
  แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

 
 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูล 

ประจาํปี 2562 

 

 

 

 

 

 

  





  แบบ ปผช. 1 รายปี 

 

หน้า 1 

 

ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีสําคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและ

ระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พจิารณา และการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต  

1.1 ประวัตบิริษัท 

ความเป็นมาของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) เร่ิมต้นจาก ฯพณฯ ควง อภยัวงศ์ (อดีต

นายกรัฐมนตรี)  พระยาศรีวิศาลวาจา  คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้ มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกัน

ก่อตัง้บริษัทประกันชีวิตขึน้ โดยใช้ช่ือว่า "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด" และได้เร่ิมดําเนินกิจการ

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้าน

สวสัดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ถึงปี 2520 คณุชิน โสภณพนิช ประธานท่ีปรึกษาของบริษัทใน

ขณะนัน้ ได้แนะนําให้บริษัทเร่ิมพฒันาด้านประกนัชีวิตอย่างจริงจงั โดยได้มอบหมายให้คณุวยั วรรธนะกลุ 

ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และคณุวุฒิเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัด

องค์กรการบริหารโดยอาศยัคําแนะนําจาก       Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้ เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์

ประกันชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกนัชีวิต จํากดั ได้ทําการเปล่ียนช่ือเป็น "บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั" 

จากนัน้บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2552 เป็นต้น

มา 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

1.2.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกนัชีวิต และทําประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและ

คณุคา่ชีวิต” 
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 ภารกิจ (Mission) 

 “บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําในการสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัประชาชนทกุกลุม่   ด้วย

การปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คําแนะนําด้านการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทบัใจ ผ่าน

ตวัแทนประกนัชีวิต คูค้่า และพนกังานท่ีมีความจริงใจ และมีความรู้ระดบัแนวหน้าของประเทศ” 

1.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินนโยบายเร่ืองการวางแผนการเงินรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี

ครอบคลมุ ทัง้การสร้างฐานะและการสร้างหลกัประกนัในปัจจบุนัและอนาคตตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา 

ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจมีการแขง่ขนัสงู โดยทิศทางการเตบิโตเปล่ียนจากการขยายตลาดด้วยผลิตภณัฑ์สะสม

ทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูง ไปเป็นการขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทยูนิตลิงค์ ซึ่งผู้บริโภค

สามารถเลือกรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ และการขยายตลาดผลิตภณัฑ์

ประเภทคุ้มครองชีวิต เตรียมเกษียณ คา่รักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง ตามแนวโน้มประชากรท่ีมี

อายุขยัท่ียืนยาวขึน้ และอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีเพิ่มสูงขึน้  การวางแผนการเงินสําหรับแต่ละช่วง

ชีวิต เพ่ือสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ให้กับชีวิต เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้เพ่ือตอบโจทย์การใช้

ชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน นับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิต มีการ

เตบิโตท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง  

นอกจากนี ้การพฒันาช่องทางจดัจําหน่ายใหม ่เช่น ช่องทางออนไลน์ และการใช้ส่ือโซเชียล

มีเดียตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความรู้และสนใจในการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง 

ด้วยเทคโนโลยีรอบตวัท่ีมีอยู่ เป็นกลยทุธ์หลกัท่ีช่วยส่งเสริมการขยายตลาดให้เพิ่มสงูและสนบัสนุน

การรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนโยบายการส่งเสริมธุรกิจประกัน

ชีวิตจากภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจ และการใช้จา่ยของภาคครัวเรือน 
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1.2.3 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2563 

สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า 
102 - 103” ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383

4b568.pdf 

1.2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในด้าน

ต่างๆ ทัง้โครงสร้างการบริหารงาน การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทาง

ออนไลน์เพ่ือให้การตดิตอ่กบัลกูค้ามีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ การมุง่พฒันาศกัยภาพท่ีปรึกษาการเงินและ

ตวัแทนของบริษัท การพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า รวมถึง การ

พฒันาและขยายช่องการจดัจําหน่ายให้มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ อีกทัง้มุ่งเน้น

การใช้ประโยชน์จากการ เปล่ียนแปลงของโลกดจิิทลัท่ีเพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ

และพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และภาพลกัษณ์

ท่ีดีขององค์กร ซึง่ล้วนเป็นการสร้างรากฐานและการเตบิโตท่ีมัน่คงของบริษัทในอนาคต ภายใต้ระบบ

การบริหารงานท่ีมีการจดัการความเส่ียงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

มีการปรับปรุงแบบประกันเดิม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการกับทุกกลุ่มลูกค้า และรองรับความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบนั 

ด้วยผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์เตรียมเกษียณ ผลิตภัณฑ์เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพและโรค

ร้ายแรง นอกจากนีย้ังมีการกระตุ้นการสร้างผลผลิตของสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ลกูค้าและผลกําไรท่ีดีของบริษัทในอนาคต 

ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน  

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของท่ีปรึกษาการเงิน ตวัแทนประกันชีวิต และ

ทีมงานคูค้่า เพ่ือให้เพียงพอตอ่การให้บริการ ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
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1. การพฒันาและเพิ่มจํานวนท่ีปรึกษาการเงิน  
1.1 พัฒนาผู้ แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ด้วยหลักสูตรผู้ แนะนําการลงทุนด้าน

หลกัทรัพย์ (Securities Investment Consultant) เพ่ือขึน้ทะเบียนผู้แนะนําการลงทนุด้านหลกัทรัพย์
ให้กับตัวแทน โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ท่ีผ่านการอบรม และได้รับ
ใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จํานวน 
1,404 คน 

1.2  พัฒนานักวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ เพ่ือสามารถ
ให้บริการวางแผนและให้คําปรึกษาทางการเงินในทุกด้าน ทําให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย
การเงินตามความต้องการ โดยในปัจจุบนับริษัทมีนกัวางแผนการเงิน CFP® และท่ีปรึกษาการเงิน 

AFPT™ ท่ีได้รับคณุวฒุิวิชาชีพจากสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย จํานวน 113 คน 

2. การพฒันาตวัแทนประกนัชีวิต เน้นการพฒันาตวัแทนเพ่ือให้มีความยัง่ยืนในวิชาชีพมี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล  

3. พัฒนาทีมงานของคู่ค้าเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการอธิบายผลิตภัณฑ์ท่ี

ถูกต้องครบถ้วน ตามการปรับปรุงและพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้เป็นปัจจุบนัตามกฎเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือให้

ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจก่อนซือ้ผลิตภณัฑ์ 

ด้านเทคโนโลยี 

บริษัทได้มีการพฒันาเคร่ืองมือชว่ยสนบัสนนุการวางแผนการเงิน การลงทนุ และประกนัชีวิต 

เพ่ือชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการเงินท่ีดีให้กบั FA และการทํางานของตวัแทน รวมไปถึง

เคร่ืองมือการให้บริการลกูค้า ดงันี ้

Smart FA ข้อมลูการซือ้ขายกองทนุ ชว่ยให้ FA สามารถเช็คประวตักิารลงทนุของลกูค้าได้ 

Smart FA Service ระบบสง่คําสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม สําหรับ FA  

Smart Fund แอพพลิเคชัน่สําหรับลกูค้า เพ่ือดพูอร์ตการลงทนุของตนเอง 

Smart Go แอพพลิเคชัน่สําหรับตวัแทน ในจดัทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์ 

BLA Happy Life แอพลิเคชัน่สําหรับลกูค้าในการใช้บริการตา่งๆของบริษัท เช่น ตรวจสอบ

ข้อมลูลกรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น 
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ด้านช่องทางการขายใหม่ 

บริษัทได้มีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานลูกค้า

และเสริมสร้างความสมดลุของเบีย้ประกันรับจากช่องทางตา่งๆ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการปรับปรุง

ขัน้ตอนและกระบวนการการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมาก

ย่ิงขึน้ 

ด้านการส่ือสารการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในปี 2562 บริษัทได้กําหนดเป้าหมายทางการตลาดท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต
ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการวางแผนการเงิน ควบคู่กับการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือการดแูลสขุภาพของประชาชน 

สร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัท ท่ีครอบคลมุกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์รองรับความเส่ียงด้านสขุภาพและโรคร้ายแรง 
รวมถึงการสร้างวินยัการออมให้คนไทย เชน่ แบบประกนับีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แบบประกนัสขุภาพ
แบบเหมาจ่ายวงเงินสงูท่ีครอบคลมุการรักษาทัว่โลก บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ประกนัคุ้มครอง
มะเร็งแบบเตม็แม็กซ์ บีแอลเอ   แฮปปี ้เซฟว่ิง 208 บีแอลเอ แฮปปี ้เซฟว่ิง 128  และ บีแอลเอ บํานาญ 
99 

พฒันาระบบบริการทางด้านสขุภาพ BLA Every Care บริการเสริมสําหรับผู้ ท่ีมีกรมธรรม์สขุภาพ
ของกรุงเทพประกนัชีวิต โดยให้การบริการปรึกษาปัญหาและความรู้ด้านสขุภาพตลอด 24 ชัว่โมง การ
บริการในชว่งเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเจ็บป่วยในตา่งประเทศ และบริการเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในชว่งพกัฟืน้  

ส่ือสารแคมเปญ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ เพ่ือสร้างความรับรู้ถึงความสําคญัของการ
วางแผนความคุ้มครองด้านสขุภาพท่ีครอบคลมุความจําเป็นของผู้บริโภคในปัจจบุนั  

ให้ความรู้การวางแผนการเงินรอบด้านกบักรุงเทพประกนัชีวิต ผา่นบทูในงานมหกรรม
การเงิน รวมถึงผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียตา่งๆ   

เพิ่มการให้บริการและขยายชอ่งทางการส่ือสารของกรุงเทพประกนัชีวิต ผา่นแอปพลิเคชัน่
บนมือถือ BLA Happy Life Application & Line เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการ
กรมธรรม์ตา่งๆ บนออนไลน์  โดยลกูค้าสามารถทําธุรกรรมผา่นแอปพลิเคชัน่ โดยไมจํ่าเป็นต้องมา
ดําเนินการท่ีสาขา  

สร้างความเช่ือมัน่ในบริษัท ด้วยรางวลับริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 3 

ประจําปี 2561 จากคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  รางวลัหอ



แบบ ปผช. 1 รายปี 

 

หน้า 6 

 

เกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 หรือ
องค์กรท่ีมีมลูคา่แบรนด์สงูสดุในหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต  รางวลั “บริษัทท่ีให้ความคุ้มครอง
ประกันสุขภาพดีท่ีสุดแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 
รางวลัตวัแทนคณุภาพดีเดน่แหง่ชาต ิ(TNQA) 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกนัชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน

อย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉล่ียภัยอนัเน่ืองจากการเสียชีวิต 

การสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยามชรา เม่ือบคุคลใดต้องประสบกบัภยัเหลา่นัน้ 

จะได้รับเงินตามเง่ือนไขข้อตกลงท่ีตกลงกันไว้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดย

บริษัทจะจา่ยให้แก่ผู้ประสบภยัหรือผู้ รับผลประโยชน์  

บริษัทได้ทําการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีความหลากหลาย

ในแตล่ะชว่งวยั และก่อให้เกิดประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ โดยหลกัแล้วการทําประกนัชีวิตจะให้ผลประโยชน์

กับ     ผู้ เอาประกันภัยในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุ้ มครองชีวิตเพ่ือเป็น

หลักประกัน และผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์เพ่ือสร้างฐานะ ผู้ เอาประกันภัยได้รับประโยชน์

ทางด้านความคุ้มครองชีวิต โดยบริษัทจะชําระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้ รับประโยชน์หากผู้ เอา

ประกนัภัยเสียชีวิต สําหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้ เอาประกันภยัจะได้รับเงินผลประโยชน์ใน

ระหวา่งระยะเวลาของสญัญาประกนัภยั 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการท่ีสาํคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้

ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

ประเภทการประกันชีวิต  

 ปัจจุบันบริษัทมีแบบประกันชีวิตท่ีสามารถเสนอให้กับลูกค้ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตาม

ประเภทการประกนัชีวิตได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

 เป็นการประกันชีวิต ซึ่งบริษัทให้ความคุ้ มครองแก่ผู้ เอาประกันภัยรายบุคคล ทัง้ความ

คุ้ มครองกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผู้ รับประโยชน์ และ/หรือการจ่ายเงิน
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ผลประโยชน์ในระหว่างท่ีผู้ เอาประกันภัยยงัมีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยังมีผลบงัคบั ทัง้นี ้เป็นไปตาม

รายละเอียดท่ีได้ตกลงกนัไว้ในเง่ือนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกนัท่ีสําคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนด

เง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับผลประโยชน์เม่ือผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันท่ี

กรมธรรม์ครบกําหนดสญัญา ซึ่งโดยทัว่ไปจะกําหนดวนัครบอายสุญัญาเม่ือผู้ เอาประกนัภยัมี

อายคุรบ 90 หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกนัชีวิตสามญัท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

ชีวิต  

(2) แบบบํานาญ (Pension) หมายถึง การประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจํา เหมาะสําหรับ

ผู้ ท่ีคาดว่าจะมีอายุยืนยาวเป็นการประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อัน

เน่ืองมาจากการสญูเสียรายได้เม่ือมีอายมุากขึน้หรือเม่ือพ้นวยัทํางาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

จํานวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ําเสมอให้แก่ผู้ เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้ เอา

ประกนัภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เง่ือนไขในกรมธรรม์

ประกันภัยท่ีกําหนดไว้ สําหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ เอา

ประกนัภยัท่ีจะเลือกซือ้ 

(3) แบบช่ัวระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนด

เง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ ทําประกันภัยเสียชีวิตภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันลักษณะนีมี้จุดเด่นท่ีอัตราเบีย้

ประกนัภยัต่ํา  

(4) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตท่ีกําหนด

เง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัย เม่ือผู้ เอา

ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชําระเบีย้ประกันภัย

หลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์

ประกนัภยั แบบประกนัชีวิตนีจ้งึเป็นแบบท่ีเน้นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 
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(5) สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็นสัญญาท่ีทําให้กับผู้ ท่ีมีกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือให้

ความคุ้ มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักท่ีผู้ เอาประกันภัยได้ทํากับบริษัทแล้ว สัญญา

เพิ่มเติมให้ผู้ เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลกั ๆ คือ สญัญาเพิ่มเติมอุบตัิเหต ุ(Personal 

Accident; PA) และสญัญาเพิ่มเติมสขุภาพซึ่งสญัญาเพิ่มเติมอบุตัิเหตใุห้ความคุ้มครองการ

เสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให้ความ

คุ้มครองเก่ียวกบัการชดเชยค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจาก

อบุตัเิหต ุ

2) การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

ประกนัชีวิตกลุ่มเป็นการประกันชีวิตท่ีกรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้ เอาประกนัภัยร่วมกนั ส่วนมากจะ

เป็นกลุ่มของพนกังานบริษัท ซึง่เป็นสวสัดกิารท่ีบริษัทห้างร้าน และองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐบาล และ

เอกชนจดัให้กบัลกูจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลกัการพิจารณาความเส่ียงของบคุคลในกลุ่มทัง้หมดด้วย

อัตราเฉล่ีย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าท่ีการงาน หรือจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคํานวณ

ออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัเพียงอตัราเดียว และจะใช้กบับุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเน่ืองจาก

ประกันชีวิตกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลาย ๆ อย่างต่ํา จึงเป็นผลดีและมีส่วนทําให้เบีย้

ประกนัภยัรวม โดยส่วนใหญ่ต่ํากวา่การประกนัชีวิตรายบคุคล โดยปกตกิรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่จะ

เป็นสญัญาปีตอ่ปี  

3) แบบคุ้มครองสินเช่ือ  

 หมายถึง แบบประกนัชีวิตท่ีคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพ

ถาวรสิน้เชิงภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ด้วยจํานวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด 
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  ตารางสดัสว่นร้อยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจําปี 2562 

ประเภท 

การประกันชีวิต 

เบีย้ประกันภัยรับปีแรก เบีย้ประกันภัยรับปี

ต่อไป 

เบีย้ประกันภัยรับรวม 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 
สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 
สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 
สดัสว่น 

(ร้อยละ) 
สามญั -  ชําระเบีย้ครัง้เดียว 539.81 8.71 - - 539.81 1.51 

สามญั 3,936.40 63.51 28,150.31 95.44 32,086.71 89.90 

      ตลอดชีพ 831.55 13.420 6,452.08 21.88 7,283.63 20.41 

      บํานาญ 95.24 1.54 604.60 2.05 699.84 1.96 

      ชัว่ระยะเวลา 7.69 0.12 74.29 0.25 81.98 0.23 

      สะสมทรัพย์ 2,617.83 42.23 19,093.62 64.73 21,711.45 60.83 

     สญัญาเพ่ิมเติม 384.09 6.20 1,925.72 6.53 2,309.81 6.47 

ประกนักลุม่ 506.63 8.17 1,343.68 4.56 1,850.31 5.18 

คุ้มครองสนิเช่ือ 1,215.41 19.61 0.19 0.00 1,215.60 3.41 

ผลผลิตรวมทัง้สิน้ 6,198.25 100.00 29,494.18 100.00 35,692.43 100.00 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากรายงาน 56-1 

1.5 ช่องทางการตดิต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 

1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกัน

ชีวิต 

สามารถดรูายละเอียดได้ท่ี 

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

1.5.2 วิธีการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

ติดต่อศนูย์บริการลกูค้า บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต  23/115-121 ซอยศนูย์วิจยั ถ.พระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Call Center  0-2777-8888 โทรสาร 0-2777-8899   

Email :  Csc@bangkoklife.com 

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียด

ในการดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers/Amercement
mailto:Csc@bangkoklife.com
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2.1 กรอบการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือบรรษัทภิบาล และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับบุคคลของ

องค์กร” ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/44 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้จาก “โครงสร้างองค์กร” ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/34 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน ซึ่งในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการ
อิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรมีจํานวน 12 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “รายช่ือกรรมการบริษัท” ท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

โปรดศกึษาข้อมลูในคูมื่อบรรษัทภิบาล ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “หมวดท่ี 5 ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.1 คณะกรรมการ หน้า 15 - 18” ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0

%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8

%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf 

2.3.2 คณะผู้บริหาร  

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะผู้บริหาร” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35 

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/44
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/34
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
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โปรดศึกษาข้อมูลในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ หน้า 73 และคูมื่อบรรษัทภิบาล หมวด

ท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ฝ่ายบริหาร หน้าท่ี 24 - 25” ดงันี ้

รายงานประจําปี 2562 

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383

4b568.pdf 

คูมื่อบรรษัทภิบาล 

https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0

%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8

%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลท่ีสําคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้

กรรมการท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

การกํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึง

ภารกิจและหน้าท่ีความ รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแตล่ะคณะดงันี ้

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/40 

 

 

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/40
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2.4.2 คณะกรรมการบริหาร 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ”

ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/37 

2.4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/41 

2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/42 

2.4.5 คณะกรรมการลงทุน 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการลงทนุ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/39 

2.4.6 คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี 

โปรดศกึษา “รายช่ือคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ” ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้ 

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/38 

2.4.7 คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

โปรดศึกษา “รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ” ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 72 ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383

4b568.pdf 

https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/37
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/41
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/42
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/39
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/38
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf


แบบ ปผช. 1 รายปี 

 

หน้า 13 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

2.5.1 การสรรหากรรมการและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

โปรดศึกษา “หลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ” ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 68 ซึ่ง

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383

4b568.pdf 

2.5.2 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาคดัเลือกกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด
ของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะนําเสนอในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบั
รวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจํา หรือ  ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร (ของ
กรรมการรายอ่ืน) ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
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อํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี
สว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 

(10) ไม่ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าด้วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิด
เก่ียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงาน
ท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
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2.5.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

โปรดศกึษา “การสรรหาผู้บริหาร” ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 108 และในคูมื่อบรรษัทภิ

บาล หน้า 25 ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

รายงานประจําปี 2562 

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383

4b568.pdf 

คูมื่อบรรษัทภิบาล 

https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0

%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8

%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 

โปรดศกึษา “คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจําปี 2562 หน้า 75 ซึ่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834

b568.pdf 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร

สินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทกําหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กร โดยใช้หลักการบริหารความเส่ียงตาม

มาตรฐาน สากล ERM (Enterprise Risk Management) เป็นแนวทาง และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดําเนิน

ธุรกิจ ภายใต้ระดบัเงินกองทนุท่ีรองรับความเส่ียงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทนุ  

บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการการประเมินความเส่ียงและความมัน่คงทางการเงินของบริษัท ORSA (Own Risk 

and Solvency Assessment) ค ว บ คู่ ไป กั บ ก า ร บ ริห า ร จั ด ก า รค ว า ม เ ส่ี ย ง ขั ้น ต่ํ า  (Minimum Risk 

Management) เพ่ือให้สร้างมลูคา่เพิ่ม และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุภาคสว่นขององค์กร 

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834b568.pdf
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นโยบายการบริหารความเส่ียง  

“บริษัทกําหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเส่ียงในทุก ๆ ด้าน โดยจดัให้มีการระบุปัจจยัและเหตุท่ีมาของความ

เส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห์ จดัลําดบัความสําคญัของความเส่ียง มีการจดัการ ติดตาม ประเมินผลการ

บริหารความเส่ียง เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัท บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายเป็นสําคญั และอยูใ่น

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้” 

โครงสร้างการกาํกับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทจดัให้มีโครงสร้างบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็นอิสระ ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดโครงสร้าง

การกํากบัดแูลความเส่ียง พร้อมทัง้ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าท่ี และความมีสว่นร่วมในการพฒันาการ

บริหารจัดการความเส่ียงของทุกหน่วยงาน  โดยแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงตาม

หลกัการแนวปราการป้องกนั 3 ชัน้ (Three Lines of Defense) ดงันี ้

1. ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) 

เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการจดัการและควบคมุความเส่ียง หรือท่ีเรียกว่า หน่วยงานเจ้าของความ

เส่ียง (Risk Owner / Business Line) โดยปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีสนับสนุนและ

สอดคล้องกับแผนงานของแต่ละหน่วยงาน โดยกลุ่มนีจ้ะประกอบไปด้วยคณ ะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารจากทุก

หนว่ยงาน พนกังานในองค์กร และคณะทํางานตา่ง ๆ ท่ีบริษัทแตง่ตัง้ขึน้ 

2. ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสอง (2nd  Line of Defense) 

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีอํานวยการและควบคมุดแูลประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง (Risk Oversight / Risk 

Function) พร้อมทัง้ กําหนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง รวมไปถึงการ

ประสานงานไปยงัหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง เพ่ือให้มีความตระหนกัในการบริหารจดัการความเส่ียง โดย

กลุ่มนีจ้ะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารความเส่ียง และสํานักกํากับการ

ปฏิบตังิาน 



แบบ ปผช. 1 รายปี 

 

หน้า 17 

 

3. ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสาม (3rd Line of Defense) 

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีให้ความเช่ือมั่นและสอบทานประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง (Risk Assurance / 

Audit) มีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานการประเมิน และสรุปผลกระบวนการบริหารความ

เส่ียง ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบ 

ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

การบริหารจดัการและการควบคมุภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการตา่ง ๆ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะทําให้

เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาด/ล้มเหลว และเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ี

สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคมุได้ และสามารถตรวจสอบได้อยา่งมีระบบ และตามมาตร ฐานสากล โดย

บริษัทได้ประเมินความเส่ียงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึง่ปัจจยัเส่ียงดงักลา่วข้างต้นได้ถกูพิจารณา

ควบคูก่บัการวางแผนกลยทุธ์ของบริษัทในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงผา่นการพิจารณาจาก

ผู้บริหารในแตล่ะหน่วยงาน โดยมุง่เน้นความเส่ียงหลกัท่ีอาจกระทบกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้และผล

การดําเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั ดงันี ้

 อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio: CAR) 

 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) 

 อตัราการเตบิโตและส่วนแบง่การตลาด (Market Share) 

 การดําเนินงานและการบริการด้วยระบบสารสนเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาดและความเส่ียงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ลดลงและอยู่ในระดับตํ่า 

1. ความเส่ียงจากภาวะตลาดมีความผนัผวน ได้แก่ การขึน้ลงของอตัราดอกเบีย้ การเปล่ียนแปลง

ราคาของทรัพย์สินลงทุนและอตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงราคาตราสารการเงิน ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ี

กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริษัท บริษัทควบคุมและบริหารจดัการให้มลูค่าความ

เส่ียงนัน้อยู่ในระดบัไม่เกินเงินกองทุนรองรับความเส่ียงท่ีจดัสรรไว้ตามแผนธุรกิจ โดยบริษัท มีความเส่ียง

จากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และเม่ือรวมกับความเส่ียงประเภทอ่ืนแล้ว บริษัทยงัมี

ฐานะเงินกองทนุท่ีเข้มแข็งและสงูกวา่ท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต่ํา อตัราดอกเบีย้เป็นหนึ่งในสมมติฐานหลกัของการ

กําหนดอตัราเบีย้ประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนีส้ินและเงินสํารองของสญัญาประกันภัย ทัง้นีห้าก

อัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต่ําเป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองความสามารถในการจ่าย
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ผลประโยชน์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาประกนัภยั การรักษาระดบัผลกําไร การดํารงเงินกองทนุ และการบริหาร

จดัการความสอดคล้องของสินทรัพย์และหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 

มาตรการและแผนบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทดําเนินการ ได้แก่ ปรับสดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิต (Product mix) โดยการขายผลิตภณัฑ์ให้ความคุ้มครองมากกว่าการออมเพิ่มขึน้ การปรับกลยทุธ์การ

ลงทุนเพ่ือการบริหารความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ิน ควบคู่ไปกบัการรักษาระดบัผลตอบแทน

จากการลงทนุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ทัง้นีย้งัเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและการติดตามด้วย

ระบบสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบภาวะวิกฤตของปัจจยัเส่ียง

หลกั 

ความเส่ียงด้านการแข่งขัน 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในด้านช่องทางการขาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ/หรือ 

กระบวนการดําเนินงาน อนัอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถปรับให้เข้ากับปัจจยั หรือ สภาวะแวดล้อมใน

การดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น การใช้บริการท่ี

สาขาธนาคารน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางธนาคาร สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและ

หนีส้ินครัวเรือนท่ีสูงขึน้ส่งผลให้อํานาจซือ้ลดลงกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค การนําเทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและการบริการท่ีทนัสมยัมาใช้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนระบบการดําเนิงาน เป็นต้น 

บริษัทได้จดัทําแผนธุรกิจท่ีกําหนดมาตรการและแผนบริหารความเส่ียงรองรับไว้ ให้สามารถปรับเปล่ียนกล

ยทุธ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจ  มีการพฒันาระบบงาน กระบวนการด้านตา่ง ๆ ให้ก้าวหน้าและทนัสมยั 

รวมถึงการบริหารช่องทางการขายและกลยุทยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัของบริษัท 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและการกาํกับดูแลธุรกิจ 

เกิดจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้การกํากบัดแูลท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจส่งผล

กระทบทัง้ด้านการแข่งขนั ต้นทนุทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ การไม่ปฏิบตัิตาม 

การฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจทําให้บริษัทถูกภาคทณัฑ์ ถูกปรับ หรือถูกฟ้องร้องได้ เพ่ือ

ป้องกันความเส่ียงดงักล่าวข้างต้น บริษัทได้กําหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยนําหลกัการแนวปราการ

ป้องกัน 3 ชัน้ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการควบคุมดูแลและติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากบัดแูลธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบตา่ง ๆ ของ

บริษัท ตลอดจนตดิตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและแจ้งให้หนว่ย งานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ
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และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยกฎหมายใหม่ท่ีจะมีผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน และบริษัทได้

เตรียมการไว้ ได้แก่ พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  พระราชบญัญัติการรักษาความ

มัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS และ การดํารงเงินกองทุน

ตามระดบัความเส่ียง ระยะท่ี 2 (RBC 2) เป็นต้น 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้วยการบริหารให้สินทรัพย์และหนีส้ินมีความอ่อนไหวของ

มูลค่าต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน (Duration Matching) โดยกําหนด 

Duration Gap เป็นดชันีชีว้ดัความเส่ียง (KRI) และตดิตามอยา่งสม่ําเสมอ โดยดําเนินการควบคูก่บัการบริหาร

กระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนีส้ินให้สมัพนัธ์กนั (Cash Flow Matching) ซึ่งยงัคงรักษาระดบัผลตอบแทน

จากการลงทนุอยา่งเหมาะสม  โดยระดบัความเส่ียงด้าน ALM ของบริษัทอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาํคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ

การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย 

และการกระจุกตัวของภัย 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการพิจารณารับประกัน สาเหตหุลกัเกิดจากปัจจยัเส่ียงของผู้ขอทํา

ประกัน และ/หรือ ปัจจยัเส่ียงจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทําประกันชีวิต ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท และความเสียหายเกินกว่าค่าประมาณการท่ีบริษัทได้ประเมินไว้ ซึ่ง

เป็นสมมติฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษัทมีการ

พิจารณารับประกนัภยัให้เป็นไปตามเกณฑ์และหลกัการของการประเมิน และจดัระดบัความเส่ียงภยัของผู้ เอา

ประกนัภยั โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและปัจจยัเส่ียงท่ีไมเ่ก่ียวกบัสขุภาพ  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงภยัท่ีบริษัทยอมรับได้ โดยคํานึงถึงความถกูต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ขอเอา

ประกนัภยั ตวัแทน คูค้่า ผลกําไรและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท โดยกําหนดหลกัปฏิบตัิท่ีชดัเจน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร การพิจารณารับประกนัภัยจะดําเนินการตามประกาศ คําสัง่ ระเบียบการขายและคูมื่อ

การปฏิบตัิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขดัต่อข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเส่ียงท่ี

กําหนดและมีการประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง พร้อมด้วยการเอาประกันภัยต่อตามระดบัทนุประกนัและกําหนด
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ขีดจํากดัท่ีบริษัทสามารถรับไว้ได้ รวมถึงการกําหนดอํานาจการพิจารณารับประกนั โดยผู้บริหารระดบัสูงของ

บริษัท ตามระดบั ตําแหนง่ ความรู้และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกนั 

ด้วยความเส่ียงด้านการรับประกันภัยเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัในการดําเนินงาน และส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่ฐานะการเงินของบริษัท เน่ืองจากต้องรับโอนความเส่ียงภยัจากผู้ เอาประกนัภยั ทําให้บริษัทมีภาระ

ผูกพันท่ีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ เอาประกันภัยเม่ือเกิดภัยตามท่ีระบุความคุ้มครองไว้  บริษัทจึงมี

นโยบายเพ่ือลดความเส่ียงภัยโดยการกระจายความเส่ียงไปยงัผู้ รับประกันภัยต่อท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน 

ผา่นสญัญาประกนัภยัตอ่ทัง้แบบสญัญาล่วงหน้า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณากําหนดขีดจํากดัใน

การรับความเส่ียงภยัไว้เอง เง่ือนไขและอตัราเบีย้ประกนัภยัต่อท่ีเหมาะสมตามประสบการณ์ของบริษัทในแต่

ละประเภทผลิตภณัฑ์ เพ่ือการบริหารต้นทนุของบริษัท  ซึ่งการเอาประกนัภยัตอ่ยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการรับ

ประกนัภยัของบริษัท และรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยอาศยัประสบการณ์ของบริษัทรับประกนัภยัตอ่เพ่ือ

ช่วยในการพฒันาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายด้วย  ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการวางแนวทางบริหารจดัการความ

เส่ียงจากการเอาประกันภัยตอ่ทัง้ด้านปัญหาสภาพคล่องของบริษัทรับประกนัภัยตอ่และความเส่ียงด้านการ

กระจกุตวัไปพร้อมกนัด้วย เพ่ือให้การกระจายความเส่ียงภยัเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมัน่ใจว่าบริษัทสามารถ

ชําระหนีส้ินและภาระผูกพนัเม่ือถึงกําหนดได้ นอกจากนี ้ยงัได้มีการติดตามผลการดําเนินงานการประกันภัย

ต่ออยู่เสมอ  และมีการทบทวนนโยบายและแผนการประกนัภัยต่อเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของภาวะตลาด และลกัษณะความเส่ียงของบริษัท 

จากการท่ีบริษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกนัท่ีสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงภยัของผู้ เอา

ประกันภัย  รวมถึงมีการลดความเส่ียงภัยโดยการกระจายความเส่ียงไปยงัผู้ รับประกันภัยตอ่ท่ีมีความมัน่คง

ทางการเงิน  ทําให้บริษัทมีสดัส่วนความเส่ียงภัยด้านประกนัภัยไม่สูงมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความ

เส่ียงในด้านอ่ืน ๆ   อีกทัง้ความเส่ียงภยัดงักล่าวยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จงึไม่ได้

สง่ผลกระทบตอ่ระดบัเงินกองทนุของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย 

สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี  คํานวณโดยอ้างอิงตามวิธีเบีย้

ประกนัภัยสทุธิชําระคงท่ีซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย ซึ่งประมาณการจากข้อสมมติฐานปัจจบุนั 
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หรือข้อสมมติฐานท่ีกําหนดตัง้แต่วนัเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ เวลานัน้ และ

ปรับเพิ่มด้วยคา่ความเส่ียงและคา่ความเบ่ียงเบน โดยสมมติฐานหลกัท่ีใช้จะเก่ียวข้องกบั อตัรามรณะ  อตัรา

การเจ็บป่วย และ อตัราคดิลด 

ในขณะท่ีสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมินท่ีใช้ในการคํานวน

เงินกองทนุตามระดบัความเส่ียงนัน้ คํานวณโดยใช้วิธีสํารองประกนัภัยแบบเบีย้ประกนัภยัรวม ซึ่งเป็นวิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย โดยใช้สมมติฐานท่ีเป็นค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ ปัจจุบนัและรวมคา่เผ่ือความ

ผนัผวนของสมมตฐิานดงักลา่ว ตามเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คปภ. กําหนด 

สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ 

สํารองประกนัภยัสําหรับสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ ประกอบด้วยสํารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหม

ทดแทนค้างจา่ย และ สํารองเบีย้ประกนัภยั 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาบญัชี   เป็นประมาณการค่าสินไหม

ทดแทนท่ียงัไม่ได้จ่าย ณ วนัท่ีทํารายงาน  ซึ่งรวมถึงค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้แล้ว แตย่งัไม่ได้รับแจ้งจากผู้

เอาประกนั ณ วนัท่ีรายงาน โดยสะท้อนถึงค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ เวลานัน้  โดยอาศยัประสบการณ์และ

ข้อมลูในอดีตของบริษัท 

ในขณะท่ีสํารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาประเมิน  มีหลกัการประมาณ

การเชน่เดียวกบัราคาบญัชี และ รวมคา่เผ่ือความผนัผวนตามเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คปภ. กําหนด  

สาํรองเบีย้ประกันภัย 

สํารองเบีย้ประกันภัยตามราคาบญัชี  เป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าระหว่าง สํารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็น

รายได้ และ สํารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่สิน้สดุ  โดยท่ีสํารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ คํานวณตาม

สัดส่วนของเบีย้ประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ และ สํารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่สิน้สุด เป็น

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ ทัง้นึ ้

สํารองเบีย้ประกนัภยัตามราคาบญัชี เป็นมลูคา่ก่อนหกัคา่จ้างและคา่บําเหน็จ 
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ในขณะท่ีสํารองประกนัภยัตามราคาประเมิน  เป็นมลูคา่ท่ีสงูกว่าระหว่าง สํารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได้ และ สํารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่สิน้สุดซึ่งรวมคา่เผ่ือความผนัผวนตามเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คปภ. 

กําหนด  ทัง้นึ ้สํารองประกนัภยัตามราคาประเมินเป็นมลูคา่หลงัหกัคา่จ้างและคา่บําเหน็จ 

 ทัง้นี ้หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัของบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้

6.   การลงทุนของบริษัท 

นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อภาระผูกพนัในระยะยาวท่ีมีต่อผู้ ถือกรมธรรม์ ดงันัน้นโยบาย

การลงทุนจึงยึดหลกัความมั่นคงทางการเงินเป็นสําคญั โดยให้ความสําคญัในเร่ืองการบริหารจัดการความ

เส่ียงเพ่ือเป็นการรักษาสินทรัพย์ลงทนุของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมคา่ควบคู่ไปกับการสร้าง

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ 

จากการท่ีบริษัทฯ มีภาระผูกพนัในระยะยาวต่อผู้ ถือกรมธรรม์ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บริษัทฯ 

ได้ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการด้านสินทรัพย์ลงทนุและหนีส้ินท่ีเกิดจากภาระผกูพนัในอนาคต (Asset-

Liability Management) โดยการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกันของระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนของ

   

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

ราคา

บัญชี 

ราคา

ประเมิน 

ราคา

บัญชี 

ราคา

ประเมิน 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยั 
ระยะยาว (Long-term technical reserves) 277,488.52 306,920.43 

           

273,908.10  
           

283,714.51  
สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยั 

ระยะสัน้ (Short-term technical reserves) 1,136.39 951.17 

               

1,049.23  
                  

888.37  
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจา่ย 

(Unpaid policy benefits) 191.17 191.17 

                  

188.06  
                  

188.06  
หนีส้นิอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

(Due to insured) 7,276.02 7,276.02 

               

7,553.10  
               

7,553.10  
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สินทรัพย์ลงทุนและหนีส้ินท่ีเกิดจากภาระผูกพนัในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพ

คลอ่งและควบคมุความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

กระบวนการลงทุน 

กระบวนการลงทนุของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 4 สว่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุน บริษัทฯ   
ได้กระจายการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะยาว ซึ่ง
สอดคล้องกับภาระทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะมีการตรวจสอบไม่ให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทดังกล่าวขัดกับข้อกําหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกนัชีวิต 

2. ความปลอดภัยของสินทรัพย์ลงทนุ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของสินทรัพย์
ลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ดังนัน้บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจทัง้ ท่ี
กระทรวงการคลังคํา้ประกันและไม่คํา้ประกันเป็นสดัส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน เน่ืองจากสินทรัพย์
ดงักล่าวถือได้ว่ามีความปลอดภัยสูง สําหรับสินทรัพย์ลงทุนส่วนท่ีเหลือซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยจะเป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงมากขึน้เช่น หุ้นสามญั หน่วยลงทุน และหุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็น
การเพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโดยมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

3. การคดัเลือกหลกัทรัพย์ลงทนุ การลงทนุในสินทรัพย์แตล่ะประเภทจะมีขัน้ตอนในการคดัเลือกหลกัทรัพย์
ท่ีจะลงทนุอย่างเข้มงวดและระมดัระวงัก่อนทําการตดัสินใจลงทนุ โดยสําหรับพนัธบตัรรัฐบาลจะทําการวิเคราะห์
ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางของอตัราดอกเบีย้และอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรในประเทศ สําหรับหลกัทรัพย์ประเภทท่ีมีความเส่ียงมากขึน้ เช่น หุ้นสามญัและหุ้นกู้
ภาคเอกชนจะทําการวิเคราะห์ทัง้แบบ Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทัง้นีเ้พ่ือให้มีความ
มัน่ใจวา่หลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุนัน้มีปัจจยัพืน้ฐานท่ีเหมาะสม 

4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทัง้

การปรับ Portfolio ของสินทรัพย์ลงทุนเป็นระยะตามปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้การปฏิบตัิงาน

ด้านการลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
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วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนท่ีใช้ในการจัดทาํรายงานทางการเงนิโดยท่ัวไป 

บริษัทใช้วิธีการประเมินมลูคา่สินทรัพย์แตกตา่งไปตามประเภทสินทรัพย์ดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า 

1. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงินท่ี
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในประเทศ
ไทย ทัง้ท่ีมีการคํา้ประกนัและไมมี่การคํา้ประกนั ใน
สกลุเงินบาท 

ใช้ Clean Price ท่ีเผยแพร่โดย ThaiBMA 

2. พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตัว๋แลกเงินท่ี
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในประเทศ
ไทย ทัง้ท่ีมีการคํา้ประกนัและไมมี่การคํา้ประกนั ใน
สกลุเงินตา่งประเทศ 

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
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกําหนด 

ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) 

6. ตราสารทนุท่ีลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
และตราสารทนุอ่ืนๆ 

ใช้วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี 

7. หนว่ยลงทนุ สําหรับหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) 
สําหรับหน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาด



แบบ ปผช. 1 รายปี 

 

หน้า 25 

 

ประเภทสินทรัพย์ วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า 

หลกัทรัพย์ใช้มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (NAV) 
8. ใบสําคญัแสดงสิทธิการซือ้หุ้นสามญั / หุ้นกู้  / 
หนว่ยลงทนุ / อ่ืน 

ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) 

9. เงินให้กู้ ยืมโดยมีอสงัหาริมทรัพย์จํานองเป็น
ประกนั 

ใช้ราคาทนุตดัจําหน่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (EIR) หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

10. เงินให้กู้ ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนั ใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow) 

11. เงินให้กู้ ยืมโดยมีบคุคลคํา้ประกนั ใช้ราคาทนุตดัจําหน่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (EIR) หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

12. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บตัรเงินฝาก 

เงินสดประเมินตามจํานวนท่ีมีอยู ่เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจํานวนเงินท่ีฝากไว้ 

 

สรุปสินทรัพย์ลงทุน 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภท 

สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและ
บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 

2,085.30 2,085.30 5,930.85 5,930.85 

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

261,276.44 301,590.55 250,793.85 266,939.25 

ตราสารทนุ (ไม่รวมเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบ ริษั ท
ร่วม) 

22,116.79 22,329.13. 20,710.14 20,868.35 

หนว่ยลงทนุ 28,018.64 28,018.64 24,968.25. 24,968.25 

เงินให้กู้ ยืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั 

8,477.92 10,020.93 7,798.12 8,588.67 

เงินให้กู้ ยืม และเงินให้เช่า 1,748.14 1,747.94 3,763.43 3,768.63 
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ประเภท 

สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

ซือ้รถ และให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง 

ใบสําคญัแสดงสิทธิการซือ้
หุ้น หุ้นกู้  หนว่ยลงทนุ 

4.35 4.35 2.51 2.51 

ตราสารอนพุนัธ์ 998.12 1,744.16 274.89 676.38 

เงินลงทนุอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 324,725.69 367,541.00 314,242.04 331,742.89 

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือวัตถปุระสงค์หลักในการกํากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่ง
ครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันภยั รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดอา่นรายละเอียดคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจําไตรมาส 4 ปี 2562 ท่ีเผยแพร่บน

เว็บไซด์ของบริษัท ดงันี ้

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/d2dbf6cc8f634a2d8da2cada2a243b06.pdf 

ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทสรุปได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2562 2561 

เบีย้ประกนัภยัรับรวม 35,692.43 40,892.09 

เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 34,307.87 39,554.31 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 12,631.63 12,202.36 

สํารองประกันภยัสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี
ก่อน 

3,580.42 17,313.05 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสทุธิ 34,764.49 24,671.25 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4,383.93 4,926.02 

https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/d2dbf6cc8f634a2d8da2cada2a243b06.pdf
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หนว่ย : ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2562 2561 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ* 37.8 37.7 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีตอ่  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ* 4.8 3.5 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity ratio)* 10.6 12.7 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (Return on assets ratio) 

- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวมทัง้หมด 

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่ีไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life 

 

1.3 

1.3 

 

1.6 

1.6 

อัตราส่วนผ ลตอบ แทน จากการล งทุน ( Return on Investment 
Ratio)*  

- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ท่ีไม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life 

 

 

4.0 

4.0 

 

 

4.0 

4.0 

อตัราสว่นสินทรัพย์ลงทนุตอ่เงินสํารองประกนัภยั (ราคาประเมิน)* 119.4 116.4 

*อตัราสว่นตามหลกัเกณฑ์ Early Warning System 

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต     เพ่ือวตัถปุระสงค์หลักในการกํากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภยัได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทัง้ความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทนุรวม 
โดยมลูคา่กรมธรรม์ขึน้อยูก่บัมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นีส้ินทรัพย์ในกองทนุเป็นของผู้ เอาประกนัมิได้เป็นของบริษัท 

 - กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทนุอย่างชดัเจน โดย

ผลตอบแทนจากการลงทนุขึน้อยูก่บัผลการลงทนุของบริษัท แตไ่มต่ํ่ากวา่ผลตอบแทนขัน้ตํ่าที่ได้รับรองไว้ 

8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

 นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงนิกองทุน  

 เพ่ือให้มัน่ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการประเมิน

และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้แนวทางการประเมินความมั่นคงและความเส่ียงของบริษัท 

(ORSA) และจดัทําแผนบริหารเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเส่ียง

ด้วยระบบการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning System) สําหรับกิจกรรมหลกัและปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญั  
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กระบวนการบริหารเงนิกองทุน 

เพ่ือติดตามและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่เป้าหมายการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดย

กําหนดมาตรการต่าง ๆ ภายใต้สมมติฐานว่าเงินกองทุนจะต้องไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั   จากการทดสอบปัจจยัเส่ียงหลกั ได้แก่ ภาวะ

อัตราดอกเบีย้ ภาวะตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยค่าความเส่ียง VaR (Value at 

Risk)  

การดําเนินการในแต่ละตามสถานการณ์ บริษัทจะได้ประเมิน ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว 

(Sensitivity Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวข้างต้น เพ่ือการตอบสนอง

ความเส่ียงตามแผนบริหารเงินกองทนุ การสรรหาแหล่งเงินทนุ และมาตรการท่ีกําหนดได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที และได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ

หน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท รวมทัง้การรายงานต่อผู้ บ ริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัท และส่ือสารให้พนกังานได้รับทราบ 

หนว่ย : ล้านบาท 

 
9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับรอบปีปฏิทนิท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 

ข้อมลูงบการเงินสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี  

https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo/17 

 

2562 2561

สินทรัพย์รวม 375,769.79           340,172.30           

หนี้สินรวม 318,492.54           295,144.59           

     - หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 315,338.80           292,344.04           

     - หนี้สินอื่น 3,153.74               2,800.55               

ส่วนของผู้ถือหุ้น 57,277.25             45,027.72             

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 313.53                  259.97                  

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ได้ทั้งหมด 57,037.88             44,892.38             

เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย 18,192.42             17,268.17             

รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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