงการ “ร�วมสร�างความสุข สืบสานประเพณีไทย” 
เปนโครงการท่ีกรุงเทพประกันชีวิต รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานของไทย และชุมชนในจังหวัดตางๆ เพ@อคงไวซ่ึงประเพณีอันดีงาม 
โดยจัดตอเน@องมาจนถึงป 2557
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 • ประเพณีตรุษจีน ณ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค 
   วันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2557 รวมสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนับแตบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนในยาน
   ปากน้ำโพกวา 98 ป ดวยการจัดขบวนแห อัญเชิญองคเจาพอ-เจาแมทุกองคแหรอบตลาดปากน้ำโพ เพNอความเปนสิริมงคลและความ
   เจริญกาวหนาดานการคา ซึ่งบริษัทไดเขารวมเปนผูสนับสนุนขบวนแหสิงโตปกกิ่ง ที่มีชNอเสียงมากในจังหวัดนครสวรรคทั้งดานความ
   สวยงามทั้งในการแหชวงกลางวันและชวงกลางคืน 
 • ประเพณีสงกรานต จ.เชียงใหม
   วันที่ 13 – วันที่ 15 เมษายน 2557 รวมสืบสานประเพณีสงกรานต ณ จังหวัดเชียงใหม โดยพนักงานและตัวแทนรวมทำบุญตักบาตร
   กอกองทราย พรอมเปดเตนทบริการดานสุขภาพแกประชาชน และมอบกรมธรรมแกผูชนะการประกวดเทพบุตรและเทพีสงกรานตประจำป 
 • ประเพณีแหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 
   วันที่ 11 – วันท่ี 12 กรกฎาคม 2557 รวมสืบสานวัฒนธรรมการทำรถแหเทียนตามประเพณีดั้งเดิม เพNอเขารวมประกวดในจังหวัด
   อุบลราชธานี
 • ประเพณีแขงเรือยาว จ.พิจิตร 
   วันที่ 6 – วันที่ 7 กันยายน 2557 รวมสืบสานมรดกแหงสายน้ำ สนับสนุนการแขงเรือยาวทีมเขลางคนคร กรุงเทพประกันชีวิต เรือยาว
   40 ฝพาย ซ่ึงไดแชมปเปนสมัยที่ 2 สำหรับเรือยาวพรหมประทาน และเรือยาวพรเมธี 
 • ประเพณีสารทไทยกลวยไขเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร 
   วันที่ 23 กันยายน 2557 สืบสานงานประเพณี “สารทไทย กลวยไข” ประจำกำแพงเพชร เมืองที่ไดรับฉายาวา “เมืองกลวยไข” ซ่ึงจัด
   ตอเนNองมากวา 30 ป การจัดงานประเพณีน้ี ยังชวยสงเสริมการตลาดของหน\วยราชการและผูประกอบการทำสวนกลวยไขภายในจังหวัด
   ใหเปนท่ีรูจักไปทั่วประเทศอีกดวย
 • ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 
   วันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 ทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมประเพณี “ถือศีลกินผัก” ซ่ึงถือเปนงานกินเจ
   ที่ใหญที่สุดแหงป พรอมจัดขบวนแหรถผักและรวมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
   พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนรวมออกบูธแจกน้ำและพัด เพNอบริการประชาชนและชาวตางชาติท่ีเดินทางมารวมงานอยางคับค่ัง 
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2.3.  ดานสุขภาพและกีฬา
สนับสนุนความพร�อมทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย สู�ศึกเอเชียนเกมส� 2014 
วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร กรุงเทพประกันชีวิตสนับสนุนทัพนักกรีฑาไทยสูศึกเอเชียนเกมส โดยมอบ
กรมธรรมคุมครองทุนประกันละ 1,000,000.00 บาท รวมเปน 81,000,000.00 บาท เพGอสรางขวัญและกำลังใจใหแกทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย
ชุดเอเชียนเกมส 2014 กอนเดินทางไปรวมแขงขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดของเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต ในระหวางวันที่ 19 กันยายน - 
4 ตุลาคม 2557 

 
โครงการ “บีแอลเอ แฮปป��ไลฟ� คีตะมวยไทย แอโรบิก” 
กรุงเทพประกันชีวิต รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปดตัวโครงการ “บีแอลเอ แฮปปไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก” โดยมีวัตถุประสงค
เพGอสงเสริมสุขภาพของคนไทย ใหคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอยางถูกวิธี โดยการประยุกตศิลปะแมไมมวยไทยมา
ผสานทวงทาและลีลาการเตนประกอบจังหวะดนตรี เพGอใหประชาชนออกกำลังกายไดอยางสนุกสนานมากย่ิงข้ึน ตอบโจทยไลฟสไตลของคนรุนใหม
ที่ใสใจสุขภาพและชูเอกลักษณวัฒนธรรมไทยไดอยางลงตัว 

ภายใตโครงการบีแอลเอ แฮปป ไลฟ คีตะมวยไทย ประกอบไปดวยกิจกรรมมากมาย เพGอใหเขาถึงประชาชนทุกกลุม ดังนี้
 
 • กิจกรรม “Train the Trainers”
   วันที่ 12 – วันที่ 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย โฮเทล โครงการอบรมครูสอนเตนในชุมชน และสรางเครือขายผูถายทอด
   ความรู ในการออกกำลังกายดวยการเตนคีตะมวยไทยที่ถูกตอง โดยมีกองออกกำลังกายเพGอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
   เปนท่ีปรึกษาในการจัดหลักสูตร
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โครงการเดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต มินิมาราธอน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเดิน-ว่ิง เพAอสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต 
มินิมาราธอน คร้ังที่ 1 ณ สวนหลวง ร.9 โดยมีนักว่ิงชาวไทยและชาวตางชาติกวา 2,000 คน เขารวมกิจกรรม เพAอตอกย้ำเจตนารมยใหคนไทย
มีความสุขจากการมีสุขภาพที่ดี รายไดทั้งหมดโดยไมหักคาใชจาย นำไปขยายโครงการ “น้ำดAมสะอาด เพAอชีวิตที่มีความสุข” ในการจัดหา
เครAองกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ และเครAองปมน้ำ ใหกับโรงเรียนในถ่ินที่อยูหางไกล และขาดแคลนน้ำสะอาด 

 • กิจกรรมเดินสายลงพ้ืนท่ี
   เพAอรณรงคการออกกำลังกายอยางถูกตอง ดวยการเตนคีตะมวยไทยแอโรบิกทั่วประเทศตลอดทั้งป โดยจะมีกิจกรรมแนะนำทาเตน
   คีตะมวยไทยที่ถูกตอง การจัดแสดงนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับหลักและวิธีการออกกาลังกายท่ีถูกตอง พรอมสาธิตการออกกำลังกาย
   อยางงายใหแกประชาชน 
 
     ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 เมษายน 2557 ณ จ.อุดรธานี    คร้ังที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ จ.พิษณุโลก
     ครั้งท่ี 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ จ.กาญจนบุรี    คร้ังที่ 5 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ จ. หนองคาย 
     ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 ณ จ.ระยอง    คร้ังที่ 6 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม
     
 • กิจกรรมประกวดเตน 
   บีแอลเอ แฮปป ไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก…เตนลาไลค ลุนเงินแสน’ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เพAอใหโครงการ บีแอลเอแฮปป ไลฟ 
   คีตะมวยไทย เขาถึงคนในยุคปจจุบันงายขึ้น บริษัทจึงไดจัดทำเพลงคีตะมวยไทยแอโรบิก “ลุกสู” และมิวสิควีดีโอแนะนำทาคีตะ
   มวยไทยแอโรบิกโดยเฉพาะ เพAอใหประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใชออกกำลังกายไดฟรีทั่วประเทศ โดยมีผูเขารวมสงคลิปประกวดกวา
   40 คลิป ทั่วประเทศ โดยคัด 5 ทีมมารวมแขงขันที่ลานเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอรโดยมี “ทีมลูกพญานาค” จากโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก
   จ. หนองคาย เปนทีมผูชนะเลิศ
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคม
และสิ่งแวดล�อม

 • โครงการบีแอลเอ แฮปป ไลฟ โกกรีน (ตัวแทนประกันชีวิตและพนักงาน) 
   วันท่ี 26 เมษายน 2557 ณ ศนูยศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู รวมพลังบีแอลเอ สรางจิตสำนึกรักส่ิงแวดลอม ปลูกปาชายเลน จัดข้ึน
   โดยชมรมรักส่ิงแวดลอม นำทีมผูบริหาร พนักงานและทีมงานฝายขายกวา 100 คน รวมกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอม พรอมเปนจิตอาสา
   ที่ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ จ.สมุทรปราการ

2.4. ดานสิ่งแวดลอม
โครงการบีแอลเอ แฮปป�� ไลฟ� โกกรีน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมกับมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพPอการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ดำเนินงาน
โครงการสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอเนPองเปนปที่ 2 ดวยการทำกิจกรรมพรอมอธิบายความเชPอมโยงของสิ่งแวดลอมในชีวิต
ประจำวัน ที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง

  • โครงการบีแอลเอ แฮปป ไลฟ โกกรีน ครั้งท่ี 2 
   วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2558 กิจกรรมเสริมสรางจิตสำนึกรักส่ิงแวดลอมและสรางแนวกันไฟปองกันไฟปา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปา
   หวยขาแขง จ.อุทัยธานี นำทีมนักศึกษาจาก 10 สถาบันเขารวมกิจกรรม “ทำแนวกันไฟปา” เพPอปองกันพ้ืนที่อยูอาศัยและแหลงหากิน
   ของสัตวปาใหปลอดภัยจากไฟปา และดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหสมบูรณ ชวยลดปญหาสภาวะโลกรอน พรอมกิจกรรมการเรียนรู
   ที่สนุกสนาน เนนสาระสำคัญของระบบนิเวศธรรมชาติ ตลอดจนความเกี่ยวของในการดำเนินชีวิตเพPอสรางจิตสำนึกอยางยั่งยืนใหแก
   เยาวชน หลังจากนั้นเยาวชนนักศึกษาผูเขารวมไดรับทุนเพPอทำโครงการสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง เพPอเปนการตอยอดการสราง
   จิตสำนึกอยางยั่งยืน
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 • โครงการบีแอลเอ แฮปป ไลฟ โกกรีน ครั้งท่ี 3 
   วันท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสรางโปงเทียม ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน จ. ฉะเชิงเทรา 
   นำทีมนิสิตนักศึกษาจาก 9 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ รวมสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมจากหองเรียนธรรมชาติผานกิจกรรมศึกษาและ
   อนุรักษธรรมชาติ สรางโปงเทียมเพQอฟนฟูส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ โดยเสริมสรางแรธาตุใหแกแหลงอาหารของสัตวปา พรอมกิจกรรม
   สัมมนาเชิงปฏิบัติ กระตุนใหเห็นความสำคัญของสิ่งแวดลอมพรอมสรางประสบการณตรงดวยการใหลงมือปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
   ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นเยาวชนนักศึกษาผูเขารวมไดรับทุนการศึกษาเพQอทำโครงการส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง

โครงการ “บี แฮ็ปป��” B happy 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ปลอยปู ปลูกปา พาเพลิน ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี คณะผูบริหารและพนักงาน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร รวมกันทำกิจกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคม
และส่ิงแวดล�อม

2.5.  ดานการดูแลผูสูงอายุ
โครงการร�วมสร�างความสุข โลกสดใส สำหรับผู�สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต 
กิจกรรมสรางสุขสำหรับผูสูงวัย ใหมองเห็นโลกไดสดใสขึ้น ดวยการตรวจวัดสายตาและมอบแวนตาคุณภาพ พรอมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจาก
ทีมแพทยผูเช่ียวชาญ โดยในป 2557 ไดมอบแวนตาท้ังส้ินกวา 4,000 ราย ใน 13 จงัหวัด ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพRอใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิต
ประจำวันไดอยางมีความสุข และสามารถชวยเหลือตัวเองไดดี

    คร้ังท่ี 1  วันที่ 19 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
    คร้ังที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
    คร้ังท่ี 3  วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบานทาหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
    คร้ังที่ 4  วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ อบต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
    คร้ังที่ 5  วันท่ี 24 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ อ.สามโคก จ.ลพบุรี 
    คร้ังที่ 6  วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลอำเภอภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา 
    คร้ังที่ 7  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
    คร้ังท่ี 8  วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนปอมนาคราชยสวาทยานนท จ.สมุทรปราการ 
    คร้ังท่ี 9  วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเทศบาลในเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย 
    คร้ังที่ 10  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดทูแร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
    คร้ังท่ี 11  วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อบต.หาดสมแปน จ.ระนอง 
    คร้ังที่ 12  วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนยการเรียนรู ต.สระแกว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 
    คร้ังท่ี 13  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ จ.พะเยา
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ลูกคาสัมพันธ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคาและประชาชน เพCอให
ชีวิตมีความพรอมทั้งในดานการสรางหลักประกันและการสรางฐานะ อันนำไปสูชีวิตที่มีความสุขมากกวา 

ป 2557 บริษัทมุงเนนการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา พันธมิตร ตัวแทนประกันชีวิต และพนักงาน โดยการใหขอมูลและคำแนะนำการ
วางแผนการเงินรอบดาน พรอมนำเสนอผลิตภัณฑในการเสริมสรางความม่ันคงใหกับลูกคาและครอบครัว การจัดกิจกรรมเพCอสรางความสัมพันธ 
มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกคาเพCอเชCอมความสัมพันธดังกลาว ซึ่งบริษัทจัดทำสCอประชาสัมพันธเพCอใหลูกคาไดรับขาวสารที่เปนประโยชน ทันตอ
เหตุการณ นำเสนอสาระความรูทางการเงินในรูปแบบวารสาร ราย 3 เดือน “Happy Life” และแอพพลิเคช่ัน Happy Life (e-magazine) โดย
มีเนื้อหาแตกตางกันไปในแตละฉบับ อาทิ การวางแผนเพCอการศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณ หรือความรูดานการลงทุน เปนตน โดยมีผู
ทรงคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP) และท่ีปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต มาบอกเลาขอมูล ใหคำแนะนำอันเปนประโยชน
เปนแนวทางการตัดสินใจวางแผนการเงินเพCอตนเองและคนที่คุณรัก

นอกจากน้ี บริษัทยังจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพCอสรางความสุข
และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เนนการใหลูกคาไดรับ
ประสบการณจริงผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสงเสริม
การมีสุขภาพดีผานโครงการตรวจสุขภาพประจำป กิจกรรมเดิน - ว่ิง
เพCอสุขภาพ การจัดคอนเสิรตจากศิลปนชCอดังเพCอมอบความบันเทิง
อยางครบครัน และกิจกรรมความสุข สรางเสริมประสบการณชีวิต
ผานการเรียนรู ใหแกลูกคาเยาวชนและครอบครัว 

งานเดิน-วิ่งเพCอสุขภาพการกุศล “กรุงเทพประกันชีวิต มินิมาราธอน”

มหกรรมฟรีคอนเสิรต “ประถมบันเทิงศิลป” การแสดงสุดยอดหมอลำ
เรCองตอกลอนอันดับหนึ่งแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

กิจกรรมความสุข สรางเสริมประสบการณผานการเรียนรู
ของลูกคาเยาวชนและครอบครัว
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ผลการดำเนินงานป� 2557
(ด�านการลงทุน)

ด�านการลงทุน
ภาวะเศรษฐกิจโลกป 2557 เร่ิมมีการฟนตัวข้ึนเล็กนอย ปจจัยหลักท่ีขับเคลFอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ไดแก การเติบโตของประเทศสวนใหญ
ในภูมิภาคเอเซียโดยเฉพาะจีน การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งสะทอนจากขอมูลภาคอุตสาหกรรมและบริการ และตลาดแรงงานที่ปรับตัว
แข็งแกรงขึ้นอยางตอเนFอง ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคอFนยังคงอยูในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป ที่ยังมีปญหา
ความสามารถในการชำระหนี้ ปญหาอัตราการวางงานสูง ปญหาการเมืองระหวางยูเครนกับรัสเซีย และปญหาใหมเรFองเงินฝดที่ทำใหทั้งผูบริโภค
และผูผลิตเกิดชะลอการใชจายและการลงทุนไปเรFอยๆ ซ่ึงไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจ ทางดานญี่ปุนก็ตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน อันเปน
ผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม จากอัตรารอยละ 5 เปนอัตรารอยละ 8 ทำใหเศรษฐกิจเรงตัวจากการบริโภคเพิ่มขึ้นในชวงเวลากอนที่จะใช
อัตราภาษีใหมและนำไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากอัตราภาษีใหมเริ่มใช ในสวนของประเทศจีน ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญขึ้น ประกอบกับ
นโยบายรัฐเองท่ีตองการลดความรอนแรงในภาคอสังหาริมทรัพยเพFอไมใหเกิดปญหาฟองสบูแตก ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกลวนทำให
เศรษฐกิจจีนขยายตัวมากกวาเดิมไดยากขึ้น ดังนั้นการคาดการณอัตราการเติบโต GDP โลกสำหรับป 2557 จึงไดถูกทะยอยปรับลดลงมาจาก
รอยละ 3.6  3.4 เปน 3.3 เทียบกับป 2556 ท่ีมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.0 ดวยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกท่ียังออนแออยูนั้น สงผลกระทบตอ
การสงออกของไทย อีกท้ังปญหาความไมสงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนต้ังแตชวงปลายป 2556 จนถึงชวงกลางป 2557 สงผลใหจำนวนนักทองเท่ียว
ลดลงเปนจำนวนมาก นอกจากน้ีความไมม่ันใจของผูบริโภคและผูผลิตเอกชน รวมถึงการลงทุนของภาครัฐท่ีไมเปนไปตามคาด สงผลใหเศรษฐกิจไทย
เติบโตต่ำกวาที่คาดไว

สืบเนFองจากอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีที่ปรับตัวข้ึนมาสูงในชวงทายป 2556 ภาวะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในป 2557 ลวนไดรับผลกระทบ
จากการปรับตัวลงอยางหนักของอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีตลอดท้ังป โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยในประเทศไดแก ความซบเซาของเศรษฐกิจไทย
และสภาพคลองสวนเกินในตลาดเงิน ประกอบกับปจจัยตางประเทศไดแก ความไมแน`นอนของเศรษฐกิจโลก ปญหาเงินฝดโดยเฉพาะในภูมิภาค
ยุโรป ราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑที่ปรับตัวลงอยางหนักในชวงคร่ึงหลังของปซ่ึงจะสงผลกระทบตออัตราการเติบโตของกลุมประเทศผูสงออก
น้ำมัน ผลกระทบจากปจจัยดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 ทำให
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเทากับรอยละ 2.00 เมFอวันท่ี 12 มีนาคม 2557 

Table 1 / GDP based on current prices
Unit : USD Bn

US  16,163 16,768 17,416
China  8,387 9,469 10,355
Japan  5,938 4,899 4,770
Germany 3,428 3,636 3,821
France  2,688 2,807 2,902
UK  2,471 2,523 2,848
Brazil  2,248 2,246 2,244
Italy  2,014 2,072 2,129
Russia  2,018 2,097 2,057
India  1,859 1,877 2,048
Thailand 366 387 381

2012 2013 2014E

Table 1 / GDP based on PPP valuation
Unit : Current International Dollar (Bn)

China  14,774 16,149 17,632
US  16,163 16,768 17,416
India  6,358 6,776 7,277
Japan  4,530 4,668 4,788
Germany 3,443 3,513 3,621
Russia  3,396 3,492 3,559
Brazil  2,897 3,013 3,073
France  2,490 2,535 2,587
Indonesia 2,225 2,389 2,554
UK  2,247 2,320 2,435
Thailand 924 965 990

2012 2013 2014E

Table 1 / GDP growth based on fixed prices
Unit : %YoY

US  2.3 2.2 2.2
China  7.7 7.7 7.4
Japan  1.5 1.5 0.9
Germany 0.9 0.5 1.4
France  0.3 0.3 0.4
UK  0.3 1.7 3.2
Brazil  1.0 2.5 0.3
Italy  (2.4) (1.9) (0.2)
Russia  3.4 1.3 0.2
India  4.7 5.0 5.6
Thailand 6.5 2.9 1.0

2012 2013 2014E

IMF World Economic Outlook, Oct 2014 IMF World Economic Outlook, Oct 2014 IMF World Economic Outlook, Oct 2014
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หลังจากการออนตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพยมาท่ี 1,230.77 สืบเน<องมาจากความไมสงบทางการเมืองในป 2556 ภาวะลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย
ใน 2557 ก็ปรับตัวสูงข้ึนตอเน<อง สาเหตุจากสภาพคลองสวนเกินในภูมิภาคภายหลังจากท่ีธนาคารกลางแหงประเทศญ่ีปุนได ใชนโยบายผอนคลาย
ทางการเงินมาในป 2556-2557 ตอมาบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพยกลับย่ิงดีข้ึนอีกภายหลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ไดเขามาควบคุมสถานการณความไมสงบทางการเมือง สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนไปท่ีระดับสูงสุดท่ี 1600.10 ณ วันท่ี 26 กันยายน 
อยางไรก็ตามเหตุการณของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงมาอยางรุนแรงถึงรอยละ 55 ในชวงคร่ึงปหลัง ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยยอตัวลงมา
ปด ณ ส้ินป 2557 ท่ี 1,497.67

1.8
ม.ค. / 55

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
ม.ค. / 56 ม.ค. / 57 ม.ค. / 58

2
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ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 2
2557

ไตรมาส 3
2557

ไตรมาส 4
2557

(รอยละ)
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ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ผลการดำเนินงานป� 2557
(ด�านการลงทุน)

ณ ส้ินป 2557 บรษัิทมีสินทรัพยลงทุนจำนวนท้ังส้ิน 208,680.12 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 165,982.55 ลานบาทในป 2556 คิดเปนการเพ่ิมข้ึนใน
อัตรารอยละ 25.72 สินทรัพยลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีความมั่นคงสูง 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.77 ขณะที่เงินลงทุนในหุนทุนมีสัดสวนประมาณรอยละ 6.49 และเงินลงทุนในหนOวยลงทุนมีสัดสวนประมาณรอยละ
3.71 ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และกองทุนรวมประเภทตราสารทุนตางประเทศ
ป 2557 นับเปนปที่พันธบัตรใหผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำ บริษัทจึงปรับสัดสวนการลงทุนตราสารหน้ีโดยมุงเนนไปที่ตราสารหน้ีภาคเอกชนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยมีสัดสวนรอยละ 62 ของเงินลงทุนใหม และลงทุนในพันธบัตรสัดสวนรอยละ 25 ของเงินลงทุนใหม 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดสวนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยและกองทุนโครงสรางพื้นฐาน เนWองจากคาดวาจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ดี
สม่ำเสมอในระยะยาว ทั้งนี้เมWอพิจารณาภาวะการลงทุนโดยรวมของป 2557 แลว ถึงแมตลาดตราสารหนี้จะใหผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำ 
แตตราสารทุนกลับไดรับผลดีจากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหบริษัทสามารถทำกำไรจากการขายเงินลงทุนได

ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 10,326.37 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากปกอน สวนหน่ึงเนWองมาจากมีกำไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยจำนวน 1,514.74 ลานบาท ประกอบกับรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล ยังขยายตัวในเกณฑดีตามการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพยลงทุนและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 5.41 เทียบกับ
รอยละ 4.98 ในป 2556 

รายละเอียดสินทรัพยลงทุน ณ ส้ินป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,703.47 2.73 1,331.19 0.80
ตั๋วเงิน  15,407.28 7.38 13,979.38 8.42
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 114,823.76 55.02 104,857.44 63.17
หุนกู  46,672.16 22.37 23,875.76 14.38
หนOวยลงทุน 7,752.18 3.71 5,474.71 3.30
หุนทุน  13,535.59 6.49 12,891.42 7.77
เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน 4,250.99 2.04 3,163.87 1.91
เงินใหกูยืมอWนๆ 484.07 0.23 361.83 0.22
อWนๆ  50.62 0.02 46.96 0.03
สินทรัพยลงทุนทั้งหมด 208,680.12 100.00 165,982.55 100.00

2557
ล�านบาท  ร�อยละ

2556
ล�านบาท  ร�อยละ



ข�อมูลเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงาน 4 ป�
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การวิเคราะห�ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เหตุการณสำคัญ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนของกลุมบริษัทจากจำนวน 1,220 ลานบาท เปนจำนวน 1,708 ลานบาท โดยการออกหุนใหมจำนวน 488 ลานหุน มูลคาหุนท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท จำนวนเงิน 488 ลานบาท เพEอรองรับการจายหุนปนผลจำนวน 482 ลานหุน และขายหุนที่เหลือจากการจายหุนปนผลจำนวน 2.77 
ลานหุนในราคา 47.25 บาทตอหุนและเสนอขายตอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท จำนวน 362 หุนในราคา 1 บาทตอหุน รวมเปน
การรับชำระคาหุนที่ออกและเรียกชำระแลวจำนวน 2.8 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนจำนวน 128.3 ลานบาท รวมเปนจำนวน 131.1 ลานบาท
นอกจากนั้น จำนวนหุนที่เหลืออีก 2.9 ลานหุนเพEอรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของกลุมบริษัทในอนาคต
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย (บีแอลเอ อินชัวรันซ โบรกเกอร)

ในป 2557 บริษัทไดเขาซ้ือบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด โดยเพ่ิมการลงทุนจากรอยละ 15 เปน รอยละ 99 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแลว คิดเปนจำนวนเงิน 3.98 ลานบาท

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานในป 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 51,172 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32 จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิป 2556 ที่ 
38,795 ลานบาท เนEองจากปจจัยสนับสนุนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัท ที่ไดรับผานชองทางการจัดจำหนTายผานธนาคาร ที่มี
อัตราการเติบโตรอยละ 48 เพิ่มขึ้นจากป 2556 และ 2555 ที่ 15 และ 10 ตามลำดับ

เบี้ยประกันภัยรับปแรกมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 81 โดยมีเบี้ยประกันภัยปแรกจำนวน 19,069 ลานบาท เนEองจากวาในไตรมาสที่ 1 ป 2557 
บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับจากชองทางธนาคารจำนวนมาก สงผลใหเบี้ยประกันภัยรับปแรกของชองทางธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 101 สวนในชอง
ทางตัวแทนน้ันผลงานเบี้ยรับปแรกในป 2557 มีอัตราเติบโตที่นTาพอใจโดยมีเบี้ยประกันรับปแรกชองทางตัวแทนมีอัตราการเพิ่มข้ึนรอยละ 5

เบ้ียประกันภัยรับรวมชองทางธนาคารตอเบ้ียประกันภัยรับรวมทุกชองทางของป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 และรอยละ 27 สำหรับสัดสวน
เบ้ียประกันภัยรับรวมชองทางตัวแทนตอเบ้ียประกันภัยรับรวมทุกชองทาง ซ่ึงเมEอเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอนจะพบวาสัดสวนเบ้ียประกัน
ภัยชองทางธนาคารตอเบี้ยรับรวมเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เกิดจากเบี้ยประกันภัยรับปแรกที่เพิ่มขึ้นในชองทางธนาคารในอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดวยเหตุนี้
สัดสวนเบ้ียประกันภัยรับของชองทางธนาคารตอเบ้ียประกันภัยรับรวมจึงเพ่ิมข้ึนจากป 2556 ซ่ึงมีสัดสวนเบ้ียประกันภัยชองทางธนาคาร และเบ้ีย
ประกันภัยชองทางตัวแทนตอเบี้ยประกันภัยรับรวมอยูที่รอยละ 63 และ รอยละ 34 ตามลำดับ

รายไดจากการลงทุน 8,812 ลานบาท และมีกำไรจากเงินลงทุน 1,515 ลานบาท เพิ่มสูงข้ึนจากปกอนหนารอยละ 35 โดยแบงเปนการเพ่ิมสูงข้ึน
ของรายไดจากการลงทุนรอยละ 25 และเปนการเพิ่มสูงขึ้นของกำไรจากเงินลงทุนรอยละ 155 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนมีสาเหตุ
หลักจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยลงทุนซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 24 จากชวงเดียวกันของป 2556 และกำไรจากเงินลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนมากจากภาวะ
ของตลาดหลักทรัพยที่ดีข้ึนในปน้ี

คาใชจายการรับประกันภัยประกอบดวย เงินสำรองประกันภัย ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจายในการจัดการผลประโยชน คาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจายการรับประกันภัยอEน และคา
ใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายการรับประกันภัยป 2557 เทากับ 58,225 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2556 ที่ 41,017 ลานบาทเพิ่มขึ้น
จำนวน 17,208 ลานบาท หรือรอยละ 42
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กำไรจากกอนหักภาษีเงินไดลดลง 2,200 ลานบาทหรือรอยละ 41 โดยในป 2557 บริษัทมีกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 3,111 ลานบาท
และมีกำไรกอนภาษีเงินได ในป 2556 จำนวน 5,311 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองประกันชีวิตจำนวนมากในป 2557 สำหรับ 
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 2557 447 ลานบาท ลดลงจากป 2556 ที่ 930 ลานบาท จำนวน 483 ลานบาท เนHองจากกำไรกอนภาษีเงินไดที่
ลดลงและบริษัทไดรับเงินปนผลจายจำนวนมากข้ึน ซ่ึงเงินปนผลจายน้ีถือเปนรายไดท่ีไมตองนำมาคำนวณภาษี ท้ังน้ีเมHอหักคาใชจายหักภาษีเงินได
คงเหลือเปนกำไรสำหรับป ตองนำมาคำนวณภาษี 2,665 ลานบาท ลดลงจากป 2556 ซึ่งรายงานกำไรสำหรับนี้ 4,381 ลานบาท จำนวน 1,716
ลานบาท หรือรอยละ 39 หรือคิดเปนกำไรสุทธิตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 1.57 บาท ลดลงจากป 2556 ซ่ึงมีกำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานเทากับ 2.59 บาท

งบการเงินรวม

บริษัทมีกำไรสำหรับไตรมาสท่ี 4 ป 2557 ท่ี 2,278 ลานบาท และแสดงกำไรสำหรับป 2557 ท่ี 2,662 ลานบาท ซ่ึงเปนจำนวนท่ีต่ำกวากำไรสำหรับ
งวดในงบการเงินเฉพาะกิจการเนHองจากวาในไตรมาส 3 ป 2557 น้ี บริษัทไดเขาซ้ือกิจการบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“BLAIB”) 
โดยมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 99 และไดรวมกำไรสำหรับงวดของ BLAIB มาแสดงในงบการเงินรวม ซึ่ง BLAIB แสดงผลขาดทุนจำนวน
ประมาณ 1.3 ลานบาท และ 3.0 ลานบาทสำหรับงวด 3 เดือนและสำหรับปตามลำดับ

ภาพรวมฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยสินทรัพย 215,588 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 
จากป 2556  ที่มีสินทรัพย 171,795 ลานบาท โดยมีสินทรัพยลงทุนรวม 202,973 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ดานหนี้สินและสวนของเจาของบริษัทมีหนี้สิน  190,009  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป  2556 จำนวน  40,477 ลานบาทหรือรอยละ 27 รายการ
สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเปน 186,566 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากป 2556 41,107
ลานบาท ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการเติบโตของการดำเนินงานของบริษัทในสวนของการรับประกันชีวิตทำใหบริษัทตองกันเงินสำรองเพ่ิมข้ึน

ดานสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสวนของเจาของ 25,579 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากป 2556 ที่มีสวนของ
เจาของ 22,264 ลานบาท รายการท่ีสำคัญ คือองคประกอบอHนของสวนของผูถือหุนที่การเพ่ิมข้ึนของกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผHอขายสุทธิจากภาษีเพ่ิมข้ึน 1,147 ลานบาท หรือรอยละ 26 กำไรสะสม-ยังไมไดจัดสรรเพิ่มข้ึน 1,456 ลานบาท หรือรอยละ 11 และ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 141 ลานบาท หรือรอยละ 5

อัตราสวนทางการเงิน          

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ ในป 2555 ถึงป 2557 เทากับ 20.68 วัน 16.12 วัน และ 12.56 วัน ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราการ
หมุนเวียนของเบ้ียประกันภัยคางรับดังกลาว ยังต่ำกวานโยบายของบริษัท ท่ีใหระยะเวลาผอนผันในการชำระเบ้ียเปนเวลา 30-60 วัน นอกจากน้ัน
อัตราหมุนเวียนเบ้ียประกันภัยคางรับในแตละปยังมีแนวโนมปรับตัวลดลง ซ่ึงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกชำระเบ้ียประกันของบริษัท

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรสุทธิ ในป 2555 ถึงป 2557 เทากับรอยละ 9.35, 9.55 และ 4.44 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราสวนในป 2557 ลดลงเมHอเทียบกับ
ป 2555 และ 2556 เกิดจากคาใชจายในสวนของเงินสำรองประกันชีวิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  
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อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในป 2555 ถึงป 2557 เทากับรอยละ 2.91 2.79 และ 1.38 ตามลำดับ เน@องจากกำไรสำหรับปที่ลดลง  
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลงทุนในป 2555 ถึงป 2557 เทากับรอยละ 5.09 4.98 และ 5.41 ตามลำดับ หลักๆ เกิดจากกำไรสำหรับปน้ีลดลง

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนเงินสำรองตอสินทรัพยรวม ในป 2555 ถึงป 2557 เทากับ 78.99 เทา 80.35 เทา และ 82.99 เทา ตามลำดับ และเม@อพิจารณาอัตรา
สวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน ในป 2555 ถึงป 2557 ซึ่งเทากับ 0.87 เทา 0.88 เทา และ 0.89 เทาประกอบดวยนั้น
จะเห็นไดวาบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับผูเอาประกัน

25572556

3.69
2.91 2.79
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อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ลงหุ�น

หลักการสำคัญในการบันทึกรายการของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึงจะไดรับเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยท่ีชำระใหบริษัทสำหรับความคุมครองตามกรมธรรม เบ้ียประกันภัยรับน้ี
จะถูกบันทึกเปนเบี้ยประกันภัยรับในงบกำไรขาดทุนของบริษัท และเม@อหักคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของแลว บริษัทจะนำเงินสวนที่เหลือจากการหัก
คาใชจายไปลงทุนเพ@อนำผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช ในการบริหารงานและจายเงินตามเง@อนไขและสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับผูถือกรมธรรม 
ในขณะเดียวกัน บริษัทจะบันทึกเปนสำรองประกันชีวิตเปนหนี้สินซึ่งเปนภาระผูกพันของบริษัทที่จะตองชำระใหกับผูถือกรมธรรมในอนาคตซึ่ง
สำรองประกันชีวิตจะหมดไปเม@อภาระผูกพันตามกรมธรรมไดส้ินสุดลง และบันทึกสำรองประกันชีวิตที่เพ่ิมข้ึนในระหวางปเปนรายจายในงบกำไร
ขาดทุนของบริษัท สำรองประกันชีวิตนี้คำนวณโดยวิธีทางคณิตศาสตรซ่ึงใชขอสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการ เชน อัตรามรณะ อัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่คาดวาจะไดรับ และอัตราคาใชจายที่คาดวาจะเกิดในอนาคต เปนตน

ดังนั้นรายการที่จะแสดงในงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิตที่สำคัญ ประกอบไปดวย เบี้ยประกันภัยรับ และรายไดจากการลงทุน หักดวย 
เงินสำรองประกันชีวิต เงินจายตามเง@อนไขกรมธรรม และคาใชจาย เปนกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทกอนหักคาใชจายทางภาษี และ
รายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินที่สำคัญ ไดแก เงินลงทุน และสำรองประกันชีวิต

เบี้ยประกันภัยรับ
100 บาท

 เงินสวนที่เหลือ
นำไปลงทุน
80 บาท

คาใชจายตางๆ
20 บาท

สำรองประกัน
ชีวิต

70 บาท
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เงินลงทุนของบริษัทจะถูกจัดประเภทเปน 3 ประเภทไดแก เงินลงทุนเพ<อคา เงินลงทุนเผ<อขาย และเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด และสำรอง
ประกันชีวิตจะบันทึกในงบการเงินดวยวิธี Net Premium Valuation: NPV ซึ่งเปนวิธีในการคำนวณสำรองประกันชีวิตตามหลักสากลที่ใชขอ
สมมติฐาน ณ วันท่ีจำหนQายผลิตภัณฑเปนเกณฑสำคัญ

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะตองคำนวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งหากมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพ<อคาสูงกวามูลคาตาม
บัญชี บริษัทจะรับรูผลตางที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน กรณีที่เปนเงินลงทุนเผ<อขายจะรับรู ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งเปนการรับรูตรงไปยัง
สวนของผูถือหุน (สวนของเจาของ) ในขณะที่เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด แมวามูลคายุติธรรมจะเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะไมสามารถรับรู
รายการในงบการเงินได แตจะเปดเผยผลตางของมูลคายุติธรรมกับมูลคาตามบัญชีไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในสวนของสำรองประกันชีวิต ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการเปรียบเทียบเงินสำรองตามวิธี Gross Premium Valuation: GPV 
ซึ่งเปนวิธีในการคำนวณสำรองดวยขอสมมติฐานที่เปนปจจุบัน และเปนวิธีการในการคำนวณสำรองประกันชีวติตามหลักการกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง กับเงินสำรองตามวิธี NPV ถาสำรอง
ตามวิธี NPV สูงกวาวิธี GPV บริษัทจะบันทึกเงินสำรองในงบการเงินดวยวิธี NPV แตในทางตรงขาม หากสำรองตามวิธี NPV ต่ำกวาวิธี GPV 
บริษัทจะบันทึกเงินสำรองในงบการเงินดวยวิธี NPV บวกเพิ่มดวยสวนตางของเงินสำรองดังกลาว ตามที่แสดงในภาพ

ดวยเหตุนี้ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน เม<ออัตราดอกเบ้ียปรับตัวลดลง มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนของบริษัทเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเงินลงทุน
สวนใหญบริษัทจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ทำใหไมมีผลกระทบตองบการเงิน แตในขณะเดียวกับสำรองประกันชีวิตก็มีมูลคา
เพ่ิมสูงข้ึนจากการคำนวณดวยวิธี GPV ซ่ึงบริษัทจะรับรูผลตางที่เกิดข้ึนในงบการเงิน ทำใหงบการเงินบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยเพียงดานเดียว ทั้งนี้ในแงของความม่ันคงทางการเงินนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กำหนดใหมีการคำนวณมูลคายุติธรรมทั้งในดานของเงินลงทุน และสำรองประกันชีวิต เพ<อใช ในการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ซ่ึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยจะถูกรับรูทั้งในดานของสินทรัพยและหนี้สิน แตกตางจากการรับรู ในงบการเงิน

> =

< =

สินทรัพยลงทุน

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย

เงินลงทุนเพ<อคา 17 ลานบาท

เงินลงทุนเผ<อขาย 22,013 ลานบาท

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 176,161 ลานบาท

NPV+ GPV

NPV+ GPV

FS= NPV+

การเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรม

กำไรขาดทุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เปดเผย : งบรายป

กำไรขาดทุน
FS= NPV+ & 

Additional Reserve
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“Embedded value” (EV) คือเคร&องมือทางการเงินที่เปนตัวชี้วัดขั้นตนสำหรับมูลคาของธุรกิจประกันภัยระยะยาวที่ผูถือหุนเปนเจาของอยู 
ตัวชี้วัดดังกลาวประกอบดวย สวนเกินระหวางมูลคาตลาดของสินทรัพยหักดวยหนี้สิน หรือเรียกวา Adjust Net asset value (NAV) และมูลคา
ปจจุบันของกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู หลังจากหักตนทุนของการถือครองเงินทุน หรือเรียกวา Value of in-force
business (VIF)

การเปดเผยขอมูลของ EV เปนมาตรฐานการปฏิบัติท่ัวไปของบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนท่ัวโลก เน&องจากงบการเงินเพียงอยางเดียวไมสามารถ
ใหขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประกันได เพราะวางบการเงินไมสามารถสะทอนกำไรในอนาคต คอนขางผันผวน และงบ
การเงินสวนมากยังรวมผลกระทบของเงินสำรองที่บริษัทเก็บไวเพ&อชดเชยภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย

สำหรับการดำเนินธุรกิจประกันภัยนั้น EV อาจเปนเคร&องมือสำคัญที่ชวยใหสามารถเขาใจตัวขับเคล&อนของมูลคาบริษัท อัตรากำไร และคุณภาพ
ของการตั้งสมมติฐานได ทั้งนี้ อาจสงผลถึงการวางกรอบแนวทางของผลิตภัณฑ การคำนวณราคา การตั้งสมมติฐาน และการบริหารความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นดวย

Embedded Value (EV)
EV ณ 31 ธันวาคม 2557 (ลานบาท)

Risk discount rate 9%  10%  11%
Adjusted net asset value (NAV) 22,448.5  22,448.5 22,448.5
Value of in-force business (after release of capital) 11,295.3  10,192.3 9,175.1
Embededded value (EV) 33,743.8  32,640.8 31,623.6

สำหรับ EV ณ 31 ธันวาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://www.bangkoklife.com

เงินกองทุน  23,512.95
เงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย 9,654.10
อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย (%) 243.55

สำหรับ CAR ณ 31 ธันวาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://www.bangkoklife.com

Capital Adequacy Ratio (CAR ratio)
CAR ณ 31 ธันวาคม 2557 (ลานบาท)

บริษัทประกันชีวิตมีหนาที่บริหารและจัดการความเสี่ยงตางๆ เชน ความเสี่ยงทางดานประกันภัย (Insurance risk) ความเสี่ยงดานดอกเบี้ย 
(Interest rate risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk)

จึงจำเปนท่ีบริษัทจะตองมีระดับของเงินกองทุนข้ันต่ำตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด 
คภป.กำหนดใหบริษัทตองมีเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงภัย (Risk based capital, RBC) ขั้นต่ำที่ระดับ 140% CAR ratio สามารถคำนวณ
จากสัดสวนระหวางเงินกองทุนท่ีบริษัทมีอยูและเงินทุนขั้นต่ำที่ตองดำรงไวตามความเสี่ยง ถาจะพูดใหงายขึ้นคือตัวเลข CAR ยิ่งสูงยิ่งสะทอน
ใหเห็นวาบริษัทมีระดับเงินทุน (สวนท่ีเปนของผูถือหุน) มากกวาระดับความเสี่ยงที่บริษัทแบกรับอยูมากเทานั้น

2556
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จากภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในป 2557 และประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2558 ทำใหคาดการณไดวาธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนKองในป 2558 โดยสมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณการเติบโตที่รอยละ 13-14 เนKองจากประเทศไทยยังคงมีอัตราการถือ
ครองกรมธรรมเฉลี่ยทั้งประเทศอยูในระดับต่ำเมKอเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวในกลุมอาเซียน โดยการถือครองกรมธรรมสวนใหญยังอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นธุรกิจยังมีโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวิตสูตางจังหวัด ประกอบกับปจจุบันประชาชนในตางจังหวัดมี
ความรูความเขาใจตอการทำประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่ธุรกิจประกันชีวิตจะสามารถเติบโตในสวนของภูมิภาคเพิ่มขึ้น นอกจากโอกาสทาง
ธุรกิจในภาพกวางแลวในป 2558 ยังมีปจจัยอKนๆ ที่สนับสนุนตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตดังนี้
 1. ประชาชนสวนใหญรับรูและตระหนักถึงการประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน
 2. การทบทวนเรKองโครงสรางภาษีตางๆ รวมถึงแนวทางเตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัยของภาครัฐที่มีแนวโนมสนับสนุน
  ใหประชาชนมีการออมมากข้ึนผานเครKองมือทางการเงินตางๆ ซ่ึงประกันชีวิตถือเปนทางเลือกหน่ึงท่ีชวยสนับสนุนการออมและการเตรียม
  ความพรอมสำหรับการเกษียณอายุไดเปนอยางดี
 3. การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีประเทศไทยจะมีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลง
  ดังกลาวประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงเปนโอกาสในการเติบโตของแบบประกันชีวิตที่สามารถตอบสนองความตองการ
  ของผูบริโภคได ซ่ึงคาดวาแบบประกันเพKอการเกษียณอายุและแบบประกันสุขภาพจะเปนที่ตองการของตลาดมากข้ึน 
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมที่ทำใหสังคมเคลKอนเขาสูยุคดิจิตอลดวยการเติบโตของ Smart Device ตางๆ เปดโอกาสใหสินคาและ
  บริการเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ที่สามารถเขาถึงขอมูลเพKอใช ในการวิเคราะหพฤติกรรมและ
  ความสนใจของลูกคาในขณะน้ันได เพKอบริษัทนำเสนอสินคาไดตรงความตองการลูกคามากข้ึน
 5. แนวโนมการฟนตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่นaาจะสงผลใหสินเชKอบานเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2558 สรางโอกาสในการเติบโตของแบบ
  ประกันชีวิตประเภทการคุมครองสินเชKอ
 6. การขยายธุรกิจในประชาคมอาเซียนซ่ึงคาดวาจะเติบโตเพ่ิมข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับนโยบายการคาของรัฐบาลที่มี
  ความชัดเจน จึงคาดวาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนจะเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงเปนโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวิตออกไป
  ทั้งในสวนแนวชายแดนที่เปนเขตเศรษฐกิจของไทย รวมถึงของประเทศเพKอนบานที่คาดวานaาจะใหความสนใจในผลิตภัณฑประกันชีวิต
  ของประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายมากกวา เนKองจากธุรกิจประกันชีวิตของประเทศเพKอนบานยังอยูในชวงเร่ิมตน

ซึ่งจากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลตอแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตโดยแบงเปน 5 ดานดังนี้
 1. ผลิตภัณฑ : มีแนวโนมออกแบบประกันที่เนนการออมระยะยาว หรือออมเพKอการเกษียณอายุ สำหรับกลุมลูกคาอายุ 30 ปข้ึนไป และ
  คาดวาในอนาคตรัฐบาลจะมีมาตรการสงเสริมการออมเพKอการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับลางถึงระดับ
  กลาง เพKอลดภาระการดูแลผูสูงอายุของภาครัฐในอนาคต นอกจากน้ีแบบประกันสุขภาพจะมีหลากหลายมากข้ึน หรือขายในลักษณะเปน
  แพ็คเกจรวมกับแบบประกันชีวิตมากข้ึนเพKอใหงายตอการเขาใจของลูกคา โดยเฉพาะการขายผานชองทางโทรศัพท และชองทางธนาคาร
 2. ชองทาง : ชองทางตัวแทนจะพัฒนาไปสูนักวางแผนทางการเงินมากข้ึน โดยเฉพาะในบริษัทประกันชีวิตที่มีธนาคารสนับสนุน เนKองจาก
  มีผลิตภัณฑทางการเงินอKนๆ ที่ตัวแทนสามารถนำเสนอใหแกลูกคาได และการขายผานชองทางตัวแทนจะขยายสูตางจังหวัดมากขึ้น
  โดยเฉพาะตามจังหวัดใหญๆ ในภูมิภาค ในขณะที่ชองทางธนาคารจะใหความสำคัญกับการขายและการบริการหลังการขายมากขึ้น เพKอ
  รับรองจำนวนลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้นและลดจำนวนขอรองเรียน นอกจากนี้เทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยใหเกิดชองทางการขายใหมอยางชอง
  ทางขายผานทางออนไลนมากยิ่งข้ึน
 3.  การบริการ : จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำใหเกิดการบริการใหมๆ  ท่ีสามารถนำมาใช ในธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน ดังน้ันจะมีการรวมมือ
  ระหวางบริษัทประกันชีวิตกับธุรกิจอKนๆ อาทิเชน โรงพยาบาล ศูนยออกกำลังกาย (Finess) อาหารเพKอสุขภาพ เพKอสนับสนุนโปรแกรม
  การดูแลสุขภาพ (Wellness Program) เปนตน นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพKอเพิ่มประสิทธิภาพการให
  บริการท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ ดวยการบริการท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาผานทางแอพพลิเคช่ันบนมือถือ อีกท้ังการใหลูกคาสามารถ
  ติดตอสKอสารกับบริษัทประกันชีวิตไดหลากหลายชองทาง เชน อีเมล (Email) เว็บแชท (Web Chat) ออโตเมติก คอลล เซ็นเตอร 
  (Automatic Call Centers) ซ่ึงเปนการติดตอสKอสารที่มีประสิทธิภาพมากกวาชองทางสาขาท่ีมีอยูเดิม สำหรับความคาดหวังในการ
  บริการยังมีความทาทายอีกมากเพราะลูกคาสามารถแบงปนขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีอิทธิพลอยางมากในสKอสังคมออนไลน ดังนั้น
  บริษัทประกันชีวิตจะตองปรับปรุงการใหบริการใหเปนไปตามคุณภาพมาตรฐาน

แนวโน�มธุรกิจประกันชีวิต
ป� 2558
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 4.  การบริหาร : บริษัทประกันชีวิตจะใหความสำคัญกับลูกคาและยึดลูกคาเปนศูนยกลางมากข้ึนในการออกแบบประกันชีวิตและบริการตางๆ  
  เพJอใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอแบรนดและสามารถตอบสนองตอรูปแบบพฤติกรรมการใชชีวิตของประชาชนไทยที่เปลี่ยนแปลง
  อีกทั้งปจจุบันประชาชนไทยมีความรูดานการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิตมากขึ้น และตองการขอมูลสินคาและบริการกอน
  การตัดสินใจ ดังนั้นลูกคามีแนวโนมที่จะใชบริการผานหลายชองทาง บริษัทตางๆ จึงตองเตรียมความพรอมในการเชJอมโยงขอมูลบริการ
  เขาดวยกัน เพJอใหทุกจุดบริการมีมาตรฐานการใหบริการที่เหมือนกัน 
 5.  ระเบียบขอบังคับ : มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงานทุกดานใหมีความเปนสากลตามกฎระเบียบที่จะเขมงวดมากข้ึน โดย
  เฉพาะเรJองความม่ันคงทางการเงินของบริษัท ท้ังน้ีเพJอใหบริษัทประกันสามารถรองรับการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปดประชาคมอาเซียน
  ได พรอมกับรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเพิ่มข้ึนตามนโยบายภาครัฐ 
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การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทยึดถือและใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เนBองจากเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งเปนการสรางความเชBอมั่นและความมั่นใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อีกทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาและ
สงเสริมการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงการใหผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน และใหความสำคัญกับการไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 
รวมทั้งสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิของตน สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนประกอบดวย การซื้อขายหรือการโอนหุน การไดรับสวนแบงในกำไรอยาง
เทาเทียมกัน การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติรายการพิเศษ อาทิ การเพิ่มทุน เปนตน 

ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 เมBอวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุนฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนการประชุม 21 วัน พรอมดวยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงานการประชุม
ผูถือหุนครั้งที่ผานมา รายงานประจำป แนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะของผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน เปนตน 
เพBอเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา นอกจากนี้บริษัทไดลงประกาศการจัดการประชุมในหนังสือพิมพ 
และไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซตของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกท้ังบริษัทไมมีการเพ่ิมวาระอBนๆ ท่ีไมไดระบุไว ในหนังสือ
นัดประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ ในป 2557 บริษัทไดเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน เปนจำนวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมBอวันที่ 25
กันยายน 2557 และ ครั้งที่ 2 เมBอวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 เพBอการอนุมัติรายการพิเศษ

ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โดยการใชระบบบารโคด
สำหรับการลงทะเบียนของผูเขารวมประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนน เพBอใหเปนไปดวยความถูกตอง แมนยำ และสะดวกรวดเร็ว 

คณะกรรมการและผูบริหารใหความสำคัญในการเขารวมประชุม เวนแตติดภารกิจสำคัญจนไมสามารถเขารวมประชุมได ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2557 มีกรรมการเขารวมประชุม 14 ทาน และอีก 1 ทานติดภารกิจ ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารรวมชี้แจงตอบขอ
ซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทไดเชิญ คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ซึ่งเปนผูสอบบัญชภีายนอก จากบริษัทสำนักงาน 
อีวาย จำกัด เขารวมประชุมเพBอตอบขอซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และเชิญ คุณเลิศศักด์ิ สุธรรมพร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากสำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด พารทเนอรส จำกัด เขามาทำ
หนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท

ในการประชุมผูถือหุน เลขานุการบริษัทไดกลาวชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจน ตัวอยาง
เชน ในวาระการแตงตั้งกรรมการ ประธานคณะกรรมการจะเสนอชBอกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และจะเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมกอนการลงคะแนนเสียง หลังจากทุกคนไดลงคะแนนเสียงเปนท่ีเรียบรอยแลว ประธานคณะกรรมการ
จะเปดเผยผลสรุปการนับคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ทันทีในหองประชุม

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุน
ประเภทสถาบัน และผูถือหุนสวนนอย โดยคณะกรรมการไดกำกับดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ดวยเชBอวาเปนปจจัยสำคัญ
ที่เสริมสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทยังไดดำเนินการ ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557 และเสนอชGอบุคคลเพGอรับ
 การพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผาน
 ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.2 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอGนมาประชุมและออกเสียงลงมติ
 แทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ผูรับมอบฉันทะที่ถูกตองตามกฎหมายซ่ึงยGนหนังสือ
 มอบฉันทะแลว ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติเชนเดียวกับผูถือหุนทุกประการ ท้ังน้ีบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน ใหสามารถ
 มอบฉันทะแกกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได โดยบริษัทไดเสนอใหมอบฉันทะแกคุณสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ เปนผูออกเสียงลงมติแทนได ทั้งนี้ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะ และข้ันตอน เอกสารหลักฐานประกอบการ
 มอบฉันทะ พรอมขอมูลของกรรมการตรวจสอบไว ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557

2.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลง
 คะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระแตงตั้งกรรมการ
 ที่ผูถือหุนสามารถเลือกตั้งไดเปนรายบุคคล การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณีที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

2.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรGองการเปดเผยขอมูลของบริษัท และการใชขอมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพยของ
 กรรมการผูบริหาร และพนักงานเพGอใหสอดคลองกับขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.5 บริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ รวมทั้งกรรมการและผูบริหารเขาใหม 
 ตองจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบใหแกเลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนับจากที่ไดรับตำแหน\ง และเมGอ
 มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตองแจงเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล และใหเลขานุการบริษัทสำเนาให
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรายงาน

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 
คูคา ตลอดจนสังคม และมุงมั่นในการผสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพGอใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาไดรับการคุมครองและปฏิบัติ
ดวยดี อันทำใหเกิดการรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยบริษัทไดมีการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมใน “คูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เพGอให
คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้น ไดศึกษาและยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ 

3.1  บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้

ผูถือหุน 
บริษัทมุงม่ันในการพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน โดยการออกผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา สนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับ
นวัตกรรมใหมๆ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เพGอการรักษาผลตอบแทนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมสำหรับผูถือหุนทุกกลุม
 
ลูกคา 
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางหลักประกันความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคาโดยการใหคำปรึกษาดานการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน
เพGอใหเกิดความสมดุลระหวางการสรางความม่ันคงทางการเงิน และการดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ผานท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีปรึกษาประกันชีวิต 
คูคา และพนักงานที่จริงใจ 
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การกำกับดูแลกิจการ

พนักงาน
บริษัทมุงมั่นในการสรรหาผูมีประสบการณจากภายนอกเพ@อการบริหารจัดการองคกรอยางมืออาชีพ รวมทั้งการคัดสรรและรักษาพนักงานที่มี
ความรูความสามารถ โดยการกำหนดคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลักดัน
ใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และการสรางสภาพแวดลอมที่ทำใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความทุมเท และมีความผูกพันในการรวมสราง
ความเจริญเติบโตแกองคกร  

ในป 2557 บริษัทมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการสงไปสัมมนา/ดูงานตางประเทศ รวมทั้งส้ิน 169 หลักสูตร
จำนวนชั่วโมงในการอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 29.14 ชั่วโมง 

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 
บริษัทมุงม่ันในการสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของ ตัวแทนประกันชีวิต และท่ีปรึกษาการเงินใหเปนมืออาชีพในการวางแผน
การเงินอยางรอบดานใหกับประชาชน โดยมุงเนนการบริการท่ีประทับใจและมีประสิทธิภาพ บทพิสูจนคุณภาพจากรางวัลที่ไดรับมีดังนี้
 • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ (Thailand National Quality Awards: TNQA)
 • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนนานาชาติ (International Quality Awards: IQA) 
 • รางวัลสโมสรลานเหรียญโตะกลม (Million Dollar Round Table: MDRT) 

คูคา  
บริษัทมุงเนนในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาอยางตอเน@อง เสมอมา และไดรับการตอบรับเปนอยางดีในการบริการดานการขาย ประกัน
ชีวิตผานธนาคาร ซึ่งเปนคูคามายาวนาน 
     
คูแขงทางการคา  
บริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรม โดยไมแสวงหาขอมูลของคูแขงทางการคาอยางไมสุจริตและไมเปนธรรม

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม   
บริษัทแสดงเจตนารมณในการรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดวยการใหการสนับสนุนโครงการตางๆ อยางตอเน@อง ไมวาจะเปน
โครงการดานการศึกษา การกีฬา การแพทยและสาธารณสุข และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งบริษัทไดเปดเผยการดำเนินกิจกรรมไว ใน
รายงานประจำปฉบับนี้ (ดูขอมูลเพิ่มเติมได ในหัวขอ “การดำเนินกิจกรรมเพ@อสังคม” ในหนา 62) นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายดานการสราง
จิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เพ@อใหทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคม รวมท้ังได
มีการสรางเครือขายดานความรวมมือกับหลายๆ องคกรเพ@อใหการสนับสนุนโครงการตางๆ บรรลุวัตถุประสงคในวงกวางอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสนับสนุนใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมี ประสิทธิภาพเพ@อใหเปนนิสัยติดตัวพนักงาน และสามารถนำกลับไปใช ในชีวิต
ประจำวันได

3.2   การตอตานการทุจริต 

ในป 2557 บริษัทไดรับการรับรองเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต นอกจากนี้ บริษัทไดรับรางวัลองคกรโปรงใส ประจำป 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จาก
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซ่ึงเปนรางวัลเกียรติยศแหงคุณธรรม จริยธรรม และความซ@อสัตยสุจริต 
            
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายดานการเปดเผยขอมูลของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมท้ังขอมูลทางการเงินและท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน อยางถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และสอดคลองกับกฎหมาย โดยใหผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย เชน เว็บไซตของบริษัท ระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน เพ@อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถรับรูขาวสารของบริษัทไดทันตอเหตุการณ และเปนประโยชนมากที่สุด 
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นอกจากนั้น คณะกรรมการไดจัดใหมีสวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพ>อทำหนาที่ในการใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความเคล>อนไหวของบริษัทที่เปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของทุกกลุม ทั้งผูลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย
ผูจัดการกองทุนท้ังในและตางประเทศ ทั้งจากการตอบคำถามโดยตรงทางโทรศัพท หรืออีเมล หรือผานกิจกรรมอ>นๆ  

    ขอมูลการติดตอกับสวนนักลงทุนสัมพันธ
       คุณมธุอร ธีระนันทมงคล หมายเลขโทรศัพท 0-2777-8681
       คุณจินดาวรรณ ณ ราช หมายเลขโทรศัพท 0-2777-8672
       หมายเลขโทรสาร 0-2777-8680 
       หรือทาง E-mail : ir@bangkoklife.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางคณะกรรมการไว ในรายงานประจำปฉบับนี้ (ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ในหัวขอ “โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ” 
 ในหนา 38)

การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหนCงของกรรมการ
บริษัทกำหนดใหกรรมการมีวาระการดำรงตำแหนUงคราวละ 3 ป โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัททุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก
ตำแหนUงจำนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3
กรรมการซึ่งพนจากตำแหนUงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งกลับมาเปนกรรมการใหมได

การดำรงตำแหนCงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทมีประธานกรรมการบริษัทเปนคนละคนกับกรรมการผูจัดการใหญ แมประธานกรรมการจะเปนผูมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับกรรมการ
ผูจัดการใหญ แตคณะกรรมการอันประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิในสัดสวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ก็มีความมุงม่ันและสามารถ
กำกับและถวงดุลอำนาจการดำเนินและการตัดสินใจของฝายจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
 บริษัทไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว ในรายงานประจำปฉบับนี้ (ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ในหัวขอ “โครงสราง
 ผูถือหุนและการจัดการ” ในหนา 38)

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ 
 บริษัทจัดใหคณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป โดยได ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
   •  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
   •  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   •  การประชุมคณะกรรมการ
   •  การทำหนาที่ของกรรมการ
   •  ความสัมพันธกับฝายจัดการ
   •  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
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การกำกับดูแลกิจการ

5.4 คาตอบแทน  
5.4.1 การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับกรรมการ  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการจากความรูความ
  สามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และ
  การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันนำในตลาดหลักทรัพยฯ  
  และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพQอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน
  ใหเปนผูอนุมัติ 

5.4.2 การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับผูบริหารระดับสูง  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงท่ีสูงกวา หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ 
  เพQอกำหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตาม
  นโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง
  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหดีขึ้นในแตละป เพQอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และประธาน
  กรรมการเปนผูสQอสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการใหญทราบ

5.5 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถกรรมการและผูบริหาร โดยสงเสริมใหกรรมการใหมเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
 บทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของในระบบการกำกับดูแลกิจการของ
 บริษัท เขารวมสัมมนาและเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 และองคกรอQนๆ อยางตอเนQองตามแผนและงบประมาณที่กำหนด
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญ กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทำใหเกิดความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ ดาน
การปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงมาตรการตอตานการทุจริต โดยไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พรอมรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุม 5 องคประกอบ ไดแก การควบคุมภายในองคกร 
การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสVอสารขอมูลและระบบการติดตาม เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ สนับสนุนใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามรายละเอียดดังนี้

1.  การควบคุมภายในองคกร
 1.1 บริษัทมุงมั่นประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยยึดหลักความซVอสัตยสุจริตอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัยและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักความ
  ยุติธรรมความเปนธรรมอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ เนนรักษาความลับและความปลอดภัยขอมูลของผูเอาประกันภัย มีการจัด
  โครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคูมือการกำกับกิจการทีดี (Code of Conduct) เพVอใหคณะกรรมการ
  บริษัท ฝายจัดการและพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน หากมีการฝาฝนแนวทางปฏิบัติ บริษัทจะดำเนินการสอบสวนหา
  ขอเท็จจริง มีบทลงโทษทางวินัยที่คำนึงถึงผูไดรับความเสียหาย ระดับความเสียหาย และผลกระทบที่มีตอบริษัท
 1.2  คณะกรรมการบริษัททำหนาท่ีพิจารณาและเห็นชอบในเรVองสำคัญท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทกำหนดแผนธุรกิจ 5 ป (2556-2560) 
  เพVอใหทุกหน̂วยงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันยึดตามปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับ มีการกำหนดบทบาทหนาที่
  คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารภายใตกฎหมาย กฎบัตร และขอบังคับของบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
  ตอบแทนเพVอสรรหา คัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยคำนึงถึงความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่เปน
  ประโยชนตอบริษัท ซ่ึงมีสัดสวนของกรรมการอิสระสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 1.3 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีฝายตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพVอประเมินระบบควบคุมภายในวาเปนไปอยางมี
  ประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสรางองคกร และกำหนดสายบังคับบัญชา การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
  ผูบริหาร และพนักงานในแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษร เพVอใหเกิดระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 1.4 บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที่เหมาะสมโดยยึดภารกิจและคานิยมขององคกร มีการสรางความ
  สัมพันธอันดีกับสถาบันการศึกษาผานกิจกรรมตางๆ ของสถาบันรวมถึงมีการสรางแบบทดสอบที่ไดมาตรฐานในการกลั่นกรองผูสมัคร
  เพVอใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความตองการขององคกร ซึ่งการดำเนินการสรรหาคัดเลือกนี้ ดำเนินการโดยปราศจากการเลือก
  ปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานตามคานิยมขององคกรเรVอง "การพัฒนาตน"
  มีการกำหนดเรVองการประเมินผลการปฏิบัติงานผานระบบ โดยใหพนักงานทุกคนมีการพัฒนาตนเองไมต่ำกวาปละ 6 วันและมีการ
  กำหนดหลักสูตรการอบรมพนักงานในแตละระดับ โดยเฉพาะหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกคนตองเรียนรูตามภารกิจและคานิยมขององคกร
  เชน การวางแผนทางการเงิน การบริการ การทำงานเปนทีม รวมถึงสนับสนุนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพตางๆ เชน LOMA (Life office 
  Management Association), SOA (Society of Actuaries) CFP (Certified Financial Planner) CFA (Chartered Financial
  Analyst) และ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) บริษัทมีนโยบาย Happy Work Place เพVอสงเสริมใหบุคลากร
  มีความสุขอยางสมดุลระหวางตนเอง ครอบครัว การทำงานและสังคม

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกับการพิจารณาใหโบนัส การขึ้นเงินเดือน และความกาวหนาในหนาที่การงาน โดย
สงเสริมใหมีการสVอสารระหวางหัวหนางานกับพนักงานและใหพนักงานลงนามรับทราบการประเมินผลงาน
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

บริษัทไดเตรียมความพรอมสำหรับการขาดบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษาในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสายวิชาชีพทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทภายในและตางประเทศ สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกเพJอเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะ
ในสายวิชาชีพหลักของบริษัท
 1.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจึงจัดทำนโยบายการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนองคประกอบ
  สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจ และใหรางวัลที่เหมาะสมจะพิจารณาจากตัวช้ีวัด
  ผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) ท้ังนี้การควบคุมภายในของบริษัทถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
  ซึ่งแฝงอยูกับการปฏิบัติงานปกติในทุกหนาที่และทุกระดับ กำหนดใหทุกหนZวยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพJอเสริมสราง
  ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 
2. การประเมินความเสี่ยง
 2.1  บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทำเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เปนผูพิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มีการสJอสารนโยบายใหทราบทั่วทั้งองคกร มีคูมือการ
  บริหารความเสี่ยงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการกำหนดใหพนักงานเขารับการอบรมเพJอใหเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
  ภายในบริษัท มีการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทางการเงินตามมาตรฐานท่ีภาครัฐกำหนด โดยมีการวิเคราะหขอมูลและ
  จัดทำรายงานโดยฝายบัญชีและฝายวางแผนธุรกิจเพJอนำเสนอตอผูบริหาร คณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกเดือน
 2.2 บริษัทมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลัก โดยมีคณะทำงานรวมกับหนZวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดขอบเขตและการยอมรับ
  ความเสี่ยง เชน เรJองการบริหารเงินกองทุนกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และ Risk Limit ของแตละความเสี่ยงและได ให
  หนZวยงาน สวนงาน ฝายและสายประชุมรวมกันในสายงานที่เก่ียวของ เพJอวางแผนการดำเนินงานควบคูไปกับแผนบริหารความเส่ียง
  โดยใชหลักการประเมินความเส่ียงดวยระบบการใหคะแนนตามหลักมาตรฐานสากล (COSO) เปนแนวทาง
 2.3 บริษัทกำหนดชองทางท่ีหลากหลายในการรายงานขอมูลการทุจริต เชน ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท เว็บไซตบริษัท
  และแจงผานผูบริหารหรือพนักงาน เพJอเปนแหลงขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีการ
  จัดทำบันทึกความเส่ียงและความเสียหายที่เกิดข้ึน เพJอใช ในการกำหนดมาตรการปองกันและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
 2.4  บริษัทไดระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสำคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม โดยพิจารณา
  ในเรJองของกฎหมายและกฎระเบียบ เศรษฐกิจ และปญหาส่ิงแวดลอม

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
 3.1 บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในโดยเปดเผยไว ในเว็บไซตและระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) ของบริษัท การควบคุมภายใน
  ของบริษัทถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานโดยแฝงอยูกับการปฏิบัติงานปกติในทุกหนาท่ีและทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงิน 
  และกิจกรรมหลักอันไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการคาสินไหม
  ทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอJน การรับเงิน และการจายเงิน โดยกระบวนการควบคุมภายในจะตองชัดเจน
  เชJอมโยงและมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลองกับระดับความเส่ียงที่บริษัทยอมรับได
 3.2  บริษัทมีการกำหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ เพJอควบคุมการเขาใชสารสนเทศของบริษัทและประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกคน
  ไดรับทราบอยางชัดเจน ท้ังการกำหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลและแกไขขอมูล การไมใหเผยแพรขอมูลท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย และไมได
  รับอนุญาตจากบริษัท และไดมีการทบทวนข้ันตอนในการเขาถึงขอมูลดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
 3.3  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพJอประโยชนสวนตน
  รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษสูงสุดหากพบวามีการนำขอมูลภายในไปใชเพJอประโยชนสวนตนหรือนำไปเผยแพร
  โดยไมไดรับอนุญาต บริษัทมีสำนักกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ซ่ึงข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพJอประสานงานและให
  คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย มีฝายตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบ
  และกฎหมายท่ีกำหนด มีสำนักกฎหมายดูแลธุรกรรม และสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและกฎหมาย 
  มีการทบทวนนโยบายและมาตรการการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป นอกจากน้ีบริษัทใหความสำคัญและปรับปรุงแผนตอเนJองทางธุรกิจ
  (Business Continuity Plan) อยางตอเนJองโดยจัดใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉินและการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรอง
  ของบริษัท เพJอใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัดเตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนท่ีวางไว
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4. ระบบสารสนเทศและการส-อสารขอมูล
 4.1 บริษัทมีระบบสารสนเทศและการส2อสารขอมูลเพ2อใช ในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและทันเวลา เพ2อใหคณะกรรมการใชประกอบ
  การตัดสินใจ การจัดทำหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลสำคัญที่จำเปน และเพียงพอตอการพิจารณา
  กอนการประชุม โดยมีระยะเวลาใหขอมูลมากกวาระยะเวลาข้ันต่ำตามท่ีกฎหมายกำหนด รายงานประชุมของคณะกรรมการมีรายละเอียด
  ที่สำคัญและเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและใชเปนหลักฐานได ในภายหลัง เชน ความเห็นในวาระการประชุมตางๆ ของกรรมการ 
  บริษัทใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยบริษัท
  จัดเก็บเอกสารที่สำคัญทางบัญชีในสถานท่ีและหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสำรองขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บ
  ไวนอกบริษัทเปนประจำ
 4.2 การส2อสารภายในบริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) เพ2อเปนชองทางการส2อสาร
  เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน รวมท้ังขาวสารตางๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตางๆ
  ได การส2อสารภายนอกมีระบบอินเตอรเน็ต โดยมีเว็บไซตเพ2อเผยแพรขอมูล ขาวสารความเคล2อนไหวของบริษัทตลอดจนกำหนดชองทาง
  การรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหาการดำเนินงาน สำหรับผูมีสวนไดเสีย โดยสามารถรองเรียนผานทางเว็บไซตหรือสงไปรษณีย
  มาท่ีสวนบริการลูกคา บริษัทมีหนZวยงานท่ีประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
  เชน หนZวยรับเร2องรองเรียน (Complain Unit) และสำนักงานกำกับการปฏิบัติงาน 
 4.3  บริษัทมีชองทางการส2อสารพิเศษ (Whistle-blower Hotline) ใหหนZวยงานหรือบุคคลภายในบริษัท รวมถึงหนZวยงานหรือบุคคลภายนอก
  บริษัท แจงเร2องเก่ียวกับการฉอฉล ทุจริต การกระทำท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงินไมถูกตอง
  โดยผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือสงไปรษณียมาที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยบริษัทมีข้ันตอนการปฏิบัติเพ2อ
  ที่จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ
  
5. ระบบการติดตาม
 5.1  บริษัทมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายท่ีกำหนดไว และนำเสนอใหคณะกรรมการ
  บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ2อพิจารณาเปนประจำอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานทั่วไป
  ที่องคกรพึงมี ไมวาจะเปนการรายงานส่ิงผิดปกติตอผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอำนาจ การสอบทานจากสำนักกำกับการ
  ปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามจากผูตรวจสอบภายใน
 5.2  หากผลการดำเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกำหนด ฝายบริหารจะประเมินสาเหตุและดำเนินการแกไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
  ฝายตรวจสอบของบริษัทจะรายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ เพ2อแกไขขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบ พรอม
  รายงานความคืบหนาในการปรบัปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกไตรมาส สำนักกำกับการปฏิบัติงานประเมิน
  นโยบายและกรอบแนวการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงดานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย พรอมรายงานผล
  ประเมิน จุดออน ขอบกพรองหรือความลมเหลวและแนวทางแกไข และมีการรายงานผลคืบหนาในการปรับปรุงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  
  สวนบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย เพ2อให
  สามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล โดยจะมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกไตรมาส
  เชนเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2558 เม2อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ประจำป 2557 จากรายงานผลการประเมินที่ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีความเห็นวาระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
ทรัพยสินจากการนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงไดเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการกับธุรกิจอ2นทั่วไป เพ2อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบซ่ึงมีความอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพGอทำหนาที่ประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำป ซ่ึงไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและปจจัยเส่ียงที่
เก่ียวของ รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบไดผานการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งสิทธิ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีคูมือการตรวจสอบ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
ยึดถือได ทั้งนี้เพGอเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

นอกจากน้ีในการแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไป
ตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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ลักษณะของรายการระหวางกัน

บริษัทมีบางรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงเก่ียวของกันโดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการบางสวนรวมกัน โดยในการ
พิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น  บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวาที่เปนไปตามรูปแบบ
ตามกฎหมาย หรือสัญญาท่ีกำหนดใหเปน รายการสวนใหญดังกลาวเปนไปตามเงRอนไขท่ีเปนปกติของธุรกิจและเปนไปตามราคาท่ีคิดในอัตราท่ัวไป
ซ่ึงไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2557

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนนั้น เพRอชวยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และเปนการรักษา และ/หรือ ขยายฐานลูกคาของบริษัท รวมท้ังชวย
เสริมสรางธุรกิจของบริษัท ใหมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ซ่ึงไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพRอใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกำหนดที่เกี่ยวของ และเปนไปดวยความเปนธรรมและเพRอผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
ดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน

ข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจท่ีบริษัทดำเนินการกับกิจการอRนท่ัวไป เพRอมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางกัน การอนุมัติรายการ
ระหวางกันดังกลาวบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเปดเผยรายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
และความสมเหตุสมผลของรายการ ซ่ึงจะมีการรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่เกิดข้ึนเพRอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต

การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่บริษัทจะมีตอไปในอนาคตเปนไปตามความจำเปน และความสมเหตุสมผลที่ไดอธิบายไวขางตน และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียด ความสมเหตุสมผลของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่กำหนดไวเกี่ยวกับเรRองดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดำเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสำคัญ

รายการระหว�างกัน
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เรียน ทานผูถือหุน

บริษัทใหความสำคัญกับการบริหารความเส่ียง ซ่ึงถือเปนกลไกสำคัญและเปนเครGองมือในการบริหารงานท่ีจะทำใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ไดกำหนดไว โดยมีการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขความเสี่ยงและการติดตามผลอยางสม่ำเสมอ เพGอใหมั่นใจวาบริษัทจะบรรลุวัตถุ
ประสงคและเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management) โดยดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนGองควบคูไปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2557 มีการประชุมการบริหารความเส่ียงรวม 3 คร้ังเพGอพิจารณาเรGองที่สำคัญสรุปไดดังนี้

 1. การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัทที่อาจกระทบตอระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของบริษัทอยางสม่ำเสมอ โดยไดกำหนด
  ใหหนXวยงานที่เกี่ยวของ มีหนาที่ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง ไดแก 
  1.1. การรายงานการดำรงเงินกองทุนตามกรอบของกฎหมาย การประเมินอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนและการทดสอบ
   ภาวะวิกฤต (Stress Test)
  1.2. การบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management) การวิเคราะหประสิทธิภาพของการดำรง
   เงินกองทุน ความสอดคลองของกระแสเงินสด (Cash Flow Matching) และการบริหาร Duration Matching
  1.3. การวิเคราะหความเส่ียงดานการลงทุนดวยดัชนีความเส่ียง VaR (Value at Risk) การวิเคราะหความออนไหวจากอัตราดอกเบี้ย
   การวิเคราะหความออนไหวจากราคาหุน
  1.4. การประเมินอัตราสวนทางการเงินที่ใช ในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (ERM: Early Warning System)
 2. มอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ตามโครงสรางขององคกรเพGอพิจารณา
  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปที่จากทุกหนXวยงาน ประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพรอมทั้งกำหนดผล
  กระทบท่ีเกิดข้ึนและกำหนดวิธีจัดการความเส่ียงนั้นๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน
 3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบายและกรอบการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดไว
  เพGอใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพโดยมอบหมายใหหนXวยงานตรวจสอบภายใน
  ทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเส่ียงของบริษัทเพGอใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว
 4. การบริหารจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการดานฐานขอมูล ระบบสำรองขอมูล การพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุน
  การดำเนินงาน 
 5. การบริหารความตอเนGองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การจัดเตรียมศูนยคอมพิวเตอรและศูนยปฎิบัติงานสำรอง
  การทดสอบแผนบริหารความตอเนGองทางธุรกิจ และการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
 6. การสงเสริมความรูและการปลูกฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของ
  แตละหนXวยงาน เพGอตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได ในอนาคต

จากการดำเนินงานดังกลาวขางตนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความตอเนGองและดำเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม
กับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจอยางถูกตองและครบถวน

นายประพันธ� อัศวอารี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจำป� 2557
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จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและผันผวน โดยเฉพาะชวงปลายป รวมถึงสถานการณบานเมือง ตลอดท้ังป 2557 ที่ผานมา สงผลใหภาค
ธุรกิจตองปรับตัวและมีการแขงขันสูง ในขณะท่ีนโยบายของภาครัฐในหลายประเด็นอยูระหวางการนำเสนอรางขอความเห็นภาคธุรกิจ เพTอเตรียม
ความพรอม กอนการบังคับใชขอกำหนดที่คาดวาจะเริ่มมีผลบังคับใชภายใน 1-2 ปขางหนา ไดแก การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ระยะที่ 2 (Risk Based Capital Phase II) โดยมีการพิจารณาการดำรงเงินกองทุนที่เขมขนมากข้ึน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุน และ
นโยบายการลงทุนประกอบธุรกิจอTน เพTอใหพรอมในการรับมือและทันตอสถานการณ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนTอง 
บริษัทตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงไดกำหนดกลยุทธขององคกร เพTอเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงหลักในดานตางๆ 
ใหครอบคลุม เพTอไมใหสงผลกระทบตอการดำเนินงาน และการบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ตลอดเพTอรักษาความสามารถในการ
แขงขันและโอกาสในการสรางผลกำไร โดยพิจารณามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากปจจัยเสี่ยงหลัก
ของบริษัทไว ดังนี้

ปจจัยความเสี่ยงหลักและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดานการตลาดและการลงทุน มีปจจัยจากสภาพทางเศรษฐกิจโลกที่ไมแนZนอน จากผลกระทบวิกฤตทางการเงินที่ยังเหลืออยูของ
 สหภาพยุโรป เศรษฐกิจญี่ปุนและจีน อุปสงคที่ชะลอตัวทำใหการคาโลกยังออนแอและความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดสงผลใหอัตรา
 ดอกเบ้ียมีความผันผวน กระทบตอการประเมินมูลคาสินทรัพย มูลคาหนี้สิน การดำรงเงินกองทุน และมีการแกวงตัวของตลาดทุน จากปจจัย
 ดังกลาวสงผลกระทบตอบริษัททั้งทางตรงและทางออม ท้ังนี้ บริษัทมีการบริหารความเส่ียงที่สำคัญ ดังนี้
 1.1 ความเส่ียงจากการสรางรายไดจากการขาย  จากความผันผวนของตลาดมีผลกระทบตอความเชTอมั่นในการออมเงินผานการประกันชีวิต
  การแขงขันจากคูแขงในธุรกิจประกันชีวิต ความเส่ียงจากการดำเนินงานท่ีไมสอดคลองตามเปาหมายท่ีวางไวกระทบตอการสรางรายได
  และผลกำไรของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทเชTอมั่นในแผนกลยุทธเจาะและขยายฐานลูกคาทั้งกลุมลูกคารายใหมและรายเดิม ผานการ
  จัดการชองทางการขายท่ีเหมาะสม ประกอบกับการวางแผนการตลาด การบริหารตนทุน และคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท การสราง
  ภาพลักษณและความนZาเชTอถือ ตลอดจนงานดานบริการที่พัฒนาและขยายสาขาใหไดมาตรฐาน
 1.2 ความเสี่ยงจากการสรางรายไดจากการลงทุน การสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสอดคลองกับภาระผูกพันและระดับตนทุนที่มีอยู
  เปนความเส่ียงที่บริษัทจะตองจัดการการลงทุนในสินทรัพยที่เหมาะสมเพTอใหไดผลตอบแทนท่ีเพียงพอ บริษัทจึงไดพิจารณาเพิ่มสัดสวน
  การลงทุนในสินทรัพยประเภทอTนๆ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ ซ่ึงไดมีการพิจารณาเรTองความเส่ียงและการดำรงเงิน
  กองทุนตามระดับความเส่ียงจากสินทรัพยลงทุนควบคูไปดวย อีกท้ังบริษัทไดพิจารณาชองทางการประกอบธุรกิจอTน นอกเหนือจากการ
  ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพTอหาผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของบริษัท ท้ังนี้
  บริษัทไดกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน ใหเปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
  ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนTอง เปนความเสี่ยงที่สงผล
 กระทบตอการประเมินมูลคาสินทรัพย และหนี้สินของบริษัท บริษัทมีการประเมินเงินกองทุน เพTอรองรับความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียอยาง
 เพียงพอ เพTอใหมั่นใจวาบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดและมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดสรรเงินกองทุนจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทน
 จากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้
 2.1. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ เพTอประเมินผลกระทบตออัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
  (CAR Ratio) และหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยางมีนัยสำคัญ บริษัทจะเพ่ิมการติดตามมากขึ้นเปนพิเศษ
 2.2. ทางเลือกในการลงทุนของบริษัท เพTอใหความสอดคลองของกระแสเงินสด (Cash Flow Matching) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคา
  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk Charge) ลดลง บริษัทไดบริหารการลงทุนในชวงอายุสินทรัพยที่เหมาะกับชวง
  ระยะเวลาของหน้ีสิน และสอดคลองกับความเส่ียงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) ท่ีอาจเกิดข้ึนได ในอนาคตลดลงอีกดวย

3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) มีปจจัยจากการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
 สารสนเทศท่ีใช ในองคกร และเหตุปจจัยภายนอกอTนๆ เพTอหามาตรการและแนวทางแกไขและปองกันไดอยางถูกตองและทันการณ อีกทั้ง
 บริษัทยังคงสงเสริมและมุงเนนการบริหารความเส่ียงในสาเหตุตางๆ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง
และป�จจัยความเสี่ยง
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 3.1. ดานบุคลากร 
  บริษัทสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองเพ;อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
  ตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนเคร;องมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
 2.2. ดานกระบวนการปฏิบัติงาน 
  บริษัทไดดำเนินการปรับปรุงระบบงานตางๆ เพ;อเพิ่มประสิทธิภาพใหมากยิ่งขึ้น พรอมจัดทำคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่หลัก เชน
  กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการจายสินไหม งานดานการเงินและการบัญชี รวมไปถึงการประเมินความเส่ียง
  ที่อาจเกิดข้ึนได ในแตละข้ันตอนของงาน เพ;อวางแผนบริหารความเส่ียงรองรับเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนได
 3.3.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัทไดจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอยางตอเน;อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานการจัดการฐานขอมูลและ
  ระบบงานท่ีเก่ียวของ

4. การบริหารความตอเน;องในการดำเนินธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management)      
 บริษัทใหความสำคัญตอการใหบริการลูกคาในสถานการณฉุกเฉิน พรอมแกไขและกลับมาใหบริการได ในเวลาอันรวดเร็ว บริษัทจึงทำการ
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ และแผนงานบริหารความตอเน;องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) อยางตอเน;อง ตลอดจน
 จัดการฝกซอมตามแผนที่ไดจัดเตรียมไว เพ;อรับมือกับสถานการณนั้นๆ และทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรองของบรษัิท เพ;อใหม่ันใจ
 วาระบบงานตางๆ มีประสิทธิภาพตรงตามแผนท่ีวางไว ท้ังน้ี บริษัทกำหนดชวงระดับความเส่ียง ท่ียอมรับไดของการหยุดชะงักของระบบไว
 ในระดับต่ำ จึงมั่นใจได ในงานการบริการ วาสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาและผูเอาประกันอยางตอเน;อง

การบริหารความเสี่ยง
และป�จจัยความเสี่ยง
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ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 4 ทาน โดยมีประธานเปนกรรมการอิสระ มีกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 1 ทาน แตละทานมีวาระการดำรงตำแหนLงเทากับวาระการ
เปนกรรมการบริษัทนั้น

ในระหวางป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหนLงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และทำหนาที่พิจารณากำหนดคาตอบ
แทนของกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลงาน เพRอพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ

ในการสรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนดและสอดคลองกับขอกำหนดของทางการ เพRอทำใหคณะกรรมการสามารถใหความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ 
ในการดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ ทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะ และความเปนมืออาชีพ สามารถอุทิศ
เวลาใหกับงานของบริษัทอยางเพียงพอ     

สำหรับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดทำระบบการ
ประเมินผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในระยะที่ผานมา โดยมี
การพิจารณาที่โปรงใส ชัดเจน เพRอใหคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญสะทอนภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ สามารถเทียบ
เคียงไดกับบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ สามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกำหนด สามารถสรางผลประโยชนระยะยาว ที่เหมาะสมแกบริษัทและผูถือหุน

ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงไว ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของรายงานประจำป
ฉบับนี้แลว

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค�าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป� 2557

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ซ่ึงทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินเปนอยางดี โดยไดปฏิบัติ
งานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ 
โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนได ใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพUอประโยชนตอ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน

ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ินจำนวน 6 คร้ัง มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบถวนทุกคร้ัง โดยมีการ
รวมประชุมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพUอรวมเสนอขอมูล หารือ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวของ สามารถ
สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป ซ่ึงผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารท่ีเก่ียวของ
 และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม เพUอสอบทานความถูกตองครบถวนของงบการเงิน รายการที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ
 และผูสอบบัญชีรายงานความเห็นอยางไมมีเงUอนไข นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
 จำนวน 1 คร้ัง เพUอปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอมูลและปญหาท่ีมีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
 บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ครบถวนถูกตองเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในโดยไดหารือกับฝายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอสังเกตในรายงานของฝายตรวจสอบ หารือกับผูสอบบัญชี
 เก่ียวกับการควบคุมภายในและความเส่ียงของบริษัทในสวนท่ีอยูภายใตขอบเขตงานของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาการประเมินความเพียงพอ
 ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด
 รวมถึงไดสอบทานการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน ซ่ึงบริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ
 (Certification) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
 มีการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 
 และติดตามการดำเนินงานของฝายตรวจสอบเพUอรับทราบรายงานผลการตรวจ และการดำเนินการตามขอเสนอแนะของรายงานผลการ
 ตรวจสอบ และเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจำปสอดคลองกับเปาหมาย
 และความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
 ภายในอยางสม่ำเสมอ 
4.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีหนaวยงานกำกับปฏิบัติงาน (Compliance) ซึ่งมีความอิสระและขึ้นตรง
 ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ดูแลติดตามและประสานงานใหหนaวยงานตางๆ ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
 จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยที่ผานมานั้นบริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
 อยางเหมาะสม
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง รวมท้ังการพิจารณาเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจำป 2557 นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพUอ
 ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพและผลงานการตรวจสอบ ความสามารถและประสบการณในการ
 ตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของคาสอบบัญชีเปนประการสำคัญอีกดวย ทั้งนี้เห็น
 วาบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัท มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณในการ
 ปฏิบัติงานสอบบัญชีในระดับสากล 
6. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
 และขอกำหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การทำรายการดังกลาวของบริษัทเปนไปตามประกาศขอกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาด
 หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนไปดวยความเปนธรรม และเพUอผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
 ทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และครบถวน 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเก่ียวกับการทำหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2557 โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบอยางครบถวนแลว
หรือไม ซ่ึงผลสรุปโดยรวมเปนไปตามเกณฑและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอไดโดยตรง ผานทาง E-mail Address ของคณะกรรมการตรวจ
สอบบน website ของบริษัทในประเด็นที่เก่ียวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ท้ังนี้
เพWอใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานและสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
 
โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางครบถวน 
เพียงพอและทันเวลา มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม มีการกำกับการปฏิบัติงานใหเปนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอยางเหมาะสม 
และรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปเพWอประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอยาง
เพียงพอและใหความสำคัญตอการดำเนินงานภายใตระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปรงใส และเชWอถือได

(สุนทร อรุณานนท�ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ 2558



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557102

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

เรียน   ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจำป งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่
สมเหตุสมผล รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ เพUอใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอนุญาตจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซ่ึงแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงUอนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได ใหการ
สนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพUอใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่รัดกุมเพUอใหขอมูลทางการเงิน    
มีความถูกตองและครบถวน เชUอถือได และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เปนผูรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน 
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยรายการขอมูล
รายการระหวางกันอยางครบถวน เพียงพอ และเหมาะสม ซ่ึงแสดงไว ในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของกลุมบริษัทและบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทสามารถสราง
ความเชUอมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชUอถือไดของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน
รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการถูกตองในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ



103บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ชาญชัย สกุลเกิดสิน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร : 25 กุมภาพันธ 2558

เสนอ ผู�ถือหุ�นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และของ
เฉพาะบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและเรUองอUนๆ

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพUอใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพUอใหไดความเชUอมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพUอใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับ
การจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพUอออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพUอ
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชUอวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพUอใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัท 
ตามลำดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอUน ซ่ึงแสดงความเห็น
อยางไมมีเงUอนไขตามรายงานลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557104

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 25572557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5, 35 5,707,563,957  5,703,471,620 1,331,190,953 865,845,947 
รายไดจากการลงทุนคางรับ   2,344,008,443 2,344,008,443 1,862,525,767 1,500,076,847 
เบี้ยประกันภัยคางรับ 6 1,725,232,732 1,725,232,732 1,839,665,535 1,612,729,639 
ลูกหนี้และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ 7, 35 763,784,679  763,784,679 790,087,943 510,012,812 
สินทรัพยลงทุน       
 เงินลงทุนในหลักทรัพย  8, 35, 37, 38     
  เงินลงทุนเพBอคา   17,070,295 17,070,295 100,057,865 477,236,368 
  เงินลงทุนเผBอขาย   22,012,881,057 22,012,881,057 20,187,669,759 18,395,331,360 
  เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด  176,161,022,628 176,161,022,628 141,302,778,338 115,723,500,812 
  เงินลงทุนทั่วไป  46,662,230  46,662,230 46,962,230 46,962,230 
 เงินใหกูยืม   9, 35 4,735,056,801 4,735,056,801 3,525,693,845 2,649,100,421 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 10 - 3,960,000 - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  11 389,242,663 389,200,127 326,614,377 304,954,930 
คาความนิยม   4, 12 4,955,491  - - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน  13 12,819,227 12,819,227 19,447,445 17,202,032 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  14 1,482,422,298 1,482,422,298  - - 
สินทรัพยอBน   15, 35 186,867,026 190,501,644 462,620,007 665,580,153 
รวมสินทรัพย   215,589,589,527 215,588,093,781 171,795,314,064 142,768,533,551

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556
(ปรับปรุงใหม�)

2556
(ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย� 

งบแสดงฐานะการเงิน



105บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 25572557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  - - 950,000,000 200,000,000 
ภาษีเงินไดคางจาย  499,591,781 499,591,781 257,241,894 581,526,761 
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 16, 35 379,721,980 379,721,980 450,008,758 400,098,875 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย      
 สำรองประกันชีวิต 17 177,434,670,858 177,434,670,858 136,616,421,004 111,259,206,400 
 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 18 117,066,846 117,066,846 106,522,690 95,851,579 
 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหม      
  ทดแทนคางจาย 19, 35 315,052,056 315,052,056 299,680,012 343,086,954 
 สำรองเบี้ยประกันภัย 20 1,056,888,385 1,056,888,385 1,021,135,062 1,078,120,949 
 หนี้สินอKนตามกรมธรรม 21 7,642,205,834 7,642,205,834 7,415,002,200 7,315,711,342 
ผลประโยชนพนักงานคางจาย  22 329,414,333 327,718,356 299,382,694 266,958,660 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14  - - 31,761,253 508,303,081
หนี้สินอKน   23, 35 2,238,701,928 2,235,949,029 2,084,501,858 1,254,899,881 
รวมหน้ีสิน    190,013,314,001 190,008,865,125 149,531,657,425 123,303,764,482

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556
(ปรับปรุงใหม�)

2556
(ปรับปรุงใหม�)

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557106

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 25572557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน   24     
 ทุนจดทะเบียน 
  หุนสามัญ 1,708,000,000 หุน 
  มูลคาหุนละ 1 บาท 
  (31 ธันวาคม 2556 : 1,220,000,000 หุน 
  มูลคาหุนละ 1 บาท)  1,708,000,000 1,708,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000 
 ทุนที่ออกและชำระแลว 
  หุนสามัญ 1,697,850,000 หุน 
  มูลคาหุนละ 1 บาท 
  (31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุน 
  มูลคาหุนละ 1 บาท)  1,697,850,000 1,697,850,000 1,211,714,350 1,204,771,855
สวนเกินมูลคาหุน  24 2,987,540,018 2,987,540,018 2,846,250,643 2,759,469,456 
สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 24, 26 103,822,366 103,822,366 66,068,779 28,315,191 
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24, 26  -  - 1,246,050 35,477,257 
กำไรสะสม        
 จัดสรรแลว       
  ทุนสำรองตามกฏหมาย 25 170,800,000 170,800,000 122,000,000 122,000,000 
  สำรองทั่วไป 25 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 
 ยังไมไดจัดสรร  14,677,674,816 14,680,638,015 13,225,119,255 9,761,362,477 
องคประกอบอLนของสวนของผูถือหุน       
 ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ      
  ของเงินลงทุนเผLอขาย - สุทธิจากภาษี 8 5,538,578,257 5,538,578,257 4,391,257,562 5,153,372,833 
รวมสวนของบริษัทใหญ  25,576,265,457 25,579,228,656 22,263,656,639 19,464,769,069 
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  10,069  - -  - 
รวมสวนของผูถือหุน  25,576,275,526 25,579,228,656 22,263,656,639 19,464,769,069 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  215,589,589,527 215,588,093,781 171,795,314,064 142,768,533,551

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556
(ปรับปรุงใหม�)

2556
(ปรับปรุงใหม�)

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)

งบแสดงฐานะการเงิน



107บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

รายได    35
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 28 51,172,063,955 51,172,063,955 38,795,181,586
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 29 8,811,629,513 8,811,629,513  7,055,872,646
รวมรายได    59,983,693,468 59,983,693,468 45,851,054,232
คาใชจาย   35
การรับประกันภัย  28    
 เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน  40,818,249,854 40,818,249,854 25,357,214,604
ผลประโยชนจายตามกรมธรรม  11,096,607,972 11,096,607,972 9,599,304,983
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ     
 คาสินไหมทดแทน  1,287,791,017 1,287,791,017 1,251,922,002
คาจางและคาบำเหน็จ  2,806,976,538 2,805,343,254 2,705,207,319
คาใชจายสงเสริมการขาย  310,571,097 310,527,799 351,602,258
คาใชจายในการรับประกันภัยอLน  28,641,899 28,641,899 31,013,149
คาใชจายในการดำเนินงาน 30, 31 1,880,717,001 1,877,690,771 1,720,361,682
รวมคาใชจายการรับประกันภัย  58,229,555,378 58,224,852,566 41,016,625,997
กำไรจากการรับประกันภัย  1,754,138,090 1,758,840,902 4,834,428,235
กำไรจากเงินลงทุน   1,514,736,332 1,514,736,332 592,982,350
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม  (71,684,020) (71,684,020) (47,808,690)
รายไดอLน    48,052,445 46,342,763 39,199,458
กำไรจากการดำเนินงาน  3,245,242,847 3,248,235,977 5,418,801,353
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม     
 การประกอบธุรกิจประกันภัย  85,256,740 85,256,740 68,845,833
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 39 51,810,128 51,810,128 39,079,187
กำไรกอนภาษีเงินได  3,108,175,979 3,111,169,109 5,310,876,333
คาใชจายภาษีเงินได  32 446,452,906 446,452,906 930,372,218
กำไรสำหรับป   2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 25562557

งบการเงินรวม
สำหรับป�สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกำไรขาดทุน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557108

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 25562557

งบการเงินรวม
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 

การแบงปนกำไร      
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ 33 2,661,753,004 2,664,716,203 4,380,504,115 
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  (29,931) -  -  
กำไรสำหรับป   2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115 
กำไรตอหุน    33   (ปรับปรุงใหม) 
กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    1.57 1.57 2.59 
กำไรตอหุนปรับลด   1.57 1.57 2.58

งบกำไรขาดทุน



109บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 25562557

งบการเงินรวม
สำหรับป�สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

กำไรสำหรับป   2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ5น 32
 ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ     
  ของเงินลงทุนเผ<อขาย  1,434,150,869  1,434,150,869 (952,644,089)
 ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ     
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ<น 14 (286,830,174) "(286,830,174) 190,528,818 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ5นสำหรับป - สุทธิจากภาษี  1,147,320,695 1,147,320,695 (762,115,271) 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  3,809,043,768 3,812,036,898 3,618,388,844 
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ  3,809,073,699 3,812,036,898 3,618,388,844 
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  (29,931) - - 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  3,809,043,768 3,812,036,898 3,618,388,844

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557110

หมายเหตุ

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  1,211,714,350 2,846,250,643 66,068,779 
รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน     
 เงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน     
  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 24  - - 37,753,587 
  เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 24, 26 1,035,650 12,945,625  - 
  จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย  - -  - 
  เพ่ิมหุนสามัญจากการจายหุนปนผล 24, 34 482,324,638 - - 
  เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด 24 2,775,000 128,343,750 - 
  เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท 24 362 - - 
  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34  - - - 
รวมเงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน  486,135,650 141,289,375 37,753,587 
การเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 4, 10    
 การไดมาซ่ึงสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมซ่ึงอำนาจควบคุมเปล่ียนแปลง  - - - 
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย  -  - - 
รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  486,135,650 141,289,375 37,753,587 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป ี     
 กำไร   - - - 
 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอUน     
  การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผUอขาย     
   - สุทธิจากภาษี   - - - 
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
ทุนเรือนหุ�นท่ีออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส�วนของผู�ถือหุ�น



111บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

1,246,050 122,000,000 400,000,000 13,225,119,255 4,391,257,562 22,263,656,639 - 22,263,656,639 
        
        
- - - - - 37,753,587 - 37,753,587 

(1,246,050) - - - - 12,735,225 - 12,735,225 
- 48,800,000  - (48,800,000) - - -  - 
- - - (482,324,638) - - -  - 
- - - - - 131,118,750 - 131,118,750 
- - - - - 362 - 362 
- - - (678,072,805) - (678,072,805) - (678,072,805) 

(1,246,050) 48,800,000 - (1,209,197,443) - -496,464,881 - -496,464,881
        
- - - - - - 40,000 40,000 
- - - - - - 40,000 40,000

(1,246,050) 48,800,000 - (1,209,197,443) - (496,464,881) 40,000 (496,424,881)
        
- - - 2,661,753,004 - 2,661,753,004 (29,931) 2,661,723,073 
        
        
- - - - 1,147,320,695 1,147,320,695 - 1,147,320,695 
- - - 2,661,753,004 1,147,320,695 3,809,073,699 (29,931) 3,809,043,768
- 170,800,000 400,000,000 14,677,674,816 5,538,578,257 25,576,265,457 10,069 25,576,275,526

ผลต�างจากการ
เปล่ียนแปลง

ในมูลค�ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผ่ือขาย

องค�ประกอบอ่ืน
ของส�วนของผู�ถือหุ�น

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย สำรองท่ัวไป

งบการเงินรวม

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ของบริษัท
ส�วนของส�วนได�เสีย
ท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557112

หมายเหตุ

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556    1,204,771,855 2,759,469,456 28,315,191 
รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน     
 เงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน     
 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 24 - - 37,753,588 
 เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 24, 26 6,942,495 86,781,187 - 
 เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 24, 26 - - - 
 เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34 - - - 
 รวมเงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน  6,942,495 86,781,187 37,753,588 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด     
 กำไร   - - - 
 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอOน     
  การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผOอขาย     
   - สุทธิจากภาษี  - - - 
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  1,211,714,350 2,846,250,643 66,068,779 

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
ทุนเรือนหุ�นที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส�วนของผู�ถือหุ�น



113บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

35,477,257 122,000,000 400,000,000 9,761,362,477 5,153,372,833 19,464,769,069 
       
       
- - - - - 37,753,588 

(35,477,257) - - - - 58,246,425 
1,246,050 - - - - 1,246,050 

- - - (916,747,337) - (916,747,337) 
(34,231,207) - - (916,747,337) - (819,501,274) 

       
- - - 4,380,504,115 - 4,380,504,115 
       
       
- - - - (762,115,271) (762,115,271) 
- - - 4,380,504,115 (762,115,271) 3,618,388,844 

1,246,050 122,000,000 400,000,000 13,225,119,255 4,391,257,562 22,263,656,639

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย สำรองทั่วไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ผลต�างจากการ
เปลี่ยนแปลง

ในมูลค�ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557114

หมายเหตุ

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557  1,211,714,350 2,846,250,643 66,068,779 
รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน     
 เงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน     
 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 24 - - 37,753,587 
 เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 24, 26 1,035,650 12,945,625 - 
 จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย  - - - 
 เพ่ิมหุนสามัญจากการจายหุนปนผล 24, 34 482,324,638 - - 
 เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด 24 2,775,000 128,343,750 - 
 เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท 24  362 - - 
 เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34 - - - 
 รวมเงินทุนท่ีไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน  486,135,650 141,289,375 37,753,587 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป ี     
 กำไร   - - - 
 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอSน     
  การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผSอขาย     
   - สุทธิจากภาษี  - - - 
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
ทุนเรือนหุ�นที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส�วนของผู�ถือหุ�น



115บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

1,246,050 122,000,000 400,000,000 13,225,119,255 4,391,257,562 22,263,656,639 
       
       
- - - - - 37,753,587 

(1,246,050) - - - - 12,735,225 
- 48,800,000 - (48,800,000) - -
- - - (482,324,638) - - 
- - - - - 131,118,750 
- - - - - 362
- - - (678,072,805) - (678,072,805) 

(1,246,050) 48,800,000 - (1,209,197,443) - (496,464,881) 
       
-  - - 2,664,716,203 - 2,664,716,203 
       
       
- - - - 1,147,320,695 1,147,320,695 
- - - 2,664,716,203 1,147,320,695 3,812,036,898 
- 170,800,000 400,000,000 14,680,638,015 5,538,578,257 25,579,228,656

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย สำรองทั่วไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ผลต�างจากการ
เปลี่ยนแปลง

ในมูลค�ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557116

(หน�วย: บาท)

2557 25562557

งบการเงินรวม
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 50,651,531,427 50,651,531,427 37,811,475,731
ดอกเบ้ียรับ   7,367,636,058 7,367,636,058 5,956,251,081
เงินปนผลรับ   962,510,779 962,510,779 737,172,646
รายไดจากการลงทุนอ<น 2,275,022,192 2,275,022,192 582,189,930
รายไดอ<น   42,803,671 42,803,671 39,719,192
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาสินไหมทดแทน 
 และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน (11,951,485,531) (11,951,485,531) (10,664,281,119)
คาจางและคาบำเหน็จ (2,816,684,021) (2,816,684,021) (2,708,306,946)
คาใชจายในการรับประกันภัยอ<น (408,774,526) (408,774,526) (364,815,276)
คาใชจายในการดำเนินงาน (1,595,383,679) (1,595,383,679) (1,653,837,561)
คาใชจายอ<น   (132,023,166) (139,775,503) (107,723,171)
จายภาษีเงินได  (2,005,116,745) (2,005,116,745) (1,540,670,095)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรรมดำเนินงาน 42,390,036,459 42,382,284,122 28,087,174,412
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมาจาก    
เงินลงทุนในหลักทรัพย 8,074,184,637 "8,074,184,637 29,649,954,369
เงินใหกูยืม   1,049,312,471 1,049,312,471 726,549,806
เงินฝากสถาบันการเงิน 4,244,000,000 4,244,000,000 110,000,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 6,159,857 6,159,857 62,493
เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 13,373,656,965 13,373,656,965 30,486,566,668

งบกระแสเงินสด



117บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 25562557

งบการเงินรวม
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

กระแสเงินสดใชไปใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย  (42,822,278,778) (42,822,278,778) (56,034,543,669)
เงินใหกูยืม    (1,896,037,957) (1,896,037,957) (1,208,911,747)
เงินฝากสถาบันการเงิน  (5,055,050,900) (5,055,050,900) (670,000,000)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  (126,074,317) (126,074,317) (87,685,796)
เงินจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 10 (3,660,000) - - 
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน  (49,903,101,952) (49,899,441,952) (58,001,141,212)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (36,529,444,987) (36,525,784,987) (27,514,574,544)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด 24 131,118,750 131,118,750 -
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการเสนอขายใหกองทุนสำรอง
 เลี้ยงชีพพนักงานบริษัท 24 362 362 -
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 26 12,735,225 12,735,225 59,492,475
เงินสดรับ (จาย) จากขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน  (950,000,000) (950,000,000) 750,000,000
เงินปนผลจายใหผูถือหุนในบริษัท 34 (678,072,805) (678,072,805) (916,747,337)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,484,218,468) (1,484,218,468) (107,254,862)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ   4,376,373,004 4,372,280,667 465,345,006
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  1,331,190,953 1,331,190,953 865,845,947
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5 5,707,563,957 5,703,471,620 1,331,190,953
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     
 รายการที่มิใชเงินสดประกอบดวย     
 ผลตางจากการเปลี่ยนแปลง
  ในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผQอขาย  1,434,150,869 1,434,150,869 (952,644,089)
 สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพิ่มข้ึน  37,753,587 37,753,587 37,753,588
 ลูกหนี้ขายเงินลงทุนลดลง  1,250,000 1,250,000 134,192,070
 เจาหนี้ซ้ือเงินลงทุนลดลง  3,171,954 3,171,954 20,762,630



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557118

  1    ขอมูลทั่วไป
  2    เกณฑการจัดทำงบการเงิน
  3    นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  4    การซ้ือธุรกิจ
  5    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  6    เบ้ียประกันภัยคางรับ
  7    ลูกหนี้และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ
  8    เงินลงทุนในหลักทรัพย
  9    เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ
  10    เงินลงทุนในบริษัทยอย
  11    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
  12    คาความนิยม
  13    สินทรัพยไมมีตัวตน
  14    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
  15    สินทรัพยอPน
  16    เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
  17    สำรองประกันชีวิต
  18    ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
  19    สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
  20    สำรองเบ้ียประกันภัย
  21    หน้ีสินอPนตามกรมธรรม
  22    ผลประโยชนพนักงานคางจาย
  23    หน้ีสินอPน
  24    ทุนเรือนหุน
  25    สำรอง
  26    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  27    สวนงานดำเนินงาน
  28    การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย
  29    รายไดจากการลงทุนสุทธิ
  30    คาใชจายในการดำเนินงาน
  31    คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
  32    ภาษีเงินได
  33    กำไรตอหุน
  34    เงินปนผล
  35    บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
  36    เครPองมือทางการเงิน
  37    หลักทรัพยและทรัพยสินประกันวางไวกับนายทะเบียน
  38    ทรัพยสินท่ีมีขอจำกัดและภาระผูกพัน
  39    เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
  40    ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเก่ียวของกัน
  41    หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน
  42    เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  43    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมได ใช
  44    การจัดประเภทรายการใหม

สารบัญหมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



119บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได�รับอนุมัติให�ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2558

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีที่อยู จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 23/115-121
รอยัลซิตี้อเวนิว ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมMอวันที่ 25 กันยายน 2552

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก Nippon Life Insurance Company (ถือหุนรอยละ 24.4) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุนรอยละ 24.4) ซ่ึงบริษัท
ดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศญ่ีปุน และบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด (ถือหุนรอยละ 13.2) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุนรอยละ 13.2)
ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต บริษัทยอยดำเนินธุรกิจเก่ียวกับนายหนาประกันวินาศภัย รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2557 ไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10  และ 35

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน
ครั้งแรกในการจัดทำและแสดงงบการเงินเนMองจากการซื้อบริษัทยอยในป 2557 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4)

เมMอกลุมบริษัทมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม กลุมบริษัทจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินอยางนอยสามงบ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่เกี่ยวของอยางนอยสองงบ โดยบริษัทไดแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
 งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
 กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรMองหลักเกณฑ วิธีการ เงMอนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยMนงบการเงิน และรายงานเก่ียวกับ
 ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงอนุญาตให ใชรูปแบบงบการเงินตามประกาศ
 ฉบับเดิม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท และมีผล
 บังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร>อง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)   การนำเสนองบการเงิน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)   งบกระแสเงินสด
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)   ภาษีเงินได
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)   สัญญาเชา
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)   รายได
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552)   ผลประโยชนของพนักงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ตางประเทศ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินระหวางกาล
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)   การดอยคาของสินทรัพย
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพยไมมีตัวตน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน
     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
     การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตนนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
กลุมบริษัทในบางเรWองการเปลี่ยนแปลงนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอWนๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป และไมไดมีการนำมาใชสำหรับ
จัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 43
 
(ข) เกณฑการวัดมูลคา  
 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังตอไปนี้
 วัดดวยมูลคายุติธรรม
 - เงินลงทุนเพWอคา
 - เงินลงทุนเผWอขาย

(ค) สกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน\วยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมด
 มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพWอใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอWน

(ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 
 ในการจัดทำงบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณและขอสมมติฐานหลาย
 ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่
 เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว

 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใช ในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนWอง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด
 บัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ขอมูลเกี ่ยวกับการประมาณความไมแน9นอนและขอสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำคัญตอการรับรู 
 จำนวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8       เงินลงทุนในหลักทรัพย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9       เงินใหกูยืม
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 สำรองประกันชีวิต
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 สำรองเบ้ียประกันภัย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 ผลประโยชนพนักงานคางจาย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26      การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36 เครTองมือทางการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน

3.  นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีท่ีนำเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก)  เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 

 การรวมธุรกิจ 

 กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ 

 การควบคุม หมายถึงอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพTอใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ
 น้ัน ในการพิจารณาอำนาจในการควบคุม กลุมบริษัทตองนำสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วันท่ีซ้ือกิจการคือวันท่ีอำนาจ
 ในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่ง
 ตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ 

 คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจำนวนสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
 ควบคุมในผูถูกซ้ือหักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาซ่ึงวัดมูลคา ณ วันที่ซ้ือ

 ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีกลุมบริษัทกอข้ึนเพTอจายชำระใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสีย
 ในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมบริษัท ท้ังนี้ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต 
 และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางน9าเชTอถือ

 กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซ้ือ
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 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชีพและ
 คาที่ปรึกษาอIนๆ ถือเปนคาใชจายเมIอเกิดขึ้น

บริษัทยอย   
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมIอกลุมบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมในการ
กำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพIอไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวม
อยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจำเปนเพIอใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูก
ปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทำใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

งบการเงินรวมไดรวมสวนแบงของกลุมบริษัทในกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอIนของบริษัทที่ถูกลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุง
นโยบายการบัญชีใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญนั้น
สิ้นสุดลง เมIอสวนแบงผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับมีจำนวนเกินกวาสวนไดเสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุม
บริษัทจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและจะไมรับรูสวนแบงผลขาดทุนอีกตอไป เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงิน
เพIอชำระภาระผูกพันแทนในนามของผูถูกลงทุน 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจากรายการระหวางกิจการในกลุม 
ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม  

(ข) เงินตราตางประเทศ
 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
 ณ วันท่ีเกิดรายการ

 สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของแตละบริษัท
 ในกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน   

 สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงิน
 ท่ีใช ในการดำเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาใหรับรูเปนกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แตผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
 จากการแปลงคาของรายการดังตอไปนี้จะรับรูเขากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอIน

 - ตราสารทนุท่ีถือไวเผIอขาย (เวนแตการดอยคา ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรูเขากำไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอIนจะถูกจัดประเภทใหม
  ไปเขากำไรหรือขาดทุน)

(ค) เครIองมือทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตราสารอนุพันธ
เคร$องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธประกอบดวย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและสัญญาซ้ือขายสกุลเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ไดถูกนำมาใชเพ$อจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ เคร$องมือทางการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพ$อวัตถุประสงคในการคา

ลูกหนี้และเจาหนี้ที่เกิดจากมูลคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราตางประเทศลวงหนา 
จะถูกบันทึกบัญชีในข้ันแรกดวยอัตราแลกเปล่ียนทันที ณ วันท่ีเกิดรายการในสินทรัพยอ$นหรือหน้ีสินอ$น ณ วันท่ีรายงานลูกหน้ีและเจาหน้ีดังกลาว
จะถูกแปลงมูลคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจาก
การแปลงมูลคาถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม$อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้น
 ที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงมีอายุเทากับ 3 เดือนหรือนอยกวานั้นนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการใช

(จ) เบี้ยประกันภัยคางรับ
 เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ โดยกลุมบริษัทบันทึกคาเผ$อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต และตาม
 สถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เบี้ยประกันภัยคางรับจะถูกตัดจำหนXายบัญชีในระหวางป
 เม$อทราบวาเปนหน้ีสูญ

(ฉ) เงินลงทุนในหลักทรัพย

 เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
 
 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพ$อคาแสดงในมูลคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการ
 ตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุน

 ตราสารหนีซ่ึ้งกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 
 แสดงในราคาทุนตัดจำหนXายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ี
 จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตลอดอายุของตราสารหน้ีที่เหลือ

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพ$อคาหรือตั้งใจ ถือไวจนครบกำหนด
 จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ$อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผ$อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่
 ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน
 สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรู ในกำไรหรือขาดทุน เม$อมีการตัดจำหนXายเงินลงทุน
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 จะรับรูกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย
 จะตองบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา

 มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ี คำนวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนหรือตามราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่รายงาน

 มูลคายุติธรรมของตราสารทุนในความตองการของตลาดจะใชราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
 สำหรับหนRวยลงทุนที่ไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด มูลคายุติธรรมคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่รายงาน

 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยตามวันท่ีตกลงทำการซ้ือขายรายการ

 การจำหนRายเงินลงทุน

 เมTอมีการจำหนRายเงินลงทุน ผลตางระหวางจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
 หลักทรัพยที่เก่ียวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

 ในกรณีที่กลุมบริษัทจำหนRายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคำนวณตนทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหนRายไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธี
 ถัวเฉล่ียถวงนำ้หนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง กลุมบริษัทจะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหม
 โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึก
 รับรู ในงบกำไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุน
 ที่มีการโอนเปลี่ยน

(ช) เงินใหกูยืม

 เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผTอหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ
 เก็บหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้
 แตละรายในปจจุบัน

 เงินใหกูยืมจะถูกตัดจำหนRายบัญชีเมTอทราบวาเปนหน้ีสูญ
 
(ซ) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

 การรับรูและการวัดมูลคา

 สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ

 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสTอมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กลุมบริษัทกอสรางเอง รวมถึงตนทุน
 ของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอBนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพBอใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได
 ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืมสำหรับเครBองมือที่ควบคุม
 โดยลิขสิทธ์ิซอฟแวรซ่ึงไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ

 สวนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสำคัญ
 แยกตางหากจากกัน

 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหนWายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนWายกับมูลคาตามบัญชี
 ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอBนในกำไรหรือขาดทุน

 ตนทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง

 ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขาง
 แนWที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนWาเชBอถือ
 ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหนWายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบำรุงอาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำ
 จะรับรู ในกำไรหรือขาดทุนเมBอเกิดข้ึน

 คาเสBอมราคา

 คาเสBอมราคาคำนวณจากมูลคาเสBอมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการ
 เปลี่ยนแทนอBน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 คาเสBอมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
 ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

 อาคาร   20 ป
 อาคารชุด  20 ป
 สวนปรับปรุงอาคาร 5 ป
 สวนปรับปรุงอาคารเชา ตามอายุของสัญญาเชา 
 เครBองตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน 3 ป และ 5 ป
 ยานพาหนะ  5 ป

 กลุมบริษัทไมคิดคาเสBอมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสราง
 
 วิธีการคิดคาเสBอมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุด ทุกส้ินรอบปบัญชี และปรับปรุงตาม
 ความเหมาะสมโดยผูบริหาร

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน
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 คาความนิยม

 คาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษัทยอยรับรูเปนสินทรัพย การรับรูมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยม ไดอธิบายในหมายเหตุประกอบ
 งบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเร่ิมแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สำหรับตรา
 สารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทนุ และผลขาดทุนจากการดอยคาใน
 เงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ ที่เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม

 ซอฟแวรคอมพิวเตอร

 ซอฟแวรคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจำกัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนTายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคา
 สะสม

 รายจายภายหลังการรับรูรายการ

 รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมUอกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสามารถ
 ระบุไดที่เก่ียวของนั้น คาใชจายอUนรับรู ในกำไรหรือขาดทุนเมUอเกิดข้ึน

 คาตัดจำหนTาย

 คาตัดจำหนTายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนหรือจำนวนอUนที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพยนั ้น

 คาตัดจำหนTายรับรู ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
 จากสนิทรัพยน้ัน ตามระยะเวลาทีค่าดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมรวมคาความนิยม โดยเร่ิมตัดจำหนTายสินทรัพยไมมี
 ตัวตน เมUอสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนประมาณ 3 ป 5 ป และ 10 ป

 วิธีการตัดจำหนTาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ญ) การดอยคา

 ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวา มีขอบงช้ีเรUองการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทำการ
 ประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สำหรับสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนTนอนหรือยังไมพรอมใชงานจะประมาณ
 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกปในชวงเวลาเดียวกัน

 ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมUอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนTวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวา
 จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเมUอมีการกลับรายการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพย
 ช้ินเดียวกันที่เคยรับรู ในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรู ในสวนของผูถือหุน

 เมUอมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผUอขาย ซึ่งไดรับรู ในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมี
 การดอยคา ยอดขาดทุนสะสมซ่ึงเคยรับรู ในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรู ในกำไรหรือขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



127บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

 ยอดขาดทุนสะสมที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการ
 ดอยคาของสินทรัพยทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกำไรหรือขาดทุน

 การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยท่ีถือไวจนกวาจะครบกำหนด คำนวณโดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับ
 ในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตามสัญญาเดิม

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสำหรับหลักทรัพยเผRอขาย คำนวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
 หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต
 จะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงภาษีเงินไดเพRอใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได ในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลา
 และความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย สำหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอRนใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
 คืนรวมกับหนVวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเก่ียวของดวย

 การกลับรายการดอยคา

 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมRอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
 สัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาทีเ่คยรับรู ในกำไรหรือขาดทนุ สำหรบัสินทรัพยทางการเงินท่ีบันทกึโดยวิธีราคาทุนตดัจำหนVายและ
 ตราสารหน้ีที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผRอขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุน
 ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผRอขาย การกลับรายการจะถูกรับรูไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอRน

 ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอRนๆ 
 ที่เคยรับรู ในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเรRองการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ 
 หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช ในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคา
 ตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสRอมราคาหรือคาตัดจำหนVายเสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
 ดอยคามากอน

(ฎ) รายการเกี่ยวกับการรับประกันชีวิตตอ

 กลุมบริษัทบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับรายการประกันตอโดยประมาณจากจำนวนเงินท่ีจะไดรับจากหรือจายใหกับบริษัทรับประกันภัยตอ

 ลูกหนี้และสินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจำนวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ และสำรองประกันภัย สวนที่เรียกคืนจาก
 การประกันภัยตอ

 เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับอRนๆ จากบริษัท
 ประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยคางรับหักคาเผRอหนี้สงสัยจะสูญ โดยกลุมบริษัทบันทึกคาเผRอหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
 ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การคาด การณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต และ
 ตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
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 สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึ้นโดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอที่เกี่ยวของของสำรองคาสินไหม
 ทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันชีวิต

 เงินคางจายจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบ้ียประกันภัยตอจาย และรายการคางจายอJนๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ไมรวมคาสินไหม
 ทดแทน

 กลุมบริษัทแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอหรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ)
 เมJอเขาเงJอนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้

 (1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

 (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพย
  ในเวลาเดียวกับที่จายชำระหนี้สิน

(ฏ) สำรองประกันชีวิต

 สำรองประกันชีวิตเปนยอดเงินสำรองสะสมสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลคุมครองอยู ณ วันที่รายงาน ซึ่งถูกจัดสรรไวสำหรับ
 ภาระผูกพันที่มีตอผูเอาประกันภัยในอนาคต เงินสำรองประกันชีวิตภายใตสัญญาประกันภัยระยะยาวคำนวณตามวิธีทางคณิตศาสตร
 ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยอางอิงตามวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ (Net Level Premium Reserve : NPV) รวมกับ
 สำรองเพ่ิมเติมสำหรับความเส่ียงจากการท่ีสมมติฐานท่ีใช ในการคำนวณแตกตางไปจากประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงอีกรอยละ 4 ของเงินสำรอง
 ตามวิธีเบ้ียประกันภัยสุทธิชำระคงท่ี ขอสมมติฐานท่ีใช ในการคำนวณรวมไปถึง อัตรามรณกรรม อัตราดอกเบ้ียท่ีคิดลด และอJนๆ ท่ีถูกกำหนด
 ข้ึน ณ วันท่ีเกิดสัญญา

 ณ วันท่ีรายงาน บริษัทไดประเมินความเพียงพอของสำรองประกันชีวิตโดยการเปรียบเทียบมูลคาทางบัญชีกับมูลคาปจจุบันของประมาณการ
 กระแสเงินสดในอนาคตโดยใชสมมติฐานที่เปนปจจุบัน มูลคาที่ตองปรับปรุงจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุน

(ฐ) ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย

 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจายประกอบดวยสินไหมทดแทนและหนี้สินผลประโยชนกับผูถือกรมธรรมที่เกี่ยวกับการเสียชีวิต การเวนคืน
 กรมธรรม การครบกำหนด และคาใชจายคางจายอJนๆ  

(ฑ) สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนที่จะจายโดยประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ไดรับแจงแตยังไมไดชำระ ณ วันที่รายงานตามขอ
 มูลที่มีในชวงเวลาดังกลาว นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังไดพิจารณาประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนคางจายสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน
 แลวแตยังไมไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (Incurred but not reported : IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร
 ประกันภัย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เก่ียวของ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ฒ) สำรองเบี้ยประกันภัย

 สำรองเบ้ียประกันภัยประกอบดวยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดและสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด

 สำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

 สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสำหรับประกันภัยกลุมและประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม
 ระยะสั้น โดยคำนวณตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยตามระยะเวลาคุมครองท่ีเหลือของแตละกรมธรรม

 สำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด

 ณ วันที่รายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความเพียงพอของสำรองหนี้สิน โดยการเปรียบเทียบมูลคาของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
 รายไดกับสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด ซึ่งเปนการประมาณการที่ดีที่สุดจากมูลคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่คาดวาจะ
 เกิดขึ้นในระยะเวลาคุมครองที่เหลือของกรมธรรมสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยูโดยอางอิงจากขอมูลสินไหมในอดีตซึ่งคำนวณโดย
 วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 

 หากมูลคาของสำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดสูงกวาสำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได กลุมบริษัทจะรับรูสวนตางและแสดงรายการ
 สำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุดในกำไรหรือขาดทุน

(ฌ) ผลประโยชนพนักงานคางจาย

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมVอพนักงานทำงานใหผลประโยชน
 ระยะสั้นประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชำระสำหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้น หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน
 โดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทำงานให ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณการไดอยางสมเหตุสมผล  

 ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน

 กลุมบริษัทมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานใหกับพนักงานท่ีเขาเงVอนไขโดยแบงเปนโครงการตางๆ ดังนี้

 โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว

 โครงการสมทบเงินที่กำหนดไวเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกลุมบริษัทจายสมทบเปนจำนวนเงินที่แนYนอนไปอีก
 กิจการหน่ึงแยกตางหาก (กองทุนสำรองเล้ียงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายสมทบเพ่ิมเติม 
 ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทำงานให
 กับกลุมบริษัท 
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 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว

 โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัท
 จากโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวถูกคำนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทำงาน
 ของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพQอใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดเปนอัตรา
 ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาครบกำหนดชำระภาระผูกพันของกลุมบริษัท และสกุล
 เงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่คาดวาจะจาย

 การคำนวณน้ันจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนXวยที่ประมาณการไว 

 กลุมบริษัทรับรูกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 
 และรับรูคาใชจายที่เก่ียวของกับโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุน

 ผลประโยชนระยะยาวอQนของพนักงาน

 กลุมบริษัทจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอQนของพนักงานไดแกโครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

 ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตใหกับพนักงานที่เขาเงQอนไขที่บริษัทกำหนด
 เพQอเปนการตอบแทนพนักงานจากการทำงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ กอนท่ีพนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงิน
 แสดงมูลคาปจจุบันของผลประโยชนระยะยาวอQนของพนักงาน ซึ่งภาระผูกพันดังกลาวคำนวณโดยใชวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน
 ที่กำหนดไว 

 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ     

 มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงานรับรูเปนคาใชจายพนักงานพรอมๆ ไปกับการเพ่ิมข้ึนในสวนของผูถือหุนโดยจะบันทึก
 เปนสวนเพ่ิมในรายการ “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิ
 ไดอยางไมมีเงQอนไข จำนวนท่ีรับรูเปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพQอใหสะทอนถึงจำนวนสิทธิซ้ือหุนท่ีแทจริงซ่ึงเขาเงQอนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของ
 และเงQอนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงQอนไขเรQองตลาดทุน โดยกลุมบริษัทจะโอนรับรู “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ไปเปน 
 “สวนเกินมูลคาหุน” เมQอมีการใชสิทธิซ้ือหุนตามสัดสวนของการใชสิทธิ

(ด) ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมQอกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรอืที่กอตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต 
 และมีความเปนไปไดคอนขางแนXนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพQอชำระภาระหนี้สินดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณา
 จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคำนึงภาษีเงินได เพQอใหสะทอนจำนวนท่ีอาจประเมินได
 ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนQองจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทาง
 การเงิน
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(ต) รายได

 รายไดเบี้ยประกัน

 เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดหลังจากหักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนเมCอกรมธรรมมีผลบังคับใชและไดรับชำระเบี้ยสำหรับเบี้ยประกันรับ
 ปแรก สำหรับเบี้ยประกันรับปตอเบ้ียประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดเมCอครบกำหนดชำระ และกรมธรรมนั้นยังมีผลคุมครอง ณ วันที่รายงาน

 เบ้ียประกันภัยรับลวงหนาถือเปนรายไดเมCอถึงวันครบกำหนดชำระ

 เบ้ียประกันภัยตอ

 เบ้ียประกันภัยตอรับรูเมCอความเสี่ยงถูกโอนใหกับบริษัทประกันภัยตอ

 รายไดคาเชาและบริการ

 รายไดคาเชาและคาบริการรับรู ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพCอใหเกิด
 สัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดข้ึนรับรูเปนรายได ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงคาเชานั้นเกิดขึ้น

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ

 รายไดจากการลงทุนสุทธิประกอบดวย เงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุน เงินใหกูยืมและเงินฝากธนาคารซ่ึงสุทธิจากคาใชจายในการลงทุน 

 เงินปนผลรับ

 เงินปนผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

 ดอกเบ้ียรับ

 ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  

 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคำนวณจากยอดเงินตนที่คงคาง กลุมบริษัทไมรับรูรายไดสำหรับ
 ดอกเบ้ียของเงินกูยืมรายที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยติดตอกันเกินหกเดือนหรือใชเกณฑเงินสด

 (ถ) คาใชจาย

 เงินท่ีตองจายตามกรมธรรมประกันชีวิต

 เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเมCอไดรับแจงหรือเมCอกรมธรรมครบกำหนดการจายผลประโยชน ตามที่ระบุไว ในกรมธรรม
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 คาจางและคาบำเหน็จ

 คาจางและคาบำเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีที่เกิดข้ึน

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอHนที่เกี ่ยวของ
 และรายการปรับปรุงคาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป หักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอท่ีเก่ียวของ 

 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจะรับรูเมHอไดรับแจงจากผูเอาประกันตามจำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และ
 โดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เก่ียวของ

 คาใชจายในการรับประกันภัยตอ ตนทุนในการรับประกันภัย และคาใชจายในการลงทุน

 คาใชจายในการรับประกันภัยตอ ตนทุนในการรับประกันภัย และคาใชจายในการลงทุนรับรู ในกำไรหรือขาดทุนเปนคาใชจายตามเกณฑ
 คงคาง

 สัญญาเชาดำเนินงาน

 รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมHอไดรับการยืนยันการปรับ
 คาเชา

(ท) ภาษีเงินได

 คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินได
 รอการตัดบัญชีรับรู ในกำไรหรือขาดทุนเวนแตรายการที่รับรู โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอHน

 ภาษีเงินไดของปปจจบุันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตรา
 ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปกอนๆ 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจำนวนที่
 ใชเพHอความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมHอเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูคาความนิยมในคร้ังแรก 
 การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
 และผลแตกตางที่เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย หากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล

 การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชน
 จากสินทรัพยหรือจะจายชำระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมCอมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช
 หรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนQนอน
 และอาจทำใหจำนวนภาษีที่ตองจายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบี้ยที่ตองชำระ กลุมบริษัทเชCอวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได
 ที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัยรวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต 
 การประเมินนี้อยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ
 อาจจะทำใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
 จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินได ในปที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมCอบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย
 ภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนQวยงานจัดเก็บภาษีหนQวยงานเดียวกัน
 สำหรับหนQวยภาษีเดียวกันหรือหนQวยภาษีตางกัน สำหรับหนQวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชำระหนีส้ินและสินทรัพยภาษีเงินได
 ของปปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมCอมีความเปนไปไดคอนขางแนQนอนวากำไรเพCอเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
 การใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
 ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชประโยชนจริง

(ธ)  กำไรตอหุน 

 กลุมบริษัทแสดงกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลดสำหรับหุนสามัญ กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุน
 ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนQายระหวางป กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยการหาร
 กำไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญที่ปรับปรุงดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนQาย และผลกระทบของตราสารที่อาจ
 เปล่ียนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุนของพนักงาน  

(น) รายงานทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

 ผลการดำเนินงานของสวนงานที่รายงานตอกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท (ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน) จะแสดงถึง
 รายการท่ีเกิดข้ึนจากสวนงานดำเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล  

4. การซื้อธุรกิจ
เมCอวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 กลุมบริษัทไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“บริษัทยอย”) ซ่ึงเปนบริษัทท่ี
ประกอบกิจการนายหนาประกันวินาศภัย โดยการซ้ือหุนทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัทรอยละ 84 ทำใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัท บีแอลเอ
อันชัวรันส โบรกเกอร จำกัด เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 15 เปนรอยละ 99 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10)
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สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอย ณ วันซ้ือธุรกิจ ประกอบดวยรายการตอไปนี้

        จำนวนเงิน (พันบาท)
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     2,020
    ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อGน     1,328
    สินทรัพยอGน     589
    เจาหนี้การคาและเจาหนี้อGน     (6,666)
    หนี้สินอGน     (276)
    มูลคาตามบัญชี/มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได  (3,005)
    หัก สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม     (30)
    สินทรัพยสุทธิจากการไดมา     (2,975)
    คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ     4,955
    สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ังหมด     1,980

บริษัทไดนำสินทรัพยและหนี้สินตั้งแตวันซ้ือบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท้ังนี้ตั้งแตวันซ้ือ
ธุรกิจบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดรวมเปนจำนวนเงิน 1.8 ลานบาท และขาดทุนเปนจำนวนเงิน 3.0 ลานบาท ซ่ึงรวมเปนสวนหน่ึงของผลการ
ดำเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 กลุมบริษัทจะมีรายไดรวมจำนวนเงิน
3.9 ลานบาท และมีขาดทุนเปนจำนวนเงิน 5.6 ลานบาท สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน�วย: พันบาท)

2557 2557 2556

เงินสดในมือ   4,224 4,223 10,818
เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน 874,391 870,300 1,320,373
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมGอสิ้นกำหนดระยะเวลา 6,950,000 6,950,000 1,310,000
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 7,828,615 7,824,523 2,641,191
หัก  เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบกำหนดเกินกวา    
  3 เดือนนับแตวันไดมา (5,260,000) (5,260,000) (1,310,000)
บวก เงินลงทุนที่มีระยะเวลาครบกำหนดไมเกิน    
  3 เดือนนับแตวันไดมา   3,138,949 3,138,949 -
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,707,564 5,703,472 1,331,191

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เปนสกุลเงินบาทท้ังหมด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทไดมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารไวเปนจำนวนท้ังส้ิน 21 ลานบาท (2556: จำนวน 21 ลานบาท) และยัง
ไมไดเบิกใช ณ วันส้ินป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน�วย: พันบาท)

2557 2556

ยังไมครบกำหนดชำระ 1,643,589 36,847 1,680,436 1,779,023 28,355 1,807,378
เกินกำหนดชำระ        
 ไมเกิน 30 วัน 3,018 23,354 26,372 1 13,276 13,277
 30 วัน ถึง 60 วัน 271 14,121 14,392 14,696 2,067 16,763
 60 วัน ถึง 90 วัน 23 1,271 1,294 - 1,029 1,029
 90 วัน ถึง 1 ป 428 1,521 1,949 135 365 500
    เกินกวา 1 ป 331 459 790 326 393 719
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ 1,647,660 77,573 1,725,233 1,794,181 45,485 1,839,666

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

6. เบ้ียประกันภัยคางรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เบ้ียประกันภัยคางรับจำแนกตามอายุ มีดังนี้

ตัวแทน
และ

นายหน�า
ผู�เอา
ประกัน รวม

ตัวแทน
และ

นายหน�า
ผู�เอา
ประกัน รวม

(หน�วย: พันบาท)

2557 2556

เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  445,314 499,187
สวนแบงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันภัยตอ  318,471 290,901
ลูกหน้ีและสินทรัพยจากการประกันภัยตอ  763,785 790,088

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: พันบาท)

2557 2556

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ  445,314 499,187
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  445,314 499,187

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับเบี้ยประกันภัยคางรับรายบุคคลซึ่งมีมูลคาเงินสดและคางรับเกินกวาระยะเวลาที่บริษัทผอนผันใหแกลูกคาเบี้ยประกันภัยคางรับดังกลาว
จะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมูลคาเงินสดของกรมธรรมดังกลาว

7. ลูกหน้ีและสินทรัพยจากการประกันภัยตอ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินคางรับเก่ียวกับการประกันภัยตอจำแนกตามอายุแสดง มีดังนี้
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ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

กำไร
ท่ียังไม�เกิด
ขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม�เกิด
ขึ้นจริง

มูลค�า
ยุติธรรม

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

กำไร
ท่ียังไม�เกิด
ขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม�เกิด
ขึ้นจริง

มูลค�า
ยุติธรรม

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ          
พันธบัตรรัฐบาลไทย - - - - - 100,057 20 (19) 100,058 0.06
หลักทรัพยเอกชน
หน/วยลงทุน 17,045 25 - 17,070 0.01 - - - - -
รวมเงินลงทุนเพ:อคา  17,045 25 - 17,070 0.01 100,057 20 (19) 100,058 0.06

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

กำไร
ท่ียังไม�เกิด
ขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม�เกิด
ขึ้นจริง

มูลค�า
ยุติธรรม

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

กำไร
ท่ียังไม�เกิด
ขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม�เกิด
ขึ้นจริง

มูลค�า
ยุติธรรม

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
พันธบัตรรัฐบาลไทย 691,616 50,567 - 742,183 0.34 1,789,646 37,803 (5,912) 1,821,537 1.06
รวม  691,616 50,567 - 742,183 0.34 1,789,646 37,803 (5,912) 1,821,537 1.06
หลักทรัพยเอกชน           
หุนทุน  7,252,996 6,470,416 (187,828) 13,535,584 6.28 7,609,881 5,371,621 (90,083) 12,891,419 7.50
หน/วยลงทุน 5,734,721 183,479 (77,769) 5,840,431 2.71 4,009,663 122,781 (325,051) 3,807,393 2.22
รวม  12,987,717 6,653,895 (265,597) 19,376,015 8.99 11,619,544 5,494,402 (415,134) 16,698,812 9.72
หลักทรัพยตางประเทศ
หน/วยลงทุน 1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 1,213,438 453,883 - 1,667,321 0.97
รวม  1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 1,213,438 453,883 - 1,667,321 0.97
รวมเงินลงทุนเผ:อขาย  14,999,961 7,278,517 (265,597) 22,012,881 10.21 14,622,628 5,986,088 (421,046) 20,187,670 11.75

8.  เงินลงทุนในหลักทรัพย
 8.1 ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย
  8.1.1  เงินลงทุนเพ6อคาประกอบดวย

8.1.2  เงินลงทุนเผ6อขายประกอบดวย

2557 2556

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจำหน�าย

ร�อยละ
ต�อสินทรัพย�

รวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
พันธบัตรรัฐบาลไทย 91,572,879 42.48 83,649,675 48.69
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 17,055,842 7.91 16,601,882 9.66
หุนกู  5,443,244 2.52 2,794,134 1.63
ตั๋วสัญญาใชเงิน 2,500,000 1.16 2,500,000 1.46
รวม  116,571,965 54.07 105,545,691 61.44
หลักทรัพยเอกชน     
ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 9,891,752 4.59 10,981,685 6.39
หุนกู  22,668,311 10.51 10,169,377 5.92
รวม  32,560,063 15.10 21,151,062 12.31
หลักทรัพยตางประเทศ     
พันธบัตร 2,553,909 1.18 2,608,107 1.52
หุนกู  18,560,605 8.61 10,687,918 6.22
ตั๋วแลกเงิน 654,481 0.30 - -
รวม  21,768,995 10.09 13,296,025 7.74
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำหนด
 เกินกวา 3 เดือน นับแตวันไดมา     
เงินฝากธนาคารพาณิชย 4,960,000 2.30 1,010,000 0.59
บัตรเงินฝาก 300,000 0.14 300,000 0.17
รวม  5,260,000 2.44 1,310,000 0.76
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 176,161,023 81.70 141,302,778 82.25

8.1.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดประกอบดวย
(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ราคาทุน ร�อยละต�อสินทรัพย�รวม ราคาทุน ร�อยละต�อสินทรัพย�รวม

8.1.4 เงินลงทุนทั่วไปประกอบดวย
(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
ในประเทศ 29,588 0.01 29,888 0.02
ตางประเทศ 17,074 0.01 17,074 0.01
รวมเงินลงทุนท่ัวไป 46,662 0.02 46,962 0.03



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557138

1 ป� 1 ป� - 5 ป� เกิน 5 ป� รวม

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

ครบกำหนด

 8.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ?อขาย และเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดจำแนก
ตามระยะเวลาครบกำหนด มีดังนี้

เงินลงทุนเผ7อขาย     
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 536,046 155,570 691,616
บวก ผลกำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการ     
 เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - 38,481 12,086 50,567
รวมเงินลงทุนเผ7อขาย - 574,527 167,656 742,183
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด     
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,361,386 9,677,751 104,532,828 116,571,965
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 178,662 4,097,000 28,284,401 32,560,063
ตราสารหน้ีตางประเทศ 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995
เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบกำหนด
 เกินกวา 3 เดือนนับแตวันไดมา 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 7,379,588 17,799,293 150,982,142 176,161,023
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,379,588 18,373,820 151,149,798 176,903,206

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1 ป� 1 ป� - 5 ป� เกิน 5 ป� รวม

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

ครบกำหนด

เงินลงทุนเพ)อคา     
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 100,057 100,057
บวก ผลกำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการ     
 เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 1 1
รวมเงินลงทุนเพ)อคา - - 100,058 100,058
เงินลงทุนเผ)อขาย     
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 491,341 1,298,305 1,789,646
บวก  ผลกำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการ     
 เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - 9,459 22,432 31,891
รวมเงินลงทุนเผ)อขาย - 500,800 1,320,737 1,821,537
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด     
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 932,679 8,663,799 95,949,213 105,545,691
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,335,000 3,975,000 15,841,062 21,151,062
ตราสารหนี้ตางประเทศ 490,175 3,332,505 9,473,345 13,296,025
เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาครบกำหนด     
 เกินกวา 3 เดือนนับแตวันไดมา 1,010,000 300,000 - 1,310,000
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด  3,767,854 16,271,304 121,263,620 141,302,778
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ี  3,767,854 16,772,104 122,684,415 143,224,373

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทไดลงทุนในเงินลงทุนตางประเทศตามราคาตามสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับ 640 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือเทียบเทากับ 20,200 ลานบาท และจำนวน 652 ลานเยน หรือเทียบเทา 184 ลานบาท (2556: 407 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทากับ 
12,719 ลานบาท) กลุมบริษัทไดทำสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพSอปองกันความเส่ียง
จากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนดังกลาว



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557140

 8.3 ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของมูลคาเงินลงทุนเผ<อขาย

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 / 2556 5,489,072 6,441,716
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
 ของสวนของผูถือหุน 2,290,467 (583,550)
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ   
 ของสวนที่โอนไปกำไรหรือขาดทุน (856,316) (369,094)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / 2556 6,923,223 5,489,072
หัก ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (1,384,645) (1,097,814)
ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม   
 สุทธิของมูลคาเงินลงทุนเผ<อขาย - สุทธิจากภาษี 5,538,578 4,391,258

8.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอนุพันธแฝง 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพันธแฝง ท่ีกลุมจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด มีดังนี้
 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวน 600 ลานบาท (2556 : 900 ลานบาท)
  ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 5-14 ป (2556: 6-15 ป)
  และมีเงWอนไขโดยผูออกตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดหรือเรียกเงินฝากเพ่ิม
 (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวน 2,050 ลานบาท (2556 : 1,810 ลานบาท)
  ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ป (2556 : 3 ป) และเงWอนไขโดยผูออกตราสารมีสิทธิใน
  การชำระคืนกอนกำหนดและทยอยฝากเงินเพ่ิมทุกเดือน และบริษัทจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยเมWอครบกำหนดตามสัญญา
 (3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินจำนวนรวม 3,600 ลานบาท (2556 : 3,600 ลานบาท)
  ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 5-8 ป (2556 : 6-9 ป) และมีดอกเบี้ยอางอิงกับอัตรา
  ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
 (4) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินจำนวนรวม 2,805 ลานบาท (2556 : 2,340 ลานบาท)
  ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6-14 ป (2556 : 6-15 ป) และมีเงWอนไขของการเวนคืน
  ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวเมWอเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพยอางอิง
 (5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 758 ลานบาท (2556 : 720 ลานบาท) 
  ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ป (2556 : 20 ป) โดยธนาคารดังกลาววางพันธบัตร
  รัฐบาลคิดเปนอัตรารอยละ 70 - 80 ของมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกเพWอเปนหลักประกัน และมีเงWอนไขของการเวนคืน
  ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวเมWอเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพยอางอิง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556หมายเหตุ

เงินลงทุนเพ)อคา   
ณ วันที่ 1 มกราคม  100,058 477,236 
ซ้ือระหวางป  62,663 2,259,274 
ขายระหวางป  (145,675) (2,635,699) 
รายการปรับปรุงมูลคาและการตัดจำหนBาย  24 (753) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  17,070 100,058 
เงินลงทุนเผ)อขาย   
ณ วันที่ 1 มกราคม  20,187,670 18,395,331 
ซ้ือระหวางป  3,537,753 4,912,928 
ขายระหวางป  (3,138,274) (2,246,226) 
ลดทุนระหวางป  (16,211) (15,415) 
รายการปรับปรุงมูลคาและการตัดจำหนBาย  1,441,943 (858,948) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  22,012,881 20,187,670 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด   
ณ วันท่ี 1 มกราคม   141,302,778 115,723,501 
ซ้ือระหวางป  39,221,863 41,209,071 
ไถถอนระหวางป  (5,161,952) (2,883,923) 
ขายระหวางป  (270,096) (3,815,938) 
รายการปรับปรุงมูลคาและการตัดจำหนBาย  1,068,430 (8,929,933) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  176,161,023 141,302,778 
เงินลงทุนท่ัวไป   
ณ วันที่ 1 มกราคม   46,962 46,962 
ซ้ือระหวางป 10 3,660 - 
จัดประเภทใหม 10 (3,960) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  46,662 46,962

 8.5 รายการเคล)อนไหวของเงินลงทุน

รายการเคลHอนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของเงินลงทุนเพHอคา เงินลงทุนเผHอขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำหนด และเงินลงทุนทั่วไป มีดังนี้



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557142

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

9. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ จำแนกตามอายุลูกหนี้ มีดังนี้

ยังไมถึงกำหนดชำระ 4,250,986 299,022 444,824 820 15,605 - 4,711,415 299,842 5,011,257
เกินกวากำหนดชำระ          
 นอยกวา 3 เดือน - - 22,295 97 - - 22,295 97 22,392
 6  เดือน ถึง 12 เดือน - - 211 - - - 211 - 211
 เกินกวา 12 เดือนข้ึนไป - - 1,149 79 53 2 1,202 81 1,283
รวม  4,250,986 299,022 468,479 996 15,658 2 4,735,123 300,020 5,035,143
หัก คาเผJอหน้ีสงสัยจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146)
เงินใหกูยืมและ
 ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 4,250,986 299,022 468,413 916 15,658 2 4,735,057 299,940 5,034,997

(หน�วย: พันบาท)

2557

ระยะเวลาค�างชำระ

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

รวมเงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

ทรัพย�สินจำนอง
เป�นประกัน

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

อื่นๆ

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

รวม

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

เงินให�กู�ยืมและดอกเบ้ียค�างรับ

* แสดงรวมอยูในรายไดจากการลงทุนคางรับในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมถึงกำหนดชำระ 3,163,866 225,984 344,316 230 15,968 - 3,524,150 226,214 3,750,364
เกินกวากำหนดชำระ          
 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 303 3 - - 303 3 306
 เกินกวา 12 เดือนข้ึนไป - - 1,187 79 120 2 1,307 81 1,388
รวม  3,163,866 225,984 345,806 312 16,088 2 3,525,760 226,298 3,752,058
หัก คาเผJอหน้ีสงสัยจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146)
เงินใหกูยืมและ
 ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 3,163,866 225,984 345,740 232 16,088 2 3,525,694 226,218 3,751,912

(หน�วย: พันบาท)

2556

ระยะเวลาค�างชำระ

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

รวมเงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

ทรัพย�สินจำนอง
เป�นประกัน

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

อื่นๆ

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

รวม

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ*

เงินให�กู�ยืมและดอกเบ้ียค�างรับ

* แสดงรวมอยูในรายไดจากการลงทุนคางรับในงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



143บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

2557

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (เงินลงทุนทั่วไป) 300
ซื้อเงินลงทุน  3,660
คาเผ:อการดอยคา -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 3,960

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันเปนเงินใหกูยืมแกผูเอาประกัน โดยใหกู ในวงเงินไมเกินมูลคาเงินสดของกรมธรรม และคิด
ดอกเบ้ียในอัตราไมเกินกวาอัตรารอยละ 4.5-8.0 ตอป (2556 : อัตรารอยละ 4.5-8.0 ตอป) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับการอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เงินใหกูยืมแกพนักงาน กำหนดวงเงินกูยืมใหแกพนักงานแตละรายโดยกรณีบุคคลค้ำประกันดวยวงเงินสูงสุดท่ี 0.1 ลานบาท (2556 : จำนวนเงิน
ไมเกิน 0.1 ลานบาท) ซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป (2556 : อัตรารอยละ 6.0 ตอป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงาน
มีจำนวนเงิน 16 ลานบาท (2556 : 16 ลานบาท)

เงินใหกูยืมแกพนักงาน กรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันจำนวนเงินสูงสุดที่ 50 เทาของเงินเดือนรายเดือน ซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 - 6.25  
ตอป (2556 : อัตรารอยละ 5.00 - 6.25 ตอป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงาน กรณีมีหลักทรัพยค้ำประกัน มีจำนวนเงิน
53 ลานบาท (2556 : 57 ลานบาท)

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย

การซื้อเงินลงทุน
เม:อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ:อเพิ่ม
สัดสวนการลงทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด โดยเพิ่มการลงทุนจากรอยละ 15 เปน รอยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและ
ชำระแลว

เม:อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมจำนวน 168,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจำนวนเงิน 
1.68 ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 15 เปนรอยละ 99 

เม:อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด ไดเพิ่มทุนจากจำนวน 2.0 ลานบาท เปนจำนวน 4.0 ลานบาท
และบริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวจำนวน 198,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจำนวนเงิน 1.98 ลานบาท  

เม:อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสำหรับสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 มีดังนี้



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557144

(หน�วย: พันบาท)

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส   นายหนาประกัน
โบรกเกอร จำกัด วินาศภัย 99 15* 4,000 2,000* 3,960 300* - -
รวม         3,960 300 - -

บริษัทย�อย ลักษณะธุรกิจ
สัดส�วน

ความเป�นเจ�าของ ทุนชำระแล�ว ราคาทุน เงินป�นผลรับ
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัทยอยดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

* ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและโอนเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเมIอวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



145บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ราคาทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 97,241 329,866 36,633 449,986 20,710 6,685          6,440 947,561
ซื้อเพ่ิม  21,371 10,788 -          35,214 10,357 - 9,956 87,686
จำหน7ายและตัดบัญชี - (1,272) - (8,936) - - - (10,208)
โอนเขา (ออก) - 4,877 - - - - (4,877) -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 และ 1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685  11,519 1,025,039
ซื้อเพ่ิม  48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109
จำหน7ายและตัดบัญชี - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352)
ไดมาจากการรวมธุรกิจ - - - 98 - - - 98
โอนเขา (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,637 25,975 4,400 42,546 1,129,894
คาเสIอมราคาสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - 246,744 16,791 361,108 16,288 1,675 - 642,606
คาเสIอมราคาสำหรับป - 14,588 1,832 46,496 2,999 90 - 66,005
จำหน7ายและตัดบัญชี - (1,272) - (8,914) - - - (10,186)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
 และ 1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425
คาเสIอมราคาสำหรับป - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190
ไดมาจากการรวมธุรกิจ - - - 55 - - - 55
จำหน7ายและตัดบัญชี - - - (9,261) (9,758) - - (19,019)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 430,004 12,961 1,835 - 740,651
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 97,241 83,122 19,842 88,878 4,422 5,010 6,440 304,955
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 และ 1 มกราคม 2557 118,612 84,199 18,010 77,574 11,780 4,920 11,519 326,614
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,633 13,014 2,565 42,546 389,243

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต�ง
ติดตั้งและอุปกรณ�

สำนักงาน ยานพาหนะ
ทรัพย�สิน
ไม�ใช�งาน

ทรัพย�สิน
งานระหว�าง
ก�อสร�าง รวม

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสIอมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสIอมราคาเต็มจำนวนแลว แตยังคงใชงานอยูจนถึง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 475 ลานบาท (2556: 432 ลานบาท)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557146

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต�ง
ติดตั้งและอุปกรณ�

สำนักงาน ยานพาหนะ
ทรัพย�สิน
ไม�ใช�งาน

ทรัพย�สิน
งานระหว�าง
ก�อสร�าง รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 97,241 329,866 36,633 449,986 20,710 6,685 6,440 947,561 
ซื้อเพ่ิม  21,371 10,788 -          35,214 10,357 - 9,956 87,686 
จำหน7ายและตัดบัญชี - (1,272) - (8,936) - - - (10,208) 
โอนเขา (ออก) - 4,877 - - - - (4,877) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 และ 1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685 11,519 1,025,039 
ซื้อเพ่ิม  48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109 
จำหน7ายและตัดบัญชี - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352) 
โอนเขา (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,539 25,975 4,400 42,546 1,129,796 
คาเสFอมราคาสะสม    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - 246,744 16,791 361,108 16,288 1,675 - 642,606 
คาเสFอมราคาสำหรับป - 14,588 1,832 46,496 2,999 90 - 66,005 
จำหน7ายและตัดบัญชี - (1,272) - (8,914) - - - (10,186) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 และ 1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425 
คาเสFอมราคาสำหรับป - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190 
จำหน7ายและตัดบัญชี - - - (9,261) (9,758) - - (19,019) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 429,949 12,961 1,835 - 740,596 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 97,241 83,122 19,842 88,878 4,422 5,010 6,440 304,955 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 และ 1 มกราคม 2557 118,612 84,199        18,010 77,574 11,780 4,920 11,519 326,614 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,590 13,014 2,565 42,546 389,200

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสFอมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสFอมราคาเต็มจำนวนแลว แตยังคงใชงานอยูจนถึง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 475 ลานบาท (2556 : 432 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



147บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

2557หมายเหตุ

ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม  -
ไดมาจากการรวมธุรกิจ 4 4,955
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    4,955
มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันท่ี 1 มกราคม  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   4,955

งบการเงินรวม

12. คาความนิยม



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557148

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 66,347 161 66,508
เพิ่มขึ้น    9,551 2,674 12,225
โอนเขา (ออก)  2,557 (2,557) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 78,455 278 78,733
เพิ่มขึ้น    3,350 1,418 4,768
โอนออก   - (1,119) (1,119)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 81,805 577 82,382
คาตัดจำหน8ายสะสม    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 49,306 - 49,306
คาตัดจำหน<ายสำหรับป 9,980 - 9,980
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 59,286 - 59,286
คาตัดจำหน<ายสำหรับป 10,277 - 10,277
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 69,563 - 69,563
มูลคาสุทธิทางบัญชี    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 17,041 161 17,202
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 19,169 278 19,447
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 12,242 577 12,819

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

13. สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�ระหว�างพัฒนา รวม

สินทรัพยไมมีตัวตนกอนหักคาตัดจำหน<ายสะสมของกลุมบริษัทและบริษัทซึ่งไดคิดคาตัดจำหน<ายเต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยูจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 50 ลานบาท (2556: 38 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



149บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,867,302 1,066,287 780,102
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (1,384,880) (1,098,048) (1,288,405)
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,482,422 (31,761) (508,303)

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(หน�วย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สำรองประกันชีวิต 1,019,005 1,795,185 - 2,814,190
สำรองคาสินไหมทดแทนและ     
 คาสินไหมทดแทนคางจาย 15,485 3,824 - 19,309
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 31,542 2,006 - 33,548
อGนๆ    255 - - 255
รวม    1,066,287 1,801,015 - 2,867,302
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     
เงินลงทุนเพGอคา  234 1 - 235
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา     
 ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผGอขาย 1,097,814 - 286,831 1,384,645
รวม    1,098,048 1 286,831 1,384,880
สุทธิ    (31,761) 1,801,014 (286,831) 1,482,422

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

รายการเคลGอนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน
ณ วันที่

1 มกราคม 2557
กำไรหรือขาดทุน

(หมายเหตุ 32)
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557150

(หน�วย: พันบาท)

คาเชาอาคารจายลวงหนา 69,824 69,824 81,617 93,410
เงินมัดจำ   62,705 62,705 23,404 19,160
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
   และแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 24,963 24,963 115,305 317,601
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 10,344 10,344 138,612 193,288
คาใชจายจายลวงหนา 9,768 9,768 91,970 24,460
อGนๆ    9,263 12,898 11,712 17,661
รวม    186,867 190,502 462,620 665,580

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557

(หน�วย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สำรองประกันชีวิต 732,915 286,090 - 1,019,005
สำรองคาสินไหมทดแทนและ     
 คาสินไหมทดแทนคางจาย 16,106 (621) - 15,485
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 31,052 490 - 31,542
อGนๆ    29 226 - 255
รวม    780,102 286,185 - 1,066,287
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     
เงินลงทุนเพGอคา  62 172 - 234
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา     
 ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผGอขาย 1,288,343 - (190,529) 1,097,814
รวม    1,288,405 172 (190,529) 1,098,048
สุทธิ    (508,303) 286,013 190,529 (31,761)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป�น (รายจ�าย) / รายได�ใน

ณ วันที่
1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม�)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

กำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

15. สินทรัพยอ?น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



151บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย 379,722 450,009

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556

(หน�วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/2556  136,616,421 111,259,206
เงินสำรองประกันชีวิตสำหรับเบี้ยรับในป   
 และสำรองท่ีเพ่ิมข้ึนสำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับ 51,630,019 34,778,277
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมสำหรับการตาย   
 การครบกำหนดการเวนคืนกรมธรรม   
 ผลประโยชนและคาสินไหมทดแทนอMนๆ (10,811,769) (9,421,062)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 / 2556 177,434,671 136,616,421

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556

16. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

17. สำรองประกันชีวิต

18. ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
(หน�วย: พันบาท)

เงินคามรณกรรม 100,173 92,452 87,751
เงินครบกำหนด  13,665 11,061 709
เงินเวนคืน   3,229 3,010 7,392
รวม    117,067 106,523 95,852

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557152

(หน�วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/2556 1,021,135 1,078,121
เบี้ยประกันภัยรับในระหวางป 2,897,001 2,786,817
เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายได ในระหวางป (2,861,248) (2,843,803)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / 2556 1,056,888 1,021,135

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556

20. สำรองเบี้ยประกันภัย
 20.1 สำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได

(หน�วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/2556/2555 299,680 343,087 333,830
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ    
 คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางป 1,770,506 1,659,760 2,035,839
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ    
 คาสินไหมทดแทนจายระหวางป (1,755,134) (1,703,167) (2,026,582)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / 2556, 1 มกราคม 2556 315,052 299,680 343,087

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

19. สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 20.2 สำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทไมมีการตั้งสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด เนMองจากสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุดที่ประมาณขึ้น
ของกลุมบริษัทมีจำนวน 712 ลานบาท (2556 : 641 ลานบาท) ซึ่งมีจำนวนต่ำกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



153บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ   
ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น 160,794 159,984 141,672
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 138,344 137,552 128,651
ผลประโยชนระยะยาวอ6น 30,276 30,182 29,060
รวม    329,414 327,718 299,383

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

(หน�วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน      
รับรูในกำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น  872,277 870,628 814,225
โครงการสมทบเงินท่ีกำหนดไว  33,336 33,252 28,420
ผลประโยชนหลังออกจากงาน  9,693 8,900 9,827
ผลประโยชนระยะยาวอ6น  1,216 1,123 (7,373)
รวม    31 916,522 913,903 845,099

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

22. ผลประโยชนพนักงานคางจาย

(หน�วย: พันบาท)

เงินฝากเน6องจากกรมธรรมประกันภัย 6,918,339 6,545,061 6,303,569
เบี้ยประกันรับลวงหนา 723,867 869,941 1,012,142
รวม    7,642,206 7,415,002 7,315,711

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

21. หนี้สินอJนตามกรมธรรม

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557154

(หน�วย: พันบาท)

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน    
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 138,344 137,552 128,651
ผลประโยชนระยะยาวอ3น 30,276 30,182 29,060
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 168,620 167,734 157,711

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

(หน�วย: พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม 157,711 157,711 155,257
ตนทุนบริการปจจุบัน 27,589 26,733 18,823
ดอกเบี้ย   6,587 6,557 6,416
ผลประโยชนจาย (7,491) (7,491) (10,025)
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู ในกำไรขาดทุน (15,776) (15,776) (12,760)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 168,620 167,734 157,711

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

(หน�วย: พันบาท)

ตนทุนบริการปจจุบัน 27,589 26,733 18,823
ดอกเบี้ย   6,587 6,557 6,416
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู ในกำไรขาดทุน (15,776) (15,776) (12,760)
รวม    18,400 17,514 12,479

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน

กลุมบริษัทมีโครงการผลประโยชนพนักงาน รวมท้ังโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอ3น ซ่ึงโครงการ
ผลประโยชนที่กำหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม3อ
เกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คาใชจายที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



155บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

(ร�อยละ)

คาใชจายในการรับประกันภัยอ2น 682 682 486
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 429 429 306
คาใชจายในการดำเนินงาน 17,289 16,403 11,687
รวม    18,400 17,514 12,479

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขอสมมติฐานทางการเงิน   
 อัตราคิดลด  4.25, 3.75 4.25, 3.75
    อัตราเงินเฟอ 3.00 3.00
   การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.00 5.75
   อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน รายเดือน 2.80 - 7.75 รายเดือน 1 - 8
       (ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน) และรายวัน 2.80 - 7.75 และรายวัน 3 - 9
   ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท (บาท) 19,000 20,000

2557 2556

คาใชจายท่ีรับรู ในรายการตอไปน้ีในงบกำไรขาดทุน

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ที่ใช ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้

ขอสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ
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ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม     
-  หุนสามัญ  1 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000
ออกหุนใหม   1 488,000 488,000 - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
-  หุนสามัญ  1 1,708,000 1,708,000 1,220,000 1,220,000

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: พันบาท)

เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา            
 และแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 1,024,799 1,024,799 798,974 35,678
คาบำเหน็จคางจาย 460,839 460,551 471,892 474,992
คาใชจายคางจาย 316,853 316,020 310,852 279,245
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย 117,728 117,728 93,982 73,544
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับเงินแลวแตกรมธรรมยังไมอนุมัติ 101,961 101,961 161,133 102,989
เจาหน้ีกรณียกเวนคาเบี้ยประกัน 93,757 93,757 93,382 95,834
เงินรับรอการโอนบัญชี 80,763 80,763 94,693 81,627
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 23,263 23,263 25,541 57,780
อQนๆ    18,739 17,107 34,053 53,211
รวม    2,238,702 2,235,949 2,084,502 1,254,900

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม�)
31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม�)

23. หน้ีสินอ<น

24. ทุนเรือนหุน

มูลค�าหุ�นต�อหุ�น
(บาท)

จำนวนหุ�น จำนวนเงิน จำนวนหุ�น จำนวนเงิน
2557 2556

ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผล และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุนในท่ีประชุมของ
กลุมบริษัท  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การออกหุนสามัญ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของกลุมบริษัทเมAอวันที่ 25 กันยายน 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของกลุมบริษัทจากจำนวน
1,220 ลานบาท เปนจำนวน 1,708 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท จำนวนเงิน 488 ลานบาท วัตถุประสงคเพAอรองรับการจายหุน
ปนผลและการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมAอวันที่ 30 ตุลาคม 2557  

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของกลุมบริษัทเมAอวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผล
จำนวน  2,775,000 หุนสำหรับการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัดในราคา 47.25 บาทตอหุนและเสนอขายตอกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงาน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 362 หุนในราคา 1 บาทตอหุน รวมเปนการรับชำระคาหุนที่ออกและเรียกชำระแลวจำนวน 
2.8 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนจำนวน 128.3 ลานบาท รวมเปนจำนวน 131.1 ลานบาท รวมทั้งหมดเปนการรับชำระคาหุนที่ออกและเรียก
ชำระแลวจำนวน 485.1 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนจำนวน 128.3 ลานบาท 

สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว 
บริษัทตองนำคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสำรอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการกระทบยอดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2557 1,211,714 1,211,714 2,846,251 66,069 1,246
ออกหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญ      
 แสดงสิทธิรุนท่ี 1 (หมายเหตุ 26) 1,036 1,036 12,945 - (1,246)
คาใชจายจากการจายโดยใชหุน
 เปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 รุนท่ี 2 (หมายเหตุ 26) - - - 37,753 -
เพิ่มหุนสามัญจากการจายหุนปนผล 482,325 482,325 - - -
เพิ่มหุนสามัญจากการเสนอขาย
 ใหแกบุคคลในวงจำกัด และ
 จากการเสนอขายใหแกกองทุน
 สำรองเล้ียงชีพพนักงานของบริษัท 2,775 2,775 128,344 - -
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822 -

จำนวนหุ�น
(พันหุ�น)

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน

หุ�นสามัญ
ที่ออกและชำระแล�ว ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

สำรองส�วนทุน
จากการจ�ายโดยใช�

หุ�นเป�นเกณฑ�

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิใบสำคัญ

แสดงสิทธิ
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(หน�วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2556 1,204,772 1,204,772 2,759,470 28,315 35,477
ออกหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญ      
 แสดงสิทธิรุนท่ี 1  6,942 6,942 86,781 - (35,477)
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ      
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) - - - - 1,246
คาใชจายจากการจายโดยใชหุน
 เปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 รุนท่ี 2 (หมายเหตุ 26) - - - 37,754 -
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,211,714 1,211,714 2,846,251 66,069 1,246

จำนวนหุ�น
(พันหุ�น)

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน

หุ�นสามัญ
ที่ออกและชำระแล�ว ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

สำรองส�วนทุน
จากการจ�ายโดยใช�

หุ�นเป�นเกณฑ�

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

25. สำรอง

 สำรองประกอบดวย

 การจัดสรรกำไรและ/หรือกำไรสะสม

 สำรองตามกฎหมาย    
 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)
 อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
 ทุนจดทะเบียนเงินสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวน 170.8 ลานบาท (2556 : 122.0 ลานบาท) 

 สำรองท่ัวไป
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำรองท่ัวไปจำนวน 400 ลานบาท เปนสำรองซ่ึงกลุมบริษัทไดกันไวโดยไมไดระบุวัตถุประสงค
 ใดโดยเฉพาะ

 องคประกอบอBนของสวนของผูถือหุน

 ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผBอขาย
 ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผXอขายแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
 ยุติธรรมของเงินลงทุนเผXอขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(พันหน�วย)

 การเคล'อนไหวในทุนสำรอง
 การเคล'อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

26. การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2 ของบริษัทเม'อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1 ชนิดระบุช'อและ
 โอนเปลี่ยนมือไมไดเพ'อการเสนอขายแกพนักงานบริษัทจำนวน 20 ลานหนPวย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 มีการจัดสรรทั้งสิ้น 12.85 
 ลานหนPวย คงเหลือสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจำนวน 7.15 ลานหนPวย โดยมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม'อวันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติให
 ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 1 จำนวน 7.15 ลานหนPวย และอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ชนิดระบุช'อและโอนเปล่ียนมือไมได
 จำนวน 7.15 ลานหนPวยแทนและไดมีการจัดสรรใหพนักงานโดยกำหนดใหวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนวันใหสิทธิแกพนักงาน และ/หรือ
 ผูบริหาร 
 
 รายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานสรุปไดดังนี้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 - 7,150 7,150
รวม  12,850 7,150 20,000

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ใบสำคัญ

แสดงสิทธิรุ�นที่ 1
ใบสำคัญ

แสดงสิทธิรุ�นที่ 2 รวม

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเม'อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทโดยมีอัตราใช
สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนPวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญไดจำนวน 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคา 13.50 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
รุนท่ี 1 และในราคาใชสิทธิเทากับราคา 35 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2โดยสามารถใชสิทธิคร้ังแรกเม'อครบ 3 ป นับจากวันที่ไดรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เน'องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ไดรับอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 เร'องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑมีผลบังคับใชแลว บริษัทจึงไดคำนวณมูลคายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุน ณ วันออกสิทธิเฉลี่ย
เทากับ 20.45 บาทตอหุน เพ'อบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพ'อใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

ขอมูลที่ใช ในการคำนวณมูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน สรุปไดดังนี้

อัตราเงินปนผลที่คาดหวัง  - อัตรารอยละ 1.5
ความผันผวนของราคาหุนที่คาดการณ - อัตรารอยละ 39.9     
      (ประมาณโดยอางอิงจากขอมูลในอดีตของราคาหุนของบริษัท)
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง  - อัตรารอยละ 3.51 ถึง อัตรารอยละ 3.64
อายุของสิทธิซื้อหุน  - ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเม'อพนสภาพ
      การเปนพนักงานของบริษัท
แบบจำลองที่ใช  - Black Schole - continuous  model



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557160

คาใชจายพนักงานที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2) รับรูสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 
38 ลานบาท (2556 : 38 ลานบาท)

รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนIวยของใบสำคัญแสดงสิทธิในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 943 7,150 8,093
ใชสิทธิในระหวางป (943) - (943)
จำนวนที่ยังไมไดใชสิทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 7,150 7,150

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
31 ธันวาคม 2557

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุ�นที่ 1

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุ�นที่ 2 รวม

(พันหน�วย)

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 5,350 7,150 12,500
ใชสิทธิในระหวางป (4,407) - (4,407)
จำนวนที่ยังไมไดใชสิทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 943 7,150 8,093

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
31 ธันวาคม 2556

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุ�นที่ 1

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิรุ�นที่ 2 รวม

(พันหน�วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



161บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถือหุนใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ได ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจำนวน 0.9 ลานหนIวย 
(2556 : 4.4 ลานหนIวย) ในราคาใชสิทธิหุนละ 13.5 บาท (2556 : 13.5 บาท) คิดเปนจำนวนรวม 12.7 ลานบาท (2556 : 59.5 ลานบาท)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใช�สิทธิ จำนวนสิทธิ
ราคาใช�

สิทธิต�อหุ�น
รวมเงิน
ที่รับชำระ

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

เงินรับล�วงหน�า
ค�าหุ�นจากการ
ใช�สิทธิใบสำคัญ

แสดงสิทธิ
วันที่จดทะเบียน

เพิ่มทุน

วันที่ตลาด
หลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยรับ
เป�นหลักทรัพย�
จดทะเบียน

(พันบาท)(พันบาท)(พันบาท)(พันบาท)(บาท)

ครั้งท่ี 7  508 13.5 6,863 508 6,355 - 22 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557
ครั้งที่ 8  333 13.5 4,495 333 4,162 - 25 กรกฎาคม 2557 30 กรกฎาคม 2557
ครั้งท่ี 9  102 13.5 1,377 102 1,275 - 8 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557
รวม ป  2557 943  12,735 943 11,792 -

(พันหน�วย)

ใช�สิทธิ จำนวนสิทธิ
ราคาใช�

สิทธิต�อหุ�น
รวมเงิน
ที่รับชำระ

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

เงินรับล�วงหน�า
ค�าหุ�นจากการ
ใช�สิทธิใบสำคัญ

แสดงสิทธิ
วันที่จดทะเบียน

เพิ่มทุน

วันที่ตลาด
หลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยรับ
เป�นหลักทรัพย�
จดทะเบียน

(พันบาท)(พันบาท)(พันบาท)(พันบาท)(บาท)

ครั้งท่ี 3  3,402 13.5 45,920 3,402 42,518 - 25 เมษายน 2556 26 เมษายน 2556
ครั้งที่ 4  799 13.5 10,787 799 9,988 - 16 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556
ครั้งท่ี 5  114 13.5 1,539 114 1,425 - 18 ตุลาคม 2556 22 ตุลาคม 2556
ครั้งท่ี 6  92 13.5 1,246 - - 1,246 20 มกราคม 2557 21 มกราคม 2557
รวม ป 2556 4,407  59,492 4,315 53,931 1,246

(พันหน�วย)

27. สวนงานดำเนินงาน
 ฝายบริหารเห็นวากลุมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และดำเนินธุรกิจใน
 เขตภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ขอมูลที่นำเสนอในงบการเงินสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
 ดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอ ท้ังนี้ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของกลุมบริษัทคือกรรมการผูจัดการใหญ

 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ
 กลุมบริษัท



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557162

งบการเงินรวม

28. การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบี้ยประกันภัยรับ 51,503,050 268,146 38,932 - 51,810,128
หัก เบี้ยประกันภัยตอ (619,925) - - - (619,925)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 - 51,190,203
หัก (บวก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
 ที่ยังไมถือเปนรายได (19,172) - 1,033 - (18,139)
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 50,863,953 268,146 39,965 - 51,172,064
คาใชจายในการรับประกันภัย     
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน 40,559,784 258,466 - - 40,818,250
ผลประโยชนจายตามกรมธรรม
 ที่เกิดข้ึนระหวางป 11,091,886 4,722 - - 11,096,608
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
 ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 - 1,287,791
คาจางและคาบำเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 1,633 2,806,976
คาใชจายสงเสริมการขาย 308,658 1,627 243 43 310,571
คาใชจายในการรับประกันภัยอPน 28,470 150 22 - 28,642
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 56,053,107 286,296 7,759 1,676 56,348,838

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมอื่นๆ

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไม�มี
ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



163บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบี้ยประกันภัยรับ 51,503,050 268,146 38,932 51,810,128
หัก เบี้ยประกันภัยตอ (619,925) - - (619,925)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 51,190,203
หัก (บวก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
 ที่ยังไมถือเปนรายได (19,172) - 1,033 (18,139)
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 50,863,953 268,146 39,965 51,172,064
คาใชจายในการรับประกันภัย     
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน 40,559,784 258,466 - 40,818,250
ผลประโยชนจายตามกรมธรรม
 ที่เกิดข้ึนระหวางป 11,091,886 4,722 - 11,096,608
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
 ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 1,287,791
คาจางและคาบำเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 2,805,343
คาใชจายสงเสริมการขาย 308,658 1,627 243 310,528
คาใชจายในการรับประกันภัยอPน 28,470 150 22 28,642
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 56,053,107 286,296 7,759 56,347,162

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไม�มี
ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557164

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบ้ียประกันภัยรับ 38,856,578 181,703 40,906 39,079,187
หัก เบี้ยประกันภัยตอ (565,701) - - (565,701)
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 38,290,877 181,703 40,906 38,513,486
บวก (หัก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
 ที่ยังไมถือเปนรายได 284,411 - (2,715) 281,696
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 38,575,288 181,703 38,191 38,795,182
คาใชจายในการรับประกันภัย     
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน 25,190,777 166,438 - 25,357,215
ผลประโยชนจายตามกรมธรรม
 ที่เกิดข้ึนระหวางป 9,596,512 2,793 - 9,599,305
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
 ในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,243,615 - 8,307 1,251,922
คาจางและคาบำเหน็จ 2,685,276 18,960 971 2,705,207
คาใชจายสงเสริมการขาย 349,609 1,647 346 351,602
คาใชจายในการรับประกันภัยอPน 30,838 145 30 31,013
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 39,096,627 189,983 9,654 39,296,264

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไม�มี
ส�วนร�วมในเงินป�นผล

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



165บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

เงินปนผลรับ    
กิจการที่เกี่ยวของกันอ2น 35 244,824 161,122
กิจการอ2น    717,593 575,917
      962,417 737,039
ดอกเบี้ยรับ     
กิจการที่เกี่ยวของกันอ2น 35 564,814 345,587
กิจการอ2น    7,325,763 6,027,729
      7,890,577 6,373,316
คาใชจายจากการลงทุน  (41,364) (54,482)
รวม     8,811,630 7,055,873

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556

29. รายไดจากการลงทุนสุทธิ

หมายเหตุสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน�วย: พันบาท)

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจาย     
 การรับประกันภัยและการจัดการ     
 คาสินไหมทดแทน 31 874,696 872,077 807,726
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ     
 ที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย  154,534 154,454 150,446
คาภาษีอากร   222,340 222,340 183,178
คาใชจายในการดำเนินงานอ2น  629,147 628,820 579,012
รวม     1,880,717 1,877,691 1,720,362

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556หมายเหตุ

30. คาใชจายในการดำเนินงาน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557166

(หน�วย: พันบาท)

เงินเดือนและคาแรง  785,343 783,709 732,573
เงินประกันสังคม  13,299 13,284 10,023
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพนักงาน     
 ที่กำหนดไว   33,336 33,252 28,421
ผลประโยชนอCน   84,544 83,658 74,082
รวม     916,522 913,903 845,099

คาใชจายผลประโยชนของพนักงานได
   ถูกปนสวนดังนี ้     
คาใชจายในการรับประกันภัยอCนและคาใชจาย     
  ในการจัดการสินไหมทดแทน  41,826 41,826 37,373
คาใชจายในการดำเนินงาน 30 874,696 872,077 807,726
รวม           916,522 913,903 845,099

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556หมายเหตุ

31. คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที่กำหนดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไวไดแกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุมบริษัทซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจาย
สมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพตามขอกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำป� 2557

(หน�วย: พันบาท)

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    
สำหรับปปจจุบัน   2,245,926 1,216,385
ปรับปรุงภาษีปกอน  1,541 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว    14 (1,801,014) (286,013)
รวม     446,453 930,372

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556หมายเหตุ

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ภาษีเงินได�

32. ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุน

 ภาษีเงินไดที่รับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอIน

 สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ค�าใช�จ�าย
ภาษีเงินได�

สุทธิจาก
ภาษีเงินได� ภาษีเงินได�

รายได�
ภาษีเงินได�

สุทธิจาก
ภาษีเงินได�

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลง    
 ในมูลคายุติธรรมสุทธิ    
 ของเงินลงทุนเผIอขาย 1,434,151 (286,830) 1,147,321 (952,644) 190,529 (762,115)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557168

งบการเงินรวม
2557

กำไรกอนภาษีเงินได    3,108,176
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทย   15, 20 621,635
รายไดที่ไมตองเสียภาษี    (185,067)
คาใชจายตองหามทางภาษี    8,344
ปรับปรุงภาษีปกอน    1,541
รวม      14 446,453

การกระทบยอดเพGอหาอัตราภาษีที่แทจริง

อัตราภาษี
(ร�อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

กำไรกอนภาษีเงินได  3,111,169  5,310,876
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทย 20 622,234 20 1,062,175
รายไดที่ไมตองเสียภาษี  (185,067)  (140,138)
คาใชจายตองหามทางภาษี  7,745  8,335
ปรับปรุงภาษีปกอน  1,541  -
รวม    14 446,453 18 930,372

อัตราภาษี
(ร�อยละ)

2556
อัตราภาษี
(ร�อยละ)

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลือ
อัตรารอยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะ
เวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลรอยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดท่ีลดลงแลวรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพย และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 ตามคำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีออกในป 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท) (พันบาท)
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(หน�วย: พันบาท / พันหุ�น)

กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 2,661,753 2,664,716 4,380,504
จำนวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,211,807 1,211,807 1,207,400
ผลกระทบจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
   และการเพิ่มหุนสามัญ 1,050 1,050 3,030
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล 482,325 482,325 482,325
จำนวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,695,182 1,695,182 1,692,755
กำไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 1.57 1.57 2.59

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

(ปรับปรุงใหม�)

33. กำไรตอหุน
 กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

 กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสำหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
 และจำนวนหุนสามัญที่ออกจำหนPายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก หลังจากปรับปรุงผลกระทบจากหุนปนผลจำนวน
 ประมาณ 482 ลานหุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญประจำปของผูถือหุนของบริษัทเมVอวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งไดรวมในการ
 คำนวณกำไรตอหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กำไรตอหุนสำหรับปเปรียบเทียบที่ไดนำเสนอไดถูกปรับปรุงโดยถือเสมือนวาการออกหุน
 ปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันที่เร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน โดยแสดงการคำนวณดังนี้

(หน�วย: พันบาท / พันหุ�น)

กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 2,661,753 2,664,716 4,380,504
จำนวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,695,182 1,695,182 1,692,755
ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1 296 296 1,852
ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนท่ี 2 2,972 2,972 2,111
จำนวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ปรับลด) 1,698,450 1,698,450 1,696,718
กำไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 1.57 1.57 2.58

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

(ปรับปรุงใหม�)

กำไรตอหุนปรับลด
       
กำไรตอหุนปรับลดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสำหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและ
จำนวนหุนสามัญท่ีออกจำหนPายแลวระหวางปในแตละป (โดยท่ีไดปรับปรุงผลกระทบจากหุนปนผล) โดยถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักหลังจากท่ีไดปรับปรุง
ผลกระทบของหุนปรับลด โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทาดังนี้
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รวมเงินปนผลจายในป 2556   917 0.76

34. เงินปนผล
 เงินปนผลจายที่ประกาศจายในระหวางป 2557 และ 2556  ประกอบดวย

อนุมัติโดยมติ ประเภท

จำนวน
เงินป�นผลรวม

(ล�านบาท)

จำนวนเงิน
ป�นผลต�อหุ�น

(บาท)
จ�ายให�แก�
ผู�ถือหุ�นเมื่อ

เงินสด  618 0.51 พฤษภาคม 2557
     

เงินสด  60 0.05 ตุลาคม 2557

หุนสามัญ 482 0.40 ธันวาคม 2557
(อัตรา 5 หุน
เดิมตอ 2 หุน
ใหม)                 
 

เงินสด  434 0.36 พฤษภาคม 2556
  

เงินสด  483 0.40 กันยายน 2556

ก) เงินปนผลประจำป
 สำหรับป 2556

ข) เงินปนผลระหวางกาล
 จากผลการดำเนินงาน
 สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
 วันท่ี 30 มิถุนายน 2557

ท่ีประชุมสามัญประจำป
ของผูถือหุนเมPอวันที่ 
30 เมษายน 2557 และ
อนุมัติโดย คปภ. เมPอวันที่ 
8 เมษายน 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมPอวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ที่ประชุมวิสามัญประจำป
ของผูถือหุนเมPอวันที่ 
25 กันยายน 2557 
และอนุมัติโดย คปภ. เมPอ
วันที่ 12 กันยายน 2557

ก) เงินปนผลประจำป
 สำหรับป 2555

ที่ประชุมสามัญประจำป
ของผูถือหุนเมPอวันท่ี 
26 เมษายน 2556 และ
อนุมัติโดย คปภ. เมPอวันที่ 
26 เมษายน 2556

ข) เงินปนผลระหวางกาล
 จากผลการดำเนินงาน
 สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมPอวันท่ี 9 สิงหาคม 2556
และอนุมัติโดย คปภ. เมPอ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556

รวมเงินปนผลจายในป 2557   1,160 0.96

35. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 เพPอวัตถุประสงคในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอำนาจควบคุม
 หรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร
 หรือในทางกลับกัน โดยที่กลุมบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญเดียวกัน การเก่ียวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือ
 เปนกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10

 สำหรับความสัมพันธที่มีกับผูบริหารสำคัญ และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอKน มีดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ�ชื่อกิจการ / บุคคล ประเทศท่ีตั้ง / สัญชาติ

ผูบริหารสำคัญ ไทย บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
    ควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม 
    ท้ังนี้รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทำหนาที่ในระดับ
    บริหารหรือไม)
Nippon Life Insurance Company  ญี่ปุน ผูถือหุนใหญรอยละ 24.4 
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด ไทย ผูถือหุนใหญรอยละ 13.2 
บริษัท บี แอล เอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด ไทย เปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
    และมีกรรมการบางสวนเปนผูบริหารของกลุมบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไทย การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำกัด ไทย มีผูถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด   ไทย มีผูถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ไทย มีผูถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด ไทย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของกลุมบริษัท
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ไทย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของกลุมบริษัท
บริษัท อาเซียคลังสินคา จำกัด ไทย ถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของกลุมบริษัท
บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน จำกัด ไทย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของกลุมบริษัท
บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของกลุมบริษัท
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1) ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท สรชัยวิวัฒน จำกัด ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (3) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (3)  ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
Asia Insurance Company Limited ฮองกง มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท บางปะอิน กอลฟ จำกัด ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ไรมอนแลนด จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557172

นโยบายการกำหนดราคารายการ

(1) ถือหุนกิจการที่เก่ียวของกันจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เน:องจากกลุมบริษัทไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด   
 (มหาชน) ตั้งแตวันดังกลาวแลว

(2) ถือหุนกิจการที่เก่ียวของกันจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เน:องจากกลุมบริษัทไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท  โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด  
 ตั้งแตวันดังกลาวแลว

(3) ถือหุนกิจการที่เก่ียวของกันจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เน:องจากกลุมบริษัทไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท  โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด  
 และโรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ต้ังแตวันดังกลาวแลว

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้

เบี้ยประกันภัยรับ เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรารอยละตอเบี้ยประกันภัยจาย 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร
   ตั๋วสัญญาใชเงินและหุนกู อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพย
  จำนองเปนประกัน    อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทคิดใหกับผูกูยืมทั่วไปที่มีหลักทรัพยจำนอง
เงินปนผลรับ  ตามท่ีประกาศจาย
รายไดคาเชาและบริการ อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและคาบริการตอตารางเมตรตอเดือน 
รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตามเง:อนไขสัญญา 
   และแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
เบี้ยประกันภัยตอ เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอตามประเภทของการประกันภัย
     และสัญญาประกันตอ 
คาจางและคาบำเหน็จ อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรารอยละตอเบี้ยประกันภัยรับ 
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย 
คาธรรมเนียมธนาคาร อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดใหกับลูกคาทั่วไป 
คาเบี้ยประกันภัยจาย เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย 
คาเชาอาคารและคาบริการ อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและคาบริการตอตารางเมตรตอเดือน 
คาบริการอ:นๆ  เปนตามเง:อนไขสัญญาและเปนราคาที่คิดกับสมาชิกในอัตราโดยทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 173

(หน�วย: พันบาท)

บริษัทยอย
รายได       
รายไดคาเชาและคาบริการ - 164 - 
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายได    
เบี้ยประกันภัยรับ 6,771 6,771 4,448 
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ 17 17 59,859 
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงินและหุนกู 555,016 555,016 334,623 
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพย    
 จำนองเปนประกัน    9,798 9,798 10,964 
เงินปนผลรับ  244,824 244,824 161,122 
รายไดคาเชาและคาบริการ 4,083 227 226 
รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 19,887 19,887 15,936 
กำไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาและ    
 แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 117,138 117,138 108,175 
คาใชจาย      
เบี้ยประกันภัยตอ 83 83 84,252 
คาจางและคาบำเหน็จ 1,204,078 1,204,078 1,211,717 
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ 105,147 105,147 50,426 
คาธรรมเนียมธนาคาร 90,349 90,303 85,755 
คาเบี้ยประกันภัยจาย 1,894 1,894 2,038 
คาเชาอาคารและคาบริการ 67,458 67,458 65,206 
คาบริการอTนๆ  558 558 617
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ    
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 41,690 41,690 43,997
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,830 2,830 1,645
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12,408 12,408 12,408
รวม    56,928 56,928 58,050 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

รายการที่สำคัญกับผูบริหารสำคัญ และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557174

(หน�วย: พันบาท)

บริษัทยอย     
รายไดคาเชาและคาบริการคางรับ - 526 -
ลูกหนี้อ9น   - 4,446 -
กิจการอ-นท่ีเกี่ยวของกัน    
เงินฝากสถาบันการเงิน 4,187,212 4,183,121 1,776,563
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ  107 107 949
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 เงินลงทุนเผ9อขาย     
 ตราสารทุน  3,383,287 3,383,287 2,732,969
 หนHวยลงทุน  1,931,491 1,931,491 1,453,642
 รวมเงินลงทุนเผ9อขาย  5,314,778 5,314,778 4,186,611
 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด    
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000
 ตราสารหน้ีตางประเทศ 5,841,640 5,841,640 4,801,185
 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด  9,946,640 9,946,640 8,906,185
เงินลงทุนท่ัวไป - ตราสารทุนตางประเทศ 11,167 11,167 11,467 
เงินใหกูยืม   140,077 140,077 159,679 
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
 แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 4,120,176 4,120,176 2,416,554 
สินทรัพยอ9น   71,389 70,970 83,475 
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ - - 908 
คาสินไหมทดแทนคางจาย 9,280 9,280 6,866 
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
 แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 4,253,699 4,253,699 2,463,029 
หนี้สินอ9น   137,821 135,405 198,443

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไมรวมเงิน
เดือนและผลประโยชนที่เก่ียวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร

เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจำหนHายทางธนาคาร (Bancassurance) คิดเปนอัตรารอยละ 70.85 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ สำหรับงวด
ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (2556: อัตรารอยละ 63.26) 

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของกลุมบริษัทที่จัดสรรใหแกพนักงานไดแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 175

 (1) สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

  ขอตกลงกับธนาคารท่ีเก่ียวของกัน

  บริษัทไดทำขอตกลงและบันทึกขอความรวมกับธนาคารที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งหลายรายการเกี่ยวกับการกระจายการขายผลิตภัณฑ
  ประกัน โดยจะมีการจายผลตอบแทนคือคาบำเหน็จและคาใชจายสนับสนุนการตลาด

  คาธรรมเนียมธนาคาร

  บริษัทตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมใหธนาคารท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่งสำหรับรายการของลูกคาของบริษัทผานสาขาของธนาคาร 
  เครPองรับจายเงินอัตโนมัติและชองทางอPนๆ 

  สัญญาเชาและบริการอาคาร

  เมPอวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 บรษัิท (ผู ใหเชา) ไดทำสัญญาเชาอาคารกับบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (ผูเชา) โดยมี
  อัตราคาเชาและคาบริการเดือนละ 32,250 บาท และมีเงินประกันความเสียหายการเชาอาคารจากผูเชาจำนวน 64,500 บาท โดยมี
  กำหนดระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 ท้ังน้ี เมPอวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 บริษัท (ผู ใหเชา) 
  ไดทำสัญญาเชาอาคารกับบริษัท บีแอลเอ อันชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (ผูเชา) โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการเดือนละ 32,895 บาท
  และมีเงินประกันความเสียหายการเชาอาคารจากผูเชาจำนวน 65,970 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 
  จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

  สัญญาเชาและบริการพ้ืนที่ในอาคารสำนักงาน

  เมPอวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 บริษัท (ผูเชา) ไดทำสัญญาเชาพ้ีนท่ีในอาคารสำนักงานกับบริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด (ผู ใหเชา) โดยมี
  อัตราคาเชาเดือนละ 0.5 ลานบาท และไดจายเงินประกันการเชาเปนจำนวน 1.2 ลานบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการเชาตั้งแตวันที่ 1
  สิงหาคม 2557 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ท้ังน้ี เมPอวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 บริษัท (ผูรับบริการ) ไดทำสัญญาบริการพ้ืนท่ีในอาคาร
  สำนักงานกับบริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด (ผู ใหบริการ) โดยมีอัตราคาบริการและคาบำรุงรักษาเดือนละ 1.1 ลานบาท และไดจาย
  เงินประกันคาบริการและบำรุงรักษาเปนจำนวน 2.7 ลานบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการใหบริการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึง
  วันท่ี 31  กรกฎาคม 2560

 (ข) ภาระผูกพันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาเชาและบริการอาคารกับกิจการท่ีเก่ียวของกันหลายแหง โดยสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 3 ป
  ถึง 25 ป (31 ธันวาคม 2556: 3 ป ถึง 25 ป) สำหรับเชาพ้ืนที่ในอาคาร และประมาณ 3 ป (31 ธันวาคม 2556 : 3 ป) สำหรับเชา
  รถยนตและอุปกรณ บริษัทตองจายคาเชาและคาบริการเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3.9 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) (2556 :
  3.1 ลานบาท)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557176

(หน�วย: พันบาท)

ภายในหนึ่งป  45,950 45,950 19,768
หลังจากหนึ่งปถึงหาป 85,052 85,052 29,867
หลังจากหาป  5,359 5,359 8,074
รวม    136,361 136,361 57,709

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

36. เคร&องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหกูยืม เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหน้ี
และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ เบ้ียประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนและเงินใหกูยืมคางรับ และสินทรัพยอKนบางรายการ หน้ีสินทาง
การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ คาใชจายคางจาย และหน้ีสิน
อKนบางรายการ ซ่ึงนโยบายการบัญชีสำหรับแตละรายการไดเปดเผยแยกไว ในแตละหัวขอที่เก่ียวของ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจากการ
ไมปฏิบัติตามขอกำหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครKองมอืทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพKอการเก็งกำไรหรือ
การคา 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สำคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับความเสี่ยงใหเปน
ที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนKองเพKอใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
กลุมบริษัทดำรงไวซ่ึงเงินกองทุนตามขอบังคับในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วัตถุประสงค
ของกลุมบริษัทในการบริหารทุนน้ันเพKอดำรงไวซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนKองเพKอปกปองผูเอาประกัน เพKอสรางผลตอบแทนตอ
ผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอKน และเพKอดำรงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพKอลดตนทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไวหรือปรับปรุงโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน และการออกหุนใหม 

(ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีมีผลกระทบตอ
 รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยาวโดยมีผลตอบแทนเปนท้ังอัตราดอกเบ้ีย
 คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กลุมบริษัทไดบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคูกับความเหมาะสม
 ของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 177

งบการเงินรวม

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 566,778 4,828,949 311,837 5,707,564
เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 117,314,148 - 117,314,148
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,600,000 28,960,063 - 32,560,063
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - 21,768,995 - 21,768,995
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา     
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา - 5,260,000 - 5,260,000
เงินใหกูยืม-สุทธ ิ     
 โดยมีกรมธรรมประกันภัย - 4,250,986 - 4,250,986
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน 54,239 414,174 - 468,413
 เงินใหกูยืมอNน - 15,557 101 15,658
รวม  4,221,017 182,812,872 311,938 187,345,827

2557

รวม

(หน�วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม�มีดอกเบี้ย

สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557178

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 566,778 4,828,949 307,745 5,703,472
เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 117,314,148 - 117,314,148
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,600,000 28,960,063 - 32,560,063
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - 21,768,995 - 21,768,995
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา     
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา - 5,260,000 - 5,260,000
เงินใหกูยืม-สุทธิ 
 โดยมีกรมธรรมประกันภัย - 4,250,986 - 4,250,986
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน 54,239 414,174 - 468,413
 เงินใหกูยืมอNน - 15,557 101 15,658
รวม  4,221,017 182,812,872 307,846 187,341,735

2557

รวม

(หน�วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม�มีดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,018,948 - 312,243 1,331,191
เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 107,467,286 - 107,467,286
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 21,151,062 - 21,151,062
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - 13,296,025 - 13,296,025
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา     
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา - 1,310,000 - 1,310,000
เงินใหกูยืม-สุทธิ     
 โดยมีกรมธรรมประกันภัย - 3,163,866 - 3,163,866
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน 57,665 288,075 - 345,740
 เงินใหกูยืมอNน - 14,081 2,007 16,088
รวม  1,076,613 146,690,395 314,250 148,081,258

2556

รวม

(หน�วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม�มีดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 179

งบการเงินรวม

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,828,949 - - 4,828,949 1.50 - 6.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย      
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,361,386 10,252,277 104,700,485 117,314,148 4.37
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 178,663 4,097,000 24,684,400 28,960,063 5.19
 ตราสารหนี้ตางประเทศ 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995 5.07
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา      
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36
เงินใหกูยืม      
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 122,277 291,897 414,174 5.00 - 8.00
 เงินใหกูยืมอNน 1,410 14,093 54 15,557 6.00
รวม  12,209,948 18,510,189 147,841,749 178,561,886

2557

(หน�วย: พันบาท)

สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ จำแนกตามระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่ที่รายงาน
จนถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันท่ีครบกำหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังนี้

ภายใน 1 ป�
เกิน 1 ป�

แต�ไม�เกิน 5 ป� เกิน 5 ป� รวม
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย
(ร�อยละต�อป�)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,828,949 - - 4,828,949 1.50 - 6.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,361,386 10,252,277 104,700,485 117,314,148 4.37
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 178,663 4,097,000 24,684,400 28,960,063 5.19 
 ตราสารหนี้ตางประเทศ 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995 5.07 
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา 
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36
เงินใหกูยืม-สุทธิ
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 122,277 291,897 414,174 4.50 - 8.00
    เงินใหกูยืมอNน 1,410 14,093 54 15,557 6.00
รวม  12,209,948 18,510,189 147,841,749 178,561,886

2557

(หน�วย: พันบาท)

ภายใน 1 ป�
เกิน 1 ป�

แต�ไม�เกิน 5 ป� เกิน 5 ป� รวม
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย
(ร�อยละต�อป�)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557180

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลักทรัพย      
 ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,032,737 9,164,599 97,269,950 107,467,286 4.39
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,335,000 3,975,000 15,841,062 21,151,062 5.23
 ตราสารหนี้ตางประเทศ 580,333 3,297,870 9,417,822 13,296,025 5.19
 เงินฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลา      
  กำหนดเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ไดมา 1,010,000 300,000 - 1,310,000 3.77
เงินใหกูยืม-สุทธิ      
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 19,213 268,862 288,075 5.00 - 7.00
 เงินใหกูยืมอNน 1,535 12,485 61 14,081 6.00
รวม  3,959,605 16,769,167 122,797,757 143,526,529

2556

(หน�วย: พันบาท)

ภายใน 1 ป�
เกิน 1 ป�

แต�ไม�เกิน 5 ป� เกิน 5 ป� รวม
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย
(ร�อยละต�อป�)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 181

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน มีหลักประกันตามมูลคาของกรมธรรมนั้นและมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
คิดเปนรอยละ 4.50 - 8.00 ตอป เงินใหกูยืมดังกลาวจะครบกำหนดตามลักษณะการครบกำหนดของกรมธรรมที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามผูถือ
กรมธรรมอาจชำระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวกอนวันครบกำหนดได

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทำสัญญาซื้อขาย
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพWอปองกันความเสี่ยงดังกลาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการมีสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้

(หน�วย: พันบาท)

สินทรัพยทางการเงิน    
พันธบัตร    2,553,909 2,608,107
หุนกู      18,560,605 10,687,918
หนYวยลงทุน    1,894,683 1,667,321
ตั๋วแลกเงิน    654,481 -
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเสี่ยง  23,663,678 14,963,346
หน้ีสินทางการเงิน    
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา  20,093,088 12,388,974
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  1,339,737 1,243,902
รวม     21,432,825 13,632,876
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  2,230,853 1,330,470

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2557 2556

(ค) ความเสี่ยงทางดานสินเชWอ

ความเสี่ยงทางดานสินเชWอ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชำระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงWอนไขที่ตกลงไวเมWอครบกำหนด

เรWองท่ีสำคัญท่ีมีความเสี่ยงดานสินเชWอของกลุมบริษัทคือ สถานะเงินสด เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน และเงินลงทุนในตราสารหนี้

ฝายบริหารไดกำหนดนโยบายทางดานสินเชWอเพWอควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชWอดังกลาวอยางสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ของผูถือหุนกรมธรรมประกันภัย ผูกูและมีการประเมินมูลคาหลักทรัพยค้ำประกันอยางรอบคอบและใหสินเชWอไมเกินกวามูลคาหลักประกันและ
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เปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชFอแสดงไว ในราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชFอซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยคางรับไมมีสาระสำคัญ เนFองจากผูเอาประกันภัยของบริษัท กระจายอยูใน
อุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันและเงินใหกูยืมอFนไมมีสาระสำคัญ เนFองจากกลุมบริษัทพิจารณา
ใหกูยืมแกผูประกอบการหลายรายที่กระจายอยูในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยความเสี่ยงดังกลาว
มีมูลคาสูงสุดเทากับมูลคาของเงินใหกูยืมหักทรัพยที่นำมาจำนอง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันไมมีสาระสำคัญ เนFองจากกลุมบริษัท พิจารณาใหกูยืมแกผูประกอบ
การหลายรายที่กระจายอยูในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย กลุมบริษัทใหผูเอาประกันกูยืมเปน
จำนวนเงินที่นอยกวามูลคาเงินสดตามกรมธรรมที่มีกับกลุมบริษัท

(ง) ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
  
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดำเนิน
งานของกลุมบริษัท และเพFอทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวย เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งมีสภาพคลองสูง 
กลุมบริษัทสามารถขายสินทรัพยดังกลาวไดทันเวลาเมFอกลุมบริษัทตองการเงินทุนดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

(จ) การกำหนดมูลคายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัท กำหนดใหมีการกำหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
มูลคายุติธรรม หมายถึงจำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคา
และ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ซ่ึงไดแก เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 
รายไดจากการลงทุนและเงินใหกูยืมคางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ ลูกหนี้และสินทรัพยจากการประกันภัยตอ สินทรัพยทางการเงินอFน เจาหนี้
บริษัทประกันภัยตอ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และหนี้สินทางการเงินอFน

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย กำหนดโดยใชวิธีการตามท่ีไดเปดเผยไว ในหมายเหตุ 3 (ฉ) และแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินขอ 8

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเพFอคา หลักทรัพยท่ีจะถือไวจนครบกำหนดและเผFอขาย พิจารณา
โดยอางอิงกับราคาเสนอซื้อหรือมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่รายงาน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกำหนดถูกพิจารณาเพFอความ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน�วย: พันบาท)

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด    
พันธบัตร    111,182,630 120,746,568 102,859,664 102,475,814
หุนกู     46,672,160 49,663,097 23,651,429  23,349,012
ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 13,046,233 14,011,464 13,481,685 13,582,700

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

มุงหมายในการเปดเผยในงบการเงินเทาน้ัน สำหรับตราสารหน้ีท่ีไมอยูในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมกำหนดจากเสนอัตราผลตอบแทน 
(Yield Curve) ปรับดวยคาความเส่ียงที่เหมาะสม

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธพิจารณาจากราคาตลาดที่ประเมินโดยสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนผูออกตราสารอนุพันธ

เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุนกู ตั๋วเงินคลัง และต๋ัวเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกำหนดไมเกิน 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาตามบัญชี 
สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีสวนลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันและเงินใหกูยืมอUนที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและมีหลักประกันถือตามราคา
ตามบัญชี สำหรับมูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณโดยใชวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสดโดยใชอัตราดอกเบี้ย
ปจจุบัน และอายุสัญญาคงเหลือ

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันถือตามราคาตามบัญชี เนUองจากเปนเงินใหกูยืมที่ใหแกผูเอาประกันตามอัตรา
ท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีมูลคาเวนคืนเงินสดเปนหลักประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีของเครUองมือทางการเงินของกลุมบริษัทท่ีแตกตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ
มีดังตอไปนี้

ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

(หน�วย: พันบาท)

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 20,000 20,000 20,000 20,000

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว� ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว�

37. หลักทรัพยและทรัพยสินประกันวางไวกับนายทะเบียน
 37.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดนำเงินลงทุนในตราสารหน้ีเปนประกันวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา 20 แหง
   พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดังนี้
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(หน�วย: พันบาท)

พันธบัตรรัฐบาล  35,241,617 33,750,000 20,802,166 20,750,000
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 6,199,138 6,927,140 7,430,455 7,924,140
รวม    41,440,755 40,677,140 28,232,621 28,674,140

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว� ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว�

 37.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดนำเงินลงทุนในตราสารหน้ีเปนเงินสำรองประกันชีวิตวางไวกับนายทะเบียน
   ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดังนี้

(หน�วย: พันบาท)

พันธบัตรรัฐบาล     
 วางประกันการใชไฟฟา 2,619 2,590 2,622 2,590
 วางประกันช้ันศาล - - 695 652
รวม    2,619 2,590 3,317 3,242

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว� ราคาตามบัญชี มูลค�าที่ตราไว�

(หน�วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 159,806 120,727
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตในระหวางป 51,810 39,079
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 211,616 159,806

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

38. ทรัพยสินท่ีมีขอจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดนำพันธบัตรรัฐบาล เปนหลักทรัพยค้ำประกัน ดังนี้

39. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557 185

(หน�วย: พันบาท)

ภายในหนึ่งป  28,388 28,388 30,565
หลังจากหนึ่งปถึงหาป 24,924 24,924 24,742
หลังจากหาป  - - 2,644
รวม    53,312 53,312 57,951

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

40. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
 40.1 ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดำเนินงานและสัญญาบริการ
   กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ โดยสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ป ถึง 3 ป 
   (31 ธันวาคม 2556 : 1 ป ถึง 6 ป) สำหรับการเชารถยนตและอุปกรณ สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได

(หน�วย: พันบาท)

ภายในหนึ่งป  1,140,000 1,140,000 1,140,000
หลังจากหนึ่งปถึงหาป 1,010,000 1,010,000 950,000
หลังจากหาป  - - 300,000
รวม    2,150,000 2,150,000 2,390,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2557 2556

 40.2 ภาระผูกพันจากการลงทุน

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทอาจตองฝากเงินในอนาคตตามเงRอนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
   ขอที่ 8.4 (ก) และ (ข) ซึ่งสรุปไดดังนี้

41. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทถูกฟองรองคดีจากการเปนผูรับประกันภัย โดยมีทุนทรัพยถูกฟองเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 
 47 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 39 ลานบาท) ซ่ึงผูบริหารของกลุมบริษัทเชRอวาสำรองประกันชีวิต ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
 และหน้ีสินอRนตามกรมธรรมที่กลุมบริษัทบันทึกไว ในงบการเงินเพียงพอแลวสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนดังกลาว

42. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน   
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมRอวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
 สามัญของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.46 บาท ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
 บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

43. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช   
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมไดนำมาใช ในการจัดทำ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำเสนองบการเงิน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 2558
     ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 2558
     เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กำไรตอหุน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาล 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)   สวนงานดำเนินงาน 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 การวัดมูลคายุติธรรม 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2558

 งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเก่ียวของกับการดำเนินงานของกลุมบริษัทและถือปฏิบัติกับ
 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ กลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ป�ที่มีผลบังคับใช�

กลุมบริษัทไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซ่ึงคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 4 และฉบับที่ 13 ซ่ึงผูบริหารอยูระหวางการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน�วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,066,287 (1,066,287) -
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (1,098,048) 1,066,287 (31,761)
      -  
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 140,790,981 511,797 141,302,778
สินทรัพยอDน   347,315 115,305 462,620
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย (102,106) (4,417) (106,523)
สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย (297,504) (2,176) (299,680)
หนี้สินอDนตามกรมธรรม (7,379,617) (35,385) (7,415,002)
หนี้สินอDน   (1,499,378) (585,124) (2,084,502)
      -

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

44. การจัดประเภทรายการใหม
 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินเพDอวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของป 2557 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพDอใหสอดคลองกับการนำเสนอ
 ในงบการเงินป 2557

ก�อนจัดประเภทใหม� จัดประเภทใหม� หลังจัดประเภทใหม�

(หน�วย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
กระแสเงินสดไดมาจาก    
 เงินฝากสถาบันการเงิน 19,950,000 (19,840,000) 110,000
กระแสเงินสดใชไปใน    
 เงินฝากสถาบันการเงิน (20,510,000) 19,840,000 (670,000)
      -

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

ก�อนจัดประเภทใหม� จัดประเภทใหม� หลังจัดประเภทใหม�
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ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ภาคกลาง

ปทุมธานี     380 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0-2567-1414   0-2567-4729 
 E-mail : pathumthani@bangkoklife.com

ศรีนครินทร  209, 211 ถ.ศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2383-4591 0-2758-8001 
 E-mail : srinakarin@bangkoklife.com

สีลม 302 อาคาร เอ็ส แอนด เอ  0-2233-0099 0-2233-4114
 ช้ัน 6-7 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 E-mail : silom@bangkoklife.com

อโศก 54 อาคาร บี.บี.บิลด้ิง ช้ัน 10-11 0-2261-7766 0-2261-7755 
 หองเลขที่ 1101-2 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 E-mail : asoke@bangkoklife.com

เอกมัย 23/66-73 อาคาร สรชัย  0-2726-9777 0-2726-9676 
 ช้ัน 19-20 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพฯ 10110
 E-mail : eakamai@bangkoklife.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กาญจนบุรี 28/1-3 หมู 9 ถ.อูทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-5574 0-3451-5578 
 E-mail : kanchanaburi@bangkoklife.com 0-3462-1616
 
ชัยนาท 88/33-34 ถ.พหลโยธิน ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 0-5641-4646 0-5641-4647 
 E-mail : chainat@bangkoklife.com
 
นครปฐม 194 หมู 1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0-3421-8582 0-3421-8584 
 E-mail : nakhonpathom@bangkoklife.com

บานโปง 114/32-33 ถ.แสงชูโต ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 0-3234-4389 0-3220-1251 
 E-mail : banpong@bangkoklife.com

ประจวบคีรีขันธ 27/56 ซ.หมูบานบอฝาย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110  0-3254-7355 0-3252-2805 
 E-mail : prachuap@bangkoklife.com

พระนครศรีอยุธยา 3/37-39 หมู 1 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 0-3532-2002 0-3532-2005
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 E-mail : ayuthaya@bangkoklife.com

เพชรบุร ี 116 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3242-4190 0-3242-4409 
 E-mail : pethchaburi@bangkoklife.com

ราชบุร ี 26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  0-3231-3434 0-3233-7517 
 E-mail : ratchaburi@bangkoklife.com

ทำเนียบสาขา



189บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ภาคตะวันออก

กบินทรบุร ี 102 หมู 16 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 0-3720-2533 0-3728-2930 
 E-mail : kabinburi@bangkoklife.com
 
จันทบุรี 29/10-11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 0-3931-3251 0-3932-3782 
 E-mail : chanthaburi@bangkoklife.com 0-3931-3870
  0-3930-2926
 
ฉะเชิงเทรา 456, 458, 460  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง  0-3851-5805 0-3851-3859 
 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 E-mail : chachoensoa@bangkoklife.com
 
ชลบุร ี 102/4 หมู 4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3876-4070 0-3838-6313 
 E-mail : chonburi@bangkoklife.com 0-3838-6311
 
นครนายก 149/5-6 หมู 7 ถ.สุวรรณศร ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0-3732-0939 0-3732-0940 
 E-mail : nakhonnayok@bangkoklife.com
 
บานเพ 107/32 หมู 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 0-3865-2937 0-3865-2939 
 E-mail : banphe@bangkoklife.com

พัทยา 62/3-4 หมู 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3836-8064 0-3836-8066 
 E-mail : pattaya@bangkoklife.com
 
ระยอง 83,85,87 ซ.6 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3861-5015 0-3861-7152 
 E-mail : rayong@bangkoklife.com 0-3880-0449
  0-3880-0184

ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ภาคกลาง

ลพบุรี 256/13-15 หมู 2 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0-3642-4361 0-3642-4256 
 E-mail : lopburi@bangkoklife.com
 
สมุทรสงคราม 155/21-22  หมู 1 ถ.ธนบุรี-ปากทอ ต.บางแกว อ.เมืองสมุทรสงคราม  0-3471-1774 0-3471-4845 
 จ.สมุทรสงคราม 75000
 E-mail : samutsongkram@bangkoklife.com
 
สมุทรสาคร 931/108-109 ถ.พระรามท่ี 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0-3481-0277 0-3487-0907 
 E-mail : samutsakhorn@bangkoklife.com
 
สระบุร ี 179/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3630-8205 0-3623-0460 
 E-mail : saraburi@bangkoklife.com

สุพรรณบุร ี 292/7-10 หมู 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3550-1158 0-3550-0566 
 E-mail : supanburi@bangkoklife.com
 
อางทอง 82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง 14000 0-3562-6396 0-3562-6395 
 E-mail : angthong@bangkoklife.com



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557190

ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร 631/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 0-5571-4105 0-5571-4107 
 E-mail : kamphaeng@bangkoklife.com
 
เชียงคำ 25 หมู 10 ต.หยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0-5445-4258 0-5445-4260 
 E-mail : chiangkham@bangkoklife.com
 
เชียงราย 208/3-4 หมู 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5375-8767 0-5371-1243 
 E-mail : chiangrai@bangkoklife.com
 
เชียงใหม 119/3 ถ.ชางเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 0-5340-5318 0-5328-7250 
 E-mail : chiangmai@bangkoklife.com
 
ตะพานหิน 324/42-43 หมู 3 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก ต.หวยเกตุ   0-5662-2223 0-5662-1800 
 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
 E-mail : taphanhin@bangkoklife.com

ตาก 5/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5554-0601 0-5554-0683 
 E-mail : tak@bangkoklife.com

เถิน 6/2-3 หมู 11 ถ.เถินบุรี ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160  0-5433-3494 0-5433-3493 
 E-mail : thoen@bangkoklife.com
 
นครสวรรค 36/6-8 ถ.โกสียใต ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 0-5622-8744 0-5622-8745 
 E-mail : nakhonsawan@bangkoklife.com

ฝาง 376/3 หมู 2 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110 0-5338-2158-9 0-5345-1067
 E-mail : fang@bangkoklife.com 0-5345-1066
 
พะเยา 15/26-27 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-2112 0-5448-0281 
 E-mail : phayao@bangkoklife.com
 
พิจิตร 2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 0-5665-1361 0-5665-1363 
 E-mail : phichit@bangkoklife.com
 
พิษณุโลก 401/131 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5522-1566 0-5525-3822 
 E-mail : phitsanulok@bangkoklife.com
 
เพชรบูรณ 6/7- 8 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 0-5672-2838 0-5672-0164 
 E-mail : phetchabun@bangkoklife.com 0-5674-3592
 
ลำปาง 236/9 หมู 1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 0-5422-6063 0-5435-2624 
 E-mail : lampang@bangkoklife.com 0-5435-2623
  0-5422-7063
 
สวรรคโลก 90/7, 9 หมู 3 ถ.จรดวิถีถอง ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0-5564-1218 0-5564-1807 
 E-mail : sawankhalok@bangkoklife.com

หลมสัก 149/3 ถ.คชเสนีย  ต.หลมสัก  อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  67110 0-5670-4162 0-5670-4162
 E-mail : lomsak@bangkoklife.com

ทำเนียบสาขา



191บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557

ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กาฬสินธุ 246/16-17 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 0-4381-3435 0-4381-3126 
 E-mail : kalasin@bangkoklife.com 0-4382-1673
 
ขอนแกน 31/31-32 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 0-4324-4033 0-4324-4537 
 E-mail : khonkhan@bangkoklife.com
 
ชัยภูมิ 270/9-11 หมู 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0-4483-7072 0-4483-7074 
 E-mail : chaiyaphum@bangkoklife.com
 
ชุมแพ 389/7-8 หมู 18 ถ.มะลิวัลย ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130 0-4338-6922 0-4338-6923 
 E-mail : chumpae@bangkoklife.com

นครพนม 175/3-4 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4252-0603 0-4252-0604 
 E-mail : nakhonphanom@bangkoklife.com
 
นครราชสีมา 549/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-1736 0-4424-6221 
 E-mail : korat@bangkoklife.com

นครราชสีมา 2 2727/7-9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4427-8688 0-4427-8724 
 E-mail : korat2@bangkoklife.com

น้ำโสม 95-95/1 หมู 1 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 0-4228-7314 0-4228-7315 
 E-mail : namsom@bangkoklife.com

บานผือ 79 หมู 4 ถ.พลับผือ ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160 0-4228-1525 0-4228-1523 
 E-mail : banphue@bangkoklife.com

บุรีรัมย 129/3-4 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 0-4461-4427 0-4461-4417 
 E-mail : buriram@bangkoklife.com

พิมาย 677/2-3 หมู 1 ถ.สระแกว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0-4428-5411 0-4492-8328 
 E-mail : phimai@bangkoklife.com
 
โพนพิสัย 2/4-5 หมู 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 0-4240-5681 0-4247-1025 
 E-mail : phonphisai@bangkoklife.com 0-4240-5723
  0-4247-1383

มหาสารคาม 1112/291-292 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4371-1789 0-4371-2025 
 E-mail : mahasarakham@bangkoklife.com 0-4374-0080-1
 
รอยเอ็ด 38/8-9 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 0-4352-0098 0-4351-3833 
 E-mail : roiet@bangkoklife.com

เลย 29/8 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000 0-4281-2198 0-4281-2020 
 E-mail : loei@bangkoklife.com



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2557192

ภาคใต�

ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ศรีบุญเรือง 152 หมู 8 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 0-4235-3483 0-4235-3484 
 E-mail : sribunrueang@bangkoklife.com

ศรีสะเกษ 306/3-4 หมู 10 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธ์ิ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4563-3304-5 0-4581-0313 
 E-mail : srisaket@bangkoklife.com
 
สกลนคร 241/4 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4271-1834 0-4271-2861 
 E-mail : sakonnakhon@bangkoklife.com 0-4273-0394

สุรินทร 511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 0-4452-0247 0-4451-2092 
 E-mail : surin@bangkoklife.com
 
หนองคาย 924/7 หมู 14 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-3890 0-4241-3892 
 E-mail : nongkhai@bangkoklife.com

หนองบัวลำภู 63 หมู 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 0-4231-2897 0-4231-2303 
 E-mail : nongbualamphu@bangkoklife.com

อุดรธานี 94/2 หมู 7 ซ.บานโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  0-4224-9775 0-4224-9440 
 E-mail : udon@bangkoklife.com
 
อุบลราชธานี 188,190 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524-4491 0-4524-4429 
 E-mail : ubonratchathani@bangkoklife.com 0-4526-4093

กระบ่ี 305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง  จ. กระบ่ี 81000 0-7561-2838 0-7563-2866 
 E-mail : krabi@bangkoklife.com
 
ชุมพร 181 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0-7750-1871 0-7750-2727 
 E-mail : chumphon@bangkoklife.com 0-7757-1775

ตรัง 59/61 ถ.หวยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0-7521-8826 0-7521-1247 
 E-mail : trang@bangkoklife.com

นครศรีธรรมราช 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7532-1515 0-7534-8030 
 E-mail : nakhonsi@bangkoklife.com
 
เบตง 24 ถ.คชฤทธ์ิ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7323-0114 0-7324-5262 
 E-mail : betong@bangkoklife.com 0-7324-5262
 
ปตตานี 400/53-54 หมู 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000  0-7331-9068 0-7331-9168 
 E-mail : pattani@bangkoklife.com 0-7331-9168 
 
ภูเก็ต 3/1 หมู 3 ถ.เทพกษัตรีย ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7623-6810 0-7623-6818 
 E-mail : phuket@bangkoklife.com

ทำเนียบสาขา
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ช่ือสาขา สถานที่ติดต�อ โทรศัพท� โทรสาร

ยะลา 317 ถ.สิโรรส ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7321-3622 0-7321-5239 
 E-mail : yala@bangkoklife.com

ระนอง 130/260 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7783-2956 0-7783-2594 
 E-mail : ranong@bangkoklife.com

สุราษฎรธานี 4/26-27 หมู 1 ถ.เล่ียงเมือง ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 0-7722-5275 0-7722-5277 
 E-mail : suratthani@bangkoklife.com
 
หาดใหญ 830 อาคาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  0-7446-4056 0-7446-4060 
 ช้ัน 3, 4, 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
 E-mail : hatyai@bangkoklife.com 

ภาคใต�








