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วิสัยทัศน�

ภารกิจ
บริษัทมีความมุ�งมั ่นที่จะเป�นผู�นำ
ในการสร�างความมั่นคงทางการเงิน
ให�กับประชาชนทุกกลุ�มด�วยการปกป�อง
คุณค�าชีวิต การให�คำแนะนำด�านการวางแผน
ทางการเงินและบริการที่ประทับใจ
ผ�านตัวแทน คู�ค�า และพนักงานที่มีความจริงใจ 
และมีความรู�ระดับแนวหน�าของประเทศ 

ให�คนไทยเห็นประโยชน�การประกันชีวิต 
และทำประกันชีวิตให�เหมาะกับฐานะทางการเงิน
และคุณค�าชีวิต 

มุ�งมั่นต�อวิสัยทัศน� และภารกิจ
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Moving 
forward
A Reflection 
of Sustainability
เพราะเราเชื่อว�า… 
ทุกย�างก�าวแห�งความมุ�งม่ันของเรา 
คือ สิ่งสะท�อนทุกความสำเร็จอย�างยั่งยืน
กรุงเทพประกันชีวิต จึงมุ�งม่ันพัฒนาไม�หยุดยั้งเพ่ือก�าวสู�ความเป�นหน่ึง
ในสถาบันการเงินท่ีได�รับความไว�วางใจจากประชาชนทุกกลุ�ม พร�อมก�าวสู�
การเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ด�วยมูลค�าแบรนด�องค�กรสูงสุด
ในกลุ�มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำป� 2558 ได�รับการยอมรับ
และมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” จากผลงาน
วิจัย “การประเมินค�าและจัดอันดับแบรนด�องค�กรในประเทศไทย” ซ่ึงเป�นงาน
วิจัยท่ีได�รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด�นจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
แสดงถึงความมั่งคงของบริษัท

เรามุ�งเน�นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการด�านต�างๆ อย�างมี
จรรยาบรรณ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือสร�างรากฐานแห�งความมั่นคงให�กับบริษัท จนได�รับรางวัลแห�งความ
สำเร็จมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด�นประจำป� 
2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเด�นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance 
Awards) ประจำป� 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศูนย�รับเรื่องและแก�ไขป�ญหาให�กับผู�บริโภค
ดีเด�น 2 ป�ซ�อน จากสำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) ฯลฯ 
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นับเป�นเกียรติยศที่สะท�อนถึงการยอมรับในความตั้งใจของบริษัท
และเรายังคงก�าวไปไม�หยุดยั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีม่ันคงของประชาชนคนไทย



Focus on 
Goals
เล็งเห็นเป�าหมายสำคัญ

เรามุ�งสู�วิสัยทัศน�… 
เพ่ือให�คนไทยตระหนักถึงประโยชน�
ของการทำประกันชีวิตอย�างเหมาะสม
กับฐานะ เพื่อสร�างคุณค�าของชีวิต 
อันเป�นพันธกิจหลักแห�งการเป�นผู�นำ…
ทุกก�าว คือการวางแผนทางการเงินอย�างจริงใจสำหรับทุกช�วงชีวิต 
ด�วยแคมเปญ “ทุกความเปลี่ยนแปลงของช�วงชีวิต มีสิ่งท่ีดีเสมอ 
เม่ือวางแผนการเงินรอบด�าน” และเพื่อความสุขของประชาชนเป�นสำคัญ 
เราจึงไม�หยุดน่ิงในการนำเสนอแนวคิดใหม� สู�ผลิตภัณฑ�และบริการใหม�
ท่ีหลากหลายร�วมกับพันธมิตรหลักอย�าง บลจ. บัวหลวง และ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป�นเครื่องมือในการให�
ความรู�ด�านการวางแผนการเงินอย�างครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ�
การวางแผนเกษียณรูปแบบใหม� เพื่อตอบโจทย�แนวโน�มท่ีประเทศไทย
กำลังเข�าสู�สังคมสูงวัย หรือผลิตภัณฑ�ท่ีให�ท้ังความคุ�มครองอย�างครอบคลุม 
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กรุงเทพประกันชีวิต พร�อมดูแลเพื่อตอบแทนความไว�วางใจ และเพื่อให�
ประชาชนบรรลุสู�เป�าหมายแห�งความมั่งค่ังและม่ันคงไปพร�อมกับเรา



บุคลากรทุกคนจึงมุ�งม่ันพัฒนาตนเองอย�างสุดความสามารถ เริ่มจากการ
ปลูกฝ�งค�านิยมการพัฒนาตนในองค�กร มุ�งเน�นให�ทุกคนมีเป�าหมายที่ชัดเจน 
แสวงหาความคิดริเริ่มสร�างสรรค� พร�อมพัฒนาตนเองอย�างสม่ำเสมอ 
เพื่อให�ประชาชนได�รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด

การจัดอบรมบุคลากรจึงเกิดขึ้นอย�างต�อเนื่อง กว�า 248 หลักสูตรตลอดป� 
เพื่อยังประโยชน�ในการให�ความรู�แก�ประชาชน ด�วยการสร�างความเป�น
มืออาชีพในตัวแทนประกันชีวิต และสร�างท่ีปรึกษาการเงินที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล พร�อมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานทุกฝ�าย
ให�ก�าวสู�จุดสูงสุด 

เรายังปูพื้นฐานพฒันาความรู�สู�อีกขั้น โดยร�วมกับพันธมิตรทั้งในและ
ต�างประเทศ ทำให�พนักงานของเราได�รับทุนเพื่อการศึกษาต�อมากมาย 
อีกทั้งการผลิตนักวางแผนการเงินท่ีสอบผ�านวุฒิบัตร CFP®, AFPTTM, 
ตัวแทนคุณภาพประเภทต�างๆ ที่ได�รับรางวัลหลากหลาย ตลอดจนผู�ได�รับ
ใบอนุญาตเป�นผู�แนะนำการลงทุน (Single License) ท่ีมีเพ่ิมขึ้นอย�าง
ต�อเนื่องทุกป� 

เพราะเราเริ่มต�นด�วยใจ… 
ทุกความผูกพันของทีมที่มีต�อองค�กร 
ทำให�เราก�าวไปข�างหน�าร�วมกัน 
ในทิศทางเดียวกันเสมอ… 

Happy 
Spirit
พัฒนาทีมด�วยหัวใจ
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ถือเป�นบทพิสูจน�คุณภาพของทีมบุคลากรท่ีทำงานด�วยใจ จนได�รับความสำเร็จ
และนำความภาคภูมิมาสู�องค�กร



Growing 
Together
ดูแลสังคมเพื่อการเติบโต
อย�างแข็งแกร�ง

สังคมจะเป�นสุขขึ้น… 
เมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น… 
เราจึงมีนโยบายสร�างความสุขจากสังคมเล็กๆ ภายในองค�กร แล�วพัฒนา
ต�อยอดคุณภาพชีวิตสู�ประชาชนทุกเพศวัย ด�วยนโยบายความรับผิดชอบ
ทางสังคมท่ีครอบคลุมถึง 6 ด�าน ได�แก� การวางแผนการเงินเพื่อส�งเสริม
ความรู�ความเข�าใจทางการเงินแก�ประชาชน การส�งเสริมสุขภาพและกีฬา 
การสร�างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล�อม การส�งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู� และการดูแลผู�สูงอายุ ผ�านความ
ร�วมมือท้ังผู�บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีปรึกษาการเงิน 
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดีของเรา

นับเป�นอีกหน่ึงความมุ�งม่ันท่ีทำให�เราก�าวไปข�างหน�าในการพัฒนาเพื่อส�วนรวม 
จนได�รับรางวัลคุณภาพ ESG 100 มุ�งสู�วิถียั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน� 
ในฐานะองค�กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล
ซ่ึงเป�นรางวัลอันทรงเกียรติท่ียอมรับท่ัวโลก นับเป�นมิติใหม�แห�งการขับเคลื่อน
การลงทุนท่ียั่งยืนในประเทศไทย เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู�ลงทุน
ท่ีพิจารณาความน�าเชื่อถือโปร�งใสเป�นพื้นฐาน และเอาใจใส�ในความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมเป�นสำคัญ
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ท้ังน้ี ทุกเส�นทางที่เราก�าวไป… 
เพื่อจุดหมายชีวิตท่ีมีความสุขมากกว�าของประชาชนคนไทย 
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นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

สารจากประธาน
กรรมการ

ป� 2558 เป�นป�ที่มีความท�าทายในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลสืบเนื่องจากสถานการณ�
ทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวท้ังในประเทศและท่ัวโลก อย�างไรก็ตามบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
ก็ยังดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน�และภารกิจของบริษัทอย�างต�อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 
64 ป� ที่ดำเนินธุรกิจมานั้น บริษัทเน�นย้ำและให�ความสำคัญกับการประกันชีวิต และการ
สร�างความม่ันคงทางการเงินให�กับประชาชน ด�วยการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ตรงตามความ
ต�องการและครอบคลุมในทุกช�วงวัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการให�บริการที่ดี
สำหรับลูกค�าอย�างต�อเน่ือง
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บริษัทไดรับรางวัลตางๆ ในปนี ้ที ่สงผลมาจากการมุ งเนนอยาง
ตอเน#องในการสรางการรับรูแบรนด ช#อเสียง และความไววางใจให
กับลูกคาและคูคาของเรา เชน รางวัลองคกรท่ีมีมูลคาแบรนดสูงสุด
ประจำป 2558 (Thailand’s Top Corporate Brands 2015) 
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 จากนิตยสาร 
Business+ นอกจากนี้ บริษัทไดรับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการ
บริหารงานดีเดน ประจำป 2557 ซึ่งสะทอนถึงการบริหารงานและ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน บริษัทยังคงมุงมั่นสรางผลงานท่ีดี
ตอเน#อง ไมวาจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุน สรางความเช#อม่ัน
ใหกับผูถือครองกรมธรรม ในป 2558 บริษัทมีเบ้ียประกันชีวิตรับรวม 
44,840 ลานบาท ลดลงรอยละ 13 จากปที่ผานมา มีกำไรสุทธิ 4,113 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 55 และมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 249,577
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวอยาง
ตอเน#องของบริษัท

นอกจากการดำเนินงานดานธุรกิจแลว บริษัทไดสานตอและเพิ่ม
บทบาทการมีสวนรวมตอสังคมมากขึ้น ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ 
ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม 
การดูแลผูสูงอายุ การรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม และการ
สงเสริมดานการศึกษา โดยลาสุดไดริเร่ิมกิจกรรม “Share for Change” 
จัดตั้งขึ้นเพ#อจัดหาเงินทุนจากการจัดจำหนMายของที่ระลึกของบริษัท 
และจากการระดมทุนผานชองทางตางๆ เพ#อสนับสนุนมูลนิธิชวยคน
ตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะสรางมูลคาเพิ่มขึ้น ใหแกผู ทรงกรมธรรม 
ผูถือหุน และคูคาอยางตอเน#อง โดยการพัฒนามาตรฐานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การดูแลส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน และการสนับสนุนการ
ตอตานการทุจริตและการฟอกเงิน เรามุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง
เพ#อใหบริษัทเปนที่หนึ่งในใจลูกคาและคูคาทางธุรกิจ

ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ใครขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณลูกคา 
ผูถือหุน คูคา ตลอดทั้งหนMวยงานภาครัฐและเอกชนที่ได ใหความ
ไววางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา 
รวมทั้งคณะผูบริหาร ตัวแทน และพนักงานทุกทานที่รวมแรงรวมใจ
ในการทำงานดวยความอุตสาหะ ทุมเทตลอดทั้งป และผมหวังวา
บริษัทจะไดรับโอกาส ความไววางใจ รวมถึงการใหการสนับสนุนที่ดี
เชนนี้ตลอดไป
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นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผู�จัดการใหญ�

สารจากกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ป�ที่ผ�านมาเป�นป�ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับที่ต่ำต�อเนื่อง ภายใต�สภาวะที่หนี้สิน
ครัวเรือนอยู�ในระดับท่ีสูง การส�งออกหดตัว และการลงทุนภาคเอกชนซบเซา ซ่ึงส�งผลถึง
อุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ที่มีการเติบโตของเบี้ยรับรวมชะลอตัวลงไปต่ำกว�า 10% 
เป�นครั้งแรกในรอบ 5 ป�ท่ีผ�านมา และส�งผลให�อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีในตลาด
ลดลงต�อเนื ่องจากป�ก�อนหน�าและตลาดหุ�นติดลบ ภายใต�สภาวะแวดล�อมที่ท�าทาย 
กรุงเทพประกันชีวิต ได�หมั่นเฝ�าระวัง ติดตามสถานการณ�และบริหารจัดการอย�าง
ยืดหยุ�น โดยมุ�งเน�นการสร�างสมดุลระหว�างการขยายฐานลูกค�า การสร�างผลกำไร และ
การบริหารความเสี่ยง ตามภารกิจที่จะร�วมสร�างความมั่นคงทางการเงินให�กับคนไทย
ผ�านการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
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ในป 2558 บริษัทไดบุกตลาดประกันสุขภาพและอนุสัญญาอ�นๆ 
ตามแผนธุรกิจท่ีเนนการเพ่ิมธุรกิจดานความคุมครอง ผานผลิตภัณฑ
ใหม เชน “บีแอลเอ เฮลธ พลัส” (BLA Health Plus) ในชองทาง
ตัวแทนและ “เฮลธ เฟสต” (Health 1st) ในชองทางธนาคาร ที่
รองรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และ “บีแอลเอ คุมครอง 
2 พลัส” (BLA Protect 2 Plus) ท่ีชวยคุมครองชีวิตและการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับบุคคลที่อยูในชวงชีวิตที่มีภาระรับ
ผิดชอบสูง และโครงการ “สูงวัย เบิกได” เพ�อแบงเบาภาระคา
ใชจายรักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับกลุมผูสูงวัย นอกจากนี้มี
ผลิตภัณฑสำหรับวางแผนเกษียณ “บีแอลเอ พรอมเกษียณ” ท่ีเปด
ตัวในชวงปลายป 2557 ไดผลตอบรับท่ีน@าพอใจอยางมากในป 2558

พรอมกันน้ี บริษัทไดสรางภาพลักษณและแบรนดอยางตอเน�องตาม
ภารกิจองคกรผานแคมเปญส�อสารใหม "ทุกความเปล่ียนแปลงของ
ชวงชีวิต มีส่ิงท่ีดีเสมอ" โดยมีแนวคิดท่ีวา แตละคร้ังท่ีชวงชีวิตของ

คนเปล่ียน ยอมนำมาซ่ึงโอกาสดีๆ และคนท่ีจะควาโอกาสน้ันคือคนท่ี
ไดวางแผนการเงินรอบดาน มีการสรางหลักประกันควบคูกับการ
สรางฐานะ ซ่ึงแคมเปญน้ีสรางความรูสึกท่ีดีและเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการวางแผนการเงินเพ�อสรางความสุขใหแกชีวิต

นอกจากน้ี บริษัทไดใหความใสใจตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผานแคมเปญ
และกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นภายในบริษัท รวมไปถึงบริษัทพันธมิตร 
ท่ีสงเสริมการวางแผนการเงินสวนบุคคล การขยายโอกาสในการศึกษา 
การใสใจสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดลอมและการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ความพยายามดังกลาวทำใหเราไดรับการจัดอันดับ "ESG 100" โดย 
สถาบันไทยพัฒน ท่ีแสดงใหเห็นวา บริษัทของเราเปนหน่ึงในรอยบริษัท
จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานในดานการพัฒนาอยางยั ่งยืนที่
โดดเดนในดานของสภาพแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลของ
รัฐบาล นอกจากน้ีเรายังไดรับโลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ
ดีเดนจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรางวัลเหลานี้เปนเคร�องสะทอน
ความมุงมั่นของบริษัทที่จะรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ตลอดมา

ในสวนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีเบี้ยปแรก 13,627 ลานบาท 
ลดลงจากปกอนหนารอยละ 28 มีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 10,171 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากปกอน มีกำไรสุทธิ 4,113 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 55 จากปกอน และมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยง 310% ซึ่งสูงกวาระดับที่กฎหมายกำหนดที่ 140%

จากปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการดำเนินธุรกิจ เชน ภาวะอัตราดอกเบ้ีย
ที่อยูในระดับต่ำ ความผันผวนของตลาดทุน ซึ่งสงผลตอรายไดจาก
การลงทุนของบริษัทในอนาคต และอาจกอใหเกิดความผันผวนของ
ผลการดำเนินงานทางบัญชี หรือการปรับกฎระเบียบของหน@วยงาน
กำกับตางๆ ที่สงผลตอการดำเนินงานนั้น บริษัทไดมีการเตรียมและ
พัฒนาแผนรองรับ รวมถึงความพรอมดานตางๆ เพ�อใหการดำเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางตอเน�องและมั่นคง

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทเนนการสรางความเติบโตที่
ยั่งยืน ดวยรากฐานที่แข็งแกรง ทั้งในดานช�อเสียง การรับรูแบรนด 
การเงิน ฐานลูกคา ผลิตภัณฑ ชองทางจัดจำหน@าย การบริการ รวมถึง
ดานการลงทุน ดวยการสนับสนุนจากบุคลากร และกระบวนงานที่มี
ศักยภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองครวม

ในนามของบริษัทและคณะกรรมการบริหารงาน ผมขอขอบคุณลูกคา 
พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทน สำหรับความไววางใจและการ
สนับสนุนที่ใหบริษัทมาโดยตลอด ผมขอขอบคุณพนักงานสำหรับ
ความมานะอุตสาหะและความมุงมั่นตั้งใจตลอดทั้งป ผมหวังวาเรา
จะกาวเดินไปขางหนาดวยกันอยางมั่นคงและยั่งยืน
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จุดเด�นทางการเงิน

ข�อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน  (ลานบาท)     
รวมสินทรัพย  249,576 215,590 249,577 215,588 171,795 142,769 112,800 
สินทรัพยลงทุน  240,813 208,680 240,813 208,680 165,983 138,494 107,932
รวมหน้ีสิน  222,585 190,013 222,579 190,009 149,532 123,304 99,523
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  216,758 186,566 216,758 186,566 145,459 120,092 96,740
รวมสวนของเจาของ  26,990 25,576 26,998 25,579 22,264 19,465 13,277
งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)     
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและสงคืน  44,840 51,810 44,840 51,810 39,079 34,640 31,556
 - เบี้ยประกันภัยปแรก หักยกเลิกและสงคืน  13,627 19,069 13,627 19,069 10,535 8,767 8,278
 - เบี้ยประกันภัยปตอไป หักยกเลิกและสงคืน  31,213 32,742 31,213 32,742 28,544 25,873 23,278
รายไดจากการลงทุน  10,171 8,812 10,171 8,812 7,056 5,704 4,698
เงินสำรองประกันชีวิตเพ่ิมจากปกอน  29,874 40,818 29,874 40,818 25,357 22,873 20,197
กำไรสุทธิ  4,108 2,650 4,113 2,653 4,378 3,732 3,725
หุนหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับหุนสามัญ       
จำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคา (ลานหุน) 1,704 1,698 1,704 1,698 1,212 1,205 1,200
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 15.84 15.06 15.85 15.07 18.37 16.16 11.06
กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.41 1.56 2.42 1.57 2.59 2.21 2.03
เงินปนผลจายตอหุน/3  (บาท) 0.64 0.91 0.64 0.91 0.91 0.72 0.72
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (รอยละ) 26.56 58.33 26.45 57.96 35.14 32.58 35.47
ราคาหุน ณ วันส้ินงวด (บาท) 55.50 46.00 55.50 46.00 68.00 62.25 46.25

2557/22558 2556/22557/22558 2555/1, 2 2554/1, 2

หมายเหตุ /1 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรDองภาษีเงินได ที่ถือบังคับใชป 2556 เปนคร้ังแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีนำมาแสดง
  เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
 /2 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรDองผลประโยชนพนักงาน ท่ีถือบังคับใชป 2558 เปนคร้ังแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีนำ
  มาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
 /3 บริษัทจายเปนหุนสามัญในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม ในระหวางป 2557
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2557 2558255625552554

2557 2558255625552554

2557 2558255625552554

เบี้ยประกันภัยรับ/2 (ล�านบาท)

เบ้ียประกันภัยป�แรก เบี้ยประกันภัยป�ต�อไป

งบกำไรขาดทุน/2 (ล�านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล�านบาท)

เบ้ียประกันภัยรับ
หักยกเลิกส�งคืน

เงินสำรองประกันชีวิต
เพิ่มจากป�

รายได�จาก
การลงทุน

รวมสินทรัพย� รวมส�วนของเจ�าของรวมหน้ีสิน

กำไรต�อหุ�น (บาท)

กำไรสุทธิ (ล�านบาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ : /1 งบการเงินรวม
 /2 ตัวเลขเท�ากันทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

32,742 31,213

23,278 25,873
28,544

8,278 8,767 10,535

19,069
13.627

2554  2555  2556  2557 2558

2554  2555  2556  2557 2558

2554  2555  2556  2557  2558 2557/1  2558/1

20,197 22,873
25,357

40,818
29,874

4,698 5,704 7,056
8,812

10,171

31,556 34,640
39,079 51,810 44,840

13,277

19,465

22,264

25,579

26,998

25,576

26,990

99,523
123,304

149,532

190,009
222,579

190,013
222,585

112,800
142,769

171,795
215,588

249,577
215,590

249,576

2.03

2.21

2.59
1.57

2.42

2.41
1.56

3,725

3,732

4,378
2,653

4,113

2,650

4,108

11.06

16.16
18.37

15.07

15.85

15.06

15.84
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จุดเด�นทางการเงิน

หมายเหตุ /1 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเร�องภาษีเงินได ที่ถือบังคับใชป 2556 เปนคร้ังแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีนำมาแสดง
  เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
 /2 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเร�องผลประโยชนพนักงาน ท่ีถือบังคับใชป 2558 เปนคร้ังแรกโดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนท่ีนำ
  มาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด

อัตราสวนสภาพคลอง  
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 5.05 4.73 5.05 4.72 3.06 2.25 2.84
อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ  (วัน) 14.01 12.56 14.01 12.56 16.12 20.68 20.95
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร     
อัตรากำไรข้ันตน   (รอยละ) 8.39 3.40 8.41 3.41 12.45 12.88 14.79
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยตอเบ้ียประกันรับ (รอยละ) 11.99 9.73 11.97 9.72 12.31 13.25 12.79
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (รอยละ) 5.06 5.41 5.06 5.41 4.98 5.10 5.29
อัตรากำไรสุทธิ  (รอยละ) 7.56 4.42 7.57 4.42 9.55 9.37 10.42
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (รอยละ) 15.63 11.08 15.65 11.09 20.98 22.80 31.36
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม   (รอยละ) 1.77 1.37 1.77 1.37 2.78 2.92 3.70
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.23 0.31 0.23 0.31 0.29 0.31 0.35
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   (เทา) 8.25 7.43 8.24 7.43 6.72 6.33 7.50
อัตราสวนเงินสำรองตอสวนของผูถือหุน (เทา) 7.73 6.99 7.73 6.99 6.20 5.79 6.76
อัตราสวนหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน (เทา) 0.90 0.89 0.90 0.89 0.88 0.87 0.90
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ (%) (13.45) 32.58 (13.45) 32.58 12.81 9.77 19.75
เบี้ยประกันภัยปแรก (%) (28.54) 81.01 (28.54) 81.01 20.16 5.91 (9.11)
สินทรัพยรวม (%) 15.76 25.49 15.77 25.49 20.33 26.57 27.05 
กำไรสำหรับป (รอยละ) 55.04 (39.47) 55.06 (39.41) 17.31 0.17 31.92
อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (RBC) (%)   309 255 244 268 222

อัตราส�วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557/22558 2556/22557/22558 2555/1, 2 2554/1, 2
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Hall 

of Fame
รางวัลแห�งความภาคภูมิ 

ผลสำเร็จของความมุ�งม่ันและความทุ�มเท
กรุงเทพประกันชีวิต พร�อมที่จะเดินหน�าพัฒนา
อย�างไม�หยุดยั้งเพื่อขอบคุณประชาชนทุกคน
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รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ 2558

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด�นประจำป� 2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเด�นครบวงจร (Prime 
Minister’s Insurance Awards) ประจำป� 2558 จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
รางวัลอันทรงเกียรติน้ีมอบเพ่ือประกาศเกียรติคุณผู�ประกอบการธุรกิจ
ประกันภัยและผู�ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย และเพื่อส�งเสริม
บทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให�เป�นท่ีเช่ือถือศรัทธา เป�นท่ียอมรับ
ของประชาชน โดยในป�นี้กรุงเทพประกันชีวิต ได�รับรางวัลดังกล�าว ใน
ฐานะ 1 ใน 3 บริษัทประกันชีวิตทีมีการบริหารงานดีเด�นประจำป� 2557 
แสดงให�เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององค�กรทั้งด�านบริหารงานและ
บุคลากร ในฐานะผู�นำในการสร�างความม่ันคงทางการเงินให�กับประชาชน
ทุกกลุ�ม 

รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” เป�นรางวัลท่ี
มอบให�แก�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ที ่มีมูลค�าแบรนด�
องค�กรสูงสุด 19 องค�กร จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย มอบให�เพื่อสร�างความตระหนักในคุณค�าของแบรนด�
องค�กร (Corporate Brand) ซึ่งเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจสู�ความยั่งยืนในอนาคต โดยกรุงเทพประกันชีวิต เป�นบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ�มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ท่ีมีมูลค�าแบรนด�องค�กร
สูงสุด โดยมีมูลค�าแบรนด�สูงสุดถึง 56,117 ล�านบาท จากผลงานวิจัย
“การประเมินค�าและจัดอันดับแบรนด�องค�กรในประเทศไทย” ซึ่งเป�น
งานวิจัยที่ได�รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด�น จากคณะกรรมการสภาวิจัย
แห�งชาติ (วช.) ประจำป� 2557

รางวัลบริษัทประกันภัย
ที่มีการบริหารงานดีเด�น ประจำป� 2557
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัล Thailand’s Top Corporate 
Brands 2015
บริษัทที่มีมูลค�าแบรนด�องค�กรสูงสุด 
ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
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ป� 2558 กรุงเทพประกันชีวิต ได�รับคัดเลือกให�เป�นหน่ึงในบริษัทท่ีได�รับ
รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 สาขาการประกัน 
เป�นหนึ่งในองค�กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จระดับสูงของประเทศ 
รวมทั้งแสดงถึงความมุ�งมั่นในการพัฒนาบริษัทตามวิสัยทัศน�ที่อยาก
ให�คนไทยเห็นประโยชน�ของประกันชีวิตและทำประกันให�เหมาะสมกับ
ฐานะทางการเงินและคุณค�าชีวิต  รางวัล Thailand Top Company 
Awards 2015 โดยมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย ร�วมกับ นิตยสาร 
Business+ เป�นรางวัลที่มอบให�บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม
ตามประเภทการดำเนินธุรกิจ ผ�านเกณฑ�เชิงปริมาณและคุณภาพ
ด�วยการดำเนินงานท่ีโปร�งใสถูกต�องไม�ขัดต�อศีลธรรมและหลักกฎหมาย

กรุงเทพประกันชีวิต ได�รับรางวัล ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน� 
ในฐานะองค�กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท สำหรับรางวัล ESG 
100 เป�นรางวัลอันทรงเกียรติเป�นที่ยอมรับในทั่วโลก ถือเป�นมิติใหม�
ของการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย ใช�ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนสำหรับผู�ลงทุนที่พิจารณาเรื่องความน�าเชื่อถือโปร�งใส
เป�นพื้นฐาน และให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

รางวัล Thailand Top Company 
Awards 2558
สาขาการประกัน จัดโดยนิตยสาร Business+ 
ร�วมกับมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย

รางวัลคุณภาพ ESG100
มุ�งสู�วิถียั่งยืน บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด�น
ในการดำเนินธุรกิจด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG)
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รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย�รับเรื่องและแก�ไขป�ญหาให�กับผู�บริโภค
ดีเด�น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) แสดง
ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการให�บริการของศูนย�รับเรื่องและการ
แก�ไขป�ญหาให�กับผู�บริโภคของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งบริษัทเน�นความสำคัญในเรื่องการให�บริการที่เป�นเลิศ 
ตลอดจนการรับเรื่องและการแก�ไขป�ญหา ข�อร�องเรียนต�างๆ โดยยึด
หลักความซื่อสัตย�สุจริตอย�างยิ่งบนหลักความยุติธรรม ความเป�น
ธรรมอย�างเท�าเทียมกันโดยไม�เลือกปฏิบัติ และเน�นด�านการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ป�จจุบัน
บริษัทมีช�องทางการติดต�อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวก
แก�ลูกค�าในการให�บริการข�อมูล แก�ไขป�ญหาและรับเรื่องร�องเรียน
ผ�านช�องทางต�างๆ ประกอบด�วย ศูนย�บริการข�อมูลทางโทรศัพท� 
(Call Center) ศูนย�บริการลูกค�า (Customer Service Center : 
CSC) สำนักงานใหญ� และสาขาที่มีอยู�ทั่วประเทศ รวมถึงช�องทาง
ออนไลน� เช�น เว็บไซต� (Website) เฟซบุ�ก (Facebook) เป�นต�น 

บริการมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตลอดระยะเวลากว�า 10 ป�
กรุงเทพประกันชีวิตมุ�งมั่นสร�างความพร�อมด�านงานบริการ เพื่อเข�า
ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ทำให�บริษัท
เป�นที่น�าเชื่อถือและได�รับความไว�วางใจจากประชาชนทุกกลุ�ม บริษัท
พัฒนางานบริการด�านการดำเนินงานกรมธรรม�สามัญสายประกันชีวิต 
ประกันกลุ�ม และสาขา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการกระจาย
สู�สาขาทั่วทุกภูมิภาคแบบครบวงจร ภายใต�ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง พนักงานทุกท�านมีหน�าท่ีปฏิบัติ
ตามระบบคุณภาพที่ได�กำหนดไว� และมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง
สม่ำเสมอ เพ่ือให�การบริการได�คุณภาพมาตรฐาน ถูกต�องสมบูรณ�และ
สะดวกรวดเร็ว จากป� 2543 จนถึงป� 2557 สาขาของบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิตผ�านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 
46 สาขา และดำเนินการขยายการบริการที่ได�คุณภาพอย�างต�อเน่ือง
จนในป� 2558 บริษัทได�รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 ท้ังหมดทุกสาขาท่ัวประเทศ รวมจำนวน 75 สาขา แสดง
ถึงความพร�อมและคุณภาพการบริการที่ครอบคลุมครบวงจรเพื่อ
ประชาชนทั่วประเทศอย�างแท�จริง

รางวัลศูนย�รับเรื่องและแก�ไขป�ญหา
ให�กับผู�บริโภคดีเด�น (CALL CENTER) 
ประจำป� 2558
จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.)

การรับรองบริการมาตรฐาน ISO 9001:2008 
ความพร�อมด�านงานบริการ
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สำนักงานประกันสังคมได�จัดทำโครงการมอบโล�ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการดีเด�น ให�แก� บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) เพ่ือเป�นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบ
ต�อการนำส�งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเป�นสถาน
ประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและไม�มีหนี้ค�างชำระ มีการ
นำส�งเงินสมทบถูกต�องครบถ�วนมาโดยตลอด 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได�รับมอบใบประกาศการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐาน
การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security 
management systems (ISMS) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ-
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป�น
มาตรฐานสากลที่มุ�งเน�นด�านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให�กับ
ระบบสารสนเทศขององค�กร เน�นการจัดการข�อมูลที่สำคัญ และใช�
เป�นมาตรฐานอ�างอิงเพื่อเป�นแนวทางในการเสริมสร�างความมั่นคง
ปลอดภัยให�กับระบบสารสนเทศขององค�กรอย�างแพร�หลาย เพื่อให�
ธุรกิจดำเนินไปอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) ได�รับการรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ภายใต�ขอบข�าย
การรับรอง Information security management system for 
data center infrastructure, Facilities management and 
operation controls excluding software, Application design
and development.

รางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการดีเด�น
จากสำนักงานประกันสังคม ประจำป� 2558

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศ
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โดยสมาคมส�งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยสถาบันไทยพัฒน� และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

การประเมินคุณภาพ จัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
(Annual General Meeting, AGM) ประจำป� 
2558 ด�วยคะแนนเต็ม 100 หรือในระดับ “ดีเลิศ+
สมควรเป�นตัวอย�าง” 2 ป�ซ�อน

โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย

รางวัลแห�งความสำเร็จ ของตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด�นแห�งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) 521 คน

การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance rating, 
CG rating) ในระดับ “ดีมาก” หรือ “4 ดาว” 
3 ป�ซ�อน

การประเมินการต�อต�าน การทุจริตคอร�รัปชัน 
(Anti-Corruption) ในระดับ 4 Certified
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ที่ปรึกษาการเงิน 
FA (Financial 
Advisor) 933 คน

รางวัลตัวแทน
คุณภาพดีเด�น
นานาชาติ หรือ IQA 
(International 
Quality Awards) 
513 คน

ตามหลักเกณฑ� Limra 
International

หลักเกณฑ�ตาม
สำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)

ผู�ได�รับใบอนุญาต
เป�นผู�แนะนำการลงทุน 
(Single License) 
933 คน

หลักเกณฑ�ตามสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)

หลักเกณฑ�ตามสโมสร 
MDRT

ตามหลักเกณฑ� คปภ.

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด�น 
จำนวน 2 คน 

รางวัลสโมสร
ล�านเหรียญ โต�ะกลม 
หรือ MDRT (Million 
Dollar Round Table) 
38 คน 
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ค�านิยม
องค�กร
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01
ศรัทธา
ส�งมอบการประกันชีวิต
ด�วยความยินดี 
มุ�งมั่นสร�างเสริม
ให�ประชาชนเห็นประโยชน� 
และคุณค�า
การทำประกันชีวิต

02
รับผิดชอบ
มุ�งมั่นให�งานสำเร็จ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค�
ที่ได�รับมอบหมาย
ภายในเวลาท่ีกำหนด 
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และเคารพสิทธิของผู�อื่น

03
สร�างความไว�วางใจให�ลูกค�า 
และผู�มาติดต�อด�วยการบริการ
ที่ประทับใจเกินความคาดหมาย 
มีการสื่อสารและการให�ข�อมูล
ที่เป�ดเผยตรงไปตรงมา 

จริงใจ

04
พัฒนาตน
มุ�งมั่นด�วยเป�าหมายท่ีชัดเจน 
มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรู�ใหม�ๆ 
พัฒนาตนเองอย�างสม่ำเสมอ
และต�อเน่ือง จนก�าวขึ้นสู�
ความสำเร็จในอาชีพ

05
ทำงานเป�นทีม
ทำงานเชิงรุกอย�างมีเป�าหมาย 
มีการประสานงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
มุ�งมั่นสู�จุดหมายท่ีวางไว�ร�วมกัน
อย�างสร�างสรรค� เป�นกำลังใจ
และเป�นมิตรต�อเพื่อนร�วมงาน
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ป� 2494
•23 มีนาคม 

ป� 2519

ประวัติบริษัท

พันตรีควง อภัยวงศ� 
พระยาศรีวิศาลวาจา 
และนายชิน โสภณพณิช 
จดทะเบียนก�อตั้งบริษัท
โดยใช�ชื่อว�า “บริษัท 
สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด” 

คุณชิน โสภณพนิช 
ผู�ซึ่งมองการณ�ไกล เห็นว�า 
ถึงเวลาดำเนินธุรกิจ
ประกันชีวิตอย�างจริงจัง 
จึงได�มอบหมายให�บริษัท
ที่ปรึกษาสากลธุรกิจ 
(IFCCA) 
โดย คุณวัย วรรธนะกุล 
เป�นผู�วางโครงสร�างร�วมกับ 
Mr.K.V. Claridge F.I.A. 
ผู�เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร�
ประกันชีวิตของบริษัท 
Swiss Re Insurance 
ดำเนินการวางโครงสร�าง
และจัดระบบองค�กรใหม�

•1 มิถุนายน
เริ่มเป�ดดำเนินการ ในชื่อ 
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด 
ณ สำนักงานเลขที่ 732 
ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร 
มีสัญลักษณ�เป�นรูปช�างใน
วงกลมรัศมี มีอักษรชื่อบริษัท
เป�นภาษาไทย จีน และอังกฤษ

•10 เมษายน
เปลี่ยนชื่อเป�น 
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานด�วยความ
มุ�งมั่นและพัฒนาอย�างไม�หยุดยั้ง เพื่อให�ได�รับความไว�วางใจจาก
ประชาชนทุกกลุ�ม รวมท้ังพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการ
ด�านต�างๆ เพ่ือสร�างความม่ันคงให�แก�องค�กร ด�วยความต้ังใจปฏิบัติ
งานอย�างเต็มความสามารถของพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และ
ที่ปรึกษาการเงิน ที่เป�นแรงขับเคลื่อนธุรกิจขององค�กร ในป� 2558 
กรุงเทพประกันชีวิตเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ที่มี
มูลค�าแบรนด�องค�กรสูงสุดในกลุ�มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
โดยได�รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำของประเทศ รวมทั้งได�รับ
การยอมรับด�านการบริการจากท้ังสำนักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ท้ังน้ี เพ่ือทำให�ประชาชนทุกกลุ�มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน บริษัทได�ร�วม
สร�างความสุขคืนให�กับสังคมผ�านการดำเนินงานตามนโยบายความ
รับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเน่ือง ท้ังการให�ความรู�ด�านการวางแผน
การเงิน การส�งเสริมสุขภาพและกีฬา การสร�างจิตสำนึกรักส่ิงแวดล�อม 
การส�งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การสนับสนุนการศึกษา
และการเรียนรู� และการดูแลผู�สูงอายุ จนได�รับรางวัล ESG 100 
จากสถาบันไทยพัฒน�ในฐานะองค�กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด�น 
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป�นรางวัลอัน
ทรงเกียรติเป�นที่ยอมรับในทั่วโลก จากบทพิสูจน�อันทรงเกียรติ
เหล�านี้เป�นส�วนหนึ่งของพลังที่จะส�งแรงขับเคลื่อน ให�บริษัทได�
พัฒนาต�อไป
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ป� 2522
ป� 2530 
- 2532

ป� 2540
- 2548 ป� 2547 

• 18 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2540 
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป�น 1,000 ล�านบาท

• 5 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2543 
ได�รับใบรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002:1994 
จาก International 
Certifications Ltd., Auckland, 
New Zealand (ICL) 
ในการดำเนินการกรมธรรม�
ประกันชีวิตประเภทสามัญ

• 1 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2546 
ได�ยกระดับระบบบริหารคุณภาพ
เป�นมาตรฐาน ISO 9001:2000 
จาก International 
Certification Ltd., Auckland, 
New Zealand (ICL) 
ในการดำเนินการกรมธรรม�
ประกันชีวิตประเภทสามัญและ
การบริการลูกค�า ถือเป�น 
บริษัทประกันชีวิตแห�งแรก
ที่ได�รับ ISO 9001 ด�านนี้

บริษัทได�รับรางวัล
บริษัทประกันชีวิตที่มี
การบริหารงานดีเด�น
รางวัลชมเชยประจำป� 2547 
จากกรมการประกันภัย

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด ได�ย�ายจากถนน
เจริญกรุง มาอยู�ที่ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย สีลม 
ในช�วงนี้บริษัทมีการเติบโต
อย�างรวดเร็ว การเติบโตของ
ผลงานโดยเฉลี่ยแต�ละป�
ที่ผ�านมา 3 ป�นั้นสูงถึง
ร�อยละ 90 ทำให�บริษัทเติบโต
ไปสู�บริษัทระดับกลางของประเทศ

• 1 มกราคม 
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต 
จำกัด ได�เปลี่ยนชื่อมาเป�น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด เพื่อบ�งบอกความ
เป�นบริษัทในเครือธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�
และได�ให�การสนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทด�วยดีตลอดมา
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ป� 2550

ประวัติบริษัท

• 17 ธันวาคม 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด ได�จดทะเบียนแปรสภาพ
เป�นบริษัทมหาชนจำกัด 
เพื่อให�บริษัทมีความโปร�งใส
ในการบริหารจัดการ 
ตรวจสอบได� รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
และให�บริการที่ดีแก�ประชาชน 

บริษัทได�รับรางวัลบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหาร
งานดีเด�นอันดับ 2 ประจำป� 
2550 จากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส�งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

ป� 2552 ป� 2548

เป�นบริษัทประกันชีวิต
แห�งแรกที่ได�รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 จาก 
International 
Certifications Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL) 
ด�านการดำเนินงานกรมธรรม�
สามัญ สายประกันชีวิต 
และฝ�ายประกันกลุ�ม

ป� 2551
บริษัทได�รับรางวัลชมเชยด�าน
บริษัทประกันชีวิตที่มี
การบริหารงานดีเด�น
ประจำป� 2551 จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

บริษัทได�รับรางวัล
บริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บริหารงานดีเด�น อันดับ 3 
ประจำป� 2548 
จากกรมการประกันภัย
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ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556
• ได�รับการประเมินคุณภาพ
จัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
(Annual General Meeting: 
AGM) ประจำป� 2554 
ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�

• บริษัทได�คะแนนในระดับ 
“ดีมาก” จากผลการสำรวจ
บรรษัทภิบาลโดยสมาคม
ส�งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย 
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดทรัพย� 

• บริษัทได�รับรางวัล
เชิดชูเกียรติให�เป�นบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด�น อันดับ 2 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 
ณ ศูนย�ประชุมแห�งชาติสิริกิติ์

• ได�รับการประเมินคุณภาพ
จัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
(Annual General Meeting: 
AGM) ประจำป� 2555 ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” เป�นป�ที่ 2 
โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�

• บริษัทได�รับรางวัล 
Thailand's Corporate 
Brand Rising Star 2013 
อันเป�นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�ที่มีอัตรา
การเติบโตของมูลค�าแบรนด�
องค�กรสูงสุดในหมวดการเงิน
จากโครงการงานวิจัยการวัด
มูลค�าและจัดอันดับแบรนด�
องค�กรไทย จุฬาลงกรณ�-
มหาวิทยาลัย      

• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย�จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
และบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) ร�วมผนึกกำลัง
พันธมิตร ประกาศนโยบาย
ความพร�อมในการวางแผน
การเงินอย�างรอบด�านให�กับ
ประชาชนทุกกลุ�ม โดยทีมที่
ปรึกษาการเงิน ที่พร�อมให�ข�อมูล 
คำแนะนำในการสร�างหลัก
ประกันควบคู�ไปกับการ
สร�างฐานะ
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บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 
1,708,000,000 บาท

ป� 2557

• บริษัทได�รับการรับรอง
เป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจริตจากสมาคมส�งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• บริษัทได�รับรางวัลชมเชย
องค�กรโปร�งใส ครั้งท่ี 4 ประจำป� 
พ.ศ. 2556 (NACC Integrity 
Awards 2013) เกียรติยศ
แห�งการดำเนินงานด�วยหลัก
ธรรมาภิบาล โปร�งใส 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ 

• บริษัทรับมอบประกาศ
เกียรติคุณ ศูนย�รับเรื่องและ
แก�ไขป�ญหาให�กับผู�บริโภคดีเด�น 
ภายใต�โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย�รับเรื่องและแก�ไขป�ญหาให�กับ
ผู�บริโภค (Call Center) 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) 
และสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ (สรอ.) เนื่องในโอกาสที่ 
กรุงเทพประกันชีวิต 
เป�นผู�ประกอบการที่สามารถ
ตอบโจทย�ความต�องการของ
ประชาชน ในด�านการรับเรื่องราว
ร�องทุกข�และการแก�ไขป�ญหาได�
เป�นอย�างดีมาโดยตลอด

• บริษัทได�เพิ่มสาขาที่ผ�านการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008  
จาก International 
Certification Ltd., Auckland, 
New Zealand (ICL) ด�านการ
ดำเนินงานกรมธรรม�สามัญเพิ่มอีก 
4 สาขา ดังนี้ สาขาศรีบุญเรือง 
สาขามหาสารคาม สาขาชัยภูมิ 
และสาขาเลย เมื่อรวมกับสาขาที่มี
อยู�ป�จจุบัน บริษัทจึงมีสำนักงาน
สาขาที่ผ�านการรับรองระบบคุณภาพ 
มาตรฐานทั้งหมดจำนวน 46 แห�ง 

• 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557

ประวัติบริษัท

ป� 2558

• บริษัทได�รับรางวัลบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเด�นอันดับ 3 ประจำป� 2557 
หรือรางวัลประกันภัยดีเด�นครบวงจร 
(Prime Minister’s Insurance 
Awards) ประจำป� 2558 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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• บริษัทได�รับรางวัล 
“Thailand’s Top Corporate 
Brands 2015” เป�นรางวัลที่
มอบให�แก�บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�ที่มีมูลค�า
แบรนด�องค�กรสูงสุด 19 องค�กร 
จาก 19 หมวดธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
จากผลงานวิจัย “การประเมินค�า
และจัดอันดับแบรนด�องค�กร
ในประเทศไทย” ซึ่งเป�นงานวิจัย
ที่ได�รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด�น 
จากคณะกรรมการสภาวิจัย
แห�งชาติ (วช.) ประจำป� 2557 

• บริษัทรับมอบประกาศ
เกียรติคุณศูนย�รับเรื่องและแก�ไข
ป�ญหาให�กับผู�บริโภคดีเด�น 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) 
ประจำป� 2558 แสดงถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให�บริการของศูนย�รับเรื่อง
และการแก�ไขป�ญหาให�กับ
ผู�บริโภคของบริษัท 

• บริษัทได�รับมอบประกาศ
การรับรองระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 หรือการ
รับรองมาตรฐานการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information security 
management systems (ISMS)) 
จากบริษัท บูโร เวอริทัส 
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 
ถือเป�นมาตรฐานสากลที่มุ�งเน�น
ด�านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ให�กับระบบสารสนเทศขององค�กร

• ทุกสาขาของบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิตได�ผ�านการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008  จาก 
International Certification Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL) 
ด�านการดำเนินงานกรมธรรม�
สามัญรวมทั้งหมดจำนวน 75 สาขา

• ได�รับการจัดอันดับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance rating, 
CG rating) ป� 2558 ในระดับ 
“4 ดาว” เป�นป�ที่ 3 ติดต�อกัน 
โดยสมาคมส�งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได�รับการประเมินการ
ต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน 
(Anti-Corruption) 
ในระดับ 4 Certified แสดงถึง
การนำนโยบายไปปฏิบัติจริง 
ซึ่งมีการสอบทานความครบถ�วน
เพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยสถาบันไทยพัฒน�

• ได�รับการประเมินคุณภาพ
จัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
(Annual General Meeting: 
AGM) ประจำป� 2558 ด�วยคะแนน 
100 คะแนนเต็ม ในระดับ 
“ดีเลิศ+สมควรเป�นตัวอย�าง” 
เป�นป�ที่ 2 ติดต�อกัน โดยสมาคม
ส�งเสริมผู�ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

• บริษัทได�รับรางวัล ESG 100 
จากสถาบันไทยพัฒน� ในฐานะ
องค�กรที่มีผลดำเนินงาน
โดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 
จำนวน 100 บริษัท สำหรับ
รางวัล ESG 100 เป�นรางวัล
อันทรงเกียรติเป�นที่ยอมรับ
ในทั่วโลก 

• บริษัทได�รับรางวัล Thailand 
Top Company Awards 2015 
สาขาการประกัน เป�นหนึ่งใน
องค�กรธุรกิจไทยที่ประสบความ
สำเร็จระดับสูงของประเทศ 
โดยมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
ร�วมกับ นิตยสาร Business+ 
เป�นรางวัลที่มอบให�บริษัทที่มีผล
ประกอบการยอดเยี่ยมตาม
ประเภทการดำเนินธุรกิจ 
ผ�านเกณฑ�เชิงปริมาณ และ
คุณภาพด�วยการดำเนินงาน
ที่โปร�งใส ถูกต�อง ไม�ขัดต�อ
ศีลธรรมและหลักกฎหมาย

• บริษัทได�รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการดีเด�น 
จากสำนักงานประกันสังคม 
ประจำป� 2558 เพื่อเป�นการ
เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต�อการนำส�งเงิน
สมทบตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด และเป�นสถานประกอบการ
ที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและ
ไม�มีหนี้ค�างชำระ มีการนำส�งเงิน
สมทบถูกต�องครบถ�วนมาโดยตลอด 
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โครงสร�างบริษัท

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

ฝ�ายวางแผนธุรกิจ

ฝ�ายคณิตศาสตร�

ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายบริหารความเส่ียง

สำนักกฎหมาย

ฝ�ายธุรการ

ศูนย�บริการการแพทย�

ฝ�ายตรวจสอบ

สำนักกำกับการปฏิบัติงาน

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

สายการตลาด สายประกันชีวิต สายการลงทุน สายบัญชี
และการเงิน

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

36 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)





คณะกรรมการ

4. นางสาวิตรี  รมยะรูป 
 -  กรรมการ
 - กรรมการบริหาร

5. นายชัย  โสภณพนิช  
 -  กรรมการ
 - กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค�าตอบแทน

6. นายยูอิชิ ฮอนด�า 
 -  กรรมการ

7. นายคาซึฮิเดะ โทดะ
 -  กรรมการ

8. นางรัชนี  นพเมือง  
 -  กรรมการ
 - กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค�าตอบแทน

9. นายทาเคชิ  ฟูกูดะ 
 -  กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหารความเส่ียง
 - กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค�าตอบแทน
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

1.  นายเชิดชู  โสภณพนิช
 -  ประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานกรรมการลงทุน

2. นายสุนทร  อรุณานนท�ชัย
 -  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.ศิริ  การเจริญดี  
 -  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค�าตอบแทน
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการลงทุน
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13.  คุณประพันธ�  อัศวอารี 
  - กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  - กรรมการลงทุน

14.  นายโชน  โสภณพนิช
  - กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการลงทุน
  - กรรมการผู�จัดการใหญ�

15. นางประไพวรรณ  ลิมทรง 
 -  กรรมการ

10. นางสาวพจณี  คงคาลัย  
  - กรรมการ

11. นางคมคาย  ธูสรานนท�  
  -  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - กรรมการตรวจสอบ

12. รองศาสตราจารย�
  ดำรงค�  ทวีแสงสกุลไทย
  - กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการลงทุน

นายเชิดชู โสภณพนิช (69 ป�)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุนทร อรุณานนท�ชัย (73 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร
แหงลอนดอน ของมหาวิทยาลัยลอนดอน

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการลงทุน 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 
2523 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - 2523 : กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2547 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
   บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

การถือหุ�นในบริษัท
45,854,014 หุน คิดเปนรอยละ 2.691 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 150,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
• ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน    
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    
 สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 98/2551  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน 4/2548  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2547 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ 
    บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
2541 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จำกัด
2531 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการใหญ และประธานคณะผูบริหาร 
    บริษัท ซี.พี. แลนด จำกัด (มหาชน)
2528 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

การถือหุ�นในบริษัท
579,200 หุน คิดเปนรอยละ 0.035 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ลดลง 20,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการลงทุน

ดร. ศิริ การเจริญดี (67 ป�)
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการลงทุน

นายประพันธ� อัศวอารี (59 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics &   
 Operations Research, Monash University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,   
 University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of   
 Sydney, Australia
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program, รุนที่ 113/2538   
 Harvard Business School
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 60/2548   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2558 - ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน  : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน  : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
    และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด  
    (มหาชน)
2547 - ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
    คณะธรรมาภิบาล สรรหาและกำหนดผลตอบแทน 
    บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
    และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
    บริษัท โพสต พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน  : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2554 - ปจจุบัน  : คณะกรรมการกำกับการบริหารความเส่ียง    
    ธนาคารแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน  : อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการปรับปรุง
    ระบบการเงินและงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย
2552 - ปจจุบัน  : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย
2546 - ปจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผล
    การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน
    คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2546 - ปจจุบัน  : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา
    ผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุน 
    บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จำกัด

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม –

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 101/2551  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุนที่ 21/2550   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2556 : กรรมการ 
    บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

หน�วยงานอื่นๆ
2558 - ปจจุบัน : กรรมการบริษัท RFC Propco Limited
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ BC Andaman Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ BC Golf Resort Management Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Property Corp., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Development Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Canyon Capital Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Legacy Resources (Thailand) Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Murex Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
2552 - เม.ย. 2556 
   : กรรมการบริหารสมาคม / กรรมการสมาคม /  
    กรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
    การแขงขันสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 - พ.ค. 2556 
   : กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร แซล ยูทีลิตี้ส จำกัด
  
การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสาวิตรี รมยะรูป (55 ป�)
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

นายชัย โสภณพนิช (72 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University,  
 USA.
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน    
 (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 17
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 176/2556 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2546 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2551 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ 
    บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีน?า จำกัด
2543 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพารค จำกัด
2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมี โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.014 
 (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) -

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, USA.
• ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนท่ี 6)
• Advanced Management Program, Wharton School, 
 University of Pennsylvania
• หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 10/2547 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 16/2545
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2511 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2521 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558   : ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร 
    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2521 - 2552  : ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ 
    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
2529 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
2522 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
2534 – ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ 
    บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2558 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ Asia Insurance (Philippines)   
    Corp.
2540 - 2557  : กรรมการ Asia Insurance (Philippines) Corp.
2539 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ 
    Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
2552 - 2558  : กรรมการ International Insurance Society, Inc.   
    New York, USA
2555 - 2559  : กรรมการ Association of Insurers and Reinsurers 
    of Developing Countries
2549 - 2551  : ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2527 - 2529, 2547 - 2549  
   : ประธานกรรมการ The East Asean Insurance Congress
2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2544, 2548 - 2550 
   :  นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
2531 - 2535  : ประธานกรรมการ 
    Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore
2529 - 2531  : ประธานกรรมการ ASEAN Insurance Council, Jakarta

การถือหุ�นในบริษัท
26,654,828 หุน คิดเปนรอยละ 1.564 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.299 (ณ วันที่ 
30 ตุลาคม 2558) ลดลง 11,980,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

42 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการตรวจสอบ

นางคมคาย ธูสรานนท� (64 ป�)
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

นางรัชนี นพเมือง (62 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต     
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 26/2546  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 34    
 สถาบันพัฒนาขาราชการ
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 17/2546   
 สถาบันปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 7
• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1/2554   
 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2551- 2554  : รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
    สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2546 - 2551  : รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
2543 - 2546  : ผูเช่ียวชาญพิเศษดานการประกันชีวิต    
    กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
2539 - 2543  : ผูอำนวยการกองนโยบายและสารสนเทศ   
    กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
2538 - 2539  : ผูอำนวยการสำนักนายทะเบียนคุมครอง
    ผูประสบภัยจากรถ กรมการประกันภัย
2536 - 2538  : เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 2
• หลักสูตร Advanced Management Program Harvard 
 Business School

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน :  รองผูจัดการใหญ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป   
    และสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด   
    (มหาชน)
2557 - 2558 : รองผูจัดการใหญ ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล   
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 : ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล   
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2553 : ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอำนวยการลูกคาบุคคลนครหลวง  
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544 : ผูชวยผูจัดการใหญ สายสินเชLอรายยอยนครหลวง   
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2543 : SVP. สินเชLอรายยอยนครหลวง 
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2542 : SVP. สำนักประธานกิจการนครหลวง 
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2540 : ผูจัดการภาคนครหลวง 2 
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2529 - 2538 : ผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2557 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2554 - ปจจุบัน : รองประธาน สมาคมสินเชLอที่อยูอาศัย
2546 - 2554 : กรรมการ สมาคมสินเชLอที่อยูอาศัย

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

รองศาสตราจารย� ดำรงค�  
ทวีแสงสกุลไทย (64 ป�) กรรมการ

นายคาซึฮิเดะ โทดะ (52 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการ    
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Industrial Eng. & Management, A.I.T

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน  : กรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2556 - ปจจุบัน : Chair Professor of Innovation Management of  
    Chulalongkorn University
2558 - ปจจุบัน  : Executive Committee of Council of 
    Engineers (Thailand)
2555 - ปจจุบัน  : AUN-QA Expert for ASEAN University 
    Network (AUN)

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม –

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Sophia University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2557 - ปจจุบัน : กรรมการ 
     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554  : กรรมการ 
     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
มี.ค. 2558 - ปจจุบัน : Executive Officer for Asia Pacific, 
     Nippon Life Insurance Company
ธ.ค. 2557 - ปจจุบัน : Member of Investment Committee, 
     PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
ส.ค. 2557 - ปจจุบัน : Director, Nippon Life Global Investors   
     Singapore Ltd. (Singapore)
เม.ย. 2557 - ปจจุบัน : Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd.  
     (India) 
มี.ค. 2557 - ปจจุบัน : Director and Chairman, Nippon Life Asia  
     Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
2557 - มี.ค. 2558 : General Manager for Asia Pacific, 
     Nippon Life Insurance Company
2555 - 2557  : General Manager, 1st Corporate Finance  
     Department, Nippon Life Insurance   
     Company
2552 - 2555  : General Manager, International Planning &  
     Operations Department, Nippon Life   
     Insurance Company
2550 - 2552  : General Manager, Credit & Alternative   
     Investment Department, Nippon Life   
     Insurance Company
2549 - 2550  : General Manager, Corporate Planning &   
     Administrative Department, Nissay Asset  
     Management Corporation
2529  : Joined Nippon Life Insurance Company
  
การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

นายทาเคชิ ฟูกูดะ (46 ป�)
กรรมการ
นางประไพวรรณ ลิมทรง (48 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Keio University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน  : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน  : กรรมการ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน  : กรรมการบริหาร 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน  : กรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2555 - 2556 : Deputy General Manager, International   
    Planning & Operations Department, 
    Nippon Life Insurance Company, Tokyo
2551 - 2555 : Vice President, Nippon Life Benefits,   
    Atlanta, USA
2549 - 2551 : Senior Manager, Nippon Life NY    
    Representative Office, NY, USA
2546 - 2549 : Manager, International Finance Group,   
    Nippon Life Insurance Company, Tokyo
2541 - 2546 : Director, NLI International PLC, 
    London, UK
2540 - 2541 : Manager, Security Operations Department,   
    Nippon Life Insurance Company, Tokyo
2538 - 2540 : Assistant Manager, International Investment 
    Department, Nippon Life Insurance Company 
2535 - 2538 : Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 80/2549  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2547 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
2534 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเดนซ จำกัด 

การถือหุ�นในบริษัท
36,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.113 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 888,200 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

45บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผู�จัดการใหญ�

นายโชน โสภณพนิช (41 ป�)
กรรมการ
นางสาวพจณี คงคาลัย (59 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ 
 Johns Hopkins University
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Upper Second Class Honours,   
 University College London
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 142/2554  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการใหญ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2553 - ธ.ค. 2553 
   : ผูชวยผูจัดการใหญ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553 
   : ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการตลาดสถาบันการเงิน 
       บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2541 - 2543 : Senior Dealer, Foreign Exchange Department   
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
2554 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
2551 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอเดียส 1606 จำกัด
2545 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
2545 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ตรีเค จำกัด
2539 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด
2555 - 20 มี.ค. 2558 
   : กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2543 - 2551  : Director, International Business 
    บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2540 - 2541  : Financial Analyst, Corporate Finance, 
    Morgan Stanley, New York

การถือหุ�นในบริษัท
42,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.002 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ไมเปลี่ยนแปลง จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 (ประสานมิตร)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2557  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 19 (วตท.19)

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญ บริหารความสัมพันธ และการขาย 
      สายลูกคาบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2553 - 2555 : SVP บริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคา
    บุคคลนครหลวง และรักษาการบริหารความสัมพันธ
    และการขาย สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด     
    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2551 - 2553  : VP ผูจัดการภาคนครหลวง 5 สายลูกคาบุคคลนครหลวง 
       บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2550 - 2551  : VP ผูจัดการภาคนครหลวง 3 สายลูกคาบุคคลนครหลวง
       บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2548 - 2550  : VP Insurance & Brokerage Project    
    ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ   
       บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 - 2548 : ผูอำนวยการ ฝายผลิตภัณฑประกันภัย 
    บมจ. ธนาคารเอเชีย
2543 - 2544 : ผูชวยผูอำนวยการฝายธุรกิจรายยอย (ประกันภัย) 
    บมจ. ธนาคารเอเชีย
2541 - 2543 : รองผูจัดการฝาย สาขาภูมิภาค 
    บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2537 - 2541 : ผูชวยผูจัดการฝาย สาขาภูมิภาค 
    บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2525 - 2537 : เจาหนาที่พัฒนาสาขา - หัวหนาสวน 
    บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การถือหุ�นในบริษัท
28,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.002 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ไมเปลี่ยนแปลงจาก วันที่ 30 ธันวาคม 2557

46 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



กรรมการ 
นายยูอิชิ ฮอนด�า (45 ป�)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร Doshisha University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 
      บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน�วยงานอื่นๆ
มี.ค. 2558 - ปจจุบัน : CEO, Nippon Life Asia Pacific 
      (Regional HQ) Pte. Ltd.  
2552 - มี.ค. 2558  : Deputy General Manager, International   
      Business and Chief Portfolio Manager,   
      Nissay Asset Management Corp., Tokyo
2549   : Dispatched to Bangkok Life Assurance   
      PCL., Thailand
2546   : Nippon Life Insurance Company
      Manager, International Planning &   
      Operations Dept., Tokyo
2545   : Nippon Life Insurance Company 
      Manager, China Dept., Tokyo
2541   : Nippon Life Insurance Company
      Corporate Sales Planning & Product   
      Development Office, Tokyo
2539   : Nippon Life Insurance Company
      Metropolitan Area Headquarter, Tokyo
2537   : Joined Nippon Life Insurance Company
      Kishiwada Branch, Osaka

การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานท่ีปรึกษา

นายชาติศิริ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา

นายป�ติ สิทธิอำนวย 
ท่ีปรึกษา

นายเดชา ตุลานันท�   
ท่ีปรึกษา

นายสุวรรณ แทนสถิตย�
ที่ปรึกษา

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
ที่ปรึกษา

48 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



คณะผู�บริหาร

1. นายโชน โสภณพนิช
 - กรรมการ 
 - กรรมการบริหาร 
 - กรรมการลงทุน 
 - กรรมการผู�จัดการใหญ�

2. นายเรืองศักดิ์  ป�ญญาบดีกุล
 - ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายการตลาด
 - กรรมการบริหารความเส่ียง 
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. นางสาวจารุวรรณ  
 ล้ิมคุณธรรมโม
 - ผู�อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
 - กรรมการบริหารความเส่ียง

6. นางสาวสุจินดา  
 เลิศเกียรติมงคล
 - ผู�อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
 - ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายการลงทุน
 - เลขานุการบริษัท
 - กรรมการลงทุน
 - กรรมการบริหารความเส่ียง
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. นางอรนุช  สำราญฤทธ์ิ 
 - ผู�อำนวยการ สายประกันชีวิต

1256 3 4
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คณะผู�บริหาร

นายเรืองศักดิ์ ป�ญญาบดีกุล (52 ป�)
ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต (วิจัยดำเนินงาน) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard 
 Board, USA
• หลักสูตรใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
• หลักสูตร Marketing Strategies, Limra International Inc.
• หลักสูตร Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial Society 
 and Singapore Insurance Institute
    
ประสบการณ�ทำงาน
2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
2556 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2550 - 2555  : ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาด 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550  : ผูอำนวยการอาวุโส สายการตลาด 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

การถือหุ�นในบริษัท
200,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.012 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 200,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Western Michigan University
 สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment
 Management and Research, USA
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
 Board, USA
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office
 Management Association, USA
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2557
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่19/2549
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2549
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุนที่ 4/2548
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทำงาน
2556 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555  : ผูชวยผูจัดการใหญ สายการลงทุน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549  : ผูอำนวยการอาวุโส สายการลงทุน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุ�นในบริษัท
280,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.016 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.001 
(ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) เพิ่มขึ้น 280,000 หุน 
จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล (52 ป�)
ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�อาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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นางอรนุช สำราญฤทธิ์ (50 ป�)
ผู�อำนวยการ สายประกันชีวิต

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office
 Management Association, USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, 
 LOMA 
• Associate, Customer Service, LOMA

ประสบการณ�ทำงาน
2556 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผูอำนวยการ ฝายบริหารงานกรมธรรม 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554 : ผูบริหารสวนกรมธรรม Bancassurance 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  
การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office 
 Management Association, USA
• คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPTTM

• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 4/2557
 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ�ทำงาน
2555 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
2545 - 2555 : ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 
การถือหุ�นในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

นางสาวจารุวรรณ ล้ิมคุณธรรมโม (36 ป�)
ผู�อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
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คณะผู�บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Information  
 System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ�ทำงาน
2556 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    บริษัท ไทยคารดิฟประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2552 - 2554 : ผูชวยผูอำนวยการใหญ - Special Project 
    บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 : IT Director บริษัท ซิกน=าประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 
การถือหุ�นในบริษัท  
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล (56 ป�)
ผู�อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ

โครงสร�างผู�ถือหุ�น
ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

 1 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY* 24.27

 2 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 13.09

 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7.63

 4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4.61

 5 นายชาตรี โสภณพนิช 3.75

 6 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด 3.70

 7 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3.36

 8 กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 2.99

 9 นายเชิดชู โสภณพนิช 2.69

 10 เด็กชายกองภพ ลิมทรง 2.41

ลำดับท่ี รายชื่อ สัดส�วนการถือหุ�น (%)

*บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จำกัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผาน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

โครงสร�างการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 6 ชุด 
ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถูกแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพWอชวยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญและตาม
ความจำเปนท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย
1. คณะกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนZงหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่
ออกจากตำแหนZงแบงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม ในการดำเนินกิจการกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปน
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวยความซWอสัตยสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท รวมทั้งอาจมอบหมายใหกรรมการชุดยอย และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ มีอำนาจในการปฏิบัติงานแทนตามที่เห็นสมควร 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 13 คน ซึ่งใน
จำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร มีจำนวน 12 คน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
ตามรายชWอดังน้ี
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กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือช�อผูกพันบริษัทคือ นายเชิดชู โสภณพนิช นายชัย โสภณพนิช นายโชน โสภณพนิช นายศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป และนายทาเคชิ ฟูกูดะ สองคนลงลายมือช�อรวมกัน

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ชอบดวย
 กฎหมาย ดวยความซ�อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
2. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่ได
 รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ
4. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช�อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือช�อผูกพันบริษัท และ/หรือ การทำนิติกรรมตางๆ แทนบริษัท 
 พรอมทั้งกำหนดเง�อนไขในการลงลายมือช�อผูกพันบริษัทของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีการกำหนดตารางประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เพ�อใหกรรมการสามารถจัดเวลาการเขารวมประชุมไดทุกครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแก
กรรมการแตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม เพ�อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ท้ังน้ีกรรมการแตละ
ทานสามารถเสนอเร�องเขาสูวาระการประชุมได โดยแจงตอเลขานุการคณะกรรมการเพ�อดำเนินการ

ลำดับท่ี รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน�ง

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

ลำดับท่ี รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน�ง การเข�าร�วมประชุม ช�วงวาระการดำรงตำแหน�ง

 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ 6/6 29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 6/6 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 3 นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการอิสระ 6/6 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 4 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการอิสระ 6/6 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 5 รศ. ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการอิสระ 5/6 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 6 นายประพันธ อัศวอารี  กรรมการอิสระ 4/6 30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
 7 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ 5/6 26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
 8 นางรัชนี นพเมือง กรรมการ 6/6 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
 9 นางสาวพจณี คงคาลัย  กรรมการ 5/6 26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
 10 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ 6/6 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
 11 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 4/6 30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560
 12 นายคาซิฮิเดะ โทดะ  กรรมการ 6/6 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
 13 นายยูอิชิ ฮอนดา* กรรมการ 4/6 29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
 14 นายทาเคชิ ฟูกูดะ  กรรมการ 6/6 26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
 15 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 6/6 30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปดังนี้

หมายเหตุ : * นายยูอิชิ ฮอนดา ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ แทนนายนาโอกิ บัน ท่ีครบวาระ เมEอวันท่ี 29 เมษายน 2558

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา
ใน 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เปาหมาย และภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนEอง เพEอใหแนHใจวาบริษัทมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่
กำหนดไว มีการบริหารงานที่มีความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยูภายใตกรอบ
กฎหมาย และนโยบายที่ไดรับจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยความซEอสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพEอใหเปนไปตามหลักการกำกับกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ปละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลโดยกรรมการแตละทานเปนผูประเมินตนเอง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดเปนผูประเมิน ทั้งนี้เพEอจะไดนำผลการประเมินมาวิเคราะหและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปตอไป

การพัฒนากรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนใหกรรมการแตละทานไดศึกษาและเขารับการอบรมเพEอเพิ่มพูนความรู ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ
กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดยอยอยางตอเนEอง ซึ่งในป 2558 นี้ มีกรรมการเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก นางคมคาย ธูสรานนท ในหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุนท่ี 3/2558 อีกท้ัง
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ยังสนับสนุนใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมงานสัมมนาท่ีจัดโดยหน2วยงานตางๆ เชน สัมมนาเร/องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายใน จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย หรือ
สัมมนาเร/อง Building Better Board through Effective Independent Director จัดโดย IOD เปนตน นอกจากน้ีบริษัทยังจัดใหมีผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานมาบรรยายใหความรู แบงปนประสบการณกับคณะกรรมการบริษัทเปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยในป 2558 ไดรับเกียรติ
จากผูบริหารระดับสูงของบริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส มาแบงปนประสบการณเร/องผลกระทบของภาวะดอกเบี้ยต่ำในประเทศญี่ปุนและ
กลยุทธการจัดการท่ีบริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส ดำเนินการเพ/อรองรับผลกระทบจากภาวะดังกลาว ในปจจุบันมีกรรมการบริษัทท่ีผานการอบรม
ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย IOD จำนวน 9 ทานจากกรรมการทั้งหมด 15 ทาน โดยมีรายละเอียดประวัติ
การฝกอบรมของคณะกรรมการแตละทานสรุปดังนี้

รายชื่อ ตำแหน�ง หลักสูตร

 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ รุน 60/2548 รุน 4/2546 รุน 6/2548 -  -
 นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการอิสระ รุน 98/2551 รุน 4/2548  - -  -
 นางคมคาย ธูสรานนท กรรมการอิสระ รุน 26/2546  -  - - รุน 3/2558
 นายประพันธ อัศวอารี กรรมการอิสระ รุน 101/2551  - รุน 21/2550 -  -
 นายชัย โสภณพนิช กรรมการ รุน 16/2545  -  - รุน 10/2547 รุน 10/2547
 นางสาวพจณี คงคาลัย  กรรมการ รุน 198/2557  -  - -  -
 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ รุน 176/2556  -  - -  -
 นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ รุน 80/2549  -  - -  -
 นายโชน โสภณพนิช กรรมการ รุน 142/2554  -  - -  -

DCP* DAP* ACP* RCP* DCPU*

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

ลำดับท่ี รายชื่อ ตำแหน�ง

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 1 นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร
 2 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการบริหาร
 3 นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการบริหาร
 4 นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการบริหาร
 5 นายโชน โสภณพนิช กรรมการบริหาร

หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ
จากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะ และความเปนมืออาชีพ 
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของบริษัทอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพ/อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัทแลวแตกรณี

2.  คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรายนามดังนี้
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โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือนโยบายคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 และใหมีอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ตามปกติและอันจำเปนแกการบริหารกิจการของบริษัทเปนการทั่วไป
 ตามกรอบอำนาจหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ นอกจากนั้นใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองขอพิจารณาตางๆ
 ท่ีจะไดมีการนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ5อพิจารณาอนุมัติและพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังน้ีตามท่ีกำหนดไว ในขอบังคับหรือคำส่ัง
 ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำส่ังของคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
2. คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพ5อทำหนาที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอตอคณะ
 กรรมการบริหาร หรือเพ5อใหดำเนินงานใดอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ5อใหดำเนินการใดแทนตามท่ี
 ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา    
ในป 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพ5อควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในดานตางๆ รวมถึงพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังชวยพิจารณากลั่นกรองเร5องตางๆ ท่ีมีความ
สำคัญตอกลยุทธการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพ5อนำเสนอตอคณะกรรมการเพ5อพิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน โดยจัดใหมีการประชุม 4 ครั้งเปนอยางนอยใน 1 ป

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

โดยมี นายประธาน ขจิตวิวัฒน ผูอำนายการฝายตรวจสอบ ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
 หนEวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนEวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
 หนEวยงานอ5นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
 ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ5อทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว 
 รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
 ทั้งน้ีเพ5อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
 กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอ5นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร ทั้งหมด 6 ทาน โดยจัดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ

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

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแกว ผูอำนวยการฝายบริหารความเส่ียง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะบริหารความเส่ียง

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดกรอบนโยบายและกลยุทธการบริหารความเส่ียง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน ควบคุมความเสี่ยงใหครอบคลุม และ
 รองรับกฎหมาย ประกาศ คำส่ัง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
 การปฏิบัติตามนโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารในปท่ีผานมา    
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะทำใหธุรกิจดำเนินไปไดอยางตอเนHอง โดยคำนึงถึงความเส่ียง
ดานกลยุทธ ซ่ึงมีปจจัยภายนอกมากระทบเปนส่ิงสำคัญ เพHอการบริหารความเส่ียงที่จะมองเห็นโอกาสและไดเปรียบในการแขงขัน

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระและผูบริหารจากสายงานหลักๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังส้ิน 6 ทาน โดยกำหนด
หนาที่ในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขความเสี่ยง และการติดตามผลอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในป 2558 มีการประชุมการบริหารความเส่ียงรวม 4 คร้ัง เพHอพิจารณาเรHองท่ีสำคัญสรุปไดดังน้ี

1.  การประเมินและติดตามความเส่ียงหลักของบริษัท โดยประเมินปจจัยเส่ียงและผลกระทบพรอมการจัดทำแผนธุรกิจ เพHอใหหนMวยงานเจาของ
 ความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอกลยุทธหลักของบริษัท และเตรียมความพรอมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 เพHอลดโอกาสและผลกระทบตอระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัท ท้ังน้ีไดกำหนดใหหนMวยงานท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีในการจัดทำรายงาน
 และสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงเพHอติดตามศักยภาพของปจจัยเสี่ยงหลักและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
 ความเส่ียงอยางสม่ำเสมอ
2.  ไดมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งดานความเพียงพอของเงินกองทุน
 (ORSA: Own Risk & Solvency Assessment) และดานปฏิบัติการตามโครงสรางขององคกร เพHอพิจารณาผลกระทบของความเส่ียง
 ดานกลยุทธ และปจจัยภายนอกที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและแผนธุรกิจ 
3.  ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว เพHอ
 ใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหหนMวยงานตรวจสอบภายในทำการ
 ติดตามและสอบทานการจัดการความเส่ียงของบริษัทเพHอใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไวอีกคร้ัง

โดยไดกำหนดใหมีการรายงานผลตอคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประเมินระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท และเห็นวาระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 คร้ัง

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

โดยมี นางอุษณีย สุนทโรทก ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพHอทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี โดย
 พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนMง เพHอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอ
 บังคับของบริษัทแลวแตกรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพHอทดแทนกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอHนๆ
 โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำรงตำแหนMง เพHอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงคาตอบแทนและผลประโยชนอHนๆ ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทา
 รองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตอองคกร เพHอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอ
 ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอHนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประจำป 2558 หนา 116

6. คณะกรรมการลงทุน
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 12 คร้ัง

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

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผูอำนวยการฝายลงทุนตราสารทุนทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวมและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน
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5. กำกับดูแลเรHองธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
6. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอHนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการลงทุนในปท่ีผานมา
ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา คณะกรรมการลงทุนไดมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงและกระบวน
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาปจจัยสำคัญตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุน 
รวมทั้งการกำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเพHอใหสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการ
ลงทุนไดมีการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบในแนวนโยบายท่ีมีความสำคัญตอกลยุทธขององคกร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผน
การลงทุน งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี คณะกรรมการลงทุนไดมีการติดตาม 
กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพHอใหบรรลุเปาหมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมอ อยางนอยปละ 4 คร้ัง

1. นางคมคาย ธูสรานนท      ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
2. รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายทาเคชิ ฟูกูดะ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
4. นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

โดยมี นางสาวสุภาภรณ ทิพยฝน ผูอำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท
2. จัดใหมีแนวทางดำเนินการเพHอใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบันกำกับ
 หรือหนMวยงานท่ีเก่ียวของ รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับ
 ดูแลกิจการท่ีดีอยางสม่ำเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เพHอใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลและขอเสนอแนะ
 ของสถาบันหรือหนMวยงานที่เก่ียวของ
4. สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหเปนที่เขาใจท่ัวทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. แตงตั้งคณะทำงานชุดยอยเพHอทำหนาที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดตามความเหมาะสม

การทำหนาท่ีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปท่ีผานมา   
โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ประจำป 2558 หนา 93

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมHอวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งให นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนเลขานุการ
บริษัท โดยใหมีหนาท่ีตามท่ีกำหนดไว ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยติดตามและประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติประชุมผูถือหุน อีกทั้งดูแลใหมี
การเปดเผยขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและขอกำหนดของหนMวยงานราชการ และติดตอสHอสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับ
ทราบสิทธิตางๆ เพHอใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของคณะกรรมการ มีประวัติโดยสังเขป
ตามรายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผูบริหาร
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โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ

ลำดับท่ี รายชื่อ ตำแหน�ง

 1 นายโชน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ
 2 นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
 3 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
 4 นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
 5 นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 คณะผูบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ทาน ตามรายช;อดังนี้

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ
1. มีอำนาจหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม หรือนโยบาย คำส่ังใดๆ ที่คณะกรรมการ
 บริษัทกำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอันจำเปนแกการบริหารกิจการของ
 บริษัทเปนการทั่วไป ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
3. มีอำนาจในการบรรจุ การแตงต้ัง การถอดถอน การเล;อนหรือการลดระดับ และ/หรือ ตำแหนDง การกำหนดอัตราคาจาง การตัดหรือลดคาจาง 
 การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำงานหรือความดีความชอบ ตลอดจน
 การเลิกจางพนักงานระดับ และ/หรือ ตำแหนDงผูชวยผูอำนวยการลงมา รวมถึงพนักงาน ตัวแทนฝายขายทุกระดับ ทุกตำแหนDงดวย
4. มีอำนาจในการจัดซ้ือ จัดจาง การเชาหรือการใหเชาทรัพยสิน การบริจาคเพ;อการกุศล ภายใตอำนาจของกรรมการผูจัดการใหญตามท่ีไดรับ
 อนุมัติจากคณะกรรมการ
5. กรรมการผูจัดการใหญตองรายงานขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะกรรมการบริหารเพ;อทราบ
  • ผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและรายป รวมถึงเปรียบเทียบเปาหมายของกิจการ
  • ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในดานการลงทุนรวมถึงการประเมินผลเปนรายเดือน
  • ผลการดำเนินการอ;นใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมัติเพ;อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการใหญในการดำเนินการเพ;อเขาทำรายการ จะตองไมมีลักษณะเปน
 การดำเนินการเพ;อเขาทำรายการที่ทำใหกรรมการผูจัดการใหญหรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการใหญสามารถดำเนินการอนุมัติ
 เพ;อเขาทำรายการท่ีตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ;นใดกับบริษัท ซ่ึงการอนุมัติ
 ดำเนินการเพ;อเขาทำรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน เพ;อพิจารณาและอนุมัติ 
 (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทย)

การสรรหาผูบริหาร
บริษัทไดมอบหมายผูดำเนินการในการสรรหาผูบริหารแตละระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาสรรหาผูบริหารในตำแหนDงกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ
 เพ;อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
2. กรรมการผูจัดการใหญ สรรหาผูบริหารในตำแหนDงผูชวยผูจัดการใหญและผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
 พิจารณา
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3. ตำแหน�งผูบริหารระดับรองลงมา (ผูอำนวยการ และผูอำนวยการอาวุโส) กรรมการผูจัดการใหญสรรหาและนำเสนอใหคณะกรรมการ
 บริหารเปนผูพิจารณา

โดยผูดำเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน�ง เพ7อปฏิบัติหนาที่และดำเนินกิจการงานของบริษัทใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กำหนดไว

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

ลงทุน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการที่ดี

รายงานการเข�าร�วมประชุมป� 2558 ของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละท�าน สรุปดังนี้

 นายเชิดชู โสภณพนิช 12/12 12/12 - - - -
 ดร.ศิริ การเจริญดี 12/12 12/12 - - 2/2 -
 นายสุนทร อรุณานนทชัย - - 5/5 - - -
 นางคมคาย ธูสรานนท - - 5/5 3/4 - 4/4
 รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย - - 5/5 - - 4/4
 นายประพันธ อัศวอารี  - 7/12 - 4/4 - -
 นายชัย โสภณพนิช - - - - 1/2 -
 นางรัชนี นพเมือง - - - - 2/2 -
 นางสาวิตรี รมยะรูป 8/12 - - - - -
 นายทาเคชิ ฟูกูดะ 12/12 - - 4/4 2/2 4/4
 นายโชน โสภณพนิช 12/12 12/12 - - - -
 นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล - - - 3/4 - 3/4
 นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล - 12/12 - 3/4 - 4/4
 นางสาวจารุวรรณ ล้ิมคุณธรรมโม - - - 3/4 - -

1.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 1.1 คาตอบแทนกรรมการ
 คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุมและคาบำเหน็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ สามารถเทียบเคียง
 ไดกับบริษัทช้ันนำและกลุมธุรกิจเดียวกัน ซ่ึงที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 เม7อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
 คณะกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 16.70 ลานบาท และไดมีการจายคาตอบแทนกรรมการในระหวางป 2558 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
 15.14 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 1.2 คาตอบแทนผูบริหาร
 คาตอบแทนของผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสประจำป พิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับบริษัท
 กลุมธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลกำไร ตลอดจนมูลคาธุรกิจ ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผูบริหารใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี
 ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด ซึ่งในระหวางป 2558 ไดมีการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 6 ทาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 42,804,290 บาท

2.  คาตอบแทนอ�น
 2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน โดยพิจารณาจากความอาวุโส ตำแหน?งและหนาที่ความ
 รับผิดชอบ ทั้งนี้สัดสวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน คิดเปนรอยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด

 2.2 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ
 (อยูในหนาที่ 143 หมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตจะตองไมมียอดขาดทุนสะสม
ท้ังน้ีคณะกรรมการอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได เมFอปรากฏวาบริษัทมีกำไรสมควรท่ีจะทำได และรายงานใหท่ีประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

หมายเหตุ : ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 การจายเงินปนผล บริษัทตองไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ผลิตภัณฑ�และบริการ

พร�อมผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยในการวางแผนการเงินอย�างรอบด�าน 

แบบประกัน
บำนาญ

แบบประกัน
ชั่วระยะเวลา

แบบประกัน
ตลอดชีพ

แบบประกัน
สะสมทรัพย�

ด�านผลิตภัณฑ�
กรุงเทพประกันชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑเพ�อตอบโจทยการวางแผนการ
เงินอยางรอบดานแกประชาชน โดยมีผลิตภัณฑครอบคลุมครบทุกดาน
เพ�อวางแผนทางการเงินอยางเหมาะสมกับฐานะและคุณคาชีวิตของ
ผูบริโภค ผลิตภัณฑเหลาน้ียังถูกพัฒนาโดยมีรากฐานเพ�อใหประชาชน
ไดวางแผนเพ�อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงชีวิต เม�อมี
ผลิตภัณฑที ่ชวยวางแผนอยางเหมาะสม ไมวาจะเกิดเหตุการณ
ไมคาดคิดก็จะสามารถรับมือและมีความสุขกับความเปลี่ยนแปลง
นั้นได 

ในป 2558 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม “บีแอลเอ พรอมเกษียณ” 
ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการวางแผนเกษียณรูปแบบใหม โดยเนนให

ความรูเพ�อใหประชาชนสามารถรับมือกับการเขาสูสังคมสูงวัย หรือ
วัยเกษียณไดอยางที่ตองการ 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ�อดูแลเสาหลักของครอบครัวหรือ
เจาของธุรกิจ กรณีไมสามารถหารายได แตครอบครัวและธุรกิจ
ยังดำเนินตอไปได รวมถึงผลิตภัณฑที่ชวยแบกรับภาระการใชจาย
ดานสุขภาพแกประชาชน โดยเช�อมั่นวาผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความ
ตองการของประชาชนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว จะชวยใหประชาชน
ใชชีวิตไดอยางมีความสุข พรอมดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงอีกดวย

บริษัทเนนสรางคุณภาพการบริการลูกคาและคูคา ผานชองทางการ
บริการท่ีหลากหลาย ท้ังชองทางธนาคาร ชองทางตัวแทน และชองทาง
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ศูนยบริการลูกคา 
(Customer Service Center) 
และเคานเตอรใหบริการ
แกไขปญหาและขอรองเรียน

หนา Contact Us 
และชองทางแจงขอรองเรียน 
บน www.bangkoklife.com 
สำหรับการติดตอทางออนไลน 
และไปรษณีย

ขายตรง เพ+อใหความรู ความเขาใจดานการวางแผนการเงินแก
ผูบริโภค รวมถึงพัฒนาชองทางเพ+อใหเขาถึงผูบริโภคทุกกลุมและ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพจนทำใหไดรับการรองรับมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณศูนยรับเร+องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน 
จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ตอเน+องเปน
ปที่ 2

ในป 2558 มีการกำหนดกลยุทธในการบริการเพ+อความพึงพอใจสูงสุด
ของผูถือกรมธรรม ดวยหลัก "BLA Best Service" การบริการดวย
หัวใจและรอยย้ิม (Service Mind) และมากกวาการใหบริการ รวมท้ัง
พัฒนาชองทางการติดตอและบริการแกลูกคาผานทางอินเตอรเน็ต 
แอพปลิเคชันบนสมารทดีไวซ และสง SMS ผานมือถือ อีกทั้งเพ่ิม
จำนวนสาขา ISO รองรับงาน โดยในป 2558 บริษัทไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งหมดทุกสาขาทั่ว
ประเทศ จำนวน 75 สาขา 

เพิ่มศูนยบริการประชาชนและพัฒนามาตรฐานในการใหบริการลูกคา 
เพ+ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคาบริษัทยังมีหนNวยงานที่รับผิดชอบ

ในการใหบริการขอมูล รับเร+อง และแกไขปญหาใหกับลูกคา ดังนี้

1. ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ใหบริการทุกวัน
ไมเวนวันหยุด ตั้งแตเวลา 8.30-19.00 น. ทางหมายเลขโทรศัพท
02-777-8888 โดยมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของบริษัทพรอมใหบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนการเงิน
2. ศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center : CSC) ใหการ
ดูแลลูกคาที่มาติดตอดวยตนเองที่สำนักงานใหญของบริษัท หรือ
ติดตอทางโทรศัพท เว็บไซต/เฟซบุก/อีเมล/ไปรษณีย โดยใหบริการ
ในรูปแบบการใหบริการไดอยางครบถวนในจุดเดียว (One Stop 
Services) เปดใหบริการ จันทร - ศุกร โดยขยายเวลาจากเดิม เวลา
8.30 - 17.30 น. เปนเวลา 8.00 - 17.30 น. ศูนยรับขอรองเรียน
(Complaint Unit) เปดใหบริการ จันทร - ศุกร เวลา 8.30-17.30 น.
3.  สาขาของบริษัท ทั่วประเทศ จำนวน 75 สาขา เปดใหบริการ
จันทร - ศุกร เวลา 8.30-16.30 น. และ วันเสาร เวลา  8.30 - 12.00 น.
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สถานการณ�ธุรกิจประกันชีวิตป� 2558

ในป 2558 ธุรกิจประกันชีวิตยังเติบโตไดอยางตอเน�อง โดยเบ้ียรับรวมมีจำนวนท้ังส้ิน 537,509 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน
รอยละ 7 เบี้ยรับจากธุรกิจใหมมีจำนวน 171,420 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 0.4 และเบี้ยปตอไปมีจำนวน 366,089 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จากปกอนรอยละ 10

แผนภูมิแสดงสัดสวนเบี้ยรับแยกตามชองทางจำหน:าย

เบ้ียรับรวมป� 2558 เบี้ยรับจากธุรกิจใหม�ป� 2558

3% 3% 3% 5%

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยรับรวมของธุรกิจกวารอยละ 51 หรือ 274,717 ลานบาท มาจากชองทางตัวแทน ซึ่งเปนชองทางหลักสำคัญของธุรกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 6  รองลงมาเปนชองทางธนาคาร มีเบี้ยรับ 228,550 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43 เบี้ยรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 8
ชองทางขายตรงมีสัดสวนเบี้ยรวมรอยละ 3 หรือ 15,741 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 3 และชองทางอ�นมีสัดสวนเบี้ยรวมรอยละ 3
หรือ 18,501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5 

สำหรับการขยายงานใหมในปนี้ สัดสวนเบี้ยรับกวารอยละ 57 มาจากชองทางธนาคาร โดยมีเบี้ยรับจากธุรกิจใหม 97,390 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอนรอยละ 3 รองลงมาเปนชองทางตัวแทนมีเบี้ยรับ 60,655 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 เบี้ยรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 8
ชองทางขายตรงมีเบี้ยรับ 4,896 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 เบี้ยรับลดลงจากปกอนรอยละ 8 และชองทางอ�นๆ มีเบี้ยรับ
8,479 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 เบี้ยรับลดลงจากปกอนรอยละ 6

สำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีสวนแบงตลาดของเบี้ยรับในป 2558 สูงสุด 7 อันดับแรกของธุรกิจ มีดังนี้

อันดับ บริษัท ส�วนแบ�งตลาด
ส�วนแบ�งตลาดของเบ้ียรับรวม

อันดับ บริษัท ส�วนแบ�งตลาด
ส�วนแบ�งตลาดของเบ้ียรับจากธุรกิจใหม�

 1 บจ. เอไอเอ 22.2%
 2 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 16.4%
 3 บมจ. ไทยประกันชีวิต 12.7%
 4 บมจ. กรุงไทย แอกซา 10.2%
 5 บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต 9.9%
 6 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 8.3%
 7 บมจ. อลิอันซ อยุธยา 5.4%

 1 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 22.1%
 2 บจ. เอไอเอ 15.3%
 3 บมจ. กรุงไทย แอกซา 10.8%
 4 บมจ. ไทยประกันชีวิต 10.3%
 5 บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต 10.2%
 6 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 8.0%
 7 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 4.8%

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

ชองทางขายตรง
ชองทางตัวแทน

ชองทางอ�น

ชองทางธนาคาร

ชองทางขายตรง
ชองทางตัวแทน

ชองทางอ�น

ชองทางธนาคาร

51%
43%

35% 57%
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เบ้ียรับธุรกิจในปน้ีมีการเติบโตไมสูงมากนักเม�อเทียบกับป 2557 เน�องจากบริษัทสวนใหญลดการขายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะส้ันชำระเบ้ีย
คร้ังเดียวลงคอนขางมาก เพ�อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซ้ือของประชาชน แตอยางไรก็ตามอัตราการเก็บเบี้ยปตออายุยังคงอยู
ในเกณฑดี ท่ีรอยละ 83 เน�องจากประชาชนเห็นความสำคัญและความจำเปนของการประกันชีวิตมากข้ึน และในปท่ีผานมาการเติบโตของธุรกิจ
นอกจากจะไดรับแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการนำเบี้ยประกันชิวิตไปลดหยอนภาษีแลว ยังมีปจจัยสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก

ปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในป 2558 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ออกสูตลาดอยางตอเน�อง เพ�อชวยกระตุนการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑท่ีใหความคุมครอง
 สุขภาพและแผนความคุมครองสำหรับผูสูงอายุ  ซ่ึงมีแนวโนมเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึนตามแนวโนมการขยายตัวของประชากรสูงอายุ
 ในประเทศไทยและอัตราคารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความกาวหนาทางการแพทยทำใหประชากรสวนใหญมีอายุยืนยาวขึ้น 
 การมีเพียงสวัสดิการของทางภาครัฐนั้นไมเพียงพอตอการใชชีวิตภายหลังเกษียณอีกตอไป ประชากรสวนใหญตระหนักถึงความจำเปนที่จะ
 ตองสรางหลักประกันรองรับเพ�อแบงเบาภาระคาใชจายดานการดูแลสุขภาพและออมเงินไว ใชภายหลังเกษียณโดยไมเปนภาระของลูกหลาน 
 ธุรกิจประกันชีวิตจึงเขามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเปนแหลงระดมเงินออมที่สำคัญของประเทศแลว ยังชวยแบงเบาภาระ
 ของภาครัฐและชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับประชาชนในระดบัครอบครัวอีกทางหน่ึง 
2. การพัฒนาคุณภาพตัวแทน ชวยสงเสริมภาพลักษณและยกระดับตัวแทนใหมีความเปนมืออาชีพ สงผลใหลูกคาเกิดความไววางใจและ
 เช�อมั่นในธุรกิจมากยิ่งข้ึน
3. การพัฒนาชองทางจำหนFาย เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงลูกคากลุมตางๆ ไดอยางกวางขวาง ปจจุบันนอกจากชองทางธนาคารและตัวแทนแลว 
 ยังมีชองทางขายทางโทรศัพท ทางโทรทัศน ออนไลน และขายผานโบรกเกอร ทำใหประชาชนเขาถึงการประกันชีวิตไดงายมีทางเลือกที่
 หลากหลาย และไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. การขยายอายุลูกคาที่จะทำประกันตอเน�อง ชวยใหลูกคามีโอกาสไดรับความคุมครองยาวนานขึ้น 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ชวยสนับสนุนงานขายและงานใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดทำแอพปลิเคชันตางๆ 
 สำหรับตัวแทนเพ�อเปนเคร�องมือในการขาย การพัฒนาระบบรองรับงานบริการลูกคา หรือการพัฒนาเว็บไซต ชวยกระตุนใหลูกคาเขามา
 ติดตามขอมูลขาวสารและคนหาผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการไดงายข้ึน
6. การพัฒนาชองทางการใหบริการลูกคาผานเคานเตอร เซอรวิสหรือจุดบริการ Contact Point ตามหางสรรพสินคา ไมวาจะเปนบริการรับ
 ชำระเบ้ียประกัน จายคาสินไหมทดแทน หรือบริการอ�นๆ ชวยอำนวยความสะดวกใหลูกคามากข้ึน
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ผลงานด�านการตลาด ป� 2558

ในป 2558 บริษัทยังคงมุงม่ันในการดำเนินธุรกิจภายใตจุดยืนท่ีอยากใหคนไทยเห็นประโยชนของการประกันชีวิต และทำประกันชีวิตใหเหมาะสม
กับฐานะทางการเงินและคุณคาชีวิต จึงไดมีการพัฒนาระบบงานและบุคลากรอยางตอเน3อง โดยในปที่ผานมาบริษัทมีกลยุทธสำคัญในการ
ดำเนินงานดานการตลาด ดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเน�อง 
เพ3อใหลูกคามีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงไดมากขึ้นและสอดคลองกับความตองการในแตละชวงชีวิต บริษัทจึงไมหยุดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดผานการทำวิจัยลูกคา เพ3อใหไดผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนตอลูกคามากที่สุด 
โดยมีแผนคุมครองที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผนภาษี แผนคุมครองรายได แผนการออมและการลงทุน แผนการศึกษา แผนเตรียมรับ
เกษียณ และแผนคุมครองสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงผลิตภัณฑประกันภัยทรัพยสินและกองทุนรวม เปนตน ในปท่ีผานมามีผลิตภัณฑใหมๆ  ไดแก 

 •  กรมธรรมประกันชีวิตกลุม บริการประกันสุขภาพ “เฮลธ เฟสต” (Health 1st) มีความคุมครองใหเลือก 8 แผน รับประกันอายุ 18-59 ป  
   ใหความคุมครองดูแลคาใชจายเร3องสุขภาพ มีเงินชดเชยรายวันสำหรับผูปวยใน และมีคารักษาพยาบาลสำหรับทั้งผูปวยในและ
   ผูปวยนอก
 •  แบบ “บีแอลเอ คุมครอง 2 พลัส” เปนแบบประกันที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุมครองสูงสุดถึง
   อายุ 75 ป 
 •  สัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพ “บีแอลเอ เฮลธ พลสั” เปนแผนความคุมครองสุขภาพที่ใหความคุมครองตลอด 365 วัน รับประกัน
   ต้ังแตอายุ 6 เดือน ถึง 65 ป (คุมครองสูงสุดถึงอายุ 80 ป) ใหความคุมครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ดูแลคารักษาพยาบาล
   ผูปวยนอกตอเน3อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีคารักษาพยาบาลผูปวยนอก สำหรับลางไต การทำเคมี และ
   รังสีบำบัด

2.  การพัฒนาคุณภาพตัวแทน 
นอกจากการจัดอบรมพัฒนาความรู ในดานประกันชีวิตใหกับตัวแทนและผูบริหารหนMวยแลว บริษัทยังไดจัดอบรมหลักสูตรผูแนะนำการลงทุน
ดานหลักทรัพย (Securities Investment Consultant) เพ3อข้ึนทะเบียนผูแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพยใหกับตัวแทนอยางตอเน3อง ปจจุบัน
บริษัทมีที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ผานการอบรมจากสถาบันชั้นนำและไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลวเกือบ 1,000 คน   

บริษัทยังสงเสริมใหตัวแทนกาวเขาสูคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT™ เพ3อยกระดับความเปน
มืออาชีพใหกับตัวแทนของบริษัท โดยนักวางแผนการเงิน CFP® คือ ผูประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่สามารถใหบริการวางแผนการ
เงินซ่ึงประกอบดวย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพ3อวัยเกษียณแกลูกคา ท่ีครอบคลุมท้ังการใหคำปรึกษา
และจัดทำแผนการเงินในทุกๆ ดาน เพ3อใหลูกคาสามารถบรรลุเปาหมายการเงินตามตองการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอยางมี
ความสุข สวนที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ คือ ผูประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน ที่สามารถใหบริการวางแผนและใหคำปรึกษาทางการเงิน
โดยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ท่ีปรึกษาการเงินดานการลงทุน และที่ปรึกษาการเงินดานการประกันชีวิต 

3. การพัฒนาชองทางจำหน'าย 
นอกจากชองทางขายผานธนาคาร ขายผานตัวแทน DRTV และ Telemarketing ที่มีการพัฒนามาอยางตอเน3องแลว บริษัทกำลังดำเนินการ
พัฒนาชองทางออนไลน เพ3อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงลูกคากลุมตางๆ ได ในวงกวางมากขึ้น 

4.  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ�อสนับสนุนงานขาย
บริษัทไดมีการพัฒนาสมารท แอพปลิเคชัน (Smart Application) สำหรับฝายขาย เพ3อใชเปนเคร3องมืออำนวยความสะดวกในการสรางใบเสนอ
ขายและติดตามขอมูลใบคำขอ รวมถึงขอมูลลูกคาที่อยูในความดูแล ซ่ึงระบบดังกลาวจะชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ทางดานลูกคาก็สามารถใชเปนชองทางในการตรวจสอบขอมูลกรมธรรมไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. ดานการส�อสารการตลาด 
ป 2558 บริษัทดำเนินงานการส3อสารการตลาดอยางครบวงจร ท้ังส3อสาธารณะ ประชาสัมพันธ และขยายฐานลูกคาผานการส3อสารทางออนไลน
มากยิ่งขึ้น มุงเนนการเสริมสรางภาพลักษณของบริษัท สรางการรับรูและจดจำในแบรนดกรุงเทพประกันชีวิต รวมทั้งทำการส3อสารใหทราบถึง
วิสัยทัศนของบริษัท ผานแคมเปญ “ทุกความเปล่ียนแปลงของชวงชีวิต มีส่ิงท่ีดีเสมอ” ส3อสารใหประชาชนเห็นความสำคัญการวางแผนการเงิน
ในทุกชวงชีวิต โดยแนวคิดของแคมเปญกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพราะแตละครั้งที่ชวงชีวิตของ
คนเราเปล่ียนไป ถาเรามีการเตรียมการวางแผนเอาไว ทุกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเปนโอกาสใหทุกคนพบกับส่ิงดีๆ ส่ิงใหมๆ  ไดอยางไมตองกังวล

สำหรับภาพรวมผลงานดานการตลาดในปน้ี บริษัทมีเบ้ียรับรวมท้ังส้ิน 44,840.22 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 13.45 เปนเบ้ียรับจากธุรกิจ
ใหมทั้งสิ้น 13,627.20 ลานบาท ลดลงรอยละ 28.54 เปนเบี้ยปตอไป 31,213.02 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4.67 โดยเบี้ยรับมาจาก
ชองทางตางๆ ดังนี้

เบี้ยรับรวม รอยละ 65 มาจากชองทางธนาคาร รองลงมารอยละ 32 มาจากชองทางตัวแทน อีกรอยละ 0.3 และรอยละ 3 เปนเบ้ียรวมของ
ชองทางขายตรงและชองทางอ3นตามลำดับ

ทางดานการขยายตลาดใหม เบี้ยรับมาจากชองทางตางๆ ดังนี้

เบ้ียรับรวมแยกตามช�องทางจำหน�ายป� 2558

เบี้ยรับจากธุรกิจใหม�แยกตามช�องทางจำหน�ายป� 2558

0.3%
ชองทางขายตรง
141.14 ลานบาท

+5.86%

32%
ชองทางตัวแทน

14,291.10 ลานบาท
+3.05%

3%
ชองทางอ3น
1,143.81 ลานบาท
+0.82%

65%
ชองทางธนาคาร
29,264.16 ลานบาท
-20.21%

0.4%
ชองทางขายตรง
55.43 ลานบาท

-3.02%

18%
ชองทางตัวแทน

2,487.95 ลานบาท
+19.53%

2%
ชองทางอ3น
275.19 ลานบาท
+4.06%

79%
ชองทางธนาคาร
10,808.63 ลานบาท
-35.14%
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ผลงานด�านการตลาด ป� 2558

เบี้ยรับจากธุรกิจใหมในปนี้รอยละ 79 มาจากชองทางธนาคาร โดยมีสินคาหลัก คือ แบบประกันประเภทสะสมทรัพยและสินคาประเภทความ
คุมครองเครดิต ปนี้การเติบโตของชองทางลดลงเน*องจากลดการขายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวลง สวนชองทาง
ตัวแทนมีสัดสวนเบ้ียรับจากธุรกิจใหมอยูรอยละ 18 เติบโตเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 19.53 การเติบโตดีจากสินคาประเภทบำนาญท่ีออกจำหน2าย
ต้ังแตปลายป 2557 เร*อยมา คือ แบบบีแอลเอ พรอมเกษียณ และสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพตัวใหมท่ีออกจำหน2ายในปน้ี คือ บีแอลเอ เฮลธ พลัส 
สวนชองทางขายตรงนั้นมีสัดสวนเบี้ยรับรอยละ 0.4 เติบโตลดลงจากปกอนเล็กนอย และเบี้ยรับอีกรอยละ 2 มาจากชองทางอ*น โดยภาพรวม
เบี้ยรับปนี้อัตราเติบโตลดลงเน*องจากบริษัทปรับนโยบายบริหารงานขายโดยลดการขายสินคาแบบสะสมทรัพยระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวลง 
เพ*อกระจายความเสี่ยงในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ*อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผูบริโภค และสถานการณ
ทางการตลาด ซึ่งมีเทรนการขยายตลาดไปในทิศทางเดียวกัน โดยปนี้บริษัทใหความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑสำหรับกลุมสูงวัยและ
ผูตองการความคุมครองดานสุขภาพมากขึ้น 

6. การบริหารลูกคาสัมพันธ 
ในป 2558 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้ง BLA Happy Life Club คลับสำหรับลูกคาและครอบครัว ทั้งนี้เพ*อขอบคุณ
และมอบมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ได ใหความไววางใจบริษัท ใหเปนผูดูแลการวางแผนการเงินรอบดานใหกับลูกคาและครอบครัว เพ*อชีวิตที่มี
ความสุขมากกวา โดยบริษัทสงมอบความสุขผานสิทธิประโยชนดานตางๆ อาทิ การรับสวนลดในการซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาชั้นนำ
ท่ัวประเทศ การจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของลูกคาสมาชิกคลับท่ัวประเทศอยางตอเน*อง ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีจากลูกคาทุกกลุม
ท้ังกิจกรรมทางดานสุขภาพ กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ฯลฯ นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสำคัญตอกระบวนการปรับปรุงฐานขอมูล     
ลูกคาใหอัพเดตเปนปจจุบันอยูเสมอ ทั้งนี้เพ*อใหการดำเนินงานลูกคาสัมพันธและการบริการลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

• Happy Health กิจกรรมเพ*อสุขภาพท่ีดี “กินอยูอยางไร... ไรอวน”

• Happy Song กิจกรรมขอบคุณลูกคาคนพิเศษ “Wonderful Blue Party ลองเรือดินเนอร สัมผัสเจาพระยายามค่ำ”
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• Happy Cooking กิจกรรมทำอาหารท่ีมากมายดวยเทคนิคและเคล็ดลับความอรอย

• Happy Learning เพ่ิมประสบการณชีวิตในแบบวิถีพอเพียงใหกับลูกคาเยาวชนและครอบครัว

• มอบของรางวัลใหลูกคาจากการเขารวมเปนสมาชิก BLA Happy Life Club 
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มุ�งมั่นดำเนินงานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน
จากจุดเริ่มตนเพ�อความยั่งยืน บริษัทสงเสริมการสรางความสุขจาก
ภายในองคกร ทั้งพนักงาน ตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน และ
กระจายไปสูคูคา พันธมิตรทางธุรกิจ หน-วยงานของรัฐและเอกชน
และประชาชนทั่วไป

เริ่มจากการสงเสริมใหพนักงานสรางความสุขอยางสมดุลระหวาง
ชีวิตการทำงาน ครอบครัว และสังคม ผานโครงการ Happy BLA 
Home ดวยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 8 ดาน ตามหลักการ Happy 
Workplace ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม) 
Happy Relax (ผอนคลาย) Happy Brain (เพิ่มพูนความรู) Happy 
Soul (การมีคุณธรรม) Happy Money (รูจักการใชเงิน) Happy 
Family (ครอบครัวดี) และ Happy Social (สังคมดี) ซึ่งการดำเนิน
การตามหลักการของ Happy 8 นั้น บริษัทไดดำเนินการอยาง
ตอเน�องเปนปที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน 
โดยการรวมสรางความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในทุกชวงวัย ดวย
ตระหนักดีวานี่คือตัวแปรสำคัญในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุขที่
ย่ังยืน อีกท้ังยังมุงเนนการดำเนินงานท่ีชวยลดการทำลายส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจังและตอเน�อง โดยรวมมือกับคูคา 
พันธมิตรทางธุรกิจ หน-วยงานของภาครัฐและเอกชน และประชาชน
ท่ัวไป สำหรับการรวมสรางความม่ันคงในชีวิตของประชาชน ไดมีการ
กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตาม 2 แนวคิดหลัก ดังน้ี

การดำเนินงานตามนโยบาย
สังคมและสิ่งแวดล�อม

จุดเริ่มต�นเพื่อความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล�อมสังคม

หลักปฎิบัติ
เพ่ือการพัฒนา

อย�างย่ังยืน

บรรษ ัทภ ิบาล

กรุงเทพประกันชีวิต มุงมั่นเพ�อสรางความมั่นคงใหกับประชาชน ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และการบริหารจัดการระบบการคุมครองสิทธิประโยชนของผูที่เก่ียวของกับการประกันภัย ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส มีจริยธรรม 
ความซ�อสัตยสุจริต และตรวจสอบได รวมทั้งสรางคุณคาแกทุกฝายที่เก่ียวของ ไมเพียงใหความสำคัญดานเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนจากการ
ประกอบธุรกิจเทานั้น แตยังใหความสำคัญดานการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงสะทอนผานวิสัยทัศนขององคกร คานิยม และนโยบาย
สังคมและส่ิงแวดลอม ที่ยดึถือเปนแนวทางปฎิบัติภายใตกรอบการพัฒนาอยางย่ังยืนมาโดยตลอด บริษัทยังดำเนินงานโดยคำนึงถึงการชวย
ยกระดับเศรษฐกิจ ปลูกจิตสำนึกรักส่ิงแวดลอม และสรางสรรคสังคม ทำให ในป 2558 กรุงเทพประกันชีวิตไดรับเลือกจากสถาบันไทยพัฒน 
ใหเปนหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานการพัฒนาความย่ังยืนของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจดานส่ิงแวดลอม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือรางวัล ESG100 มุงสูวิถียั่งยืน ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนและ
แรงผลักดันสำคัญของบริษัทที่จะกาวสูเปาหมายในการขับเคล�อนองคกรสูแนวคิดการสรางคุณคารวมระหวางธุรกิจและสังคมอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึน
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“กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตออกแบบได�” 
เนนการใหความรู ดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานสำหรับ
ประชาชนแตละชวงอายุ ใหคำปรึกษาและแบงปนความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑทางการเงินสูประชาชน เพ,อนำมาใชเปนเคร,องมือในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหประชาชนไดรับความรูขั้น
พื้นฐาน และสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับฐานะและคุณคา
ชีวิตของตนเองได ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสูความมั่นคงในชีวิตตนเอง
และครอบครัว 

“กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกว�า” 
เนนการสรางความสุข พรอมสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
สังคม และบุคลากรในองคกร โดยการดำเนินงานภายใตแนวคิด
ดังกลาว ทำใหเกิดงานกิจการตางๆ ท้ังดานการศึกษาและพัฒนาความรู
ความสามารถ การรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย การดูแลผูสูงอายุ และการปลูกจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดลอม

การให�ความรู�
การวางแผนการเงิน

ในชุมชน

ภายในองค�กร

ภายนอก

การส�งเสริม
คุณภาพชีวิต

ผู�สูงอายุ

การส�งเสริม
การศึกษา

การส�งเสริม
ด�านกีฬา / สุขภาพ

&การดูแล
สิ่งแวดล�อม

การส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

มุ�งม่ันดำเนินงานเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนตามหลักปฎิบัติเพื่อการพัฒนา

คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ
หน;วยงานของรัฐและเอกชน และประชาชนท่ัวไป
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Happy Social สังคมดี
โครงการ BHAPPY3

โครงการปลูกจิตสำนึกรักและรักษาสิ่งแวดลอมสำหรับผูบริหารและพนักงาน เพ"อเช"อมความสัมพันธระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงเทพ-
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร ซ่ึงจัดท้ังหมด 2 คร้ังในป 2558 คร้ังท่ี 1 
“รวมพิทักษ รักษทะเลไทย” รวมกันปลอยปลา ปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม หน;วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คร้ังท่ี 2 
“ความสุข ปลูกได” รวมเรียนรูเกษตรอินทรีย ดวยวิถีพอเพียง ใหพนักงานไดทดลองทำนาบนแปลงสาธิตแบบไมใชสารเคมี ปลูกผักบนแปลงผัก 
รวมทั้งปลูกผักสวนครัวแนวตั้งจากวัสดุเหลือใช กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี จ.สิงหบุรี 

Happy Money รู�จักใช�จ�าย
กิจกรรมตลาดนัดแหงความสุข
ตลาดนัดแหงความสุข หรือ กิจกรรม Happy Market จัดข้ึนตอเน"องกันทุกป เพ"อสงเสริมแนวทาง Happy Money (รูจักการใชจาย) ใหพนักงาน
นำสินคาท่ีทำขึ้นเองหรือของใชแลวสภาพดี มาซื้อ-ขาย ในตลาดแหงความสุขนี้ได ในชวงเวลาพักกลางวัน 

โครงการบีแอลเอ พรอมเกษียณ (สำหรับพนักงาน)
ขณะท่ีประเทศไทยกำลังจะเขาสูสังคมผูสูงวัย เพ"อปลูกฝงใหพนักงานเตรียมพรอมชีวิตหลังเกษียณและเกษียณอยางสบาย บริษัทไดจัดกิจกรรม
กระตุนพนักงาน ดวยการจัดทำระบบการเตรียมความพรอมและออกแบบผลิตภัณฑ แผนบีแอลเอ พรอมเกษียณ เพ"อพนักงาน ถือเปนการ
ปลูกฝงพฤติกรรมการออมเงินและการวางแผนบำนาญที่เปนประโยชนอยางมากในอนาคต

การดำเนินงานตามนโยบายสังคมและส่ิงแวดล�อมของพนักงานในโครงการ Happy BLA Home
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Happy Family ครอบครัวมีสุข
ความเรียงเร�องแม
เพ�อสงเสริมความผูกพันในครอบครัวและระลึกถึงพระคุณของผู ใหกำเนิดในเทศกาลวันแม บริษัทจึงจัดใหมีกิจกรรมประกวดความเรียงเก่ียวกับแม 
โดยมีพนักงานสงผลงานบอกเลาความในใจอันน,าประทับใจ ซ่ึงผลงานท่ีไดรับรางวัลไดสรางความซาบซ้ึงใหกับเพ�อนพนักงานและคณะกรรมการ
ตดัสินเปนอยางยิ่ง

Happy Soul มีคุณธรรมประจำใจ
โครงการสปาใจ
โครงการเช�อมความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน) และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร โดยใหพนักงานเขารวมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิ ทำใหเกิดความสงบในจิตใจ ณ สถานปฏิบัติแสงธรรม
สองชีวิต จังหวัดนครราชสีมา ปละ 4 ครั้ง

Happy Body มีสุขภาพดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปสำหรับพนักงานทุกคน

Happy Brain เพ่ิมพูนความรู�
การจัดอบรมท้ังภายในและภายนอกใหกับพนักงาน โดยในป 2558 รวมท้ังส้ิน 248 หลักสูตรและการจัดการความรูภายในองคกรผานโครงการ
KM (Knowledge Management)

Happy Heart น้ำใจงาม
กิจกรรมเพ�อสังคม รวมแบงปน สรางความสุขถึงกันไดไมสิ้นสุด 
กิจกรรม ถักเสริม เติมบุญ ตอน สายใยไออุน 
รวมสนับสนุนคาอุปกรณการถักไหมพรมแกพนักงานผูเขารวมโครงการ เร่ิมดำเนินงานต้ังแตป 2557 โดยในป 2558 มีการรวบรวมหมวกไหมพรม 
ผาพันคอ ที่ถักเสร็จพรอมสงมอบแดผูปวยโรคมะเร็ง มูลนิธิสถาบันมะเร็งรวม 129 ผืน

กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแหงชาติ 
กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดเปนกิจกรรมการใหเล็กๆ ที่แบงปนความสุขอันยิ่งใหญแกผูอ�น จัดตอเน�องทุกป ปละ 4 คร้ัง รวมถึงใน
โอกาสพิเศษ วันประกันชีวิตแหงชาติ ท่ีพนักงานของกรุงเทพประกันชีวิตไดรวมพลังเพ�อบริจาคโลหิตในวันงานดังกลาวอีกดวย
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Happy Relax ผ�อนคลาย
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธประกันชีวิต ครั้งที่ 2 
โดยความรวมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทในกลุมธุรกิจ
ประกันชีวิต จัดใหมีกิจกรรมกีฬา พาเหรด กองเชียร และเกมสันทนาการเพ0อกระชับความสัมพันธ ระหวางบุคลากรภายในธุรกิจประกันชีวิต 
ทั้งผูบริหาร พนักงาน และครอบครัว ที่สนามการกีฬาแหงประเทศไทยหัวหมาก

กิจกรรม Happy Birthday
เพ0อสงมอบของขวัญในวันเกิดแกพนักงานบริษัท จึงจัดทำของขวัญพรอมการดอวยพร และสงขอความสั้นผานระบบโทรศัพทมือถือ (SMS) 
อวยพรใหแกพนักงานทุกคน
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การดำเนินงานตามแนวคิด “ชีวิตออกแบบได� และชีวิตที่มีความสุขมากกว�า”

สุขใจ… ที่ได�ช�วยคนไทย วางแผนการเงินรอบด�าน
ความสุขของกรุงเทพประกันชีวิต คือการแบงปนความรู ใหคำปรึกษาการวางแผนการเงินรอบดานแกประชาชนเพราะความรูทางการเงิน 
ถือเปนปจจัยพื้นฐานอันสำคัญในการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เพ/อใหประชาชนมีการวางแผนการเงินอยางเหมาะสมกับฐานะและคุณคา
ชีวิตของตนเอง พรอมทั้งชวยสรางฐานะควบคูกับการสรางหลักประกันใหแกตนเองและคนที่รักไดอยางมั่นคง

ในป 2558 บริษัทมุงพัฒนาการอบรมบุคลากร โดยเริ่มตนจากภายในองคกร เพ/อสรางประโยชนแกประชาชนทั่วไป
 • อบรมเพ�อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง แกพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ไดแก
1. การจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก รวมทั้งสิ้น 248 หลักสูตร พรอมมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
2. การพัฒนาความรูเพ/อใหตัวแทนประกันชีวิตเปนตัวแทนที่มีคุณภาพ มีความชำนาญดานการวางแผนทางการเงิน มุงสูการเปนที่ปรึกษา
 การเงินมืออาชีพ สามารถวางแผนการเงินอยางรอบดานเพ/อประชาชนไดอยางเหมาะสมกับคุณคาชีวิตของตนเอง โดยรวมมือกับพันธมิตร 
 ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ
• มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบโจทยการวางแผนการเงินอยางรอบดานสูประชาชน 
1. พัฒนาผลิตภัณฑอยางเขาใจความตองการของสังคมปจจุบันที่กำลังเขาสูสังคมสูงวัย หรือ Aging Society ในอีก 10 ปขางหนาดวยแผน 
 “บีแอลเอ พรอมเกษียณ” ที่มีความโดดเดนและแตกตางจากผลิตภัณฑเกษียณในตลาด นับเปนการวางรากฐานและเตรียมพรอมอนาคต
 รูปแบบใหม เพ/อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามเกษียณ
2. ผลิตภัณฑที่ถูกพัฒนามาเพ/อรองรับความเสี่ยง อยาง “บีแอลเอ คุมครอง 2 พลัส” ชวยเพ่ิมความมั่นใจสำหรับผูที่เปนเสาหลักครอบครัว
 หรือเจาของธุรกิจ ที่ถึงแมเกิดอะไรขึ้นหรือไมสามารถหารายได ยังไดรับความคุมครองและสามารถปกปองคนที่เรารักหรือครอบครัวได
 อยางไรกังวล  
• การใหความรู และใหคำปรึกษาการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกับคุณคาชีวิตแกประชาชนตามนโยบายของบริษัท
ผานการเสวนาและงานมหกรรมการเงินตางๆ ทั่วประเทศ ตลอดป 2558 ทั้งการจัดกิจกรรมใหความรูจากตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน
สูชุมชนตางๆ และกิจกรรมวางแผนการเงินในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซโป งานวันประกันชีวิตแหงชาติ งาน SET in The City งาน
ไทยแลนด สมารท มันนี่
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สุขใจ… ที่ได�เห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี
สุขภาพดีคืออีกหนึ่งพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา จากคนหนึ่งคนสูประชาชนในสังคม กรุงเทพประกันชีวิตจึงรวมสรางสุขภาพ
ที่ดีใหแกประชาชนผานกิจกรรมตางๆ มากมาย รวมทั้งการสนับสนุนนักกีฬาเพ,อสรางช,อเสียงใหกับประเทศ และเปนตัวอยางที่ดีใหประชาชน
หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น

•  โครงการเดิน-ว่ิง เพ�อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาลฟ มาราธอน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมกับกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงขาว “เดิน-วิ่ง เพ,อ
สุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาลฟ มาราธอน คร้ังท่ี 2” เพ,อรวมเฉลิมฉลองกรุงเทพประกันชีวิตเขาสูปท่ี 65 พรอมตอกย้ำเจตนารมณ
ใหคนไทยมีความสุขจากการมีสุขภาพท่ีดี รายไดท้ังหมดรวมสนับสนุนโครงการ “สวนสุขภาพ เพ,อชีวิตท่ีมีความสุข” เพ,อใหประชาชนท่ัวประเทศ
ไดมีเคร,องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ และเขาใจวิธีการออกกำลังกายอยางถูกตอง 

•  โครงการสวนสุขภาพ เพ�อชีวิตท่ีมีความสุขมากกวา
เพ,อเปนการตอบสนองนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ เราจึงมุงเนนใหประชาชนทั่วประเทศไดมี
สถานที่ออกกำลังกาย โดยการจัดทำเคร,องออกกำลังกาย พรอมวิธีการเลนที่ถูกตองแกชุมชนตางๆ โดยไดรับความรวมมือและคำแนะนำจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดหาเคร,องมือ และจัดหาขอมูลความรูท่ีถูกตองเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยในชุมชน โดยในคร้ังแรก
ไดสงมอบชุดเคร,องออกกำลังกายใหแก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา จ.พิษณุโลก ซ่ึงเปนสวนสาธารณะท่ีมี
ประชาชนในจังหวัดใหความสนใจเขาใชบริการเปนอยางมาก
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ป� 2558 มอบเครื่องกรองน้ำ 

14 แห�ง

เป�นประโยชน�แก�นักเรียน

3,500คน

จำนวน 

กว�า

• โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก
กรุงเทพประกันชีวิต รวมกับกองออกกำลังกายเพ5อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกายดวยการ
เตนแอโรบิก ตอเน5องเปนปที่ 3 โดยมุงใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการกำลังกาย ในป 2558 บริษัทไดจัดโครงการ “บีแอลเอ 
แฮ็ปปไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก สูชุมชน” รวมกับกรมอนามัย และศูนยอนามัย 12 แหงทั่วประเทศ โดยมีการเชิญครูนักเตนแอโรบิกจาก
โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปไลฟ ทั่วประเทศ เขารวมสอนการออกกำลังอยางถูกวิธีใหแกประชาชนในชุมชนของตนเอง พรอมรับประกาศนียบัตร
รับรองการเตนจากกรมอนามัย โดยมีพ้ืนท่ีผูเขารวมกวา 30 สนามเตนท่ัวประเทศ และเดินสายจัดกิจกรรมกวา 5 คร้ัง มีผูเขารวมกวา 1,500 คน

• สนับสนุนความพรอมทัพนักกรีฑาไทย สูศึกซีเกมส
มอบกรมธรรมประกันชีวิตสรางขวัญและกำลังใจแกทัพนักกรีฑาไทย ผูฝกสอนและเจาหนาที่ สูศึกซีเกมสคร้ังที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร รวม
มูลคากวา 133 ลานบาท เสริมความพรอมและความมั่นใจในการฝกซอมอยางเต็มที่ เพ5อนำชัยชนะมาสูประเทศไทย รวมท้ังเปนการกระตุน
ดวยการนำกีฬามาเปนส5อกลางเพ5อใหประชาชนภายในประเทศหันมาใหความสำคัญตอการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และยังเปนการสงเสริม
การกีฬาของประเทศใหเทียบเทาระดับสากล

•  สนับสนุนทีมเรือเขลางขนคร ประเภท 40 ฝพาย
พรอมมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุและชีวิตมูลคารวมกวา 5,000,000 บาท เพ5อใหทีมมีความมั่นใจในการซอมและแขงขันตลอดทั้งป 

• สนับสนุนโครงการปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ เน5องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ โดยไดรับความ
รวมมอืจากศูนยอนามัยพ้ืนที่ ทั้ง 12 แหง 77 จังหวัด เพ5อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปใหหันมาใชจักรยานเปนวิถีชีวิตในการออกกำลังกาย
ในวันท่ี 29 มีนาคม-3 พฤษภาคม 2558 มีพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตจากกรุงเทพประกันชีวิตและประชาชนท่ัวไปเขารวมกวา 15,000 คน

สุขใจ… ท่ีได�สนับสนุนด�านป�จจัยท่ีจำเป�นต�อการศึกษาของเยาวชนไทย
กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักดีวา การมีปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเก้ือหนุนการเขารับการศึกษาของเยาวชนเปนส่ิงจำเปนอยางย่ิง เพ5อเปนการ
พัฒนาเด็กๆ ที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศในอนาคต จึงไดจัดใหมี โครงการ “สานฝนจากพ่ีสูนอง” ปที่ 9 เพ5อ
สรางสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงโครงการ “น้ำด5มสะอาดเพ5อชีวิตที่มีความสุข” มอบเคร5อง
กรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาด เพ5อสรางสุขลักษณะอนามัยที่ดีใหแกเยาวชนไทย อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวาง
พนักงาน ตัวแทน ทีมที่ปรึกษาการเงินในพ้ืนที่และโรงเรียนซ่ึงตางชวยเหลือซ่ึงกันและกันเสมอมา
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กวา 3 ปที่ผานมา กรุงเทพประกันชีวิต จัดกิจกรรมมอบแวนตาใหผูสูงอายุทั่วประเทศ พรอมตรวจสุขภาพผูสูงวัย กวา 15,000 ราย ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย และยังดำเนินกิจกรรมเพ+อสรางความสุขอยางตอเน+อง ดวยเช+อวาการมองเห็นโลกไดชัดเจนขึ้นอาจเปนเพียงความสุขเล็กๆ
ของใครบางคนแตสำหรับผูสูงวัยการมองเห็นโลกสดใสถือเปนความสุขที่ยิ่งใหญยิ่งกวา

สุขใจ… ที่ได�สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมประเพณีไทยเปนความดูแลของคนไทย เปนคุณคาท่ีตองชวยกันสืบสานวัฒนธรรม ท้ังยังแสดงถึงเอกลักษณของชาติ ความเขมแข็ง
สามัคคี ตลอดจนแสดงถึงความสุขรวมกันของคนในสังคม บริษัทจึงมุงสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ+อสงตอชีวิตที่มีความสุขใหอยูคู
คนไทยตอไป โดยผูบริหาร พนักงาน และตัวแทน ไดรวมกับชุมชนเพ+อสืบสานประเพณีท่ัวประเทศ ตลอดป 2558 ในงานประเพณีแหเจาพอ
เจาแมปากน้ำโพ จ.นครสวรรค งานแหเทียนพรรษาอันย่ิงใหญท่ีมีมายาวนานกวา 100 ป จ. อุบลราชธานี งานแขงเรือยาว วัดทาหลวง จ.พิจิตร 
และงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

3 ป�

มอบแว�นสายตาให�ผู�สูงอายุ 

กว�า15,000 ราย

สุขใจ… ท่ีได�เห็นผู�สูงอายุมีความสุข
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ กรุงเทพประกันชีวิต เล็งเห็นความจำเปนในการเตรียมความพรอม 
และสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผานโครงการ “รวมสรางความสุขโลกสดใสสำหรับผูสูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต”
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สุขใจ… ท่ีได�ตอบแทนธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักดีวาเราไดรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเราเพียงใด จึงมุงเนนการปลูกจิตสำนึกในใจคน ในดานการลด
การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถทดแทนได การฟนคืนผืนปาและแหลงน้ำ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนรอบขางในป 
2558 โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ยังเปนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทอยางตอเน<องมาเปน
ปที่ 3 โดยบริษัทไดรวมกับมูลนิธิส่ิงแวดลอมศึกษาเพ<อการพัฒนาอยางย่ังยืน (ประเทศไทย) (FEED) เพ<อสรางจิตสำนึกรักส่ิงแวดลอมใหกับ
เยาวชนผูเปนอนาคตของชาติ กอใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปลูกฝงใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
ใชอยางประหยัด ลดการสูญเปลา การนำมาใชซ้ำ เพ<อความยั่งยืนในอนาคต 

• โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ครั้งท่ี 4  
การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมกับเยาวชนในครั้งที่ 4 นี้ บริษัทไดเลือกเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ ซ่ึงเปนพ้ืนที่สำคัญของไทยเปนแหลง
เรียนรู ที่ผูเขารวมโครงการจะไดศึกษาเรียนรูการใชชีวิตของสัตวปา เพ<อสรางจิตสำนึกรักธรรมชาติใหเกิดขึ้นในใจของเยาวชนอยางแทจริง 
เชน การได ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการดูรอยเทาสัตว การฟงเสียงสัตว การดมกล่ิน การสัมผัสธรรมชาติที่แทจริง การชิมพืชพันธุตางๆ จาก
ธรรมชาติ การลงมือสรางฝายชะลอน้ำ การซอมแซมแนวกันไฟ รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณจากเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา
สลักพระ เปนการสรางความผูกพันกับธรรมชาติอยางเปนขั้นตอน

• โครงการ บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ครั้งท่ี 5
การจัดงานคร้ังน้ีมีสวนสำคัญมากท่ีเยาวชนไดเห็นภาพท่ีชัดเจนจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยท่ีกำลังเขาข้ันวิกฤต โครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ
โกกรีน” พาเยาวชนคนรักธรรมชาติ จำนวน 60 คน จาก 10 สถาบัน มารวม “ฟนปาตนน้ำ…หยุดวิกฤติภัยแลงและอุทกภัยอยางยั่งยืน” 
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ตลอดระยะเวลา 3 ป�ท่ีผ�านมา 

เราร�วมสร�างต�นกล�านักอนุรักษ์
ได�มากถึง

300
จากมหาวิทยาลัย

กว�า 35 แห�งทั่วประเทศ

คน

100 คน

รวมทั้งพนักงานอีกกว�า 

กว�า

ไปสัมผัสและเรียนรูระบบนิเวศปาตนน้ำ ณ อุทยานแหงชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร เพ5อทราบถึงตนเหตุแหงวิกฤติภัยแลงและอุทกภัย พรอม
ท้ังรวมเปนสวนหน่ึงในการฟนฟูดูแลระบบนิเวศส่ิงแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพดี โดยอุทยานแหงชาติคลองลานถือเปนผืนปามรดกโลกและเปน
สวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณดานความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนปาตนน้ำของลำธารหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน้ำไหล ซึ่งไหลรวมกันสูแมน้ำปง เหมาะสมตอการ
เปนแหลงเรียนรูเปนอยางยิ่ง

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา เรารวมสรางตนกลานักอนุรักษไดมากถึง 300 คน จากมหาวิทยาลัยกวา 35 แหงทั่วประเทศ รวมทั้งพนักงาน
อีกกวา 100 คน และตนกลานักอนุรักษเหลานี้ ไดตอยอดแนวคิดรักส่ิงแวดลอมออกไปสูชุมชน มหาวิทยาลัย และเยาวชนมากมาย ผาน
โครงการตอยอดที่ไดรับทุนจากโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน” เยาวชนเหลานี้ถือเปนแรงผลักดัน สงตอความรูสึกรักและรับผิดชอบ
ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผขยายออกไปสูสังคมวงกวางมากยิ่งข้ึน
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• โครงการลดการใชกระแสไฟฟาเพ$อลดโลกรอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจัดโครงการเพ5อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนที่เกี่ยวเน5องจากการผลิตไฟฟากระบวนการผลิต
กระแสไฟฟา แนวทางการลดการใชไฟฟาในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใชไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหกับเยาวชนอายุ 10-12 ป บุคลากรใน
โรงเรียนและผูที่สนใจ ใหตระหนักในเร5องการใชพลังงานไฟฟาทราบแนวทางในการลดปริมาณการใชไฟฟา และสามารถนำความรูที่ไดไป
เผยแพรตอ โดยสามารถนำแนวทางท่ีไดเรียนรูจากการอบรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได เปนตน

โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป�� ไลฟ� โกกรีน ภายในองค�กร
จากแนวคิดขององคกรในการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การปลูกฝงใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ใชอยางประหยัด 
ลดการสูญเปลา การนำมาใชซ้ำ เพ5อความยั่งยืนในอนาคต บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ5อตอบสนองแนวคิดอยางเปนรูปธรรม ไดแก

• โครงการประหยัดพลังงาน โดยการเปล่ียนการใชหลอดไฟ T5
ภายในอาคารสำนักงานซ่ึงสามารถลดคากระแสไฟฟาแสงสวางไดประมาณ 4 เทาตอหลอด การรณรงคการปดไฟในชวงเวลากลางวัน การออก
ไปประชุม หรือหลังเลิกงาน

•   โครงการลดการสูญเสียทรัพยากร
โดยการจัดอบรมและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณในองคกร การรณรงคประชาสัมพันธการประหยัดทรัพยากรในบริษัท การขอความรวมมือ
จัดเก็บเอกสารเปนไฟลงานแทนการเก็บเปนแฟมกระดาษ การใชกระดาษ Reuse (ใชซ้ำ) และการบริจาคทรัพยสินท่ีมิได ใชงานใหกับหนOวยงาน
ราชการ โรงเรียน วัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำนวน 22 องคกร ในป 2558 นับได 1,120 รายการ

•  โครงการรณรงคดานความปลอดภัยในสุขภาพ ทรัพยสิน และชีวิต ผานโครงการตางๆ ไดแก

- โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ 3 ประเภท 
 คือ ขยะท่ัวไป ขยะเปยก และขยะรีไซเคิล เพ5อรักษาส่ิงแวดลอมความปลอดภัยตอสุขภาพของพนักงาน การนำกลับมาใช ใหมรวมถึงหลีกเล่ียง
 การใชส่ิงของที่กอใหเกิดมลพิษ

-  โครงการติดต้ังกลอง CCTV 
 บริเวณภายในและหนาอาคารสำนักงานเพ5อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดความเสี่ยง ปองกันการโจรกรรม แกพนักงานบริษัท 
 และชุมชนขางเคียง

-  โครงการรณรงคการใชหมวกกันนอค เข็ดขัดนิรภัย
 รวมกับกระทรวงแรงงาน โดยการติดปายตามจุดตางๆ เพ5อใหพนักงานและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะ
 และความไมประมาท

ด�วยนโยบายด�านกิจการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล�อมท้ัง 6 ด�านน้ี กรุงเทพประกันชีวิต ภูมิใจท่ีได�เป�นส�วนหน่ึงในการแบ�งป�น
และสร�างความสุขให�แก�คนไทยทุกคนและมุ�งม่ันเดินหน�าสร�างความสุขที่ยั่งยืนแก�ประชาชน เพราะเราเชื่อม่ันว�าคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี จะก�อให�เกิด “ชีวิตท่ีมีความสุขมากกว�า”

กิจกรรมของกลุมนักศึกษาท่ีผานโครงการไปแลวน้ันไดไปทำประโยชน
กับชุมชน และมหาวิทยาลัยของทุกคนอยางแทจริง อาทิ 

• โครงการนองหนู 3R ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณขยะ
มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดโครงการมอบความรูและแนวทางการลด
ปริมาณขยะ ดวยหลักการ ใชนอย (Reduce) ใชซ้ำ (Reuse) นำกลับ
มาใช ใหม (Recycle) และใหความรูเกี่ยวกับประเภทของขยะ และ
ถังขยะประเภทตางๆ ผานส5อการสอน เชน ฟวเจอรบอรด ไวนิล 
เปนตน แกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง 
จ. ปทุมธานี ผานกิจกรรมการเลนเกมคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะ
สำหรับแยกประเภทขยะมอบใหโรงเรียนตางๆ  
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ผลงานด�านการลงทุนป� 2558        

ด�านการลงทุน
เศรษฐกิจโลกในป 2558 โดยรวมชะลอตัวจากปกอน โดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวไดคอนขางดี อัตราการวางงานลดลงตอเน$อง 
สงผลดีตอการบริโภคในประเทศ ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพยมีการฟนตัวไดดีจากการใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ความเช$อมั่นของผูบริโภค
และภาคธุรกิจดีขึ้น การฟนตัวดังกลาวทำให FED ยุติมาตรการ QE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม 2558 จาก 0-0.25% 
เปน 0.25-0.50% เปนการปรับข้ึนคร้ังแรกนับจากป 2552 กลุมประเทศยุโรปฟนตัวดีข้ึนจากป 2557 แตเปนการฟนตัวอยางชาๆ ขณะท่ีอัตรา
การวางงานมีแนวโนมลดลงแตยังคงอยูในระดับสูง ทำใหธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ยังคงผอนคลายนโยบายการเงินตอไป ภูมิภาคเอเชีย 
ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคอนขางมาก โดยเฉพาะจีนซึ่งอัตราการขยายตัวลดลงคอนขางมาก โดยต่ำกวาระดับ 7% 
สงผลตอเน$องใหการสงออกของประเทศในเอเชียชะลอตัวลงมาก สำหรับประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดย
เฉพาะจีนและภูมิภาคเอเชีย สงผลใหการสงออกซึ่งเปนปจจัยขับเคล$อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยหดตัวลงเปนปที่ 3 ติดตอกัน ประกอบกับ
การบริโภคในประเทศท่ียังออนแอ เน$องจากราคาสินคาเกษตรตกต่ำตามราคาน้ำมันในตลาดโลกสงผลตอกำลังซ้ือของภาคเกษตรกรรม ดวยเหตุ
ดังกลาวทำใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยตองลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและเดือน
เมษายน จาก 2% เหลือ 1.75% และ 1.5% ตามลำดับ เพ$อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ดานภาวะการลงทุนในป 2558 มีความผันผวนคอนขางมาก โดยตลาดตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงแรงในเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายน จากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงเปนการอยูเหนือความคาดหมายของนักลงทุน
ในตลาด จากนั้นในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับปรับตัวสูงขึ้นตอเน$องจากแรงขายของนักลงทุน
ตางชาติและการปรับตัวขึ้นแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรไดปรับตัวลงและข้ึนสลับกันจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน กอนท่ีจะปรับตัวลงตอเน$องจนถึงปลายป โดยรวมในป 2558 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ป ณ สิ้นปอยูที่ระดับ 2.51% ลดลง 0.32% จาก 2.83% ณ สิ้นป 2557 

สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพยไดรับผลกระทบจากปจจัยท้ังภายในและตางประเทศ โดยดัชนีปรับเพ่ิมข้ึนในชวงตนป 
โดยไปแตะระดับ 1,600 จุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2558 กอนที่จะปรับลดลงตอเน$อง จากความกังวลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
ที่ขยายตัวนอยกวาคาดการณ การชะลอตัวของการสงออกและปจจัยตางประเทศ เชน ความกังวลตอการชะลอตัวเศรษฐกิจจีน แนวโนม
การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและการปรับตัวลงของราคาน้ำมันจากการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ปจจัยดังกลาวกดดันใหนักลงทุนตางชาติเทขาย
หุนไทยอยางตอเน$อง โดยสรุปในป 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นปปดที่ระดับ 1,288 จุด ลดลงรอยละ 14 จากสิ้นป 2557
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ณ ส้ินป 2558 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนจำนวนท้ังส้ิน 240,565 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 208,680 ลานบาทในป 2557 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 
15.28 ท้ังน้ี สินทรัพยลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ี
ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เปนสัดสวนประมาณรอยละ 77.17 เงินลงทุนในหุนสามัญและหน>วยลงทุนประเภทหุนสามัญมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 6.23 เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน REIT และกองทุนรวมตราสารหน้ี รวมรอยละ 4.47 เงิน
ฝากธนาคารรอยละ 5.37 และเงินลงทุนระยะสั้นรอยละ 4.19

ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนสุทธิกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11,384 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,058 ลานบาทหรือรอยละ 
10.25 จากปกอน สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากดอกเบี้ยและสวนลดรับ ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน ประกอบกับรายได
จากเงินปนผลท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษัทเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานและ REIT ท่ียังใหผล
ตอบแทนในเกณฑดี  โดยรวมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 5.03 เทียบกับรอยละ 5.41 ในป 2557

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ
2558 2557

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,314 2.21 5,703 2.73
ตั๋วเงิน          29,864 12.40 15,407 7.38
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง  120,127 49.88 114,824 55.02
หุนกู           53,710 22.30 46,672 22.37
หน>วยลงทุน        13,063 5.42 7,752 3.71
หุนทุน          12,526 5.20 13,536 6.49
เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน 5,481 2.28 4,251 2.04
เงินใหกูยืมอJนๆ      658 0.27 484 0.23
อJนๆ          70 0.03 51 0.02

สินทรัพยลงทุนทั้งหมด   240,813 100.00 208,680 100.00

รายละเอียดสินทรัพยลงทุน ณ สิ้นป
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การวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เหตุการณสำคัญ
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย (บีแอลเอ อินชัวรันซ โบรกเกอร)

ในป 2558 บริษัทไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด จำนวน 1,980,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท
คิดเปนเงินทั้งสิ้น 19,800,000 บาท เน4องจากบริษัทยอยจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 20 ลานบาท ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
จาก 4 ลานบาท เปน 24 ลานบาท โดยถือเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99 ของจำนวนหุนที่ออกจำหน;ายไดแลวทั้งหมดของบริษัทยอย

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานในป 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,175 ลานบาท ลดลงรอยละ 14 จากเบ้ียประกันภัยรับสุทธิป 2557 ท่ี 51,172 
ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนสำหรับป 2556 รอยละ 13.68 สำหรับป 2557 รอยละ 31.90 และสำหรับป 2558 ลดลงรอยละ 
13.67 ซึ่งการลดลงของรายไดจากเบี้ยประกันรับสุทธินั้นเปนผลมาจากการลดลงผานชองทางธนาคารเปนหลัก

เบี้ยประกันภัยรับปแรกมีอัตราการเติบโตลดลงที่รอยละ 35 โดยมีเบี้ยประกันภัยปแรกจำนวน 13,626 ลานบาทลดลงจากป 2557 ที่มีเบี้ย
ประกันภัยปแรกจำนวน 19,069 ลานบาท เน4องจากวาในไตรมาสที่ 1 ป 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับจากชองทางธนาคารประเภทชำระเบี้ย
ครั้งเดียวจำนวนมาก ในขณะที่ป 2558 บริษัทเนนการขายแบบประกันที่มีความคุมครองระยะยาว มีการชำระเบี้ยประกันหลายป ทำใหเม4อ
เปรียบเทียบกับป 2557 แลวเบี้ยประกันภัยรับปแรกจึงลดลง

เบี้ยประกันภัยรับรวมของป 2558 จำนวน 44,840 ลานบาท ลดลงรอยละ 13 โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมชองทางธนาคารตอเบี้ยประกันภัย
รับรวมทุกชองทางของป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 และรอยละ 32 สำหรับสัดสวนเบ้ียประกันภัยรับรวมชองทางตัวแทนตอเบ้ียประกันภัย
รับรวมทุกชองทาง ซ่ึงเม4อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอนจะพบวาสัดสวนเบี้ยประกันภัยชองทางธนาคารตอเบี้ยรับรวมลดลง ทั้งนี้เกิด
จากเบี้ยประกันภัยรับปแรกของป 2557 ที่เพิ่มขึ้นในชองทางธนาคารในอัตราการเติบโตที่สูงมาก สงผลใหในป 2557 บริษัทมีสัดสวนเบี้ย
ประกันภัยรับรวมชองทางธนาคารตอเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกชองทางอยูที่รอยละ 71 และชองทางตัวแทนรอยละ 27 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 10,171 ลานบาท มีกำไรจากเงินลงทุน 1,163 ลานบาทและกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมจำนวน 80 ลานบาท
เพิ่มสูงขึ้นจากปกอนหนารอยละ 11 โดยแบงเปนการเพิ่มสูงข้ึนของรายไดจากการลงทุนรอยละ 15 การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการปรับมูลคา
ยุติธรรมรอยละ 211 และการลดลงของกำไรจากเงินลงทุนรอยละ 23 ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการลงทุนสุทธิมีสาเหตุหลักจากสินทรัพย
ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในปปจจุบัน

คาใชจายการรับประกันภัยประกอบดวย เงินสำรองประกันภัย ผลประโยชนจายตามกรมธรรม และคาใชจายในการจัดการผลประโยชน คาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจายการรับประกันภัยอ4น และคา
ใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายการรับประกันภัยป 2558 เทากับ 50,629 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่ 58,240 ลานบาทลดลง
จำนวน 7,611 ลานบาท หรือรอยละ 13

กำไรจากกอนหักภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 1,796 ลานบาทหรือรอยละ 58 โดยในป 2558 บริษัทมีกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 5,018 
ลานบาท  และมีกำไรกอนภาษีเงินไดในป 2557 จำนวน 3,233 ลานบาท แมวาเบี้ยประกันภัยรับปแรกมีอัตราการเติบโตลดลงที่รอยละ 29 
ซึ่งสงผลใหเบี้ยประกันภัยรับสุทธิลดลงรอยละ 14 แตเน4องจากวาบริษัทมีกำไรจากรายไดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 11 ทำใหรายไดรวมของ
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บริษัทลดลงรอยละ 9 ในขณะท่ีคาใชจายในการรับประกันภัยลงลงรอยละ 14 โดยเฉพาะเงินสำรองประกันชีวิตลดลงถึงรอยละ 27 สงผลให
กำไรในป 2558 เพิ่มขึ้น สำหรับคาใชจายภาษีเงินไดป 2558 779 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่ 443 ลานบาท เปนจำนวน 336 ลานบาท
เน4องจากกำไรกอนภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เม4อหักภาษีเงินไดคงเหลือเปนกำไรสำหรับป 2558 4,113 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่ 2,653
ลานบาท จำนวน 1,460 ลานบาท หรือรอยละ 55 หรือคิดเปนกำไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.42 บาทเพิ่มขึ้นจากป 2557 ซึ่งมีกำไรตอหุนขั้น
พื้นฐานเทากับ 1.57 บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีกำไรสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2558 ที่ 2,285 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากกำไรสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2557 ท่ีกำไร 2,266 ลานบาท 
จำนวน 19 ลานบาท หรือรอยละ 1 จากสาเหตุที่กลาวในสวนของงบการเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2558
จำนวน 1.5 ลานบาท จากบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“BLAIB”) ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 99

งบการเงินรวมสำหรับป 2558 ต่ำกวากำไรสำหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5.2 ลานบาทจากการรวม ผลขาดทุนสำหรับปของ
BLAIB

ภาพรวมฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบดวยสินทรัพย 249,577 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 
จากป 2557 ที่มีสินทรัพย 215,588 ลานบาท โดยมีสินทรัพยลงทุนรวม 233,702 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเปนผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ดานหนี้สินและสวนของเจาของ บริษัทมีหน้ีสิน  222,579  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป  2557 จำนวน  32,570 ลานบาทหรือรอยละ 17 รายการ
สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเปน 216,758 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 97 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากป 2557 
30,192 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเติบโตของการดำเนินงานของบริษัทในสวนของการรับประกันชีวิตทำใหบริษัทตองกันเงิน
สำรองเพิ่มขึ้น

ดานสวนของเจาของ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสวนของเจาของ 26,998 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จากป 2557 ท่ีมีสวนของเจาของ 
25,579 ลานบาท รายการที่สำคัญคือ องคประกอบอ4นในสวนของผูถือหุนที่การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมยังไมไดจัดสรร เพิ่มขึ้น 2,787 ลานบาท 
หรือรอยละ 19 สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 232 ลานบาท หรือรอยละ 8 และสวนเกินทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผ4อขายสุทธิจากภาษีลดลง 1,553 ลานบาท หรือรอยละ 28

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยของบริษัทลดลงเล็กนอยประมาณ 2 ลานบาท และหน้ีสินเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 6 ลานบาท 
สงผลใหสวนของเจาของตามงบการเงินรวมต่ำกวาสวนของเจาของตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8 ลานบาท ซึ่งเทากับผลขาดทุน
ที่บริษัทไดบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามที่กลาวในวรรคกำไรสำหรับป 

อัตราสวนทางการเงิน          

อัตราสวนสภาพคลอง

บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ 16.12 วัน 12.56 วัน และ 14.01 วัน ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา
อัตราการหมุนเวียนของเบ้ียประกันภัยคางรับดังกลาว ยังต่ำกวานโยบายของบริษัท ท่ีใหระยะเวลาผอนผันในการชำระเบ้ียเปนเวลา 30-60 วัน 
นอกจากนั้นอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับในแตละปมีความใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการรักษาอัตราในการเรียกชำระเบี้ยประกันของ
บริษัท และการรักษาอัตราความคงอยูตามกรมธรรม
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การวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลงทุนในป 2556 ถึงป 2558 เทากับรอยละ 4.98 รอยละ 5.41 และรอยละ 5.06 ตามลำดับ โดยเฉลี่ย
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูที่ประมาณรอยละ 5 สำหรับป 2558 ที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง เน4องจากสภาวะ
ของดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลงเม4อเปรียบเทียบกับป 2557

อัตรากำไรสุทธิ ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ รอยละ 9.55 รอยละ 4.42 และ รอยละ 7.57 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราสวนในป 2558
เพิ่มขึ้นเม4อเทียบกับป 2557 เกิดจากคาใชจายในสวนของเงินสำรองประกันชีวิตที่มีการปรับตัวลดลง  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ รอยละ 2.78 รอยละ 1.37 และรอยละ 1.77 ตามลำดับ สำหรับ
อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นในป 2558 นี้ มีสาเหตุสำคัญจากกำไรสำหรับปที่เพิ่มขึ้น

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราสวนเงินสำรองตอสินทรัพยรวม ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ 80.35 เทา 82.99 เทา และ 83.68 เทา ตามลำดับ และเม4อ
พิจารณาอัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน ในป 2556 ถึงป 2558 ซึ่งเทากับ 0.88 เทา 0.89 เทา และ 0.96 เทา
ประกอบดวยน้ัน จะเห็นไดวาบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับผูเอาประกัน

2557 25582556

4.42

7.57
9.55

2557 25582556

1.37
1.77

2.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ลงหุ�นอัตรากำไรสุทธิ
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แนวโน�มธุรกิจประกันชีวิตป� 2559

จากประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2559 ที่มีแนวโนมเริ่มฟนตัว และผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในป 2558 คาดการณไดวา
ในป 2559 ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน/อง เน/องจากการถือครองกรมธรรมของคนไทยสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร
ดังน้ันธุรกิจประกันชีวิตจึงมีโอกาสอยางมากในการขยายตัวในตางจังหวัด รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะสงผลให
ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขยายตัวออกไปไดอีก นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ/นๆ ที่เอื้อตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ดังนี้
 1. การทบทวนโครงสรางภาษี การลดหยอนภาษี จะชวยใหเกิดแรงกระตุนใหประชาชนเห็นขอดีของการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และ
  เปนแรงจูงใจท่ีทำใหประชาชนตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงกรมธรรมแบบบำนาญและกรมธรรมแบบเกษียณอายุ 
  นอกจากนี้ ภาครัฐเริ่มพิจารณาในเร/องของการทำใหคนไทยเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ รวมถึงการทำประกันชีวิต
  เน/องจากประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกลาวเพ/อใหการประกัน
  สุขภาพและประกันชีวิตมีสวนชวยแบงเบาคาใชจายดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได ในอนาคต
 2. การเปล่ียนแปลงไลฟสไตลของคน ท่ีเรียกวา Urbanization คือ จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง รายไดตอหัวของคนในประเทศสูงข้ึน 
  จึงทำใหมีการจับจายใชสอยมากข้ึน พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเปล่ียนไป คนตางจังหวัดมีการจับจายใชสอยใกลเคียงคนเมือง 
  ทั้งนี้ โอกาสที่จะทำใหคนตางจังหวัดหันมาเห็นความสำคัญของประกันชีวิตก็มีมากขึ้น ทำใหธุรกิจประกันมีโอกาสที่จะทำตลาดใน
  ตางจังหวัดไดมากยิ่งข้ึน 
 3. การมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน/อง ทำใหคนสวนใหญใหความสำคัญกับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น
 4. คาใชจายในการรักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน/อง ในขณะที่สวัสดิการจากภาครัฐมีรองรับไมเพียงพอ ประชาชนจึงหันมา
  ใหความสนใจในการสรางสวัสดิการคารักษาพยาบาลดวยตนเอง
 5. การวางแผนการเงินสวนบุคคลเร่ิมไดรับกระแสตอบรับจากประชาชนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการวางแผนเกษียณอายุและการวางแผนภาษี
 6. ชองทางธนาคารเปนโอกาสในการขยายธุรกิจที่ดี เน/องจากเปนชองทางที่มีศักยภาพสูง มีฐานลูกคาขนาดใหญและมีสาขาใหบริการ
  ท่ัวประเทศ ไดรับความเช/อถือจากประชาชนโดยเฉพาะตลาดเมือง สงผลใหขนาดและอัตราเติบโตผานชองทางธนาคารมีอยางตอเน/อง
 7. ตลาดเมืองยังมีความตองการสินคาสะสมทรัพยระยะสั้นและระยะกลางสูง สำหรับการแขงขันดานสินคาใหมจะเปนไปเพ/อตอบสนอง
  ความตองการเฉพาะกลุมมากยิ่งข้ึน 
 8. การเพิ่มความสะดวกในการใชบริการของลูกคาที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตหรือไลฟสไตลในปจจุบัน ทั้งบริการกอนและหลังการขาย
  เชน การขยายศูนยบริการลูกคาในศูนยการคาตางๆ และกิจกรรมลูกคาสัมพันธ เปนกลยุทธที่ใชเพ/อการรักษาฐานลูกคาและขยาย
  ลูกคาใหมในอนาคต
 9. การใชส/อออนไลน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตางๆ ในปจจุบัน ทำใหสามารถส/อสารไดตรงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว และ
  กวางขวางมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนถึงวัยทำงาน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก
 10. มีการใชเทคโนโลยีเพ/อสนับสนุนการขาย ตั้งแตการเก็บขอมูลลูกคาและผูมุงหวัง การพิจารณารับประกัน การแจงผลอนุมัติ การให
  บริการดานสินไหม และกิจกรรมลูกคาตาง ๆ 

จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลตอแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตดังนี้
 1. ผลิตภัณฑ: มีแนวโนมออกแบบประกันที่เนนการออมระยะยาวหรือออมเพ/อเกษียณอายุ ที่มุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคา
  ในกลุมชวงอายุ 30 ข้ึนไป รวมถึงมีแนวโนมออกแบบแบบประกันที่เหมาะสมสำหรับกลุมลูกคาใน AEC เพ/อขยายฐานลูกคาในอนาคต
  นอกจากนี้แบบประกันที่เนนการออมระยะสั้นแตใหผลตอบแทนสูงก็เปนผลิตภัณฑที่นWาสนใจ และเปนที่ตองการของตลาดเน/องจาก
  ดอกเบี้ยยังคงอยูในระดับต่ำ
 2. ชองทาง: ชองทางตัวแทนเทคโนโลยีไดถูกนำมาพัฒนาศักยภาพของตัวแทน โดยสามารถตอบสนองตอลูกคาในยุคดิจิตอลที่มักจะ
  เช/อมตอกับอินเตอรเน็ต ทุกท่ี ทุกเวลา ทำใหสามารถใหบริการลูกคาที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมและติดตอส/อสาร
  ในยุคนี้ นอกจากนี้ตัวแทนจะสามารถใหคำปรึกษาและใหคำแนะนำดานการวางแผนทางการเงินในอนาคตใหแกลูกคาได ในขณะที่
  ชองทางธนาคารจะเนนความสำคัญกับการใหรายละเอียดแกลูกคาและบริการหลังการขายมากขึ้น เพ/อใหลูกคามีความเขาใจในแบบ
  ประกันเปนอยางดี และลดจำนวนขอรองเรียน 

91บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



 3. การบริการ: การบริการจะเริ่มปรับรูปแบบเปนการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มากยิ่งข้ึน ลูกคาสามารถทำธุรกรรม
  ทุกอยางใหเสร็จส้ินได ในจุดบริการเดียว รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทสำคัญ ทำใหมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ ในสมารทโฟน 
  แท็บเล็ต และอ/นๆ ซ่ึงสามารถใหบริการลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็วและงาย เพียงแคลูกคาใชปลายนิ้วสัมผัส
 4. การบริหาร: บริษัทประกันชีวิตจะเตรียมความพรอมสำหรับสังคมดิจิตอลและสังคมผูสูงอายุอีกในไมกี่ปขางหนา บริษัทจะรูเทาทัน
  ความตองการของลูกคา และออกแบบผลิตภัณฑและบริการเพ/อใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชชีวิตของลูกคา นอกจากนี้หลายๆ บริษัท
  ยังจะใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพ/อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน อันจะเปนรากฐานใหตัวบริษัท
  มั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืนเชนกัน
 5. ระเบียบขอบังคับ: ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสอดคลองกับนโยบายและกฎระเบียบตางๆ พรอมกับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
  ประกันชีวิต ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยกำหนดนโยบายไววา จะเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันทุกชองทาง สงเสริมการพัฒนา
  ธุรกิจประกันชีวิตใหมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเปาป 2558 จะมีผูถือกรมธรรมเปน 40% ของประชากรทั้งประเทศ 
  ขณะเดียวกันก็รวมกับ คปภ. ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑบางอยางที่เปนอุปสรรค

92 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ประจำป� 2558

เรียน ทานผูถือหุน

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดม่ันในวิสัยทัศนและหลักการ
ในการสรางความมั่นคงพื้นฐานแกประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบจรรยาบรรณและการบริหารจัดการที่ดี โดยที่
คณะกรรมการใหความสำคัญ จึงกำหนดใหจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเปนนโยบายหลักของบริษัท และมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการและจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งดานการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและการประเมินผล 
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ มีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในสภาวการณปจจุบัน
โดยมุงหวังสรางความเช:อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

  ในป 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ไดดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดำเนินงานและโครงสรางการบริหารงานในปจจุบัน ประกอบกับแนวทางจากหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด และสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพ:อเปนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตาม
โครงการ CGR ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้

  1.  เสนอนโยบาย และออกระเบียบปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  2.  ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ:อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลและขอเสนอแนะของ
    สถาบันหรือหนJวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 
    2.1  ทบทวน แกไข ปรับปรุงนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติการใชขอมูลภายในและการซ้ือขาย
       หลักทรัพย
    2.2  ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    2.3  ทบทวน แกไข ปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทน
  3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงาน
    ตอคณะกรรมการบริษัท

  จากการท่ีบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด เปนผลใหบริษัทไดรับรางวัลและการประเมินจากองคกรตางๆ ดังนี้

  1.  รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเดน อันดับ 3 ประจำป 2557 (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดโดย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
  2.  การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไดรับการ
    จัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ในระดับ “ดีมาก” หรือ
    “4 ดาว”
  3.  การประเมินระดับการพัฒนาความย่ังยืน โดยสถาบันไทยพัฒน 
    3.1  การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทไดรับการประเมินในระดับ 4 Certified 
       ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบ
    3.2  รางวัล “ESG 100” 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจดานส่ิงแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล 
       (Environmental, Social and Governance: ESG) เพ:อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับผูลงทุนที่พิจารณาเร:อง
       ความนJาเช:อถือ โปรงใส เปนพ้ืนฐาน และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

(นางคมคาย  ธูสรานนท�)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทใหความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวย
ความซ)อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งชวยสรางความเช)อมั่นและสรางความมั่นใจแกผูถือหุน ผูมี
สวนไดเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแนวปฏิบัติที ่ดีตาม 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ)อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ อันประกอบดวย
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีและภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความรูความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบ 
 ภายใตกฎระเบียบรวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร
3. Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย และมีคำอธิบายได
4. Transparency ความโปรงใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส แกผูเกี่ยวของทุกฝาย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบรวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร และมีแนวประพฤติปฏิบัติ
 ทางธุรกิจที่ซ)อสัตยเปนมิตรและยุติธรรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบตอสังคม

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 6 หมวด ดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของผูถือหุน จะไมกระทำการใดๆ อันเปน
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิของตน อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุนตามกฎหมาย      
 สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามกฎหมาย เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและ
 ขอบังคับบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูสอบบัญชี และสิทธิในการเขารวมประชุม
 ผูถือหุน เปนตน นอกจากน้ียังมีสิทธิรับรูขาวสารตางๆ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท

2. การใหสิทธิตอผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน
กอนการประชุมผูถือหุน
- ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 เม)อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุน
 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนการประชุม 21 วัน พรอมดวยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงาน
 การประชุมผูถือหุนคร้ังท่ีผานมา รายงานประจำป แนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะของผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
 เปนตน เพ)อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทไดลงประกาศการจัดการประชุมใน
 หนังสือพิมพ และไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซตของบริษัท (www.bangkoklife.com) อีกท้ัง บริษัทไมมีการเพ่ิมวาระอ)นๆ ท่ีไมได
 ระบุไว ในหนังสือนัดประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
- บริษัทใหสิทธิผูถือหุนสงคำถามเพ)อสอบถามขอมูลในวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 
- บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยไดกำหนดวาระการประชุมไวเปนเร)องๆ อยางชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค เหตุผล และ
 ความเห็นของกรรมการของแตละวาระ ยกตัวอยางเชน
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 1) วาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ มีการระบุช�อ พรอมประวัติยอของกรรมการแตละคนที่จะเสนอแตงตั้ง  
 2) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีรายละเอียดช�อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณความสามารถของผูสอบบัญชี รวมทั้งประเด็น
  เก่ียวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการของผูสอบบัญชีไว ใหชัดเจน 
 3) วาระอนุมัติจายเงินปนผล มีการเปดเผยนโยบายการจายเงินปนผล จำนวนเงินปนผลที่เสนอจาย อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมทั้ง
  เหตุผลและขอมูลประกอบการพิจารณา

วันประชุมผูถือหุน
- บริษัทมีการอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนได ใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ีโดยจัดสถานท่ีประชุมใหเหมาะสมสะดวก
 แกการเดินทางและใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
 บุคคลอ�นๆ เขารวมประชุมและออกเสียงแทนได 
- ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผูถือหุนจะไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม พรอมทั้ง
 บริษัทใชเทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผูถือหุนและระบบการนับคะแนนดวยบารโคด (Barcode) เพ�อใหเกิดความถูกตองและรวดเร็ว
 สามารถแจงผลการลงคะแนนใหผูถือหุนไดทราบทันที และมีบุคคลที่เปนอิสระเขารวมสังเกตการณ เพ�อตรวจสอบการประชุมใหเปนไป
 อยางถูกตอง
- ในการประชุมผูถือหุน เลขานุการบริษัทไดกลาวชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจน
 ตัวอยางเชน ในวาระการแตงตั้งกรรมการ ประธานคณะกรรมการจะเสนอช�อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และจะ
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกอนการลงคะแนนเสียง หลังจากทุกคนไดลงคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอย
 แลว ประธานคณะกรรมการจะเปดเผยผลสรุปการนับคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ทันทีในหองประชุม
- บริษัทใหสิทธิผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
- คณะกรรมการและผูบริหารใหความสำคัญในการเขารวมประชุม เวนแตติดภารกิจสำคัญจนไมสามารถเขารวมประชุมได ท้ังน้ี ในการประชุม
 สามัญผูถือหุนประจำป 2558 เม�อวันพุธท่ี 29 เมษายน 2558 มีกรรมการเขารวมประชุม 14 ทาน และอีก 1 ทานติดภารกิจ ท้ังน้ี กรรมการ
 ผูจัดการใหญและผูบริหารรวมช้ีแจงตอบขอซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทไดเชิญ คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน
 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เขารวมประชุมเพ�อตอบขอซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติ
 งบการเงิน สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเชิญ คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากสำนักงานกฎหมาย
 คนงึ แอนด พารทเนอรส จำกัด เขามาทำหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท

หลังวันประชุมผูถือหุน
- บริษัทเปดเผยคะแนนเสียงอยางชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยเปดเผยหลังการประชุมเสร็จส้ิน
 ผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทอยางชาในวันทำการถัดไป
- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ซึ่งเผยแพรบนเว็บไซตบริษัท โดยรายงานการประชุมได
 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดำเนินการประชุม รวมถึงบันทึกคำถามคำตอบ
 และผลการลงคะแนนในแตละวาระ อีกทั้งบันทึกรายช�อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ ผูถือ
หุนประเภทสถาบัน และผูถือหุนสวนนอย โดยสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุน
เปนไปอยางเหมาะสม ดวยเช�อวาเปนปจจัยสำคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่คุมครองปองกันการ
ละเมิดสิทธิของผูถือหุน กำกับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้

1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
- บริษัทไดกำหนดใหมีการใหขอมูล ระเบียบ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจนและเพียงพอแกผูถือหุนเพ�อ
 พิจารณากอนการประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน นอกจากน้ี บริษัทไดนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับสมบูรณบนเว็บไซต
 ของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- คณะกรรมการดูแลใหบริษัทแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใช ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
 ลงคะแนนแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง
- ในการประชุมผูถือหุน กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใดตองแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบและตองงดเวนการมีสวนรวมในการ
 ประชุมพิจารณาวาระนั้น
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะ
เสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอช,อบุคคลเพ,อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอน
วันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยมีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการพิจารณาเปดเผยบนเว็บไซตบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช,อบุคคลเพ,อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ในระหวางวันที่ 29 กันยายน - 
31 ธันวาคม 2557 เผยแพรทางเว็บไซตที่ www.bangkoklife.com และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

3. การใชขอมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย
คณะกรรมการไดกำหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพยเปนลายลักษณอักษรและแจงบุคคลท่ีเก่ียวของไดทราบ
โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

 1) การรักษาความลับ และการใชขอมูลภายใน
  -  ใหระมัดระวังรักษาขอมูลภายในของบริษัทใหเปนความลับเสมอโดยการเก็บรักษาในสถานที่จัดเก็บหรือในระบบคอมพิวเตอร และ
    เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย และการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก
  -  หามนำขอมูลภายในไปใชเพ,อการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บุคคลที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก

 2) การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพย
  -  หามกรรมการ ผูบริหาร ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ ผูบริหารฝายบัญชี ผูบริหารฝายคณิตศาสตร และบุคคลที่เก่ียวของ กระทำการ
    ซ้ือขาย โอน รับโอนหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 30 วันกอนการเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลภายในตอสาธารณชน
    และ 1 วันหลังการเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลภายในตอสาธารณชน เน,องจากการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา
    ท่ีบริษัทจะมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
  -  กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานตอ
    สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทภายใน 
    3 วัน นับจากมีการเปล่ียนแปลง

4. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการดูแลรายการเกี่ยวโยงที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบเพ,อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการ
กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ,อประโยชนสวนตน 

 1) รายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน
  รายการนี้จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกันนั้น
  ท้ังน้ี การอนุมัติการทำรายการระหวางกันจะคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และ
  ราคาตลาด กรณีกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในกับผลประโยชนในเร,องท่ีกำลังพิจารณาผูมีสวนไดเสียน้ันตองไมเขารวมประชุม 
  และงดออกเสียง ทั้งนี้เพ,อความเปนธรรมและเพ,อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ซ่ึงหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ
  ประกาศ คำสั่ง ขอกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
  ประเทศไทย

 2) การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 
  บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ รวมท้ังกรรมการและผูบริหาร
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  เขาใหม ตองจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียตามแบบท่ีคณะกรรมการเห็นชอบใหแกเลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนับจากท่ีไดรับตำแหน(ง 
  และเม)อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลตองแจงเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูล และใหเลขานุการบริษัท
  สำเนาใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรายงาน

หมวดที่ 3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพ)อใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี มีการกำหนดเปนแนวทางที่ตองปฏิบัติเพ)อตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสียแตละกลุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนใน “จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ” พรอมทั้งไดเผยแพรและรณรงคให
คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สำคัญของทุกคน 
นอกจากนี้ บริษัทมีแนวนโยบายตางๆ โดยตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่จะชวย
สงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน 

1. บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
ผูถือหุน 
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียม คำนึงถึงสิทธิผูถือหุน เปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง และทันกาล
- ผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารของบริษัท เชน ขอมูลรายงานงบการเงินประจำป ขอมูลการประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value) 
 ขอมูลองคกร ขอมูลผลิตภัณฑ ขาวสารและกิจกรรมของบริษัท บนพ้ืนฐานขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอ มีชองทางในการเขาถึงขอมูล
 โดยงาย

ลูกคา/ผูถือกรมธรรม 
ใหบริการและรักษาประโยชนตอลูกคา/ผูถือกรมธรรม
- บริษัทมุงม่ันในการพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน โดยการออกผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม มีการแนะนำ
 ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมแกลูกคา รวมถึงการใหคำแนะนำและบริการลูกคาอยางมืออาชีพท้ังในดานการรับประกันชีวิต และการจาย
 เงินผลประโยชนจากกรมธรรม
- บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางหลักประกันความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคา โดยการใหคำปรึกษาดานการวางแผนทางการเงินอยาง
 รอบดานเพ)อใหเกิดความสมดุลระหวางการสรางความมั่นคงทางการเงิน และการดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ผานที่ปรึกษาทางการเงิน 
 ที่ปรึกษาประกันชีวิต คูคา และพนักงานท่ีจริงใจ
- บริษัทเนนย้ำใหพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ำเสมอ และรักษาผลประโยชนของ
 ลูกคา/ผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับของลูกคา/ผูถือกรมธรรม
- บริษัทยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง สิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
 อยางเปนธรรม โดยจัดใหมีระบบจัดการขอรองเรียนเพ)อแกไขเร)องรองเรียนดวยความยุติธรรม และมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน
 นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการลูกคา ที่จะคอยดูแลใหความชวยเหลือเม)อลูกคาประสบปญหา เพ)อตอบสนองความตองการและสรางความ
 พึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา

พนักงานและผูบริหาร 
สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความรูสม่ำเสมอ โดยมีการใหคาวิชา เชน Loma, CFA®, CFP® และ Fellew นักคณิตศาสตร เปนตน มีกิจกรรมของ
ชมรม ใหทุนการศึกษา มีโครงการสปาใจ ตักบาตรทำบุญ เปนตน
- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมแบงแยก เช้ือชาติ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ สถานศึกษา
- บริษัทจัดใหมีการพัฒนาพนักงานเชน ใหทุนการศึกษา การฝกอบรม การสัมมนา อันจะทำใหพนักงานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
 มีประสิทธิภาพในการทำงานสงผลใหบริษัท มีความมั่นคงอยางยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทยังมีการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่
 เหมาะสมใหแกพนักงานเพ)อเปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายในการสรางจิตสำนึกใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนใหเกิด
 ประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเน)อง
- บริษัทใหความสำคัญดานความปลอดภัยแกพนักงาน มีการจัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยในสถานประกอบการใหกับพนักงานและ
 ผูบริหารเปนประจำ อีกทั้งในกรณีพนักงานสาขาที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (สาขาปตตานี ยะลา และเบตง) โดยใหปดเวลา
 ทำการแตกตางจากสาขาอ)นๆ กอน 30 นาที และหยุดทำการวันเสาร
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทจัดใหมีน้ำด�มที่สะอาด หองสุขอนามัยที่เพียงพอ หองพยาบาล รวมทั้งจัดใหมีพยาบาลและแพทยคอยดูแลพนักงาน นอกจากนั้นยัง
 จัดใหมีการทำความสะอาดสำนักงานเพ�อใหเกิดสุขอนามัยที่ดี
- ในป 2558 บริษัทมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งภายในและภายนอก เรียนผานระบบออนไลน ตลอดจนการสงไปสัมมนา ดูงาน
 ตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 248 หลักสูตร จำนวนชั่วโมงในการอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 32.29 ชั่วโมง หรือคิดเปน 5.38 วัน/คน/ป 
 (6 ช่ัวโมงการอบรมคิดเปน 1 วัน) มีคาใชจายในการอบรมเปนจำนวนเงินกวา 11,610,101 บาท 

 นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมการจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management) 
 สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณความรูผานกระบวนการตางๆ เพ�อพัฒนาไปสู
 การเปนองคกรแหงการเรียนรู ในอนาคต

ตัวแทนประกันชีวิต / ที่ปรึกษาการเงิน
พัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผานกระบวนการฝกอบรมและพัฒนาความพรอม เนนย้ำจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต
- บริษัทสงเสริมพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน ผูท่ีเปนสวนสำคัญตอธุรกิจใหมีความเติบโต กาวหนาและมีความม่ันคงในอาชีพ 
 นอกจากน้ียังมีการพัฒนาศักยภาพดานตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินอยางตอเน�องสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 มีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพ�อใหตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสามารถนำเสนอตอลูกคาไดอยางครอบคลุม 

คูคา / พันธมิตรธุรกิจ 
สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูของคูคาและพันธมิตรธุรกิจใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บริษัทใหความสำคัญกับคูคาในทางธุรกิจของบริษัทโดยเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติวาเปนคูคารายใหญหรือรายเล็ก และสรางความสัมพันธ
 ที่ดีอยางสม่ำเสมอ
- บริษัทดูแลพันธมิตรธุรกิจทั้งในเร�องผลตอบแทนที่ไดรับ การพัฒนาขีดความสามารถ การอบรมใหความรู การชวยเหลือในลักษณะเอื้อ
 ประโยชนซ่ึงกันและกันเพ�อผลประโยชนทางธุรกิจโดยรวม
- ในป 2558 บริษัทจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการดานทักษะการขาย ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ และกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธอันดีของคูคา
 และพันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก
 • การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการดานตางๆ ท่ัวประเทศตลอดป 2558
 • การจัดสัมมนาใหความรูแกประชาชนทางการเงินท่ัวไปผานโครงการ Beyond Life Club ทุกเดือน

 กิจกรรมออกบูธในงานมหกรรมทางการเงิน โดยนำเสนอบริการวางแผนการเงินรอบดาน และผลิตภัณฑในการวางแผนการเงินจากบริษัท
 พันธมิตรทางธุรกิจ
 • งานมหกรรมการเงินมันน่ี เอ็กซโป (Money Expo) ท่ัวประเทศ
 • งานวันประกันชีวิตแหงชาติ คร้ังท่ี 16
 • งาน SET in the City
 • งานไทยแลนด สมารท มันน่ี (Thailand Smart Money)

คูแขงทางการคา 
แขงขันอยางเปนธรรมดวยวิธีสุจริต
- บริษัทละเวนการโฆษณาหรือการใหขาวสารตอส�อมวลชนที่บิดเบือนความจริง หรือเปนการใหรายหรือโจมตีคูแขงขันทางการคาไมวา
 โดยทางตรงหรือทางออม
- บริษัทไมแสวงหาขอมูล ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต 
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- บริษัทสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และยึดถือกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
- บริษัทไมทำความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจำกัดการแขงขันทางการคา 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนกิจกรรมเพ/อสรางความมั่นคงทางการเงิน การดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ และการรักษาส่ิงแวดลอม
- บริษัทกำหนดนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและการชวยเหลือสังคม โดยถือเปนสวนหน่ึงของแผนธุรกิจของบริษัทเพ/อดำเนินกิจกรรมใหเกิด
 ประโยชนอยางสม่ำเสมอและตอเน/อง
- บริษัทมุงมั่นสนับสนุนและชวยเหลือสังคม ชุมชนในดานการศึกษาอยางตอเน/อง โดยอาศัยความรวมมือจากพนักงานของบริษัทในการทำ
 กิจกรรมตางๆ
- บริษัทสงเสริม รักษา และธำรงไวซ่ึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติ โดยใหความรวมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมตางๆ
 ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ/อประโยชนของชุมชนและสังคมโดยรวม
- บริษัทดำเนินการในการใหความรูดานตางๆ ที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางสม่ำเสมอเพ/อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน
- บริษัทคำนึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหเกิดผลกระทบดานความเสียหายตอสังคม ส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด
- บริษัทสนับสนุนลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานของบริษัทในการลดใชพลังงาน

 สำหรับในป 2558 บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ/อสงเสริมการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ในหัวขอ “การดำเนินกิจกรรมเพ/อสังคม” 
 ในรายงานประจำป หนา 74)

2. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร แจงเบาะแส ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะ (Whistle Blower)
ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง ผานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ/อพิจารณาตรวจสอบหาขอเท็จจริง รวมท้ังกำหนดมาตรการคุมครองและปกปองผูแจงเบาะแส

ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน

เร่ือง ส�งถึง ช�องทางการติดต�อ

ศูนยบริการลูกคา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8888 กด 6 หรือ  
csc@bangkoklife.com

ฝายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8230 หรือ
audit_committee@bangkoklife.com

สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8861 หรือ
supaporn.tip@bangkoklife.com 

การฉอฉล การทุจริต หรือการกระทำ
ที่สงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม
ถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การใหบริการ ผลิตภัณฑประกันชีวิต 
หรือตัวแทนประกันชีวิต

99บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยผูแจงเบาะแส/ผูรองเรียนควรใหขอมูลที่ชัดเจน ช�อผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ รายละเอียด
ของเหตุการณ หมายเลขโทรศัพทหรือ Email (ถามี) ที่สามารถติดตอกลับเพ�อที่ผูดำเนินการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เพ�อประโยชนใน
การตรวจสอบ สืบสวนขอเท็จจริง ทั้งนี้ในป 2558 ไมปรากฏวามีขอรองเรียนในเร�องดังกลาวขางตน

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
เพ�อเปนการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน หรือผูที่ใหขอมูล ที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดช�อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผูรองเรียนหรือผู ใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผู ใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจำกัดเฉพาะผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจสอบเร�องรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได

3. การตอตานการทุจริต 
 - บริษัทไดแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition) 
 - บริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรองเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” จากคณะกรรมการแนว
  รวมปฏิบัติฯ จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเปนรางวัลเกียรติยศแหงคุณธรรม 
  จริยธรรมและความซ�อสัตยสุจริต และไดรับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน ในการตอตานการทุจริต
  คอรรัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ระดับ 4 Certified คือ แสดงใหเห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทาน
  ความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริต ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ “บริษัทไมยอมรับการใหหรือการรับ
  ของขวัญ หรือผลประโยชนอ�นใด ท่ีมีเจตนาจูงใจใหกระทำการใดๆ เพ�อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย” นอกจากน้ี 
  บริษัทยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบการตอตานการทุจริต รวมถึงมีการส�อสารผานการอบรมและผานเว็บไซตของบริษัท
  ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 - ปจจุบันบริษัทใหทุกฝายงานระบุและประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เพ�อใหฝายบริหารความเสี่ยงสามารถกำหนดแนวทาง
  การจัดการความเสี่ยงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมอยางตอเน�อง ฝายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหนาที่รับ
  ผิดชอบในการกำหนดแนวทางติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ใหภาพรวมอยูใน
  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รวบรวมขอมูลใหฝายตรวจสอบในเบื้องตนหากพบกรณีตองสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระทำทุจริต 
  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมใหความรูเร�องการปองกันการทุจริต การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุน
  ทางการเงินแกการกอการราย เปนตน ฝายตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในรวมถึงความเสี่ยง
  จากการทุจริต โดยไดมีการประเมินและตรวจสอบอยางเหมาะสม 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน ถูกตอง ครบถวน  
ทันเวลา ตามขอกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนQาเช�อถือ นอกจากนี้ยังมีหนQวยงานนักลงทุนสัมพันธเพ�อส�อสาร
กับบุคคลภายนอกภายใตหลักการที่วาขอมูลที่ใหเปนขอมูลที่ไดเปดเผยตอสาธารณะแลว ซึ่งเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินงาน
และเปนการสรางความเช�อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย

1. ชองทางการส'อสารและเผยแพรขอมูลของบริษัท
 1) ส�ออิเล็กทรอนิกส (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  บริษัทเปดเผยขอมูลสำคัญๆ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานชองทางนี้เปนชองทางหลัก ทั้งฉบับภาษาไทย
  และภาษาอังกฤษ ในการเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการของบริษัท เพ�อใหผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถเขาถึงขอมูล
  ของบริษัทไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน 
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 2) รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
  คณะกรรมการจัดใหมีการทำรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่เปดเผยขอมูลที่มีความ
`  ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ�อสะทอนใหเห็นถึงขอมูลที่เปนประโยชน
  สำหรับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา 

 3) เว็บไซตบริษัท www.bangkoklife.com 
  คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการส�อสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผานทางเว็บไซตบริษัททั้งภาษาไทยและ
  ภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพ�อใหครอบคลุม ครบถวน และเปน
  ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ

 4) ชองทางนักลงทุนสัมพันธ
  คณะกรรมการไดจัดใหมีสวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพ�อทำหนาที่ในการใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารความ
  เคล�อนไหวของบริษัทท่ีเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของทุกกลุม ท้ังผูลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะหหลักทรัพย 
  ผูจัดการกองทุนทั้งในและตางประเทศ ทั้งจากการตอบคำถามโดยตรงทางโทรศัพท อีเมล หรือผานกิจกรรมอ�นๆ นอกจากนี้ยัง
  รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เชน การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะผูบริหาร การประชุมผูถือหุน
  เปนตน

2. การเปดเผยงบการเงินและคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาว
 จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบตัิอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง 
 และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่สอบทานรายงาน
 ทางการเงินของบริษัทใหมีการจัดทำอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไป และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอโดย
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร�องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว ในรายงานประจำป 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�อสัตยสุจริต 
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมไดเปนกรรมการ
ในบริษัทอ�นท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท รวมถึงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเปนมืออาชีพ และดำรงตำแหนQงกรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัทเพียงแหงเดียว เพ�อใหมีเวลาเพียงพอในการดูแลธุรกิจของบริษัท

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
 1) บริษัทมีการกำหนดโครงสรางคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความ
  สามารถเฉพาะดานและมีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ และมีกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝายจัดการ
  ไดอยางอิสระ
 2) บริษัทมีกระบวนการโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยตองมีคุณสมบัติเหมาะสม
  เพ�อใหกรรมการอิสระมีความเห็นเปนอสิระอยางแทจริง  
 3) บริษัทมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ�อทำหนาที่แนะนำดานกฎเกณฑตางๆ ใหแกคณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรม
  ของคณะกรรมการ รวมท้ังมีการประสานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
 4) การแตงต้ังกรรมการดำเนินการดวยความโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการ
  และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพ�อนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนลงมติและกำหนดใหมีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทมีการ
  กำหนดนโยบายใหกรรมการของบริษัทตองมีอายุไมเกิน 75  ป
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5.2 บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
 บริษัทไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไว ในรายงานประจำปฉบับนี้ (ดูขอมูล
 เพ่ิมเติมได ในหัวขอ “โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ” ในรายงานประจำป หนา 54)

5.3 การประชุมคณะกรรมการ
 1) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเปนการลวงหนาเพ�อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวม
  ประชุมได โดยกำหนดใหมีการประชุม 6 คร้ังตอป และคณะกรรมการตองเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนคร้ังที่ประชุม
 2) องคประชุมคณะกรรมการขณะที่พิจารณาลงมติในวาระการประชุมใดตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
  ทั้งหมด  
 3) เอกสารประกอบการประชุมดำเนินการจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการกอนการประชุม
 4) คณะกรรมการบริษัทจัดสรรเวลาการประชุมใหเพียงพอตอการพิจารณาของกรรมการ และสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการใหญเชิญ
  ผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ�อใหสารสนเทศและรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวของกับปญหาโดยตรง 
 5) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการใหญ เลขานุการบริษัท ผูบริหารหรือจากบุคคลอ�น
  ที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนดไว
 6) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมรวมกันตามความจำเปนเพ�ออภิปรายปญหาตางๆ
  เก่ียวกับการจัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและใหแจงกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ในหัวขอ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท” ในรายงานประจำปหนา 56)

5.5 คาตอบแทน  
 บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ�อพิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบและอัตราการจายคาตอบแทนของกรรมการ
 และกรรมการผูจัดการใหญ จากความรูความสามารถและความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และการเติบโต
 ทางผลกำไรของบริษัท นำเสนอความเห็นตอคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี (ดูขอมูลเพิ่มเติมได ใน
 หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการ” ในรายงานประจำปหนา 65)

 1) การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับกรรมการ  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการจากความรู
  ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของ
  บริษัท และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันนำในตลาด
  หลักทรัพยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ�อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนำเสนอ
  ที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ 

 2) การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับผูบริหารระดับสูง  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทารอง
  ผูจัดการใหญ เพ�อกำหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
  การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน
  การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหดีขึ้นในแตละป เพ�อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
  ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเปนผูส�อสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการใหญทราบ
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5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 1) คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหาร โดยมีการใหความรูแกกรรมการใหมเก่ียวกับบทบาทของกรรมการและ
  ลักษณะธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหมีการใหความรูแกผูบริหารและผูที่เก่ียวของในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง
  การสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ในหัวขอ
  “การพัฒนากรรมการบริษัท” ในรายงานประจำปหนา 56)
 2) ทุกคร้ังที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการดำเนินการจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงการจัด
  แนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
 3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนรวมกับฝายจัดการดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอด
  ตำแหนQงของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง โดยกำหนดลักษณะของผูดำรงตำแหนQง และประเมินความพรอมของผูบริหาร
  ที่ไดรับการพิจารณาและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทราบ

หมวด 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จริยธรรมและจรรยาบรรณเปนการกำหนดมาตรฐานความประพฤติและการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน ท่ีควรปฏิบัติใหเปนแบบอยางตามท่ีกำหนดไว และเพ�อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ�อใหเปนที่ยอมรับ เกิดความศรัทธาของสังคม
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
1. การเคารพตอกฎหมาย
การดำเนินงานของบริษัทตองอยูภายใตขอกำหนดของกฎหมาย และดำรงไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับเจาหนาที่ของหนQวยงานที่กำกับดูแลบริษัท 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ถือเปนเร�องสำคัญในการประกอบกิจการ พนักงานทุกคนควรเคารพตอกฎหมายเพ�อความ
เปนระเบียบและความสงบของสังคม

2. การเคารพตอสิทธิของบุคคลและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทุกคนยึดม่ันในสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด ตลอดจนเคารพตอสิทธิของบุคคลอ�นท้ังในองคกร
และในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดสิทธิผูอ�น ไมกล่ันแกลงหรือขมเหงผูอ�น รวมถึงการไมลวงละเมิด
ทางเพศ นอกจากน้ันตองปฏิบัติตอบุคคลอ�นอยางเทาเทียมกัน

3. การดำเนินการดานการเมือง
บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริษัทเปนองคกรที่เปนกลางทางการเมืองและเคารพ
ตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพนักงาน  การตัดสินใจของพนักงานท่ีจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยการอุทิศ
เวลาสวนตัวนอกเวลาทำงานสามารถกระทำได และใหถือวาการดำเนินการทั้งหมดเปนการตัดสินใจโดยสวนตัวของพนักงานผูนั้นเอง

4. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดเสีย
พนักงานของบริษัทตองปฏิบัติงานดวยความถูกตองโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับ
ผลประโยชนบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการมีสวนไดเสียของตนเองกับงานที่ตองปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตองไมยอมใหเหตุผลในสวนของตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทำใหเบี่ยงเบนไปจากหลักการขางตน

5. การรักษาขอมูลและการใชขอมูลบริษัท
พนักงานทุกคนของบริษัทมีหนาท่ีในการเก็บรักษาขอมูลความลับจากการประกอบธุรกิจของบริษัท พึงงดเวนการส�อสารขอมูลบริษัทท่ีเปนความลับ
และเปนขอมูลที่ยังไมไดเผยแพรตอสาธารณะซ่ึงหากมีการเปดเผยจะทำใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัทไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
รวมถึงขอมูลสวนตัวของพนักงาน

6. การแขงขันทางการคา
บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและความซ�อสัตยในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการแขงขันที่เปนธรรมและไมใชวิธี
การใดๆ ที่ไมถูกตองปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา
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7. ลูกคา / ผูถือกรมธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคาดวยการปกปองคุณคาชีวิต พรอมทั้งใหคำแนะนำดานการวางแผนการเงิน
อยางรอบดาน แนะนำผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแกลูกคาและครอบครัว ดวยการบริการที่ประทับใจผานที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต 
คูคา และพนักงาน เพ�อใหลูกคาไดมีหลักประกันและมีการเสริมสรางฐานะควบคูกันไป ทำใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตไดอยางมั่นคงและ
มีความสุขอยางย่ังยืน

8. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทมุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตาม
หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ�อใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกในเร�องความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตลอดจนการลดการ
ใชพลังงาน พนักงานพึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคมในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางตอเน�อง

9. พนักงาน
พนักงานของบริษัทถือเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงตองปฏิบัติตอพนักงานทุกคน
ดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติและเคารพในความเปนพนักงาน โดยบริษัทจายคาตอบแทนจัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพ�อเปนการ
ตอบแทนใหแกพนักงานรวมทั้งสงเสริมใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรูอันจะทำใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนั้น
พนักงานยังตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางสุดความสามารถ มีความขยันและกระตือรือรนอยูเสมอ

10. การรับหรือการใหของขวัญ
บริษัทมุงม่ันในการสรางความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับลูกคา คูคา และผูทำธุรกิจรวมกับบริษัท ภาพลักษณที่ดียอมเปนรากฐานสำคัญ สำหรับ
การสรางความสัมพันธดังกลาวดังนั้น การรับหรือการใหทรัพยสิน สิ่งของเพ�อเปนของขวัญอันเปนการใหตามประเพณีสามารถกระทำได แตก็
ควรระมัดระวังการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไม
ประสงคใหพนักงานรับของขวัญที่มีมูลคาสูงหรือเปนกรณีที่อาจทำใหเกิดภาพลักษณของการเกื้อหนุน หรือการมีพันธะตอกันและอาจเขาขาย
ในลักษณะของการรับสินบน

11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริษัทใหความสำคัญในดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและสังคมอยางตอเน�อง รวมถึงปลูกจิตสำนึกดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยแกพนักงานและสังคมโดยจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟ และวตัถุระเบิด การปองกันฟาผา การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดซอมหนีไฟ โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดาน
การปองกันภัยดูแลระหวางการฝกซอม

12. ทรัพยสินทางปญญา
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการกำหนด หามมิใหมีการติดตั้ง หรือนำ หรือ
ใช โปรแกรมคอมพิวเตอร อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ�นกับเคร�องคอมพิวเตอรของบริษัท และหามนำโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอ�นมาใชเกี่ยวกับงานของบริษัท

13. การส'อสาร
การส�อสารของบริษัทไมวาจะเปนการส�อสารผานชองทางส�อส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต หรือชองทางการส�อสารอ�นตองเปนการส�อสาร
ท่ีเปนความจริง มีความเขาใจงายและชัดเจน โดยละเวนการส�อสารท่ีเปนเท็จ หรือท่ีอาจกอใหเกิดการเขาใจผิด หรือการใหขาวสารตอส�อมวลชน
ที่บิดเบือน หรือใหรายปายสีคูแขงขันไมวาทางตรงหรือทางออม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป� 2558

เรียน ทานผูถือหุน

  คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ซ่ึงทุกทานมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินเปนอยางดี 
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเปนอิสระ
อยางเพียงพอ โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เก่ียวของ ตลอดจนได ใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
เพ�อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน

  ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ินจำนวน 5 คร้ัง มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบถวนทุกคร้ัง 
มีการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพ�อรวมเสนอขอมูล หารือ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวของ
สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้

  1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป ซ่ึงผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและรายงานความเห็น
อยางไมมีเง�อนไข ไดเชิญผูบริหารท่ีเก่ียวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพ�อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความถูกตองครบถวน
ของงบการเงิน และรายการที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยจำนวน 1 ครั้ง เพ�อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอมูลและปญหาท่ีมีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ครบถวนถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ไดหารือกับฝายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอสังเกตในรายงานของฝายตรวจสอบ หารือกับ
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทในสวนที่อยูภายใตขอบเขตงานของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดำเนินงาน
ของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของฝายตรวจสอบเพ�อรับทราบรายงานผลการตรวจการดำเนินการตามขอเสนอแนะของรายงานผลการ
ตรวจสอบ และเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจำปสอดคลองกับเปาหมายและ
ความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อยางสม่ำเสมอ
  4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและรับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนQวยงานกำกับดูแลกิจการ ซ่ึงมีความอิสระและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อทำหนาที่ดูแลติดตามและประสานงาน
ใหหนQวยงานตางๆ ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ซึ่งที่ผานมาบริษัท
ไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
  5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง รวมท้ังการพิจารณาเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจำป 2558 นำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพ�อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพและผลงานการตรวจสอบ ความสามารถและประสบการณ
ในธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของคาสอบบัญชีเปนประการสำคัญอีกดวย ทั้งนี้เห็นวาบริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัท มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ในระดับสากล 
  6. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การทำรายการดังกลาวของบริษัทเปนไปตามประกาศ ขอกำหนด แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปนไปดวยความเปนธรรม เพ�อผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
ทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และครบถวน

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการทำหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2558 
ไดพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ซ่ึงผลสรุปโดยรวมเปนไปตามเกณฑและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอไดโดยตรง ผานทาง Email Address ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบนเว็บไซตของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ทั้งนี้เพ�อใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานและสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที

  สรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญอยางครบถวน 
เพียงพอและทันเวลา มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม มีการกำกับการปฏิบัติงานใหเปนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยาง
เหมาะสมและรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปเพ�อประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเพียงพอและใหความสำคัญตอการดำเนินงานภายใตระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใส และเช�อถือได 

(สุนทร อรุณานนท�ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ 2559
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทำใหเกิด
ความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ท้ังดานกลยุทธ 
ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงมาตรการตอตานการทุจริต 
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซ่ึงยึดหลักตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งครอบคลุม 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมของการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมขอมูลสารสนเทศและการส;อสาร และการติดตามประเมินผล เห็นวาบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ สนับสนุนใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี้

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
 1.1  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการและฝายบริหารทุกระดับไดสรางบรรยากาศในระดับสูง (Tone at
   the Top) ภายในบริษัทและบริษัทยอย ที่แสดงถึงการใหความสำคัญของคุณคาความซ;อตรงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
   ประกันชีวิต บริษัทมีสภาพแวดลอมและโครงสรางองคกรที่เอื้ออำนวยใหระบบการควบคุมภายในดำเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง
   อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม มีนโยบายและคูมือการกำกับกิจการที่ดี (Code of Conduct) เพ;อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
   พนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน หากมีการฝาฝนแนวทางปฏิบัติ บริษัทมีกระบวนการสอบสวน
   หาขอเท็จจริง มีบทลงโทษทางวินัยที่คำนึงถึงผูไดรับความเสียหาย ระดับความเสียหาย และผลกระทบที่มีตอบริษัท
 1.2  คณะกรรมการบริษัททำหนาที่พิจารณาและเห็นชอบในเร;องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เชน นโยบาย
   วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เพ;อใหทุกหนFวยงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
   ยึดตามปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับ มีการกำหนดบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารภายใตกฎหมาย 
   กฎบัตร และขอบังคับของบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพ;อสรรหา คัดเลือก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
   โดยคำนึงถึงความรูความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีเปนประโยชนตอบริษัท ซ่ึงมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3 
   ของคณะกรรมการทั้งคณะ
 1.3  บริษัทไดกำหนดโครงสรางสายการรายงานและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีความสอดคลองกับสภาพทาง
   ธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวของ สนับสนุนใหการดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงคณะกรรมการ
   และผูบริหารไดกำหนดอำนาจหนาที่รับผิดชอบ และใชกระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมอบอำนาจและแบงแยกหนาที่
   ที่จำเปนตอบริษัท เชน หนาที่ในการกำกับดูแลการตัดสินใจในเร;องสำคัญ หนาที่ในการส่ังการ แนะนำ ควบคุม เพ;อชวยใหผูบริหาร
   และพนักงานท่ีเก่ียวของ เขาใจและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบดานการควบคุมภายใน 
 1.4  บริษัทมีความมุงมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติดานบุคลากร
   ท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการสอบทานความมีประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติน้ันเปนประจำ เปนการใหความสำคัญ
   กับการพัฒนาพนักงานตามคานิยมขององคกรในเร;อง “การพัฒนาตน” ท่ียึดหลักวาบุคคลจะตองมีการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ บริษัท
   มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกับการพิจารณาใหโบนัส การข้ึนเงินเดือน และความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
   สงเสริมใหมีการส;อสารระหวางหัวหนางานกับพนักงาน และใหพนักงานลงนามรับทราบการประเมินผลงาน บริษัทไดเตรียมความ
   พรอมสำหรับการขาดบุคลากร มีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตำแหนFงท่ีสำคัญ (Succession Plan) อีกท้ังใหทุน
   การศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งภายในประเทศและตางประเทศสำหรับพนักงานและ
   บุคคลภายนอก เพ;อปองกันปญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลักของบริษัท
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 1.5  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไดกำหนดนโยบายการควบคุมภายในโดยมีคูมือ
   การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ;อเปนแนวทางสำหรับพนักงานและเปนองคประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับการประเมิน
   ผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัลที่เหมาะสมจะพิจารณาจากตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key 
   Performance Indicator) ท้ังน้ีการควบคุมภายในของบริษัทถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานซ่ึงแฝงอยูกับการปฏิบัติงานปกติในทุก
   หนาท่ีและทุกระดับ ท่ีกำหนดใหทุกหนFวยงานมีระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสมเพ;อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 
2. การประเมินความเสี่ยง
 2.1  บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทำเปนลายลักษณอักษรอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   เปนผูพิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มีการส;อสารนโยบายใหทราบทั่วทั้งองคกร มีคูมือ
   การบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดใหพนักงานมีการอบรมเพ;อใหเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
   ภายในบริษัท มีรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไปจากฝายบัญชี
   รวมกับฝายวางแผนธุรกิจ ดำเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทำรายงานนำเสนอตอผูบริหาร คณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกเดือน
 2.2  บริษัทมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลัก และมีคณะทำงานรวมกับหนFวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดขอบเขตและการยอมรับ
   ความเสี่ยง เชนเร;องการบริหารเงินกองทุน การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งนี้ในสายงานเดียวกันซึ่งประกอบดวย
   หนFวยงาน สวนงาน ฝาย และสายประชุมรวมกัน เพ;อวางแผนการดำเนินงานควบคูไปกับแผนบริหารความเส่ียง ซ่ึงใชหลักการประเมิน
   ความเส่ียงดวยระบบการใหคะแนนตามหลักมาตรฐานสากล (COSO) เปนแนวทาง
 2.3  การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดทุจริตอยูในกระบวนการที่บริษัทดำเนินการอยางตอเน;อง เพ;อใหมีการจัดการการทำทุจริต ครอบคลุมทุก
   รูปแบบท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน การสูญเสียทรัพยสิน การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การคอรรัปช่ันในรูปแบบตางๆ
   บริษัทไดกำหนดชองทางการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลายชองทาง เชน ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 
   เว็บไซตบริษัท และแจงผานผูบริหารหรือพนักงาน เพ;อเปนแหลงขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดการทุจริต
   รวมทั้งบริษัทมีการจัดทำบันทึกความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ;อใช ในการกำหนดมาตรการปองกันและประเมินโอกาสที่จะ
   เกิดข้ึนในอนาคต
 2.4  บริษัทไดระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม โดย
   พิจารณาในเร;องของกฎหมายและกฎระเบียบ เศรษฐกิจ และปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้มีการกำหนดหนFวยงานหรือทีมงานเขา
   ดำเนินการเม;อพบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนเหตุใหผลการดำเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายอยางทันที
   และชัดเจน พรอมทั้งใหรายงานมาตรการและผลการดำเนินการบริหารความเส่ียงและติดตามอยางใกลชิด

3. กิจกรรมการควบคุม
 3.1  บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายใน ไดเปดเผยไว ในเว็บไซตและระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) ของบริษัท การควบคุม
   ภายในของบริษัทถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่แฝงอยูกับการปฏิบัติงานปกติในทุกหนาที่และทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรม
   ทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการ
   คาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอ;น การรับเงินและการจายเงินมีกระบวนการควบคุมภายในที่
   ชัดเจนเช;อมโยง มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได
 3.2  บริษัทกำหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี เพ;อม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
   ของบริษัทพรอมใชงานไดตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเขาถึงของผูที่ไมเก่ียวของ และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
   •  ควบคุมและบริหารโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน การดูแลอุปกรณของระบบเครือขาย ระบบไรสาย ระบบปฏิบัติการ
     ระบบงานหลักของบริษัทเคร;องแมขาย (Server) และระบบการสำรองขอมูล รวมทั้งมีการบริหารและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
     ของระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (Change Management) เปนตน
   •  ควบคุมและบริหารดานความปลอดภัย ปองกันการเขาถึงระบบและขอมูลโดยมิชอบท้ังจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัท เชน 
     มี Firewall ปองกันการบุกรุก มีระบบการพิสูจนความมีตัวตนของผู ใชงาน การใชบัตรหรือรหัสผาน การกำหนดสิทธิ์การเขาถึง
     ขอมูลและแกไข มีขอหามไมใหเผยแพรขอมูลที่เปนการฝาฝนกฎหมายและไมไดรับอนุญาตจากบริษัท ซึ่งมาตรการดังกลาว
     สงเสริมใหบริษัทไดรับการประกาศรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เร;องการจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
     (Information security management system (ISMS)) ในป 2558
   •  ควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบำรุงรักษาของระบบเทคโนโลยี เชน มีคณะกรรมการในการจัดซ้ือ จัดหากำหนด
     ข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความเห็นชอบพัฒนาระบบ ระยะเวลาที่ใชพัฒนา การทดสอบระบบ และ
     การบริหารจัดการกรณีจางผูพัฒนาระบบจากภายนอก (Outsource) เปนตน
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 3.3  บริษัทมีสำนักกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ซ่ึงข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ;อประสานงาน ใหคำแนะนำปรึกษาและ
   ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ มีฝายตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเพ;อ
   ประเมินผลระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีกำหนดและใหคำปรึกษาเพ;อดำเนินการปรับปรุงแกไข มีสำนัก
   กฎหมายดูแลสัญญาหรือขอตกลง ใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย นอกจากน้ียังมีการทบทวนนโยบายและกระบวน
   การปฏิบัติงานเปนประจำทุกป และใหความสำคัญปรับปรุงแผนตอเน;องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เปนประจำ ซ่ึงจัด
   ใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉิน และการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรองของบริษัท เพ;อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัด
   เตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนท่ีวางไว

4. ขอมูลสารสนเทศและการส"อสาร
 4.1  บริษัทมีระบบสารสนเทศและการส;อสารขอมูล เพ;อใช ในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและทันเวลา เพ;อใหคณะกรรมการใช
   ประกอบการตัดสินใจ จัดทำหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลสำคัญที่จำเปน และเพียงพอตอการ
   พิจารณากอนการประชุม มีระยะเวลาใหขอมูลมากกวาระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดคือไมนอยกวา 7 วัน รายงานประชุม
   ของคณะกรรมการมีรายละเอียดที่สำคัญและเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและใชเปนหลักฐานได ในภายหลัง เชน มีการบันทึก
   ความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ขอซักถาม และการไมเห็นดวยพรอมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกคร้ัง บริษัทใชนโยบาย
   บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจัดเก็บเอกสาร
   ท่ีสำคัญทางบัญชีในสถานท่ีและหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสำรองขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษัท
   เปนประจำ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลของบริษัท และระเบียบปฏิบัติเร;องการใชขอมูลภายใน และการซื้อขาย
   หลักทรัพย โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพ;อประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย 
   ซ่ึงบริษัทมีบทลงโทษสูงสุด หากพบวามีการนำขอมูลภายในไปใชเพ;อประโยชนสวนตนหรือนำไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
 4.2  การส;อสารภายใน บริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) เพ;อเปนชองทางการ
   ส;อสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน รวมทั้งขาวสารตางๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
   รายการตางๆ ได การส;อสารภายนอกมีระบบอินเตอรเน็ต มีเว็บไซต www.bangkoklife.com เพ;อเผยแพรขอมูลขาวสาร
   ความเคล;อนไหวของบริษัทตลอดจนกำหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหาการดำเนินงาน สำหรับผูมีสวนไดเสีย
   สามารถรองเรียนผานทางเว็บไซตบริษัทหรือสงไปรษณียมาที่สวนบริการลูกคา บริษัทยังมีหนFวยงานที่ประสานงานกับสำนักงาน
   คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เชน หนFวยรับเร;องรองเรียน (Complain Unit) และสำนักงาน
   กำกับการปฏิบัติงาน 
 4.3  บริษัทมีชองทางการส;อสารพิเศษ (Whistle-blower Hotline) ใหหนFวยงานหรือบุคคลภายในบริษัท รวมถึงหนFวยงานหรือบุคคลภาย
   นอกบริษัท แจงเร;องเก่ียวกับการฉอฉล ทุจริต การกระทำที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงิน
   ไมถูกตอง ผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือสงไปรษณีย ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของ
   บริษัท หัวขอติดตอ/แจงเบาะแส รองเรียน ซ่ึงบริษัทมีข้ันตอนการปฏิบัติเพ;อเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ
 
5.  การติดตามประเมินผล
 5.1  บริษัทมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายที่กำหนดไว และนำเสนอใหคณะ
   กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ;อพิจารณาเปนประจำอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตาม
   มาตรฐานท่ัวไปท่ีองคกรควรจะมี ไมวาจะเปนการรายงานส่ิงผิดปกติตอผูบังคับบัญชา การสอบทานของผูรับมอบอำนาจ การสอบทาน
   จากสำนักกำกับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามจากผูตรวจสอบภายใน เพ;อใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท
   ทั้ง 5 องคประกอบนั้นยังดำเนินไปอยางมีประสิทธิผล
 5.2  หากผลการดำเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กำหนด ฝายบริหารจะมีการประชุมเปนประจำทุกเดือนเพ;อประเมินหาสาเหตุ
   และดำเนินการแกไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับรายงานเปนประจำทุกไตรมาสจากฝายตรวจสอบ
   ที่รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและขอเสนอแนะตางๆ ที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไดรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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   แกไขขอบกพรอง และจากสำนักกำกับการปฏิบัติงานที่ประเมินนโยบายและกรอบแนวการปฏิบัติงาน การบริหารความเส่ียงดานการ
   กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย พรอมรายงานผลประเมินจุดออน ขอบกพรอง แนวทางแกไขและรายงานผลคืบหนา
   ในการปรับปรุง สวนบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและมีการกำหนดสัญญาณ
   เตือนภัย เพ;อใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล โดยรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำ
   ทุกไตรมาสเชนเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2559 เม;อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ประจำป 2558 จากรายงานผลการประเมินท่ีผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวมีความเห็นวา ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
ทรัพยสินจากการนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และบุคคลที่เก่ียวโยงไดเปนไป
ในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการกับธุรกิจอ;นทั่วไป เพ;อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทไดจัดต้ังฝายตรวจสอบซ่ึงมีความอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ;อทำหนาท่ีประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำป ซ่ึงไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และปจจัยเส่ียง
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบไดผานการอนุมัติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตรท่ีไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีคูมือการตรวจสอบ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่ยึดถือได เพ;อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
 
นอกจากน้ีในการแตงต้ัง โยกยาย และเลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปตาม
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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รายการระหว�างกัน

ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเก่ียวของกันโดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการบางสวน
รวมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวา
ที่เปนไปตามรูปแบบตามกฎหมายหรือสัญญาที่กำหนดใหเปน รายการสวนใหญดังกลาวเปนไปตามเง5อนไขที่เปนปกติของธุรกิจและเปนไปตาม
ราคาที่คิดในอัตราทั่วไป ซึ่งไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2558

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนน้ัน เพ5อชวยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และเปนการรักษา/ขยายฐานลูกคาของบริษัท รวมท้ังชวยเสริมสราง
ธุรกิจของบริษัทใหมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ซ่ึงไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ5อใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนด
ท่ีเก่ียวของ และเปนไปดวยความเปนธรรมเพ5อผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับท่ีทำกับบุคคลภายนอกท่ัวไปดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล 
รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจท่ีบริษัทดำเนินการกับกิจการอ5นท่ัวไป เพ5อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางกัน คณะกรรมการ
บริษัทไดกำหนดนโยบายเพ5อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ ถือเสมือนเปนรายการที่กระทำกับ
บุคคลภายนอกและกระทำโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ไดอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการมีอำนาจเขาทำรายการระหวางกันที่มี
เง5อนไขการคาทั่วไปได มีการกำหนดขั้นตอนและอำนาจอนุมัติตามประเภทและมูลคาของรายการที่เกิดขึ้น ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ในเร5องการเปดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด และมี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการ มีรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพ5อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่บริษัทจะมีตอไปในอนาคตเปนไปตามความจำเปนและความสมเหตุสมผล ที่ไดอธิบายไวขางตน และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตุสมผลของรายการ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
ที่กำหนดไวเกี่ยวกับเร5องดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดำเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสำคัญ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำป� 2558

เรียน  ทานผูถือหุน

ป 2558 เปนอีกปหน่ึงที่ธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอย มีการแขงขันที่รุนแรงเพ.อแยงชิงสวนแบงการตลาด สงผล
ใหการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทามกลางปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงความผันผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นเพ.อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ภายใตสภาวะแวดลอมปจจุบัน 
บริษัทจึงใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพ.อใหกระบวนการการดำเนินงานขององคกรสอดคลองไปตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยมี
การประเมินความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง และการเลี่ยงความเสี่ยง อันเปนมาตรการการจัดการความเสี่ยง
ท้ังปจจัยภายในและภายนอก โดยยึดหลักการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรแบบบูรณาการตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management) 
ควบคูไปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไดกำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงและขอบเขตการดำเนินงาน เพ.อเสนอความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
คอยติดตาม ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายตางๆ อยางสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาเร.องสำคัญซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงหลัก
ของบริษัท สรุปไดดังนี้

 1. การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัทที่อาจกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัทอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนด
  ใหหนDวยงานที่เกี่ยวของ มีหนาที่ในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร
  ความเส่ียง ไดแก
  1.1  การรายงานการดำรงเงินกองทุนตามกรอบของกฎหมาย การประเมินความมั่นคงและความเส่ียงของบริษัท (ORSA : Own Risk
     & Solvency Assessment) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
  1.2  การบริหารความเส่ียงดานสินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management) การวิเคราะหประสิทธิภาพของการดำรง
     เงินกองทุน ความสอดคลองของกระแสเงินสด (Cash Flow Matching) และการบริหาร Duration Matching ของสินทรัพย
     และหนี้สิน
  1.3  การวิเคราะหความเส่ียงดานการลงทุนดวยดัชนีความเส่ียง VaR (Value at Risk) การวิเคราะหความออนไหวจากอัตราดอกเบ้ีย 
     และการวิเคราะหความออนไหวจากราคาหุน
  1.4  การประเมินอัตราสวนทางการเงินที่ใช ในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)
 2. มอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินและจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเองตามโครงสรางขององคกร เพ.อ
  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปจากทุกหนDวยงาน โดยประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พรอมทั้ง
  กำหนดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและกำหนดวิธีจัดการความเส่ียงนั้นๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน
 3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว เพ.อ
  ใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงเพ.อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูล ระบบสำรองขอมูล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
  การดำเนินงาน
 5. การบริหารความตอเน.องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การจัดเตรียมศูนยคอมพิวเตอรและศูนยปฏิบัติงาน
  สำรองแหงที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนการทดสอบแผนบริหารความตอเน.องทางธุรกิจ และการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Contingency
  Plan) เพ.อทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความพรอมของบุคลากร
 6. การประเมินความเส่ียงของบริษัท (Corporate Risk) ตามกิจกรรมหลัก (Core Business) ประจำป โดยประเมินความเส่ียงควบคูไป
  กับการพัฒนากระบวนการทำงานภายในบริษัท
 7. การสงเสริมความรูและการปลูกฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง
  ของแตละหนDวยงาน เพ.อตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได ในอนาคต
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ซ่ึงการดำเนินงานขางตนบริษัทไดดำเนินการอยางตอเน.องจากปท่ีผานๆ มา ตลอดจนการพิจารณานโยบาย และขอบเขตการบริหารความเส่ียง
ใหครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ดาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน.องและ
มีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดขององคกร เปนประโยชนตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาค
สวนอยางเหมาะสม

นายประพันธ� อัศวอารี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

114 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



การบริหารความเสี่ยงและป�จจัยความเสี่ยง ประจำป� 2558

ป 2558 มีปจจัยความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ที่ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลกระทบตอธุรกิจและบริษัท
อยางมีนัยสำคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  ทั้งนี้บริษัทไดกำหนดกรอบและนโนบายบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักและประเภท
ความเสี่ยงหลักของบริษัทไวอยางเหมาะสม เพ0อลดผลกระทบที่เกิดตอกลยุทธและตอเปาหมายของบริษัท โดยบริษัทไดติดตามภาวะและ
สถานการณตางๆ อยางใกลชิด ไดแก 

 • ภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน และของประเทศไทย
 • แนวโนมการแขงขันของธุรกิจประกันชีวิตและของพันธมิตร
 • กฎระเบียบและขอบังคับใหมๆ จากหน=วยงานกำกับดูแลที่เก่ียวของ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน สงผลตอการดำเนินงานของบริษัทในระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันตามปจจัยเสี่ยง บริษัทไดกำหนดใหมี
ระบบการประเมินและติดตามความเสี่ยงตางๆ อยางสมำ่เสมอ ดังนี้

ความเสี่ยงดานตลาดอาจเกิดจากความผันผวนของภาวะตลาดเงินตลาดทุน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากภาวะอัตราดอกเบี้ยอยูใน
ระดับต่ำหรือมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยลงทุนและหนี้สิน สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
ความสามารถในการลงทุนและความสามารถในการทำกำไร ซึ่งจะสงผลกระทบตอระดับความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุน โดยบริษัทมี
แนวทางการบริหารความเส่ียงของการดำรงเงินกองทุนใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานความเพียงพอของเงินกองทุนและคำนึงถึงอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้

 • บริษัทจัดสรรสัดสวนสินทรัพยลงทุนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณตามภาวะตลาด และภาวะหน้ีสินท่ีเปนภาระผูกพันตามกรมธรรม
  โดยลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูงข้ึนเพ0อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตามแผนธุรกิจ ภายใต
  สัดสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน ALM (Asset and 
  Liability Management) เพ0อใหเงินกองทุนที่ตองดำรงอยูในระดับที่ยอมรับได
 • ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงหลัก เชน อัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ เพ0อประเมินผลกระทบตอความเพียงพอ
  ของเงินกองทุน โดยมีการติดตามอยางใกลชิดรวมถึงทำการทดสอบภาวะความออนไหว และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใตสถานการณ
  และสมมติฐานตางๆ ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ0อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอฐานะการเงิน รายได ภาพลักษณช0อเสียง รวมถึง
เงินกองทุนของบริษัท อันอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน บริษัทไดกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ดังนี้
 
 - ดานบุคลากร ท่ีผานกระบวนการสรรหาอยางเขมขน และจัดใหมีหลักสูตรการอบรมการบริหารความเส่ียงสำหรับพนักงานอยางสม่ำเสมอ 
 - ดานกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการทำงานหลักไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการทบทวน
  ความเพียงพอเปนประจำทุกป และประกาศใหพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 
 - ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บริษัทยังไดปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาสนับสนุนการทำงานใหถูกตองแมนยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ISO/IEC
  27001:2013 ท่ีบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวในป 2558 เพ0อความปลอดภัยของขอมูลของลูกคาและมีการจัดการท่ีเปนระบบ
  มากข้ึน รวมถึงมีระบบสำรองขอมูลและศูนยปฏิบัติงานสำรองเพ0อประสิทธิภาพในการบริหารความตอเน0องในการดำเนินงานของบริษัท
  ในภาวะฉุกเฉิน เพ0อใหมั่นใจวาบริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมหลักไดอยางตอเน0องโดยเฉพาะดานการบริการลูกคา
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 4 ทาน โดยมีประธานเปนกรรมการอิสระมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จำนวน 1 ทาน แตละทานมีวาระการดำรงตำแหน0งเทากับวาระ
การเปนกรรมการบริษัทนั้น

ในระหวางป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรและขอบเขตอำนาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพ:อพิจารณาเร:องสำคัญตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
สรุปไดดังน้ี

 1. การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ
  ที่คณะกรรมการกำหนดและสอดคลองกับขอกำหนดของทางการ เพ:อใหคณะกรรมการสามารถใหความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
  ในการดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณจาก
  หลากหลายสาขาอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให
  กับงานของบริษัทอยางเพียงพอ   
 2. การพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน0งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบวาระจำนวน 5 ทาน คณะกรรมการ
  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนได ใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาเปนกรรมการขางตน เห็นควร
  แตงตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ทาน กลับเขาดำรงตำแหน0งกรรมการสืบตออีกวาระหน่ึง และเสนอแตงตั้งนายยูอิชิ ฮอนดา เขาเปน
  กรรมการแทนนายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระ ขอเสนอแนะดังกลาวไดนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ:อใหความเห็นชอบ
  กอนนำเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เพ:อพิจารณาอนุมัติ
 3. เพ:อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอรายช:อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
  เหมาะสมในการดำรงตำแหน0งกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยไดแจงใหผูถือหุน
  ทราบผานเว็บไซตของบริษัท และระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม:อส้ินสุดกำหนดเวลาแลว ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ
  ช:อบุคคลเพ:อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
 4. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดทำ
  ระบบการประเมินผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในระยะ
  ท่ีผานมา โดยมีการพิจารณาท่ีโปรงใส ชัดเจน เพ:อใหคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญสะทอนภาระหนาท่ีความรับ
  ผิดชอบ สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทช้ันนำท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพียงพอท่ีจะจูงใจ
  ใหกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกำหนด สามารถสรางผลประโยชน
  ระยะยาวที่เหมาะสมแกบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงไว ในหัวขอ
  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของรายงานประจำปฉบับนี้แลว
 5. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและกรรมการชุดยอยประจำป 2558 ท้ังการประเมินรายคณะโดยรวม และ
  การประเมินของกรรมการเปนรายบุคคล เพ:อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบป ซ่ึงมีทั้งหมด 3 หมวด ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติ
  ของคณะกรรมการ การปฏิบัติหนาที่ในการประชุม บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และจะนำผลการประเมิน
  ดังกลาวมาปรับปรุง เพ:อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเปนไป
  ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย
  คาเบี้ยประชุมและคาบำเหน็จ โดยไดพิจารณาตามหลักเกณฑขางตน นำเสนอคาตอบแทนภายในวงเงินไมเกิน 16.70 ลานบาท 
  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติในป 2557 ในอัตรารอยละ 11.33 ทั้งนี้ไดนำเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท
  เพ:อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพ%อใหเกิดความมั่นใจวา
ไดสงเสริมการดำเนินงานใหเปนตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลและองคกร ยึดมั่นหลักการ
ทำงานอยางเปนธรรมและโปรงใส เพ%อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงานอยางเหมาะสม                                

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

เรียน   ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมท้ังขอมูลสารสนเทศทาง
การเงินท่ีปรากฎในรายงานประจำป งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงจัดทำ
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ เพ@อใหสามารถ
สะทอนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป โดยปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญขีอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซ่ึงแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง@อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได ใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ@อให
ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่รัดกุมเพ@อใหขอมูลทางการ
เงนิมีความถูกตองและครบถวน เช@อถือได และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิด
ปกติอยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ  ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน 
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยรายการขอมูลรายการระหวางกันอยางครบถวน ซ่ึงไดแสดงไว ในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของกลุมบริษัทและบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทสามารถสราง
ความเช@อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช@อถือไดของงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกตองในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเร7องอ7นๆ และไดตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ7อใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ7อใหได
ความเช7อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ7อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ7อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพ7อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ
งบการเงินโดยรวม  

ขาพเจาเช7อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ7อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ7น ซึ่งแสดงความเห็น
อยางไมมีเง7อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 

นงลักษณ�  พุ�มน�อย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7, 35 7,101,757,706 5,707,563,957 7,087,583,921 5,703,471,620
รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ 12 2,627,977,881 2,344,008,443 2,627,977,881 2,344,008,443
เบี้ยประกันภัยคางรับ 8 1,717,113,202 1,725,232,732 1,717,113,202 1,725,232,732
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 9, 35 899,176,498 763,784,679 899,176,498 763,784,679
สินทรัพยลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพย 35
  เงินลงทุนเพ$อคา 10 116,219,570 17,070,295 116,219,570 17,070,295
  เงินลงทุนเผ$อขาย 10 25,988,922,416 22,012,881,057 25,988,922,416 22,012,881,057
  เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 10, 36, 37 201,411,262,441 176,161,022,628 201,411,262,441 176,161,022,628
  เงินลงทุนทั่วไป 10 46,662,230 46,662,230 46,662,230 46,662,230
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 23,760,000 3,960,000
 เงินใหกูยืม - สุทธิ 12 6,138,902,395 4,735,056,801 6,138,902,395 4,735,056,801
อสังหาริมทรัพยเพ$อการลงทุน 15 20,947,065 - 20,947,065 -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 547,209,820 389,242,663 546,985,967 389,200,127
คาความนิยม    4,955,491 4,955,491 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14 24,113,267 12,819,227 24,036,068 12,819,227
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16.1 2,382,918,693 1,482,422,298 2,382,918,693 1,482,422,298
สินทรัพยอ$ืน   17 547,472,090 186,867,026 544,798,355 190,501,644

รวมสินทรัพย   249,575,610,765 215,589,589,527 249,577,266,702 215,588,093,781

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย� 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน
ภาษีเงินไดคางจาย  542,471,250 499,591,781 542,471,250 499,591,781
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 18, 35 459,315,372 379,721,980 459,315,372 379,721,980
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
 สำรองประกันชีวิต 19 207,308,207,963 177,434,670,858 207,308,207,963 177,434,670,858
 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 20 150,089,280 117,066,846 150,089,280 117,066,846
 สำรองคาสินไหมทดแทนและ
  คาสินไหมทดแทนคางจาย 21, 35 320,355,948 315,052,056 320,355,948 315,052,056
 สำรองเบี้ยประกันภัย 22 1,074,853,819 1,056,888,385 1,074,853,819 1,056,888,385
 หนี้สินอ)ืนตามกรมธรรม  7,904,478,483 7,642,205,834 7,904,478,483 7,642,205,834
ผลประโยชนพนักงานคางจาย 23 356,617,387 329,414,333 354,506,825 327,718,356
หนี้สินอ)น   24, 35 4,468,852,104 2,238,701,928 4,464,668,306 2,235,949,029

รวมหน้ีสิน    222,585,241,606 190,013,314,001 222,578,947,246 190,008,865,125

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หน้ีสินและส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทุนเรือนหุน
 ทุนจดทะเบียน
  หุนสามัญ 1,708,000,000 หุน 
   มูลคาหุนละ 1 บาท  1,708,000,000 1,708,000,000 1,708,000,000 1,708,000,000
 ทุนที่ออกและชำระแลว
  หุนสามัญ 1,703,810,780 หุน 
   มูลคาหุนละ 1 บาท
   (31 ธันวาคม 2557: หุนสามัญ 
   1,697,850,000 หุน
   มูลคาหุนละ 1 บาท) 25 1,703,810,780 1,697,850,000 1,703,810,780 1,697,850,000
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 25 3,219,925,822 2,987,540,018 3,219,925,822 2,987,540,018
สำรองสวนทุนจากการจาย
 โดยใชหุนเปนเกณฑ 25, 26 38,833,826 103,822,366 38,833,826 103,822,366
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 26 10,626,000 - 10,626,000 -
กำไรสะสม
 จัดสรรแลว
  สำรองตามกฎหมาย  170,800,000 170,800,000 170,800,000 170,800,000
  สำรองท่ัวไป   400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
 ยังไมไดจัดสรร   17,460,248,487 14,677,674,816 17,468,357,189 14,680,638,015
องคประกอบอ@นของสวนของเจาของ
 สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงิน
  ลงทุนเผ@อขาย - สุทธิ
  จากภาษีเงินได 10.9  3,985,965,839 5,538,578,257 3,985,965,839 5,538,578,257
สวนของผูถือหุนของบริษัท  26,990,210,754 25,576,265,457 26,998,319,456 25,579,228,656
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
 อำนาจควบคุมของบริษัทยอย  158,405 10,069 - -
รวมสวนของเจาของ  26,990,369,159 25,576,275,526 26,998,319,456 25,579,228,656
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ  249,575,610,765 215,589,589,527 249,577,266,702 215,588,093,781
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งบกำไรขาดทุน

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25572558 2557
รายได�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 29, 35 44,174,985,061 51,172,063,955 44,174,985,061 51,172,063,955
รายไดจากการลงทุนสุทธิ  10,171,049,557 8,811,629,513 10,171,049,557 8,811,629,513
รวมรายได    54,346,034,618 59,983,693,468 54,346,034,618 59,983,693,468
คาใชจาย
การรับประกันภัย
 สำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน 29 29,873,537,105 40,818,249,854 29,873,537,105 40,818,249,854
 ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจาย
  ในการจัดการผลประโยชน 29 14,149,709,046 11,096,607,972 14,149,709,046 11,096,607,972
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ
  คาสินไหมทดแทน 29, 35 1,240,476,750 1,287,791,017 1,240,476,750 1,287,791,017
 คาจางและคาบำเหน็จ 29, 35 2,855,005,381 2,806,976,538 2,849,846,750 2,805,343,254
 คาใชจายสงเสริมการขาย 29 435,928,363 310,571,097 435,720,787 310,527,799
 คาใชจายในการรับประกันภัยอ;น 29, 35 32,597,406 28,641,899 32,597,406 28,641,899
คาใชจายในการดำเนินงาน 31 2,053,508,816 1,895,631,960 2,047,587,527 1,892,605,730
รวมคาใชจายการรับประกันภัย  50,640,762,867 58,244,470,337 50,629,475,371 58,239,767,525
กำไรจากการรับประกันภัย  3,705,271,751 1,739,223,131 3,716,559,247 1,743,925,943
กำไรจากเงินลงทุน  10.8 1,163,125,512 1,514,736,332 1,163,125,512 1,514,736,332
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม 30 79,885,874 (71,684,020) 79,885,874 (71,684,020)
รายไดอ;น     64,242,148 48,052,445 58,121,048 46,342,763
กำไรจากการดำเนินงาน  5,012,525,285 3,230,327,888 5,017,691,681 3,233,321,018
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  80,885,393 85,256,740 80,885,393 85,256,740
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 42 44,840,215 51,810,128 44,840,215 51,810,128
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  4,886,799,677 3,093,261,020 4,891,966,073 3,096,254,150
คาใชจายภาษีเงินได  16.2 778,648,237 443,469,914 778,648,237 443,469,914
กำไรสำหรับป    4,108,151,440 2,649,791,106 4,113,317,836 2,652,784,236
การแบงปนกำไรสำหรับป:
สวนที่ีเปนของผูถือหุนบริษัท  4,108,203,104 2,649,821,037 4,113,317,836 2,652,784,236
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
 ควบคุมของบริษัทยอย  (51,664) (29,931) 
        4,108,151,440 2,649,791,106
กำไรตอหุน   34
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
 กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท  2.41 1.56 2.42 1.57
กำไรตอหุนปรับลด
 กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท  2.41 1.56 2.41 1.56

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25572558 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

กำไรสำหรับป    4,108,151,440 2,649,791,106 4,113,317,836 2,652,784,236
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ�น
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
 ขาดทุนในภายหลัง:
  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ-อขาย  (1,940,765,522) 1,434,150,869 (1,940,765,522) 1,434,150,869
  บวก (หัก): ภาษีเงินได 16.2 388,153,104 (286,830,174) 388,153,104 (286,830,174)
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได  (1,552,612,418) 1,147,320,695 (1,552,612,418) 1,147,320,695
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
 ขาดทุนในภายหลัง:
  ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
  หลักคณิตศาสตรประกันภัย  (1,185,657) 14,914,959 (1,154,886) 14,914,959
  บวก (หัก): ภาษีเงินได 16.2 230,977 (2,982,992) 230,977 (2,982,992)
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร
 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได  (954,680) 11,931,967 (923,909) 11,931,967
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ�นสำหรับป 
 - สุทธิจากภาษีเงินได  (1,553,567,098) 1,159,252,662 (1,553,536,327) 1,159,252,662
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี  2,554,584,342 3,809,043,768 2,559,781,509 3,812,036,898
การแบงปนกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป:
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ  2,554,636,006 3,809,073,699 2,559,781,509 3,812,036,898
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
 ของบริษัทยอย   (51,664) (29,931) 
        2,554,584,342 3,809,043,768
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุ

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

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

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  1,211,714,350 2,846,250,643 66,068,779 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 26  - - 37,753,587 

เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  1,035,650 12,945,625  - 

จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย  - -  - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการจายหุนปนผล 26 482,324,638 -  - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด  2,775,000 128,343,750 - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท   362 - - 

เงินปนผลจาย    27 - - - 

การไดมาซ่ึงสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมซ่ึงอำนาจควบคุมเปล่ียนแปลง  - -  - 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป  -  - - 

กำไรเบ็ดเสร็จอCนสำหรับป     

 กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผCอขาย     

  - สุทธิจากภาษีเงินได  - - - 

  ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  - - - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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(หน�วย: บาท)

ส�วนเกินทุน
จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได�

องค�ประกอบอ่ืน
ของส�วนของเจ�าของ

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำรอง

ตามกฎหมาย สำรองท่ัวไป

งบการเงินรวม

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ของบริษัท

ส�วนของผู�มี
ส�วนได�เสียท่ี

ไม�มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย�อย รวม

จัดสรรแล�ว

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

- - -  - - 37,753,587 - 37,753,587

(1,246,050) - -  - - 12,735,225 - 12,735,225

-  48,800,000 - (48,800,000) - - -  - 

- - - (482,324,638) - - -  - 

- - - -  - 131,118,750 - 131,118,750

- - - - - 362 - 362

- - -  (678,072,805) - (678,072,805) - (678,072,805)

- - - -  - - 40,000 40,000

- - - 2,649,821,037 - 2,649,821,037 29,931) 2,649,791,106

        

        

- - - - 1,147,320,695 1,147,320,695 - 1,147,320,695

        

- - - 11,931,967 - 11,931,967 - 11,931,967

- - - 2,661,753,004 1,147,320,695 3,809,073,699 (29,931) 3,809,043,768

- 170,800,000 400,000,000 14,677,674,816 5,538,578,257 25,576,265,457 10,069 25,576,275,526

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นบริษัท
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของเจ�าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25, 26 -  - 24,338,544 

เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 25 5,960,780 143,058,720 - 

โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ     

 เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 25 - 89,327,084 (89,327,084) 

เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  26 - - - 

เงินปนผลจาย    27 - - - 

เพ่ิมทุนในสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมซ่ึงอำนาจควบคุม  - - - 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป  - - - 

กำไรเบ็ดเสร็จอ@นสำหรับป     

 ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ@อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได  - - - 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  - - - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  1,703,810,780 3,219,925,822  38,833,826 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

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

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ
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- 170,800,000 400,000,000 14,677,674,816 5,538,578,257 25,576,265,457 10,069  25,576,275,526 

- - - - - 24,338,544 - 24,338,544 

- - - - - 149,019,500 - 149,019,500 

        

- - - - - - -  -  

10,626,000 - - - - 10,626,000 - 10,626,000 

- - - (1,324,674,753) - (1,324,674,753) - (1,324,674,753) 

- - - - - - 200,000 200,000 

- - - 4,108,203,104 - 4,108,203,104 (51,664) 4,108,151,440 

        

- - - - (1,552,612,418) (1,552,612,418) - (1,552,612,418) 

        

- - - (954,680) - (954,680) - (954,680) 

- - - 4,107,248,424 (1,552,612,418) 2,554,636,006 (51,664) 2,554,584,342 

10,626,000 170,800,000 400,000,000 17,460,248,487 3,985,965,839 26,990,210,754 158,405 26,990,369,159

(หน�วย: บาท)

ส�วนเกินทุน
จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได�

องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของเจ�าของ

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำรอง

ตามกฎหมาย สำรองท่ัวไป

งบการเงินรวม

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ของบริษัท

ส�วนของผู�มี
ส�วนได�เสียท่ี

ไม�มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย�อย รวม

จัดสรรแล�ว

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นบริษัท
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของเจ�าของ    

หมายเหตุ

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

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

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  1,211,714,350 2,846,250,643 66,068,779 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 26 - - 37,753,587 

เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  1,035,650 12,945,625 - 

จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย  -  -  - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการจายหุนปนผล 26 482,324,638 -  - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด  2,775,000 128,343,750 - 

เพ่ิมหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท  362 -  - 

เงินปนผลจาย    27 - -  - 

กำไรสำหรับป      -  -  - 

กำไรเบ็ดเสร็จอAนสำหรับป     

 กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผAอขาย - สุทธิจากภาษีเงินได  - -  - 

  ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  - -  - 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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(หน�วย: บาท)

ส�วนเกินทุน
จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได�

องค�ประกอบอ่ืน
ของส�วนของเจ�าของ

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำรอง

ตามกฎหมาย สำรองทั่วไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

จัดสรรแล�ว

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

-  - -  - - 37,753,587

(1,246,050) -  -  -  - 12,735,225

 - 48,800,000 - (48,800,000)  -  -

 -  -  - (482,324,638) -  -

 -  - -    - - 131,118,750

 -  -  - -  - 362

- - - (678,072,805) - (678,072,805)

 - - - 2,652,784,236 - 2,652,784,236

      

- - - - 1,147,320,695 1,147,320,695

      

- - - 11,931,967 - 11,931,967 

- - - 2,664,716,203 1,147,320,695 3,812,036,898

- 170,800,000 400,000,000 14,680,638,015 5,538,578,257  25,579,228,656
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของเจ�าของ    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

สำรองส�วนทุน
จากการจ�าย

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

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  1,697,850,000 2,987,540,018 103,822,366 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25, 26 - - 24,338,544 

เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 25  5,960,780 143,058,720  - 

โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ     

 เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 25 -  89,327,084 (89,327,084) 

เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 26 - - - 

เงินปนผลจาย    27 - - - 

กำไรสำหรับป      - - - 

กำไรเบ็ดเสร็จอBนสำหรับป     

 ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผBอขาย - สุทธิจากภาษีเงินได  - - - 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

  ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  - -  - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  1,703,810,780 3,219,925,822 38,833,826 
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(หน�วย: บาท)

ส�วนเกินทุน
จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได�

องค�ประกอบอ่ืน
ของส�วนของเจ�าของ

ยังไม�ได�จัดสรร

กำไรสะสม

เงินรับล�วงหน�าค�าหุ�น
จากการใช�สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำรอง

ตามกฎหมาย สำรองทั่วไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

จัดสรรแล�ว

- 170,800,000 400,000,000 14,680,638,015 5,538,578,257 25,579,228,656

- - - -  - 24,338,544

 - - - - - 149,019,500

      

- - - - -  -

10,626,000 - - -  - 10,626,000

- - - (1,324,674,753) - (1,324,674,753)

- - - 4,113,317,836 - 4,113,317,836

      

- - - - (1,552,612,418) (1,552,612,418)

      

- - - (923,909) - (923,909)

- - - 4,112,393,927 (1,552,612,418) 2,559,781,509

10,626,000 170,800,000 400,000,000 17,468,357,189 3,985,965,839 26,998,319,456
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งบกระแสเงินสด

(หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 25572558 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  43,900,198,357 50,651,531,427 43,900,198,357 50,651,531,427
ดอกเบี้ยรับ    8,772,717,817 7,367,636,058 8,772,717,817 7,367,636,058
เงินปนผลรับ    1,114,362,302 962,510,779 1,114,362,302 962,510,779
รายไดจากการลงทุนอ'น  2,986,791,664 2,275,022,192 2,986,791,664 2,275,022,192
รายไดอ'น    55,369,354 42,803,671 55,369,354 42,803,671
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นระหวางป  (15,023,217,913) (11,951,485,531) (15,023,217,913) (11,951,485,531)
คาจางและคาบำเหน็จ  (2,842,199,218) (2,816,684,021) (2,842,199,218) (2,816,684,021)
คาใชจายในการรับประกันภัยอ'น  (391,682,722) (408,774,526) (391,682,722) (408,774,526)
คาใชจายในการดำเนินงาน  (2,251,936,345) (1,595,383,679) (2,262,017,793) (1,595,383,679)
คาใชจายอ'น    (106,460,923) (132,023,166) (106,460,923) (139,775,503)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (1,247,881,082) (2,005,116,745) (1,247,881,082) (2,005,116,745)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  34,966,061,291 42,390,036,459 34,955,979,843 42,382,284,122
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
 เงินลงทุนในหลักทรัพย  13,419,235,508 8,074,184,637 13,419,235,508 8,074,184,637
 เงินใหกูยืม    1,654,919,162 1,049,312,471 1,654,919,162 1,049,312,471
 เงินฝากสถาบันการเงิน  6,131,050,900 4,244,000,000 6,131,050,900 4,244,000,000
 ที่ีดิน อาคารและอุปกรณ  5,867,390 6,159,857 5,867,390 6,159,857
เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน  21,211,072,960 13,373,656,965 21,211,072,960 13,373,656,965
กระแสเงินสดใชไป
 เงินลงทุนในหลักทรัพย  (36,334,651,769) (42,822,278,778) (36,334,651,769) (42,822,278,778)
 เงินใหกูยืม    (2,688,230,661) (1,896,037,957) (2,688,230,661) (1,896,037,957)
 เงินฝากสถาบันการเงิน  (14,347,606,616) (5,055,050,900) (14,347,606,616) (5,055,050,900)
 ที่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (247,422,204) (126,074,317) (247,422,204) (126,074,317)
 เงินจายสุทธิจากการซ้ือบริษัทยอย  - (3,660,000) - -
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน  (53,617,911,250) (49,903,101,952) (53,617,911,250) (49,899,441,952)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (32,406,838,290) (36,529,444,987) (32,406,838,290) (36,525,784,987)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
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(หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 25572558 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  159,645,500 131,118,750 159,645,500 131,118,750
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการเสนอขายใหกองทุน
 สำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท  - 362 - 362
เงินสดรับลวงหนาคาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ - 12,735,225 - 12,735,225
เงินสดจายจากการซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน  - (950,000,000) - (950,000,000)
เงินปนผลจาย   (1,324,674,752) (678,072,805) (1,324,674,752) (678,072,805)
เงินสดสุทธิใชไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,165,029,252) (1,484,218,468) (1,165,029,252) (1,484,218,468)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ  1,394,193,749 4,376,373,004 1,384,112,301 4,372,280,667
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  5,707,563,957 1,331,190,953 5,703,471,620 1,331,190,953
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป  7,101,757,706 5,707,563,957 7,087,583,921 5,703,471,620
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
 เงินลงทุนเผBอขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการวัดมูลคา (1,940,765,522) 1,434,150,869 (1,940,765,522) 1,434,150,869
 สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพิ่มข้ึน 24,338,544 37,753,587 24,338,544 37,753,587
 ลูกหนี้ขายเงินลงทุน  51,555,539 1,250,000 51,555,539 1,250,000
 เจาหนี้ซ้ือเงินลงทุน  - 3,171,954 - 3,171,954

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

1. ขอมูลบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เปนบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท 
นิปปอนไลฟ อินชัวรันส ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุนเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต
ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยูที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทำขึ้นเพHอใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้

งบการเงินน้ีไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอHนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 เรHอง สรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญ

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังตอไปนี้

(ข) บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่
 เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได
(ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัท
 ส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท
(จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
(ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัท และ
 แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

สัดส�วนการถือหุ�น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคมชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังขึ้นใน

ประเทศ
2558 2557
ร�อยละ ร�อยละ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด        นายหนาประกันวินาศภัย  ไทย  99  99
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

 บริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
 ปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ@อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำ
 และคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือ
 ปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตน
 บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร$อง ผลประโยชนของพนักงาน

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดใหกิจการตองรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ@นในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 อ@น หรือทยอยรับรู ในกำไรขาดทุนก็ได 

 บริษัทและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงการรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในปปจจุบันจาก
 การรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุนไปเปนรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ@นและไดทำการปรับปรุงรายการของปปจจุบันและปรับยอนหลัง
 งบการเงินปกอนที่นำมาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทและบริษัทยอยใชนโยบายบัญชีนี้มาตั้งแตแรก ผลสะสมของการ
 เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร$อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใชแทนเน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสำหรับ
 งบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร@อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้
 เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตน
 ควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใชอำนาจในการ
 ส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวา
 กึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทและบริษัทยอยมีอำนาจ
 ควบคุมในกิจการที่เขาไปลงทุน หรือไมและจะตองนำบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบาง

 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร$อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ$น

 มาตรฐานฉบับน้ีกำหนดเร@องการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการ
 ที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร$อง การวัดมูลคายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการ
 ตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกำหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวของอ@นกิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการ
 ของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

งบกำไรขาดทุน   
กำไรขาดทุน:  
ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรลดลง   14,915
กำไรสำหรับปลดลง    11,932
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น:  
ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น   14,915
กำไรเบ็ดเสร็จอ#นเพิ่มขึ้น    11,932
กำไรตอหุน (บาท)  
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง    0.007
กำไรตอหุนปรับลดลดลง     0.007

 มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึง
 แนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ#อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทเช#อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยาง
 เปนสาระสำคัญตองบการเงินเม#อนำมาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานดังตอไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร�อง สัญญาประกันภัย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงคเพ#อกำหนดรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ 
 จนกวาโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแลวเสร็จ ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทาง
 การเงินนี้มีขอกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลโดยระบุและอธิบายถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวเน#องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรับ
 ประกันภัยและไมอนุญาตใหมีการบันทึกสำรองคาสินไหมทดแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนสำหรับเหตุการณที่ยังมิไดเกิดข้ึน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
 รายงาน และกำหนดใหมีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่บันทึกแลวและการทดสอบการดอยคาของสินทรัพย
 ประกันภัย ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว มีการยกเวนขอกำหนดบางประการที่กำหนดใหผูรับประกันภัยปฏิบัติใน
 มาตรฐานการรายงานฉบับอ#นเปนการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงขอกำหนดที่ใหผูรับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสำหรับ
 สัญญาประกันภัย 

 ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินสำหรับปที่เร่ิมใช

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน�องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัต ิ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เน#องจาก
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

(หน�วย: พันบาท)
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.1 การรับรูรายได
(ก) เบี้ยประกันภัย
  กรณีเบี้ยประกันภัยรับปแรก รับรูเปนรายไดหลังจากหักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนตั้งแตวันที่ที่มีผลบังคับใช ในกรมธรรม และกรณี
  เบี้ยประกันภัยปตอมารับรูเปนรายไดหลังจากหักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนโดยจะรับรูเม.อถึงกำหนดชำระเฉพาะเบี้ยประกันภัยของ
  กรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม.อบริษัทมีสิทธิในการรับ
  เงินปนผล

(ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคำนวณจากยอดเงินตนที่คงคาง ยกเวนสวนของรายไดดอกเบี้ยที่คางชำระ
  เกินกวา 6 เดือนใชเกณฑเงินสด

(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

5.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย
   เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเม.อได โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว 

(ข) คาจางและคาบำเหน็จ
  คาจางและคาบำเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในปบัญชีที่เกิดรายการ

(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
   คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
   ทดแทนจากการรับประกันภัย ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ.นที่เกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหม
   ของงวดปจจุบันและงวดกอนท่ีเกิดข้ึนในระหวางป หักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่เก่ียวของ

   คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยจะรับรูเม.อไดรับแจงจากผูเอาประกันภัยตาม
   จำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกัน
   ของกรมธรรมที่เก่ียวของ

(ง) เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิต
   เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเม.อไดรับแจงหรือเม.อผลประโยชนครบกำหนดตามเง.อนไขในกรมธรรม

(จ) คาใชจายในการรับประกันภัยอ.นและคาใชจายในการดำเนินงาน
   คาใชจายในการรับประกันภัยอ.นและคาใชจายในการดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูงซ่ึงมีกำหนดจายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

5.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญ
เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยบริษัทบันทึกคาเผ.อหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เก็บเงินคาเบ้ียประกันภัยคางรับไมได ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและตามสถานะปจจุบันของเบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน
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สำหรับกรมธรรมประเภทรายบุคคลที่มีมูลคาเงินสดเกินกวาเบี้ยประกันภัยคางรับและเกินกำหนดชำระจากระยะเวลาที่บริษัทผอนผันใหแก
ลูกคา เบี้ยประกันภัยคางรับดังกลาวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน

5.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
  สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงตามจำนวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ และสำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 

  เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับอ.นๆ จากบริษัท
  ประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยตอคางรับ หักคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
  ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัท
  ประกันภัยตอ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

  สำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณข้ึน โดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอท่ีเก่ียวของของสำรองเบ้ียประภันภัย 
  และสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันภัย

(ข) เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
  เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงตามจำนวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ ซึ่งประกอบดวยเบี้ยประกันภัยตอคางจาย และรายการ
  คางจายอ.นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน 

บริษัทแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอหรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เม.อเขา
เง.อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้

(1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน
(2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยในเวลา
  เดียวกับที่จายชำระหนี้สิน

5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังตอไปนี้

(ก) เงินลงทุนเพ.อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน
(ข) เงินลงทุนเผ.อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู ในสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ.น
  และจะโอนไปรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเม.อไดจำหนFายเงินลงทุนนั้นออกไป 
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนFาย บริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคา
  ตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนFาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภท
  เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกำหนดเม.อบริษัทฯมีความตั้งใจแนFวแนFและมีความสามารถท่ีจะถือไวจนครบกำหนดไถถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ.อการดอยคา (ถามี)
(จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลคายุติธรรมของหนFวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนFวยลงทุน
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บริษัทบันทึกรายการซ้ือขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date accounting)

เม.อมีการจำหนFายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในสวน
ของกำไรหรือขาดทุน บริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

5.7 เงินใหกูยืมและคาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไมได
ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แตละรายในปจจุบัน

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส%อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส.อมราคาสะสมและคาเผ.อการดอยคา (ถามี) 

คาเส.อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย
หรืออายุของสัญญาเชาดังตอไปนี้

อาคาร                          20 ป 
อาคารชุด                         20 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร                    5 ป
สวนปรับปรุงอาคารเชา                  ตามอายุของสัญญาเชา
เคร.องตกแตงและติดตั้ง และอุปกรณสำนักงาน       3 ป และ 5 ป
ยานพาหนะ                        5 ป

คาเส.อมราคารวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน

ไมมีการคิดคาเส.อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง

บริษัทและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เม.อจำหนFายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชหรือการจำหนFายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนFายสินทรัพยจะรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
เม.อบริษัทและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
 
5.9 คาความนิยม 
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ.อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม.อใดก็ตามที่มีขอบงช้ี
ของการดอยคาเกิดข้ึน

บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาได ในอนาคต

5.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหน;าย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนFายสะสมและคาเผ.อการดอยคาสะสม (ถามี)

บริษัทและบริษัทยอยตัดจำหนFายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม.อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนFายและวิธีการตัดจำหนFายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนFายรับรูเปนคาใชจาย
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชน 3 ป 5 ป และ 10 ป

5.11 อสังหาริมทรัพยเพ%อการลงทุน
บริษัทบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนตามราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรูการเริ่มแรก บริษัทจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส.อมราคาสะสมและคาเผ.อการดอยคา (ถามี)

คาเส.อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 20 ป คาเส.อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

บริษัทรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจำหนFายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือขาดทุนในปท่ีตัดรายการ
อสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนออกจากบัญชี

5.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตน 
หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม.อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
มีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน

5.13 สำรองประกันชีวิต
สำรองประกันชีวิตเปนยอดสำรองสะสมตั้งแตเริ่มทำประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู สำรองดังกลาว
ตั้งขึ้นสำหรับชดใชคาสินไหมทดแทนและผลประโยชนตามกรมธรรมที่ประมาณวาจะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู
ทั้งหมด บริษัทคำนวณสำรองประกันชีวิตภายใตสัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอางอิงตามวิธีสำรองเบ้ียประกันภัยสุทธิชำระคงที่ (Net Level 
Premium Reserve or NPV) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยรวมกับสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ใช ใน
การคำนวณแตกตางไปจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงอีกรอยละ 4 ของเงินสำรองตามวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ ขอสมมติหลักที่ใช
เก่ียวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไดประเมินความเพียงพอของสำรองประกันชีวิตโดยการเปรียบเทียบมูลคาทางบัญชีกับมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชสมมติฐานที่เปนปจจุบัน มูลคาที่ตองปรับปรุงจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุน

5.14 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจายบันทึกเม.อไดรับแจงหรือเม.อเขาเง.อนไขในกรมธรรม

5.15 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนที่จะจายโดยประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ไดรับแจงแตยังไมไดชำระ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานตามขอมูลที่มีในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังไดพิจารณาประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนคางจายสำหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งคำนวณโดย
วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เก่ียวของ
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5.16 สำรองเบ้ียประกันภัย
สำรองเบ้ียประกันภัยประกอบดวย สำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(ก) สำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทบันทึกสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสำหรับการประกันภัยสำหรับสัญญาระยะสั้น
  เพ่ิมเติมและการประกันภัยกลุมโดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับปโดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนยี่สิบสี่)
(ข) สำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุด
  สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไวเพ.อชดใชคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการ
  ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซ่ึงคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทน
  ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางองิจากขอมูลในอดีต

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ
  เปนรายได หากมูลคาของสำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุดสูงกวาสำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทจะรับรูสวนตางและ
  แสดงรายการสำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมสิ้นสุดในงบการเงิน

5.17 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม.อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ%นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทและ
บริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เงินที่บริษัท
และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม.อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอ.นๆ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากน้ันบริษัท
และบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน โดยใช
วิธีคิดลดแตละหนFวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู
ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ.น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงานจะรับรูทันที
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานบริษัท เร่ิมรับรูเปนคาใชจายในวันใหสิทธิตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ออกให ณ วันที่
ใหสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทรับรูเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่พนักงานไดรับสิทธิ และในขณะเดียวกันบันทึกเปนสวนเพิ่มใน
รายการ “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของเจาของ โดยบริษัทฯจะโอนรับรู “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ” ไปเปน “สวนเกินมูลคาหุน” เม.อมีการใชสิทธิซ้ือหุนตามสัดสวนของการใชสิทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว ในบัญชีเม.อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนFนอนวาบริษัทและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ.อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทยอย
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนFาเช.อถือ
 
5.19 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินท่ีตองจายตามสัญญา
เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน
สวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส.อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา

สัญญาเชาที่ดินอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมได โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
ดำเนินงาน จำนวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

5.20 เงินตราตางประเทศ
บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
รายการตางๆ ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของแตละกิจการน้ัน

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงอยูใน
สกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

5.21 ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนFวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได ใช ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนFที่บริษัทและ
บริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได ใชนั้น
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บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคา
ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนFวาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
 
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ 

5.22 ตราสารอนุพันธ 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กำไร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทำสัญญาจะถูกตัดจำหนFายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 
5.23 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ.อโอนหนี้สินใหผูอ.นโดยรายการดังกลาว
เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และ
พยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
 
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภท
ของขอมูลที่นำมาใช ในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2 ใชขอมูลอ.นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำ

5.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทและ
บริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระ
สำคัญตอบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย

6.  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร.องท่ีมีความไมแนFนอน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

6.1 สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมินเง.อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพ.อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยได โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาว
แลวหรือไม

6.2 คาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินใหกูยืม/เบี้ยประกันภัยคางรับ
ในการประมาณคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี เงินใหกูยืมและเบี้ยประกันภัยคางรับ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

6.3 มูลคายุติธรรมของเคร%องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร.องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาได ใน
ตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร.องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลอง
การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช ในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต 
(ทั้งของบริษัทและคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร.องมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใช ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปดเผยลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

6.4 คาเผ%อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผ.อการดอยคาของเงินลงทุนเผ.อขายและเงินลงทุนทั่วไป เม.อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม.อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือ
เปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 
6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส%อมราคา
ในการคำนวณคาเส.อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม.อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน.องกับสินทรัพยนั้น

6.6 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหาร
จำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

6.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมได ใชเม.อมีความ
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เปนไปไดคอนขางแนFวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น 
ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทและบริษัทยอยควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

6.8 สำรองประกันชีวิต
สำรองประกันชีวิตคำนวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งประมาณจากขอสมมติปจจุบันหรือ ขอสมมติที่กำหนดตั้งแตวันเริ่มรับประกัน 
โดยสะทอนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพิ่มดวยความเสี่ยงและคาการเบี่ยงเบน โดยขอสมมติหลักที่ใช
จะเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด การประมาณเงินสำรองดังกลาวตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งสะทอน
ถึงประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น
 
6.9 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทตองประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน 
คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมได
รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ขอสมมติท่ีใช ในวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีตซ่ึงไดแก 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชำระคาสินไหมทดแทนคาสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของคาสินไหม เปนตน 
อยางไรก็ตาม ประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงได

6.10 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไมสิ้นสุด
สำรองประกันภัยสำหรับความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคาสินไหม
ทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีเหลืออยู ซ่ึงการประมาณสำรองดังกลาวจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซ่ึงอางอิง
จากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น

6.11 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอ%นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน

6.12 คดีฟองรอง
บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟองรองแลวและเช.อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจะไมเกินกวาจำนวนที่ไดบันทึกไวแลวในงบการเงิน 

6.13 ตนทุนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ในการประมาณตนทุนของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ตองใชดุลยพินิจในการวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ ซื้อหุนซึ่งรวมถึงขอสมมติตางๆ
ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน ความผันผวนของราคาหุน และอัตราเงินปนผล เปนตน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

เงินสด    6,007 4,224 6,006 4,223

เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน 953,358 874,391 939,185 870,300

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม.อสิ้นกำหนดระยะเวลา 16,480,000 6,950,000 16,480,000 6,950,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 17,439,365 7,828,615 17,425,191 7,824,523
บวก: เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำหนด                          

  ภายใน 3 เดือน 5,942,393 3,138,949 5,942,393 3,138,949

หัก:  เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา

  ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา   (16,280,000) (5,260,000) (16,280,000) (5,260,000)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,101,758 5,707,564 7,087,584 5,703,472

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำ และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.38 ถึง 1.75 ตอป (31 ธันวาคม
2557: อัตรารอยละ 0.38 ถึง 3.00 ตอป)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

8. เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับ จำแนกอายุคางชำระนับตั้งแต วันครบกำหนดชำระตาม
เครดิตเทอมแสดงไดดังนี้ 

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 1,620,699 54,984 1,675,683
คางชำระ   
 ไมเกิน 30 วัน 4,676 4,456 9,132
 30 - 60  วัน 22 18,334 18,356
 60 - 90 วัน  28 6,055 6,083
 90 วัน - 1 ป 163 6,630 6,793
 เกินกวา 1 ป 640 426 1,066

รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ 1,626,228 90,885 1,717,113

จากตัวแทนและนายหน�าประกันภัยจากผู�เอาประกันภัย รวม
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(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ 1,643,589 36,847 1,680,436
คางชำระ   
 ไมเกิน 30 วัน 3,018 23,354 26,372
 30 - 60  วัน 271 14,121 14,392
 60 - 90 วัน  23 1,271 1,294
 90 วัน - 1 ป 428 1,521 1,949
 เกินกวา 1 ป 331 459 790

รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ 1,647,660 77,573 1,725,233

จากตัวแทนและนายหน�าประกันภัยจากผู�เอาประกันภัย รวม

สำหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้ใหเปนไปตามเครดิตเทอม โดยหนี้ที่เกินกวา
กำหนดรับชำระ บริษัทไดดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป

สำหรับเบ้ียประกันภัยคางรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลคาเงินสดและคางรับเกินกวาระยะเวลาท่ีบริษัทผอนผันใหแกลูกคา เบ้ียประกันภัยคางรับดังกลาว
จะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมูลคาเงินสดของกรมธรรมดังกลาว

9. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สำรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ  372,054 318,471
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  527,122 445,314

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ  899,176 763,785

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอจำแนกอายุคางชำระแสดงไดดังนี้

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ  527,122 445,314

รวมเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  527,122 445,314

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หลักทรัพยเอกชน     
 หน�วยลงทุน  17,045 25 - 17,070 0.01
 รวม    17,045 25 - 17,070 0.01
เงินลงทุนเพ�อคา  17,045 25 - 17,070 0.01

หลักทรัพยเอกชน     
 หุนทุน   82,755 14,478 - 97,233 0.04
 หน�วยลงทุน  17,016 1,971 - 18,987 0.01
 รวม    99,771 16,449 - 116,220 0.05
เงินลงทุนเพ�อคา  99,771 16,449 - 116,220 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย
10.1 เงินลงทุนเพ�อคา

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไม�เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไม�เกิดขึ้นจริง มูลค�ายุติธรรม

ร�อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�ต�อสินทรัพย�รวม

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไม�เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไม�เกิดขึ้นจริง มูลค�ายุติธรรม

ร�อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�ต�อสินทรัพย�รวม
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(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไม�เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไม�เกิดขึ้นจริง มูลค�ายุติธรรม

ร�อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�ต�อสินทรัพย�รวม

10.2 เงินลงทุนเผ%อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
 หุนทุน   455,440 271,032 (16,208) 710,264 0.28
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 478,370 37,896 - 516,266 0.21
 รวม    933,810 308,928 (16,208) 1,226,530 0.49
หลักทรัพยเอกชน     
 หุนทุน   7,702,019 4,655,504 (744,998) 11,612,525 4.65
 หนFวยลงทุน  10,215,576 518,529 (74,788) 10,659,317 4.27
 รวม    17,917,595 5,174,033 (819,786) 22,271,842 8.92
หลักทรัพยตางประเทศ     
 หุนทุน   127,812 - (21,882) 105,930 0.04
 หนFวยลงทุน  1,783,848 621,340 (20,568) 2,384,620 0.96
 รวม    1,911,660 621,340 (42,450) 2,490,550 1.00

เงินลงทุนเผ%อขาย  20,763,065 6,104,301 (878,444) 25,988,922 10.41

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
กำไรที่ยัง

ไม�เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยัง
ไม�เกิดขึ้นจริง มูลค�ายุติธรรม

ร�อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�ต�อสินทรัพย�รวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
 หุนทุน   394,263 241,306 - 635,569 0.29
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 691,616 50,567 - 742,183 0.34
 รวม    1,085,879 291,873 - 1,377,752 0.63
หลักทรัพยเอกชน     
 หุนทุน   6,858,733 6,229,110 (187,828) 12,900,015 5.98
 หนFวยลงทุน  5,734,721 183,479 (77,769) 5,840,431 2.71
 รวม    12,593,454 6,412,589 (265,597) 18,740,446 8.69
หลักทรัพยตางประเทศ     
 หนFวยลงทุน  1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88
 รวม    1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88
เงินลงทุนเผ%อขาย  14,999,961 7,278,517 (265,597) 22,012,881 10.21
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หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    

 พันธบัตรรัฐบาลไทย 99,348,277 39.80 91,572,879 42.48

 พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 15,166,357 6.08 17,055,842 7.91

 หุนกู   7,038,652 2.82 5,839,817 2.71

 ตั๋วสัญญาใชเงิน 2,500,000 1.00 2,500,000 1.16

 รวม    124,053,286 49.70 116,968,538 54.26

หลักทรัพยเอกชน    

 ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน 10,167,122 4.07 9,891,752 4.59

 หุนกู   43,859,088 17.57 38,706,797 17.95

 รวม    54,026,210 21.64 48,598,549 22.54

หลักทรัพยตางประเทศ    

 พันธบัตร  3,522,923 1.41 2,553,909 1.18

 หุนกู   2,812,253 1.13 2,125,546 0.99

 ตั๋วแลกเงิน  716,590 0.29 654,481 0.30

 รวม    7,051,766 2.83 5,333,936 2.47

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำหนด
 เกินกวา 3 เดือน    

 เงินฝากธนาคารพาณิชย 5,380,000 2.16 4,960,000 2.30

 บัตรเงินฝาก  10,900,000 4.37 300,000 0.14

 รวม    16,280,000 6.53 5,260,000 2.44

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 201,411,262 80.70 176,161,023 81.71

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหน�าย

ร�อยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�

ต�อสินทรัพย�รวม

ร�อยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�

ต�อสินทรัพย�รวม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหน�าย

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

10.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด
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เงินลงทุนเผ
อขาย    
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    
 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 323,399 154,971 478,370
 บวก: กำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง - 24,233 13,663 37,896
รวมเงินลงทุนเผ
อขาย - 347,632 168,634 516,266
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด    
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 59,768 4,544,797 94,743,712 99,348,277
 พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 59,944 3,086,440 12,019,973 15,166,357
 หุนกู   - 1,962,239 5,076,413 7,038,652
 ตั๋วสัญญาใชเงิน - - 2,500,000 2,500,000
 รวม    119,712 9,593,476 114,340,098 124,053,286
หลักทรัพยเอกชน    
 ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน 2,290,000 1,300,000 6,577,122 10,167,122
 หุนกู   1,296,479 5,000,183 37,562,426 43,859,088
 รวม    3,586,479 6,300,183 44,139,548 54,026,210
หลักทรัพยตางประเทศ    
 พันธบัตร  358,187 1,088,139 2,076,597 3,522,923
 หุนกู   210,000 652,662 1,949,591 2,812,253
 ตั๋วแลกเงิน  - - 716,590 716,590
 รวม    568,187 1,740,801 4,742,778 7,051,766
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำหนด                   
 เกินกวา 3 เดือน    
 เงินฝากธนาคารพาณิชย 3,980,000 1,400,000 - 5,380,000
 บัตรเงินฝาก  4,600,000 6,300,000 - 10,900,000
 รวม    8,580,000 7,700,000 - 16,280,000
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 12,854,378 25,334,460 163,222,424 201,411,262

10.4 เงินลงทุนท่ัวไป

10.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี
(หน�วย: พันบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

31 ธันวาคม 2558
ครบกำหนด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด    

 ในประเทศ  29,588 0.01 29,588 0.01

 ตางประเทศ  17,074 0.01 17,074 0.01

รวมเงินลงทุนท่ัวไป 46,662 0.02 46,662 0.02

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทุน

ร�อยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�

ต�อสินทรัพย�รวม

ร�อยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�

ต�อสินทรัพย�รวมราคาทุน

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เงินลงทุนเผ%อขาย    
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    
 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 536,046 155,570 691,616
 บวก: กำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง - 38,481 12,086 50,567
รวมเงินลงทุนเผ%อขาย - 574,527 167,656 742,183
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด    
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    
 พันธบัตรรัฐบาลไทย - 5,899,995 85,672,884 91,572,879
 พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 1,841,552 2,444,346 12,769,944 17,055,842
 หุนกู   519,835 1,333,410 3,986,572 5,839,817
 ตั๋วสัญญาใชเงิน - - 2,500,000 2,500,000
 รวม    2,361,387 9,677,751 104,929,400 116,968,538
หลักทรัพยเอกชน    
 ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน 78,662 2,050,000 7,763,090 9,891,752
 หุนกู   915,769 3,036,217 34,754,811 38,706,797
 รวม    994,431 5,086,217 42,517,901 48,598,549
หลักทรัพยตางประเทศ    
 พันธบัตร  163,771 983,993 1,406,145 2,553,909
 หุนกู   - 651,332 1,474,214 2,125,546
 ตั๋วแลกเงิน  - - 654,481 654,481
 รวม    163,771 1,635,325 3,534,840 5,333,936
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกำหนด                   
 เกินกวา 3 เดือน    
 เงินฝากธนาคารพาณิชย 3,560,000 1,400,000 - 4,960,000
 บัตรเงินฝาก  300,000 - - 300,000
 รวม    3,860,000 1,400,000 - 5,260,000
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด 7,379,589 17,799,293 150,982,141 176,161,023

(หน�วย: พันบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

31 ธันวาคม 2557
ครบกำหนด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

10.6 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนุพันธแฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนุพันธแฝง ท่ีบริษัทจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีดังตอไปนี้
(ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินจำนวนรวม 600 ลานบาท และ 600 ลานบาท 
  ตามลำดับ ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 4 - 13 ป และ 5 -
  14 ป ตามลำดับ และมีเง.อนไขโดยผูออกตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม 
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(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรจากการขายเงินลงทุน  
 เงินลงทุนเพ.อคา   4,131  5,607
 เงินลงทุนเผ.อขาย   999,946  1,500,034
 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด   159,049  9,095

รวม      1,163,126  1,514,736

2558 2557

(ข) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินจำนวนรวม 2,290 ลานบาท และ 2,050 ลานบาท 
  ตามลำดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 ป และ 2 ป ตามลำดับ และมีเง.อนไขโดยผูออก
  ตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดและทยอยฝากเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษัทจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยเม.อครบกำหนดตาม
  สัญญา

(ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 3,600 ลานบาท และ 3,600
  ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีอายุคงเหลือประมาณ 4 - 7 ป และ 5 - 8 ป ตามลำดับ และมี
  ดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)

(ง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 2,879 ลานบาท และ 2,805
  ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 4 - 13 ป และ 6 - 14 ป ตามลำดับ
  และมีเง.อนไขของการเวนคืนตั๋ว เม.อเกิด Credit Event กับหลักทรัพยอางอิง

(จ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินจำนวนรวม 798 ลานบาท และ 758 ลานบาท 
  ตามลำดับ ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 18 ป และ 19 ป ตามลำดับ โดยธนาคารดังกลาว
  วางพันธบัตรรัฐบาลคิดเปนอัตรารอยละ 70 - 80 ของมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกเพ.อเปนหลักประกัน และมีเง.อนไขของ
  การเวนคืนตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวเม.อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพยอางอิง
  
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวขางตนมีองคประกอบของอนุพันธแฝงที่ไมมีความสัมพันธใกลชิดกับตราสารหลักยกเวน
เงินลงทุนตาม (ข) ขางตน

10.7 เงินลงทุนท่ีติดภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีราคาทุนหรือทุนตัดจำหนFายจำนวนรวม 48,190 ลานบาท 
และ 41,461 ลานบาท ตามลำดับ วางไวกับนายทะเบียนเพ.อเปนหลักทรัพยประกันและเงินสำรองตามท่ีกลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 36 และ 37

10.8 กำไรจากเงินลงทุน
กำไรจากเงินลงทุนสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

10.9 สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ�อขาย

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย ณ วันตนป   6,923,223  5,489,072
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย   (1,047,192)  2,290,467
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผ(อขายระหวางปไปรับรู           
 ในสวนของกำไรหรือขาดทุน   (893,574)  (856,316)
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย ณ วันสิ้นป  4,982,457  6,923,223
หัก: ภาษีเงินได    (996,491)  (1,384,645)
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได 3,985,966  5,538,578

2558 2557

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรคเกอร จำกัด 24,000 4,000 99 99 23,760 3,960

(หน�วย: พันบาท)

สัดส�วนเงินลงทุนบริษัท
ทุนท่ีออกและ
เรียกชำระแล�ว ราคาทุน

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

ร�อยละ ร�อยละ

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

12. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับโดยจำแนกอายุตามเงินตนและดอกเบ้ียที่คางชำระ
แสดงไดดังน้ี

ยังไมถึงกำหนดชำระ 5,480,866 424,031 618,924 945 16,044 - 6,115,834 424,976 6,540,810

เกินกวากำหนดชำระ         

 นอยกวา 6 เดือน - - 22,336 107 61 - 22,397 107 22,504

 มากกวา 12 เดือน - - 1,101 79 130 2 1,231 81 1,312

รวม  5,480,866 424,031 642,361 1,131 16,235 2 6,139,462 425,164 6,564,626
หัก: คาเผ/อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639)

เงินใหกูยืมและ         
   ดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ 5,480,866 424,031 641,801 1,052 16,235 2 6,138,902 425,085 6,563,987

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาค�างชำระ

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

รวมเงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

ทรัพย�สินจำนอง
เป�นประกัน

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

อื่นๆ

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

รวม

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

(1) แสดงรวมเปนสวนหนึ่งของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมถึงกำหนดชำระ 4,250,986 299,022 444,824 820 15,605 - 4,711,415 299,842 5,011,257

เกินกวากำหนดชำระ         

 นอยกวา 6 เดือน - - 22,295 97 - - 22,295 97 22,392

 6 - 12 เดือน - - 211 - - - 211 - 211

 มากกวา 12 เดือน - - 1,149 79 53 2 1,202 81 1,283

รวม  4,250,986 299,022 468,479 996 15,658 2 4,735,123 300,020 5,035,143
หัก: คาเผ/อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146)

เงินใหกูยืมและ         
   ดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ 4,250,986 299,022 468,413 916 15,658 2 4,735,057 299,940 5,034,997

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557

ระยะเวลาค�างชำระ

กรมธรรม�ประกันภัย
เป�นประกัน

รวมเงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

ทรัพย�สินจำนอง
เป�นประกัน

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

อื่นๆ

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

รวม

เงินต�น ดอกเบี้ยค�างรับ(1)

(1) แสดงรวมเปนสวนหนึ่งของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันเปนเงินใหกูยืมแกผูเอาประกัน โดยใหกู ในวงเงินไมเกินมูลคาเงินสดของกรมธรรม และคิด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.50 - 8.00 ตอป ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียที่ไดรับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

เงินใหกูยืมแกพนักงาน กำหนดวงเงินกูยืมใหแกพนักงานแตละรายโดยกรณีบุคคลค้ำประกันดวยวงเงินสูงสุดที่ 0.1 ลานบาท ซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานมีจำนวนเงิน 16 ลานบาท และ 16 ลานบาท
ตามลำดับ 

157บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,362 31,067 6,685 11,519 1,025,137
ซื้อเพ่ิม  48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109
จำหน?าย - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352)
โอนเขา (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) -
31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,637 25,975 4,400 42,546 1,129,894
ซื้อเพ่ิม  83,416 44,327 - 63,500 2,434 - 32,683 226,360
จำหน?าย - - - (19,227) (1,293) (4,400) - (24,920)
โอนเขา (ออก) - 34,637 - 7,423 - - (42,060) -
31 ธันวาคม 2558 250,227 437,856 36,633 546,333 27,116 - 33,169 1,331,334
คาเส�อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,714 19,287 1,765 - 698,449
คาเสBอมราคาสำหรับ        
   สวนท่ีจำหน?าย - - - (9,261) (9,758) - - (19,019)
คาเสBอมราคาสำหรับป - 15,337 1,831 40,551 3,432 70 - 61,221
31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 430,004 12,961 1,835 - 740,651
คาเสBอมราคาสำหรับสวนท่ีจำหน?าย - - - (19,135) (869) (1,835) - (21,839)
คาเสBอมราคาสำหรับป - 23,682 1,832 36,222 3,576 - - 65,312
31 ธันวาคม 2558 - 299,079 22,286 447,091 15,668 - - 784,124
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,633 13,014 2,565 42,546 389,243
31 ธันวาคม 2558 250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 - 33,169 547,210
คาเส�อมราคาสำหรับป        
2557         61,221
2558         65,312

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต�ง
ติดตั้งและอุปกรณ�

สำนักงาน ยานพาหนะ
ทรัพย�สิน
รอการขาย

งานระหว�าง
ก�อสร�าง รวม

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมแกพนักงานกรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันจำนวนเงินสูงสุดที่ 50 เทาของเงินเดือนรายเดือน ซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 - 6.00 
ตอป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานกรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันมีจำนวนเงิน 54 ลานบาท และ 53 ลานบาท
ตามลำดับ

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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ราคาทุน
1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685 11,519 1,025,039
ซื้อเพ่ิม  48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109
จำหน�าย - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352)
โอนเขา (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) -
31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,539 25,975 4,400 42,546 1,129,796
ซื้อเพ่ิม  83,416 44,173 - 63,412 2,434 - 32,683 226,118
จำหน�าย - - - (19,227) (1,293) (4,400) - (24,920)
โอนเขา (ออก) - 34,637 - 7,423 - - (42,060) -
31 ธันวาคม 2558 250,227 437,702 36,633 546,147 27,116 - 33,169 1,330,994
คาเส�อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425
คาเส�อมราคาสำหรับ        
   สวนท่ีจำหน�าย - - - (9,261) (9,758) - - (19,019)
คาเส�อมราคาสำหรับป - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190
31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 429,949 12,961 1,835 - 740,596
คาเส�อมราคาสำหรับสวนท่ีจำหน�าย - - - (19,135) (869) (1,835) - (21,839)
คาเส�อมราคาสำหรับป - 23,659 1,832 36,184 3,576 - - 65,251
31 ธันวาคม 2558 - 299,056 22,286 446,998 15,668 - - 784,008
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,590 13,014 2,565 42,546 389,200
31 ธันวาคม 2558 250,227 138,646 14,347 99,149 11,448 - 33,169 546,986
คาเส�อมราคาสำหรับปี        
2557         61,190
2558         65,251

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต�ง
ติดตั้งและอุปกรณ�

สำนักงาน ยานพาหนะ
ทรัพย�สิน
รอการขาย

งานระหว�าง
ก�อสร�าง รวม

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส�อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิม
กอนหักคาเส�อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 501 ลานบาท และ 475 ลานบาท ตามลำดับ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทุน    
1 มกราคม 2557 78,455 278 78,733
เพิ่มขึ้น    3,350 1,418 4,768
โอนออก   - (1,119) (1,119)
31 ธันวาคม 2557 81,805 577 82,382
เพิ่มขึ้น    20,624 959 21,583
โอนออก   - (1,100) (1,100)
31 ธันวาคม 2558 102,429 436 102,865
คาตัดจำหน�ายสะสม    
1 มกราคม 2557 59,286 - 59,286
คาตัดจำหน�ายสำหรับป 10,277 - 10,277
31 ธันวาคม 2557 69,563 - 69,563
คาตัดจำหน�ายสำหรับป 9,189 - 9,189
31 ธันวาคม 2558 78,752 - 78,752
มูลคาสุทธิตามบัญช ี    
31 ธันวาคม 2557 12,242 577 12,819
31 ธันวาคม 2558 23,677 436 24,113
คาตัดจำหน�ายสำหรับป    
2557      10,277
2558      9,189

งบการเงินรวม

14. สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�ระหว�างพัฒนา รวม
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟตแวรซ่ึงตัดจำหน$ายเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงานอยูโดย
ราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจำหน$ายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนรวมประมาณ 56 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัท: 
56 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลำดับ)

(หน�วย: พันบาท)

ราคาทุน    
1 มกราคม 2557 78,455 278 78,733
เพิ่มขึ้น    3,350 1,418 4,768
โอนออก   - (1,119) (1,119)
31 ธันวาคม 2557 81,805 577 82,382
เพิ่มขึ้น    20,543 959 21,502
โอนออก   - (1,100) (1,100)
31 ธันวาคม 2558 102,348 436 102,784
คาตัดจำหน�ายสะสม    
1 มกราคม 2557 59,286 - 59,286
คาตัดจำหน$ายสำหรับป 10,277 - 10,277
31 ธันวาคม 2557 69,563 - 69,563
คาตัดจำหน$ายสำหรับป 9,185 - 9,185
31 ธันวาคม 2558 78,748 - 78,748
มูลคาสุทธิตามบัญช ี    
31 ธันวาคม 2557 12,242 577 12,819
31 ธันวาคม 2558 23,600 436 24,036
คาตัดจำหน�ายสำหรับป    
2557      10,277
2558      9,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�ระหว�างพัฒนา รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

อาคารสำนักงานให�เช�า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558: 
ราคาทุน      21,303
หัก: คาเส�อมราคาสะสม    (356)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ    20,947

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาตามบัญชีตนป    -
ซื้อสินทรัพย      21,303
คาเส�อมราคา     (356)

มูลคาตามบัญชีปลายป    20,947

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารสำนักงานใหเชา    17,497

15. อสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงไดดังนี้

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุนสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้

มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach) สำหรับอาคารสำนักงานใหเชา 
คือ การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตามราคา ณ ปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเส�อมราคาตามอายุการใชงาน และบวกดวย
มูลคาตลาดของที่ดิน

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี    
สำรองประกันชีวิต 3,333,531 2,814,190 519,341 (1) 1,795,185 (1)
สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 13,335 19,309 (5,974) (1) 3,824 (1)
สำรองผลประโยชนพนักงานระยะยาว 35,710 33,548 2,162 (3) 2,006 (3)
อ#น ๆ     353 255 98 (1) -
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3,382,929 2,867,302 515,627  1,801,015
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
เงินลงทุนเพ#อคา  3,519 235 3,284 (1) 1 (1)
เงินลงทุนเผ#อขาย 996,491 1,384,645 (388,154) (2) 286,831 (2)
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,000,010 1,384,880 (384,870)  286,832
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 2,382,919 1,482,422  

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558

ส�วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�/
หน้ีสินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

16. สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได
16.1 สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกตางชั่วคราว
ดังตอไปนี้

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

(1) แสดงในสวนของกำไรหรือขาดทุน
(2) แสดงในสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น
(3) แสดงในสวนของกำไรหรือขาดทุนและสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น 1,931 พันบาท และ 231 พันบาท ตามลำดับ (2557: แสดงใน
 สวนของกำไรหรือขาดทุนและสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น 4,989 พันบาท และ (2,983) พันบาท ตามลำดับ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินไดปจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   1,286,285 2,245,926
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน   4,475 1,541
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:   
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ                      
 ผลแตกตางช่ัวคราว   (512,112) (1,803,997)
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน    778,648 443,470

2558 2557

16.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

กำไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 4,886,728 3,093,261 4,891,966 3,096,254
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 15%, 20% 15%, 20% 20% 20%
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 977,346 618,652 978,393 619,251
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดหรือคาใชจาย
 ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี (203,173) (176,723) (204,220) (177,322)
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน 4,475 1,541 4,475 1,541
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 778,648 443,470 778,648 443,470

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

รายการกระทบยอดกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลมีดังนี้ 
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(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินไดที่เกิดจาก  
 (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ�อขาย   566,868 (108,567)
 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผ�อขายที่โอนไปรับรู                          
  ในสวนของกำไรหรือขาดทุน   (178,715) (178,263)
 (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  231 (2,983)

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของ (กำไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น  388,384 (289,813)

2558 2557
(ปรับปรุงใหม�)

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เบี้ยประกันภัยตอคางจาย   495,315 379,722

รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ   495,315 379,722

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

หลักประกันตราสารอนุพันธ 336,000 - 336,000 -
คาเชาอาคารจายลวงหนา 58,030 69,824 58,030 69,824
เงินมัดจำ   48,138 62,705 48,072 62,705
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
 แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 231 24,963 231 24,963
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 69,705 10,344 69,705 10,344
คาใชจายจายลวงหนา 12,567 9,768 12,567 9,768
อ�นๆ     22,801 9,263 20,193 12,898

รวมสินทรัพยอ�น 547,472 186,867 544,798 190,502

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำนวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ�นสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
สรุปไดดังนี้

17. สินทรัพยอ�น

18. เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดคางเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอจำแนกตามประเภทหนี้สิน ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือตนป   177,434,671 136,616,421
สำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยรับในงวดและสำรองที่เพิ่มขึ้น
 สำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับ ผลประโยชนและ                      
 คาสินไหมทดแทนอ.นๆ    43,689,750 51,630,019
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมสำหรับการตาย                        
 การครบกำหนด การเวนคืนกรมธรรม 
 ผลประโยชนและคาสินไหมทดแทนอ.นๆ    (13,816,213) (10,811,769)
ยอดคงเหลือปลายป   207,308,208 177,434,671

2558 2557

19. สำรองประกันชีวิต 
บริษัทมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันชีวิต ดังนี้

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือตนป   315,052 299,680
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป 1,734,751 1,770,506
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจายระหวางป (1,729,447) (1,755,134)
ยอดคงเหลือปลายป   320,356 315,052

2558 2557

21. สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
บริษัทมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ดังนี้

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินคามรณกรรม   103,180 100,173
เงินครบกำหนด    43,085 13,665
เงินเวนคืน     3,824 3,229
รวมผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย   150,089 117,067

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

20. ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีรายละเอียดผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย ดังนี้
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(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือตนป   1,056,888 1,021,135
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับป   2,954,373 2,897,001
เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายได ในป   (2,936,407) (2,861,248)
ยอดคงเหลือปลายป   1,074,854 1,056,888

2558 2557

22. สำรองเบ้ียประกันภัย
22.1 สำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือตนป   711,715 640,707
ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในระหวางป   1,970,603 2,064,991
ความเสี่ยงภัยท่ีหมดสิ้นไปแลวในระหวางป   (1,999,392) (1,993,983)
ยอดคงเหลือปลายป   682,926 711,715

2558 2557

22.2  สำรองความเส่ียงภัยท่ียังไมส้ินสุด 

ผลประโยชนระยะสั้นคางจาย 176,971 160,794 175,957 159,984
สำรองผลประโยชนพนักงานระยะยาว 179,646 168,620 178,550 167,734
รวมผลประโยชนพนักงานคางจาย 356,617 329,414 354,507 327,718

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

23. ผลประโยชนพนักงานคางจาย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไมมีการตั้งสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด เน@องจากสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมส้ินสุด
ที่ประมาณขึ้นของบริษัทมีจำนวนต่ำกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 168,620 157,711 167,734 157,711
สวนที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุน :    
 ตนทุนบริการในปจจุบัน 19,356 26,886 19,138 26,733
 ตนทุนดอกเบี้ย 6,323 6,587 6,290 6,557
สวนที่รับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ#น:    
 (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
  หลักคณิตศาสตรประกันภัยสวนที่เกิดจากการ
  เปล่ียนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร (8,390) (18,511) (8,340) (18,511)
 สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน  6,651 2,775 6,602 2,775
 สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (2,717) (40) (2,749) (40)
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (10,125) (7,491) (10,125) (7,491)
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย - 703 - -
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 179,718 168,620 178,550 167,734

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเม#อออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ#น สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 

บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจำนวนประมาณ 3.5 ลานบาท (งบการ
เงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3.5 ลานบาท) (2557: จำนวน 10.0 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 10.0 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยประมาณ 
23 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ป) (31 ธันวาคม 2557: 24 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ป)
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อัตราคิดลดสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 3.75% 4.25% 3.75% 4.25%
อัตราคิดลดสำหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอ�น 3.75% 3.75% 3.75% 3.75%
อัตราเงินเฟอของราคาทองรูปพรรณ 6.00% 5.00% 6.00% 5.00%
อัตราการขึ้นเงินเดือน  6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน     
 (ข้ึนอยูกับชวงอายุของพนักงาน) 3.20%, 9.30% 2.80%, 7.75% 3.20%, 9.30% 2.80%, 7.75%
ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท (บาท) 19,000 19,000 19,000 19,000

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร�อยละต�อป�)(ร�อยละต�อป�)(ร�อยละต�อป�)(ร�อยละต�อป�)

(ร�อยละต�อป�)

อัตราคิดลด    0.25% (4,889) (4,861)
       (0.25%) 5,089 5,058
อัตราเงินเฟอของราคาทอง  0.25% 482 481
       (0.25%) (471) (470)
อัตราการขึ้นเงินเดือน  0.25% 4,407 4,380
       (0.25%) (4,256) (4,229)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน  10.00% (7,011) (6,971)
       (10.00%) 6,705 6,668
ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท   10.00% 3,063 3,052
       (10.00%) (2,784) (2,774)

(หน�วย: พันบาท)

ข�อสมมติเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จำนวนผลประโยชน�
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จำนวนผลประโยชน�
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 สรุปไดดังนี้
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เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา           
   และแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2,912,292 1,024,799 2,912,292 1,024,799
คาบำเหน็จคางจาย 468,619 460,839 468,199 460,551
คาใชจายคางจาย 387,177 316,853 386,076 316,020
เบี้ยประกันภัยท่ีไดรับเงินแลวแต                                    
 กรมธรรมยังไมอนุมัติ 301,943 101,961 301,943 101,961
เงินรับรอการโอนบัญชี 64,634 80,763 64,634 80,763
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย 135,416 117,728 135,416 117,728
เจาหนี้กรณียกเวนคาเบี้ยประกันภัย 93,047 93,757 93,047 93,757
เงินคางจายจากการซื้อหลักทรัพย 51,123 6,183 51,123 6,183
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 30,248 23,263 30,248 23,263
อ>นๆ     24,353 12,556 21,690 10,924
รวมหนี้สินอ�น  4,468,852 2,238,702 4,464,668 2,235,949

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822
คาใชจายจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                 
 (หมายเหตุ 26) 5,961 5,961 143,059 24,339
โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปน
   เกณฑ เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการ
   ใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 - - 89,327 (89,327)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834

สำรองส�วนทุน
จากการจ�ายโดยใช�

หุ�นเป�นเกณฑ�หุ�นสามัญที่ออกและชำระแล�ว ส�วนเกินมูลค�าหุ�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

24. หน้ีสินอ�น 

จำนวนหุ�น (พันหุ�น) พันบาท พันบาท พันบาท

25. ทุนท่ีออกและชำระแลว/สวนเกินมูลคาหุน
รายการกระทบยอดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
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(หน�วย: พันบาท)

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

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ�นที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ�นที่ 2 รวม

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

26. การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2 ของบริษัท เม�อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ชนิดระบุช�อและ
โอนเปลี่ยนมือไมไดเพ�อการเสนอขายแกพนักงานจำนวน 20 ลานหน=วย โดยในรุนที่ 1 มีการจัดสรรทั้งส้ิน 12.85 ลานหน=วย คงเหลือสิทธิที่ยัง
ไมไดจัดสรรจำนวน 7.15 ลานหน=วย โดยมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม�อวันท่ี 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 1 
จำนวน 7.15 ลานหน=วยดังกลาว และอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 2 ชนิดระบุช�อและโอนเปล่ียนมือไมไดจำนวน 7.15 ลานหน=วยแทน 
และไดมีการจัดสรรใหพนักงานโดยกำหนดใหวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนวันใหสิทธิแกพนักงานและ/หรือผูบริหาร 

รายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานสรุปไดดังนี้

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเม�อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯโดยมีอัตรา
ใชสิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน=วย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญไดจำนวน 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคา 13.50 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
รุนท่ี 1 และ 35.00 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 โดยสามารถใชสิทธิคร้ังแรกเม�อครบ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2557 เม�อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกพนักงานท้ัง 2 รุนที่ไดรับผลกระทบจากการจายเงินปนผลเปนหุน โดยอัตราการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะถูกปรับจาก 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิตอหุนสามัญ 1 หุนเปน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิตอหุนสามัญ 1.40 หุน และราคาใชสิทธิจะถูกปรับจาก 
13.50 บาท และ 35.00 บาท เปน 9.6429 บาท และ 25.00 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 2 ตามลำดับ
 
เน�องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ไดรับอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 2 เร�องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑมีผลบังคับใชแลว บริษัทจึงไดคำนวณมูลคายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุน ณ วันออก
สิทธิเฉลี่ยเทากับ 20.45 บาทตอหุน เพ�อบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพ�อใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

ขอมูลท่ีใช ในการคำนวณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน สรุปไดดังนี้

อัตราเงินปนผลที่คาดหวัง  - รอยละ 1.5
ความผันผวนของราคาหุนที่คาดการณ - รอยละ 39.9   
      (ประมาณโดยอางอิงจากขอมูลในอดีตของราคาหุนของบริษัท)
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง  - รอยละ 3.51 ถึง รอยละ 3.64
อายุของสิทธิซ้ือหุน  - ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเม�อพนสภาพ
      การเปนพนักงานของบริษัท
แบบจำลองที่ใช  - Black Schole - continuous  model

คาใชจายพนักงานในรูปของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2) สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 24.3 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 37.8 ลานบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  7,150
สิทธิที่หมดไปจากการลาออกและเสียชีวิตของพนักงาน  (170)
ใชสิทธิในระหวางป  (4,561)
จำนวนที่ยังไมไดใชสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  2,419

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ�นที่ 2

สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

รายการเปล่ียนแปลงจำนวนหน'วยของใบสำคัญแสดงสิทธิในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ได ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่เหลือทั้งหมดจำนวน 0.9
ลานหน'วย ในราคาใชสิทธิหุนละ 13.50 บาท คิดเปนเงิน 12.7 ลานบาท
 
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทจำนวน 4.6 ลานหน'วย ในราคาใช
สิทธิหุนละ 25.00 บาท คิดเปนจำนวน 160 ลานบาท โดยบริษัทไดบันทึกผลเงินรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาวไวเปน “เงินรับลวงหนา
คาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ” โดยแสดงในสวนของเจาของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใช�สิทธิ จำนวนสิทธิ
ราคาใช�

สิทธิต�อหุ�น
รวมเงิน

ที่รับชำระ
ทุนที่ออก

และชำระแล�ว
ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

เงินรับล�วงหน�า
ค�าหุ�นจากการ

ใช�สิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน

วันที่ตลาด
หลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยรับ
เป�นหลักทรัพย�

จดทะเบียน
(บาท)

ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2       
ครั้งที่ 1  3,008 25.00 105,266 4,211 101,055 - 10 เมษายน 2558 22 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2  589 25.00 20,616 825 19,794 - 13 กรกฎาคม 2558 17 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 3  661 25.00 23,135 925 22,210 - 15 ตุลาคม 2558 20 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 4  303 25.00 10,626 - - 10,626 26 มกราคม 2559 2 กุมภาพันธ 2559
รวม  4,561  159,643 5,961 143,059 10,626  

(พันหน�วย)

สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

172 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



27. เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายท่ีประกาศจายในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2557    1,160 0.96

รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2558    1,325 0.78

อนุมัติโดย ประเภท
จำนวน

เงินป�นผลรวม
จำนวน

เงินป�นผลต�อหุ�น

 เงินสด 781 0.46
    
 

 เงินสด 544 0.32
                
 

 เงินสด 618 0.51

 เงินสด 60  0.05

หุนสามัญ  482 0.40
(อัตรา 5 หุนเดิม
ตอ 2 หุนใหม)

เงินปนผลประจำปสำหรับป 2557

เงินปนผลระหวางกาลจาก
 ผลการดำเนินงานสำหรับ
 งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2558

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เม9อวันที่ 29 เมษายน 2558 
และอนุมัติโดย คปภ. 
เม9อวันที่ 24 เมษายน 2558

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เม9อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
และอนุมัติ โดย คปภ. 
เม9อวันที่ 3 กันยายน 2558

เงินปนผลประจำปสำหรับป 2556 มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เม9อวันที่ 30 เมษายน 2557 
และอนุมัติ โดย คปภ. 
เม9อวันที่  8 เมษายน 2557

เงินปนผลระหวางกาลจาก
 ผลการดำเนินงานสำหรับ
 งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เม9อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

มติที่ประชุมวิสามัญประจำป
ของผูถือหุนเม9อวันที่ 
25 กันยายน 2557 และ
อนุมัติโดย คปภ. เม9อ
วันที่ 12 กันยายน 2557

(ล�านบาท) (บาท)

28. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทไดจัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

29. สวนงานดำเนินงาน
บริษัทนำเสนอขอมูลสวนงานดำเนินงานในรูปแบบเชนเดียวกับการรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัยที่ตองรายงานแกสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เน9องจากฝายบริหารเห็นวาบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนิน
งานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือธุรกิจประกันชีวิต และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย และไดทำการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช ในการรายงานขอมูลตาม
ประเภทการรับประกันภัยที่รายงานตอคปภ. ทั้งนี้รายการที่นำเสนอในสวนงานดำเนินงานนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอำนาจ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพ�อใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน ท้ังน้ีผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัทดำเนินธุรกิจในสวนงานเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงาน
ตามเขตภูมิศาสตรแลว และในป 2558 และ 2557 บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายได
ของกิจการ

ขอมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้

งบการเงินรวม

รายไดจากการรับประกันภัย     
เบี้ยประกันภัยรับ 44,019,795 783,605 36,815 - 44,840,215
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ (677,574) - - - (677,574)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 43,342,221 783,605 36,815 - 44,162,641
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัย
 ที่ยังไมถือเปนรายได 11,393 - 951 - 12,344
รวมรายไดจากการรับประกันภัย 43,353,614 783,605 37,766 - 44,174,985
คาใชจายในการรับประกันภัย     
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน 29,114,795 758,742 - - 29,873,537
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
 คาใชจายในการจัดการผลประโยชน 14,137,467 12,242 - - 14,149,709
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
 จัดการคาสินไหมทดแทน 1,238,091 - 2,386 - 1,240,477
คาจางและคาบำเหน็จ 2,795,356 53,549 942 5,158 2,855,005
คาใชจายสงเสริมการขาย 427,622 7,727 372 207 435,928
คาใชจายในการรับประกันภัยอ�น 31,991 578 28 - 32,597
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 47,745,322 832,838 3,728 5,365 48,587,253

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อื่นๆ รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

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

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล
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งบการเงินรวม

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

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อื่นๆ รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

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

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการรับประกันภัย    
เบี้ยประกันภัยรับ  44,019,795 783,605 36,815 44,840,215
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ  (677,574) - - (677,574)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  43,342,221 783,605 36,815 44,162,641
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได  11,393 - 951 12,344
รวมรายไดจากการรับประกันภัย  43,353,614 783,605 37,766 44,174,985
คาใชจายในการรับประกันภัย    
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน  29,114,795 758,742 - 29,873,537
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
 คาใชจายในการจัดการผลประโยชน  14,137,467 12,242 - 14,149,709
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
 จัดการคาสินไหมทดแทน  1,238,091 - 2,386 1,240,477
คาจางและคาบำเหน็จ  2,795,356 53,549 942 2,849,847
คาใชจายสงเสริมการขาย  427,622 7,727 372 435,721
คาใชจายในการรับประกันภัยอ@น  31,991 578 28 32,597
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  47,745,322 832,838 3,728 48,581,888

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

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

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล
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(หน�วย: พันบาท)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนเพ�อคา   16,903 25
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (72,468) 7,167
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   135,451 (78,876)
รวมกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม   79,886 (71,684)

25572558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวม

(หน�วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ�
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม�มี

ส�วนร�วมในเงินป�นผล

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

ประกันอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

30. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม
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คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ    
   ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน 931,870 889,611 926,692 886,992
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่    
   ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย 162,424 154,534 161,966 154,454
คาภาษีอากร  263,690 222,340 263,690 222,340
คาใชจายในการดำเนินงานอ)น 695,525 629,147 695,240 628,820
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 2,053,509 1,895,632 2,047,588 1,892,606

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

31. คาใชจายในการดำเนินงาน

เงินเดือนและคาแรง 858,731 785,343 854,044 783,709
เงินประกันสังคม 14,124 13,299 14,076 13,284
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพนักงานที่กำหนดไว 36,838 33,336 36,614 33,252
ผลประโยชนอ)นๆ 69,327 84,544 69,108 83,658
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 979,020 916,522 973,842 913,903

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

32. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและ
พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูกับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและจะจายใหแกพนักงานเม)อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกอง
ทุนของบริษัท ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนจำนวนเงิน 37 ลานบาท
และ 33 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 37 ลานบาท และ 33 ลานบาท ตามลำดับ)
 
34. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป 
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(บาท)(พันหุ�น)(พันบาท)

255725582557255825572558
(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

งบการเงินรวม

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป  4,108,203 2,649,821 1,701,676 1,212,857  
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล - - - 482,325  
กำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท 4,108,203 2,649,821 1,701,676 1,695,182 2.41 1.56
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1 - - - 296  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 2 - - 4,745 2,972  
กำไรตอหุนปรับลด      
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ      
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ      
   จากใบสำคัญแสดงสิทธิ 4,108,203 2,649,821 1,706,421 1,698,450 2.41 1.56

กำไรสำหรับป�
จำนวนหุ�นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก กำไรต�อหุ�น

กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยผลรวมของจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ที่ออกอยูในระหวางปกับจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพAอแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงการคำนวณไดดังนี้

(บาท)(พันหุ�น)(พันบาท)

255725582557255825572558
(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป  4,113,318 2,652,784 1,701,676 1,212,857  
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล - - - 482,325  
กำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท 4,113,318 2,652,784 1,701,676 1,695,182 2.42 1.57
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1 - - - 296  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 2 - - 4,745 2,972  
กำไรตอหุนปรับลด      
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ      
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ      
   จากใบสำคัญแสดงสิทธิ 4,113,318 2,652,784 1,706,421 1,698,450 2.41 1.56

กำไรสำหรับป�
จำนวนหุ�นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก กำไรต�อหุ�น

(1)  ไมมีการคำนวณหุนสามัญเทียบเทาปรับลดจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนท่ี 2 เนAองจากราคาใชสิทธิรวมกับมูลคายุติธรรมของบริการท่ีพนักงาน
 ใหแกบริษัทในอนาคต ตอหนDวยสูงกวามูลคาราคาตลาดของหุนถัวเฉล่ีย
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35. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้

ความสัมพันธ�กับบริษัทฯรายชื่อกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ประเภทกิจการ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันภัย การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) ประกันภัย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท สรชัยวิวัฒน จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) การแพทย มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด(1) การแพทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด(1) การแพทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด อุตสาหกรรม มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
    รายใหญของบริษัท
บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำกัด ใหเชาทรัพยสิน มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจบริการ มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน                
    รายใหญของบริษัท
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท อาเซียคลังสินคา จำกัด ใหเชาทรัพยสิน ถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของบริษัท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด พาณิชย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จัดการกองทุน มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
Asia Insurance Company Limited ประกันภัย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด นายหนาประกันวินาศภัย เปนบริษัทยอย
บริษัท บางปะอิน กอลฟ จำกัด ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) การแพทย มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน จำกัด ธุรกิจบริการ ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน                
    รายใหญของบริษัท

(1) ถือหุนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เนHองจากบริษัทและบริษัทยอยไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท โรงพยาบาล
 พญาไท 1 จำกัด และโรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ต้ังแตวันดังกลาวแลว

180 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ - 
 เงินฝากธนาคารต๋ัวสัญญาใชเงินและหุนกู
ดอกเบี้ยรับ - 
 เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินปนผลรับ
รายไดคาเชาและคาบริการ

รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

กำไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาและแลกเปลี่ยน
 เงินตราตางประเทศ
เบี้ยประกันภัยตอ

คาจางและคาบำเหน็จ

คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
คาธรรมเนียมธนาคาร

คาเบี้ยประกันภัยจาย
คาเชาอาคารและคาบริการ

คาบริการอ7นๆ

เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปน
 อัตรารอยละตอเบ้ียประกันภัยจาย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
 ที่เก่ียวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทคิดใหกับ
 ผูกูยืมทั่วไปที่มีทรัพยสินจำนอง
ตามที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
 คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน
เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนา
 ซ้ือขายหลักทรัพย
เปนไปตามเง7อนไขสัญญา

เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอ
 ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญา
 ประกันตอ
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
 รอยละตอเบ้ียประกันภัยรับ
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
 ที่เก่ียวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
สำหรับอาคารสำนักงานใหญคาเชาตารางเมตร
 ละประมาณ 90 บาทตอเดือน คาบริการ
 ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทตอเดือน   
 ตามสัญญาเชาระยะยาว คาเชาตารางเมตร
 ละประมาณ 44 บาท และ 138 บาทตอเดือน   
 และคาบริการ ตารางเมตรละประมาณ 
 91 บาท และ 307 บาทตอเดือน
สำหรับอาคารเชาของสาขาคาเชาตารางเมตร
 ละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท
 และ 315 บาทตอเดือนและคาบริการตาราง
 เมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาท
 ตอเดือน
เปนตามเง7อนไขสัญญาและเปนราคาที่คิดกับ
 สมาชิกในอัตราโดยทั่วไป

 6,670 6,771
 - 17

 643,487 555,016

 8,482 9,798
 
 304,952 244,824
 6,267 4,083
 
 30,902 19,887
 
 364,224 117,138

 - 83
 

 1,200,940 1,204,078
 
 46,453 105,147
 103,769 90,349
 
 2,774 1,894 
 71,122 67,458

 710 558

(หน�วย: พันบาท)

25572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม นโยบายการกำหนดราคา

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง7อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทและกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้

181บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รายไดคาเชาและคาบริการ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ

ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
 ตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสิน
    จำนองเปนประกัน
เงินปนผลรับ
รายไดคาเชาและคาบริการ

รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

กำไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
 แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
เบี้ยประกันภัยตอ

คาจางและคาบำเหน็จ

คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
คาธรรมเนียมธนาคาร

คาเบี้ยประกันภัยจาย

อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
 คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน

เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
 รอยละตอเบ้ียประกันภัยจาย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
 ที่เก่ียวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯคิดใหกับผูกูยืมทั่วไป
 ที่มีทรัพยสินจำนอง
ตามที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
 คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน
เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนา
 ซ้ือขายหลักทรัพย
เปนไปตามเง:อนไขสัญญา

เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอตาม
 ประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันตอ
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
 รอยละตอเบ้ียประกันภัยรับ
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
 ที่เก่ียวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย

 

 459 164
 

 6,670 6,771
 - 17

 643,476 555,016

 8,482 9,798

 304,952 244,824
 - 227

 30,902 19,887

 364,224 117,138
 
 - 83

 1,200,940 1,204,078

 46,453 105,147
 103,696 90,303

 2,774 1,894

(หน�วย: พันบาท)

25572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา
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รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)
คาเชาอาคารและคาบริการ

คาบริการอ�นๆ

สำหรับอาคารสำนักงานใหญ คาเชาตารางเมตร
 ละประมาณ 90 บาทตอเดือน คาบริการ
 ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทตอเดือน
 ตามสัญญาเชาระยะยาว คาเชาตารางเมตรละ
 ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทตอเดือน   
 และคาบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท
 และ 307 บาทตอเดือน
สำหรับอาคารเชาของสาขา คาเชาตารางเมตร
 ละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท
 และ 315 บาทตอเดือนและคาบริการตารางเมตร
 ละประมาณ 342 บาท และ 200 บาทตอเดือน
เปนตามเง�อนไขสัญญาและเปนราคาที่คิดกับ
 สมาชิกในอัตราโดยทั่วไป

 71,122 67,458

 710 558

(หน�วย: พันบาท)

25572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา

สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจำหน:าย Bancassurance มีจำนวนโดยประมาณ
รอยละ 65.33 และรอยละ 70.85 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามลำดับ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เงินฝากสถาบันการเงิน
 (รวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 4,127,677 4,187,212 4,113,889 4,183,121
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ  - 107 - 107
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 เงินลงทุนเพ$อคา - ราคาทุน    
  หน'วยลงทุนในประเทศ 17,016 - 17,016 -
 รวมเงินลงทุนเพ$อคา - ราคาทุน 17,016 - 17,016 -
 บวก: กำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 1,971   - 1,971 -
 รวมเงินลงทุนเพ$อคา - มูลคายุติธรรม 18,987 - 18,987 -
 เงินลงทุนเผ$อขาย - ราคาทุน    
  ตราสารทุนในประเทศ 2,102,720 1,592,841 2,102,720 1,592,841
  หน'วยลงทุนในประเทศ 3,159,930 1,944,408 3,159,930 1,944,408
 รวมเงินลงทุนเผ$อขาย - ราคาทุน 5,262,650 3,537,249 5,262,650 3,537,249
 บวก: กำไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 2,216,690 1,777,529 2,216,690 1,777,529
 รวมเงินลงทุนเผ$อขาย - มูลคายุติธรรม 7,479,340 5,314,778 7,479,340 5,314,778
 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด - ราคาทุน/
  ราคาทุนตัดจำหน'าย    
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 4,105,000
  ตราสารหนี้ตางประเทศ 5,898,909 5,841,640 5,898,909 5,841,640
 รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนด - 
  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน'าย 10,003,909 9,946,640 10,003,909 9,946,640
 เงินลงทุนท่ัวไป - ตราสารทุนตางประเทศ 11,167 11,167 11,167 11,167
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 17,513,403 15,272,585 17,513,403 15,272,585
เงินใหกูยืม   119,162 140,077 119,162 140,077
ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและแลกเปลี่ยน
 เงินตราตางประเทศ 3,329,930 4,120,176 3,329,930 4,120,176
สินทรัพยอ$น    
 คาปรับปรุงทรัพยสินท่ีเชา - 465 - 465
 คาใชจายจายลวงหนา  58,471 70,924 58,471 70,505
รวมสินทรัพยอ�น 58,471 71,389 58,471 70,970

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เก่ียวของกันมีรายละเอียดดังนี้

184 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



คาสินไหมทดแทนคางจาย 6,837 9,280 6,837 9,280
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
 แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 3,732,423 4,253,699 3,732,423 4,253,699
หนี้สินอ%น    
 คาจางและคาบำเหน็จคางจาย 191,756 135,181 191,756 135,181
 คาเชาอาคารและคาบริการคางจาย 4,725 2,640 234 224
รวมหนี้สินอ�น  196,481 137,821 191,990 135,405

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชนระยะสั้น 44,668 41,690 44,668 41,690
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,369 2,830 2,011 2,830
ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 26) 6,046 12,408 6,046 12,408
รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ 53,083 56,928 52,725 56,928

(หน�วย: พันบาท)

2557255825572558
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 20,000 23,928 20,000 20,626

(หน�วย: พันบาท)

มูลค�ายุติธรรมราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน�าย มูลค�ายุติธรรมราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน�าย
31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

พันธบัตรรัฐบาล  41,970,820 46,960,565 35,241,617 38,323,342
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 6,199,413 7,053,062 6,199,138 7,035,686
รวม     48,170,233 54,013,627 41,440,755 45,359,028

(หน�วย: พันบาท)

มูลค�ายุติธรรมราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน�าย มูลค�ายุติธรรมราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน�าย
31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร
ดังตอไปนี้

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกพนักงานไดแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 26
 
36. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้

37. ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนเงินสำรองวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
ดังตอไปนี้

185บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สัญญาเชาดำเนินงาน 88.2 72.0 - 160.8
สัญญาบริการ  13.5              - - 13.5
รวม      102.3 72.0 - 174.3

(หน�วย: ล�านบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ายชำระภายใน

งบการเงินรวม

สัญญาเชาดำเนินงาน 74.0 110.0 5.3 189.3
สัญญาบริการ  0.4 - - 0.4
รวม      74.4 110.0 5.3 189.7

(หน�วย: ล�านบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ายชำระภายใน

งบการเงินรวม

สัญญาเชาดำเนินงาน 88.6 71.5 - 160.1
สัญญาบริการ  13.5 - - 13.5
รวม      102.1 71.5 - 173.6

(หน�วย: ล�านบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ายชำระภายใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาเชาดำเนินงาน 74.0 110.0 5.3 189.3
สัญญาบริการ  0.4 - - 0.4
รวม      74.4 110.0 5.3 189.7

(หน�วย: ล�านบาท)

1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ายชำระภายใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

38. ภาระผูกพัน
38.1 บริษัทและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาประมาณ 3 ถึง 25 ป สำหรับการเชาพ้ืนที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ป สำหรับการเชารถยนตและอุปกรณ สัญญาดังกลาวเปน
สัญญาที่บอกเลิกไมได 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน
ที่บอกเลิกไมไดดังนี้

186 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ�อคา     
 ตราสารทุน  97,233 18,987 - 116,220
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ�อขาย    
 ตราสารทุน  12,428,719 13,043,937 - 25,472,656
 ตราสารหนี้  - 516,266 - 516,266
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด    
 ตราสารหนี้  - 220,444,294 - 220,444,294
ตราสารอนุพันธ     
 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา - 19,850 - 19,850
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 676 - 676
เงินใหกูยืม    
 โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน - - 6,467,176 6,467,176
อสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน - - 17,497 17,497
หนี้สินท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม     
ตราสารอนุพันธ     
 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา - 2,358,711 - 2,358,711
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 3,375 - 3,375

(หน�วย: พันบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 รวมระดับ 3
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 1 ป 1,010,000 1,140,000
 2 - 5 ป 900,000 1,010,000

(หน�วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558จ�ายภายใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

38.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทอาจตองฝากเงินในอนาคตจากเง�อนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 10.6 (ก) และ 10.6 (ข) ซึ่งสรุปไดดังนี้

39. คดีฟองรอง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายและคดีความยังไมส้ินสุดจำนวนรวมประมาณ 48 ลานบาท 
และ 47 ลานบาท ตามลำดับ จากการเปนผูรับประกันภัย บริษัทยังไมไดตั้งสำรองเผ�อความเสียหายจากคดีความดังกลาว เน�องจากยังคงมี
ความไมแนIนอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี

40. ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นมูลคายุติธรรม

187บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป� 2558



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายการเทียบเทาเงินสด 349,841 426,479 6,325,438
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 124,569,552
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 3,600,000 50,426,210
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - - 7,051,766
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน - - 16,280,000
เงินใหกูยืม    
 โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน - - 5,480,866
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 54,396 587,405
 เงินใหกูยืมอ<น  - - 16,235
รวม      349,841 4,080,875 210,737,472

(หน�วย: พันบาท)

ไม�มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

41. เคร�องมือทางการเงิน
41.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เคร<องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลสำหรับเคร<องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพย/หนี้สินจากการ
ประกันภัยตอ เงินใหกูยืม เงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร<องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเช�อ 

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช<อซ่ึงเกิดจากเงินใหกูยืมและเบ้ียประกันภัยคางรับอยูในระดับต่ำ เน<องจากผูกูยืมและผูเอาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันและภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวตามที่แสดงไว ในงบแสดงฐานะการเงิน
 
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันไมมีสาระสำคัญ เน<องจากบริษัทใหผูเอาประกันกูยืมเปนจำนวนเงินที่นอยกวา
มูลคาเงินสดตามกรมธรรมที่มีกับบริษัท และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันมีมูลคาสูงสุดเทากับมูลคา
ของเงินกูยืมหักดวยมูลคาที่บริษัทสามารถรับชำระคืนจากสินทรัพยที่นำมาจำนอง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเน<องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินใหกูยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้

188 รายงานประจำป� 2558บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



รายการเทียบเทาเงินสด 311,837 566,778 4,828,949
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 117,710,720
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 3,600,000 44,998,549
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - - 5,333,937
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน - - 5,260,000
เงินใหกูยืม    
 โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน - - 4,250,986
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 54,239 414,174
 เงินใหกูยืมอ<น  101 - 15,557
รวม      311,938 4,221,017 182,812,872

(หน�วย: พันบาท)

ไม�มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

รายการเทียบเทาเงินสด 347,866 414,280 6,325,438
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 124,569,552
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 3,600,000 50,426,210
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - - 7,051,766
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน - - 16,280,000
เงินใหกูยืม    
 โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน - - 5,480,866
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 54,396 587,405
 เงินใหกูยืมอ<น  - - 16,235
รวม      347,866 4,068,676 210,737,472

(หน�วย: พันบาท)

ไม�มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย      
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 119,712 9,941,107 114,508,733 124,569,552 4.31
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,586,479 5,700,183 41,139,548 50,426,210 5.10
 ตราสารหนี้ตางประเทศ 568,187 1,740,801 4,742,778 7,051,766 5.20
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
  เกินกวา 3 เดือน 8,580,000 7,700,000 - 16,280,000 2.96
 เงินใหกูยืม     
  เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน 92,339 191,741 303,325 587,405 6.84
  เงินใหกูยืมอ<น 16,105 77 53 16,235 6.00
รวม     12,962,822 25,273,909 160,694,437 198,931,168 

(หน�วย: พันบาท)

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป� อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเทียบเทาเงินสด 307,745 566,778 4,828,949
เงินลงทุนในหลักทรัพย    
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 117,710,720
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 3,600,000 44,998,549
 ตราสารหนี้ตางประเทศ - - 5,333,937
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน - - 5,260,000
เงินใหกูยืม    
 โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน - - 4,250,986
 โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 54,239 414,174
 เงินใหกูยืมอ<น  101 - 15,557
รวม     307,846 4,221,017 182,812,872

(หน�วย: พันบาท)

ไม�มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

(ร�อยละต�อป�)
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255725582557255825572558
(บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ)(ล�านหน�วย) (ล�านหน�วย)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 664.9 648.9 622.5 641.6 36.25 33.11
เยน      350.0 - 999.9 652.1 0.30 0.28
ยูโร      4.5 - 1.6 - 39.80 -
กีบ      29,509.3 - - - 0.0044 -

สินทรัพย�ทางการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคมสกุลเงิน

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนในหลักทรัพย      
 หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,361,386 10,252,277 105,097,057 117,710,720 4.36
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 994,431 5,086,217 38,917,900 44,998,548 5.19
 ตราสารหนี้ตางประเทศ 163,770 1,635,325 3,534,842 5,333,937 4.70
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
  เกินกวา 3 เดือน 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36
 เงินใหกูยืม     
  เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน - 122,277 291,897 414,174 4.50 - 8.00
  เงินใหกูยืมอ=น 1,410 14,093 54 15,557 6.00
รวม     7,380,997 18,510,189 147,841,750 173,732,936 

(หน�วย: พันบาท)

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป� รวมเกิน 5 ป� อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร�อยละต�อป�)

ความเส่ียงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบเน=องมาจากการที่บริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทและบริษัทยอย
จะตองนำไปชำระภาระผูกพันไดเม=อครบกำหนด บริษัทและบริษัทยอยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับ
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยและเพ=อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเน=องกับการลงทุนในพันธบัตรและหนDวยลงทุนที่เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทได
ตกลงทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ=อใชเปนเคร=องมือในการบริหารความเส่ียง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,101,758 7,101,758 5,707,564 5,707,564
 เงินลงทุนในหลักทรัพย    
  เงินลงทุนเพ�อคา 116,220 116,220 17,070 17,070
  เงินลงทุนเผ�อขาย 25,988,922 25,988,922 22,012,881 22,012,881
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย    
  เงินลงทุนท่ีถือจนครบกำหนด 201,411,262 220,444,294 176,161,023 189,681,128
 ตราสารอนุพันธ    
  สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 231 19,850 24,963 51,995
  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 676 - 4,665
 เงินใหกูยืม    
  โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 5,480,866 6,467,176 4,250,986 4,936,563
หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม    
 ตราสารอนุพันธ    
  สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,901,914 2,358,711 1,007,018 475,481
  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,378 3,375 17,781 7,159

(หน�วย: พันบาท)

มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

255725582557255825572558
(ล�านหน�วย) (บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 622.5 641.6 29.25 - 36.30 29.25 - 34.38 ตุลาคม 2559 -  มกราคม 2558 -
          กรกฎาคม 2568 ธันวาคม 2567
เยน      999.9 652.1 0.2989 - 0.3029 0.2817 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
ยูโร      1.6 - 38.06 - มีนาคม 2559 -

จำนวนที่ซื้อคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกำหนดตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

41.2 มูลคายุติธรรมของเคร$องมือทางการเงิน
ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเคร�องมือทางการเงินที่มีสาระสำคัญ 
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สินทรัพยทางการเงิน    
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,087,584 7,087,584 5,703,472 5,703,472
 เงินลงทุนในหลักทรัพย    
  เงินลงทุนเพ�อคา 116,220 116,220 17,070 17,070
  เงินลงทุนเผ�อขาย 25,988,922 25,988,922 22,012,881 22,012,881
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย    
  เงินลงทุนท่ีถือจนครบกำหนด 201,411,262 220,444,294 176,161,023 189,681,128
 ตราสารอนุพันธ    
  สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 231 19,850 24,963 51,995
  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 676 - 4,665
 เงินใหกูยืม    
  โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 5,480,866 6,467,176 4,250,986 4,936,563
หนี้สินท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม    
 ตราสารอนุพันธ    
  สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,901,914 2,358,711 1,007,018 475,481
  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,378 3,375 17,781 7,159

(หน�วย: พันบาท)

มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้

 ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  แสดงมูลคายุติธรรมโดย
   ประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
   ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ�น 
 
 ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด

 ง)  มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ีย
   พันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย

จ) มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
  ตลาดปจจุบันของเงินใหสินเช�อประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ มูลคาที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินมีจำนวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

ฉ) มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธประมาณโดยการใชมูลคายุติธรรมที่ไดจากธนาคารคูคา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

25572558

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมตนป 211,616 159,806
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหวางป 44,840 51,810
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายป 256,456 211,616

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

42. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต

43. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมการดำรงไวซ่ึงความสามารถในการดำเนินงาน
อยางตอเน+อง และการดำรงเงินกองทุนใหตามความเสี่ยงเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ.

44. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม+อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.32 บาท ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

45. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม+อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
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