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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่

ใช้เรียกร้อง พจิารณา และการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต  

1.1 ประวัตบิริษัท 

ความเป็นมาของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เร่ิมต้นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีต

นายกรัฐมนตรี)  พระยาศรีวิศาลวาจา  คณุชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้ มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกนัก่อตัง้

บริษัทประกนัชีวิตขึน้ โดยใช้ช่ือว่า "บริษัท กรุงสยามประกนัชีวิต จ ากดั" และได้เร่ิมด าเนินกิจการตัง้แตว่นัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวสัดิการ

สงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ถึงปี 2520 คณุชิน โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษาของบริษัทในขณะนัน้ ได้

แนะน าให้บริษัทเร่ิมพฒันาด้านประกนัชีวิตอย่างจริงจงั โดยได้มอบหมายให้คณุวยั วรรธนะกลุ ผู้ซึ่งมากด้วย

ประสบการณ์และคณุวฒุิเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและตา่งประเทศมาวางโครงสร้าง  และจดัองค์กรการบริหาร

โดยอาศยัค าแนะน าจาก        Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้ เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัชีวิตของบริษัท 

สวิสรีอินชวัรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยาม

ประกนัชีวิต จ ากดั ได้ท าการเปล่ียนช่ือเป็น "บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั" จากนัน้บริษัทได้เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2552 เป็นต้นมา 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1.2.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกนัชีวิต และท าประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและ

คณุคา่ชีวิต” 
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 ภารกิจ (Mission) 

 “บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัประชาชนทกุกลุ่ม   ด้วยการ

ปกป้องคณุค่าชีวิต การให้ค าแนะน าด้านการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทบัใจ ผ่านตวัแทน

ประกนัชีวิต คูค้่า และพนกังานท่ีมีความจริงใจ และมีความรู้ระดบัแนวหน้าของประเทศ” 

1.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 

นโยบายการขยายตลาดยังเน้นการวางแผนการเงินรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี

ครอบคลุมทัง้การสร้างฐานะและการสร้างหลกัประกันทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต สามารถรองรับสงัคม

ผู้สงูอายภุายในประเทศซึ่งก าลงัเติบโต และสอดคล้องกบัสถานการณ์อตัราดอกเบีย้ท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า

อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าขนาดของเบีย้ต่อกรมธรรม์จะลดลงจากในอดีตท่ีขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์แบบ

สะสมทรัพย์ระยะสัน้ก็ตาม แต่ก็ส่งผลกระทบตอ่ขนาดของเบีย้รับในระยะสัน้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ โดย

สามารถสร้างประโยชน์ตอ่ลกูค้าและสร้างผลก าไรของบริษัทในอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยเบีย้รับรวมของธุรกิจเติบโตได้จากการรักษาเบีย้ปีต่อไปซึ่งเป็นฐาน

ตลาดเดิมของแต่ละบริษัท   ส าหรับการขยายตลาดใหม่เติบโตเล็กน้อยจากการรักษาขนาดเบีย้ผลิต

ประเภทสะสมทรัพย์ช าระเบีย้ระยะสัน้และแบบช าระเบีย้ครัง้เดียวเพ่ือรักษาขนาดของธุรกิจ โดยเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือความคุ้มครองชีวิต ผลิตภณัฑ์เพ่ือคุ้มครองสขุภาพและโรคร้ายแรง  รวมถึงผลิตภณัฑ์ยู

นิตลิงค์ ท่ีมีโอกาสสร้างผลก าไรได้มากกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากนีก้ารพัฒนาช่องทางจัด

จ าหน่ายใหม่ เช่น ช่องทางออนไลน์ การพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาการเงิน การน า

เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเพื่อสนบัสนนุการขายและบริการ ตลอดจนการพฒันาการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านทางโซเชียลมีเดีย ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็ว เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วย

สนบัสนนุการขยายตลาดท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า ส่งผลดีต่อการ

เตบิโตของธุรกิจในระยะยาว 
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1.2.3 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 

สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า 104 - 
105” ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd

778ee0dd62.pdf 

1.2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นการ ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างในด้านตา่งๆ 

ทัง้โครงสร้างการบริหารงาน การให้บริการในรูปแบบตา่งๆ ของช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์เพ่ือให้

การตดิตอ่กบัลกูค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การมุ่งพฒันาศกัยภาพท่ีปรึกษาการเงินและตัวแทนของบริษัท 

การพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า รวมถึง  การพฒันาและขยายช่อง

การจดัจ าหน่ายให้มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการ  

เปล่ียนแปลงของโลกดิจิทัลท่ีเพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ซึ่งล้วนเป็น

การสร้างรากฐานและการเตบิโตท่ีมัน่คงของบริษัทในอนาคต ภาย ใต้ระบบการบริหารงานท่ีมีการจดัการ

ความเส่ียงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

นอกจากผลิตภณัฑ์ด้านการเสริมสร้างฐานะท่ีได้รับความร่วมมือจากพนัธมิตรแล้ว ในปีนี ้บริษัท

ได้พฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือความคุ้มครองสขุภาพและโรคร้ายแรง ผลิตภณัฑ์เพ่ือความคุ้มครองกรณีทพุพล

ภาพ ตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา เพ่ือรองรับแผนการสร้างหลกัประกนัเพิ่มเตมิ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันา

ผลิตภณัฑ์เพ่ือการออมระยะยาวท่ีให้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึน้ตามระยะเวลา ส าหรับวยัเร่ิมท างานและ

ผู้ ท่ีสนใจ โดยไมต้่องตรวจสขุภาพหรือตอบค าถามสขุภาพเพิ่มเตมิด้วย 

 

 

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน  

สง่เสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและคณุภาพของท่ีปรึกษาการเงิน ตวัแทนประกนัชีวิต และทีมงาน

คูค้่าท่ีเพียงพอตอ่การให้บริการ ดงันี ้

1. การพฒันาและเพิ่มจ านวนท่ีปรึกษาการเงิน  
1.1 พฒันาผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์ ด้วยหลกัสตูรผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์ 

(Securities Investment Consultant) เพ่ือขึน้ทะเบียนผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์ให้กบัตวัแทน 
1.2  พฒันานกัวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ เพ่ือสามารถให้บริการ

วางแผนและให้ค าปรึกษาทางการเงินในทุกด้าน ท าให้ลกูค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามความ
ต้องการ  

2. การพัฒนาตวัแทนประกันชีวิต เน้นการพัฒนาตวัแทนเพ่ือให้มีความยั่งยืนในวิชาชีพมี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล  

3. พฒันาทีมงานของคู่ค้าเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยและกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซือ้

ผลิตภณัฑ์ 

ด้านความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทได้เพิ่มนโยบายการขยายทีม Professional 

Financial Adviser: PFA สู่ภูมิภาค เพ่ือเสริมจดุยืนในการเป็นผู้น าด้านวางแผนการเงิน โดยเร่ิมทดลอง

น าร่องในจงัหวดัท่ีเป็นยทุธศาสตร์หลกั คือ จงัหวดัชลบรีุ พร้อมแผนการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือเพิ่มความ

แข็งแกร่งของทีม และแผนการขยายทีม PFA สู่ภูมิภาคอ่ืนตอ่ไปนอกจากนี ้ยงัได้ร่วมกนัพฒันา 3B Link 

เคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกนัชีวิต เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

วางแผนการเงินท่ีดีให้กบั FA ด้วย 
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ด้านความร่วมมือกบัธนาคารพนัธมิตร ได้เพิ่มการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือการออมระยะยาวท่ีให้

ความคุ้มครองเพิ่มขึน้ตามระยะเวลา ส าหรับกลุ่มวัยเร่ิมท างานและผู้ สนใจ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ

ธนาคาร โดยมีจุดเดน่ คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบค าถามสขุภาพ ซึ่ง ได้รับการตอบรับเป็น

อยา่งด ี

บริษัทยงัได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรรายใหม่ท่ีมีประสบการณ์สงู เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการ

เพิ่มตลาดใหม ่(Lead) โดยสามารถเพิ่มรายช่ือกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มากขึน้ และใช้ต้นทนุท่ีถกูลง 

ด้านช่องทางการขายใหม่ 

บริษัทได้มีการพฒันาช่องทางดิจิตอลอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผู้บริโภคสามารถซือ้

ประกนัได้สะดวกตลอด 24 ชัว่โมง รวดเร็วด้วยขัน้ตอนการซือ้ง่าย ๆ เพียงไม่ก่ีขัน้ตอน และปลอดภยัด้วย

มาตรฐานระดบัสากล โดยเป็นบริษัทประกนัชีวิตแห่งแรกท่ีได้รับอนมุตัิน าเสนอแบบประกนัออนไลน์เต็ม

รูปแบบจากคปภ. และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 โดยเปิดตวัครัง้แรกด้วยแบบประกนัเพ่ือการออม บีแอลเอ สมาร์ทเซฟ

วิ่ง 168 เม่ือกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีท่ีผ่านมาส าหรับ

ผลิตภณัฑ์ บีแอลเอ สมาร์ทเกน (10/1) 

ด้านการส่ือสารการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บริษัทได้มีการส่ือสารถึงการพฒันาในด้านต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการวางแผนการเงิน
รอบด้านอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. สร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือตอบโจทย์การวางแผนการเงิน โดยเน้นแผน
ผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับความเส่ียงด้านสขุภาพ โรคร้ายแรง และการทพุพลภาพ ทัง้โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ
โรคร้าย และ บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค รวมถึงแผนท่ีช่วยสร้างวินัยการออมให้คนไทย เช่น แบบ
ประกนักรุงเทพ 200 และ แบบประกนั บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168 

2. ส่ือสารถึงโครงการ 3B Link แผนการลงทนุคูค่วามคุ้มครอง นวตักรรมทางการเงินท่ีจะ
ชว่ยตอบโจทย์การวางแผนการเงิน โดยพนัธมิตร 3B เพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์การเป็นผู้น าด้านการวางแผน
การเงินสว่นบคุคล  
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3. ให้ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้านกับกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านทางสถานีโทรทศัน์
ไทยรัฐทีวี และให้บริการวางแผนการเงินรอบด้านตอ่ประชาชนฟรี ในงานมหกรรมการเงินตา่ง ๆ ภายใต้
แนวคดิ “ไมต้่องรอปลายปี ก็มีเงินเก็บได้ ด้วยการวางแผนการเงินอยา่งตอ่เน่ือง 

4. สร้างความเช่ือมัน่ในบริษัท ด้วยรางวลัสดุยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company 
Awards 2017 กลุ่มธุรกิจประกนั 3 ปีซ้อน, รางวลัตวัแทนคณุภาพดีเดน่แห่งชาติ (TNQA) และการเปิด
ศนูย์วางแผนการเงินสว่นภมูิภาค เพ่ือขยายการให้บริการวางแผนการเงินรอบด้านสูป่ระชาชนทัว่ประเทศ 

บริษัทยงัให้ความส าคญักบั โครงการ BLA Happy Life Club อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนบัสนุน
กิจกรรมการให้ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงิน และกิจกรรมเพ่ือมอบความสขุให้กบัลกูค้า ตลอดจนสิทธิ
พิเศษในการซือ้สินค้าและบริการตา่ง ๆ โดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลกูค้าระดบั VIP ทัง้การตรวจ
สขุภาพประจ าปี บริการข้อมลูช่วยเหลือฉกุเฉินทางการแพทย์ การบริการข้อมูลส ารองเข้าใช้บริการห้อง
รับรองท่ีสนามบินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ ให้บริษัทได้ดูแล
กรมธรรม์ของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน

อย่างรอบด้าน โดยการประกนัชีวิตเป็นวิธีการท่ีบคุคลกลุ่มหนึ่งร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจากการเสียชีวิต  การ

สญูเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยามชรา  เม่ือบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านัน้ จะ

ได้รับเงินตามเง่ือนไขข้อตกลงท่ีตกลงกนัไว้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว  โดยบริษัทจะ

จา่ยให้แก่ผู้ประสบภยัหรือผู้ รับผลประโยชน์  

บริษัทได้ท าการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีความหลากหลายใน

แตล่ะช่วงวยั และก่อให้เกิดประโยชน์กบัลกูค้าสงูสุด โดยหลกัแล้วการท าประกนัชีวิตจะให้ผลประโยชน์กบัผู้

เอาประกันภัยในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิตเพ่ือเป็นหลักประกัน และ

ผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์เพ่ือสร้างฐานะ ผู้ เอาประกันภัยได้รับประโยชน์ทางด้านความคุ้มครอง

ชีวิต โดยบริษัทจะช าระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้ รับประโยชน์หากผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต ส าหรับ

ประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้ เอาประกันภยัจะได้รับเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสญัญา

ประกนัภยั 
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการท่ีส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้

ประกันภัยแยก   ตามประเภทของการรับประกันภัย 

ประเภทการประกันชีวิต  

 ปัจจบุนับริษัทมีแบบประกนัชีวิตท่ีสามารถเสนอให้กับลกูค้ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตามประเภท

การประกนัชีวิตได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

 เป็นการประกันชีวิต ซึ่งบริษัทให้ความคุ้มครองแก่ผู้ เอาประกันภัยรายบุคคล ทัง้ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผู้ รับประโยชน์ และ/หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ใน

ระหวา่งท่ี ผู้ เอาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยูแ่ละกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ตกลง

กนัไว้ในเง่ือนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกนัท่ีส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกนัชีวิตท่ีก าหนดเง่ือนไข

การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับผลประโยชน์เม่ือผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายเงินเอา

ประกันภยัให้แก่ผู้ เอาประกันภยัในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภัยมีชีวิตอยู่ในวนัท่ีกรมธรรม์ครบก าหนด

สญัญา ซึ่งโดยทัว่ไปจะก าหนดวนัครบอายสุญัญาเม่ือผู้ เอาประกนัภัยมีอายคุรบ 90 หรือ 99 ปี 

และเป็นแบบประกนัชีวิตสามญัท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต  

(2) แบบบ านาญ (Pension) หมายถึง การประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจ า เหมาะส าหรับผู้ ท่ี

คาดว่าจะ มีอายุยืนยาวเป็นการประกันชีวิตเพ่ือคุ้ มครองการสูญเสียทางเศรษฐ กิจ      อัน

เน่ืองมาจากการสูญเสียรายได้เม่ือมีอายุมากขึน้หรือเม่ือพ้นวัยท างาน  โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

จ านวนหนึ่งเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัทกุเดือนหรือทกุปี นบัแตผู่้ เอาประกนัภยั

เกษียณอายุ หรือมีอายคุรบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยท่ี

ก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจา่ยเงินขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ เอาประกนัภยัท่ีจะเลือกซือ้ 

(3) แบบช่ัวระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกนัชีวิตท่ีก าหนดเง่ือนไข

การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ท าประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั แบบประกนัลกัษณะนีมี้จดุเดน่ท่ีอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่า  



แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

 
หน้า 8 

 

(4) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีก าหนด

เง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัย เม่ือผู้ เอา

ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการช าระเบีย้ประกันภัย

หลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์

ประกนัภยั แบบประกนัชีวิตนีจ้งึเป็นแบบท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 

(5) สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็นสญัญาท่ีท าให้กับผู้ ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยั เพ่ือให้ความ

คุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลกัท่ีผู้ เอาประกันภัยได้ท ากับบริษัทแล้ว มีสญัญาเพิ่มเติมให้ผู้

เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลกั ๆ คือ สญัญาเพิ่มเติมอุบตัิเหต ุ(Personal Accident; PA) 

และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งสัญญาเพิ่มเติมอุบตัิเหตุให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการ

สูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให้ความคุ้มครองเก่ียวกับการ

ชดเชยคา่รักษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอบุตัเิหต ุ

2) การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

ประกนัชีวิตกลุ่มเป็นการประกนัชีวิตท่ีกรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้ เอาประกนัภยัร่วมกนั  ส่วนมากจะเป็น

กลุ่มของพนกังานบริษัท ซึ่งเป็นสวสัดิการท่ีบริษัทห้างร้าน และองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐบาล  และเอกชน

จดัให้กบัลกูจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลกัการพิจารณาความเส่ียงของบคุคลในกลุ่มทัง้หมดด้วยอตัราเฉล่ีย 

ไมว่า่จะเป็น อาย ุเพศ หน้าท่ีการงาน หรือจ านวนเงินเอาประกนัภยั โดยจะค านวณออกมาเป็นอตัราเบีย้

ประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเน่ืองจากประกันชีวิตกลุ่มมี

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัหลาย ๆ อย่างต ่า จึงเป็นผลดีและมีส่วนท าให้เบีย้ประกนัภยัรวม โดยส่วน

ใหญ่ต ่ากวา่การประกนัชีวิตรายบคุคล โดยปกตกิรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่จะเป็นสญัญาปีตอ่ปี  

3) แบบคุ้มครองสินเช่ือ  

 หมายถึง แบบประกนัชีวิตท่ีคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ คุ้มครองการเสียชีวิตและทพุพลภาพถาวร

สิน้เชิงภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ด้วยจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด 
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  ตารางสดัสว่นร้อยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2560 

ประเภท 
การประกันชีวิต 

เบีย้ประกันภัยรับปีแรก เบีย้ประกันภัยรับปี
ต่อไป 

เบีย้ประกันภัยรับรวม 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

สามญั – ช าระครัง้เดียว 1,226.60 10.27 - - 1,226.60 2.79 
สามญั 8,548.78 71.56 31,083.68 96.86 39,632.46 89.99 
   ตลอดชีพและบ ำนำญ 1,870.58 15.66 3,885.33 12.11 5,755.91 13.07 
   ชัว่ระยะเวลำ 37.19 0.31 68.57 0.21 105.76 0.24 
   สะสมทรัพย์ 6,390.04 53.49 25,252.78 78.69 31,642.82 71.85 
   สญัญำเพ่ิมเติม 250.97 2.10 1,877.00 5.85 2,127.97 4.83 
ประกนักลุม่ 507.11 4.24 1,008.12 3.14 1,515.23 3.44 
คุ้มครองสินเช่ือ 1,664.04 13.93 0.88 0.00 1,664.92 3.78 
ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 11,946.53 100.00 32,092.68 100.00 44,039.21 100.00 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากรายงาน 56-1 

1.5 ช่องทางการตดิต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 

1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกัน

ชีวิต 

สามารถดรูายละเอียดได้ท่ี 

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/PersonalCustomers/Amercement 

1.5.2 วิธีการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรณีมีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต  23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2777-8000 โทรสาร 0-2777-8899 Call Center  

0-2777-8888   Email :  Csc@bangkoklife.com 

 

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/PersonalCustomers/Amercement
mailto:Csc@bangkoklife.com
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2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน

การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก “คูมื่อบรรษัทภิบาล และคูมื่อจรรยาบรรณส าหรับบคุคลขององค์กร” ท่ี

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/44  

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้จาก “โครงสร้างองค์กร” ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/34 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวน 15 
ทา่น ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 13 ท่าน ซึ่งในจ านวนนี ้
เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรมีจ านวน 12 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อย
ละ 75 ตามท่ีกฎหมายก าหนด โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก “รายช่ือกรรมการบริษัท” ท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/35 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

โปรดศกึษาข้อมลูในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “หมวดท่ี 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.1 คณะกรรมการ หน้า 119 - 121” ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd

778ee0dd62.pdf 

 

http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/44
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/34
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/35
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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2.3.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่     รอง

ผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานของคณะผู้บริหารและเป็น

ผู้น าบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 8 คน ประกอบด้วย 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1 ม.ล.จิรเศรษฐ   ศขุสวสัดิ ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2 นายเรืองศกัดิ ์ ปัญญาบดีกลุ รองผู้จดัการใหญ่ 
3 นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ รองผู้จดัการใหญ่ 

4 นางสาวชลลดา โสภณพนิช 
ผู้บริหารสายกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ
องค์กร 

5 นางสาวยศวดี  หงษ์ชมุแพ ผู้บริหารสายการขายช่องทางสถาบนัการเงิน 
6 นางสาวสจุินดา เลิศเกียรตมิงคล* ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม ผู้บริหารสายบญัชีและการเงิน 
8 นางอรนชุ ส าราญฤทธ์ิ ผู้บริหารสายประกนัชีวิต 

หมายเหตุ : ได้ลาออกจากบริษัท ซึ่งมีผลตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมอบหมายให้นายเสนาะ    

ธรรมพิพฒันกลุ ด ารงต าแหนง่รักษาการผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โปรดศกึษาข้อมลูในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “ขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ หน้า 65 - 66 และหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ข้อ 5.3 ฝ่ายบริหาร หน้าท่ี 127 -128” ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd

778ee0dd62.pdf 

  

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลท่ีส าคัญได้อย่างรอบคอบ  คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้

กรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ก ากับ ดแูล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบตัิงาน คณะกรรมการชดุย่อยแต่

ละชุดมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึงภารกิจและหน้าท่ีความ  

รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแตล่ะคณะดงันี ้

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ” 
ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/40 

2.4.2 คณะกรรมการบริหาร 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/37 

2.4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/41 

  

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/40
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/37
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/41
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/42 

2.4.5 คณะกรรมการลงทุน 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการลงทุน และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/39 

2.4.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้ 

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/38 

2.4.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบ” ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 64 - 65 ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd

778ee0dd62.pdf 

  

https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/42
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/39
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/38
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

2.5.1 การสรรหากรรมการและวาระการด ารงต าแหน่ง 

โปรดศกึษา “การสรรหากรรมการและวาระการด ารงต าแหน่ง” ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 

124 ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf 

2.5.2 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซึ่ง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แตต้่อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 
(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวม
การถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษัท 
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(10) ไม่ต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วนธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าด้วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกับ
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

2.5.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

โปรดศึกษา “การสรรหาผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี หน้า 66 และหน้า 128 ซึ่งเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd

778ee0dd62.pdf 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 

โปรดศึกษา “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 68 และหน้า 125 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0

dd62.pdf 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์

และหนีส้ิน (Asset Liability Management : ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

การบริหารความเส่ียงมีความส าคญัอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงจากทัง้ปัจจัยภายในและ

ภายนอกท่ีไม่อาจคาดการณ์ และควบคมุได้อยู่ตลอดเวลา บริษัท จึงก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้

องค์กร โดยใช้หลกัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management: ERM) 

เป็นแนวทาง นอกจากนี ้ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการบริหารความเส่ียงอย่าง

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0dd62.pdf
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เหมาะสม บริษัทได้น าหลกัการแนวทางการประเมินความเส่ียงและความมัน่คงทางการเงินของบริษัท (Own 

Risk and Solvency Assessment: ORSA) มาใช้ควบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการความเส่ียงหลกัเพ่ือประโยชน์

สงูสุดต่อองค์กร และเพียงพอเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงท่ี

อาจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจในเชิงบวกและเชิงลบ ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้าง

มลูคา่เพิ่ม โดยบริษัทได้ตดิตามสภาวการณ์ตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด ได้แก่  

 ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ไทย 

 แนวโน้มการแขง่ขนัของธุรกิจประกนัชีวิตและของพนัธมิตร 

 กฎระเบียบ ข้อบงัคบัใหม่ๆ  จากหนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้นโยบายการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 

“บริษัทก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

ครอบคลมุกิจกรรมหลกัและความเส่ียงในทกุๆ ด้าน โดยจดัให้มีการระบปัุจจยัและเหตท่ีุมาของความเส่ียง มี

การประเมิน วิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นส าคญั และอยู่ในระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับได้” 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset Liability Management : ALM) 

บริษัทได้ด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้วยการบริหารให้สินทรัพย์และหนีส้ินมีความอ่อนไหวของมลูคา่ตอ่

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั (Duration Matching) โดยก าหนด Duration Gap 

เป็นดชันีชีว้ดัความเส่ียง (KRI) และติดตามอย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินการควบคูก่บัการบริหารกระแสเงินสด

ของสินทรัพย์และหนีส้ินให้สมัพนัธ์กัน (Cash Flow Matching) ซึ่งยงัคงรักษาระดบัผลตอบแทนจากการ

ลงทนุอยา่งเหมาะสม 
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4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ

การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย 

และการกระจุกตัวของภัย 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการพิจารณารับประกัน สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยเส่ียงของผู้ ขอท า

ประกนั และ/หรือ ปัจจยัเส่ียงจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการท าประกนัชีวิต ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท และความเสียหายเกินกว่าค่าประมาณการท่ีบริษัทได้ประเมินไว้ ซึ่งเป็น

สมมติฐานในการพฒันาผลิตภัณฑ์และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ  โดยบริษัทมีการพิจารณารับ

ประกนัภยัให้เป็นไปตามเกณฑ์และหลกัการของการประเมิน และจดัระดบัความเส่ียงภยัของผู้ เอาประกนัภยั โดย

พิจารณาทัง้ปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและปัจจยัเส่ียงท่ีไมเ่ก่ียวกบัสขุภาพ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับระดบัความเส่ียงภัยท่ีบริษัทยอมรับได้ โดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ ขอเอา

ประกันภยั ตวัแทน คูค้่า ผลก าไรและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท โดยก าหนดหลกัปฏิบตัิท่ีชดัเจนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร การพิจารณารับประกันภัยจะด าเนินการตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบการขายและคู่มือการ

ปฏิบตัิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขดัต่อข้อบงัคบัและกฎหมายตา่งๆ ภายใต้แผนบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด

และมีการประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง พร้อมด้วยการเอาประกันภยัต่อตามระดบัทุนประกันและก าหนดขีดจ ากัดท่ี

บริษัทสามารถรับไว้ได้ รวมถึงการก าหนดอ านาจการพิจารณารับประกัน โดยผู้บริหารระดบัสู งของบริษัท ตาม

ระดบั ต าแหนง่ ความรู้และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกนั 

ด้วยความเส่ียงด้านการรับประกันภัยเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญในการด าเนินงาน และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อฐานะการเงินของบริษัท เน่ืองจากต้องรับโอนความเส่ียงภัยจากผู้ เอาประกันภัย ท าให้บริษัทมีภาระ

ผกูพนัท่ีจะต้องชดใช้คา่เสียหายให้กบัผู้ เอาประกนัภัยเม่ือเกิดภยัตามท่ีระบคุวามคุ้มครองไว้   บริษัทจึงมีนโยบาย

เพ่ือลดความเส่ียงภัยโดยการกระจายความเส่ียงไปยงัผู้ รับประกันภัยต่อท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน ผ่านสญัญา

ประกันภัยต่อทัง้แบบสัญญาล่วงหน้า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณาก าหนดขีดจ ากัดในการรับความ

เส่ียงภัยไว้เอง เง่ือนไขและอัตราเบีย้ประกันภัยต่อท่ีเหมาะสมตามประสบการณ์ของบริษัทในแต่ละประเภท

ผลิตภณัฑ์ เพ่ือการบริหารต้นทนุของบริษัท  ซึ่งการเอาประกนัภยัตอ่ยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการรับประกนัภยัของ
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บริษัท และรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยอาศยัประสบการณ์ของบริษัทรับประกนัภยัตอ่เพ่ือช่วยในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายด้วย   ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการวางแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงจากการเอา

ประกนัภยัตอ่ทัง้ด้านปัญหาสภาพคล่องของบริษัทรับประกนัภยัตอ่และความเส่ียงด้านการกระจกุตัวไปพร้อมกัน

ด้วย เพ่ือให้การกระจายความเส่ียงภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมัน่ใจว่าบริษัทสามารถช าระหนีส้ินและภาระ

ผกูพนัเม่ือถึงก าหนดได้ 

จากการท่ีบริษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกันท่ีสอดคล้องกับระดบัความเส่ียงภัยของผู้ เอา

ประกันภัย  รวมถึงมีการลดความเส่ียงภัยโดยการกระจายความเส่ียงไปยังผู้ รับประกันภัยต่อท่ีมีความมั่นคง

ทางการเงิน  ท าให้บริษัทมีสดัส่วนความเส่ียงภยัด้านประกนัภยัไม่สงูมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความเส่ียง

ในด้านอ่ืน ๆ   อีกทัง้ความเส่ียงภัยดงักล่าวยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  จึงไม่ได้ส่งผล

กระทบตอ่ระดบัเงินกองทนุของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวตามราคาบญัชี  ค านวณโดยอ้างอิงตามวิธีเบีย้ประกนัภยั

สุทธิช าระคงท่ีซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากข้อสมมติฐานปัจจุบัน หรือข้อ

สมมตฐิานท่ีก าหนดตัง้แตว่นัเร่ิมรับประกนั โดยสะท้อนถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ และปรับเพิ่มด้วย

คา่ความเส่ียงและคา่ความเบี่ยงเบน โดยสมมติฐานหลกัท่ีใช้จะเก่ียวข้องกบั อตัรามรณะ  อตัราการเจ็บป่วย และ 

อตัราคดิลด 

ในขณะท่ีส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวตามราคาประเมินท่ีใช้ในการค านวนเงินกองทนุ

ตามระดบัความเส่ียงนัน้ ค านวณโดยใช้วิธีส ารองประกนัภยัแบบเบีย้ประกนัภยัรวม ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยั โดยใช้สมมตฐิานท่ีเป็นคา่ประมาณการท่ีดีท่ีสดุ ณ ปัจจบุนัและรวมคา่เผ่ือความผนัผวนของสมมติฐาน

ดงักลา่ว ตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 
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ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ 
ส ารองประกันภัยส าหรับสญัญาประกันภัยระยะสัน้ ประกอบด้วยส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนค้างจา่ย และ ส ารองเบีย้ประกนัภยั 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
ส ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาบญัชี   เป็นประมาณการคา่สินไหมทดแทน

ท่ียงัไมไ่ด้จา่ย ณ วนัท่ีท ารายงาน  ซึง่รวมถึงคา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้แล้ว แตย่งัไม่ได้รับแจ้งจากผู้ เอาประกนั ณ 

วนัท่ีรายงาน โดยสะท้อนถึงค่าประมาณการท่ีดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้  โดยอาศยัประสบการณ์และข้อมลูในอดีตของ

บริษัท 

 ในขณะท่ีส ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาประเมิน  มีหลกัการประมาณการ

เชน่เดียวกบัราคาบญัชี และ รวมคา่เผ่ือความผนัผวนตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  

ส ารองเบีย้ประกันภัย 
ส ารองเบีย้ประกันภัยตามราคาบญัชี  เป็นมลูคา่ท่ีสูงกว่าระหว่าง ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

และ ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมส่ิน้สดุ  โดยท่ีส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ค านวณตามสดัส่วนของ

เบีย้ประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ และ ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่สิน้สุด เป็นประมาณการท่ีดี

ท่ีสดุของคา่สินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ ทัง้นึ ้ส ารองเบีย้ประกนัภยัตาม

ราคาบญัชี เป็นมลูคา่ก่อนหกัคา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 

ในขณะท่ีส ารองประกนัภยัตามราคาประเมิน  เป็นมลูคา่ท่ีสงูกว่าระหว่าง ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น

รายได้ และ ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่สิน้สุดซึ่งรวมค่าเผ่ือความผนัผวนตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  

ทัง้นึ ้ส ารองประกนัภยัตามราคาประเมินเป็นมลูคา่หลงัหกัคา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 
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ทัง้นี ้หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัของบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้

6. การลงทุนของบริษัท 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่ภาระผกูพนัในระยะยาวท่ีมีต่อผู้ ถือกรมธรรม์ ดงันัน้นโยบายการ

ลงทุนจึงยึดหลกัความมัน่คงทางการเงินเป็นส าคญั โดยให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือ

เป็นการรักษาสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมค่าควบคู่ไปกับการสร้างอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ 

จากการท่ีบริษัทฯ มีภาระผกูพนัในระยะยาวตอ่ผู้ ถือกรมธรรม์ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บริษัทฯ ได้ให้

ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านสินทรัพย์ลงทนุและหนีส้ินท่ีเกิดจากภาระผกูพนัในอนาคต (Asset-Liability 

Management) โดยการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกนัของระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนของสินทรัพย์ลงทนุและ

หนีส้ินท่ีเกิดจากภาระผูกพนัในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและควบคุมความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

   
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี2559 
ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยั ระยะยาว 
(Long-term technical reserves) 

    
256,595.05      273,897.63  

    
233,412.29      244,701.86  

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยั ระยะสัน้ 
(Short-term technical reserves) 

       
1,143.34           990.88           993.74           833.36  

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจา่ย 
(Unpaid policy benefits)          168.39           168.39           137.01           137.01  
หนีส้นิอื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
(Due to insured) 

       
7,666.70         7,666.70  

       
8,181.40         8,181.40  
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กระบวนการลงทุน 

กระบวนการลงทนุของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 4 สว่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การกระจายการลงทนุ (Investment Diversification) เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุน บริษัทฯ   

ได้กระจายการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะยาว ซึ่ง

สอดคล้องกับภาระทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะมีการตรวจสอบไม่ให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ

ประเภทดงักล่าวขัดกับข้อก าหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เร่ืองการลงทุนประกอบ ธุรกิจอ่ืนของบริษัท

ประกนัชีวิต 

2. ความปลอดภยัของสินทรัพย์ลงทุน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับความปลอดภัยของสินทรัพย์

ลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ดังนัน้บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจทั ้ง ท่ี

กระทรวงการคลังค า้ประกันและไม่ค า้ประกันเป็นสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน เน่ืองจากสินทรัพย์

ดงักลา่วถือได้วา่มีความปลอดภยัสงู ส าหรับสินทรัพย์ลงทนุส่วนท่ีเหลือซึ่งมีสดัส่วนคอ่นข้างน้อยจะเป็นการลงทนุ

ในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงมากขึน้เช่นหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน และหุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเพิ่ม

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโดยมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

3. การคดัเลือกหลกัทรัพย์ลงทนุ การลงทนุในสินทรัพย์แตล่ะประเภทจะมีขัน้ตอนในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ี

จะลงทนุอยา่งเข้มงวดและระมดัระวงัก่อนท าการตดัสินใจลงทนุ โดยส าหรับพนัธบตัรรัฐบาลจะท าการวิเคราะห์ถึง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางของอัตราดอกเบีย้และอัตรา

ผลตอบแทนของพันธบตัรในประเทศ ส าหรับหลักทรัพย์ประเภทท่ีมีความเส่ียงมากขึน้ เช่นหุ้นสามัญและหุ้นกู้

ภาคเอกชนจะท าการวิเคราะห์ทัง้แบบ Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทัง้นีเ้พ่ือให้มีความ

มัน่ใจวา่หลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุนัน้มีปัจจยัพืน้ฐานท่ีเหมาะสม 

4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทัง้การ

ปรับ Portfolio ของสินทรัพย์ลงทนุเป็นระยะตามปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้การปฏิบตัิงานด้านการ

ลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนท่ีใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงนิโดยท่ัวไป 

บริษัทใช้วิธีการประเมินมลูคา่สินทรัพย์แตกตา่งไปตามประเภทสินทรัพย์ดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า 

1. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ 
องค์การของรัฐ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีมีการค า้ประกนัและไมมี่การค า้
ประกนั ในสกลุเงินบาท 
 

ใช้ Clean Price ท่ีเผยแพร่โดย ThaiBMA 

2. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ 
องค์การของรัฐ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ใน
ประเทศไทย ทัง้ท่ีมีการค า้ประกนัและไมมี่การค า้
ประกนั ในสกลุเงินตา่งประเทศ 
 

ใช้ Clean Price ท่ีเผยแพร่โดย ThaiBMA และ 
Bloomberg 

3. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัท
ประกนัภยั  

ใช้ราคาท่ีแจ้งโดยธนาคาร (ธนาคารใช้วิธี 
Discounted cash flow โดย discount rate จะอิง
กบัทัง้ IRS curve ซึง่สะท้อน cost of fund ของ
ธนาคาร หรือ Government bond yield curve) 
และ Clean price ท่ีเผยแพร่โดย ThaiBMA 
 

4. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยบริษัท 
 

ใช้ Clean price ท่ีเผยแพร่โดย ThaiBMA  และ 
Bloomberg 

5. ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ MAI และท่ีจด
ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีอยูใ่นดชันี

ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) 
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ประเภทสินทรัพย์ วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า 

ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีก าหนด 
 
6. ตราสารทนุท่ีลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
และตราสารทนุอ่ืนๆ 
 

ใช้วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี 

7. หนว่ยลงทนุ 
 

ใช้มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (NAV) 

8. ใบส าคญัแสดงสิทธิการซือ้หุ้นสามญั / หุ้นกู้  / 
หนว่ยลงทนุ / อ่ืน 
 
 

ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) 

9. เงินให้กู้ ยืมโดยมีอสงัหาริมทรัพย์จ านองเป็น
ประกนั 

ใช้ราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (EIR) หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

10. เงินให้กู้ ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนั ใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow) 
 

11. เงินให้กู้ ยืมโดยมีบคุคลค า้ประกนั ใช้ราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (EIR) หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

12. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บตัรเงินฝาก 

เงินสดประเมินตามจ านวนท่ีมีอยู ่เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจ านวนเงินท่ีฝากไว้ 
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สรุปสินทรัพย์ลงทุน 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี 
ราคา

ประเมิน 
ราคาบัญชี 

ราคา
ประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและ
บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 

5,418.43 5,418.43 14,283.69 14,283.69 

ตราสารหนี ้(พนัธบตัร,หุ้นกู้
, ตัว๋สญัญาใช้เงิน, ตัว๋แลก
เงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และ             
สลากออมทรัพย์) 

239,526.80 260,246.37 218,362.39 233,598.17 

ตราสารทนุ (ไม่รวมเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม) 

21,108.57 21,263.60 12,410.63 12,565.65 

หนว่ยลงทนุ 23,416.61 23,416.61 19,278.50 19,278.50 
เงินให้กู้ ยืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั 

7,104.80 7,865.32 6,291.19 6,933.47 

เงินให้กู้ ยืม และเงินให้เช่า
ซือ้รถ และให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซือ้
หุ้น หุ้นกู้  หนว่ยลงทนุ 

19.57 19.57 1.91 1.91 

ตราสารอนพุนัธ์ 349.45 738.49 21.85 60.36 
เงินลงทนุอ่ืน - - - - 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 296,944.23 318,968.39 270,650.16 286,721.75 

หมายเหตุ  -  ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน ราคา
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต  เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดอา่นรายละเอียดค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าไตรมาส 4 ปี 2560 ท่ีเผยแพร่บนเว็บ

ไซด์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7b72116cdbc840ad8c881e3b6601fb6
5.pdf 

ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทสรุปได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ 2560 2559 
เบีย้ประกนัภยัรับรวม 44,039.21 43,332.92 
เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 42,914.82 42,281.52 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 11,602.93 10,632.00 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 23,182.75 26,104.09 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสทุธิ 22,824.35 17,772.34 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,645.21 5,122.37 

 

 

  

https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7b72116cdbc840ad8c881e3b6601fb65.pdf
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7b72116cdbc840ad8c881e3b6601fb65.pdf
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หนว่ย : ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2560 2559 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ* 26.4 23.5 
คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีตอ่  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ* 3.8 3.2 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity ratio)* 10.1 17.0 
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (Return on assets ratio) 
- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวมทัง้หมด 
- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ท่ีไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ Unit 
Linked และ Universal life 

 
1.2 
1.2 

 
1.9 
1.9 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุ( Return on Investment Ratio)*  
- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life 

 
4.1 
4.1 

 
4.1 
4.1 

อตัราสว่นสินทรัพย์ลงทนุตอ่เงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน)* 117.0 117.5 
*อตัราสว่นตามหลกัเกณฑ์ Early Warning System 
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต     เพ่ือวตัถปุระสงค์หลกัในการก ากับความมัน่คงทางการ
เงินของบริษัทประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้
เอาประกนัภยั 
 - กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทัง้ความคุ้มครองชีวิตและการลงทนุในกองทนุรวม โดย
มลูคา่กรมธรรม์ขึน้อยูก่บัมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นีส้ินทรัพย์ในกองทนุเป็นของผู้ เอาประกนัมิได้เป็นของบริษัท 
 - กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย

ผลตอบแทนจากการลงทนุขึน้อยูก่บัผลการลงทนุของบริษัท แตไ่มต่ ่ากวา่ผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ได้รับรองไว้ 
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8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงนิกองทุน  

เพ่ือให้มัน่ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการประเมินและ

ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้แนวทางการประเมินความมัน่คงและความเส่ียงของบริษัท (ORSA) 

และจดัท าแผนบริหารเงินกองทนุควบคูไ่ปกบัระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเส่ียงด้วยระบบการ

เตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning System) ส าหรับกิจกรรมหลกัและปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั  

กระบวนการบริหารเงนิกองทุน 

เพ่ือตดิตามและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนด

มาตรการตา่งๆ ภายใต้สมมตฐิานวา่เงินกองทนุจะต้องไมต่ ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   จากการทดสอบปัจจยัเส่ียงหลกั ได้แก่ ภาวะอตัราดอกเบีย้ ภาวะตลาด

ทนุและภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ตา่งๆ ด้วยคา่ความเส่ียง VaR (Value at Risk)  

การด าเนินการในแตล่ะตามสถานการณ์ บริษัทจะได้ประเมิน ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว  (Sensitivity 

Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวข้างต้น เพ่ือการตอบสนองความเส่ียงตาม

แผนบริหารเงินกองทุน การสรรหาแหล่งเงินทุน และมาตรการท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที และได้

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท รวมทัง้การายงานต่อผู้ บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท และส่ือสารให้พนกังานได้รับทราบ 
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หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 2559 

สินทรัพย์รวม 329,239.08 295,581.11 
หนีส้ินรวม 286,451.93 259,495.05 
     - หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 282,723.60 253,853.63 
     - หนีส้ินอ่ืน 3,728.33 5,641.41 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 42,787.15 36,086.06 
อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 252.33 251.87 
เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 42,610.12 35,698.01 
เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 16,886.58 14,173.43 

 

9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

และแสดงความเหน็แล้ว 

ข้อมลูงบการเงินสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี  
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Investor/FinanceInformation/17 
 

http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Investor/FinanceInformation/17

