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วิิสัยทััศน์์และภารกิิจ

วิิสัยทััศน์์

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ การประกันชีวิต  
และทำาประกันชีวิตให้เหมาะสม 

กับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต

ภารกิิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำา 
ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่า

ชีวิต การให้คำาแนะนำาด้านการวางแผน
ทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่าน

ตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ 
และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ
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สารจากิประธาน์กิรรมกิาร	

เรียน์	ทั่าน์ผูู้�ถ่อหุ�น์

เปน็เวลากว่าสองปีแล้วทีป่ระเทศไทยและท่ัวโลก ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเช้�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ุ์ใหม ่(โควดิ-19) ซ่ึ่ง่สง่ผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคธุ์ุรกิจ การสาธุ์ารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกคน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ยังคงย่ดม่ันใน
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ท่ีป้องกันความเส่ียงด้านการเงินให้กับลูกค้า การให้
บรกิารอยา่งรวดเรว็และท่ัวถง่ และการดแูลอย่างใกลชิ้ดเพ่่อสรา้งความอ่น่ใจ
ให้กบัลกูคา้ คูค่า้ และพนกังานอยา่งต่อเน่้อง โดยให้ความสำาคญักับการดำาเนนิ
กิจการด้วยความโปร่งใส การกำากับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจัดการ
ความเส่ียงองค์รวม เพ่่อรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างความเช้่อมั่นให้ 
กับทุกภาคส่วน สะท้อนถ่งระดับเงินกองทุนของบริษัทท่ีเพ่�มข้�นจาก 274% 
ณ สิ�นปี 2563 เป็น 301% ณ สิ�นปี 2564 

ดูร.ศิริ	กิารเจริญดู่
ประธุ์านกรรมการ
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อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้�อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถ่งการปรับ
กระบวนการเสนอขายและการใหบ้รกิารใหเ้ปน็ดจิทิลัของ
ธุ์ุรกิจประกันภัยนั�น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์์ประกันภัยเข้ามา
มีบทบาทในการวางแผนการเงินและการบริหารความ
เสี่ยงของประชาชนมากข้�น ส่งผลให้อ่ตสาหกรรมประกัน
ชีวิตไทย มีเบี�ยรับรวมเท่ากับ 614,115 ล้านบาท  เพ่�มข้�น
ร้อยละ 2 จากปีก่อน ซึ่่่งเกิดจากการเพ่�มข้�นของเบี�ยรับ 
ปีแรกท่ีร้อยละ 8 หรือเท่ากับ 170,664 ล้านบาท โดยได้
แรงผลกัดนัจากยอดขายของผลิตภณัฑ์ป์ระกันชวีติควบ
การลงทุนที่มีเบี�ยรับปีแรกเติบโตสูงถ่งร้อยละ 178 และ
ผลิตภัณฑ์์ประเภทสัญญาเพ่�มเติมประกันสุขภาพท่ีมี
อัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 40 

ในป ี2564 ท่ีผ่านมา บรษัิท กรงุเทพประกันชวีติ จำากัด 
(มหาชน) สามารถสร้างเบี�ยประกันรับปีแรกได้ถ่ง 6,262 
ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า ขณะที่เบี�ย
ประกันปีต่อเติบโตได้ร้อยละ 4 จากปีก่อน หรือเท่ากับ 
29,455 ลา้นบาท สง่ผลให้บรษิทัมเีบี�ยรบัรวมสทุธุ์เิท่ากบั 
35,717 ล้านบาท เพ่�มข้�นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ประกันชีวิตให้ครบวงจร 
ผ่านการพัฒนาแบบประกันสุขภาพท่ีตอบโจทย์ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และสร้างเครือข่ายการบริการ
ด้านสุขภาพท่ีครอบคลุม ส่งผลให้ยอดขายประกันชีวิต
แบบสัญญาเพ่�มเติมประกันสุขภาพของบริษัทเพ่�มข้�นถ่ง
ร้อยละ 56 รวมไปถ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน (Unit-Liked) ที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เอาประกันได้ครบทุกช่วงวัยทั�งเรื่องผล
ตอบแทนจากการลงทนุ และใหค้วามคุม้ครองประกนัชวีติ  

นอกจากนี�  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) ได้ขบัเคล่้อนนโยบายการดำาเนนิธุ์รุกิจเพ่่อสรา้ง
อนาคตที่ยั่งย้น (Driving a Sustainable Future) อย่าง
ตอ่เน้อ่ง ผา่นการสรา้งความสมดลุในการบรหิารจดัการ
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกมิติ
ขององค์กร รวมถ่งการนำาเทคโนโลยีและเครื่องม้อดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทาง
ธุ์รุกจิ การพฒันาการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ การสง่เสรมิการ
ทำางานของตัวแทน ท่ีปร้กษาทางการเงิน และพันธุ์มิตร
ทางการค้า รวมไปถ่งการดำาเนินธุ์ุรกรรมแบบไร้กระดาษ 
เพ่่อให้บริษัทสามารถย้นหยัดให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย 
ชมุชน และสังคมไดอ้ยา่งยัง่ยน้ในระยะยาว ซึ่่ง่เปน็ท่ีนา่ยนิดี
เปน็อยา่งยิ�ง ท่ีบรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) 
ได้รับการคัดเล้อกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นหน่่งใน 147 บริษัทท่ีมีรายช่้ออยู่ในหุ้นย่ังย้น  
(Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) 
ประจำาปี 2564 ที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ
ลูกค้า ผู้ถ้อหุ้น ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปร้กษาการเงิน 
และคูค่า้ของบรษิทั ท่ีทา่นไดม้อบความเช้อ่ม่ันและความไว้
วางใจบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ด้วยดีเสมอมา รวมทั�ง
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานกรุงเทพประกันชีวิต 
ทุกคนท่ีมุ่งม่ันทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงเวลาวิกฤตเพ่่อ
ให้องค์กรก้าวผ่านสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง บริษัทจะยังคงมุ่งม่ันรับม้อทุกการเปล่ียนแปลง 
และพร้อมสง่มอบบรกิารทีส่รา้งความรูส่้กด ีๆ  ให้แกล่กูคา้ 
ผ่านการนำาดิจิทัลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่่อให้บริษัท
เดินหน้าเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งย้นต่อไป
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สารจากิประธาน์กิรรมกิารตรวิจสอบ

เรียน ท่านผู้ถ้อหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ทา่น ซึ่่ง่
เป็นผู้ทรงคุณว่ฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ
กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การปฏิบิตังิานมคีวามเปน็อสิระ
ไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูลทั�งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพ่่อประโยชน์ตอ่ผู้มสีว่นได้เสีย
ทุกฝ่่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิิบัติหน้าท่ีตามอำานาจ
หน้าท่ีตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการ
ประชุมรวมทั�งสิ�นจำานวน 4 ครั�ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะ
กรรมการบรษิทัเปน็ประจำาทุกไตรมาส สาระสำาคัญของงานท่ีไดป้ฏิบิตัสิรปุได้
ดังนี�
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1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำา
ปีท่ีผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ก่อนการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพ่จารณา 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญกับ
การกำาหนดนโยบายบญัชทีีส่ำาคญั การประมาณการ
ท่ีสำาคัญ รายการเก่ียวโยงกัน และการเปล่ียนแปลง
ทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ นอกจากนี�ยังมีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุด้วยจำานวน 1 ครั�ง เพ่อ่ปรก้ษาหารือกนัอยา่ง
อสิระโดยเฉพาะเก่ียวกับการจัดทำางบการเงินและการ
เปดิเผยขอ้มลู โดยเห็นตรงกันวา่ไม่พบประเด็นท่ีมีนยั
สำาคัญ 

2. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยการพ่จารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำาปีของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ติดตามผลการ
ดำาเนินงาน และประเด็นที่ตรวจพบเป็นประจำาทุก
ไตรมาส  อีกทั�ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้
หัวหน้าฝ่่ายตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
เพียงพอโดยการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัมนา 
และการฝ่ึกอบรมท่ีจัดข้�นโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขา
วิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน้่อง 

3. สอบทานการปฏิบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุ์รุกจิประกนัชวีติ และกฎหมายอ่้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจของบริษัท จากผลการพ่จารณา
รายงานผลการสอบทานของสำานกักำากบัการปฏิบิตัิ
งานและฝ่่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4. พจ่ารณาคัดเลอ้กผู้สอบบัญชจีากการประเมินความ
เป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของธุ์ุรกิจ
ประกันชีวิต และได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่่อการพ่จารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถ้อหุ้น    

5. ได้รับมอบหมายให้สอบทานและให้ความเห็นต่อการ
เข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแนวทางท่ีหน่วย
งานกำากับธุุ์รกิจกำาหนด ในปี 2564 รายการเก่ียวโยง
กนัของบรษิทัทั�งหมดถอ้ไดว้า่เปน็ธุ์รุกรรมทางการคา้
ปกติ

สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วา่ บริษทัมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและมีกระบวนการกำากบัการปฏิบัิตงิาน
ให้เป็นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุ์ุรกิจอย่างเหมาะสม 
และรายการทีเ่ก่ียวโยงเป็นไปเพ่่อประโยชน์ของบรษิทัเปน็
สำาคญั รวมทั�งมกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและ
ให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล 
และการดำาเนินงานภายใต้ระบบการกำากบัดแูลกิจการท่ีมี
ประสิทธุ์ิผล โปร่งใส และเช้่อถ้อได้

น์ายสุน์ทัร	อรุณาน์น์ทั์ชุัย
ประธุ์านกรรมการตรวจสอบ
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สารจากิประธาน์กิรรมกิารบริหารควิามเส่�ยง

เรียน ท่านผู้ถ้อหุ้น

ปี 2564 เป็นปีที่ 70 ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาท่ีย่ดม่ันการรักษา
แนวทางในการดำาเนินธุ์ุรกิจบนพ่�นฐานการจัดการ
องค์กรอยา่งสมดลุ โดยคำานง่ถง่การสรา้งความตระหนกั
รูแ้ละวฒันธุ์รรมการบรหิารความเส่ียง ในการสรา้งความ
เข้มแข็งผ่านกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงและ
การควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธุ์ภิาพ เพ่่อสรา้งและส่ง
มอบคุณค่าและความเช้่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย

ความเส่ียงต่าง ๆ เป็นประเด็นท้าทายท่ีเกิดข้�น ในปี 
2564 ทั�งการแพร่ระบาดของการติดเช้�อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำาเนินธุ์ุรกิจ กระทบ
เศรษฐกิจหลักทั�งของไทยและต่างประเทศ และนำามาซ่ึ่่ง
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทำาให้ทุกภาค
ส่วนต้องปรับตัว เพ่่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี�ไปด้วยกัน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตระหนักและให้ความ
สำาคัญเพ่่อเสริมสร้างและกำากับดูแลให้กระบวนการ
บรหิารความเส่ียงเปน็สว่นหน่ง่ในการขบัเคล่้อนองคก์รสู่
เป้าหมาย เพ่่อให้ม่ันใจว่าการดำาเนินการตามทิศทาง 
นโยบาย และกลยุทธ์ุ์ในการดำาเนินธุุ์รกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีการดำาเนินการตามกรอบ นโยบายและ
ประเด็นความเส่ียงท่ีสำาคัญ มีผลลัพธ์ุ์ในการดำาเนินงาน
ของบริษัทอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สุดท้ายนี� ในนามของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ขอขอบคณุพนกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุทา่นท่ี
ให้ความร่วมม้อและสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้การ
ติดตาม ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของการ
บริหารความเส่ียงองค์รวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตาม
กรอบและนโยบายของบริษัท ซึ่่่งการกำากับดูแลดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่่อสร้างความ
เช้่อมั่นและความน่าเช้่อถ้อที่เป็นระดับมาตรฐานสากล

น์ายประพื่ัน์ธ์	อัศวิอารี
ประธุ์านกรรมการบริหารความเสี่ยง
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สารจากิประธาน์กิรรมกิาร	
กิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่

เรียน ท่านผู้ถ้อหุ้น

คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการ
ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บรษิทัจดทะเบียน รวมทั�งการทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและแนวปฏิบัิติด้านการกำากับดแูลกจิการท่ีดีให้มี
ความสอดคล้องกับหลักปฏิิบัติของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุ์ุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดีมีการประชุมรวม 3 ครั�งตามแผนงานท่ีกำาหนด เพ่่อ
กำากับดูแลและติดตามการดำาเนินการของฝ่่ายบริหารใน
ด้านการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้ทุกคนใน
องค์กรปฏิิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิิบัติ และหลัก
จรรยาบรรณของบรษิทั โดยย่ดหลกัการสรา้งคณุคา่ของ
บรษิทัด้วยการดำาเนินธุุ์รกิจบนพ่�นฐานการพัฒนาอยา่ง
ย่ังย้น รวมทั�งให้ความสำาคัญกับการติดตามผลการ

ปฏิบัิตแิละการประเมินรายงานความย่ังย้น่อย่างตอ่เน่้อง
เพ่่อคณะทำางานและผู้รับผิดชอบทุกส่วนนำาไปพ่จารณา
ปรบัปรงุ และร่วมปฏิบิตัอิยา่งเปน็รปูธุ์รรมในองคร์วมและ
มุ่งสู่ผลสำาเร็จในเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนได้ติดตาม
การจัดทำารายงานความย่ังย้นประจำาปี 2563 อย่างต่อ
เน่้อง โดยให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลผลการ
ดำาเนนิงานดา้นความย่ังย้นท่ีคำาน่งถง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่ง
รอบดา้น ครอบคลุมทั�ง เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และ
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การกำากับดูแล (Environmental ,  Social  and  
Governance: ESG) เน้นให้มกีลไก มาตรการท่ีใช้ในการ
กำากับการตัดสินใจและการดำาเนินงานของบุคลากรใน
องค์กร โดยเฉพาะระบบกำากับดูแลการส่้อสารจรรยา
บรรณของบริษัท และการรับทราบของผู้บริหารและ
พนักงาน ซึ่่่งครอบคลุมถ่งธุ์ุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวพัน
กับผลประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่่าย 
การส่้อสารอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำาหรับพนักงานและตัวแทน การติดตามการกำากับดูแล 
การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ป์ระกันชีวติ และการดูแล
ลกูคา้อย่างม้ออาชีพ พฒันาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อ
เน้่อง รวมทั�งทบทวนแนวปฏิิบัติการสรรหาผู้บริหารของ
บริษัท เพ่่อส่งเสริมให้การพ่จารณาสรรหาคัดเล้อก 
ผู้บริหารมีประสิทธิุ์ภาพ โปร่งใส บริษัทได้พนักงานท่ีมี
คณุภาพ พรอ้มด้วยศกัยภาพ และเปดิโอกาสใหพ้นกังาน
ไดม้โีอกาสเตบิโตและเพ่อ่ความตอ่เน่้องในการบรหิารงาน
ของบริษัท   

ด้วยความมุ่งม่ันและความตั�งใจท่ีมีมาอย่างต่อเน้่อง
ในการประกอบธุุ์รกิจด้วยความรับผิดชอบ การเป็น
องค์กรที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บนพ่�นฐาน
ของหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ธุ์ุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ�ง
แวดลอ้ม และการพัฒนาอยา่งย่ังยน้ บริษทัจง้ไดร้บัรางวลั
และผลการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี�

1. บริษัทผ่านการประเมินด้านความย่ังย้นและได้รับคัด
เล้อกให้อยู่ใน “รายช้่อหุ้นย่ังย้นประจำาปี 2564” จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถ้อหุ้น 
(Annual General Meeting Assessment) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับการจัด
อันดับ ประจำาปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” 

3. การประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Assessment) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประจำาปี 2564 ในระดับ  
“4 ดาว” หรือ “ดีมาก” 

4. ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดี
เด่น อันดับ 2 ประจำาปี 2563 จัดโดยสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุุ์รกิจ
ประกันภัย

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมีความมุ่งม่ันท่ี
จะสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทสู่การเป็นองค์กรที่
โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บนพ่�นฐานของหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณการดำาเนิน
ธุ์รุกจิ ตลอดจนกรอบการพฒันาสู่ความย่ังย้น เพ่อ่สรา้ง
ความเป็นธุ์รรมและประโยชน์สูงสุดของผู้ถ้อหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งย้น

น์างคมคาย		ธูสราน์น์ทั์
ประธุ์านกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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สารจากิกิรรมกิารผูู้�จัดูกิารใหญ่และ
ประธาน์เจ�าหน์�าทั่�บริหาร

เรียน ท่านผู้ถ้อหุ้น

ตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีีผา่นมา ท่ัวโลกยงัคงตอ้งเผชญิกบัสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเช้�อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ุ์ใหม่ (โควดิ-19) อย่างตอ่เน่้องตลอด
ทั�งปี นอกจากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังส่ง
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีต้่องเว้นระยะห่างทาง
สงัคม (Social Distancing) และปรบัตวัเขา้สู่การทำาธุุ์รกรรมตา่ง ๆ  ผา่นระบบ
ดจิทิลัมากยิ�งข้�น ซึ่่ง่บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) ไดด้ำาเนนิการ
พฒันาเครือ่งม้อทางดจิทิลัตา่ง ๆ  เพ่อ่อำานวยความสะดวกในการทำาธุ์รุกรรม
ต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องม้อที่อำานวยความสะดวกให้กับ
ตัวแทนประกันชีวิตในการนำาเสนอขายแบบ Digital Face to Face เพ่่อให้
ลูกค้าสามารถซ้ึ่�อประกันชีวิตได้ตั�งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยไม่ต้องพบ
หน้า การพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพ่่อให้ลูกค้าสามารถทำาการซึ่้�อ
ประกนัดว้ยตวัเองไม่วา่จะอยูท่ี่ใด รวมถง่การพัฒนาการให้บรกิารทางดิจทิลั 
(E-Service) เพ่่อให้ลูกค้าสามารถทำาธุ์ุรกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับกรมธุ์รรม์ได้
โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านเว็บไซึ่ต์หรือแอปพลิเคชั่นบนม้อถ้อ BLA Happy 
Life เพ่่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่เอ้�ออำานวยต่อการเดินทาง 
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นอกจากนี�  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) ยงัให้ความสำาคญักับผลิตภัณฑ์แ์ละบรกิารด้าน
สุขภาพ เพ่่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมา
ให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้�น โดย บริษัทได้
ดำา เ นินการพัฒนาผลิตภัณฑ์์คุ้มครองสุขภาพให้
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม  ปรับปรุง
กระบวนการเรียกร้องสินไหมพ่่อให้ผู้เอาประกันได้รับ
ความสะดวกและความรวดเร็วสูงสุด และพัฒนาการให้
บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกด้าน
ของการดูแลสุขภาพ ตั�งแต่บริการท่ีเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพก่อนการเจ็บป่วย ไปจนถ่งการเข้าพักรักษาตัว
และออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะโครงการ Care @ 
Home ท่ีบริการให้คำาปร้กษาด้านสุขภาพแก่ลูกค้าผู้ติด
เช้�อโควิด-19 เพ่่อให้สามารถกักตัวอยู่ท่ีบ้านได้อย่าง 
อ่่นใจ  

จากการมุ่งม่ันพัฒนาสนิคา้และบริการโดยย่ดลูกคา้
เป็นศูนย์กลาง ทำาให้ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพ
ประกนัชีวิต จำากดั (มหาชน) มเีบี�ยประกนัภยัรบัรวมเตบิโต
ท่ีร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 35,717 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี�ย
ประกนัภยัรบัปแีรก 6,262 ลา้นบาท และเบี�ยประกนัภยัรบั
ปีต่อ 29,455 ล้านบาท และแม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้�อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ุ์ใหม่ (โควิด-19) จะ
ส่งผลให้อัตราการเรียกร้องสินไหมสูงข้�น บริษัทยัง
สามารถบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
ส่งผลให้กำาไรสุทธุ์ิจากการดำาเนินงานเพ่�มข้�นร้อยละ 99 
หรือเท่ากับ 3,196 ล้านบาท อีกทั�งบริษัทยังให้ความ
สำาคัญกับการบริหารความเส่ียงองค์รวม ซึ่่่งสะท้อนใน
อัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) ท่ีเพ่�มข้�นจากร้อยละ 274 
เป็นร้อยละ 301 ซึ่่่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำาหนด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ยังคงย่ด
ม่ันในนโยบายการดำาเนินธุ์ุรกิจเพ่่อสร้างอนาคตท่ีย่ังย้น 
(Driving A Sustainable Future) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันผ่านการพัฒนาสินค้าและ
บรกิารใหต้อบโจทยท์กุความตอ้งการของลกูคา้อยู่เสมอ 
การขยายช่องทางการขายอย่างต่อเน่้อง การขับเคล้่อน
บริษัทเข้าสู่การทำางานแบบดิจิทัล รวมถ่งการให้ความรู้
และพฒันาเครือ่งม้อเพ่อ่เปน็สว่นชว่ยในการวางแผนการ
เงิน  โดยมีจุดประสงค์เพ่่อให้ประกันชีวิตเป็นส่วนหน่่งใน
การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกคน

สุดท้ายนี� ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณลูกค้าที่มี
อ่ปการคุณ พนัธุ์มิตรทางธุุ์รกิจ ตวัแทนประกันชีวติและที่
ปร้กษาทางการเงินของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 
ท่ีให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับบริษัทเสมอมา และขอ
ขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัทกุทา่นทีม่ี
ความตั�งใจ ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร และพัฒนาตนอยู่เสมอ 
รวมถง่การมอบความจรงิใจในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ ซึ่่ง่
เป็นส่วนท่ีสำาคัญยิ�งท่ีจะสามารถนำาพาให้บริษัทเติบโตได้
อย่างมั่นคงและยั่งย้น

น์ายโชุน์	โสภณพื่น์ิชุ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธุ์านเจ้าหน้าที่บริหาร
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จุดูเดู่น์ทัางกิารเงิน์และผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์ทั่�สำาคัญ	

จุดูเดู่น์ทัางกิารเงิน์	Financial	Overview

งบกิารเงิน์รวิม

2564 2563 2562 2561 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้้านบาท)

รวมสิินทรัพย์์ 347,143 339,778 333,680 324,578 308,729

สิินทรัพย์์ล้งทุน 338,705 330,197 324,800 314,909 299,705

รวมหน้�สิิน 299,177 293,680 289,420 286,070 269,964

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,480 291,329 286,642 283,281 266,015

สิ่วนของเจ้าของ 47,966 46,098 44,260 38,508 38,765

งบกำไรขาดทุุน (ล้้านบาท)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ หักย์กเล้ิกแล้ะสิ่งคืืน 35,717 34,744 35,692 40,892 44,039

- เบ้�ย์ประกันภััย์ปีแรก หักย์กเล้ิกแล้ะส่ิงคืืน 6,262 6,550 6,198 8,101 11,947

- เบ้�ย์ประกันภััย์ปีต่่อไป หักย์กเล้ิกแล้ะสิ่งคืืน 29,455 28,194 29,494 32,791 32,093

ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,084 12,231 12,632 12,255 11,552

เงินสิำรองประกันชี้วิต่เพิ�มจากปีก่อน 5,364 4,919 3,580 17,313 23,183

กำไรสิุทธิิ 3,196 1,608 4,384 4,960 3,627

ข้อมููลต่่อหุุ้้น

จำนวนหุ้นสิามัญท้�ออกแล้ะชีำระเต่็มมูล้คื่า (ล้้านหุ้น) 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708

มูล้คื่าต่ามบัญชี้ต่่อหุ้น (บาท) 28.09 27.00 25.92 22.55 22.70

กำไรสิุทธิิต่่อหุ้น (บาท) 1.87 0.94 2.57 2.91 2.13

เงินปันผล้จ่าย์ต่่อหุ้น (บาท) 0.56 0.23 0.65 0.72 0.54

อัต่ราการจ่าย์เงินปันผล้ต่่อกำไรสิุทธิิ (ร้อย์ล้ะ) 29.92 24.44 25.31 24.74 25.35

ราคืาหุ้น ณ วันสิิ�นงวด้ (บาท) 37.25 21.00 20.70 26.25 35.25

มููลค่่าพื้้�นฐานของกิจการและมููลค่่าปััจจุบันของกรมูธรรมู์ใหุ้มู่ 

มูล้คื่าพื�นฐานของกิจการต่่อหุ้น (บาท) 39.95 39.53 41.51 36.86 36.73

มูล้คื่าปัจจุบันของกรมธิรรม์ใหม่ต่่อหุ้น (บาท) 1.32 0.67 0.21 0.87 0.94
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อัตราส่วิน์ทัางกิารเงิน์

งบกิารเงิน์รวิม

2564 2563 2562 2561 2560

อัต่ราส่วนสภาพื้ค่ล่อง 

อัต่ราสิ่วนสิภัาพคืล้่อง (เท่า)  1.15  1.13  1.13  1.11  1.13 

อัต่ราสิ่วนหมุนเว้ย์นเบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ (วัน)  17.54  18.84  18.98  17.05  17.03 

อัต่ราส่วนแสดงค่วามูสามูารถในการทุำกำไร 

อัต่รากำไรขั�นต่้น  (%)  11.74  6.04  15.54  14.86  9.87 

อตั่ราส่ิวนค่ืาใช้ีจ่าย์ในการรบัประกนัภััย์ต่่อเบ้�ย์ประกนัรบั (%)  9.15  9.56  10.13  10.57  10.20 

อัต่ราผล้ต่อบแทนจากการล้งทุน (%)  3.97  4.07  4.43  4.60  4.65 

อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ (เท่า)  0.72  0.74  0.83  1.02  1.19 

อัต่รากำไรสิุทธิิ (%)  6.63  3.40  8.97  9.21  6.44 

อัต่ราผล้ต่อบแทนผู้ถืือหุ้น (%)  6.80  3.56  10.59  12.84  10.06 

อัต่ราส่วนแสดงปัระสิทุธิภาพื้ในการดำเนินงาน

อัต่ราผล้ต่อบแทนต่่อสิินทรัพย์์รวม  (%)  0.93  0.48  1.33  1.57  1.23 

อัต่ราสิ่วนสิินทรัพย์์ล้งทุนต่่อสิำรองประกันภััย์ (%)  116.90  116.20  116.34  114.31  116.10 

อัต่ราสิ่วนราย์ได้้รวมต่่อสิินทรัพย์์รวม (เท่า)  0.14  0.14  0.15  0.17  0.19 

อัต่ราส่วนวิเค่ราะหุ้์นโยบายทุางการเงิน

อัต่ราสิ่วนหน้�สิินต่่อสิ่วนของผู้ถืือหุ้น  (เท่า)  6.24  6.37  6.54  7.43  6.96 

อัต่ราสิ่วนเงินสิำรองต่่อสิ่วนของผู้ถืือหุ้น (เท่า)  6.04  6.16  6.31  7.15  6.66 

อัต่ราสิ่วนเงินสิำรองต่่อสิินทรัพย์์รวม  (เท่า)  0.83  0.84  0.84  0.85  0.84 

อัต่ราสิ่วนหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ต่่อสิินทรัพย์์ล้งทุน (เท่า)  0.87  0.88  0.89  0.90  0.89 

อัต่ราการเจริญเต่ิบโต่

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ (%)  2.80  (2.66)  (12.72)  (7.15)  1.63 

เบ้�ย์ประกันภััย์ปีแรก (%)  (4.39)  5.67  (23.49)  (32.19)  7.15 

สิินทรัพย์์รวม (%)  2.17  1.83  2.80  5.13  9.34 

กำไรสิำหรับปี (%)  98.74  (63.32)  (11.61)  36.76  (28.89)

อัต่ราค่วามูเพื้ียงพื้อของเงินกองทุุน (RBC) (%)  301  274  314  260  252 
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เบี้ยประกันภัยป�แรก
เบี้ยประกันภัยป�ต�อไป

เบี้ยประกันภัยรับ
(ล�านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564

11,947

8,101
6,198 6,550

28,195

6,262

29,45529,494

32,79132,093

งบการเง�นรวม

กำไรสุทธิ
(ล�านบาท)

3,627

3,196

4,960

4,384

1,608

งบการเง�นรวม

กำไรต�อหุ�น
(บาท)

2560 2561 2562 2563 2564

2.13
1.87

2.91

2.57

0.94
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(บาท)

2560 2561 2562 2563 2564
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มูลค�าป�จจ�บันของกรมธรรม�ใหม�ต�อหุ�น
(บาท)

2560 2561 2562 2563 2564
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มูลค�าพ�้นฐานของกิจการต�อหุ�น
(บาท)

2560 2561 2562 2563 2564

ค่าน์ิยม

ศรัทัธา	

ส่งมอบการประกันชีวิตด้วยความยินดี มุ่งมั่น
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์และคุณค่าการทำา

ประกันชีวิต

รับผู้ิดูชุอบ

มุ่งมั่นให้งานสำาเร็จและเกิดผลสัมฤทธุ์ิ�ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่

กำาหนด ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเคารพในสิทธุ์ิของผู้อ้่น

จริงใจ

สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อด้วย
การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหมายมีการ
ส้่อสารและการให้ข้อมูลที่เปิดเผยตรงไปตรงมา

พื่ัฒน์าตน์

มุ่งมั่นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน มีความคิดริเริ�ม
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาตนเอง 
อย่างสมำ่าเสมอและต่อเน้่องจนก้าวข้�น 

สู่ความสำาเร็จในอาชีพ 

ทัำางาน์เป็น์ทั่ม

ทำางานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการประสานงาน
อย่างมีประสิทธุ์ิภาพ มุ่งมั่นสู่จุดหมายที่วางไว้

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นกำาลังใจ 
และเป็นมิตรต่อเพ่่อนร่วมงาน
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ประวิัติบริษััทัและรางวิัลต่าง	ๆ	

2552

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุน
จดทะเบียน 1,220 ล้านบาท เม่้อวันที่ 25 กันยายน 
2552  

2555

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) บริษัท หลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด และบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จำากดั (มหาชน) รว่มผนก่กำาลงัพนัธุ์มิตร 3B ประกาศ
นโยบายความพรอ้มในการวางแผนการเงนิอยา่งรอบดา้นใหก้บั
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยมทีมีท่ีปรก้ษาการเงนิท่ีพรอ้มใหข้อ้มลูและ
คำาแนะนำาในการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ 

2550

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เพ่่อให้บริษัทมี
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพ่่อ
เพ่�มประสิทธุ์ิภาพในการทำางานแล้วให้บริการท่ีดีแก่
ประชาชน 

10 เมษายน

เปลี่ยนช้่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำากัด”

2494 - 23 มีนาคม

พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ
นายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั�งบริษัทโดยใช้ช้่อ
ว่า “บริษัท สุขสวัสดิ�ประกันชีวิต จำากัด”

2558

ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ได้รับ
การรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ดา้นการบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ Information 
Security Management System จาก บูโร เวอริทัส บริษัทชั�น
นำาระดับโลกท่ีมีความชำานาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์์ โครงสร้าง และระบบการจัดการท่ี
สอดคล้องกับข้อกำาหนด
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2519

คณุชนิ โสภณพนิช ผู้ซึ่่ง่มองการณ์ไกลเห็นว่า ถง่เวลาดำาเนิน
ธุ์ุรกิจประกันชีวิตอย่างจริงจัง จ้งได้มอบหมายให้บริษัทที่ปร้กษา
สากลธุ์รุกจิ (IFCCA) โดย คณุวยั วรรธุ์นะกุล เปน็ผู้วางโครงสรา้ง
ร่วมกับ Mr. K.V.Claridge F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์
ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurance ดำาเนินการวาง
โครงสร้างและจัดระบบองค์กรใหม่

2522

บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำากัดได้เปล่ียนช้่อมาเป็น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด

2543

ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 จาก 
International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand 
(ICL) ในการดำาเนินการกรมธุ์รรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ

2546

ได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO 
9001:2000 จาก International Certification Ltd., 
Auckland, New Zealand (ICL) ในการดำาเนินการกรมธุ์ร
รม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและการบริการลูกค้า ถ้อเป็น
บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001 ด้านนี�

2559

 ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 22301:2012 การรับรองระบบมาตรฐาน
การบริหารความต่อเน่้องทางธุ์ุรกิจ หรือ Business Continuity Management Systems (BCMS)จากบริษัท Bureau Veritas  
Certification (Thailand) Ltd. โดยสถาบนัรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ถอ้เป็นมาตรฐานสากล
ที่ช่วยในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต เพ่่อป้องกันความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้�น ทำาให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความต่อเน้่องทางธุ์ุรกิจอย่างมีประสิทธุ์ิภาพ
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รางวิัลแห่งควิามสำาเร็จใน์ปี	2564

รางวัิล	บริษััทัประกิัน์ชุ่วิิตทั่�ม่กิารบริหารงาน์ดู่
เดู่น์ลำาดูับทั่�	2	ประจำาปี	2563	

จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุ์ุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัท
ประกนัชวีติท่ีมีการบริหารงานโดดเด่นทั�งในดา้นผลการดำาเนนิ
งานทางการเงินท่ีมัน่คง การดำาเนินงานตามหลักธุ์รรมาภบิาล 
และมอบประโยชน์ต่อสาธุ์ารณชน

รางวิัล	Most	Innovative	Health	Insurance	
Company	

สดุยอดบรษิทัประกนัสขุภาพท่ีมนีวตักรรมยอดเยีย่มตอ่
เน่้องเป็นปีท่ี 2 จากเวที International Finance Awards 
2021 ซึ่่่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอ่ตสาหกรรม
การเงินท่ีมีการดำาเนินกิจการท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาค
การเงินในระดับโลก จดัโดย International Finance นติยสาร
ด้านธุ์ุรกิจและการเงินชั�นนำาจากประเทศอังกฤษ

1 3

2 4บริษััทัทั่�ม่รายชุ่�ออยู่ใน์หุ�น์ยั�งย่น์	(THSI)	

ได้รับการคัดเล้อกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นหน่่งใน 147 บริษัทท่ีมีรายช้่ออยู่ในหุ้นย่ังย้น (Thailand 
Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำาปี 2564 
ตอกยำ�าการดำาเนินธุ์ุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับม้อกับ
ความเปล่ียนแปลงและสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัผา่นนวตักรรม
ทางธุ์ุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนชุมชนและสังคม สู่การขับเคล่้อนองค์กรให้เติบโตอยา่ง
ยั่งย้น

รางวิัล	Most	Admired	Company	Award	

จากงาน Thailand Top Company Awards 2021 จัด
โดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปน็รางวัลท่ีสะท้อนถง่ความเช้อ่ม่ันและการเปน็
บริษัทท่ีครองใจผู้บริโภค พร้อมดูแลผู้เอาประกันภัยทุกคน 
ตลอดจนพนัธุ์มติร คูค้่าและผูม้สีว่นไดเ้สยี ตามวสิยัทศันแ์ละ
พันธุ์กิจของบริษัท ในการสร้างความม่ันคงทางการเงินและ
ปกป้องคุณค่าชีวิต

1

2

4
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รางวิัลสุดูยอดูองค์กิรแห่งปี 	 และสุดูยอดู
ผู้ลิตภัณฑ์์แห่งปี	จากิน์ิตยสาร	CEO	Thailand

5.1 รางวลัสดุยอดองค์กรแห่งปี company of the year 2021
• บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลประกาศเกียรติยศสูงสดุองค์กรท่ีมีพฒันาการ

ที่ต่อเน้่อง

5.2 รางวลัสดุยอดองค์กรแห่งปี company of the year 2021
• บริษัทประกันชีวิตท่ีมีพัฒนาการองค์กรยอดเย่ียม

แห่งปี
• รางวัลเพ่่อเชิดชูและสดดุผีลติภณัฑ์ย์อดเยีย่ม รวมทั�ง

สดุดีองค์กรต้นสังกัดผลิตภัณฑ์์

5.3 รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์์แห่งปี PRODUCT OF THE 
YEAR 2021
• บีแอลเอ แฮปปี� เฮลธุ์์
• รางวัลท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ์์ที่แบบอย่างท่ีดีของใน

อนาคตและเป็นต้นแบบเพ่่อพัฒนาผลิตภัณฑ์์ในรุน่หลัง

รางวัิล	Asia’s	Best	Employer	Brand	Awards	
2021	

สุดยอดองค์กรท่ีมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
ระดับเอเชีย รางวัลที่ประกาศความสำาเร็จอีกขั�นจากระดับ
ประเทศสู่สากล ในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคล่้อน
สู่อนาคต จากสถาบันชั�นนำาด้านทรัพยากรมนุษย์ World 
HRD Congress ประเทศอินเดีย 
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รางวิัล	“Thailand	Best	Employer	Brand	
Awards	2021”	

สุดยอดองค์กรท่ีมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
ระดับประเทศ ต่อเน้่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute – India ใน
งานประกาศรางวัล 15th Employer Branding Awards จัด
โดย World HRD Congress รางวัลดังกล่าวพ่จารณาจาก
การผสมผสานและนำาวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิิบัติด้วย
กลยุทธุ์์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธุ์์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุ์ุรกิจ 
และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่่อเตรียมความพร้อม
ในการดำาเนินธุ์ุรกิจในอนาคต

รางวิัล	HR	Excellence	Awards	2021	

Bronze Award Winner ด้าน Leadership Develop-
ment จากงาน HR Excellence Awards 2021รางวัล 
ดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคลท่ีสะท้อนถง่ความสำาเรจ็และ
เป็นเลิศในระดับสากล จัดโดย Human Resources Online 
ร่วมกับ Lighthouse Independent Media ประเทศสิงคโปร์
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โครงสร�างองค์กิร

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรรมการผู�จัดการใหญ� 
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

สายกลยุทธ�
และวางแผน

ธุรกิจองค�กร

ฝ�ายประเมิน
และว�เคราะห�
ข�อมูลทาง

คณิตศาสตร�

ฝ�ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

และบร�หารงาน
ประกันกลุ�ม

ฝ�ายพัฒนา
และบร�หาร

ผลิตภัณฑ�อื่น

ฝ�ายกลยุทธ�
และว�เคราะห�ข�อมูล 
- ช�องทางตัวแทน

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ตัวแทนและ
ที่ปร�กษา

ทางการเง�น

ฝ�ายปฏิบัติการและ
สนับสนุนการขาย 

ตัวแทนและ
ที่ปร�กษาทางการเง�น

สายกลยุทธ� 
และบร�หารจัดการ
ลูกค�าและผู�มุ�งหวัง

สายคณิตศาสตร�
สายงานตัวแทน

และที่ปร�กษา 
ทางการเง�น

สายการขาย
ช�องทางสถาบัน

การเง�น
และช�องทางอื่น

ฝ�ายกลยุทธ�และ
วางแผนธุรกิจ

ฝ�ายงาน
ดิจ�ทัลอินโนเวชั่น

ฝ�ายการตลาดและ
สื่อสารองค�กร

ฝ�ายว�เคราะห�
ข�อมูลลูกค�า
และผู�มุ�งหวัง

ฝ�ายกลยุทธ�และ
บร�หารช�องทาง

การขาย

ฝ�ายบร�หาร
การขายช�องทาง

สถาบันการเง�น - BBL

ฝ�ายบร�หาร
การขายช�องทาง

พันธมิตรทางธุรกิจ

ฝ�ายปฏิบัติการ
และสนับสนุนการขาย

ช�องทางสถาบันการเง�น
และช�องทางอ่ืน

สายการบังคับบัญชา
สายงานด�านงบประมาณ และการบร�การทั่วไป
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คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรรมการผู�จัดการใหญ� 
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

สายกลยุทธ�
และวางแผน

ธุรกิจองค�กร

ฝ�ายประเมิน
และว�เคราะห�
ข�อมูลทาง

คณิตศาสตร�

ฝ�ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

และบร�หารงาน
ประกันกลุ�ม

ฝ�ายพัฒนา
และบร�หาร

ผลิตภัณฑ�อื่น

ฝ�ายกลยุทธ�
และว�เคราะห�ข�อมูล 
- ช�องทางตัวแทน

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ตัวแทนและ
ที่ปร�กษา

ทางการเง�น

ฝ�ายปฏิบัติการและ
สนับสนุนการขาย 

ตัวแทนและ
ที่ปร�กษาทางการเง�น

สายกลยุทธ� 
และบร�หารจัดการ
ลูกค�าและผู�มุ�งหวัง

สายคณิตศาสตร�
สายงานตัวแทน

และที่ปร�กษา 
ทางการเง�น

สายการขาย
ช�องทางสถาบัน

การเง�น
และช�องทางอื่น

ฝ�ายกลยุทธ�และ
วางแผนธุรกิจ

ฝ�ายงาน
ดิจ�ทัลอินโนเวชั่น

ฝ�ายการตลาดและ
สื่อสารองค�กร

ฝ�ายว�เคราะห�
ข�อมูลลูกค�า
และผู�มุ�งหวัง

ฝ�ายกลยุทธ�และ
บร�หารช�องทาง

การขาย

ฝ�ายบร�หาร
การขายช�องทาง

สถาบันการเง�น - BBL

ฝ�ายบร�หาร
การขายช�องทาง

พันธมิตรทางธุรกิจ

ฝ�ายปฏิบัติการ
และสนับสนุนการขาย

ช�องทางสถาบันการเง�น
และช�องทางอ่ืน

สายการบังคับบัญชา
สายงานด�านงบประมาณ และการบร�การทั่วไป

สายประกันชีว�ต สายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

สายการลงทุน สายบัญชี 
และการเง�น

ศูนย�บร�การ
การแพทย�

ฝ�ายรับประกัน
และสินไหม

ฝ�ายบร�หารงาน
กรมธรรม�

ฝ�ายปฏิบัติการ
สาขา

ฝ�ายว�จัย
และวางแผน
การลงทุน

ฝ�ายลงทุน
ตราสารหนี้

ฝ�ายลงทุน
ตราสารทุน

ฝ�ายพัฒนาระบบ
งานประกันชีว�ต

ฝ�ายพัฒนาระบบ
งานประกันภัยกลุ�ม
และบร�การสินไหม

ฝ�ายบร�การ
โครงสร�างพ�้นฐาน

สารสนเทศ

ฝ�ายบัญชี

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายผลประโยชน�
ช�องทางการขาย

ฝ�ายธุรการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฝ�าย
ตรวจสอบภายใน

สํานักกำกับ
การปฏิบัติงาน

ฝ�าย
บร�หารความเสี่ยง

สํานักกฎหมาย

ฝ�ายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายฝ�กอบรม
ช�องทางการขาย

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกิรรมกิาร

ดูร.	ศิริ	กิารเจริญดู่	(74	ปี)		
ประธุ์านกรรมการ 
กรรมการอิสระ
ประธุ์านกรรมการลงทุน
ประธุ์านกรรมการสรรหาและพ่จารณาค่าตอบแทน
ประธุ์านกรรมการประเมินผลการปฏิิบัติงาน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
• ปริญญาต่ร้ (เก้ย์รต่ินิย์มอันด้ับ 2, 1st division) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
• หล้ักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ล้าด้ทุน รุ่นท้� 5/2550
• หล้ักสิูต่ร Advanced Management Program, รุ่นท้� 113/2538 Harvard Business School
• หล้ักสิูต่ร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท้� 6/2548 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์ 
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 60/2548 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท้� 4/2546 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
2561 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2560 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2559 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันช้ีวิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2553 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.คื. 2562 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการบริษััท แล้ะประธิานกรรมการบริหาร บริษััท นวเวชี อินเต่อร์ เนชีั�นแนล้ จำกัด้ (มหาชีน )
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ แล้ะกรรมการสิรรหาพิจารณาคื่าต่อบแทนแล้ะกำกับดู้แล้กิจการ 

บริษััท อินโด้รามา เวนเจอร์สิ จำกัด้ (มหาชีน)
ก.พ. 2561 - พ.คื. 2562 ประธิานกรรมการบริษััท แล้ะประธิานกรรมการบริหาร บริษััท เคืพ้เอ็น เฮล้ท์แคืร์ จำกัด้ (มหาชีน)
2559 - พ.คื. 2561 ประธิานกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 -  ก.คื. 2561 กรรมการอิสิระ แล้ะกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท สิมิต่ิเวชี จำกัด้ (มหาชีน)
2557 - ก.คื. 2561  กรรมการอิสิระ ประธิานกรรมการต่รวจสิอบ แล้ะประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 

บริษััท ไรมอน แล้นด้์ จำกัด้ (มหาชีน)
2543 - ก.พ. 2561 กรรมการอิสิระ กรรมการสิรรหาแล้ะกำหนด้ค่ืาต่อบแทน แล้ะประธิานกรรมการต่รวจสิอบ
     บริษััท โพสิต่์ พับล้ิชีชีิง จำกัด้ (มหาชีน)
2543 - เม.ย์. 2560 รองประธิานกรรมการ แล้ะประธิานกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท น�ำมันพืชีไทย์ จำกัด้ (มหาชีน)
2545 - 2557 รองประธิานกรรมการ แล้ะประธิานกรรมการบริหาร บริษััท ประสิิทธิิ�พัฒนา จำกัด้ (มหาชีน)
2550 - 2555 กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ แล้ะกรรมการสิรรหาแล้ะกำหนด้คื่าต่อบแทน  

บริษััท โทร้เซนไทย์ เอเย์นต่์ซ้สิ์ จำกัด้ (มหาชีน)

36 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2564 - ปัจจุบัน  ประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง มหาวิทย์าล้ัย์สิุโขทัย์ธิรรมาธิิราชี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการสิภัามหาวิทย์าล้ัย์ผู้ทรงคืุณวุฒิ แล้ะประธิานคืณะกรรมการการเงินแล้ะทรัพย์์สิิน 

มหาวิทย์าล้ัย์สิุโขทัย์ธิรรมาธิิราชี
2559 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ แล้ะประธิานกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท ทริสิ เรทต่ิ�ง จำกัด้
2546 - ปัจจุบัน คืณะกรรมการจัด้ทำบันทึกข้อต่กล้ง แล้ะประเมินผล้การด้ำเนินงานรัฐวิสิาหกิจ (ราย์สิาขา)  

สิำนักงานคืณะกรรมการนโย์บาย์รัฐวิสิาหกิจ กระทรวงการคืล้ัง
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการต่รวจสิอบ กรรมการพิจารณาคื่าต่อบแทน แล้ะประธิานกรรมการสิรรหา  

บริษััท ทริสิ คือร์ปอเรชีั�น จำกัด้
2553 - 2560 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชีการเก้�ย์วกับการปรับปรุงระบบการเงินแล้ะงบประมาณ
   สิำนักงานคืณะกรรมการพัฒนาระบบราชีการ (สิำนักงาน ก.พ.ร.)
2552 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง กรรมการประเมินผล้งานผู้บริหาร แล้ะกรรมการนโย์บาย์การเงิน   

ธินาคืารแห่งประเทศไทย์

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - ( ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64)

37แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



คุณชุัย	โสภณพื่น์ิชุ	(78	ปี)		
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพ่จารณาค่าตอบแทน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
• Advanced Management Program the Wharton School
• ปริญญาหล้ักสิูต่รป้องกันราชีอาณาจักร ภัาคืรัฐร่วมเอกชีน (ปรอ.) รุ่นท้� 6
• หล้ักสิูต่ร Chairman 2000 รุ่นท้� 10/2547 
• ประกาศน้ย์บัต่รหล้ักสิูต่ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้� 16/2545

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
สิ.คื. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.ย์. 2561 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำกัด้ (มหาชีน)
2521 - มิ.ย์. 2560
พ.ย์. 2561 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท ไฟน์ เม็ททัล้ เทคืโนโล้ย์้สิ์ จำกัด้ (มหาชีน)
2530 - มิ.ย์. 2560
ก.ย์. 2561 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท จรุงไทย์ไวร์แอนด้์เคืเบิ�ล้ จำกัด้ (มหาชีน)
2529 - มิ.ย์. 2560 
สิ.คื. 2561 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท โรงพย์าบาล้บำรุงราษัฎร์ จำกัด้ (มหาชีน)
2522 - มิ.ย์. 2560
สิ.คื. 2563 - ธิ.คื. 2564 ท้�ปรึกษัาอาวุโสิคืณะกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.ย์. 2561 - 23 เม.ย์. 2564 ประธิานกรรมการ กรรมการล้งทุน แล้ะกรรมการสิรรหาแล้ะกำหนด้คื่าต่อบแทน  

บริษััท ไทย์รับประกันภััย์ต่่อ จำกัด้ (มหาชีน)
2534 -  2558 รองประธิานกรรมการ บริษััท ไทย์รับประกันภััย์ต่่อ จำกัด้ (มหาชีน)
2519 -  2558 กรรมการผู้อำนวย์การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำกัด้ (มหาชีน)
2511  -  2558 กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
พ.คื. 2561 -  ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ คืณะกรรมการการเงินแล้ะทรัพย์์สิิน มหาวิทย์าล้ัย์แม่ฟ้าหล้วง 
2560 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการบริหาร หอศิล้ป์สิมเด้็จพระนางเจ้าสิิริกิต่ิ�พระบรมราชีิน้นาถื 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ มูล้นิธิิอาสิารักษัาด้ินแด้น ในพระบรมราชีินูปถืัมภั์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ มูล้นิธิิ 100 ปี สิมเด้็จพระศร้นคืรินทร์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ สิภัามหาวิทย์าล้ัย์แม่ฟ้าหล้วงประเภัทผู้ทรงคืุณวุฒิ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ คืณะกรรมการสิ่งเสิริมกิจการสิภัา มหาวิทย์าล้ัย์แม่ฟ้าหล้วง 
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ PT Asian International Investindo 
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ มูล้นิธิิคืณะแพทย์ศาสิต่ร์ จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
2537 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ มูล้นิธิิกรุงเทพประกันภััย์
2523 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ มูล้นิธิิโรงพย์าบาล้บำรุงราษัฎร์
2558 - 17 พ.คื. 2561 กรรมการ คืณะกรรมการการเงินแล้ะทรัพย์์สิิน
2552 - 2558 กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
2551 - 2559 รองประธิานกรรมการบริหาร หอศิล้ป์สิมเด้็จพระนางเจ้าสิิริกิต่ิ�พระบรมราชีิน้นาถื 

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

21,310,328 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 1.2480 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(จำนวนหุ้นล้ด้ล้ง 500,000 หุ้น จากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
การถืือหุ้นทางอ้อม 5,087,000 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64) 
คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.298 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้

38 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายสุน์ทัร	อรุณาน์น์ทั์ชุัย	(79	ปี)
กรรมการอิสระ
ประธุ์านกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมินผลการปฏิิบัติงาน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ University of Arkansas, USA
• ปริญญาต่ร้ Southern Arkansas University, USA
• ปริญญาดุ้ษัฎ้บัณฑิิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ� บริหารธิุรกิจ มหาวิทย์าล้ัย์ขอนแก่น
• ปริญญาดุ้ษัฎ้บัณฑิิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ� บริหารธิุรกิจ มหาวิทย์าล้ัย์เทคืโนโล้ย์้ราชีมงคืล้ธิัญบุร้
• ปริญญาดุ้ษัฎ้บัณฑิิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ� บริหารธิุรกิจ มหาวิทย์าล้ัย์เทคืโนโล้ย์้ราชีมงคืล้สิุวรรณภัูมิ
• ปริญญาดุ้ษัฎ้บัณฑิิต่กิต่ต่ิมศักด้ิ� บริหารธิุรกิจ มหาวิทย์าล้ัย์ราชีภััฏิมหาสิารคืาม
• หล้ักสิูต่รการป้องกันราชีอาณาจักรภัาคืรัฐร่วมเอกชีนวิทย์าล้ัย์ป้องกันราชีอาณาจักร ปรอ. 366
• หล้ักสิูต่รการเมืองการปกคืรองในระบอบประชีาธิิปไต่ย์สิำหรับนักบริหารระด้ับสิูง รุ่นท้� 5 สิถืาบันพระปกเกล้้า
• หล้ักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ล้าด้ทุน รุ่นท้� 6
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 98/2551 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่รการวิเคืราะห์แล้ะการแก้ปัญหาธิุรกิจ จาก East-West Center, University of Hawaii, USA
• หล้ักสิูต่รการบริหารชีั�นสิูง จาก Harvard University, USA
• หล้ักสิูต่รการบริหารชีั�นสิูง จาก Kellogg- Northwestern University, USA

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
ต่.คื. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสิระ แล้ะประธิานกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2519 - 2549 กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2561 - ปัจจุบัน  รองประธิานกรรมการอาวุโสิ บริษััท เคืรือเจริญโภัคืภััณฑิ์ จำกัด้
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสิภัามหาวิทย์าล้ัย์ผู้ทรงคืุณวุฒิ มหาวิทย์าล้ัย์ขอนแก่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสิภัาสิถืาบันผู้ทรงคืุณวุฒิ สิถืาบันพระปกเกล้้า
2547 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท ราชีบุร้ เอทานอล้ จำกัด้
   ประธิานกรรมการ บริษััท เบิกไพรโคืเจนเนอเรชีั�น จำกัด้
   ประธิานกรรมการ บริษััท ทิพมาศ จำกัด้
   ประธิานกรรมการ บริษััท เอ็สิ แอนด้์ เอ เอ็นเต่อร์ไพรสิ์ จำกัด้
2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัด้การใหญ่ แล้ะประธิานคืณะผู้บริหาร บริษััท ซ้.พ้. แล้นด้์ จำกัด้ (มหาชีน) 
2528 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการ บริษััท น�ำต่าล้ราชีบุร้ จำกัด้
2547 - 2560 รองประธิานกรรมการ บริษััท เคืรือเจริญโภัคืภััณฑ์ิ จำกัด้
2541 - 2563 ประธิานกรรมการ บริษััท เอก-ชีัย์ ด้ิสิทริบิวชีั�น ซิสิเทม จำกัด้

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

1,079,200 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.0632 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(ไม่ม้การเปล้้�ย์นแปล้งจากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
- ไม่ม้การถืือหุ้นทางอ้อม -

39แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างคมคาย	ธูสราน์น์ทั์	(70	ปี)
กรรมการอิสระ
ประธุ์านกรรมการบริหาร
ประธุ์านกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิิบัติงาน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษัฐกิจมหาบัณฑิิต่ สิถืาบันบัณฑิิต่พัฒนบริหารศาสิต่ร์
• ปริญญาต่ร้ พาณิชีย์ศาสิต่ร์บัณฑิิต่ จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 26/2546 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• ประกาศน้ย์บัต่รหล้ักสิูต่รนักบริหารระด้ับสิูง รุ่นท้� 34 สิถืาบันพัฒนาข้าราชีการ
• ปริญญาบัต่ร วิทย์าล้ัย์ป้องกันราชีอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท้� 17/2546 สิถืาบันป้องกันราชีอาณาจักร
• หล้ักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ล้าด้ทุน รุ่นท้� 7
• วิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง รุ่นท้� 1/2554 สิถืาบันวิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
1 ม้.คื. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสิระ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ต่.คื. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
เม.ย์. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
เม.ย์. 2556 - ปัจจุบัน  ประธิานกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) 
พ.ย์. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการต่รวจสิอบ กรรมการสิรรหาแล้ะกำหนด้คื่าต่อบแทน แล้ะประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 

บริษััท ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ก.คื. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสิระ บริษััท ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.คื. 2561 - ธิ.คื.2564 ประธิานกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ก.คื. 2559 - ก.พ. 2560 กรรมการบริหาร กรรมการล้งทุน แล้ะรักษัาการกรรมการผู้จัด้การใหญ่  

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
เม.ย์. 2557 - มิ.ย์. 2559  กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันช้ีวิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ม.คื. 2556 - เม.ย์. 2557  ท้�ปรึกษัากรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2551 - 2554  รองเล้ขาธิิการ สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ (คืปภั.)
2546 - 2551  รองอธิิบด้้กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์
2543 - 2546  ผู้เชี้�ย์วชีาญพิเศษัด้้านการประกันชี้วิต่ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์
2539 - 2543  ผู้อำนวย์การกองนโย์บาย์แล้ะสิารสินเทศ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์
2538 - 2539  ผู้อำนวย์การสิำนักนาย์ทะเบ้ย์นคืุ้มคืรองผู้ประสิบภััย์จากรถื กรมการประกันภััย์
2536 - 2538  เล้ขานุการกรม กรมการประกันภััย์

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64)

40 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



คุณประพื่ัน์ธ์		อัศวิอารี		(65	ปี)
กรรมการอิสระ
ประธุ์านกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ สิาขารัฐศาสิต่ร์ มหาวิทย์าล้ัย์รามคืำแหง
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 101/2551  

สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Audit Certification Program (ACP) รุ่นท้� 21/2550 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสิระ แล้ะประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 - 2559  กรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2550 - 2556  กรรมการ บมจ. จัด้การแล้ะพัฒนาทรัพย์ากรน้�าภัาคืต่ะวันออก

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บลู้ แคืนย์อน คืันทร้� คืล้ับ จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน  ประธิานกรรมการ บริษััท เอเชี้ย์ เนคืซัสิ จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท สิย์ามโปรเฟซชีั�นแนล้แมเนจเม้นท์เซอร์วิสิเซสิ จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บ้ซ้ อันด้ามัน จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บ้ซ้ กอล้์ฟ ร้สิอร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บลู้แคืนย์อน โฮล้ด้ิ�งสิ์ (ไทย์แล้นด้์) จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บลู้แคืนย์อน พรอพเพอร์ท้� จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บลู้แคืนย์อน ด้้เวล้ล้อปเมนท์ จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท แคืนย์อน แคืปปิต่อล้ จำกัด้
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท ล้้กาซ้ ร้ซอสิเซสิ (ประเทศไทย์) จำกัด้
2552 - เม.ย์. 2556 กรรมการบริหารสิมาคืม, กรรมการสิมาคืม, กรรมการพัฒนาข้ด้คืวามสิามารถืในการแข่งขัน
   สิมาคืมบริษััทจด้ทะเบ้ย์นไทย์

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64)

41แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างสาวิวิราวิรรณ		เวิชุชุสัสถ์		อายุ	63	ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม	
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์เกษัต่รศาสิต่ร์
• ปริญญาโท สิังคืมวิทย์ามหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ปริญญาต่ร้ ศิล้ปศาสิต่ร์บัณฑิิต่ (สิถืิต่ิ) มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ปริญญาบัต่ร วิทย์าล้ัย์ป้องกันราชีอาณาจักร รุ่นท้� 24/2554 สิถืาบันป้องกันราชีอาณาจักร
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 181/2556 สิมาคืมสิ่งสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• ประกาศน้ย์บัต่รนักบริหารระด้ับสิูง รุ่นท้� 45/2545 สิถืาบันพัฒนาข้าราชีการพล้เรือน
• ประกาศน้ย์บัต่รหล้ักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ล้าด้ทุน (วต่ท.) รุ่น 19/2558
• ประกาศน้ย์บัต่รวิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง รุ่นท้� 1/2554 สิถืาบันวิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง
• หล้ักสิูต่ร  Advanced  Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 38/2563  สิมาคืมสิ่งสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์		
ธิ.คื. 2564 - ปัจจุบัน ประธิานกรรมการกำกับดู้แล้ผล้ิต่ภััณฑิ์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ก.คื. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสิระ แล้ะกรรมการต่รวจสิอบ  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

ประสบกิารณ์ทัำางาน์อ่�น์ๆ
พ.คื. 2562 - ธิ.คื. 2562 รองเล้ขาธิิการ ด้้านต่รวจสิอบ สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจ ประกันภััย์
2554 - เม.ย์. 2562       รองเล้ขาธิิการ ด้้านกำกับ สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์
2550 - 2553            ผู้ชี่วย์เล้ขาธิิการ สิาย์กำกับผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบุคืล้ากรประกันภััย์ สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริม

การประกอบธิุรกิจประกันภััย์
2545 - 2549            ผู้อำนวย์การกองสิ่งเสิริมการประกันภััย์แล้ะสิารสินเทศ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์
พ.คื. 2562 - ธิ.คื. 2562 ท้�ปรึกษัาคืณะกรรมการพัฒนามาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 17 เรื�อง สิัญญาประกันภััย์ 

(IFRS17) 
พ.คื. 2562 - ธิ.คื. 2562      ประธิานคืณะกรรมการจัด้ทำมาต่รฐานโคืรงสิร้างข้อมูล้ แล้ะมาต่รฐานการแล้กเปล้้�ย์น 
2560 - เม.ย์. 2562       ประธิานคืณะกรรมการพัฒนาแล้ะปรับปรุงการให้คืวามเห็นชีอบอัต่ราเบ้�ย์ประกันชี้วิต่ กรมธิรรม์ประกัน

ชี้วิต่ แล้ะสิัญญาแนบท้าย์ 
2554 - เม.ย์. 2562       ประธิานคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะการด้ำรงเงินกองทุนต่ามระด้ับคืวามเสิ้�ย์ง (RBC) 
2560 - 2562  ประธิานคืณะกรรมการแนวทางการเข้าร่วมโคืรงการทด้สิอบนวัต่กรรมท้�นำเทคืโนโล้ย์้มาสินับสินุนให้

บริการสิาหรับธิุรกิจประกันภััย์ (Insurance Regulatory Sandbox) 
2556 - 2561            คืณะกรรมการร่วมภัาคืรัฐแล้ะเอกชีน เพื�อกำหนด้นโย์บาย์พัฒนาธิุรกิจประกันภััย์ผ่านมาต่รการภัาษั้ 
2558 - 2560  ประธิานคืณะทำงานจัด้ทำต่ารางมรณะไทย์ 2560
2556 - 2558 คืณะทำงานร่วม 3 Regulators Steering Committee 
2554 - 2556 คืณะกรรมการพัฒนาต่ล้าด้ทุนไทย์

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

42 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายโชุน์	โสภณพื่น์ิชุ	(47	ปี)
กรรมการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธุ์านเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท เศรษัฐศาสิต่ร์แล้ะคืวามสิัมพันธิ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University, USA
• ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์ Upper Second-Class Honors, University College London, England
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 142/2554 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 29/2561 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• Fellow, Life Management Institute, LOMA

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
สิ.คื. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง กรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ธิ.คื. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ธิ.คื. 2560 - สิ.คื. 2564  รองประธิานกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2556 - ก.คื. 2559   กรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2554 - ก.คื. 2559   กรรมการ แล้ะกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2554 - ก.คื. 2559 กรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท เวล้านาใต่้ เรสิซิเด้นเซสิ (วิล้ล่้า) จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััทหล้ักทรัพย์์จัด้การกองทุนรวม บัวหล้วง จำกัด้          
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท จูน-จูล้าย์ จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท สิิริเด้ชีา จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท ศร้ร่วมใจ หนองปรือ จำกัด้
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท ศร้พัฒนา โป่ง จำกัด้
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท เด้อะ ล้ินเน้ย์จ จำกัด้
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ แล้ะกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท ไทย์ศร้ประกันภััย์ จำกัด้
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท บางกอก บ้ท้เอ็มย์ู จำกัด้
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท บางกอก มิต่ซูบิชีิ ย์ูเอฟเจ ล้้สิ จำกัด้
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท เย์็นใจ จำกัด้
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท เวล้า ชีะอำ เรสิซิเด้นเซสิ จำกัด้
2551 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท ไอเด้้ย์สิ์ 1606 จำกัด้
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท วัฒนเชีิด้ชีู จำกัด้
2539 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษััท เพล้เชีอร์ ออฟ ล้ิฟวิ�ง จำกัด้
2561 - 2563   ประธิานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2560 - 2561   Innovative Finance Consultant, UNICEF
2555 - 2559   กรรมการ สิมาคืมนักวางแผนการเงินไทย์
2555 - 2558   กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2554 - 2559   กรรมการ แล้ะกรรมการบริหาร สิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์
2554 - 2559   กรรมการ บริษััทหล้ักทรัพย์์จัด้การกองทุนรวม บัวหล้วง จำกัด้           

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

8,397,902 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 64) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.4918 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(จำนวนหุ้นเพิ�มขึ�น 8,212,902 หุ้น จากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
- ไม่ม้การถืือหุ้นทางอ้อม -

43แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างสาวิิตรี	รมยะรูป	(60	ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance) สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร์
• ปริญญาต่ร้ Economics, Barnard College, Columbia University, USA
• หล้ักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ล้าด้ทุน (หล้ักสิูต่ร วต่ท.) รุ่นท้� 17/2556
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 176/2556 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Ultra-Wealth สิมาคืมเศรษัฐศาสิต่ร์ จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• หล้ักสิูต่รการบริหารการท่องเท้�ย์วสิำหรับผู้บริหารระสิูง (กทสิ) รุ่น 2 การท่องเท้�ย์วแห่งประเทศไทย์
• หล้ักสิูต่ร ทูต่สิุขภัาพ ประจำปีการศึกษัา 2561-2562 ราชีวิทย์าล้ัย์จุฬาภัรณ์
• หล้ักสิูต่รวิทย์าการจัด้การสิำหรับนักบริหารระด้ับสิูง (วบสิ) รุ่นท้� 3 สิถืาบันบัณฑิิต่พัฒนบริหารศาสิต่ร์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
พ.คื. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2546 - ธิ.คื. 2564  กรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัด้การ บริษััท ริเวอร์ไซด้์ การ์เด้้น มาร้น่า จำกัด้
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท ซิต่้�เร้ย์ล้ต่้� จำกัด้
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท เอเซ้ย์ อินด้ัสิเต่ร้ย์ล้พาร์คื จำกัด้
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท เอเซ้ย์เสิริมกิจ จำกัด้

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้การถืือหุ้นทางต่รง -
การถืือหุ้นทางอ้อม 113,240 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.0066 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิ�ออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(จำนวนหุ้นล้ด้ล้ง 100,000 หุ้น จากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

 

44 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างประไพื่วิรรณ	ลิมทัรง	(54	ปี)
กรรมการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร์
• ปริญญาต่ร้ คืณะพาณิชีย์ศาสิต่ร์แล้ะการบัญชี้ จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 80/2549  

สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์
• หล้ักสิูต่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 32/2562  

สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กร้นสิปอต่ จำกัด้
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท กร้นสิปอต่ จำกัด้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท เอ็น แอล้ แอสิเซ็ท จำกัด้
2534 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท เอ็น แอล้ เรสิซิเด้้นซ์ จำกัด้ 

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั
31,376,000 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 1.8375 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(ไม่ม้การเปล้้�ย์นแปล้งจากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

การถืือหุ้นทางอ้อมจำนวน 2,000,000 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.1171 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(ไม่ม้การเปล้้�ย์นแปล้งจากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

45แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างสาวิชุลลดูา	โสภณพื่น์ิชุ	(41	ปี)
กรรมการ 
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ Stanford University สิหรัฐอเมริกา
• ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์ University of Cambridge อังกฤษั
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research, USA
• หล้ักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 269/2562 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.คื. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ธิ.คื. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
มิ.ย์. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ม้.คื. 2561 - พ.คื. 2563 ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะวางแผนธิุรกิจองคื์กร 
2554 - ธิ.คื. 2563    ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์ล้งทุนต่ราสิารทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั
6,904,103 หุ้น (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564) คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 0.4043 ของจำนวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งทั�งหมด้
(จำนวนหุ้นเพิ�มขึ�น 6,794,103 หุ้น จากวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
- ไม่ม้การถืือหุ้นทางอ้อม -

46 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายเวิทัิศ	อัศวิมังคละ	(52	ปี)
กรรมการ 
กรรมการบริหาร

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สิหรัฐอเมริกา
• ปริญญาต่ร้นิต่ิศาสิต่ร์บัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์ 
• เนต่ิบัณฑิิต่ เนต่ิบัณฑิิต่ย์สิภัา
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
• The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
• Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University 
• หล้ักสิูต่ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้� 90/2550 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
เม.ย์. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2554 - ปัจจุบัน ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)  

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ ผู้จัด้การสิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล้ 
รองผู้จัด้การอาวุโสิ ผู้จัด้การสิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล้ 
รองผู้จัด้การอาวุโสิ บริหารแรงงานสิัมพันธิ์ สิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล้ 
รองผู้จัด้การอาวุโสิ ปฏิิบัต่ิการทรัพย์ากรบุคืคืล้ สิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล้

เม.ย์. 2564 - ธิ.คื. 2564 กรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
- ไม่ม้ -

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

47แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายคาซุยูกิิ		ไซโกิะ	(57	ปี)	
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพ่จารณาค่าตอบแทน

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ กฎหมาย์ University of Tokyo ประเทศญ้�ปุ่น
• ปริญญาโท กฎหมาย์ University of Michigan Law School ประเทศสิหรัฐอเมริกา

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
พ.คื. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
   กรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2563 - ปัจจุบัน Managing Executive Officer, Nippon Life Insurance Company 

Regional CEO for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company 
Head of India, Nippon Life Insurance Company 
Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Limited. 
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited. 
Director, Nippon Life India Asset Management Limited. 
Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Limited.

2561 - 2563 Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life.  
Executive Officer, General Manager - Global Business Planning Dept.,  
Nippon Life Insurance Company

2559 - 2562 Executive Officer, General Manager - Personnel Dept. and HR Development Dept.,  
Nippon Life Insurance Company

2556 - 2559 General Manager - Ota Branch, Nippon Life Insurance Company 
2554 - 2556 General Manager - Secretarial Dept. and Public Affairs Dept., Nippon Life Insurance Company

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

48 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายโคจิ	อิชุิบะ	(51	ปี)
กรรมการ

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ นิต่ิศาสิต่ร์บัณฑิิต่ Doshisha University ประเทศญ้�ปุ่น

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
เม.ย์. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2564 - ปัจจุบัน Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)
2562 - 2564 Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)
2562 - ปัจจุบัน Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)
2558 - ปัจจุบัน Commissioner, PT Sequis (Indonesia)
2561 - 2562 General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company
2558 - 2561 General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company
2554 - 2558  Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)
2549 - 2554  Deputy General Manager, International Planning & Operations Department 

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

49แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายยูอิชุิ	ฮอน์ดู�า	(50	ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ พาณิชีย์ศาสิต่ร์ Doshisha University ประเทศญ้�ปุ่น

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง แล้ะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2559 - ธิ.คื. 2564 กรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2559 - พ.คื. 2561 กรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2558 - 2559 Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.  
2552 - 2558  Chief Portfolio Advisor, International Business, Nissay Asset Management Corporation 

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

50 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายเดูชุา	ตุลาน์ัน์ทั์	
ที่ปร้กษาคณะกรรมการ

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• เศรษัฐศาสิต่รบัณฑิิต่ Leicester University ประเทศสิหราชีอาณาจักร
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสิหรัฐอเมริกา

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
23 ม้.คื. 2560 - ปัจจุบัน  ประธิานกรรมการบริหาร บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
26 ม้.คื. 2534 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท ไฟน์ เม็ททัล้ เทคืโนโล้ย์้สิ์ จำกัด้ (มหาชีน)
2552 - ม้.คื. 2560  รองประธิานกรรมการบริหาร บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2547 - พ.คื. 2555  กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเต่อร์เทนเมนต่์
2535 - 2551  กรรมการรองผู้จัด้การใหญ่ แล้ะกรรมการบริหาร บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
ม้.คื. 2534 - 2535  กรรมการผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2528 - 2534  ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2516 - 2528  ผู้บริหาร บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท ซิต่้�เร้ย์ล้ต่้� จำกัด้

ทั่�ปรึกิษัาคณะกิรรมกิาร

51แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายปาน์ศักิดูิ์	พื่ฤกิษัากิิจ	
ที่ปร้กษาคณะกรรมการ

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ บัญชี้ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์ 
• ปริญญาต่ร้ นิต่ิศาสิต่ร์ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ผู้กำกับดู้แล้การปฏิิบัต่ิงานด้้านธิุรกิจการธินาคืารพาณิชีย์์ (Compliance Officer)  

จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• แนวปฏิิบัต่ิการราย์งานธิุรกรรมต่าม พ.ร.บ.ป้องกันแล้ะปราบปรามการฟอกเงิน สิำนักงาน ป.ป.ง.
• แนวทางการกำกับการต่รวจสิอบสิถืาบันการเงินแบบธิุรกรรมท้�สิำคืัญ (Significant Activities)  

ธินาคืารแห่งประเทศไทย์
• คืวามรู้เก้�ย์วกับการกำกับดู้แล้การปฏิิบัต่งานแก่ผู้รับผิด้ชีอบสิูงสิุด้ในหน่วย์งานกำกับดู้แล้การปฏิิบัต่ิงาน  

สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์
• Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case 2012 AML Experts Co. Ltd.
• Director Certification Program, IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), IOD
• Driving Company Success with IT Governance Committee (ITG), IOD

ประสบกิารณ์ทัำางาน์

บริษััทัทั่�จดูทัะเบ่ยน์ใน์ตลาดูหลักิทัรัพื่ย์แห่งประเทัศไทัย
2554 - ธิ.คื. 2560  ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ รับผิด้ชีอบกำกับดู้แล้ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2551 - 2554  ผู้อำนวย์การอาวุโสิ รับผิด้ชีอบกำกับดู้แล้ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2543 - 2550  ผู้จัด้การสิาขาล้อนด้อน บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
2536 - 2542  ผู้จัด้การด้้าน Control สิาขาสิิงคืโปร์ บริษััท ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)

หน์่วิยงาน์อ่�น์ๆ
- ไม่ม้ -

52 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



คณะผูู้�บริหาร
น์ายอน์ุชุา	ภิงคารวิัฒน์์	อายุ	59	ปี	
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปร้กษาทางการเงิน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจสิำหรับผู้บริหาร สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร ์

แห่งจุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• ปริญญาต่ร้ วิทย์าศาสิต่รบัณฑิิต่ Michigan State University, USA
• ALMI : Associate, Life  Management Institute

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
พ.ย์. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์งานต่ัวแทนแล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
สิ.คื. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้
2552 - ปัจจุบัน เจ้าของแฟรนไชีสิ์ บริษััท ซับเวย์์ อันล้ิ�งคื์ จำกัด้  

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

-ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

53แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างสาวิจารุวิรรณ		ลิ้มคุณธรรมโม	อายุ	42	ปี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ปริญญาต่ร้ บัญชี้บัณฑิิต่ (เก้ย์รต่ินิย์ม อันด้ับ 1) มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์บัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์รามคืำแหง
• ผู้สิอบบัญชี้รับอนุญาต่
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• คืุณวุฒิวิชีาชี้พท้�ปรึกษัาทางการเงิน AFPTTM

• ประกาศน้ย์บัต่รวิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง รุ่นท้� 4/2557 สิถืาบันวิทย์าการประกันภััย์ระด้ับสิูง
• หล้ักสิูต่ร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท้� 123/2564 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
1 ม.คื. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์บัญชี้แล้ะการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 -  ปัจจุบัน    กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2555 -  ปัจจุบัน กรรมการ บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้
2555 -  31 ธิ.คื. 2561 ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์บัญชี้แล้ะการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)  
2545 - 2555: ผู้จัด้การฝ่่าย์ต่รวจสิอบ บริษััท สิำนักงาน อ้วาย์ จำกัด้  

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

- ไม่ม้การถืือหุ้นทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

54 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างอรน์ุชุ		สำาราญฤทัธิ์		อายุ		56	ปี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์รามคืำแหง
• ปริญญาต่ร้ บริหารธิุรกิจบัณฑิิต่ มหาวิทย์าล้ัย์รามคืำแหง
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA 
• Associate, Customer Service, LOMA
• Associate Financial Planner Thailand, AFPT™
• ศึกษัาดู้งานด้้าน Operation ท้� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
2563 - ปัจจุบัน  ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
พ.คื. 2562 - ปัจจุบัน      กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้
2559 - 2562  ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 - 2558 ผู้อำนวย์การ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2555 - 2556   ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์บริหารงานกรมธิรรม์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2549 - 2554  ผู้ชี่วย์ผู้อำนวย์การ สิ่วนงานกรมธิรรม์ Bancassurance บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

55แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างลัดูดูาวิัลย์		สิทัธิวิรน์ัน์ทั์	อายุ	54	ปี	
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบันการเงินและช่องทางอ้่น

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท การจัด้การมหาบัณฑิิต่  วิทย์าล้ัย์การจัด้การ มหาวิทย์าล้ัย์มหิด้ล้  
• ปริญญาต่ร้ นิเทศศาสิต่ร์บัณฑิิต่ (โฆษัณาประชีาสิัมพันธิ์) มหาวิทย์าล้ัย์สิุโขทัย์ธิรรมาธิิราชี
• ปริญญาต่ร้ ศิล้ปศาสิต่ร์บัณฑิิต่ (ภัาษัาอังกฤษั) มหาวิทย์าล้ัย์ขอนแก่น

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
ต่.คื. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่  สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงินแล้ะชี่องทางอื�น   

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
มิ.ย์. 2563 - ก.ย์. 2564  ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ม้.คื. 2563 - พ.คื. 2563 ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์ธิุรกิจแล้ะชี่องทางอื�น บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2557 - ก.พ. 2563        ประธิานฝ่่าย์บริหารชี่องทางพันธิมิต่รธิุรกิจ, บริษััท ชีับบ์ไล้ฟ์ แอสิชีัวรันซ์ จำกัด้ (มหาชีน)
2552 - 2557  ผู้อำนวย์การอาวุโสิประกันภััย์ธินกิจ, ธินาคืารไทย์พาณิชีย์์จำกัด้ (มหาชีน)

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

56 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์างสาวิศิริน์ารถ	วิงศ์เจริญสถิตย์		อายุ	53	ปี
ผู้อำานวยการอาว่โส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาต่ร้ สิาขาสิถืิต่ิประกันภััย์ มหาวิทย์าล้ัย์ธิรรมศาสิต่ร์
• ศึกษัาดู้งานด้้าน Operation แล้ะ Life Plaza ท้� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
2562 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์เทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ  

แล้ะรักษัาการผู้บริหารฝ่่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร ์
แล้ะพัฒนาระบบ 1 แล้ะ 2 บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

2561 - 2562 ผู้อำนวย์การอาวุโสิ ฝ่่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร์แล้ะพัฒนาระบบ 2  
บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

2557 - 2561 ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร์แล้ะพัฒนาระบบ 2 บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
2552 - 2556  ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์ฐานข้อมูล้แล้ะทด้สิอบซอฟท์แวร์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

57แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายชุัยพื่ล	อิน์ทัุประภา	อายุ	36	ปี	
ผู้อำานวยการอาว่โส สายกลยุทธุ์์และวางแผนธุ์ุรกิจองค์กร

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ Cornell University สิหรัฐอเมริกา
• ปริญญาต่ร้ การบัญชี้ (เก้ย์รต่ินิย์มอันด้ับ 1) จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• หล้ักสิูต่ร Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management  

and Research, USA
• ผู้สิอบบัญชี้อนุญาต่ 
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Management Association, USA

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
1 ต่.คื. 2564 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะวางแผนธิุรกิจองคื์กร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 ก.พ. 2563 - ก.ย์. 2564  ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์วางแผนธิุรกิจ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 สิ.คื. 2561 - ม.คื. 2563  ผู้ชี่วย์ผู้อำนวย์การ ฝ่่าย์วางแผนธิุรกิจ  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 ม้.คื. 2561 - ก.คื. 2561  ผู้จัด้การอาวุโสิ  สิ่วนวางแผนแล้ะบริหารคืวามเสิ้�ย์งการล้งทุน  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 พ.คื. 2560 - ก.พ. 2561 ผู้จัด้การ สิ่วนวางแผนแล้ะบริหารคืวามเสิ้�ย์งการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
14 ก.คื. 2557 - เม.ย์. 2560 เจ้าหน้าท้�วิเคืราะห์  ฝ่่าย์วิจัย์แล้ะบริหารคืวามเสิ้�ย์งการล้งทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
สิ.คื. 2554 - ก.คื. 2557 นักวิเคืราะห์ บริษััท ปต่ท.สิำรวจแล้ะผล้ิต่ปิโต่รเล้้ย์ม จำกัด้ (มหาชีน)
มิ.ย์. 2550 - ก.คื. 2554 Senior Audit บริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้ 

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

58 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



น์ายจักิรพื่งศ์	แสงแกิ�วิ	อายุ		35	ปี	
ผู้อำานวยการอาว่โส สายคณิตศาสตร์

คุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบรม
• ปริญญาโท  สิาขาการประกันชี้วิต่  จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• ปริญญาต่ร้  สิาขาวิศวกรรมโย์ธิา  จุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์
• หล้ักสิูต่ร ASA Exam: Probability, Financial Mathematics, Life Contingencies,  

Financial Economics, Fundamentals of Actuarial Practice Exam 1
• หล้ักสิูต่ร FSA Module: Financial Economics, Regulation and Taxation,  

Enterprise Risk Management

ประสบกิารณ์ทัำางาน์
1 ต่.คื. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวย์การอาวุโสิ  สิาย์คืณิต่ศาสิต่ร์  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 ก.พ. 2563 - ก.ย์. 2564  ผู้อำนวย์การ  ฝ่่าย์พัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 พ.คื. 2560 - ม.คื. 2563 ผู้ชี่วย์ผู้อำนวย์การ  สิ่วนอัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 ม้.คื. 2559 - เม.ย์. 2560 ผู้จัด้การอาวุโสิ  สิ่วนอัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 เม.ย์. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้จัด้การ สิ่วนประเมินมูล้คื่าองคื์กรแล้ะธิุรกิจใหม่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
1 ม.คื. 2557 - ม้.คื. 2558 เจ้าหน้าท้�อาวุโสิ สิ่วนพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
18 ม.คื. 2556 - ธิ.คื. 2556  เจ้าหน้าท้� สิ่วนพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
3 ธิ.คื. 2555 - 17 ม.คื. 2556 เจ้าหน้าท้� ฝ่่าย์บริหารคืวามเสิ้�ย์ง  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
ต่.คื. 2552 - ม.คื. 2554 วิศวกร บริษััท ทรานสิ์คือนซัล้ท์ จำกัด้

กิารถ่อหุ�น์ใน์บริษััทั	 	

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงแล้ะทางอ้อม - (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564)

59แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ส่วิน์ทั่�	1	

กิารประกิอบธุรกิิจและ
ผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์

60 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท 63

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 81

3. การขับเคล้่อนธุ์ุรกิจเพ่่อความยั่งย้น 86
4. การวิเคราะห์และคำาอธุ์ิบายของฝ่่ายจัดการ  148
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอ้่น 162

61แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



62 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



1.	 โครงสร�างและกิารดูำาเน์ิน์งาน์ของกิลุ่มบริษััทั
1.1	 น์โยบายและภาพื่รวิมกิารประกิอบธุรกิิจ

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) ได้้เริ�มก่อต่ั�งแล้ะด้ำเนินกิจการมาต่ั�งแต่่วันท้� 1 มิถืุนาย์น พ.ศ. 2494 โด้ย์ ฯพณฯ คืวง อภััย์วงศ์ 
พระย์าศร้วิศาล้วาจา คืุณชีิน โสิภัณพนิชี แล้ะคืหบด้้ผู้ม้เก้ย์รต่ิอ้กหล้าย์ท่าน ใชี้ชีื�อว่า “บริษััท กรุงสิย์ามประกันชี้วิต่ จำกัด้” โด้ย์ในระย์ะแรกการ
ประกอบธุิรกิจของบริษััทได้้เน้นไปในด้้านฌาปนกิจสิงเคืราะห์ จนกระทั�งถืึงปี 2520 เริ�มพัฒนาด้้านประกันชี้วิต่อย่์างจริงจัง โด้ย์ได้้มอบหมาย์ให้ 
คืุณวัย์ วรรธินะกุล้ ผู้ซึ�งมากด้้วย์ประสิบการณ์แล้ะคืุณวุฒิเป็นท้�ย์อมรับทั�งภัาย์ในแล้ะต่่างประเทศมาวางโคืรงสิร้าง แล้ะจัด้องคื์กร  การบริหารโด้ย์
อาศัย์คืำแนะนำจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี้�ย์วชีาญด้้านคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันชี้วิต่ของบริษััท สิวิสิร้อินชีัวรันสิ์ แห่งประเทศสิวิต่เซอร์แล้นด้์ 
แล้ะเมื�อวันท้� 1 มกราคืม พ.ศ. 2522 บริษััท กรุงสิย์ามประกันชี้วิต่ จำกัด้ ได้้ทำการเปล้้�ย์นชีื�อเป็น “บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้” จากนั�นบริษััท
ได้้เข้าจด้ทะเบ้ย์นในต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ เมื�อวันท้� 25 กันย์าย์น 2552 เป็นต่้นมา

บริษััทประกอบธุิรกิจประกันชี้วิต่ แล้ะให้บริการวางแผนทางการเงินอย่์างรอบด้้านแก่บุคืคืล้ทั�วไป ทั�งท้�เป็นบุคืคืล้ธิรรมด้า กลุ้่มบุคืคืล้ หรือ
นิต่ิบุคืคืล้ต่่าง ๆ โด้ย์เสินอขาย์ผลิ้ต่ภััณฑ์ิแล้ะบริการท้�คืรอบคืลุ้มทั�งการคืุ้มคืรองช้ีวิต่ การสิะสิมทรัพย์์ การคืุ้มคืรองสุิขภัาพ คืุ้มคืรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์
จากอุบัต่ิเหตุ่ รวมถืึงโรคืร้าย์แรงต่่าง ๆ เพื�อสิร้างคืวามมั�นคืงในชี้วิต่ แล้ะเพื�อเป็นหล้ักประกันคืุ้มคืรองคืวามเสิ้�ย์งจากภััย์ต่่าง ๆ ท้�อาจเกิด้ขึ�นได้้ใน
อนาคืต่ ให้แก่ผู้เอาประกัน คืรอบคืรัว แล้ะ/หรือผู้รับผล้ประโย์ขน์จากกรมธิรรม์ประกันชี้วิต่ โด้ย์บริษััทเสินอขาย์สิินคื้าผ่านชี่องทางต่่าง ๆ ท้�หล้าก
หล้าย์เพื�อจะสิามารถืเข้าถืึง แล้ะให้บริการลู้กคื้าแต่่ล้ะกลุ้่มได้้อย์่างเหมาะสิม ทั�งชี่องทางขาย์ผ่านสิถืาบันการเงินแล้ะพันธิมิต่รต่่าง ๆ ชี่องทางขาย์
ผา่นต่วัแทนประกนัชีว้ติ่แล้ะท้�ปรกึษัาทางการเงนิ แล้ะชีอ่งทางขาย์ต่รงทั�งโด้ย์ทม้งานของบรษิัทั โด้ย์ผา่นชีอ่งทางออนไล้น ์หรอืโด้ย์ผา่นชีอ่งทางการ
ขาย์ทางโทรศัพท์ เป็นต่้น 

นอกจากผลิ้ต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ซึ�งบริษััทเป็นผู้พัฒนาออกเสินอขาย์โด้ย์ต่รงแล้้ว เพื�อจะสิามารถืให้บริการลู้กคื้าได้้อย์่างรอบด้้าน อ้กทั�งเพื�อ
สินับสินุนการทำธุิรกิจของตั่วแทนนาย์หน้าประกันชี้วิต่ บริษััทได้้เริ�มประกอบธุิรกิจหลั้กทรัพย์์ประเภัทการเป็นนาย์หน้า คื้า หรือจัด้จำหน่าย์หลั้ก
ทรัพย์์ท้�เป็นหน่วย์ล้งทุน โด้ย์ได้้รับใบอนุญาต่จากสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ เมื�อวันท้� 6 ธิันวาคืม 2554 แล้ะย์ัง
ได้้จด้ทะเบ้ย์นจัด้ต่ั�งบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์โบรกเกอร์ จำกัด้ เพื�อประกอบธิุรกิจนาย์หน้าประกันวินาศภััย์ เมื�อวันท้� 7 พฤศจิกาย์น 2555 โด้ย์
ปัจจุบันม้ทุนจด้ทะเบ้ย์นชีำระแล้้วทั�งสิิ�น 24 ล้้านบาท แล้ะถืือหุ้นสิัด้สิ่วนร้อย์ล้ะ 99

เนื�องจากล้กัษัณะการประกอบธิรุกจิประกนัชีว้ติ่ จะมภ้ัาระคืวามผกูพนัต่อ่ผูเ้อาประกนัภัยั์เปน็ระย์ะเวล้าย์าวนานในอนาคืต่ ราย์ได้เ้บ้�ย์ประกนั
ชีว้ติ่ท้�ได้ร้บัสิว่นใหญจ่งึถืกูกนัไวเ้ปน็เงนิสิำรองประกนัชีว้ติ่ เพื�อรองรบัพนัธิะต่ามกรมธิรรมป์ระกนัชีว้ติ่ต่ล้อด้อาย์สุิญัญา บรษิัทัได้้นำเงนิสิำรองประกนั
ชีว้ติ่จำนวนน้�ไปล้งทุนเพื�อสิร้างราย์ได้โ้ด้ย์เนน้การล้งทนุระย์ะย์าวท้�มค้ืวามมั�นคืงสิงู เพื�อใหแ้นใ่จวา่จะมร้าย์ได้เ้พ้ย์งพอ สิามารถืรองรับคืวามเสิ้�ย์งท้�
อาจจะเกิด้ขึ�นได้้ในอนาคืต่ แล้ะสิามารถืจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์ต่ามพันธิะในกรมธิรรม์ได้้

1.1.1	 วิิสัยทััศน์์	

วิิสัยทััศน์์

ให้ประชีาชีนเห็นประโย์ชีน์ การประกันชี้วิต่ แล้ะทำประกันชี้วิต่ให้เหมาะสิมกับฐานะทางการเงินแล้ะคืุณคื่าชี้วิต่

ภารกิิจ

บรษิัทัมค้ืวามมุง่มั�นท้�จะเปน็ผูน้ำในการสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงินให้กบัประชีาชีนทุกกลุ้ม่ ด้ว้ย์การปกป้องคุืณคืา่ช้ีวติ่ การให้คืำแนะนำด้า้น
การวางแผนทางการเงิน แล้ะบริการท้�ประทับใจผ่านต่ัวแทน คืู่คื้า แล้ะพนักงานท้�ม้คืวามจริงใจ แล้ะม้คืวามรู้ระด้ับแนวหน้าของประเทศ

ในระย์ะย์าว บริษััทม้จุด้มุ่งหมาย์ท้�จะเพิ�มการเข้าถืึงการทำประกันชี้วิต่ของประชีาชีน ผ่านการสิร้างคืวามรู้คืวามเข้าใจแล้ะคืวามต่ระหนักถืึง
คืวามสิำคืญัของการประกนัชีว้ติ่แล้ะประกนัสิขุภัาพ นำเสินอสินิคืา้แล้ะบริการท้�คืรอบคืล้มุคืวามต้่องการของประชีาชีนทกุกลุ้ม่ เพื�อสิร้างมลู้ค่ืาธิรุกิจ
ใหม่ (VoNB) ให้เต่ิบโต่อย์่างต่่อเนื�อง ผ่านการสิร้างคืวามสิมดุ้ล้ของมูล้คื่าธิุรกิจใหม่ในชี่องทางการขาย์ต่่าง ๆ พร้อมทั�งย์กระด้ับการให้บริการ ผ่าน
พนกังานแล้ะต่วัแทนท้�มคุ้ืณภัาพ แล้ะการขย์าย์คืูค้่ืาเพื�อการเข้าถืงึประชีาชีนทุกกลุ้ม่ ภัาย์ใต่ก้ารบริหารจัด้การคืวามมั�นคืงทางการเงนิท้�มป้ระสิทิธิิภัาพ
แล้ะสิร้างคืวามเชีื�อมั�นให้แก่ประชีาชีน ผ่านการรักษัาระดั้บอัต่ราเงินกองทุน (CAR) ให้เพิ�มขึ�นอย่์างต่่อเนื�อง  โด้ย์ม้แนวทางการด้ำเนินงานเพื�อให้
บรรลุ้ถืึงวิสิัย์ทัศน์ท้�ต่ั�งไว้ ด้ังน้�

• มุ่งเน้นการสิรรหาแล้ะพัฒนาบุคืล้ากรของบริษััทให้ม้คืุณภัาพ ผ่านการพัฒนาหล้ักสิูต่รแล้ะจัด้การฝ่ึกอบรมทั�งภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกต่ล้อด้
ทั�งปีให้แก่บุคืล้ากรอย่์างคืรอบคืลุ้ม พัฒนาระบบการเร้ย์นการสิอนผ่านสิื�อออนไล้น์ เพื�อให้พนักงานสิามารถืเข้าถืึงข้อมูล้ได้้อย่์างสิะด้วก 
เพื�อผล้ักด้ันให้บุคืล้ากรม้คืวามรู้คืวามสิามารถื นอกจากน้�บริษััทได้้จัด้ทำโคืรงการทุนการศึกษัา เพื�อเปิด้โอกาสิแล้ะสิรรหาบุคืล้ากรท้�ม้
ศักย์ภัาพ 

• พฒันาคืณุภัาพต่วัแทนประกนัชีว้ติ่แล้ะการสิรา้งทม้ท้�ปรกึษัาทางการเงนิท้�มคุ้ืณภัาพ มค้ืวามเชี้�ย์วชีาญ ปรบัปรุงโคืรงสิรา้งการบรหิารต่วัแทน
แล้ะท้�ปรกึษัาทางการเงนิ ออกแบบโคืรงการเพื�อสิรรหาต่วัแทนใหม ่แล้ะพฒันาหลั้กสิตู่รการอบรมใหค้ืวามรูด้้า้นต่า่ง ๆ  เพื�อผล้กัด้นัศกัย์ภัาพ
บุคืล้ากรให้เกิด้ประโย์ชีน์สิูงสิุด้

63แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



• สิรรหาพันธิมิต่รทางการคื้าใหม่ๆ เพื�อสิร้างคืวามสิมดุ้ล้ให้กับชี่องทางการขาย์ แล้ะเปิด้โอกาสิให้ลู้กคื้าสิามารถืเข้าถืึงผล้ิต่ภััณฑิ์ของบริษััท
ได้้ต่ามคืวามสิะด้วก

• บริหารคืวามเสิ้�ย์งอย่์างต่่อเนื�อง โด้ย์ได้้กำหนด้กรอบบริหารคืวามเสิ้�ย์งองค์ืกรต่ามมาต่รฐานสิากล้ภัาย์ใต้่ระด้ับเงินกองทุนท้�รองรับคืวาม
เสิ้�ย์งอย์า่งเหมาะสิมต่ามหล้กัการประเมนิคืวามเสิ้�ย์งแล้ะคืวามมั�นคืงทางการเงนิขององคืก์ร เพื�อเปน็แนวทางในการด้ำเนนิงานแล้ะบรหิาร
งาน ต่ล้อด้จนปลู้กฝ่ังให้พนักงานม้คืวามเข้าใจ รับผิด้ชีอบแล้ะต่ระหนักถืึงคืวามสิำคืัญของการม้สิ่วนร่วมในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งของการ
ด้ำเนินธิุรกิจ

• พัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์โด้ย์ย์ึด้ลู้กคื้าป็นสิำคืัญ โด้ย์ได้้ออกแบบผล้ิต่ภััณฑิ์ให้ม้คืวามคืรอบคืลุ้มทุกกลุ้่มลู้กค้ืาแล้ะทุกกลุ้่มประเภัทสิินคื้าทั�ง
ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ ผล้ิต่ภััณฑิ์คืุ้มคืรองสิุขภัาพแล้ะโรคืร้าย์แรง เพื�อเปิด้โอกาสิให้ลู้กคื้าสิามารถืเข้าถืึงผล้ิต่ภััณฑิ์ได้้อย์่างทั�วถืึง 

1.1.2	 กิารเปล่�ยน์แปลงและพื่ัฒน์ากิารทั่�สำาคัญ
ในปี 2564 การด้ำเนินธิุรกิจของบริษััทได้้รับผล้กระทบจากปัจจัย์ภัาย์นอก ไม่ว่าจะเป็นผล้กระทบจากการแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์

พันธ์ุิใหม่ (โคืวิด้-19) สิภัาวะเศรษัฐกิจท้�ชีะล้อต่ัว แล้ะอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�ย์ังคืงอยู่์ในระด้ับต่�ำ ซึ�งทำให้บริษััทต้่องทำการทบทวนเพื�อปรับเปล้้�ย์นพอร์ท
ผล้ติ่ภััณฑิ ์แล้ะพอร์ทการล้งทนุใหม่ให้เหมาะสิม รวมทั�งการเต่รย้์มคืวามพร้อมเพื�อรองรบัการกำกบัจากหนว่ย์งานภัาคืรัฐผา่นประกาศคืณะกรรมการ
กำกับแล้ะสิง่เสิรมิการประกอบธิรุกจิประกนัภััย์ การบงัคืบัใชีม้าต่รฐานการราย์งานทางการเงนิ ฉบบัท้� 9 แล้ะ 17 การบงัคืบัใชีพ้ระราชีบญัญตั่คิืุม้คืรอง
ข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ พ.ศ. 2562 (PDPA) แล้ะพระราชีบัญญัต่ิ พ.ศ.2562 คืวามมั�นคืงแล้ะปล้อด้ภััย์ทางไซเบอร์ (Cyber security)

บรษิัทัจงึได้้ทำการปรบัเปล้้�ย์นกล้ย์ทุธ์ิในหล้าย์ด้้านเพื�อเป็นการรกัษัาศกัย์ภัาพของบรษิัทัแล้ะเพื�อการเต่บิโต่ในอนาคืต่ได้้อย่์างมั�นคืงแล้ะยั์�งย์นื อาทิ 

• พฒันาผล้ติ่ภััณฑิคุ้์ืมคืรองสิขุภัาพใหม่ใหค้ืรอบคืลุ้มล้กูคืา้ทกุระด้บัราย์ได้ ้เพื�อใหล้้กูคืา้สิามารถืเข้าถืงึผล้ติ่ภััณฑิไ์ด้อ้ย์า่งทั�วถืงึ โด้ย์ผลิ้ต่ภััณฑิ์
คืุ้มคืรองสุิขภัาพของบริษััทสิามารถืให้คืวามคืุ้มคืรองคืรอบคืลุ้มไปถึืงการเจ็บป่วย์ด้้วย์ไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ท้�แพร่ระบาด้
อย์่างหนักในชี่วงปี 2564 ท้�ผ่านมา

• พัฒนาแล้ะออกผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่แบบม้สิ่วนร่วมในเงินปันผล้ (Participating Product) แล้ะผล้ิต่ภััณฑิ์กรมธิรรม์ประกันชี้วิต่คืวบการ
ล้งทุน (Unit Linked)

• มุง่เน้นการเพิ�มการใช้ีงานเคืรื�องมอืสิำหรบัต่วัแทนแล้ะท้�ปรกึษัาทางการเงินในการจดั้ทำใบคืำขออเิล้ก็ทรอนกิสิ ์(Smart App) ท้�ชีว่ย์อำนวย์
คืวามสิะด้วกในการขาย์ได้้คืรบถื้วนทุกขั�นต่อน ต่ั�งแต่่การเสินอขาย์ จัด้ทำใบคืำขอ ไปจนถืึงการชีำระเบ้�ย์ประกัน แล้ะการปรับระบบการจัด้
ทำใบคืำขออิเล้็กทรอนิกสิ์ให้รองรับการเสินอขาย์แผนประกันภััย์แบบ Digital face to face ต่ามประกาศคืปภั. เรื�อง หล้ักเกณฑิ์ วิธิ้การออก 
แล้ะเสินอขาย์กรมธิรรม์ประกันภััย์ของบริษัทัประกันชีว้ติ่ ประกันวินาศภัยั์ แล้ะการด้ำเนินการของตั่วแทนประกันชีว้ติ่ ประกันวินาศภััย์ นาย์
หน้าประกันชี้วิต่ ประกันวินาศภััย์ แล้ะธินาคืาร  โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาบริษััทได้้ผล้ักด้ันการใชี้งานใบคืำขออิเล้็กทรอนิกสิ์ (Smart App) เพื�อล้ด้
อปุสิรรคื ล้ด้การสิมัผสัิแล้ะเพิ�มประสิทิธิิภัาพของการเสินอขาย์ประกนัชีว้ติ่ในระหวา่งสิถืานการณก์ารแพรร่ะบาด้ของโรคืต่ดิ้เชีื�อไวรสัิโคืโรนา
สิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) จนทำให้ม้ย์อด้การใชี้งานสิูงขึ�นมากถืึง 86% ของจำนวนใบคืำขอทั�งหมด้

• เพิ�มฟังก์ชีั�นการใชี้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ�งเป็นแอปพล้ิเคืชีันบนมือถืือท้�ลู้กคื้าสิามารถืเข้ามาใชี้บริการต่่าง ๆ ของ
บริษััทได้้คืรอบคืลุ้มมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการต่รวจสิอบข้อมูล้โรงพย์าบาล้ การคื้นหาแบบประกันท้�เหมาะสิม การชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ รวม
ถืึงการรับสิิทธิิประโย์ชีน์ต่่าง ๆ ของลู้กคื้า แล้ะส่ิงเสิริมการใชี้บริการทางด้ิจิทัล้มากขึ�นเพื�อให้ลู้กคื้าได้้รับบริการอย์่างสิะด้วกรวด้เร็ว เช่ีน 
บริการรับกรมธิรรม์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Policy), บริการรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Receipt), บริการ
เปล้้�ย์นแปล้งข้อมูล้กรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Pos), บริการเร้ย์กร้องสิินไหมแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Claim), บริการชีำระเบ้�ย์ประกัน
ภััย์แบบไร้เงินสิด้ (Non-cash payment), บริการกู้กรมธิรรม์แบบอิเล็้กทรอนิกส์ิ (E-loan), บริการใบแจ้งเต่ือนการชีำระเบ้�ย์ประกันแบบ
อิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Notice) แล้ะบริการใบสิล้ักหล้ังแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Endorse) โด้ย์ลู้กคื้าสิามารถืทำธิุรกรรมบนแอปพล้ิเคืชีันได้้ต่ั�งแต่่
เริ�มต่้นไปจนจบกระบวนการ โด้ย์ท้�ไม่จำเป็นต่้องเด้ินทางไปย์ังสิาขาหรือสิำนักงานใหญ่

• เต่รย้์มคืวามพรอ้มสิำหรับคืวามมั�นคืงแล้ะปล้อด้ภััย์ทางไซเบอร์ (Cyber security) โด้ย์ได้ก้ำหนด้นโย์บาย์คืวามมั�นคืงปล้อด้ภัยั์ของสิารสินเทศ
เพื�อเป็นกรอบในการด้ำเนินงาน แล้ะเพิ�มมาต่รการรักษัาคืวามปล้อด้ภััย์ระบบงานสิารสินเทศเพื�อให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานการรักษัาคืวาม
มั�นคืงปล้อด้ภััย์ระบบสิารสินเทศ

1.1.3	 ชุ่�อและสถาน์ทั่�ตั้งสำาน์ักิงาน์ใหญ่	
บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) 
ท้�อย์ู่ต่ามท้�จด้ทะเบ้ย์นของบริษััท อย์ู่ท้� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 
เล้ขทะเบ้ย์นบริษััท 0107550000238 โทรศัพท์ 0 2777 8000 โทรสิาร 0 2777 8899 เว็บไซต่์บริษััท www.bangkoklife.com 
จำนวนแล้ะชีนิด้ของหุ้นท้�จำหน่าย์ได้้แล้้วทั�งหมด้ของบริษััท 1,707,566,000 บาท
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1.2	 ลักิษัณะกิารประกิอบธุรกิิจ

1.2.1	 โครงสร�างรายไดู�ของบริษััทั

2562 2563 2564

ล�าน์บาทั ร�อยละ ล�าน์บาทั ร�อยละ ล�าน์บาทั ร�อยละ

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ(1) 34,307.76 70.16 33,396.14 70.55 33,992.35 70.57

   เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก 6,198.25 6,549.69 6,262.44

   เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป 29,494.18 28,194.96 29,454.76

ราย์ได้้จากการล้งทุน 14,050.88 28.73 13,381.09 28.27 13,384.93 27.79

ราย์ได้้อื�น 543.41 1.11 599.82 1.18 791.31 1.64

รวมูรายได้ 48,902.05 100.00 47,337.05 100.00 48,168.59 100.00

(1) เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ = เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก + เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป- เบ้�ย์ประกันต่่อ ± สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้

บริษััทม้ราย์ได้้ในปี 2564 รวมจำนวนทั�งสิิ�น 48,169 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 2 จากปีท้�ผ่านมา โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำนวน 6,262  
ล้้านบาท ล้ด้ล้งร้อย์ล้ะ 4 จากปีท้�ผ่านมา สิาเหตุ่หล้ักมาจากข้อจำกัด้ในการขาย์ผ่านชี่องทางธินาคืาร ในชี่วงการแพร่ระบาด้โคืวิด้-19 อย์่างไรก็ต่าม
เบ้�ย์ประกันภััย์รับปตี่อ่ของบริษัทั เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 4 จากปีกอ่น โด้ย์มร้าย์ได้้จากการล้งทุนเพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 0.03 จากผล้กำไรจากการปรับมลู้คืา่ยุ์ต่ธิิรรม 
โด้ย์ม้ผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนในปี 2564 ทั�งปีอย์ู่ท้�ร้อย์ล้ะ 3.97

1.2.2	 ข�อมูลเกิ่�ยวิกิับผู้ลิตภัณฑ์์

(1)	ลักิษัณะของผู้ลิตภัณฑ์์และบริกิาร	และกิารพื่ัฒน์าน์วิัตกิรรม

(1.1)	 ผู้ลิตภัณฑ์์และบริกิาร

บริษััทพัฒนาผลิ้ต่ภััณฑ์ิรวมถึืงบริการ โด้ย์คืำนึงถึืงการสิร้างหลั้กประกัน แล้ะการสิร้างฐานะ เพื�อต่อบสินองคืวามต้่องการของลู้กค้ืาท้�หล้าก
หล้าย์ ทั�งในแง่ของชี่วงวัย์ แล้ะฐานะทางการเงิน ผ่านผล้ิต่ภััณฑิ์ต่่าง ๆ เชี่น ผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�เน้นคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่ ผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�เน้นการสิะสิมทรัพย์์ 
ต่ล้อด้จนสิัญญาเพิ�มเต่ิมท้�หล้ากหล้าย์ เพื�อให้ผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการเกิด้ประโย์ชีน์แล้ะต่รงคืวามต่้องการของลู้กคื้าสิูงสิุด้

ปัจจุบันบริษััทม้ผล้ิต่ภััณฑิ์เพื�อต่อบสินองคืวามต่้องการของลู้กคื้า โด้ย์สิามารถืแบ่งได้้ 3 ประเภัท ด้ังต่่อไปน้�

ประกิัน์ชุ่วิิตสามัญ ประกิัน์ชุ่วิิตกิลุ่ม แบบคุ�มครองสิน์เชุ่�อ

• เป็นการประกันชี้วิต่ท้�ให้คืวามคืุ้มคืรองแก่
ผู้ เอาประกันภััย์ราย์บุคืคืล้ โด้ย์ม้แบบ
ประกันด้ังน้�
• แบบต่ล้อด้ชี้พ
• แบบบำนาญ
• แบบชีั�วระย์ะเวล้า
• แบบสิะสิมทรัพย์์
• แบบประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน
• สิัญญาเพิ�มเต่ิม

• เปน็การประกันชีว้ติ่ท้�กรมธิรรม์หนึ�งมผู้เ้อา
ประกันภััย์หล้าย์ราย์ โด้ย์สิ่วนใหญ่จะเป็น
ของพนักงานบริษััท 

• เบ้�ย์ประกันภัยั์ส่ิวนใหญ่ต่�ำกว่าการประกัน
ชี้วิต่ราย์บุคืคืล้

• เปน็สัิญญาปีต่อ่ปี สิามารถืปรับเบ้�ย์ประกนั
ภััย์ได้้ต่ามสิภัาวะต่ล้าด้แล้ะคืวามเสิ้�ย์งท้�
เปล้้�ย์นไป

• แบบประกันชี้วิต่ท้�คืุ้มคืรองการเสิ้ย์ชี้วิต่ 
หรือทุพพล้ภัาพถืาวรสิิ�นเชีิง ภัาย์ในระย์ะ
เวล้าเอาประกันภััย์ท้�กำหนด้ 

• โด้ย์สิว่นใหญ ่จำนวนเงนิเอาประกนัภัยั์จะ
คื่อย์ ๆ ล้ด้ล้งต่ามชี่วงเวล้า เพื�อให้ม้คืวาม
สิอด้คืล้้องกับระด้ับหน้�สิินท้�ล้ด้ล้ง
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1) ปัระกันชีีวิต่สามูัญ 

เป็นการประกันชี้วิต่ท้�ให้คืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่ แล้ะการออมทรัพย์์แก่ผู้เอาประกันภััย์ราย์บุคืคืล้ โด้ย์บริษััทจะจ่าย์เงินสิินไหมให้แก่ผู้รับประโย์ชีน์ 
แล้ะ/หรือจ่าย์เงินผล้ประโย์ชีน์ในระหว่างท้�ผู้เอาประกันภััย์ยั์งม้ช้ีวิต่อยู่์แล้ะกรมธิรรม์ย์ังม้ผล้บังคัืบ ทั�งน้�เป็นไปต่ามราย์ล้ะเอ้ย์ด้ท้�ได้้ต่กล้งกันไว้ใน
เงื�อนไขกรมธิรรม์ โด้ย์ม้แบบประกันท้�สิำคืัญสิรุปได้้ด้ังน้� 

-  แบบต่ลอดชีีพื้ (Whole Life Insurance) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�กำหนด้เงื�อนไขการจ่าย์เงินจำนวนเงินเอาประกันภััย์ให้กับผู้รับผล้
ประโย์ชีน์เมื�อผู้เอาประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ หรือจ่าย์จำนวนเงินเอาประกันภััย์ให้แก่ผู้เอาประกันภััย์ในกรณ้ท้�ผู้เอาประกันภััย์ม้ชี้วิต่อยู่์ในวันท้�
กรมธิรรม์คืรบกำหนด้สิัญญา ซึ�งโด้ย์ทั�วไปจะกำหนด้วันคืรบอาย์ุสิัญญาเมื�อผู้เอาประกันภััย์ม้อาย์ุคืรบ 90 หรือ 99 ปี แบบประกันด้ังกล้่าว
เป็นแบบประกันท้�เน้นผล้ประโย์ชีน์ด้้านคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่กรณ้ท้�เกิด้เหตุ่ไม่คืาด้ฝ่ันสิ่งผล้ให้ผู้เอาประกันภััย์จากไปก่อนเวล้าอันคืวร   

-  แบบบำนาญ (Pension) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�จ่าย์ผล้ประโย์ชีน์ในรูปแบบของเงินได้้ประจำ โด้ย์บริษััทจะจ่าย์เงินจำนวนหนึ�งอย์่าง
สิม�ำเสิมอใหแ้กผู่เ้อาประกนัภัยั์เปน็ราย์เด้อืน หรอืราย์ป ีนบัแต่ผู่เ้อาประกนัภัยั์มอ้าย์คุืรบ 55 ป ีหรอื 60 ป ีต่ามท้�เงื�อนไขในกรมธิรรมป์ระกนั
ภััย์ระบุไว้   โด้ย์คืรบกำหนด้ระย์ะเวล้าในการจ่าย์เมื�อผู้เอาประกันภััย์ม้อาย์ุคืรบ 85 ปี ขึ�นไป เป็นต่้น แบบประกันด้ังกล้่าวเหมาะสิำหรับผู้ท้�
คืาด้ว่าจะม้อาย์ุย์ืนย์าว เป็นการประกันชี้วิต่เพื�อคืุ้มคืรองการสิูญเสิ้ย์ทางเศรษัฐกิจ อันเนื�องมาจากการไม่ม้ราย์ได้้เมื�อพ้นวัย์ทำงาน 

-  แบบชีั�วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมาย์ถืงึ แบบประกนัชีว้ติ่ท้�กำหนด้เงื�อนไขการจา่ย์จำนวนเงนิเอาประกนัภััย์ใหแ้กผู่ร้บัประโย์ชีน์
เมื�อผู้ทำประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ภัาย์ในระย์ะเวล้าท้�กำหนด้ไว้ในกรมธิรรม์ประกันภััย์ แบบประกันน้�ม้จุด้เด้่นท้�อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์ต่�ำเมื�อเท้ย์บ
กับคืวามคืุ้มคืรองท้�สิูง เหมาะสิำหรับผู้ท้�ต่้องการบริหารคืวามเสิ้�ย์งจากการเสิ้ย์ชี้วิต่โด้ย์ม้กำหนด้เวล้าท้�ชีัด้เจน

-  แบบสะสมูทุรัพื้ย์ (Endowment Insurance) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�กำหนด้เงื�อนไขการจ่าย์จำนวนเงินเอาประกันภััย์ให้แก่ผู้รับ
ประโย์ชีน์เมื�อผูเ้อาประกันภััย์เสิย้์ช้ีวติ่ภัาย์ในระย์ะเวล้าท้�กำหนด้ในกรมธิรรม์ หรือจา่ย์เงินเอาประกันภััย์ให้กบัผูเ้อาประกันภััย์เมื�อผูเ้อาประกัน
ภััย์ม้ชี้วิต่อย์ู่จนคืรบสิัญญาประกันภััย์ ซึ�งสิามารถืเล้ือกระย์ะเวล้าการชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ได้้หล้ากหล้าย์ เชี่น แบบประกับ บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 14/7 (แบบประกันท้�ม้ระย์ะเวล้าคืุ้มคืรอง 14 ปี แล้ะระย์ะเวล้าชีำระเบ้�ย์ 7 ปี) โด้ย์ทั�วไป แบบประกันล้ักษัณะน้� อาจม้การคืืนเงินผล้
ประโย์ชีน์บางสิ่วนระหว่างระย์ะเวล้าของกรมธิรรม์ประกันภััย์ ซึ�งมักจะเน้นผล้ประโย์ชีน์ในด้้านการออมทรัพย์์ 

-  แบบปัระกันชีีวิต่ค่วบการลงทุุน (Unit-linked) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�ให้ทั�งคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่ แล้ะผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนผ่าน
กองทุนรวม โด้ย์ผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนด้ังกล่้าวเป็นไปต่ามผล้ประกอบการของกองทุนรวม โด้ย์บริษััทจะไม่ได้้การันต่้ผล้ต่อบแทนนั�น 
แบบประกันล้ักษัณะน้�เหมาะสิำหรับผู้เอาประกันภััย์ท้�ต่้องการคืวามย์ืด้หย์ุ่นในการปรับเปล้้�ย์นคืวามคืุ้มคืรอง การชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ แล้ะ
การเล้ือกล้งทุนในกองทุนรวม ซึ�งผู้เอาประกันภััย์คืวรม้คืวามรู้คืวามเข้าใจในด้้านการล้งทุนพอสิมคืวร แล้ะสิามารถืย์อมรับคืวามเสิ้�ย์งจาก
การล้งทุนได้้

-  สญัญาเพื้ิ�มูเต่มิู (Rider) เปน็สิญัญาท้�แนบกบักรมธิรรมห์ล้กัท้�ผูเ้อาประกันภััย์ได้ท้ำกบับริษัทัแล้ว้ เพื�อใหค้ืวามคืุม้คืรองเพิ�มเต่มิ ต่ามคืวาม
ต่้องการของผู้เอาประกันภััย์ เชี่น สิัญญาเพิ�มเต่ิมคืุ้มคืรองอุบัต่ิเหตุ่ คืุ้มคืรองการเสิ้ย์ชี้วิต่แล้ะการสูิญเสิ้ย์อวัย์วะเนื�องจากอุบัต่ิเหตุ่ สิัญญา
เพิ�มเต่มิคืุม้คืรองสุิขภัาพ คืุม้คืรองค่ืารกัษัาพย์าบาล้กรณ้เจ็บปว่ย์ สิญัญาเพิ�มเต่มิคืุม้คืรองโรคืร้าย์แรง คืุม้คืรองกรณ้ต่รวจพบว่าเป็นโรคืร้าย์
แรง เป็นต่้น 

2) ปัระกันชีีวิต่กลุ่มู 

ประกนัชี้วติ่กลุ้่มเป็นการประกนัชี้วติ่ท้�กรมธิรรม์หนึ�งจะม้ผู้เอาประกนัภัยั์ร่วมกนัหล้าย์ราย์ โด้ย์สิ่วนใหญจ่ะเป็นกลุ้่มของพนกังานบรษิััท ซึ�งเป็น
สิวัสิด้ิการท้�องคื์กรหรือกลุ้่มบุคืคืล้จัด้ให้กับลู้กจ้างหรือสิมาชีิก โด้ย์ม้หล้ักการพิจารณาคืวามเสิ้�ย์งภััย์ของบุคืคืล้ในกลุ้่มทั�งหมด้ร่วมกัน เชี่น อาย์ุ เพศ 
อาชีพ้ ล้กัษัณะงาน หรอืจำนวนเงนิเอาประกนัภัยั์ โด้ย์ทั�วไปเบ้�ย์ประกนัภััย์จะต่�ำกวา่การเอาประกนัชีว้ติ่ราย์บคุืคืล้ ทั�งน้� เนื�องจากสัิญญาประกนัชีว้ติ่
กลุ้่มเป็นสิัญญาปีต่่อปี เบ้�ย์ประกันภััย์ ผล้ประโย์ชีน์ แล้ะเงื�อนไขคืวามคืุ้มคืรองต่่าง ๆ สิามารถืเปล้้�ย์นแปล้งได้้ต่ามสิภัาวะต่ล้าด้ แล้ะคืวามเสิ้�ย์งท้�
เปล้้�ย์นไป

3) แบบคุ่้มูค่รองสินเชี้�อ

แบบคืุม้คืรองสินิเชีื�อเปน็แบบประกันชีว้ติ่ท้�คืุม้คืรองกรณ้ผูเ้อาประกันภััย์เสิย้์ช้ีวติ่ แล้ะ/หรือทพุพล้ภัาพถืาวรสิิ�นเชีงิ ภัาย์ในระย์ะเวล้าเอาประกัน
ภััย์ ด้้วย์จำนวนเงินเอาประกันภััย์ท้�คื่อย์ ๆ ล้ด้ล้งต่ามระย์ะเวล้า ซึ�งโด้ย์ทั�วไปจะสิอด้คืล้้องกับระด้ับของหน้�สิินท้�คื่อย์ ๆ ล้ด้ล้งต่ามจำนวนงวด้ท้�ผู้เอา
ประกันภััย์ผ่อนชีำระ แบบประกันล้ักษัณะน้�จึงเหมาะกับผู้เอาประกันภััย์ท้�ม้ภัาระหน้�สิิน ซึ�งสิามารถืใชี้ผล้ประโย์ชีน์จากกรมธิรรม์ในการชีำระหน้�สิิน
ในกรณ้ท้�ผู้เอาประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ก่อนท้�จะผ่อนชีำระคืรบถื้วน
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บรษิัทัมผ้ล้ผลิ้ต่จากเบ้�ย์ประกนัภััย์รับปีแรกจากธิรุกิจใหม ่แล้ะจากการชีำระเบ้�ย์ประกนัภััย์ปีต่อ่อายุ์ แย์กต่ามผลิ้ต่ภัณัฑิ ์ระหว่างปี 2562-2564 
ด้ังน้� 

เบี�ยปัระกันภัยรับปัีแรกแบ่งต่ามูปัระเภทุการปัระกันชีีวิต่

ประเภทักิารประกิัน์ชุ่วิิต

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

สิามัญ -  ชีำระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว 539.81 8.71  71.24 1.09       115.35 1.84

สิามัญ 3,936.40 63.51  5,073.63 77.46   4,504.13 71.92

      ต่ล้อด้ชี้พ 831.55 13.42  736.38 11.24       657.13 10.49

      บำนาญ 95.24 1.54  49.40 0.75         45.36 0.72

      ชีั�วระย์ะเวล้า 7.69 0.12  4.86 0.07           4.99 0.08

      สิะสิมทรัพย์์ 2,617.83 42.23  3,941.96 60.19   3,309.87 52.85

      ย์ูนิต่ ล้ิงคื์** 0.00 0.00 0.00 0.00           0.33 0.01

     สิัญญาเพิ�มเต่ิม 384.09 6.20  341.03 5.21       486.45 7.77

ประกันกลุ้่ม 506.63 8.17  543.00 8.29       636.32 10.16

คืุ้มคืรองสิินเชีื�อ 1,215.41 19.61  861.82 13.16   1,006.64 16.07

ผลผลิต่รวมูทุั�งสิ�น 6,198.25 100.00  6,549.69 100.00  6,262.44 100.00

**เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกของผล้ิต่ภััณฑิ์ย์ูนิต่ ล้ิงคื์นับเฉพาะสิ่วนท้�เก้�ย์วข้องกับการประกันภััย์เท่านั�น

ในปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำนวน 6,262.44 ล้้านบาท ล้ด้ล้งร้อย์ล้ะ 4 จากปีท้�ผ่านมา ซึ�งการหด้ต่ัวด้ังกล้่าวเกิด้จาก 2 ปัจจัย์
หล้ักคืือภัาวะเศรษัฐกิจท้�ย์ังไม่ฟ้�นต่ัวจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวรัสิ COVID-19 ท้�สิ่งผล้ต่่อกำลั้งซื�อภัาคืคืรัวเรือนท้�ล้ด้ล้ง แล้ะการปรับ
สิัด้สิ่วนผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่จากผล้ิต่ภััณฑิ์สิะสิมทรัพย์์ท้�ม้เบ้�ย์ต่่อทุนประกันท้�สิูงไปย์ังกลุ้่มผล้ิต่ภััณฑิ์สิัญญาเพิ�มเต่ิมแล้ะคืุ้มคืรองสิินเชีื�อท้�ม้เบ้�ย์
ต่่อทุนประกันท้�ต่�ำกว่า ถืึงแม้ว่าในปี 2564 จะม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกล้ด้ล้ง แต่่การปรับสิัด้สิ่วนผล้ิต่ภััณฑิ์ด้ังท้�กล้่าวมาข้างต่้นเป็นไปในเชีิงบวก
ต่่ออัต่รากำไรของบริษััท ด้ังท้�แสิด้งให้เห็นในงบการเงินแล้ะมูล้คื่าธิุรกิจใหม่ ท้�เพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญเมื�อเท้ย์บกับปี 2563
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เบี�ยปัระกันภัยรับปัีต่่อไปัแบ่งต่ามูปัระเภทุการปัระกันชีีวิต่

ประเภทักิารประกิัน์ชุ่วิิต

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

สิามัญ 28,150.31 95.44 26,741.53 94.85 28,190.25 95.71

      ต่ล้อด้ชี้พ 6,452.08 21.88 7,046.70 24.99 7,042.91 23.91

      บำนาญ 604.60 2.05 612.18 2.17 572.77 1.94

      ชีั�วระย์ะเวล้า 74.29 0.25 67.34 0.24 62.23 0.21

      สิะสิมทรัพย์์ 19,093.62 64.73 17,265.53 61.24 18,685.91 63.45

      ย์ูนิต่ ล้ิงคื์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     สิัญญาเพิ�มเต่ิม 1,925.72 6.53 1,749.78 6.21 1,826.43 6.20

ประกันกลุ้่ม 1,343.68 4.56 1,452.71 5.15 1,263.96 4.29

คืุ้มคืรองสิินเชีื�อ 0.19 0.00 0.72 0.00 0.55 0.00

ผลผลิต่รวมูทุั�งสิ�น 29,494.18 100.00 28,194.96 100.00 29,454.76 100.00

สิำหรบัเบ้�ย์ประกนัภััย์รบัปตี่อ่ไปป ี2564 ขย์าย์ต่วัได้ร้อ้ย์ล้ะ 4 เมื�อเทย้์บกบัป ี2563 ซึ�งเปน็ผล้สิบืเนื�องจากการวางนโย์บาย์การขาย์กลุ้ม่ผล้ติ่ภัณัฑิ์
ท้�ม้เบ้�ย์ประกันภััย์ปีต่่อสิูงในปีก่อนหน้า โด้ย์กลุ้่มผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�ขย์าย์ต่ัวได้้ด้้คืือผล้ิต่ภััณฑิ์ประเภัทสิะสิมทรัพย์์ ท้�ขย์าย์ต่ัวถืึงร้อย์ล้ะ 8 แล้ะคืิด้เป็น
สิัด้สิ่วนมากถืึงร้อย์ล้ะ 63 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป นอกจากน้�อัต่ราคืวามคืงอย์ู่ของกรมธิรรม์ท้�เพิ�มขึ�นเล้็กน้อย์ย์ังสิ่งผล้ให้ม้การเก็บเบ้�ย์ประกัน
ภััย์ปีต่่อสิูงขึ�นจากท้�คืาด้การณ์

อย์่างไรก็ต่าม ถืึงแม้ว่าเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไปของประเภัทการประกันกลุ้่มจะล้ด้ล้งจากภัาวะการแข่งขันท้�สิูงขึ�น สิัด้ส่ิวนการเอาประกันภััย์
ย์ังอย์ู่ในระด้ับท้�ต่�ำจึงทำให้ภัาพรวมของเบ้�ย์รับประกันภััย์ปีต่่อไปสิามารถืเต่ิบโต่ได้้ด้้
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เบี�ยปัระกันภัยรับรวมูแบ่งต่ามูปัระเภทุการปัระกันชีีวิต่

ประเภทักิารประกิัน์ชุ่วิิต

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

สิามัญ -  ชีำระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว 539.81 1.51  71.24 0.21       115.35 0.32

สิามัญ 32,086.71 89.90 31,815.16 91.57 32,694.38 91.54

      ต่ล้อด้ชี้พ 7,283.63 20.41 7,783.08 22.40 7,700.04 21.56

      บำนาญ 699.84 1.96 661.58 1.90 618.13 1.73

      ชีั�วระย์ะเวล้า 81.98 0.23 72.20 0.21 67.22 0.19

      สิะสิมทรัพย์์ 21,711.45 60.83 21,207.49 61.04 21,995.78 61.58

      ย์ูนิต่ ล้ิงคื์** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.01

     สิัญญาเพิ�มเต่ิม 2,309.81 6.47 2,090.81 6.02 2,312.88 6.48

ประกันกลุ้่ม 1,850.31 5.18 1,995.71 5.74 1,900.28 5.32

คืุ้มคืรองสิินเชีื�อ 1,215.60 3.41 862.54 2.48 1,007.19 2.82

ผลผลิต่รวมูทุั�งสิ�น 35,692.43 100.00 34,744.65 100.00 35,717.20 100.00

** เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกของผล้ิต่ภััณฑิ์ย์ูนิต่ ล้ิงคื์นับเฉพาะสิ่วนท้�เก้�ย์วข้องกับการประกันภััย์เท่านั�น

ถืงึแมว้า่ในป ี2564 เบ้�ย์ประกนัภััย์รบัปแีรกจะหด้ตั่วเล้ก็นอ้ย์ แต่เ่บ้�ย์ประกันภััย์รบัรวมนั�นย์งัสิามารถืขย์าย์ตั่วได้ร้อ้ย์ล้ะ 2.8 เมื�อเทย้์บกับป ี2563 
ซึ�งเป็นผล้มาจากการวางนโย์บาย์เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไปท้�ด้้ท้�สิามารถืมาชีด้เชีย์ส่ิวนด้ังกล้่าวได้้ โด้ย์สัิด้สิ่วนเบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมย์ังคืงใกล้้เค้ืย์ง
กับปี 2562-2563 ท้�ม้ประกันชี้วิต่ประเภัทสิามัญเป็นสิัด้สิ่วนหล้ักประมาณร้อย์ล้ะ 90

(1.2)	 กิารพื่ัฒน์าน์วิัตกิรรมธุรกิิจ

เพื�อให้สิามารถืปรับเปล้้�ย์นการด้ำเนินธิุรกิจให้สิอด้คืล้้องกับบริบทแล้ะสิถืานการณ์ด้้านเศรษัฐกิจ สิังคืม พฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืแล้ะระบบประกัน
ภััย์ท้�กำล้ังจะเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้ กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้ม้การจัด้ต่ั�งหน่วย์งานด้ิจิทัล้อินโนเวชีันขึ�นในปี 2563 โด้ย์ม้เป้าหมาย์สิำคืัญคืือร่วมขับเคืล้ื�อนให้
กรุงเทพประกันชี้วิต่เปล้้�ย์นผ่านสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้ (Digital transformation) ผ่านการนำนวัต่กรรม เทคืโนโล้ย้์แล้ะแนวคืิด้แบบด้ิจิทัล้มาปรับใชี้ในองคื์กร
เพื�อเสิรมิสิร้างประสิทิธิิภัาพการทำงานในทกุสิว่น รวมทั�งการนำขอ้มูล้ (Data Analytics) มาใชี ้เพื�อก่อใหเ้กดิ้การพฒันาสินิคืา้แล้ะบริการท้�ต่อบโจทย์์
ทุกคืวามต่้องการของลู้กคื้า ต่ัวแทนท้�ปรึกษัาทางการเงิน แล้ะพันธิมิต่รทางธิุรกิจให้ด้้ย์ิ�งขึ�น นอกจากนั�น บริษััทย์ังได้้เข้าไปสิร้างเคืรือข่าย์แล้ะคืวาม
สิัมพันธ์ิท้�ด้้บริษััทเทคืโนโล้ย้์แล้ะธิุรกิจสิต่ารท์อัพท้�ม้คืวามสิามารถืในการช่ีวย์ผลั้กดั้นกระบวนการ Digital transformation ของบริษััทให้บรรลุ้เป้า
หมาย์ด้้วย์การสิร้างแล้ะนำผล้ิต่ภััณฑิ์ด้้านด้ิจิทัล้มาประย์ุกต่์ใชี้ในองคื์กร 

ปัจจุบันกระบวนการ Digital transformation ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้เริ�มด้ำเนินการแล้้วผ่านการวางกล้ยุ์ทธิ์แล้ะแผนงานในระย์ะย์าวเพื�อ
ใหบ้รษิัทักล้าย์เปน็ Digital insurer ท้�สิามารถืต่อบโจทย์์คืวามต่อ้งการของล้กูคืา้ได้ต้่รงจดุ้ (Customer centric) คืวบคืูไ่ปกบัการสิรา้งคืวามสิามารถื
ในการรับมือกับคืวามเปล้้�ย์นแปล้งต่่าง ๆ อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพสิูงสิุด้
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(2)	กิารตลาดูและกิารแข่งขัน์	

(2.1)	 ภาพื่รวิมกิารแข่งขัน์ใน์ธุรกิิจประกิัน์ชุ่วิิต

การแพรร่ะบาด้ของเชีื�อไวรสัิโคืโรนาสิาย์พนัธ์ุิใหม ่(โคืวดิ้-19) ท้�ต่อ่เนื�องเปน็เวล้ากวา่ 2 ปไีด้ส้ิรา้งคืวามเสิย้์หาย์ต่อ่เศรษัฐกจิแล้ะสิงัคืมโล้ก รวม
ถืึงประเทศไทย์อย์่างหล้้กเล้้�ย์งไม่ได้้ การแพร่ระบาด้ในหล้าย์ระล้อกได้้สิ่งผล้ผล้กระทบต่่อเศรษัฐกิจไทย์อย์่างหนัก  ทั�งผล้กระทบท้�เกิด้จากการหย์ุด้
ชีะงักของภัาคืการผล้ิต่ การล้ด้ล้งของอุปสิงคื์ แล้ะกิจกรรมทางเศรษัฐกิจท้�ถืูกระงับ ภัาวะเศรษัฐกิจท้�ถืด้ถือย์ย์ังสิ่งผล้ให้เกิด้ปัญหาการว่างงาน  
ภัาระหน้�คืรัวเรอืนเพิ�มสูิงขึ�น กำล้งัซื�อของผูบ้รโิภัคืล้ด้ล้ง แล้ะนำไปสิูก่ารใช้ีนโย์บาย์ทางการเงนิท้�ผอ่นคืล้าย์อย่์างต่อ่เนื�องของธินาคืารแหง่ประเทศไทย์ 
ผ่านการคืงอัต่ราด้อกเบ้�ย์นโย์บาย์ท้�ให้อยู่์เพ้ย์ง 0.5% เพื�อเป็นมาต่รการเสิริมชี่วย์พย์ุงเศรษัฐกิจในชี่วงท้�ผ่านมา ซึ�งสิ่งผล้ให้การสิร้างผล้ต่อบแทน
จากการล้งทุนทำได้้ย์ากขึ�น

อย์า่งไรก็ต่าม ภัาย์ใต่ข้อ้จำกดั้แล้ะอุปสิรรคืในการประกอบธุิรกจิด้งักล้า่ว ธิรุกจิประกนัชีว้ติ่ย์งัคืงสิามารถืสิรา้งการเต่บิโต่ของเบ้�ย์ประกนัภััย์รบั
รวมเมื�อเท้ย์บกับปีก่อนหน้าได้้ เนื�องจากการแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) เป็นโอกาสิแล้ะต่ัวเร่งท้�ให้ประชีาชีนต่ระหนัก
ถืึงการทำประกันชี้วิต่แล้ะประกันสิุขภัาพ เพื�อชี่วย์แบ่งเบาภัาระคื่าใชี้จ่าย์ในกรณ้ท้�ต่้องเข้ารับการรักษัาในโรงพย์าบาล้ ประกอบกับในชี่วงปี 2564 
ธินาคืารแหง่ประเทศไทย์ย์งัคืงด้ำเนนินโย์บาย์ผอ่นคืล้าย์ทางการเงนิอย์า่งต่อ่เนื�องเพื�อประคืบัประคืองเศรษัฐกจิ สิง่ผล้ใหห้ล้าย์บรษิัทัหนัมาใหค้ืวาม
สิำคัืญกับการเพิ�มการเสินอขาย์แบบประกันชี้วิต่ท้�ไม่การันต้่ผล้ต่อบแทน แล้ะผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน (Unit-Linked and Universal 
Life) มากขึ�น เนื�องจากแบบประกันดั้งกล่้าวสิามารถืต่อบโจทย์์คืวามต้่องการของผู้เอาประกันได้้คืรบทุกช่ีวงวัย์ แล้ะยั์งได้้รับผล้ต่อบแทนจากการ
ล้งทนุต่ามคืวามเสิ้�ย์งท้�ผูเ้อาประกนัภัยั์ย์อมรบัได้ ้ประกอบกบัสิถืานการณใ์นป ี2564 ท้�มลู้คืา่หุน้แล้ะราย์ได้จ้ากการล้งทนุในต่ล้าด้หล้กัทรพัย์ท์้�ด้ข้ึ�น
สิ่งผล้ให้ประชีาชีนเพิ�มคืวามสินใจในผล้ิต่ภััณฑิ์ด้ังกล้่าวมากขึ�น

ในปี 2564 บริษััทประกันชี้วิต่สิ่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท้�การขาย์สิินคื้าประกันสิุขภัาพ แล้ะการขาย์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน (Unit-Linked and 
Universal Life) แล้ะการร่วมเป็นพันธิมิต่รกับธุิรกิจต่่าง ๆ เพื�อเสินอผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกันช้ีวิต่แล้ะให้สิิทธิิพิเศษัแก่ลู้กค้ืาของพันธิมิต่รเหล่้านั�น อาทิ 
พันธิมิต่รในธิุรกิจอสิังหาริมทรัพย์์ คื้าปล้้ก การสิื�อสิาร โรงพย์าบาล้ บริษััทเชี่าซื�อ รวมถืึงแพล้ต่ฟอร์มออนไล้น์อย์่าง Mobile banking ของธินาคืาร
ต่า่ง ๆ  ด้ว้ย์ ด้ว้ย์สิถืานการณก์ารแพรก่ระจาย์ของเชีื�อไวรสัิโคืโรนาสิาย์พนัธ์ุิใหม ่(โคืวดิ้-19) ท้�ล้ากย์าวต่อ่เนื�องในชีว่ง 2 ปท้ี�ผา่นมา บรษิัทัประกนัชีว้ติ่
สิว่นใหญจ่งึใหค้ืวามสิำคืญัการพฒันาชีอ่งทางบรกิารออนไล้น ์เชีน่ ฟงักช์ีนัการใชีง้านต่า่งๆ ในแอปพล้เิคืชีนัมอืถืือ เพื�ออำนวย์คืวามสิะด้วกแกล่้กูค้ืา
แล้ะต่ัวแทน

เพื�อเป็นการปรับต่ัวให้เข้ากับทิศทางอุต่สิาหกรรมแล้ะคืวามต่้องการของผู้บริโภัคื ในปี 2564 กรุงเทพประกันชี้วิต่ยั์งคืงด้ำเนินกล้ย์ุทธิ์ด้้าน
ผล้ิต่ภััณฑ์ิท้�เน้นไปการเสินอขาย์สิินค้ืาประเภัทประกันสิุขภัาพแล้ะสิัญญาเพิ�มเต่ิม รวมถึืงการสิร้างฐานะแล้ะหลั้กประกันผ่านการวางแผนการเงิน
อย์่างรอบด้้าน ในเด้ือนตุ่ล้าคืม 2564 ทางบริษััทได้้ม้การเปิด้ต่ัวผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน (Unit-Linked) เพื�อเต่ิมเต่็มผล้ิต่ภััณฑิ์ให้คืรบ
ทุกกลุ้่ม ทั�งสิุขภัาพ สิะสิมทรัพย์์ วางแผนเกษั้ย์ณ แล้ะมรด้กเพื�อลู้กหล้าน ในสิ่วนกล้ย์ุทธิ์การให้บริการ บริษััทได้้มุ่งพัฒนาระบบแล้ะเคืรื�องมือด้ิจิทัล้ 
เพื�อให้สิามารถืบริการลู้กคื้าได้้อย์่างสิะด้วกรวด้เร็ว แล้ะล้ด้ต่้นทุนการด้ำเนินงานของบริษััท อาทิ การเพิ�มฟังก์ชีันการใชี้งานต่่าง ๆ ในแอปพล้ิเคืชีัน
มือถืือ BLA Happy Life ให้คืรอบคืลุ้มบริการทุกด้้านของบริษััท การพัฒนาแพล้ต่ฟอร์มเพื�อมอบการบริการด้้านการดู้แล้สิุขภัาพแบบคืรบวงจรผ่าน
ทางเว็บไซต่์ของบริษััท นอกจากกล้ย์ุทธิ์ด้้านผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการแล้้ว บริษััทย์ังมุ่งเน้นการเพิ�มประสิิทธิิภัาพในการทำงาน ผ่านการนำเคืรื�องมือ
ด้ิจิทัล้ แล้ะเทคืโนโล้ย์้มาปรับใชี้ในองคื์กร เพื�อชี่วย์ล้ด้คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงานในระย์ะย์าว แล้ะชี่วย์ต่อบสินองคืวามต่้องการของลู้กคื้า

(2.2)	 ลูกิค�าและชุ่องทัางกิารจัดูจำาหน์่าย

ลักษณะลูกค่้า

ลู้กคื้าราย์บุคืคืล้ ได้้แก่ ลู้กคื้าบุคืคืล้ทั�วไป โด้ย์บริษััทเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่แบบต่ล้อด้ชี้พ แบบบำนาญ แบบชีั�วระย์ะเวล้า แบบสิะสิม
ทรัพย์์ แบบประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน แบบคืุ้มคืรองสิินเชีื�อ แล้ะสิัญญาเพิ�มเต่ิม 

ลู้กคื้าองคื์กร ได้้แก่ กลุ้่มธิุรกิจขนาด้ล้็ก ขนาด้กล้าง แล้ะขนาด้ใหญ่ รวมถืึงหน่วย์งานรัฐวิสิาหกิจ ท้�ต่้องการจัด้หาสิวัสิด้ิการประกันชี้วิต่ให้กับ
ลู้กจ้างหรือสิมาชีิก 

กลุ่มูลูกค่้าเปั้าหุ้มูาย

ลู้กคื้าเป้าหมาย์ได้้แก่ กลุ้่มลู้กคื้าบุคืคืล้ทั�วไป กลุ้่มลู้กค้ืาภัาคืธิุรกิจ ภัาคืรัฐวิสิาหกิจ ลู้กคื้าของบริษััทพันธิมิต่ร เชี่น กลุ้่มลู้กคื้าของธินาคืาร
กรุงเทพ

การจัดจำหุ้น่ายและชี่องทุางการจัดจำหุ้น่าย

ชี่องทางการจำหน่าย์ของบริษััทแบ่งออกเป็น 3 ชี่องทางหล้ัก ได้้แก่ ชี่องทางต่ัวแทน ชี่องทางสิถืาบันการเงิน แล้ะชี่องทางขาย์อื�น (ได้้แก่ ชี่อง
ทางออนไล้น์ ชี่องทางการต่ล้าด้ทางต่รง แล้ะอื�นๆ)
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โครงสร�างเบ่้ยประกิัน์ภัยรับของบริษััทั	จำาแน์กิตามชุ่องทัางจำาหน์่าย	ระหวิ่างปี	2562-2564

ชุ่องทัางกิารจำาหน์่าย

2562 2563 2564

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

ต่ัวแทน 14,014 39.26 19,796 39.70 13,638 38.14

ธินาคืาร 19,978 56.04 19,108 55.00 20,174 56.41

อื�น ๆ 1,675 4.70 1,841 5.30 1,950 5.45

ผลผลิต่รวมูทุั�งสิ�น 35,692 100.00 34,744 100.00 35,762 100.00

หมาย์เหตุ่ : โคืรงสิร้างเบ้�ย์ประกันภััย์รับของบริษััทอ้างอิงจากข้อมูล้อุต่สิาหกรรม ท้�กำหนด้ต่ามมาต่รฐานของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

ในปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมจำนวน 35,762 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 3 จากปี 2563 แล้ะม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมจากชี่อง
ทางธินาคืาร ชี่องทางต่ัวแทน แล้ะชี่องทางอื�นๆ คืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 56 ร้อย์ล้ะ 38 แล้ะร้อย์ล้ะ 6 ต่ามล้ำด้ับ

(2.3)	 ภาพื่รวิมธุรกิิจ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 ประเทศไทย์ม้บริษััทประกันชี้วิต่จำนวน 22 บริษััท โด้ย์สัิด้สิ่วนราย์ได้้เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมของอุต่สิาหกรรมในปี 
2564 จำนวนร้อย์ล้ะ 85 มาจากบริษััทประกันชี้วิต่เพ้ย์ง 7 แห่ง (รวมถืึงบริษััทฯ) โด้ย์กรุงเทพประกันชี้วิต่ม้สิ่วนแบ่งการต่ล้าด้ท้�ร้อย์ล้ะ 5.82 ของเบ้�ย์
ประกันภััย์รับรวมของอุต่สิาหกรรม แล้ะม้สิ่วนแบ่งการต่ล้าด้ท้�ร้อย์ล้ะ 3.70 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกของอุต่สิาหกรรม

ตารางแสดูงเบ่้ยรับของธุรกิิจประกิัน์ชุ่วิิต	มกิราคม	-	ธัน์วิาคม	2564

หน่วย์: ล้้านบาท 

เบ่้ยรับ	 2563 2562 %+/- 2561 %+/-

เบ้�ย์ปีแรก 95,208 101,771 -6.4% 108,737 -6.4%

เบ้�ย์ชีำระคืรั�งเด้้ย์ว 75,455 56,467 33.6% 69,749 -19.0%

เบี�ยปัีแรกรวมูเบี�ยชีำระค่รั�งเดียว 170,664 158,238 7.9% 178,487 -11.3%

เบ้�ย์ปีต่่อไป 443,451 441,967 0.3% 432,426 2.2%

เบี�ยรวมู 614,115 600,206 2.3% 610,914 -1.8%

หมาย์เหตุ่ : วิธิ้การนับเบ้�ย์ของอุต่สิาหกรรมเป็นไปต่ามข้อกำหนด้ของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

ในเด้อืน มกราคืม – ธินัวาคืม 2564 ธิรุกิจประกนัชีว้ติ่มเ้บ้�ย์รับปแีรกทั�งสิิ�นจำนวน 170,664 ล้า้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ย์ล้ะ 7.9 จากป ี2563 การเต่บิโต่
ท้�เพิ�มขึ�นเป็นผล้จาก GDP ในประเทศท้�ขย์าย์ต่ัวด้้ขึ�นจากท้�ต่ิด้ล้บร้อย์ล้ะ 6.1 ในปี 2563 มาเป็นบวกเล้็กน้อย์ท้�ร้อย์ล้ะ 1.2 จากปัจจัย์เศรษัฐกิจโล้ก
ท้�เริ�มมก้ารฟ้�นต่วั แล้ะแรงขับเคืล้ื�อนภัาย์ในประเทศจากภัาคืส่ิงออก ทั�งน้� เบ้�ย์รับปแีรกท้�เต่บิโต่เพิ�มขึ�น เป็นผล้จากเบ้�ย์ประกันชีว้ติ่แบบชีำระเบ้�ย์คืรั�ง
เด้้ย์วท้�เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 33.6 ซึ�งถืูกผล้ักด้ันจากการเต่ิบโต่ของผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน (Universal Life and Universal Life)  ซึ�งม้เบ้�ย์
ประกันภััย์รับปีแรกเต่ิบโต่เพิ�มขึ�นถืึงร้อย์ล้ะ 177.6 หรือเท่ากับ 31,805 ล้้านบาท แล้ะผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ประเภัทสิัญญาเพิ�มเต่ิมการประกัน
สิุขภัาพ (Health) ซึ�งม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำนวน 14,023 ล้้านบาท เต่ิบโต่เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 39.8

การท้�ผล้ติ่ภัณัฑิป์ระกนัชีว้ติ่คืวบการล้งทนุ (Universal Life and Universal Life) มก้ารเต่บิโต่เพิ�มขึ�นอย์า่งมน้ยั์สิำคืญันั�น เนื�องจากแบบประกนั
ด้งักล่้าวสิามารถืต่อบโจทย์์คืวามต้่องการของผูเ้อาประกันได้ทุ้กชีว่งวัย์ แล้ะยั์งได้รั้บผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนรว่มด้ว้ย์ต่ามคืวามเสิ้�ย์งท้�ผูเ้อาประกัน
ภััย์ย์อมรับได้้ ประกอบกับสิภัาวะการล้งทุนทั�งในแล้ะต่่างประเทศท้�ปรับตั่วเพิ�มขึ�น ต่ามเศรษัฐกิจโล้กท้�ฟ้�นตั่ว สิ่วนผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกันช้ีวิต่ประเภัท
สิัญญาเพิ�มเต่ิมประกันสิุขภัาพ (Health) ม้อัต่ราการเต่ิบโต่ท้�เพิ�มขึ�น เนื�องการระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืวิด้-19 ทำให้ประชีาชีนต่ระหนักถืึงคืวามสิำคืัญ
ของการบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านสิุขภัาพยิ์�งขึ�น แล้ะทำให้ภัาคืธิุรกิจต่้องปรับปรุงรูปแบบผล้ิต่ภััณฑิ์ ให้สิอด้รับกับสิถืานการณ์มากขึ�น ทั�งในรูปแบบ
เหมาจ่าย์หรือเพิ�มคืวามคืุ้มคืรองให้คืรอบคืลุ้มรอบด้้าน ต่ล้อด้จนเพิ�มบริการเสิริมต่่าง ๆ เพื�ออำนวย์คืวามสิะด้วกให้แก่ลู้กคื้า 
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อย์่างไรก็ต่าม หากไม่รวมเบ้�ย์ประกันภััย์รับแบบชีำระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจะต่ิด้ล้บท้�ร้อย์ล้ะ 6.4 หรือเท่ากับ 95,208 ล้้านบาท 
ซึ�งเป็นผล้จากการล้ด้ล้งของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกของผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ประเภัทต่ล้อด้ชี้พ (Whole-Life) แล้ะสิะสิมทรัพย์์ (Endowment)  
เป็นหล้ัก

เบ้�ย์ประกนัช้ีวิต่ปตี่อ่ของธุิรกิจมจ้ำนวน 443,451 ล้า้นบาท เต่บิโต่เพิ�มขึ�นรอ้ย์ล้ะ 0.3 จากปกีอ่นหนา้ แล้ะทำให้เบ้�ย์รับรวมของธิรุกิจเพิ�มขึ�นจาก
ชี่วงเวล้าเด้้ย์วกันของปีก่อนท้�ร้อย์ล้ะ 2.3 หรือเท่ากับจำนวน 614,115 ล้้านบาท

ตารางแสดูงเบ่้ยรับรวิมของธุรกิิจประกิัน์ชุ่วิิต	แบ่งตามชุ่องทัางกิารจัดูจำาหน์่าย

หน่วย์: ล้้านบาท

ชุ่องทัางกิารจำาหน์่ายอุตสาหกิรรม

2561 2562 2563

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บาทั)

สัดูส่วิน์
(ร�อยละ)

ต่ัวแทน 315,859 51.70 320,349 53.37 320,629 52.21

ธินาคืาร 245,914 40.25 231,569 38.58 244,073 39.74

อื�น ๆ 49,141 8.05 48,288 8.05 49,413 8.05

ผลผลิต่รวมูทุั�งสิ�น 610,914 100.00 600,206 100.00 614,115 100.00

หมาย์เหตุ่ : วิธิ้การนับเบ้�ย์ของอุต่สิาหกรรมเป็นไปต่ามข้อกำหนด้ของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

ในปี 2564 ชี่องทางต่ัวแทนย์ังคืงเป็นชี่องทางขาย์หล้ักในธิุรกิจประกันชี้วิต่ โด้ย์ม้สิัด้สิ่วนเบ้�ย์รับรวมจากชี่องทางต่ัวแทนท้�ร้อย์ล้ะ 52 ต่ามด้้วย์
ชี่องทางธินาคืารท้�ม้สิัด้สิ่วนร้อย์ล้ะ 40 เพิ�มขึ�นเล้็กน้อย์จากปีก่อนหน้า แล้ะชี่องทางอื�น ๆ ท้�ม้สิัด้สิ่วนคืงท้� ๆ ร้อย์ล้ะ 8 

เบ่้ยรับรวิม	และเบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ	ปี	2564	ส่วิน์แบ่งตลาดูของเบ่้ยรับสูงสุดู	10	อัน์ดูับแรกิ

บริษััทั

เบ่้ยรับรวิม เบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-
จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-

1. เอไอเอ 157,446 25.64 7.95 39,029 22.87 33.70

2. ไทย์ประกันชี้วิต่ 90,564 14.75 -0.80 17,856 10.46 -12.75

3. เอฟด้ับบล้ิวด้้ ประกันชี้วิต่ 81,056 13.20 0.88 23,867 13.98 -17.66

4. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่ 72,977 11.88 -3.12 23,687 13.88 9.85

5. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่ 50,021 8.15 -8.47 12,589 7.38 7.11

6. กรุงเทุพื้ปัระกันชีีวิต่ 35,762 5.82 2.93 6,307 3.70 -3.71

7. อล้ิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่ 32,068 5.22 1.96 6,546 3.84 0.77

8. พรูเด้็นเชี้ย์ล้ ประกันชี้วิต่ 26,806 4.37 10.26 10,639 6.23 19.49

9. ไทย์สิมุทรประกันชี้วิต่ 14,712 2.40 0.63 2,747 1.61 4.48

10. อาคืเนย์์ประกันชี้วิต่ 10,891 1.77 30.51 8,064 4.73 59.48

ธุรกิจ 614,115 100.00 2.32 170,664 100.00 7.85

หมาย์เหตุ่ : ข้อมูล้ของบริษััทอื�นจากสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์ เร้ย์งอันด้ับต่ามเบ้�ย์รับรวม   
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ในปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์รับรวมอยู่์ในอันด้ับท้� 6 เชี่นเด้้ย์วกับในปี 2563 โด้ย์ม้อัต่ราเติ่บโต่สิูงกว่าธิุรกิจ จากการเพิ�มขึ�นของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปี
ต่่อ หล้ังจากท้�บริษััททำการล้ด้การขาย์สิินคื้าแบบชีำระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์วมาอย์่างต่่อเนื�องในปีก่อนหน้า รวมถึืงแบบประกันท้�ม้ระย์ะเวล้าการชีำระเบ้�ย์
ประกันระย์ะสิั�น โด้ย์มุ่งเน้นปรับกล้ย์ุทธิ์โด้ย์หันมาเน้นเสินอขาย์สิินคื้าประเภัทประกันสิุขภัาพแล้ะสิัญญาเพิ�มเต่ิมซึ�งม้เบ้�ย์ต่�ำกว่าสิินคื้าประเภัท
ประกันช้ีวิต่โด้ย์ทั�วไป อย่์างไรก็ต่าม จากการท้�บริษััทยั์งม้ช่ีองทางการขาย์ท้�พึ�งพิงช่ีองทางธินาคืารเป็นหลั้ก สิ่งผล้ให้เบ้�ย์รับปีแรกของบริษััทติ่ด้ล้บ
รอ้ย์ล้ะ 3.7 เนื�องจากขอ้จำกดั้ในการขาย์ผ่านสิาขา แล้ะการท้�ผูบ้รโิภัคืหล้ก้เล้้�ย์งการเด้นิทางไปย์งัสิาขาเพื�อล้ด้คืวามเสิ้�ย์งในช่ีวงการแพร่ระบาด้ของ
เชีื�อไวรัสิโคืวิด้-19

ดู�าน์ชุ่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ตัวิแทัน์
ภาพื่รวิมธุรกิิจ	:	เบ่้ยรับรวิม	และเบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ	ผู้่าน์ชุ่องทัางตัวิแทัน์	ปี	2564	

บริษััทั

เบ่้ยรับรวิม เบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-
จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-

1. เอไอเอ  131,890 41.13 -0.21 21,328 38.15 2.51

2. ไทย์ประกันชี้วิต่  64,478 20.11 -0.16 10,509 18.80 -16.59

3. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่  26,961 8.41 -1.00  4,551 8.14 20.82

4. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่  21,779 6.79 -3.27  4,352 7.78 8.00

5. อล้ิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่  15,025 4.69 2.16  2,409 4.31 5.21

6. กรุงเทุพื้ปัระกันชีีวิต่  13,638 4.25 -1.14  1,925 3.44 7.51

7. ไทย์สิมุทรประกันชี้วิต่  12,373 3.86 -2.87  1,787 3.20 -9.43

8. เอฟด้ับบล้ิวด้้ ประกันชี้วิต่  9,542 2.98 5.76  1,930 3.45 52.13

9. โต่เก้ย์วมาร้นประกันชี้วิต่  7,028 2.19 14.48 2,060 3.68 50.56

10. ซัมซุงประกันชี้วิต่  4,970 1.55 13.27 1,599 2.86 16.25

ธุรกิจ 320,629 100.00 0.09 55,912 100.00 2.34

หมาย์เหตุ่ : การนับเบ้�ย์ของอุต่สิาหกรรมเป็นไปต่ามมาต่รฐานของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

ปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์รับรวมอย์ู่ในอันด้ับท้� 6 เชี่นเด้้ย์วกับในปี 2563 โด้ย์ม้อัต่ราเต่ิบโต่ต่�ำกว่าธิุรกิจเล้็กน้อย์ อย์่างไรก็ต่าม หากพิจารณาท้�เบ้�ย์
ประกันภััย์รับปีแรก จะพบว่าบริษััทม้เบ้�ย์รับปีแรกในชี่องทางต่ัวแทนเต่ิบโต่เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 7.5 ซึ�งเป็นการเต่ิบโต่ท้�สิูงกว่าอุต่สิาหกรรม จากการท้�
บริษััทมุ่งเน้นการขาย์สิินคื้าประเภัทสิัญญาเพิ�มเต่ิมประกันสิุขภัาพแล้ะโรคืร้าย์แรง รวมถึืงการออกสิินคื้า Unit-Linked ในช่ีองทางตั่วแทนเป็นคืรั�ง
แรกในเด้อืนต่ลุ้าคืม 2564   เพื�อเปน็การเต่มิผล้ติ่ภัณัฑิใ์นชีอ่งทางต่วัแทนใหค้ืรบทกุคืวามต่อ้งการของล้กูคืา้ นอกจากนั�นบรษิัทั ย์งัเนน้การเสินอขาย์
สิินคื้าแก่ลู้กคื้าเด้ิมเพื�อทำให้เกิด้การซื�อซ�ำแล้ะรักษัาฐานลู้กคื้าของบริษััทให้คืงอย์ู่ต่่อไป
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ดู�าน์ชุ่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ธน์าคาร
ภาพื่รวิมธุรกิิจ	:	เบ่้ยรับรวิม	และเบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ	ผู้่าน์ชุ่องทัางธน์าคาร	ปี	2564

บริษััทั

เบ่้ยรับรวิม เบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-
จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-

1. เอฟ ด้ับบล้ิว ด้้ ประกันชี้วิต่ 66,731 27.34 0.12 20,199 21.33 -21.14

2. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่ 44,965 18.42 -2.58 16,172 17.08 14.94

3. พรูเด้็นเชี้ย์ล้ประกันชี้วิต่ 23,536 9.64 13.22  10,086 10.65 25.24

4. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่ 22,260 9.12 -15.08 7,311 7.72 6.52

5. เอไอเอ 21,343 8.74 121.12  16,900 17.84 144.23

6. ไทย์ประกันชี้วิต่ 20,660 8.46 -3.07  4,453 4.70 -42.70

7. กรุงเทุพื้ปัระกันชีีวิต่ 20,174 8.27 5.58  3,652 3.86 -14.45

8. อล้ิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่ 9,284 3.80 3.88 2,452 2.59 19.59

9. อาคืเนย์์ประกันชี้วิต่ 5,763 2.36 36.13 5,749 6.07 55.79

10. เจนเนอราล้้� ประกันชี้วิต่ 4,452 1.82 29.57 3,385 3.57 53.71

ธุรกิจ 244,073 100.00 5.40 94,702 100.00 11.88

หมาย์เหตุ่ : การนับเบ้�ย์ของอุต่สิาหกรรมเป็นไปต่ามมาต่รฐานของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์  

ในปี 2564  บริษััทม้เบ้�ย์รับรวมอย์ู่ในอันด้ับ 7 ล้ด้ล้งจากอันด้ับท้� 6 ในปี 2563 โด้ย์ม้อัต่ราการเต่ิบโต่ของเบ้�ย์รับรวมท้�สิูงกว่าธิุรกิจเล้็กน้อย์ จาก
การเพิ�มขึ�นของเบ้�ย์ปีต่่อ เนื�องจากบริษััทม้การปรับการขาย์สิินค้ืาให้ต่รงกับคืวามต้่องการของลู้กค้ืาในช่ีองทางธินาคืารมากขึ�น อย่์างไรก็ต่ามอัต่รา
การเต่บิโต่ของเบ้�ย์ปีแรกในชีอ่งทางธินาคืารของบรษิัทัล้ด้ล้งท้�รอ้ย์ล้ะ 14.4 ซึ�งเปน็การต่ดิ้ล้บท้�สิวนทางกบัอตุ่สิาหกรรม เนื�องจากเบ้�ย์รับปแีรกในชีอ่ง
ทางธินาคืารของอุต่สิาหกรรมถืูกผล้ักด้ันด้้วย์การขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์ชี้วิต่คืวบการล้งทุนเป็นหล้ัก 
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ดู�าน์ชุ่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ชุ่องทัางอ่�น์
ภาพื่รวิมธุรกิิจ	:	เบ่้ยรับรวิม	และเบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ	ผู้่าน์ชุ่องทัางอ่�น์	ปี	2564

บริษััทั

เบ่้ยรับรวิม เบ่้ยปีแรกิรวิมเบ่้ยชุำาระครั้งเดู่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-
จำาน์วิน์
(ล�าน์บาทั)

ส่วิน์แบ่ง
ตลาดู

%+/-

1. อล้ิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่ 7,759 15.70 -0.62 1,684 8.38 -21.83

2. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่ 6,233 12.61 -6.38 3,162 15.73 -9.69

3. ไทย์ประกันชี้วิต่ 5,427 10.98 0.60 2,894 14.39 -4.16

4. เจนเนอราล้้� ประกันชี้วิต่ 5,252 10.63 22.57 3,030 15.07 61.59

5. เอฟด้ับบล้ิวด้้ ประกันชี้วิต่ 4,783 9.68 2.54 1,741 8.66 -21.14

6. เอไอเอ 4,213 8.53 4.63 801 3.99 18.27

7. ชีับบ์ ไล้ฟ์ แอสิชีัวรันซ์ 3,287 6.65 5.89 2,131 10.60 11.37

8. กรุงเทุพื้ปัระกันชีีวิต่ 1,949 3.94 5.88 730 3.63 32.53

9. อาคืเนย์์ประกันชี้วิต่ 1,814 3.67 72.07 1,307 6.50 153.67

10. กรุงไทย์-แอกซ่า ประกันชี้วิต่ 800 1.62 -33.63 726 3.61 -35.56

ธุรกิจ 49,414 100.00 2.33 20,104 100.00 -1.20

หมาย์เหตุ่ : การนับเบ้�ย์ของอุต่สิาหกรรมเป็นไปต่ามมาต่รฐานของสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

ในปี 2564  บริษััทม้เบ้�ย์รับรวมอย์ู่ในอันด้ับ 8 โด้ย์บริษััทย์ังคืงมุ่งมั�นท้�จะกระจาย์คืวามเสิ้�ย์งของธิุรกิจผ่านการล้ด้การพึ�งพิงราย์ได้้จากชี่องทาง
ใด้ชี่องทางหนึ�ง ทั�งน้� ในปี 2564 บริษััทได้้ม้การพัฒนาชี่องทางขาย์ออนไล้น์อย์่างต่่อเนื�อง โด้ย์ได้้เพิ�มสิินคื้าท้�ขาย์ผ่านชี่องทางให้ม้คืวามเหมาะสิม
แล้ะหล้ากหล้าย์มากขึ�น รวมถึืงมก้ารเน้นแคืมเปญการทำประกันเพื�อล้ด้หย่์อนภัาษัใ้นช่ีวงปล้าย์ปีใหก้บัผูท้้�สินใจ รวมถึืงการเพิ�มประสิทิธิิการในการ
ให้บริการ เพื�อให้สิามารถืเข้าถืึงฐานลู้กคื้ารุ่นใหม่ให้มากขึ�น นอกจากน้� บริษััทย์ังได้้คื้นหาพันธิมิต่รทางธิุรกิจใหม่ท้�ม้ศักย์ภัาพ เพื�อชี่วย์สินับสินุนให้
บริษััทเข้าถืึงต่ล้าด้กลุ้่มใหม่ได้้โด้ย์ต่รง ชี่วย์ล้ด้ต่้นทุนแล้ะเพิ�มผล้กำไรให้กับบริษััทอย์่างต่่อเนื�องด้้วย์ ซึ�งจากคืวามพย์าย์ามในข้างต่้น สิ่งผล้ให้เบ้�ย์
ประกันภััย์รับปีแรกในชี่องทางอื�น ๆ ของบริษััทเต่ิบโต่ขึ�นร้อย์ล้ะ 32.5

แนวโน้มูธุรกิจปัระกันชีีวิต่ปัี 2565

เศรษัฐกิจไทย์ม้แนวโน้มฟ้�นต่ัวได้้ด้้ขึ�นในปี 2565 จากการผ่อนคืล้าย์มาต่รการล้็อกด้าวน์แล้ะการฟ้�นต่ัวของกิจกรรมทางเศรษัฐกิจ  อย์่างไร
กต็่าม ย์งัมค้ืวามเสิ้�ย์งจากการระบาด้ของโคืวิด้สิาย์พันธ์ุิโอมิคืรอนท้�สิร้างคืวามไม่แน่นอนต่อ่การฟ้�นต่วัของเศรษัฐกิจโล้กแล้ะเศรษัฐกิจไทย์ ประกอบ
กับแนวโน้มการเพิ�มขึ�นของราคืาสิินคื้า ราคืาพล้ังงาน แล้ะคื่าขนสิ่งท้�ปรับเพิ�มขึ�นอย่์างมากจนกระทบกำล้ังซื�อของประชีาชีน ทำให้คืาด้การณ์ว่า
เศรษัฐกิจไทย์จะย์ังไม่สิามารถืฟ้�นต่ัวได้้เท่ากับระด้ับก่อนการแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ทั�งน้� อัต่ราด้อกเบ้�ย์ของไทย์
ปีน้�คืาด้วา่จะไม่เปล้้�ย์นแปล้งจนกวา่จะเหน็สิัญญาณการฟ้�นต่ัวของเศรษัฐกจิไทย์อย์า่งแข็งแกร่ง แม้วา่ประเทศสิหรัฐฯ ม้แนวโนม้ท้�จะปรับขึ�นอัต่รา
ด้อกเบ้�ย์ในชี่วงกล้างปี 2565 ก็ต่าม

ในปี 2565 กลุ้่มธิุรกิจประกันชี้วิต่ย์ังคืงม้แนวโน้มท้�จะมุ่งเน้นไปท้�การขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน เน้นการขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์แบบ
ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy เพื�อให้เหมาะสิมกับสิภัาวะเศรษัฐกิจแล้ะการล้งทุน นอกจากน้� คืาด้
วา่สิถืานการณ์การแพรร่ะบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธ์ุิใหม่ (โคืวิด้-19) จะย์งัคืงเปน็ปัจจัย์ส่ิงเสิริมให้ประชีาชีนหันมาให้คืวามสิำคัืญกับการทำ
ประกันสิุขภัาพมากขึ�น เพื�อช่ีวย์แบ่งเบาภัาระคื่ารักษัาแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ทางการแพทย์์ในปัจจุบัน ทั�งน้� จากผล้กระทบของพฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืท้�เปล้้�ย์น
ไป ธิรุกิจประกันช้ีวติ่จึงได้ท้ย์อย์ปรับตั่วเป็น Digital insurer มากขึ�น ผา่นการล้งทุนด้า้นเทคืโนโล้ย้์เพื�อนำระบบดิ้จทิลั้เข้ามาช่ีวย์สินับสินุนการทำงาน 
แล้ะคืาด้ว่ากลุ้่มธิุรกิจประกันย์ังคืงมุ่งมั�นเด้ินหน้าพัฒนาชี่องทางการขาย์ให้ม้คืวามหล้ากหล้าย์ต่รงกับพฤต่ิกรรมแล้ะคืวามต่้องการของประชีาชีน 
ผา่นการจับมอืรว่มกับพนัธิมิต่รเพื�อพฒันาช่ีองทางขาย์ใหม่ รวมทั�งพฒันารูปแบบการให้บริการให้มค้ืวามทันสิมยั์ สิะด้วกสิบาย์ ต่อบโจทย์์ไล้ฟ์สิไต่ล์้
ของลู้กคื้าแต่่ล้ะกลุ้่มมากขึ�น โด้ย์ธิุรกิจประกันชี้วิต่ย์ังคืงม้ปัจจัย์สินับสินุนต่่อการเต่ิบโต่ในระย์ะย์าวต่่าง ๆ ด้ังต่่อไปน้�
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- มาต่รการผ่อนคืล้าย์ทางเศรษัฐกิจจากภัาคืรัฐแล้ะหน่วย์งานต่่าง ๆ 

ทางภัาคืรัฐแล้ะทางสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิรุกิจประกันภััย์ (คืปภั.) ได้้ม้มาต่รการออกมาชี่วย์เหล้ือประชีาชีน
อย์่างต่่อเนื�อง อาทิ การเพิ�มคื่าล้ด้หย์่อนภัาษั้สิำหรับการซื�อประกันสิุขภัาพเป็น 25,000 บาทต่่อปี แล้ะมาต่รการผ่อนคืล้าย์กฎเกณฑิ์หรือประกาศ
ต่่าง ๆ  ได้้แก่ การผ่อนปรนการชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ การขย์าย์ระย์ะเวล้าการผ่อนผันเงื�อนไขกรมธิรรม์ฯแล้ะอัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์ การแก้ไขหล้ักเกณฑิ์ 
วธ้ิิการออกการเสินอขาย์กรมธิรรมป์ระกนัภัยั์ การด้ำเนนิการรวมถืงึหนา้ท้�การปฏิิบตั่ขิองต่วัแทนหรอืนาย์หนา้ประกนัภัยั์ ในระหวา่งสิถืานการณก์าร
แพร่ระบาด้ของโรคืต่ิด้เชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) โด้ย์วิธิ้ Digital Face to Face ต่ล้อด้จนการผ่อนคืล้าย์ประกาศการล้งทุนประกอบ
ธิุรกิจอื�นของบริษััทประกันชี้วิต่/บริษััทประกันวินาศภััย์ (ฉบับท้� 5) 

- แนวโน้มประชีากรผู้สิูงอาย์ุเพิ�มขึ�น

ประเทศไทย์ม้แนวโน้มจำนวนประชีากรผู้สิูงอาย์ุเพิ�มสูิงขึ�นอย์่างต่่อเนื�องแล้ะม้อาย์ุย์ืนย์าวขึ�น โด้ย์ประเทศไทย์จะก้าวเข้าสิู่สิังคืมประชีากร 
สิูงวัย์ในปี 2573 เป็นต่้นไป โด้ย์ม้ผู้ม้อาย์ุมากกว่า 60 ปี เกินร้อย์ล้ะ 20 ของจำนวนประชีากรทั�งหมด้ ประกอบกับประชีาชีนในวัย์ทำงานจะม้สิัด้สิ่วน
ท้�ล้ด้ล้งจากอัต่ราการเกดิ้ของประชีากรในประเทศ ทำให้รัฐบาล้ไทย์อาจต่้องม้ภัาระด้้านงบประมาณราย์จ่าย์สิำหรับสิวัสิด้ิการเพื�อประชีาชีนสิูงวยั์ท้�
เพิ�มขึ�น รวมถึืงราย์ได้้หลั้งเกษั้ย์ณอาจไม่เพ้ย์งพอต่่อการด้ำรงช้ีพ จึงเป็นโอกาสิทางธุิรกิจท้�จะส่ิงเสิริมประชีาชีนเก็บออมในรูปของประกันชี้วิต่ เพื�อ
แบ่งเบาภัาระในการใชี้จ่าย์ด้้านสิุขภัาพแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการรักษัาพย์าบาล้ท้�ม้แนวโน้มสิูงขึ�น รวมถืึงการเต่ร้ย์มวางแผนการเงินหล้ังเกษั้ย์ณซึ�งจะม้
คืวามจำเป็นมากขึ�นในอนาคืต่

- กระแสิการหันมาต่ระหนักถืึงการดู้แล้สิุขภัาพ

ด้ว้ย์สิถืานการณ์การแพรร่ะบาด้ของเชีื�อไวรสัิโคืโรนาสิาย์พันธ์ุิใหม ่(โคืวิด้-19) แล้ะปัจจยั์เสิ้�ย์งในการทำให้เกิด้โรคืท้�เพิ�มขึ�น เช่ีน ปญัหามล้ภัาวะ
จากฝุ่น่ ประกอบกบัคืา่ใชีจ้า่ย์ในการรกัษัาพย์าบาล้ท้�สิงูขึ�น ทำใหผู้บ้รโิภัคืหนัมาต่ระหนกัถืงึการวางแผนประกนัสิขุภัาพมากขึ�น แล้ะกอ่ใหเ้กดิ้กระแสิ
คืวามนิย์มในการรักษัาสุิขภัาพเชีิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็น การรักษัาคืวามสิะอาด้แล้ะอนามัย์ส่ิวนบุคืคืล้ การรับประทานอาหารท้�เป็นประโย์ชีน์  
การออกกำลั้งกาย์ รวมไปถึืงการป้องกันคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์การซื�อประกันสิุขภัาพ ทำให้บริษััทในธุิรกิจประกันภััย์ พัฒนาผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกันสิุขภัาพ 
หล้ากหล้าย์รปูแบบใหเ้หมาะสิมกบัคืวามต่อ้งการของผูบ้รโิภัคืท้�เปล้้�ย์นแปล้งไป อก้ทั�งยั์งเพิ�มมลู้คืา่ใหก้บัผล้ติ่ภัณัฑิด์้ว้ย์การมอบสิทิธิิประโย์ชีนพ์เิศษั
ให้กับลู้กคื้าท้�ม้พฤต่ิกรรมท้�สิอด้คืล้้องกับการรักษัาสิุขภัาพเชีิงป้องกันอ้กด้้วย์

- คืวามต่้องการการวางแผนการเงินส่ิวนบุคืคืล้

ประชีาชีนม้แนวโน้มให้คืวามสินใจในการวางแผนทางการเงินส่ิวนบุคืคืล้เพิ�มขึ�นอย่์างต่่อเนื�อง โด้ย์ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันช้ีวิต่เป็นเคืรื�องมือสิำคืัญ
ชีนิด้หนึ�งท้�จะเป็นหล้ักประกันในการแบ่งเบาคืวามเด้ือด้ร้อนเมื�อเกิด้เหตุ่การณ์ท้�ไม่คืาด้ฝ่ันขึ�น นอกจากน้�ย์ังม้ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ท้�ถืูกออกแบบ
มาเพื�อผูท้้�ต่อ้งการคืวามคืุม้คืรองคืวบคืูกั่บการล้งทุน รวมไปถึืงคืวามสิามารถืในการใช้ีสิทิธิินำเบ้�ย์ประกันภัยั์บางประเภัทไปล้ด้หย่์อนภัาษัไ้ด้อ้ก้ด้ว้ย์

- การเข้าสิู่เศรษัฐกิจของโล้กด้ิจิทัล้

เทคืโนโล้ย์ด้้้านด้จิทิลั้ท้�มก้ารพฒันาอย์า่งรวด้เรว็ ชีว่ย์ใหบ้รษิัทัในธิรุกจิสิามารถืพฒันาการบรกิารใหล้้กูคืา้ พฒันาชีอ่งทางการต่ดิ้ต่อ่สิื�อสิารกบั
ล้กูคืา้ รวมถึืงพฒันากระบวนการทำงานภัาย์ในของบริษัทั ซึ�งจะมส่้ิวนชีว่ย์ใหล้้กูคืา้สิามารถืเข้าถืงึสินิค้ืาแล้ะบรกิารได้ส้ิะด้วกแล้ะรวด้เร็วขึ�น รวมไป
ถืึงสิามารถืออกแบบผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการท้�ม้ลู้กคื้าเป็นศูนย์์กล้างมากย์ิ�งขึ�น

(3)	กิารจัดูหาผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริกิาร

บรษิัทัพัฒนาผลิ้ต่ภััณฑิโ์ด้ย์มุง่เนน้ให้ล้กูคืา้เปน็ศนูย์์กล้าง ผา่นการวิเคืราะหข้์อมูล้พฤต่กิรรมแล้ะคืวามต้่องการของล้กูคืา้ เพื�อให้บริษัทัสิามารถื
ออกแบบ แล้ะพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�ต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของลู้กคื้าทุกกลุ่้ม นอกจากนั�นบริษััทย์ังได้้ร่วมมือกับคืู่คื้า แล้ะพันธิมิต่รท้�หล้ากหล้าย์ 
ในการพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ แล้ะบริการเพื�ออำนวย์คืวามสิะด้วกแล้ะต่อบโจทย์์คืวามต่้องการของลู้กคื้าให้คืรอบคืลุ้มย์ิ�งขึ�น

บรษิัทัด้ำเนินธุิรกิจประกันชีว้ติ่ มแ้หล่้งเงินทุนจากการชีำระเบ้�ย์ประกันภัยั์จากผูเ้อาประกันภัยั์ แล้ะบริษัทัสิำรองเงินประกันชีว้ติ่ไว้สิว่นหนึ�งเพื�อ
เป็นคื่าใชี้จ่าย์ชีด้เชีย์ต่ามเงื�อนไขข้อต่กล้งท้�ต่กล้งกันไว้ต่ามกรมธิรรม์ อาทิ ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์หากกรมธิรรม์คืรบกำหนด้ เงินเวนคืืน
กรมธิรรม์ คื่าสิินไหมทด้แทนอันเนื�องจากการเสิ้ย์ช้ีวิต่ การสูิญเสิ้ย์อวัย์วะ ทุพพล้ภัาพ การสูิญเสิ้ย์ราย์ได้้ในย์ามชีรา เป็นต้่น โด้ย์บริษััทได้้นำเบ้�ย์
ประกันภััย์ส่ิวนหนึ�งไปล้งทุน เพื�อให้ได้้ผล้ต่อบแทนท้�มั�นคืงแก่ผู้เอาประกันภััย์หรือผู้รับผล้ประโย์ชีน์ต่ามภัาระผูกพันต่่าง ๆ ข้างต้่น  นอกจากแหล่้ง
เงนิทุนท้�บริษัทัได้รั้บมาจากการชีำระเบ้�ย์ประกนัภััย์จากผูเ้อาประกนัภััย์แล้ว้ บริษัทัต้่องด้ำรงเงนิกองทุนต่ามประกาศสิำนกังาน คืปภั. โด้ย์บรษิัทัต้่อง
ม้เงินทุนสิ่วนหนึ�งเพื�อประกันคืวามเสิ้ย์หาย์จากการประกอบธิุรกิจ ซึ�ง ณ สิิ�นปี 2564 บริษััม้อัต่ราสิ่วนคืวามเพ้ย์งพอของการด้ำรงเงินกองทุน  
(Capital Adequacy Ratio-CAR) เท่ากับ 301% ซึ�งสิูงกว่าระด้ับท้�กฎหมาย์กำหนด้มากกว่า 2.15 เท่า
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(4)	ทัรัพื่ย์สิน์ทั่�ใชุ�ใน์กิารประกิอบธุรกิิจ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 บริษััทม้สิาขา (ไม่รวมสิำนักงานใหญ่) จำนวน 64 สิาขา โด้ย์เป็นทรัพย์์สิินของบริษััท จำนวน 32 แห่ง (อาคืารไม่ใชี้ 
6 แหง่ ได้แ้ก ่สิมทุรสิงคืราม กาฬสินิธ์ุิ ขอนแกน่ นคืรราชีสิม้า อบุล้ราชีธิานแ้ล้ะย์ะล้า) แล้ะมช้ีั�นพื�นท้�แบ่งใหเ้ชีา่ 1 แหง่ (หาด้ใหญ)่ แล้ะสิาขาท้�บรษิัทั
เชี่าสิัญญาไม่เกิน 3 ปีจำนวน 38 สิาขา

บริษััทม้ทรัพย์์สิินประเภัท ท้�ด้ิน อาคืารชีุด้ ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลู้กสิร้าง แล้ะอุปกรณ์ ด้ังน้�

- สิำนักงานใหญ่ของบริษััท ต่ั�งอย์ู่เล้ขท้� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซื�อ กรุงเทพมหานคืร 10800

- ท้�ด้ิน อาคืารชีุด้ ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลู้กสิร้าง แล้ะอุปกรณ์สิุทธิิอื�น ๆ ณ สิิ�นปี 2564 ม้จำนวน 2,297.83 ล้้านบาท โด้ย์ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ด้ังน้�

ตารางแสดูงสิน์ทัรัพื่ย์ของบริษััทัทั่�ใชุ�ใน์กิารประกิอบธุรกิิจ	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564

ทุี�ดินเปัล่า อาค่ารชีุด และทุี�ดินพื้ร้อมูสิ�งปัลูกสร้าง*

ประเภทัทัรัพื่ย์สิน์

มูลค่า
ทัางบัญชุ่
ณ	สิ้น์ปี	
2564

(ล�าน์บาทั)

พื่่้น์ทั่�
(ตร.วิา)

ราคา
ประเมิน์	
(ล�าน์
บาทั)

ลักิษัณะกิรรมสิทัธิ์
ภาระ
ผูู้กิพื่ัน์

วิัตถุประสงค์

อาคืารชีุด้ จำนวน 1 ห้องชีุด้ 
(สิาขาเอกมัย์)
ท้�ต่ั�ง เขต่พระโขนง จ. กรุงเทพมหานคืร

3.36 327.08 107.72 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้- ท้�ต่ั�งสิำนักงาน

ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลู้กสิร้าง 
-   ท้�ด้ิน
-   สิิ�งปลู้กสิร้าง 

791.35
1,109,53

7,864.60
8,211.12

960.65
1,617.36

บริษััทเป็นเจ้าของ
บริษััทเป็นเจ้าของ

-ไม่ม้-
-ไม่ม้-

ท้�ต่ั�งสิำนักงาน
ท้�ต่ั�งสิำนักงาน

รวมู 1,904.24 16,402.80 2,685.73

หมาย์เหตุ่ : ราคืาท้�ด้ินแล้ะอาคืารประเมินต่ามกฎการประเมินของสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์  
   *  สิ่วนท้�เป็นของกลุ้่มบริษััท

เค่ร้�องมู้อ อุปักรณ์ และเค่ร้�องใชี้สำนักงานของบริษัทุ*

ประเภทัทัรัพื่ย์สิน์
มูลค่าทัางบัญชุ่	
ณ	สิ้น์ปี	2564
(ล�าน์บาทั)

ลักิษัณะกิรรมสิทัธิ์ ภาระผูู้กิพื่ัน์

ย์านพาหนะ 15.09 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

เคืรื�องใชี้สิำนักงาน 326.43 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

คือมพิวเต่อร์แล้ะอุปกรณ์ 51.95 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

คื่าปรับปรุงทรัพย์์สิินท้�เชี่า 0.12 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

รวมู 393.59

หมาย์เหตุ่: *  สิ่วนท้�เป็นของกลุ้่มบริษััท
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1.3		โครงสร�างกิารถ่อหุ�น์ของกิลุ่มบริษััทั

1.3.1	 โครงสร�างกิารถ่อหุ�น์ของกิลุ่มบริษััทั
เพื�อเพิ�มศกัย์ภัาพในการแข่งขนัของบรษิัทั ขย์าย์คืวามสิามารถืในการเสินอขาย์สินิค้ืาแล้ะบรกิารใหม้ค้ืวามหล้ากหล้าย์ในการต่อบสินองคืวาม

ต่้องการของลู้กคื้าด้้านการประกันภััย์ให้รอบด้้าน แล้ะถืือเป็นการสินับสินุนให้ต่ัวแทนประกันชี้วิต่ของบริษััทเป็นท้�ปรึกษัาทางการเงินท้�คืรบวงจร 
บริษััทจึงร่วมล้งทุนในบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ ซึ�งเป็นบริษััทนาย์หน้าประกันวินาศภััย์ จด้ทะเบ้ย์นจัด้ต่ั�งบริษััทเมื�อวันท้�  
7 พฤศจิกาย์น 2555 โด้ย์ปัจจุบันม้ทุนจด้ทะเบ้ย์นชีำระแล้้วทั�งสิิ�น 24 ล้้านบาท แล้ะถืือหุ้นสิัด้สิ่วนร้อย์ล้ะ 99 

1.3.2	 ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับกิลุ่มธุรกิิจของผูู้�ถ่อหุ�น์ใหญ่
การด้ำเนินธุิรกจิหล้กัของบรษิัทั ไม่มค้ืวามสัิมพันธ์ิหรอืเก้�ย์วข้องกบัการด้ำเนนิธิรุกจิอื�นของผูถื้ือหุ้นราย์ใหญ่อย่์างมนั้ย์สิำคืญั 

1.3.3	 ผูู้�ถ่อหุ�น์

(1)	รายชุ่�อผูู้�ถ่อหุ�น์ใหญ่	10	อัน์ดูับแรกิของบริษััทั	

ตารางแสดูงรายชุ่�อผูู้�ถ่อหุ�น์รายใหญ่	10	อัน์ดูับแรกิของบริษััทั		ณ	วิัน์ทั่�	12	พื่ฤษัภาคม	2564	

จำนวนหุ้นท้�ชีำระแล้้ว 1,707,566,000 หุ้น

รายชุ่�อ

ณ	วิัน์ทั่�	12	พื่ฤษัภาคม	2564

จำาน์วิน์หุ�น์	(หุ�น์)
ร�อยละของหุ�น์

ทั่�เรียกิชุำาระแล�วิทัั้งหมดู

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2. บริษััท วัฒนโสิภัณพนิชี จำกัด้
3. ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน)
4. บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำกัด้(มหาชีน)
5. นาย์ชีาต่ร้ โสิภัณพนิชี
6. บริษััท จตุ่บุต่รโฮล้ด้ิ�ง จำกัด้
7. บริษััท ไทย์เอ็นว้ด้้อาร์ จำกัด้
8. บริษััท เอ็มเอสิไอ โฮล้ด้ิ�ง (ประเทศไทย์) จำกัด้
9. นาย์ก้องภัพ ล้ิมทรง 
10. กองทุนเปิด้บัวหล้วงหุ้นระย์ะย์าว

413,396,200
222,505,000
130,022,480

78,574,360
63,967,204
63,000,000 
59,171,680
57,201,480
40,950,000
36,632,360

24.21
13.03

7.61
4.60
3.75
3.69
3.47 
3.35
2.40
2.15

หมาย์เหตุ่ :  * บริษััท นิปปอนไล้ฟ์ อินชีัวรันสิ์ จำกัด้ ถืือหุ้นบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) ผ่าน STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY

(2)	ข�อตกิลงระหวิ่างผูู้�ถ่อหุ�น์ใหญ่

บริษััทไม่ม้ข้อต่กล้งท้�ม้ผล้กระทบต่่อการบริหารงานระหว่างผู้ถืือหุ้นใหญ่กับบริษััท

1.4		ข�อมูลหลักิทัรัพื่ย์	จำาน์วิน์ทัุน์จดูทัะเบ่ยน์และทัุน์ชุำาระแล�วิ
ต่ลาดรองในการซื้้�อขายหุ้ลักทุรัพื้ย์ ต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

กลุ่มูอุต่สาหุ้กรรมู ธิุรกิจการเงิน

หุ้มูวดธุรกิจ ประกันภััย์แล้ะประกันชี้วิต่

มููลค่่าทุี�ต่ราไว้ 1.00 บาท

ทุุนจดทุะเบียน 1,708,000,000 บาท

ทุุนจดทุะเบียนชีำระแล้ว 1,707,566,000 บาท
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1.5		น์โยบายกิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล

น์โยบายกิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ลของบริษััทั
บริษััทกำหนด้นโย์บาย์การจ่าย์เงินปันผล้ในอัต่ราไม่น้อย์กว่าร้อย์ล้ะ 25 ของกำไรสิุทธิิหล้ังหักภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล้ แต่่จะต่้องไม่ม้ย์อด้ขาด้ทุน

สิะสิม ทั�งน้�คืณะกรรมการอาจพิจารณาจ่าย์เงินปันผล้ระหว่างกาล้ให้แก่ผู้ถืือหุ้นได้้ เมื�อปรากฏิว่า บริษััทม้กำไรสิมคืวรท้�จะทำได้้ แล้ะราย์งานให้ท้�
ประชีุมผู้ถืือหุ้นทราบในการประชีุมคืราวถืัด้ไป

ภัาย์ใต้่พระราชีบัญญัต่ิประกันชี้วิต่ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเต่ิม (ฉบับท้� 2) พ.ศ.2551 การจ่าย์เงินปันผล้ บริษััทต้่องได้้รับคืวามเห็นชีอบจาก
สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ (คืปภั.)

น์โยบายกิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ลของบริษััทัย่อย (บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด)
บริษััทย์่อย์ไม่ได้้กำหนด้นโย์บาย์การจ่าย์เงินปันผล้ไว้ เนื�องจากปัจจุบันม้ผล้ขาด้ทุนสิะสิม
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2.	กิารบริหารจัดูกิารควิามเส่�ยง
2.1	น์โยบายและแผู้น์กิารบริหารควิามเส่�ยง

2.1.1	 โครงสร�างกิารกิำากิับและดููแลควิามเส่�ยง
บริษััทม้คืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง ทำหน้าท้�กำหนด้กล้ยุ์ทธ์ิในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งให้สิอด้คืล้้องกับแนวทางท้�คืณะกรรมการบริษััท

กำหนด้ กำหนด้ทิศทางการบริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งให้เหมาะสิมกับกล้ยุ์ทธิ์เชีิงธิุรกิจ กำกับดู้แล้การปฏิิบัต่ิต่ามกรอบการบริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์ง  
เพื�อมั�นใจได้้ว่าคืวามเสิ้�ย์งทั�งหมด้ภัาย์ในองคื์กรได้้ถืูกคืวบคืุมแล้ะต่ิด้ต่ามให้อยู่์ในระด้ับคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับได้้ (Risk Appetite) ต่ล้อด้จนให้คืำ
แนะนำแก่คืณะกรรมการบริษัทัในการปลู้กฝ่งัวฒันธิรรมองคืก์รท้�คืำนงึถืงึคืวามเสิ้�ย์ง (Risk Culture) แล้ะการปฏิิบัต่ติ่ามวัฒนธิรรมองคืก์ร ทั�งน้� คืณะ
กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งยั์งทำหน้าท้�ทบทวนแล้ะให้คืวามเห็นเก้�ย์วกับนโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งเพื�อใหค้ืณะกรรมการบริษัทัพิจารณาอนุมตั่ ิรวม
ถืึงราย์งานคืวามเสิ้�ย์งท้�เกิด้ขึ�นใหม่ท้�อาจสิ่งผล้กระทบต่่อการด้ำเนินธิุรกิจ

2.1.2	 กิารบริหารจัดูกิารควิามเส่�ยง	-	แน์วิปรากิาร	3	ชุั้น์
บรษิัทัได้น้ำกรอบการกำกับด้แูล้ “แนวปราการ 3 ชีั�น” มาใช้ีเพื�อเพิ�มประสิทิธิิภัาพแล้ะต่รวจสิอบคืวามถูืกต่อ้งในแต่ล่้ะกระบวนการ ซึ�งเปน็คืวาม

ร่วมมือจากทุกหน่วย์งานภัาย์ในบริษััท ต่ั�งแต่่ระด้ับคืณะกรรมการบริษััทจนถืึงระด้ับปฏิิบัต่ิงาน อ้กทั�งย์ังใชี้ระบบการประเมินคืวามเสิ้�ย์งขององคื์กร 
(Corporate Risk Assessment) ท้�จัด้ทำขึ�นเพื�อประเมินคืวามเสิ้�ย์งในแต่่ล้ะกิจกรรมการด้ำเนินงานภัาย์ในองคื์กรโด้ย์หน่วย์งานเจ้าของคืวามเสิ้�ย์ง 
(Risk Owner) จะเป็นผู้ประเมิน จากนั�นหน่วย์งานท้�เฝ่้าระวังคืวามเสิ้�ย์ง (Risk Oversight) จะเป็นผู้ติ่ด้ต่ามแล้ะจัด้ทำราย์งาน เพื�อเสินอต่่อคืณะ
กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง แล้ะคืณะกรรมการบริษััท ในการกำหนด้กรอบนโย์บาย์ การทบทวนคืวามเพ้ย์งพอของนโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะ
ระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์งต่่อไป

ระบบกิารบริหารควิามเส่�ยงของบริษััทัประกิอบดู�วิย	6	ขั้น์ตอน์

การกำหนดวัตถุประสงค� การระบุป�จจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงการติดตามและประเมินผล

การรายงาน
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1.	 กิารกิำาหน์ดูวิัตถุประสงค์
การกำาหนดวัตถปุระสงค์หรอืเป้า

หมาย ท่ีสามารถวัดผลได้ ปฏิิบัติได้
จริง บนพ่�นฐานความเป็นจริง และมี
กำาหนดเวลาที่แน่นอน เพ่่อใช้ประกอบ
การระบปุจัจยัเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

2.	 กิารระบุปัจจัยเส่�ยง
การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้

เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลให้แผนงานท่ี
วางไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย โดยความเส่ียงอาจเกดิไดท้ั�ง
จากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

3.	 กิารประเมิน์ควิามเส่�ยง
การประเมิน “ระดับของโอกาส” ท่ี

จะเกิดความเส่ียงนั�นจะเกิดข้�น และ
ประเมิน “ระดับของผลกระทบ” หาก
ความเส่ียงนั�นเกดิข้�นจรงิ โดยใชเ้กณฑ์์
การประเมินทั�งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

4.	 กิารจัดูกิารควิามเส่�ยง
การกำาหนดมาตรการบริหาร

จัดการความเส่ียงสำาคัญ (Key risk) 
เพ่่อลดระดับของโอกาสและระดับของ
ผลกระทบจากการเกิดเหตกุารณ์เส่ียง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

5.	 กิารติดูตามและประเมิน์ผู้ล
การติดตามประสิทธิุ์ภาพของ

กระบวนการบริหารความเส่ียง  และ
การประเมินผลลัพธุ์์อย่างต่อเน้่อง

6.	 กิารรายงาน์
การรายงานผลการบรหิารความ

เส่ียงแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

ภาพื่รวิมของควิามเส่�ยงสำาคัญใน์กิารประกิอบธุรกิิจของบริษััทั

ปัจจัยเส่�ยงภายน์อกิ

การเม้อง เศรษฐกิจมหภาค สังคม สิ�งแวดล้อม  
กฎหมาย โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี

ควิามเส่�ยงทั่�สำาคัญต่อกิารดูำาเน์ิน์	
ธุรกิิจประกิัน์ชุ่วิิต

• คืวามเสิ้�ย์งด้้านคืวามเพ้ย์งพอของเงินกองทุน
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการแข่งขัน
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการปฏิิบัต่ิการ
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านผล้ิต่ภััณฑิ์
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการล้งทุน

     

ควิามเส่�ยงอ่�น์	ๆ	

ปัจจัยเส่�ยงภายใน์

บุคลากร กระบวนการทำางาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์์ 

• คืวามเสิ้�ย์งด้้านชีื�อเสิ้ย์ง
• คืวามเสิ้�ย์งภััย์คืุกคืามทางไซเบอร์
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านวัฒนธิรรมด้ิจิทัล้
• คืวามเสิ้�ย์งด้้านการเปล้้�ย์นแปล้งทางเทคืโนโล้ย์้

บรษิัทัใหค้ืวามสิำคืญัต่่อการบรหิารจดั้การปญัหาหรอืเหต่กุารณต์่า่ง ๆ  ท้�ไมค่ืาด้คืดิ้ ซึ�งอาจสิง่ผล้กระทบต่อ่บรษิัทัแล้ะผูม้ส้ิว่นได้เ้สิย้์ ซึ�งคืรอบคืล้มุ
การประเมินแนวโน้มการเกิด้ขึ�นของปัจจัย์ท้�อาจคุืกคืามการด้ำเนินธิุรกิจของบริษััท การบริหารจัด้การภัาวะวิกฤต่ิ ทั�งในชี่วงก่อน ระหว่าง แล้ะหล้ัง
การเกิด้เหตุ่การณ์ ต่ล้อด้จนระบุวิธิ้ป้องกันแล้ะบริหารจัด้การปัจจัย์ด้ังกล้่าว เพื�อให้บริษััทสิามารถืรับมือกับภัาวะวิกฤต่ิ ทั�งในชี่วงเริ�มต่้นแล้ะรวมถืึง
ชี่วงฟ้�นฟูได้้อย่์างม้ประสิิทธิิภัาพ ในปี 2564 บริษััทได้้ทบทวนกรอบการบริหารจัด้การเพื�อการรับมือในกรณ้เกิด้เหตุ่การณ์ฉุกเฉินท้�ไม่คืาด้คิืด้อย่์าง
ต่่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าบริษััทจะสิามารถืกู้คืืนกระบวนการสิำคืัญ (Critical Business Process) ให้สิามารถืกล้ับมาด้ำเนินการได้้อย์่างเป็นปกต่ิ 
ต่ามระด้บัการใหบ้รกิารท้�กำหนด้ไว ้เพื�อชีว่ย์ล้ด้ระด้บัคืวามรนุแรงของผล้กระทบท้�เกดิ้ขึ�นต่อ่หนว่ย์งานแล้ะองคืก์รได้ ้โด้ย์บรษิัทัใหค้ืวามสิำคืญัสิงูสิดุ้
กบักจิกรรมการให้บรกิารล้กูคืา้ ไปจนถึืงหนว่ย์งานสินับสินุนแล้ะผูท้้�เก้�ย์วข้องต่ล้อด้กระบวนการทำงานต่ามมาต่รฐานคืณุภัาพ ISO/IEC 27001:2013 
เรื�องการจัด้การคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ แล้ะมาต่รฐานคืุณภัาพ ISO 22301:2012 (UKAS) การรับรองระบบมาต่รฐานการบริหารคืวามต่่อ
เนื�องทางธิุรกิจ 
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2.1.3	 กิารปลูกิฝ่ังวิัฒน์ธรรมกิารดูำาเน์ิน์งาน์ทั่�คำาน์ึงถึงควิามเส่�ยง
บริษััทให้คืวามสิำคืัญกับการสิร้างวัฒนธิรรมขององคื์กรท้�ม้คืวามสิำคืัญกับการบริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งแล้ะปลู้กฝ่ังให้พนักงานทุกระด้ับร่วม

เป็นสิ่วนหนึ�งในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งในองคื์กร โด้ย์บริษััทได้้มอบหมาย์ให้คืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งในการปลู้กฝั่งวัฒนธิรรมองคื์กรท้�คืำนึง
ถืึงคืวามเสิ้�ย์ง (Risk Culture) ทั�วทั�งองคื์กร แล้ะกำกับดู้แล้ให้ม้การปฏิิบัต่ิต่ามวัฒนธิรรมองคื์กร โด้ย์บริษััทกำหนด้ให้การวางแผนบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 
การกำหนด้มาต่รการในการบริหารจัด้การเพื�อล้ด้หรือป้องกันคืวามเสิ้�ย์งคืวบคืู่ไปกับการจัด้ทำแผนธิุรกิจของหน่วย์งาน ต่ล้อด้จนได้้สิร้างชี่องทาง
สิำหรับการราย์งานคืวามเสิ้�ย์งแล้ะด้ำเนินโคืรงการรณรงคื์การต่ระหนักรู้ พัฒนาแล้ะอบรมบุคืล้ากรของบริษััททุกระด้ับอย์่างต่่อเนื�อง เพื�อให้ม้คืวาม
รู้คืวามเข้าใจ คืวามระมัด้ระวังแล้ะต่ระหนักถึืงคืวามเสิ้�ย์งท้�อาจจะเกิด้ขึ�นแล้ะม้ผล้กระทบต่่อทุกหน่วย์งานในองค์ืกร รวมถึืงผู้ม้ส่ิวนได้้ส่ิวนเสิ้ย์ทุก
ภัาคืสิ่วน

2.1.4	 กิารปลูกิฝ่ังวิัฒน์ธรรมดู�าน์ดูิจิทััล
การปรับเปล้้�ย์นรูปแบบในการด้ำเนินธิุรกิจแล้ะกระบวนการด้ำเนินงานขององคื์กรสิู่ย์ุคื Digital Disruption นอกจากการนำนวัต่กรรมด้ิจิทัล้มา

ใชีใ้นการกำหนด้แผนกล้ยุ์ทธิแ์ล้ะแผนธิรุกจิแล้ว้ บรษิัทัได้้ใหค้ืวามสิำคืญักบัพฤต่กิรรมของพนกังานท้�เปน็สิว่นหนึ�งท้�ทำเกดิ้การเปล้้�ย์นแปล้งไปสิูก่าร
เป็นองคื์กรย์ุคืด้ิจิทัล้ ซึ�งการผล้ักด้ันองคื์กรไปสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้ไม่เพ้ย์งแต่่เป็นการล้งทุนในอุปกรณ์ หรือเคืรื�องมือท้�ทันสิมัย์ แต่่การปลู้กฝ่ังวัฒนธิรรมด้้าน
ด้จิทัิล้ (Digital Culture) เปน็สิิ�งสิำคืญัท้�จะชีว่ย์ใหก้ารด้ำเนนิธิรุกจิไปสิูย่์คุืด้จิทิลั้ได้้ บรษิัทัจงึกำหนด้กล้ย์ทุธิแ์ล้ะแผนด้ำเนนิธิรุกจิด้า้นด้จิทิลั้ท้�ชัีด้เจน
แล้ะเหมาะสิม โด้ย์คืณะกรรมการจัด้การได้้อนุมัต่ิการจัด้ต่ั�ง BLA Synergy Team (BLAST) ซึ�งประกอบด้้วย์พนักงานท้�เป็นคืนรุ่นใหม่จากหล้าก
หล้าย์หน่วย์งาน ท้ม BLAST จะร่วมกันวิเคืราะห์ แล้ะริเริ�มโคืรงการท้�จะสิร้างคืวามเปล้้�ย์นแปล้งท้�ก่อให้เกิด้พล้ังคืวามคืิด้ แล้ะผล้กระทบเชีิงบวกใน
บริษััทได้้เป็นอย์่างด้้ โด้ย์ม้การนำแนวทางการทำงานเป็นท้ม (Agile) มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ม้คืวามรวด้เร็ว (Speed) เพื�อต่อบสินอง
นวัต่กรรมใหม่ (Innovation) แล้ะคืวามต่้องการของลู้กคื้า (Customer Centric) เพื�อเพิ�มโอกาสิทางธิุรกิจคืวบคืู่กับพัฒนากระบวนการบริหารคืวาม
เสิ้�ย์งท้�อาจจะเกิด้ขึ�น นอกจากน้� บริษัทัยั์งได้ป้รับกระบวนการภัาย์ในโด้ย์การนำแพล้ต่ฟอร์มมาใช้ีในการสินับสินุนกิจกรรมต่า่ง ๆ  ในองค์ืกร อาทิเช่ีน 
การอบรมผ่านระบบ E-Learning แล้ะ การประชีุมออนไล้น์ เป็นต่้น เพื�อคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ในการใช้ีทรัพย์ากรสิารสินเทศ บริษััทได้้จัด้ให้ม้การ
อบรมส่ิงเสิรมิการต่ระหนกัรูค้ืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศแล้ะภัยั์คุืกคืามทางไซเบอร์กบับุคืล้ากรในองค์ืกรอย่์างเปน็ประจำคืวบคืูไ่ปกับการด้ำเนนิ
งานด้้านด้ิจิทัล้

2.2	 ปัจจัยควิามเส่�ยงต่อกิารดูำาเน์ิน์ธุรกิิจของบริษััทั
บริษััทให้คืวามสิำคืัญของการบริหารคืวามเสิ้�ย์งองคื์กร โด้ย์จัด้ให้ม้การบริหารจัด้การแล้ะการคืวบคืุมภัาย์ในของกิจกรรม หรือกระบวนการ 

ต่่าง ๆ เพื�อล้ด้ทั�งโอกาสิท้�จะทำให้เกิด้คืวามเสิ้ย์หาย์ แล้ะเพื�อล้ด้ผล้กระทบท้�อาจจะเกิด้ขึ�นให้อยู่์ในระด้ับท้�บริษััทย์อมรับได้้หรือบริษััทได้้รับผล้กระ
ทบน้อย์ท้�สิุด้ โด้ย์แนวทางในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งบริษััทได้้ประเมินคืวามเสิ้�ย์งทั�งจากปัจจัย์ภัาย์ในแล้ะภัาย์นอก ประจำปี 2564 ด้ังน้�

2.2.1	 ควิามเส่�ยงจากิภาวิะเศรษัฐกิิจ
เศรษัฐกิจไทย์ในป ี2564 การส่ิงออกแล้ะจำนวนนกัทอ่งเท้�ย์วย์งัเปน็ปจัจัย์ขับเคืล้ื�อนเศรษัฐกิจประเทศ ด้า้นการใช้ีจา่ย์ในประเทศของภัาคืเอกชีน

ทั�งการบรโิภัคืแล้ะการล้งทนุ รวมถืงึการใชีจ้า่ย์ของภัาคืรฐักย็์งัมบ้ทบาทสิำคืญัในการกระตุ่น้เศรษัฐกจิ ด้า้นเสิถ้ืย์รภัาพเศรษัฐกจิ อตั่ราเงนิเฟอ้ทั�วไป
ปรบัเพิ�มขึ�นต่ามราคืาต้่นทุนสินิค้ืาท้�ได้ร้บัผล้กระทบ ขณะท้�ราคืาในหมวด้พลั้งงานอยู่์ในระดั้บสิงูต่ามราคืาน�ำมันในต่ล้าด้โล้ก ขณะท้�ราย์ได้ป้ระชีาชีน
ล้ด้ล้ง โด้ย์ด้ัชีน้ชี้�วัด้เศรษัฐกิจด้ังกล้่าวได้้รับผล้กระทบจากการแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืวิด้-19 ท้�ม้ต่ล้อด้ทั�งปีนั�น สิ่งผล้กระทบต่่อธิุรกิจทั�งทางต่รง
แล้ะทางออ้ม อย์า่งไรกต็่ามบรษิัทัได้้จดั้ทำแผนธิรุกจิท้�ได้้จำล้องสิถืานการณท์้�อาจเกดิ้ขึ�นเพื�อการจดั้การคืวามเสิ้�ย์งของบรษิัทัใหบ้รรล้ตุ่ามเปา้หมาย์
แล้ะวัต่ถืุประสิงคื์หล้ักขององคื์กร ต่ล้อด้จนให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์แล้ะสิอด้คืล้้องต่ามแนวทางมาต่รฐานสิากล้เป็นหล้ักการ 

2.2.2	 ควิามเส่�ยงดู�าน์กิารแข่งขัน์
จากสิภัาวะแวด้ล้้อมการด้ำเนินธิุรกิจในปัจจุบันการแข่งขันจากการนำเทคืโนโล้ย์้ใหม่ ๆ มาใชี้เพื�องานการบริการลู้กคื้าให้สิามารถืเข้าถืึงได้้ทุก

ท้�ทุกเวล้า ไม่ใชี่เพ้ย์งเป็นกล้ย์ุทธิ์ท้�จะต่อบสินองคืวามต่้องการ หรือ อำนวย์คืวามสิะด้วกเพ้ย์งอย์่างเด้้ย์ว การสิร้างประสิบการณ์ท้�ด้้ในการใชี้บริการ
ก็เป็นอ้กปัจจัย์ท้�บริษััทให้คืวามสิำคืัญ ทั�งด้้านงานบริการเพื�อการเสินอขาย์แล้ะบริการหล้ังการขาย์ หรือ การบริการกรมธิรรม์ บริษััทต่ระหนักถืึงการ
เปล้้�ย์นแปล้งในปจัจัย์ดั้งกล้า่วแล้ะให้คืวามสิำคืญัอย่์างต่อ่เนื�องโด้ย์ได้จั้ด้ทำแผนธิรุกิจท้�กำหนด้ทศิทางของแผนธิรุกิจให้มก้ารปรับปรุงแล้ะทบทวน
การนำเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศแล้ะดิ้จทิลั้ใหเ้ปน็สิว่นหนึ�งในการขับเคืล้ื�อนองคืก์ร รวมถึืงกำหนด้มาต่รการแล้ะแผนบริหารคืวามเสิ้�ย์งรองรบัไวล้้ว่งหนา้
ต่ามสิถืานการณ์ ให้สิามารถืปรับเปล้้�ย์นกล้ย์ุทธิ์ต่่าง ๆ ท้�ใชี้ในการด้ำเนินธิุรกิจได้้  ทั�งการพัฒนาระบบงาน กระบวนการให้บริการด้้านต่่าง ๆ รวมถืึง
การบริหารชี่องทางการขาย์ การพัฒนาแบบประกันใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มศักย์ภัาพในการแข่งขันของบริษััท

83แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



2.2.3		 ควิามเส่�ยงดู�าน์กิารประกิัน์ภัย
คืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์ ม้ปัจจัย์เสิ้�ย์งในหล้าย์ด้้านท้�เก้�ย์วข้องแล้ะอาจสิ่งผล้กระทบต่่อคืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์ของบริษััท ได้้แก่

2.2.3.1 ค่วามูเสี�ยงด้านการปัระกันภัย เป็ันค่วามูเสี�ยงทีุ�เกิดจากการทีุ�อัต่ราการต่าย อัต่ราการเจ็บป่วย์ อัต่ราการขาด้อายุ์ การเวนคืืน
กรมธิรรม์ หรืออัต่ราคื่าใชี้จ่าย์ท้�เก้�ย์วข้องท้�เกิด้ขึ�นจริงเบ้�ย์งเบนไปจากข้อสิมมต่ิฐานท้�ใชี้ในการกำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์  การพิจารณารับประกัน
ภััย์ รวมถืึงการคืำนวณเงินสิำรองประกันภััย์  โด้ย์อาจจะทำให้เกิด้ผล้กระทบทางล้บกับผล้การด้ำเนินงานของบริษััท ด้ังนั�น บริษััทจึงด้ำเนินการให้ม้
การบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์อย์่างเหมาะสิม ต่ั�งแต่่การพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันภััย์  โด้ย์ม้คืณะทำงานพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์  ซึ�งม้หน้าท้�ใน
การสิร้างแนวคืิด้แล้ะพัฒนาสิินคื้าให้เป็นไปต่ามคืวามต่้องการของกลุ้่มลู้กคื้าเป้าหมาย์  กำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกันท้�เหมาะสิมแล้ะสิอด้คืล้้องกับ
กล้ย์ทุธิใ์นการด้ำเนนิงานภัาย์ใต่ก้รอบนโย์บาย์บรหิารคืวามเสิ้�ย์งของบรษิัทั  รวมถืงึการต่ั�งเงนิสิำรองประกนัภััย์แล้ะเงนิกองทนุต่ามระด้บัคืวามเสิ้�ย์ง
ให้อย์ู่ในระด้ับท้�เพ้ย์งพอแล้ะสิูงกว่าเกณฑิ์ท้�กฎหมาย์กำหนด้อ้กด้้วย์ เพื�อให้มั�นใจว่าบริษััทสิามารถืรองรับคืวามเสิ้�ย์งท้�อาจจะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ได้้  

2.2.3.2 ค่วามูเสี�ยงจากอัต่ราดอกเบี�ยอยู่ในระดับต่�ำยาวนาน เป็นคืวามเสิ้�ย์งจากภัาวะอัต่ราด้อกเบ้�ย์ล้ด้ล้งแล้ะอยู่์ในระดั้บต่�ำกระทบต่่อ
คืวามสิามารถืในการทำกำไร แล้ะการพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ ซึ�งอัต่ราด้อกเบ้�ย์เป็นหนึ�งในสิมมต่ิฐานหล้ักของการกำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกัน
ชีว้ติ่ การประเมนิมลู้คืา่หน้�สินิเงนิสิำรองของสิญัญาประกนัภััย์  แล้ะประเมนิเงนิกองทนุต่ามระด้บัคืวามเสิ้�ย์ง คืวามเสิ้�ย์งจากภัาวะอตั่ราด้อกเบ้�ย์อย์ู่
ในระด้ับต่�ำเป็นเวล้านานจะสิ่งผล้กระทบต่่อคืวามสิามารถืในการจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์ต่ามท้�ระบุไว้ในสิัญญาประกันภััย์ การรักษัาระด้ับผล้กำไร การ
ด้ำรงเงินกองทุน รวมถืึงการบริหารจัด้การคืวามสิอด้คืล้้องของสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 

บริษััทบริหารคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์จัด้ต่ั�งคืณะทำงานบริหารเงินกองทุนเพื�อต่ิด้ต่าม ประเมิน แล้ะราย์งานปัจจัย์เสิ้�ย์งแล้ะด้ัชีน้ชี้�วัด้คืวามเสิ้�ย์ง (KRI : 
Key Risk Indicators) อย่์างใกล้้ชิีด้ รวมถึืงการทบทวนแล้ะปรับแผนการล้งทุนต่ามสิถืานการณ์ ได้้แก่ การบริหาร Asset Allocation การบริหาร 
Duration Gap คืวบคืู่ไปกับการรักษัาระดั้บผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนให้อยู่์ในระดั้บท้�ย์อมรับได้้  อ้กทั�งยั์งม้การทบทวนการกำหนด้ราคืาของ
ผล้ิต่ภััณฑ์ิให้เหมาะสิมกับต่้นทุนของบริษััทในปัจจุบันอย่์างสิม�ำเสิมอ ทั�งน้� ย์ังเพิ�มประสิิทธิิภัาพการบริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะการติ่ด้ต่ามด้้วย์ระบบ
สิัญญาณเต่ือนภััย์ล้่วงหน้า (Early Warning System) การวิเคืราะห์คืวามอ่อนไหว (Sensitivity Test)  แล้ะการทด้สิอบภัาวะวิกฤต่ (Stress Test) 
ของปัจจัย์เสิ้�ย์งหล้ัก

2.2.3.3 ค่วามูเสี�ยงดา้นสภาพื้ค่ลอ่ง คือื คืวามเสิ้�ย์งท้�บริษัทัอาจได้ร้บัคืวามเสิย้์หาย์อนัสิบืเนื�องมาจากการท้�บริษัทัไมส่ิามารถืเปล้้�ย์นสินิทรพัย์์
เป็นเงินสิด้ แล้ะ/หรือไม่สิามารถืจัด้หาเงินทุนได้้เพ้ย์งพอต่ามคืวามต่้องการแล้ะทันต่่อเวล้าท้�จะต่้องนำไปชีำระภัาระผูกพันได้้เมื�อคืรบกำหนด้  รวม
ถืึงการด้ำเนินกิจกรรมทั�งในภัาวะปกติ่แล้ะภัาวะวิกฤติ่ ทั�งน้� บริษััทม้การคืวบคุืมคืวามเสิ้�ย์งจากการขาด้สิภัาพคืล่้องโด้ย์การรักษัาระดั้บของเงินสิด้
แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ให้เพ้ย์งพอต่่อการด้ำเนินงานของบริษััท แล้ะได้้จัด้ทำแผนกระแสิเงินสิด้ Cash Flow Management แล้ะแผนบริหาร
เงนิทนุ  รวมถืงึม้การวเิคืราะหอ์ัต่ราสิ่วนสิภัาพคืล้่อง (Liquidity Ratio) ในการคืวบคืุมคืวามเสิ้�ย์งด้้านสิภัาพคืล้่อง เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษััทม้การบรหิาร
สิภัาพคืล้่องอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ

2.2.3.4 ค่วามูเสี�ยงด้านการพื้ิจารณารับปัระกันภัย เป็นคืวามเสิ้�ย์งท้�อาจเกิด้ขึ�นจากการประเมินคืวามเสิ้�ย์งไม่เหมาะสิมในการพิจารณารับ
ประกัน  ทั�งน้� บริษััทม้การบริหารคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์กำหนด้แนวทางในการพิจารณารับประกันภััย์ทั�งท้�เก้�ย์วกับสุิขภัาพ แล้ะปัจจัย์เสิ้�ย์งท้�ไม่เก้�ย์วกับ
สิขุภัาพท้�เปน็มาต่รฐานต่ามแบบประกนัภััย์ ได้แ้ก่ อายุ์ ซึ�งมปั้จจยั์เสิ้�ย์งเพิ�มขึ�นในสิว่นของอาย์เุฉล้้�ย์ของประชีากรท้�ย์นืย์าวขึ�น การพิจารณาต่ามเพศ 
อาชี้พ เพื�อเป็นปัจจัย์ประกอบการพิจารณารับประกันภััย์ รวมถืึง การพิจารณาสิ่งประกันภััย์ต่่อไปย์ังผู้รับประกันภััย์ต่่อท้�ม้คืวามมั�นคืงทางการเงิน 
เพื�อล้ด้คืวามเสิ้�ย์งจากการรับภัาระการจ่าย์คื่าสิินไหมท้�ไม่คืาด้คืิด้แล้ะม้มูล้คื่าสิูง  แล้ะเพื�อเป็นการเพิ�มศักย์ภัาพในการรับประกันภััย์ของบริษััท 

2.2.4	 ควิามเส่�ยงทัางกิารเงิน์
2.2.4.1 ค่วามูเสี�ยงจากอัต่ราดอกเบี�ยผันผวน หมาย์ถืึง คืวามเสิ้�ย์งท้�ราย์ได้้ด้อกเบ้�ย์จากการล้งทุนแล้ะมูล้คื่าของเงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 

จะเปล้้�ย์นแปล้งไป เนื�องจากการเปล้้�ย์นแปล้งของอัต่ราด้อกเบ้�ย์ในต่ล้าด้ บริษััทม้คืวามเสิ้�ย์งจากอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�สิำคัืญอันเก้�ย์วเนื�องกับเงินฝ่าก
สิถืาบนัการเงนิ เงินล้งทุนในหลั้กทรพัย์์แล้ะเงินให้กู้ทั�งน้�บรษิัทัมก้ารบริหารคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์คืำนงึถืงึคืวามเสิ้�ย์งจากการล้งทนุคืวบคืูก่บัคืวามเหมาะสิม 
ของผล้ต่อบแทนจากการล้งทุนนั�น

2.2.4.2 ค่วามูเสี�ยงจากค่วามูผันผวนของราค่าต่ลาด หมาย์ถืึง คืวามเสิ้�ย์งจากการเปล้้�ย์นแปล้งราคืาของสิินทรัพย์์ล้งทุนแล้ะอัต่รา 
แล้กเปล้้�ย์น เปน็ต่น้ ซึ�งเปน็คืวามเสิ้�ย์งท้�กระทบต่อ่ราย์ได้จ้ากการล้งทนุแล้ะเงนิกองทนุของบรษิัทั โด้ย์บรษิัทัได้บ้รหิารจดั้การใหม้ลู้คืา่คืวามเสิ้�ย์งนั�น
อยู่์ในระด้บัไมเ่กนิเงนิกองทนุรองรบัคืวามเสิ้�ย์งท้�จดั้สิรรไวต้่ามแผนธิรุกจิ โด้ย์บรษิัทัมค้ืวามเสิ้�ย์งจากคืวามผนัผวนของต่ล้าด้อยู่์ในระด้บัท้�ย์อมรบัได้้
แล้ะเมื�อรวมกับคืวามเสิ้�ย์งประเภัทอื�นแล้้ว บริษััทย์ังม้ฐานะเงินกองทุนท้�เข้มแข็งแล้ะสิูงกว่าท้�กฎหมาย์กำหนด้
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2.2.4.3 ค่วามูเสี�ยงจากค่วามูผนัผวนของของอตั่ราแลกเปัลี�ยนเงนิต่ราต่า่งปัระเทุศ เปน็คืวามเสิ้�ย์งจากอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นท้�สิำคัืญอนัเก้�ย์ว
เนื�องกับการล้งทุนในพันธิบัต่รแล้ะหน่วย์ล้งทุนท้�เปน็สิกุล้เงินต่่างประเทศ ทั�งน้�บริษัทัได้ท้ำสัิญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่า่งประเทศแล้ะสัิญญาซื�อขาย์
เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้าเพื�อใชี้เป็นเคืรื�องมือในการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

2.2.4.4 ค่วามูเสี�ยงต่อ่การลงทุุนของผูถ้อ้หุ้ลักทุรัพื้ย ์เป็นคืวามเสิ้�ย์งจากคืวามไม่แนน่อนของผล้ต่อบแทนท้�ผูล้้งทุนจะได้รั้บจากการถืือคืรอง
หล้ักทรัพย์์หรือหุ้นของบริษััท ได้้แก่ 

- ราค่าหุุ้น้ของบรษิทัุทีุ�อาจจะเปัลี�ยนแปัลงเพื้ิ�มูข้�นหุ้รอ้ลดลงอยา่งผนัผวน ซึ�งขึ�นอยู่์กับหล้าย์ปัจจัย์โด้ย์บางปัจจัย์บรษิัทัไม่สิามารถื
คืวบคืุมได้้ เชี่น  ภัาวะเศรษัฐกิจ การเปล้้�ย์นแปล้งกฎข้อบังคืับ หรือเงื�อนไขต่่าง ๆ ของหน่วย์งานกำกับดู้แล้ธิุรกิจ การเกิด้ภัาวะวิกฤต่ 
เชี่น การระบาด้ของโรคืติ่ด้เชีื�อไวรัสิโคืวิด้-19 วิกฤต่ทางการเงิน เป็นต้่น ปัจจัย์ดั้งกล่้าวอาจทำให้ราคืาหุ้นล้ด้ล้งต่�ำกว่าราคืาท้�ผู้ล้งทุน
ซื�อ แล้ะ/หรอื สิงูกวา่ราคืาหุ้นท้�ผูล้้งทุนขาย์ ทำให้ผูล้้งทุนอาจจะมค้ืวามเสิ้�ย์งจากคืวามไม่แนน่อนของผล้ต่อบแทนท้�ผูล้้งทุนจะได้ร้บัไม่
เป็นไปต่ามท้�คืาด้หวัง ทั�งน้� เพื�อไม่ให้กระทบต่่อผู้ถืือหุ้น บริษััทได้้ให้ข้อมูล้ผล้ประกอบการ สิาระสิำคืัญแล้ะล้ักษัณะท้�เป็นลั้กษัณะ
เฉพาะของการประกอบธิุรกิจประกันชี้วิต่แก่ผู้ล้งทุนผ่านชี่องทางต่่าง ๆ อย์่างต่่อเนื�องด้้วย์

- ค่วามูเสี�ยงจากการจ่ายเงินปัันผลไมู่เปั็นไปัต่ามูทุี�ผู้ลงทุุนค่าดหุ้วัง ซึ�งขึ�นอยู่์กับปัจจัย์ท้�เก้�ย์วข้อง อาทิ ผล้การด้ำเนินงาน หลั้ก
เกณฑิ์แล้ะนโย์บาย์ของหน่วย์งานกำกับดู้แล้ธิุรกิจ เป็นต่้น ซึ�งหากปัจจัย์ดั้งกล้่าวส่ิงผล้กระทบต่่อคืวามสิามารถืในการจ่าย์เงินปันผล้
ประจำปี แล้ะ/หรอืเงนิปนัผล้ระหวา่งกาล้ บรษิัทัอาจจะมค้ืวามเสิ้�ย์งในการด้ำรงเงินกองทนุหากจา่ย์เงินปนัผล้ในอตั่ราปกต่ ิเปน็เหตุ่ให้
บริษััทอาจไม่ได้้รับการอนุมัต่ิให้จ่าย์เงินปันผล้ หรือ จ่าย์เงินปันผล้ได้้ในอัต่ราท้�ต่�ำกว่านโย์บาย์ท้�บริษััทกำหนด้ท้�ไม่ต่�ำกว่าร้อย์ล้ะ 25 
ของกำไรสิุทธิิ

ทั�งน้� บรษิัทัมก้ารบรหิารคืวามเสิ้�ย์งด้า้นการล้งทนุของผูถื้ือหล้กัทรพัย์์ โด้ย์มก้ารด้ำเนนิธิรุกจิแล้ะการกำหนด้นโย์บาย์บรหิารคืวามเสิ้�ย์งด้้านการ
เงนิแล้ะด้า้นอื�น ๆ  อย์า่งม้ประสิิทธิภิัาพ  รวมถืงึม้การต่ิด้ต่าม สิภัาวะเศรษัฐกจิ กฎเกณฑิ ์ขอ้บงัคืบั  นโย์บาย์ของหนว่ย์งานกำกบัแล้ะหนว่ย์งานอื�นๆ 
ท้�เก้�ย์วข้องอย์่างใกล้้ชีิด้ เพื�อให้บริษััทสิามารถืเต่ร้ย์มการ ปรับต่ัว แล้ะ/หรือเปล้้�ย์นแปล้ง ได้้อย์่างรวด้เร็วแล้ะทันต่่อสิถืานการณ์ต่่าง ๆ เพื�อให้มั�นใจ
ได้้ว่าบริษััทจะม้ฐานะการเงินท้�แข็งแกร่งแล้ะมั�นคืง แล้ะสิามารถืทำให้ผู้ล้งทุนม้โอกาสิได้้รับผล้ต่อบแทน/ระด้ับเงินปันผล้ท้�ด้้แล้ะสิม�ำเสิมอ 

2.2.5	 ควิามเส่�ยงดู�าน์เทัคโน์โลย่สารสน์เทัศและกิารรับม่อภัยคุกิคามทัางไซเบอร์
จากการเกิด้ขึ�นของนวัต่กรรมดิ้จทิลั้ ท้�นำมาสิู ่Digital Disruption สิง่ผล้กระทบทุกภัาคืส่ิวนในวงกว้าง รวมถึืงธิรุกจิประกันชีว้ติ่เป็นอก้หนึ�งธิรุกจิ

ท้�ม้สิ่วนท้�ได้้รับผล้กระทบ แล้ะต่้องม้การเปล้้�ย์นแปล้งแล้ะการปรับต่ัว โด้ย์การนำแพล้ต่ฟอร์มมาใชี้ในการสินับสินุนกิจกรรมต่่าง ๆ อาทิเชี่น การให้
บริการแล้ะให้คืำปรึกษัาแก่ลู้กคื้า การบริการกรมธิรรม์แก่ลู้กคื้าแล้ะคืู่คื้า ไม่ว่าจะเป็นต่ัวแทน นาย์หน้า แล้ะโรงพย์าบาล้คืู่สิัญญา เป็นต่้น ผ่านชี่อง
ทางออนไล้นบ์นแพล้ต่ฟอรม์โซเชีย้์ล้มเ้ด้ย้์ รวมถืงึ การพฒันาแอปพล้เิคืชีนัท้�ชีว่ย์สินบัสินนุคืวามสิะด้วกสิบาย์ ล้ด้ระย์ะเวล้าในการทำธิรุกรรมระหวา่ง
กัน เพื�อให้ประสิบการณ์ในการเข้าใชี้บริการของลู้กคื้าเกิด้ประสิิทธิิภัาพแล้ะม้คืวามพึงพอใจสิูงสิุด้ ทั�งน้� บริษััทม้คืวามต่ระหนักรู้ด้้านคืวามมั�นคืง
ปล้อด้ภััย์ในการใชี้ทรัพย์ากรสิารสินเทศ แล้ะการรับมือภััย์คืุกคืามทางไซเบอร์ เพื�อให้บริษััทปฏิิบัต่ิงานเป็นไปต่ามกฎข้อบังคืับของหน่วย์งานกำกับ
ดู้แล้ธุิรกิจ แล้ะพระราชีบัญญัต่ิการรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 บริษััทได้้กำหนด้โคืรงสิร้างการบริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งด้ัง
กล้่าว ม้การจัด้ต่ั�งคืณะกรรมการรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ โด้ย์บทบาทหน้าท้�หลั้กคืือจัด้ทำกรอบนโย์บาย์ แผนการ
บริหารจัด้การ แนวปฏิิบัต่ิในการบริหารจัด้การ ต่ิด้ต่ามแล้ะราย์งานต่่อคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งอย่์างสิม�ำเสิมอ นอกจากน้�เป็นอ้กหนึ�งปีท้�
บรษิัทัยั์งคืงได้้รบัรองระบบมาต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื�องการจดั้การคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ (Information Security Management 
System (ISMS)) อ้กด้้วย์

2.2.6	ควิามเส่�ยงดู�าน์กิารปฏิิบัติตามกิฎหมายและกิารกิำากิับดููแลธุรกิิจ	
ปท้ี�ผา่นมาบริษัทัมก้ารติ่ด้ต่ามการเปล้้�ย์นแปล้งของกฎหมาย์ กฎเกณฑ์ิ รวมทั�งการกำกับดู้แล้จากหน่วย์งานภัาคืรัฐ โด้ย์บริษัทัมก้ารเต่รย้์มการ

แล้ะปรับกระบวนการภัาย์ในเพื�อพร้อมรับการบังคืับใชี้กฎหมาย์ใหม่ ๆ ได้้แก่  พระราชีบัญญัต่ิคืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ พ.ศ.2562  ซึ�งในปีท้�ผ่าน
มา บริษััทได้้ม้การเต่ร้ย์มคืวามพร้อมทั�งด้้านระบบงาน บุคืล้ากร แล้ะกระบวนการทำงานเพื�อให้บริษััทม้การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ให้เป็นไปต่าม
การบังคัืบใช้ีของกฎหมาย์ รวมถึืง พระราชีบัญญัต่กิารรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 ท้�มก้ารจัด้ต่ั�งคืณะกรรมการท้�เก้�ย์วข้องเพื�อ
จัด้ทำกรอบนโย์บาย์ แผนบริหารจัด้การ การคืวบคืุมต่ิด้ต่ามแล้ะการราย์งานผล้ ในสิ่วนของกฎหมาย์ กฎเกณฑิ์ แล้ะข้อบังคืับท้�เก้�ย์วข้องกับการเงิน 
ได้แ้ก ่มาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิ IFRS เปน็ต่น้ ท้�มก้ารศกึษัาผล้กระทบเต่รย้์มคืวามพรอ้มเรื�องระบบแล้ะแบบจำล้องใหเ้ปน็ไปต่ามกฎหมาย์
ท้�จะบังคืับใชี้ในอนาคืต่
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กิรุงเทัพื่ประกิัน์ชุ่วิิต

ขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
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3.	กิารขับเคล่�อน์ธุรกิิจเพื่่�อควิามยั�งย่น์
3.1	 น์โยบายและเป้าหมายกิารจัดูกิารดู�าน์ควิามยั�งย่น์

กว่า 70 ปี ท้�บริษััทได้้มุ่งมั�นสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงินให้แก่ประชีาชีนมาโด้ย์ต่ล้อด้ จนถืึงวันน้�ท้�เป็นย์ุคืสิมัย์แห่งคืวามเปล้้�ย์นแปล้งอย์่าง
รวด้เรว็ (Disruptive Era) บรษิัทัย์งัคืงเด้นิหนา้ปรบัต่วัเต่รย้์มพรอ้มอยู่์เสิมอ เพราะเราเชีื�อวา่คืวามมั�นคืงเปน็สิิ�งท้�ต่อ้งสิรา้งอย์า่งต่อ่เนื�อง เพื�อใหล้้กูคืา้
ทุกคืนมั�นใจได้้ว่าเราจะมุ่งไปสิู่การเต่ิบโต่อย์่างย์ั�งย์ืนด้้วย์กัน 

บริษััทมุ่งมั�นในการพัฒนาธุิรกิจให้เจริญเต่ิบโต่บนรากฐานท้�มั�นคืงทั�งในด้้านเศรษัฐกิจ สิังคืม แล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม การสินับสินุนคืวามรู้ด้้านการ
วางแผนทางการเงนิให้แก่ประชีาชีนทุกกลุ้ม่ การนำเสินอผลิ้ต่ภัณัฑ์ิแล้ะบริการท้�สิามารถืสิร้างคืวามมั�นคืงให้คืรอบคืรัว ต่ล้อด้จนการส่ิงเสิริมการเข้า
ถืงึบรกิารทางการเงนิผ่านด้จิทิลั้แพล้ต่ฟอรม์ ซึ�งจะมส่้ิวนชีว่ย์ผล้กัด้นัใหส้ิงัคืมไทย์เขา้สิูส่ิงัคืมไรเ้งนิสิด้ต่ามนโย์บาย์ของรฐับาล้แล้ะกระแสิการงด้ใชี้
เงินสิด้เนื�องจากโรคืระบาด้โคืวิด้-19

ยุทัธศาสตร์ดู�าน์ควิามยั�งย่น์
จากพฤติ่กรรมของผูบ้ริโภัคืท้�เปล้้�ย์นแปล้งไปอันเนื�องจากปัจจยั์ด้า้นประชีากรศาสิต่ร์ ด้า้นเศรษัฐกิจ ด้า้นสัิงคืม แล้ะคืวามก้าวหน้าทางเทคืโนโล้ย้์ 

บริษััทจึงมุ่งพัฒนาด้้านผลิ้ต่ภััณฑ์ิแล้ะด้้านบริการรวมถึืงแพล้ต่ฟอร์มเพื�อเชีื�อมต่่อกับลู้กคื้า รวมถึืงตั่วแทนประกันช้ีวิต่ ท้�ปรึกษัาทางการเงิน แล้ะ
พันธิมิต่รทางการคื้า เพื�อสิร้างประสิบการณ์แล้ะคืวามสัิมพันธิ์แบบบูรณาการ แล้ะเพื�อการต่่อย์อด้ท้�จะนำไปสิู่ประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของทุกภัาคืสิ่วนใน
สิังคืม  ต่ั�งแต่่ปี 2562 บริษััทได้้ประกาศการเป็นองคื์กรแห่งการเปล้้�ย์นแปล้ง (Change Organization) เพื�ออนาคืต่ท้�ย์ั�งย์ืน ภัาย์ใต่้โคืรงการย์กระด้ับ
คืุณภัาพแล้ะมาต่รฐานการบริการ ท้�ม้เป้าหมาย์สิูงสิุด้ในการเป็นผู้นำด้้านการสิร้างคืวามมั�นคืงให้กับพ้�น้องประชีาชีนชีาวไทย์ แล้ะไปสิู่การม้สิ่วน
ชี่วย์สิร้างคืวามมั�นคืงให้แก่ระบบเศรษัฐกิจของประเทศ

บรษิัทัเชีื�อมั�นวา่ย์ทุธิศาสิต่รด์้งักล้า่วจะเสิรมิสิรา้งกระบวนการด้ำเนนิงานแล้ะวฒันธิรรมองคืก์รใหมท่้�พนกังาน ต่วัแทนประกนัชีว้ติ่แล้ะท้�ปรกึษัา
ทางการเงนิปฏิิบตั่หินา้ท้�แล้ะใหบ้รกิารอย์า่งรวด้เรว็ มป้ระสิทิธิิภัาพอย์า่งมอือาชีพ้ในวงกวา้งมากยิ์�งขึ�น  ด้ว้ย์การนำเทคืโนโล้ย้์ใหม ่ๆ  มาใชีส้ินบัสินนุ
งาน สิร้างการเต่ิบโต่ต่่อเนื�องอย์่างย์ั�งย์ืนให้แก่ผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ทุกกลุ้่ม

กิระบวิน์กิารเปล่�ยน์ผู้่าน์องค์กิรของบริษััทั
การเปล้้�ย์นแปล้งอย์่างรวด้เร็วของคืวามก้าวหน้าทางเทคืโนโล้ย์้ สิภัาวะการแข่งขัน แล้ะสิภัาพแวด้ล้้อมภัาย์นอกอื�น ๆ ทำให้บริษััทต่้องพัฒนา

ปรับปรุงโคืรงสิร้างแล้ะรูปแบบการทำงานภัาย์ในองคื์กรอย์่างสิม�ำเสิมอ โด้ย์ม้กรอบระย์ะเวล้าด้ำเนินงาน 3 ปี (2565 - 2568) มุ่งเน้นการปรับปรุง
รากฐานขององคืก์ร คืวบคืูก่บัการปรบัเปล้้�ย์นโคืรงสิรา้งทางธิรุกจิท้�มุง่เนน้การขย์าย์ชีอ่งทางจดั้จำหนา่ย์  แล้ะคืวามหล้ากหล้าย์ของสินิคืา้แล้ะบรกิาร 
แล้ะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิด้ประสิิทธิิภัาพสิูงสิุด้

การพัฒนารากฐานองค�กรเพ�่อเพ��ม
ข�ดความสามารถในการแข�งขัน
อย�างยั่งยืนในระยะยาว

• บร�การที่ยึดลูกค�าเป�นศูนย�กลาง
• แผนระยะยาวในการสร�างแพลตฟอร�มดิจ�ทัล
   และกระบวนการอัตโนมัติ
• การกำกับดูแลและบร�หารความเสี่ยงที่ดี
• คุณภาพและทัศนคติของบุคคลากร
• โครงสร�างและการจัดการที่คล�องตัว
• การมีส�วนร�วมในการส�งเสร�มสังคม

การเพ��มผลิตภัณฑ�และช�องทางขายขาย
การเพ��มผลิตภัณฑ�และช�องทางขายโดยมี
เป�าประสงค�หลัก ดังนี้

• สร�างความสมดุลเพ�่อการเติบโตระยะยาว
• เพ��มโอกาสในการเข�าถึงผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต 
  ที่ตอบสนองความต�องการในการวางแผน
  การเง�นของประชาชนทุกกลุ�ม

การก�าวสู�ยุคดิจ�ทัลการปรับตัว
เข�าสู�ยุคดิจ�ทัลโดยมีเป�า
ประสงค�หลัก ดังนี้

• อำนวยความสะดวกในการให�บร�การ
• ลดต�นทุนการให�บร�การ
• ลดการใช�ทรัพยากรกระดาษ
• ขยายฐานลูกค�าผ�านช�องทางใหม�
• สร�างความผูกพันกับองค�กร

การพัฒนารากฐานองค�กร การเพ��มผลิตภัณฑ�และช�องทางขาย การก�าวสู�ยุคดิจ�ทัล
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3.2	 กิารจัดูกิารผู้ลกิระทับต่อผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ยใน์ห่วิงโซ่คุณค่าของธุรกิิจ

3.2.1	 กิารวิิเคราะห์ผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ยใน์ห่วิงโซ่คุณค่าของธุรกิิจ
บริษััทม้จุด้มุ่งหมาย์ท้�จะเป็นบริษััทประกันชี้วิต่ท้�สิามารถืสิ่งผ่านประสิบการณ์ แล้ะสิร้างคืวามรู้สิึกด้้ ๆ ผ่านการพัฒนาบริการท้�คืรอบคืลุ้มทุก

ด้า้นสิำหรบัล้กูค้ืาทกุคืน รวมถืงึผูม้ส้ิว่นได้เ้สิย้์ทกุภัาคืสิว่น ด้ว้ย์การด้ำเนนิธิรุกจิต่ั�งแต่่ต่น้น�ำจนถืงึปล้าย์น�ำ ท้�ต่ระหนกัถืงึคืวามรบัผดิ้ชีอบแล้ะบทบาท
ต่อ่ผูม้ส่้ิวนได้้เสิย้์จากสินิค้ืาแล้ะบริการเพื�อต่อบสินองต่อ่คืวามคืาด้หวังของผูม้ส่้ิวนได้เ้สิย้์ เริ�มด้ว้ย์การทราบแล้ะเข้าใจถืงึสิถืานะแล้ะคืวามต่อ้งการ
ของล้กูคืา้ รวมถืงึใหค้ืวามสิำคืญักบัแนวโนม้ในอนาคืต่ เพื�อนำมาออกแบบแล้ะพฒันาผล้ติ่ภััณฑิท์้�เหมาะสิมกบัคืวามต่อ้งการแล้ะฐานะทางการเงนิ
ของล้กูคืา้แล้ะพฒันาการให้บรกิารผ่านแพล้ต่ฟอรม์ แล้ะแอปพล้เิคืชีนัด้ว้ย์การนำนวตั่กรรมด้จิทิลั้มาใชีท้้�จะเปน็เคืรื�องมอืในการนำเสินอผล้ติ่ภััณฑิ์
แล้ะการให้บริการ นอกจากน้� บริษััทม้การขย์าย์เพิ�มชี่องทางการเข้าถืึงผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่แล้ะบริการด้้านอื�น ๆ โด้ย์การนำเทคืโนโล้ย์้มาปรับใชี้ 
ในการบริการหล้ังการขาย์ อ้กทั�งสิร้างผล้ต่อบแทนให้ผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ได้้ต่ามสิัญญาท้�ให้ไว้ผ่านการล้งทุนในธิุรกิจท้�มั�นคืงย์ั�งย์ืน

3.2.2	 กิารวิิเคราะห์ผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ยใน์ห่วิงโซ่คุณค่าของธุรกิิจ
ผู้ม้สิ่วนได้้สิ่วนเสิ้ย์ทุกกลุ้่มม้คืวามสิำคืัญต่่อการด้ำเนินธิุรกิจของบริษััทแล้ะม้สิ่วนสิำคืัญท้�จะทำให้ธิุรกิจเต่ิบโต่อย์่างยั์�งย์ืน บริษััทได้้ม้การ

วิเคืราะห์แล้ะประเมินผล้กระทบในกระบวนการด้ำเนินธิุรกิจ ต่ล้อด้จนห่วงโซ่คืุณคื่า (Value Chain) ท้�สิะท้อนทั�งมิต่ิเศรษัฐกิจ มิต่ิสิังคืม แล้ะมิต่ิสิิ�ง
แวด้ล้้อม เพื�อสิามารถืระบุผู้ม้ส่ิวนได้้สิ่วนเสิ้ย์ท้�เก้�ย์วข้องกับข้อบ่งชี้� ต่ล้อด้ทั�งประเมินคืวามคืาด้หวังของผู้ม้ส่ิวนได้้สิ่วนเสิ้ย์ทั�งภัาย์ในแล้ะภัาย์นอก
องค์ืกร เพื�อทราบถึืงคืวามคืาด้หวังแล้ะคืดั้กรองประเด้น็ท้�มนั้ย์สิำคัืญให้คืรอบคืลุ้มในทุก ๆ   ด้้าน เพื�อป้องกนัคืวามเสิ้�ย์งแล้ะล้ด้ผล้กระทบท้�อาจทำให้
ธิุรกิจหย์ุด้ชีะงัก เพราะในแต่่ล้ะกระบวนการม้คืวามสิำคืัญต่่อผู้ม้สิ่วนได้้สิ่วนเสิ้ย์ท้�แต่กต่่างกัน

กิลุ่มผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ย ข�อบ่งชุ่้ ควิามคาดูหวิัง กิารตอบสน์อง

1. ลู้กคื้า • ผูซ้ื�อผล้ติ่ภัณัฑ์ิแล้ะใช้ีบรกิาร • ผล้ิต่ภััณฑิ์ม้คืวามหล้ากหล้าย์ 
ต่อบสินองกลุ้ม่ล้กูคืา้ได้ทุ้กกลุ้ม่ 
ทุกชี่วงอาย์ุ อาช้ีพ แล้ะฐานะ
ทางการเงิน

• ล้กูค้ืาสิามารถืเข้าถึืงบรกิารของ
บริษััทได้้ทุกท้�ทุกเวล้า สิะด้วก 
แล้ะรวด้เร็ว

• การเสินอคุืณภัาพการให้บริการ
ท้�ต่รงกับคืวามคืาด้หวัง คืวาม
ต่้องการของลู้กคื้า ด้้วย์คืวาม
สิามารถืในการให้บริการแล้ะ
ต่อบสินองคืวามต่้องการของ
ลู้กคื้าทั�งก่อน ระหว่าง แล้ะหล้ัง
การนำเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์

• คืวามปล้อด้ภััย์แล้ะการรักษัา
ข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ของลู้กคื้า

• สิง่เสิรมิคืวามมั�นคืงทางการเงนิด้ว้ย์การ
ทำประกันชี้วิต่แล้ะประกันสิุขภัาพ 
เพื�อเพิ�มคืณุภัาพชีว้ติ่ท้�ด้ต้่อ่คืนไทย์ เพิ�ม
เต่ิมจากประกันพื�นฐานท้�รัฐจัด้หาให้ 

• ผล้ต่อบแทนในการล้งทุนเป็นไปต่าม
คืาด้การณ์ทั�งระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าว

• มบ้ริการดิ้จทิลั้แพล้ต่ฟอร์ม ท้�สิะด้วกกับ
ผู้ใชี้งาน แล้ะดึ้งดู้ด้เพื�อให้ลู้กคื้าเข้าถืึง
บริการของบริษััทได้้ ทุกท้�ทุก เวล้า 
สิะด้วก แล้ะรวด้เร็ว

• การพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ แล้ะ
การวางแผนทางการเงินอย์่างรอบด้้าน

• การพัฒนาศักย์ภัาพของผู้ให้บริการ 
แล้ะแผนการนำเสินอการให้บริการโด้ย์
ม้ลู้กคื้าเป็นศูนย์์กล้าง

• การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ แล้ะการ
รักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ
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กิลุ่มผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ย ข�อบ่งชุ่้ ควิามคาดูหวิัง กิารตอบสน์อง

2. พนักงาน • ผู้ ท้�ได้้รับการจ้างงานจาก
บริษััททั�งโด้ย์ต่รงแล้ะอ้อม

• พนักงานม้คืวามสุิขในการ
ทำงาน ม้คืุณภัาพชี้วิต่ท้�ด้้ แล้ะ
ม้คืวามผูกพันกับบริษััท

• พนักงานม้ อุปกรณ์ท้�พ ร้อม 
แล้ะเพ้ย์งพอในการทำงาน 
Anytime & Anywhere สิ่งผล้
ให้การทำงานม้ประสิิทธิิภัาพ

• รับฟังคืวามคิืด้เห็นแล้ะคืวาม
ต่้องการของพนักงาน

• โอกาสิในการพัฒนาทักษัะแล้ะ
ศกัย์ภัาพของพนกังานในองคืก์ร

• สิภัาพแวด้ล้้อมในการทำงานท้�
ม้คืวามปล้อด้ภััย์

• คืวามมั�นคืง แล้ะคืวามก้าวหน้า
ในอาชี้พ

• สิวัสิดิ้การแล้ะผล้ต่อบแทนท้�
เหมาะสิมแล้ะย์ุต่ิธิรรม 

• ทำให้พนักงานม้ราย์ได้้ท้�มั�นคืงเพิ�มขึ�น 
เพื�อสิ่งเสิริมการม้คุืณภัาพช้ีวิต่ท้�ด้้ของ
พนักงานแล้ะคืรอบคืรัว ทำให้พนักงาน
เกิด้คืวามผูกพันต่่อองค์ืกรแล้ะบอกต่่อ
ผู้อื�น

• เพิ�มคืวามรูแ้ล้ะพฒันาทกัษัะใหม้ค้ืวาม
พร้อมในการให้บริการอย์่างมืออาชี้พ 
เพื�อสิร้างคืวามประทับใจให้กับลู้กคื้า
แล้ะต่ัวแทนอย์่างย์ั�งย์ืน

• พนกังานมอุ้ปกรณ์คืณุภัาพท้�พร้อมแล้ะ
เพ้ย์งพอในการทำงาน Anytime & 
Anywhere

• สินับสินุนให้พนักงานม้สิ่วนร่วมในการ
คืิด้แล้ะออกแบบการทำงาน โด้ย์นำ
นวตั่กรรมมาใช้ีเพื�อปรบัปรงุกระบวนการ 
ทำงานได้้ด้้ย์ิ�งขึ�น

• รับฟังคืวามต่้องการของพนักงาน

• จัด้แล้ะดู้แล้สิถืานประกอบกิจการให้ม้
คืวามปล้อด้ภััย์แล้ะถืูกสิุขล้ักษัณะ

3. พันธิมิต่รทางธิุรกิจ • ผู้ท้�หาลู้กคื้ามาให้บริษััท

• ผู้ท้�สิ่งมอบบริการโด้ย์ท้�ไม่
เก้�ย์วกับกระบวนการหล้ัก

• ผู้นำเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะ
บรกิาร ได้แ้ก่ ต่วัแทนประกัน
ชี้วิต่ ท้�ปรึกษัาทางการเงิน 
แล้ะพันธิมิต่รทางการขาย์ 

• มค้ืวามรูแ้ล้ะทักษัะในการเสินอ
ขาย์สิินค้ืาแล้ะบริการเพิ�มมาก
ขึ�น

• มค้ืวามมั�นคืงทางฐานะทางการ
เงินแล้ะคืุณภัาพชี้วิต่ท้�ด้้

• ผล้ิต่ภััณฑิ์ม้คืวามหล้ากหล้าย์ 
ต่อบสินองกลุ้ม่ล้กูคืา้ได้ทุ้กกลุ้ม่ 
ทุกชี่วงอาย์ุ อาช้ีพ แล้ะฐานะ
ทางการเงิน

• โอกาสิในการพัฒนาทักษัะแล้ะ
ศักย์ภัาพ

• การสินับสินุนการด้ำเนินงาน
ด้้านต่่าง ๆ

• การจัด้อบรมเพื�อสิ่งเสิริมการพัฒนา
ทักษัะแล้ะศักย์ภัาพ

• การใหค้ืวามรูด้้า้นการวางแผนทางการ
เงินอย์่างรอบด้้าน

• มบ้รกิารด้จิทิลั้แพล้ต่ฟอรม์ท้�สิะด้วกกบั
ผู้ใช้ีงาน แล้ะด้ึงดู้ด้เพื�อสินับสินุนการ
ทำงานของคืู่คื้า

• ทบทวนแล้ะแล้กเปล้้�ย์นคืวามคืิด้เห็น
ระหวา่งกนัเพื�อรเิริ�มสิรา้งสิรรค์ืโคืรงการ
ท้�สิร้างคืุณคื่า
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กิลุ่มผูู้�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ย ข�อบ่งชุ่้ ควิามคาดูหวิัง กิารตอบสน์อง

4. หน่วย์งานกำกับ  
ภัาคืรัฐ

• ผูท้้�ด้แูล้กำกบัทางการด้ำเนนิ
งานของบรษิัทั ทั�งการปฏิิบตั่ิ
การ การเงิน เอื�อประโย์ชีน์
ทางธิุรกิจ

• การด้ำเนินธิุรกิจแล้ะกิจกรรม
ต่่าง ๆ เป็นไปต่ามกฎระเบ้ย์บ
แล้ะกฎหมาย์เพื�อให้สิอด้คืล้้อง
กับแนวทางการกำกับดู้แล้
กิจการท้�ด้้

• การม้ส่ิวนร่วมท้�ชี่วย์ส่ิงเสิริม
แล้ะสินับสินุนการด้ำเนินงาน
ของภัาคืธุิรกิจประกันชี้วิต่ให้
เป็นหนึ�งในปัจจัย์ท้�เสิริมสิร้าง
คืวามแข็ งแกร่ งของระบบ
เศรษัฐกิจของสิังคืม

• การป้องกันการทุจริต่

• การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้

• การบริหารคืวามเสิ้�ย์งองคื์กร

• การปฏิิบตั่ติ่ามกฎหมาย์อย์า่งเคืรง่คืรดั้

• การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ แล้ะการ
รักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ

• ม้สิ่วนร่วมกับมาต่รการแล้ะกิจกรรม
ของภัาคืรัฐต่ามคืวามเหมาะสิม

5. ผู้ถืือหุ้น นักล้งทุน • ผู้ล้งทุน แล้ะผู้ ถืือหุ้นของ
บริษััท

• ธิุรกิจม้การเต่ิบโต่อย์่างมั�นคืง
แล้ะย์ั�งย์ืน

• ได้้รับผล้ต่อบแทนท้�เหมาะสิม
แล้ะเป็นธิรรม

• การเปิด้เผย์ข้อมูล้แล้ะการ
ราย์งานท้�ถืูกต่้อง คืรบถ้ืวน ทัน
เวล้า แล้ะโปร่งใสิ

• การสิื�อสิารกับผูถื้ือหุน้ นกัล้งทุน 
อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ

• การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้

• เชีิญผู้ถืือหุ้นร่วมเสินอวาระการจัด้การ
ประชีมุผูถื้ือหุ้นสิามญัประจำป ีแล้ะรว่ม
แสิด้งคืวามคืิด้เห็นในท้�ประชีุม

• ม้การสิื�อสิารท้�ชีัด้เจนแล้ะต่่อเนื�องกับผู้
ถืือหุน้ นกัล้งทนุ เมื�อมก้ารเปล้้�ย์นแปล้ง
ภัาย์ในบริษััท หรือเมื�อม้ผล้กระทบจาก
ภัาย์นอกท้�จะม้ผล้กระทบต่่อบริษััท
อย์่างม้สิาระสิำคืัญ

6. คืู่แข่ง • ผู้ด้ำเนินธิุรกิจใน
อุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกัน

• สิินคื้าแล้ะบริการท้�ทด้แทน
กันได้้

• การม้ส่ิวนร่วมท้�ชี่วย์ส่ิงเสิริม
แล้ะสินับสินุนการด้ำเนินงาน
ของภัาคืธุิรกิจประกันชี้วิต่ด้้วย์
กันให้เป็นหนึ�งในปัจจัย์ท้�เสิริม
สิร้างคืวามแข็งแกร่งของระบบ
เศรษัฐกิจของสิังคืม

• สิ่งเสิริมการทำประกันชี้วิต่แล้ะ
สิุขภัาพเ พื� อขย์าย์ฐานการ
ประกันภััย์ให้เข้าถึืงประชีาชีน
มากขึ�น

• การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้

• การปฏิิบตั่ติ่ามกฎหมาย์อย์า่งเคืรง่คืรดั้

• การเข้าร่วมเป็นหนึ�งในสิมาชิีกของ
สิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์

7. สิงัคืมแล้ะสิิ�งแวด้ล้อ้ม • ผู้ได้้รับผล้กระทบจากการ
ด้ำเนินงานของบริษััท

• สิ่งเสิริมการให้คืวามรู้ทางด้้าน
การวางแผนการเงิน 

• เพิ�มโอกาสิการเข้าถึืงประกัน
ชี้วิต่อย์่างทั�วถืึง

• การให้การสินับสินุนแล้ะสิ่ง
เสิริมคืวามรู้ด้้านสิุขภัาพ

• การคืำนึงถึืงผล้กระทบต่่อการ
ด้ำเนินธิรุกจิท้�มต้่อ่ชุีมชีนแล้ะสิิ�ง
แวด้ล้้อม

• สิ่งเสิริมการให้คืวามรู้ทางด้้านการ
วางแผนการเงิน 

• เพิ�มโอกาสิการเข้าถืึงประกันชี้วิต่อย์่าง
ทั�วถืึง

• การให้การสินับสินุนแล้ะสิ่งเสิริมคืวาม
รู้ด้้านสิุขภัาพ

• การคืำนึงถืึงผล้กระทบต่่อการด้ำเนิน
ธิุรกิจท้�ม้ต่่อชีุมชีนแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม
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3.2.3	 กิารประเมิน์ประเดู็น์ควิามยั�งย่น์
บริษััทได้้จัด้ทำราย์งานโด้ย์พิจารณาจากปัจจัย์ทั�งภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกท้�เก้�ย์วข้องกับการด้ำเนินธุิรกิจประกันช้ีวิต่ เพื�อประเมินประเด็้นคืวาม

ย์ั�งย์ืนท้�สิำคืัญ โด้ย์ม้กระบวนการแล้ะขั�นต่อนท้�ต่ั�งมั�นบนหล้ักการสิำคืัญ 10 ประการ ประกอบด้้วย์ การม้สิ่วนร่วมของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ (Stakeholder 
Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแห่งคืวามยั์�งย์นื (Sustainability context) การประเมนิประเด้น็คืวามยั์�งย์นืท้�สิำคืญั (Materiality) คืวามคืรบถ้ืวน
สิมบูรณ์ของข้อมูล้ (Completeness) คืวามถืูกต่้องของข้อมูล้ท้�เปิด้เผย์ (Accuracy) คืวามสิมดุ้ล้ของผล้การด้ำเนินงานทั�งเชีิงบวกแล้ะเชีิงล้บ  
(Balance) คืวามชีดั้เจนของขอ้มลู้แล้ะคืวามเขา้ใจงา่ย์ต่อ่ผูม้ส้ิว่นได้้เสิย้์ทกุกลุ้ม่ (Clarity) การมข้อ้มลู้ท้�สิามารถืเปร้ย์บเท้ย์บได้เ้พื�อแสิด้งถืงึแนวโนม้
ของการด้ำเนินการงานท้�ผ่านมา (Comparability) คืวามน่าเชีื�อถืือของข้อมูล้แล้ะเนื�อหา (Reliability) แล้ะขอบเขต่ของเวล้าในการราย์งานเพื�อเป็น
ข้อมูล้ประกอบการต่ัด้สิินใจของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ (Timeliness) โด้ย์ม้กระบวนการแล้ะขั�นต่อนการประเมินประเด้็นคืวามย์ั�งย์ืนท้�สิำคืัญ ด้ังน้�

01

02

03

04

กิารระบุประเดู็น์ทั่�ม่น์ัยสำาคัญ

บรษิทัไดท้บทวนประเดน็ดา้นความย่ังย้นท่ีสำาคญั
ตอ่การดำาเนินธุ์รุกิจขององคก์รและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยคำาน่งถ่งปัจจัยภายใน อาทิ กลยุทธุ์์ทางธุ์ุรกิจ เป้า
หมายของบริษัท ปัจจัยภายนอก อาทิ แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของโลก และทิศทางของอ่ตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้อง ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล้อมท่ีควรให้
ความสนใจ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาด้านความ
ยั่งย้นของภาคธุ์ุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาค

กิารตรวิจสอบควิามถูกิต�อง

บรษิทัไดด้ำาเนนิการตรวจสอบความครบถว้นและ
ความถูกต้องของการจัดลำาดับประเด็นด้านความ
ย่ังย้นท่ีสำาคัญ และหาความสอดคล้องกับแนวทางตัว 
ชี�วัดที่กำาหนด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั�ง
นำาเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการเพ่อ่พจ่ารณาอนมุตัิ

กิารจัดูลำาดูับประเดู็น์ดู�าน์ควิามยั�งย่น์ทั่�
สำาคญั

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและตัวแทนหน่วยงาน
ตา่ง ๆ  รว่มระดมความคดิเหน็เพ่อ่จดัระดบัความสำาคญั
ของประเด็นด้านความย่ังย้นของบริษัททั�งในระยะสั�น 
และระยะยาว  โดยคำาน่งถ่งผลกระทบ 2 ด้าน ได้แก่  
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบต่อ
บริษัท บริษัทได้ดำาเนินการรับฟัังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกจากช่องรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เพ่อ่ใหเ้ขา้ใจความคาดหวงัของผู้มสีว่นไดเ้สยีภายนอก
ถ่งประเด็นด้านความย่ังย้นท่ีสำาคัญ โดยบริษัทจะนำา
ข้อคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงาน
ของบริษัทเพ่่อความยั่งย้นต่อไป

กิารทับทัวิน์และกิารพื่ัฒน์าอย่างต่อเน์่�อง

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนกระบวนการจัดทำาและ
เปดิเผยขอ้มลูในรายงานความยัง่ย้นอยา่งตอ่เน้อ่ง และ
น้อมรับคำาเสนอแนะจากทุกภาคส่วนท่ีได้รับเพ่่อนำาไป
ปรับปรุงเน้�อหาและรูปแบบการเปิดเผยผลการดำาเนิน
งานด้านความยั่งย้นของบริษัทในรายงานฉบับต่อไป
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3.2.4	 กิรอบควิามยั�งย่น์

กิารเป็น์ผูู้�สร�างควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์	
แกิ่ลูกิค�าอย่างรับผู้ิดูชุอบ

กิารม่ส่วิน์ร่วิมใน์กิารพื่ัฒน์าทัรัพื่ยากิร
มน์ุษัย์และสังคมอย่างสร�างสรรค์	

และรับผู้ิดูชุอบ

กิารดูำาเน์ิน์ธุรกิิจทั่�เป็น์มิตร	
ต่อสิ�งแวิดูล�อม

• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน
การเงินอย์่างรอบด้้าน

• การพัฒนาการให้บริการโด้ย์ม้ลู้กคื้าเป็น
ศูนย์์กล้าง

• การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้

• การสิร้างคืวามสิมดุ้ล้ของราย์ได้้จากชี่องทาง
ต่่าง ๆ การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้แล้ะการ
บริหารคืวามเสิ้�ย์งคืวามปล้อด้ภััย์ของข้อมูล้ 
แล้ะระบบปฏิิบัต่ิการด้ิจิทัล้

• การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้

• การย์กระด้ับพฤต่ิกรรมทางการต่ล้าด้ของ
ธิุรกิจประกันภััย์

• การพัฒนาศักย์ภัาพแล้ะดู้แล้รักษัา
บุคืล้ากรขององคื์กร

• การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการ
เงินแล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• การเปิด้โอกาสิการเข้าถืึงการประกันชี้วิต่
อย์่างทั�วถืึง

• การสินับสินุนเย์าวชีนแล้ะสิังคืม

• การสิ่งเสิริมสิุขภัาพประชีาชีน

• การจัด้การสิิ�งแวด้ล้้อม

• การสิร้างจิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�ง
แวด้ล้้อม

3.2.5	 กิารจัดูลำาดูับควิามสำาคัญประเดู็น์ดู�าน์ควิามยั�งย่น์

ผูู้�ถ่อหุ�น์		
น์ักิลงทัุน์

พื่น์ักิงาน์
พื่ัน์ธมิตร
ทัาง	

กิารขาย
ลูกิค�า

หน์่วิยงาน์
ราชุกิาร/	
หน์่วิยงาน์
กิำากิับ

คู่แข่ง

ชุุมชุน์/	
สังคม/	
	สิ�ง

แวิดูล�อม

ดู�าน์เศรษัฐกิิจ

1. การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการ
วางแผนการเงินอย์่างรอบด้้าน

• • • •

2. การพฒันาการให้บรกิารโด้ย์มลู้้กคืา้
เป็นศูนย์์กล้าง

•

3. การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้ • • •

4. การสิรา้งคืวามสิมด้ลุ้ของราย์ได้จ้าก
ชี่องทางต่่าง ๆ 

• • •

5. การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้แล้ะการ
บริหารคืวามเสิ้�ย์ง

• • • • • • •

6. คืวามปล้อด้ภัยั์ของข้อมลู้ แล้ะระบบ
ปฏิิบัต่ิการด้ิจิทัล้

• • • •

7. การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ • • • •

8. การย์กระดั้บพฤติ่กรรมทางการต่ล้าด้
ของธิุรกิจประกันภััย์

• • • •
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ผูู้�ถ่อหุ�น์		
น์ักิลงทัุน์

พื่น์ักิงาน์
พื่ัน์ธมิตร
ทัาง	

กิารขาย
ลูกิค�า

หน์่วิยงาน์
ราชุกิาร/	
หน์่วิยงาน์
กิำากิับ

คู่แข่ง

ชุุมชุน์/	
สังคม/	
	สิ�ง

แวิดูล�อม

ดู�าน์สังคม

9. การพัฒนาศักย์ภัาพแล้ะดู้แล้
รักษัาบุคืล้ากรขององคื์กร

• •

10. การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผน
ทางการเงินแล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• • • • •

11. การเปิด้โอกาสิการเข้าถืึงการ
ประกันชี้วิต่อย์่างทั�วถืึง

• • •

12. การสินับสินุนเย์าวชีนแล้ะสิังคืม •

13. การสิ่งเสิริมสิุขภัาพประชีาชีน • • • •

ดู�าน์สิ�งแวิดูล�อม

14. การจัด้การสิิ�งแวด้ล้้อม •

15. การสิร้างจิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้
รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม

• • • •
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กิารจัดูลำาดูับควิามสำาคัญประเดู็น์ดู�าน์ควิามยั�งย่น์

1
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101311
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ความสำคัญต�อกรุงเทพประกันชีว�ต

คว
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สำ
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นไ
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กิารสน์ับสน์ุน์เป้าหมายกิารพื่ัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ของสหประชุาชุาติ
(United	Nations	Sustainable	Development	Goals:	UN	SDGs)
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3.2.6	กิารสน์ับสน์ุน์เป้าหมายกิารพื่ัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ของสหประชุาชุาติ
บริษััทได้้เริ�มนำ SDGs เข้าเป็นสิ่วนหนึ�งของกระบวนการด้ำเนินงานของบริษััท โด้ย์ม้ 10 เป้าหมาย์ จากทั�งหมด้ 17 เป้าหมาย์  ด้ังน้�

เป้าหมายกิารพื่ัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ของ
องค์กิารสหประชุาชุาติ

กิารดูำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทั
ควิามเชุ่�อมโยงกิับประเดู็น์ควิามยั�งย่น์	

ทั่�สำาคัญ

เปั้าหุ้มูายทุี� 1 
ขจัด้คืวามย์ากจนทุกรูปแบบทุกสิถืานท้�

สิ่งเสิริมให้ประชีาชีนทำประกันชี้วิต่ให้
เหมาะสิมกับฐานะทางการเงินแล้ะคุืณคื่า
ชี้วิต่ เพื�อบริหารคืวามเสิ้�ย์งของต่นเองแล้ะ
คืรอบคืรัวในกรณ้ท้�เกิด้เหตุ่การณ์ไม่คืาด้
ฝ่นั แล้ะให้คืวามรู้ด้า้นการวางแผนทางการ
เงินแก่ลู้กคื้าแล้ะประชีาชีนสิำหรับทุกชี่วง
อาย์ุจนถืึงวัย์เกษั้ย์ณผ่านชี่องทางต่่าง ๆ

• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน
การเงินอย์่างรอบด้้าน

• การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการเงิน
แล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• การเปิด้โอกาสิการเข้าถืึงการประกันชี้วิต่
อย์่างทั�วถืึง

เปั้าหุ้มูายทุี� 3
การสิ่งเสิริมสิุขภัาพแล้ะการเป็นอย์ู่ท้�ด้้

สิ่ง เสิริมคืวามรู้ทางการเงิน แล้ะการ
วางแผนการเงินระย์ะย์าว รวมทั�งการรักษัา
สิุขภัาพ

• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน
ก า ร เ งิ น อ ย์่ า ง ร อ บ ด้้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�คืรอบคืลุ้ม

• การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการเงิน
แล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• การสิ่งเสิริมสิุขภัาพประชีาชีน

เปั้าหุ้มูายทุี� 4 
รับรองการศึกษัาท้�เท่าเท้ย์มแล้ะทั�วถืึง 
สิ่งเสิริมการเร้ย์นรู้ต่ล้อด้ชี้วิต่แก่ทุกคืน

พัฒนาบุคืล้ากร ต่ัวแทนแล้ะนาย์หน้า
ประกันชี้วิต่แล้ะสิ่งเสิริมการเร้ย์นรู้

• การพฒันาศกัย์ภัาพแล้ะด้แูล้รกัษัาบคุืล้ากร
ขององคื์กร

• การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการเงิน
แล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• การพัฒนาศักย์ภัาพต่ัวแทน/ท้�ปรึกษัา
ทางการเงิน/พันธิมิต่รทางการขาย์ (ในหัวข้อ
การสิร้างคืวามสิมด้ลุ้ของราย์ได้จ้ากชีอ่งทาง
ต่่าง ๆ )

เปั้าหุ้มูายทุี� 8 
สิ่งเสิริมการเต่ิบโต่ทางเศรษัฐกิจท้�ต่่อเนื�อง 
คืรอบคืลุ้มแล้ะย์ั�งย์ืน การจ้างงานท้�ม้คืุณคื่า

นำเสินอประกันชี้วิต่แล้ะผล้ิต่ภััณฑิ์การ
ล้งทุนท้�คืรอบคืลุ้มทุกกลุ้่มลู้กคื้าแล้ะทุก
ชี่วงช้ีวิต่ ซึ�งก่อให้เกิด้คืวามมั�นคืงทาง
เศรษัฐกิจแล้ะการจ้างงานทั�วประเทศไทย์  
นอกจากน้� บริษััทม้กระบวนการจ้างงานท้�
เป็นธิรรมแล้ะม้กระบวนการพัฒนาคืวาม
สิามารถืบุคืล้ากร รวมทั�งสิร้างสิภัาพ
แวด้ล้้อมในสิถืานท้�ทำงานท้�ปล้อด้ภััย์แล้ะ
เอื�อต่่อการม้คืุณภัาพชี้วิต่ท้�ด้้ของพนักงาน
ทกุคืน ต่ล้อด้จนมก้ารจา้งงานผูทุ้พพล้ภัาพ

• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน
การเงินอย์่างรอบด้้าน

• การพัฒนาการให้บริการโด้ย์ม้ลู้กคื้าเป็น
ศูนย์์กล้างการสิรรหาแล้ะรักษัาบุคืคืล้ท้�ม้
ศักย์ภัาพ

• การพฒันาศกัย์ภัาพแล้ะด้แูล้รกัษัาบคุืล้ากร
ขององคื์กร

เปั้าหุ้มูายทุี� 9 
พัฒนาโคืรงสิร้างพื�นฐานท้�พร้อมรับการ
เปล้้�ย์นแปล้ง สิ่งเสิริมการปรับต่ัวให้เป็น
อุต่สิาหกรรมอย์่างยั์�งย์ืนแล้ะทั�วถืึง แล้ะ
สินับสินุนนวัต่กรรม

สิร้างสิรรค์ืเทคืโนโล้ย้์เพื�อการบริการท้�
แมน่ย์ำ สิะด้วกรวด้เร็ว มป้ระสิทิธิิภัาพ เพื�อ
ต่อบสินองคืวามต้่องการของบุคืล้ากรของ
องคื์กรแล้ะของลู้กคื้า รวมไปถึืงการ
สินับสินุนการต่่อย์อด้ด้้านนวัต่กรรม

• การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้
• คืวามปล้อด้ภััย์ของข้อมูล้ แล้ะระบบปฏิิบัติ่

การด้ิจิทัล้
• การจัด้การข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้
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เป้าหมายกิารพื่ัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ของ
องค์กิารสหประชุาชุาติ

กิารดูำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทั
ควิามเชุ่�อมโยงกิับประเดู็น์ควิามยั�งย่น์	

ทั่�สำาคัญ

เปั้าหุ้มูายทุี� 10
การล้ด้คืวามเหล้ื�อมล้�ำ

การสิ่งเสิริมการศึกษัาของเย์าวชีน
การสิ่งเสิริมด้้านการออม

• การให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการเงิน
แล้ะธิุรกิจประกันชี้วิต่

• การเปิด้โอกาสิการเข้าถืึงการประกันชี้วิต่
อย์่างทั�วถืึง

• การสินับสินุนเย์าวชีน
• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน

การเงินอย์่างรอบด้้าน

เปั้าหุ้มูายทุี� 12
การผล้ิต่แล้ะบริโภัคือย์่างม้คืวามรับผิด้ชีอบ

การสิ่งเสิริมการใชี้บริการผ่านชี่องทาง
ออนไล้น์ โด้ย์ไมต่่อ้งเด้นิทางมาด้ว้ย์ต่นเอง 
ทำให้ประหย์ัด้ทรัพย์ากรพล้ังงาน แล้ะการ
พัฒนาเคืรื�องมือแล้ะรณรงค์ืการด้ำเนิน
ธิุรกรรมแบบไร้กระด้าษั

• การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้
• การจัด้การสิิ� งแวด้ล้้อม แล้ะการสิร้าง

จิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม

เปั้าหุ้มูายทุี� 13 
การรับมือการเปล้้�ย์นแปล้งสิภัาพภัูมิอากาศ

มุ่งมั�นเป็นสิ่วนหนึ�งในการบรรเทาผล้กระ
ทบจากการเปล้้�ย์นแปล้งสิภัาพภูัมิอากาศ
ผ่านการบริหารจัด้การทรัพย์ากรภัาย์ใน
องคื์กรให้เกิด้ประสิิทธิิภัาพสิูงสิุด้ต่ล้อด้จน
สิ่งเสิริมให้พนักงานต่ระหนักถืึงคืวาม
สิำคืัญของผล้กระทบแล้ะร่วมกันบรรเทา
ผล้กระทบด้ังกล้่าวผ่านการม้สิ่วนร่วม
กิจกรรมต่่าง ๆ

• การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้
• การจัด้การสิิ� งแวด้ล้้อม แล้ะการสิร้าง

จิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม

เปั้าหุ้มูายทุี� 15
ชี้วิต่บนพื�นด้ิน

การล้ด้การใช้ีหรือนำวัสิดุ้กลั้บมาใช้ีใหม่
เพื�อการใชี้ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิอย์่างคืุ้มคื่า
แล้ะเหมาะสิม เพื�อล้ด้ผล้กระทบในระย์ะ
ย์าว

• การจัด้การสิิ� งแวด้ล้้อม แล้ะการสิร้าง
จิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม

เปั้าหุ้มูายทุี� 17
พันธิมิต่รสิู่คืวามสิำเร็จ

ร่วมกับพันธิมิต่รในการสิร้างการเข้าถึืง
ผล้ิต่ภััณฑ์ิทางการเงินของกลุ้่มเป้าหมาย์ 
แล้ะการให้บริการท้�ม้คุืณภัาพท้�ต่อบโจทย์์
ทุกคืวามต่้องการ

• การสิร้างผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�สิ่งเสิริมการวางแผน
การเงินอย์่างรอบด้้าน

• การพัฒนาการให้บริการโด้ย์ม้ลู้กคื้าเป็น
ศูนย์์กล้าง

• การปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้
• การสิร้างคืวามสิมด้ลุ้ของราย์ได้จ้ากชีอ่งทาง

ต่่าง ๆ 
• การสิ่งเสิริมสิุขภัาพประชีาชีน
• การจัด้การสิิ� งแวด้ล้้อม แล้ะการสิร้าง

จิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม
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3.3	กิารจัดูกิารดู�าน์ควิามยั�งย่น์ใน์มิติเศรษัฐกิิจ

3.3.2		น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติดู�าน์เศรษัฐกิิจ	
บริษััทกำหนด้เป้าหมาย์ในการด้ำเนินธิุรกิจ เพื�อสิร้างอนาคืต่ท้�ย์ั�งย์ืน (Driving A Sustainable Future)  ผ่านคืวามมุ่งมั�น 5 ประการ ด้ังน้�

เป็นบริษัทที่สร้างผู้แนะนำา
ทางการเงินที่ลูกค้าเล้อก

เป็นบริษัทที่มีช่องทางการขาย
ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

เป็นองค์กรที่ให้ความสำาคัญ
กับการลงทุนอย่างยั่งย้น

เป็นองค์กรที่ใส่ใจพนักงาน 

เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ�งแวดล้อม

ผ่านการออกแบบแล้ะพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�คืรอบคืลุ้มคืวามต่้องการของลู้กคื้าทุกกลุ้่ม 
แล้ะสิามารถืเข้าถืึงได้้โด้ย์กลุ้่มคืนทุกฐานะ

เพื�อทำหน้าท้�แนะนำผล้ิต่ภััณฑิ์ สิ่งต่่อคืวามรู้ด้้านการวางแผนทางการเงิน 
แล้ะสิร้างหล้ักประกันชี้วิต่ให้แก่ประชีาชีนในสิังคืม

บริษััทต่ระหนักถึืงบทบาทของบริษััทในการพัฒนาสิิ�งแวด้ล้้อมแล้ะสิังคืมอย์่าง
ยั์�งยื์นผ่านบทบาทในการล้งทุนในธุิรกิจท้�ให้คืวามสิำคัืญในเรื�อง บรรษััทภิับาล้ 
จริย์ธิรรมทางธิุรกิจแล้ะการดู้แล้รักษัาสิังคืมแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม

บรษิัทัมุง่มั�นท้�จะพฒันาศกัย์ภัาพของพนกังาน ใสิใ่จคืวามเปน็อยู่์แล้ะสิรา้งคืวามผกูพนั 
เพราะพนักงานเป็นทรัพย์ากรท้�สิำคืัญแล้ะเป็นผู้อย์ู่เบื�องหล้ังคืวามย์ั�งย์ืนของธิุรกิจ

บรษิัทัด้ำเนินธิรุกจิโด้ย์คืำนึงถืงึการมส่้ิวนร่วมแล้ะสิร้างคืณุคืา่ให้แก่สิงัคืม พฒันาแล้ะ
ดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อม ผ่านกิจกรรม แล้ะนวัต่กรรมต่่าง ๆ เพื�อสิร้างสิังคืมแล้ะ 
สิิ�งแวด้ล้้อมท้�ย์ั�งย์ืน 

01

02

03

04

05

บริษััทเชีื�อว่า การด้ำเนินธิุรกิจโด้ย์ย์ึด้คืวามมุ่งหมาย์ในข้างต่้น ผ่านเคืรื�องมือต่ัวชี้�วัด้องคื์กร คืรอบคืลุ้มทั�งมิต่ิเศรษัฐกิจ เชี่น ราย์ได้้เบ้�ย์ประกัน
ชี้วิต่ มูล้คื่าธิุรกิจใหม่ อัต่รากำไร แล้ะมิต่ิสิังคืมแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม อาทิ คืวามผูกพันของพนักงาน คืวามพึงพอใจของลู้กคื้า การสิ่งเสิริมการใชี้เคืรื�อง
มือด้ิจิทัล้เพื�อล้ด้การใชี้ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิท้�จะม้ผล้ต่่อการประเมินผล้การด้ำเนินงานของผู้นำบริษััท ผู้บริหารระด้ับสิูง แล้ะพนักงาน โด้ย์ต่ัวช้ี�วัด้
องคื์กรน้�ไม่เพ้ย์งแต่่เป็นเคืรื�องชี้�นำในการด้ำเนินธิุรกิจของบริษััท หากแต่่ย์ังชี่วย์กำหนด้บทบาทของบริษััทในการชี่วย์พัฒนาสิังคืม สิิ�งแวด้ล้้อม แล้ะ
ดู้แล้ผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ แล้ะเป็นจุด้เริ�มต่้นของการสิร้างอนาคืต่ท้�ย์ั�งย์ืนของบริษััทต่่อไป

บริษััทัทั่�สร�างผูู้�แน์ะน์ำาทัางกิารเงิน์ทั่�ลูกิค�าเล่อกิ
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3.3.2		ผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์ดู�าน์เศรษัฐกิิจ

(1)	กิารสร�างผู้ลิตภัณฑ์์เพื่่�อกิารวิางแผู้น์กิารเงิน์และสุขภาพื่อย่างรอบดู�าน์

บริษััทมุ่งมั�นท้�จะนำเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการท้�สิามารถืต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของลู้กคื้าในทุกกลุ้่มราย์ได้้  เพื�อเปิด้โอกาสิให้ลู้กคื้าทุก
กลุ้่มม้โอกาสิท้�จะเข้าถืึงผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการของบริษััท บริษััทได้้พัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์โด้ย์มุ่งเน้นให้ลู้กคื้าเป็นศูนย์์กล้าง แล้ะนำเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะ
บรกิารผ่านช่ีองทางท้�ชีว่ย์ส่ิงเสิริมใหเ้กิด้การเข้าถืงึท้�งา่ย์แล้ะสิะด้วก รวมถึืงเพิ�มคืวามพึงพอใจแก่ล้กูค้ืาผ่านการวิเคืราะห์ข้อมลู้พฤติ่กรรม แล้ะคืวาม
ต่้องการของลู้กคื้าในเชีิงล้ึก เพื�อให้บริษััทสิามารถืออกแบบแล้ะพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�ต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของลู้กคื้าทุกกลุ้่มได้้อย์่างทันท่วงท้ 

คุณค่าทั่�ส่งมอบให�ลูกิค�า

คุ�มครองชุ่วิิต
คุ�มครองชุ่วิิต
ควิบกิาร
ลงทัุน์

สร�างเงิน์ออม วิางแผู้น์เกิษั่ยณ สุขภาพื่ โรคร�ายแรง

กลุ้่มลู้กคื้า
ราย์ได้้น้อย์

บ้แอล้เอ ต่ล้อด้ชี้พ 
99/99*

ห่วงรัก พร้เม้ย์ร์ 
99/20

-

กรุงเทพ 118
บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 25/15  
(ม้เงินปันผล้)

-
แวลู้ เฮล้ธิ์

แวลู้ เฮล้ธิ์ (คืิด้สิ์)
บ้แอล้เอ  

อุ่นใจ โรคืร้าย์

กลุ้่มลู้กคื้า
ราย์ได้้ปานกล้าง

ห่วงรัก พร้เม้ย์ร์ 
9901

(ม้เงินปันผล้)
ห่วงรัก พร้เม้ย์ร์  
(ม้เงินปันผล้)

บ้แอล้เอ 
พร้เม้ย์ร์ล้ิงคื์

บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 18/10  
(ม้เงินปันผล้)

บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 16/8  
(ม้เงินปันผล้)

บ้แอล้เอ แฮปปี� 
เซฟวิ�ง 208

บ้แอล้เอ บำนาญ 
99

บ้แอล้เอ แฮปปี� 
เฮล้ธิ์

บ้แอล้เอ  
อุ่นใจ โรคืร้าย์

บ้แอล้เอ  
แคืนเซอร์ 

แมกซ์

กลุ้่มลู้กคื้า
ราย์ได้้สิูง

บ้แอล้เอ เพรสิท้จ 
ไล้ฟ์ 9901

(ม้เงินปันผล้)
บ้แอล้เอ เพรสิท้จ 

ไล้ฟ์
(ม้เงินปันผล้)

บ้แอล้เอ เวล้ธิ์
ล้ิงคื์

บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 14/7

บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 126

บ้แอล้เอ แฮปปี�
เซฟวิ�ง 10/5  
(ม้เงินปันผล้)

บ้แอล้เอ บำนาญ 
99

เพรสิท้จ เฮล้ธิ์

บ้แอล้เอ  
แคืนเซอร์ 

แมกซ์
บ้แอล้เอ  

สิมาร์ท ซ้ไอ

* ต่้องแนบกับสิัญญาเพิ�มเต่ิมเท่านั�น

ผู้ลิตภัณฑ์์เพื่่�อสร�างควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์	

จากการท้�อัต่ราด้อกเบ้�ย์ได้้ล้ด้ต่�ำล้งนั�น ทำให้แบบประกันท้�เน้นการการันต่้ผล้ต่อบแทน ซึ�งได้้แก่ แบบสิะสิมทรัพย์์ หรือแบบบำนาญ ม้ผล้
ต่อบแทนท้�ล้ด้ต่�ำล้ง บริษััทจึงได้้ออกแบบประกันแบบม้เงินปันผล้ ซึ�งเป็นทางเล้ือกให้แก่ลู้กคื้าในการย์อมรับคืวามเสิ้�ย์งบางสิ่วนเพื�อผล้ต่อบแทนท้�
สิงูขึ�น นอกจากน้� บรษิัทัยั์งได้อ้อกแบบประกนัชีว้ติ่คืวบการล้งทนุ (ย์นูติ่ ล้งิคื)์ ซึ�งล้กูคืา้สิามารถืออกแบบคืวามคืุม้คืรอง แล้ะเล้อืกล้งทนุผา่นกองทนุ
รวมชีั�นนำได้้ด้้วย์ตั่วเอง เพื�อเพิ�มโอกาสิสิร้างผล้ต่อบแทนท้�สิูงกว่าจากการล้งทุนในกองทุนรวม พร้อมทั�งให้คืำแนะนำในการจัด้พอร์ต่การล้งทุนท้�
เหมาะสิมต่ามคืวามเสิ้�ย์งท้�ล้กูค้ืารบัได้้  โด้ย์ในปีน้�บรษิัทัได้้พฒันาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุน (ย์ูนิต่ ล้ิงคื์)  2 แบบ ได้้แก่ บ้แอล้เอ พร้เม้ย์ร์
ล้ิงคื์ แบบชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ราย์งวด้ แล้ะ บ้แอล้เอ เวล้ธิ์ล้ิงคื์ แบบชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์คืรั�งเด้้ย์ว เพื�อรองรับคืวามต่้องการของลู้กคื้าท้�แต่กต่่างกัน

สัดูส่วิน์แบบประกิัน์ทั่�กิารัน์ต่ผู้ลตอบแทัน์	ใน์ชุ่องทัางตัวิแทัน์ประกิัน์ชุ่วิิตปี	2564

แบบประกันท้�การันต่้ผล้ต่อบแทน

- ไม่ม้เงินปันผล้ 27%

- ม้เงินปันผล้ 60%

แบบประกันท้�ไม่การันต่้ผล้ต่อบแทน 13%
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บีแอลเอ พื้รีเมูียร์ลิงค่์

บ้แอล้เอ พร้เม้ย์ร์ล้ิงคื์ เป็นผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุนแบบชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ราย์งวด้ ซึ�งลู้กคื้าสิามารถืวางแผนแล้ะปรับเปล้้�ย์น
คืวามคืุ้มคืรองได้้ต่ามคืวามต้่องการภัาย์ในกรมธิรรม์เด้้ย์ว เหมาะกับกลุ้่มลู้กคื้าท้�เริ�มสิร้างคืรอบคืรัว ซึ�งม้คืวามต้่องการในการวางแผนการเงินแล้ะ
ต่้องการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง เน้นคืวามคืุ้มคืรองสิูง แล้ะสิามารถืแนบแผนคืวามคืุ้มคืรองสิุขภัาพระย์ะย์าว รับประกันภััย์ต่ั�งแต่่แรกเกิด้ถืึงอาย์ุ 70 ปี 
ระย์ะเวล้าเอาประกนัภัยั์ถืงึอาย์ ุ99 ปี เบ้�ย์ประกนัภัยั์หล้ักเริ�มต่น้ท้� 12,000 บาทต่่อปี คืวามคืุม้คืรองชี้วติ่สิูงสิุด้ 250 เทา่ของเบ้�ย์ประกนัภัยั์หล้ัก* แล้ะ
สิามารถืซื�อสิัญญาเพิ�มเต่ิมด้้านการดู้แล้ค่ืารักษัาพย์าบาล้ คืุ้มคืรองอุบัต่ิเหตุ่ การต่กเป็นบุคืคืล้ทุพพล้ภัาพถืาวรสิิ�นเชีิง รวมถึืงการเป็นโรคืร้าย์แรง
เพิ�มเต่ิมได้้

บีแอลเอ เวลธ์ลิงค่์

บ้แอล้เอ เวล้ธิ์ล้ิงคื์ เป็นประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุนแบบชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์คืรั�งเด้้ย์ว เหมาะกับเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำท้�ม้ราย์ได้้ 
ปานกล้าง-ค่ือนข้างสูิง เน้นสิะสิมคืวามมั�งคืั�งพร้อมทั�งรับคืวามคืุม้คืรองช้ีวติ่ รบัประกันต่ั�งแต่่แรกเกิด้ถึืงอายุ์ 70 ปี ระย์ะเวล้าเอาประกันถึืงอายุ์ 99 ปี 
เบ้�ย์ประกันภััย์หล้ักเริ�มต่้นท้� 200,000 บาท คืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่สิูงสิุด้ 150% ของเบ้�ย์ประกันภััย์ชีำระคืรั�งเด้้ย์ว* เป็นการสิร้างคืวามมั�นคืงให้กับคืนใน
คืรอบคืรัวพร้อมทั�งเพิ�มโอกาสิสิะสิมคืวามมั�งคืั�ง 

(**เงื�อนไขขึ�นอย์ู่กับอาย์ุแล้ะเพศของผู้เอาประกัน ข้อกำหนด้แล้ะเงื�อนไขของคืวามคืุ้มคืรองแล้ะผล้ประโย์ชีน์เป็นไปต่ามหล้ักเกณฑิ์ท้�บริษััทฯ กำหนด้)
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ผู้ลิตภัณฑ์์ทั่�ส่งเสริมสุขภาพื่และกิารป้องกิัน์ปัญหาค่าใชุ�จ่ายกิารเงิน์จากิค่ารักิษัาพื่ยาบาล	

“Health is Wealth” เพราะการม้สุิขภัาพท้�ด้้ คืือการสิร้างคืวามมั�งคืั�งให้กับชี้วิต่ได้้อย์่างแท้จริงแล้ะยั์�งย์ืน การม้สุิขภัาพท้�ด้้เป็นสิิ�งสิำคืัญแล้ะ
จำเป็นอย์่างยิ์�งต่่อการพัฒนาการทุกๆด้้านในต่ัวบุคืคืล้ รวมทั�งในมิต่ิท้�เก้�ย์วข้องกับ คืรอบคืรัว ชีุมชีนแล้ะสิังคืม ซึ�งสิุขอนามัย์ท้�แข็งแรงจะชี่วย์ให้
ชีมุชีนสิามารถืสิรา้งสิรรคืแ์ล้ะสิามารถืประกอบกิจการต่ามบทบาทแล้ะหน้าท้�ของแต่ล่้ะคืนในสัิงคืมได้อ้ย์า่งมป้ระสิทิธิิภัาพ บริษัทัจึงด้ำเนนิโคืรงการ
ท้�ชีว่ย์พฒันาคืณุภัาพชีว้ติ่ โด้ย์เฉพาะด้า้นการสิง่เสิรมิการมส้ิขุภัาพท้�ด้ค้ืวบคืูก่บัการใหค้ืวามรู้เก้�ย์วกบัประโย์ชีนข์องการด้แูล้สิขุภัาพ แล้ะออกกำล้งั
กาย์ รวมถึืงบริการด้้านสิุขภัาพต่่าง ๆ โด้ย์มุ่งหวังการเปล้้�ย์นพฤติ่กรรมการใชี้ชี้วิต่ การบริโภัคืแล้ะสิร้างวินัย์ด้้านการออกกำล้ังกาย์เพื�อให้ชีุมชีนม้
สิุขภัาพแข็งแรงอย์่างย์ั�งย์ืน 

นอกจากนั�น ด้้วย์สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธ์ุิใหม่ (โคืวิด้-19) ท้�ด้ำเนินมาอย์่างต่่อเนื�อง แล้ะปัจจัย์เสิ้�ย์งในการ
ทำให้เกิด้โรคืท้�เพิ�มขึ�น เชี่น ปัญหามล้ภัาวะจากฝุ่่น หากเมื�อเกิด้การเจ็บป่วย์แล้ะต่้องเข้ารับการรักษัาพย์าบาล้ สิิ�งท้�ต่ามมาคืือ ภัาระด้้านคื่าใชี้จ่าย์
ในการรักษัา ประกอบกับคืา่ใช้ีจา่ย์ในการรักษัาพย์าบาล้ท้�สิงูขึ�น ย์อ่มเป็นภัาระต่อ่คืวามมั�งคืั�งท้�สิะสิม ซึ�งอาจจำเป็นต่อ้งไปเบย้์ด้บังเงินออมเพื�อเป้า
หมาย์อื�น ๆ ในชี้วิต่มาใชี้จ่าย์เป็นคื่ารักษัาพย์าบาล้ก่อน ทำให้ผู้บริโภัคืหันมาต่ระหนักถืึงการวางแผนประกันสิุขภัาพมากขึ�นเพื�อการคืรอบคืลุ้มคื่า
รักษัาทั�งในปัจจุบันแล้ะอนาคืต่ระย์ะย์าว รวมไปถึืงการป้องกันคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์การซื�อประกันสิุขภัาพ บริษััทจึงพัฒนาผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกันสิุขภัาพให้
คืรอบคืลุ้ม เข้าถืึงประชีาชีนในทุกชี่วงอาย์ุ เพศ แล้ะคื่าใชี้จ่าย์ท้�อาจจะเกิด้ขึ�นอย์่างไม่คืาด้คืิด้ ท้�ต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของลู้กคื้าทุกกลุ้่มได้ ้
ด้ังน้�

แวิลู	เฮลธ์	(คิดูส์) แวิลู	เฮลธ์ บ่แอลเอ	แฮปปี�	เฮลธ์ เพื่รสทั่จ	เฮลธ์

อาย์ุท้�รับประกันภััย์ 1 เด้ือน – 10 ปี 11 – 80 ปี 11 – 80 ปี 11 – 80 ปี

คืุ้มคืรองถืึงอาย์ุ 99 ปี 99 ปี 99 ปี 99 ปี

คื่าห้อง คื่าอาหาร 
คื่าบริการในโรงพย์าบาล้

สิูงสิุด้ 5,000 บาท สิูงสิุด้ 5,000 บาท คื่าห้องพักเด้้�ย์ว
มาต่รฐาน

สิูงสิุด้ 25,000 บาท

ล้ักษัณะคืวามคืุ้มคืรอง วงเงินคื่ารักษัาต่าม
ประเภัทของคื่ารักษัา

วงเงินคื่ารักษัาต่าม
ประเภัทของคื่ารักษัา

เหมาจ่าย์ต่ามจริง
ผล้ประโย์ชีน์รวมสิูงสิุด้ 

5 ล้้านบาท

เหมาจ่าย์ต่ามจริง
ผล้ประโย์ชีน์รวมสิูงสิุด้ 

100 ล้้านบาท

พื�นท้�คืวามคืุ้มคืรอง ไทย์ ไทย์ ไทย์ ทั�วโล้ก

กลุ้่มลู้กคื้า เด้็ก ราย์ได้้น้อย์ ราย์ได้้ปานกล้าง ราย์ได้้สิูง

แวลู เฮลธ์ (ค่ิดส์) แวลู เฮลธ์ 
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บีแอลเอ แฮปัปัี� เฮลธ์

 

เพื้รสทุีจ เฮลธ์

ทั�งน้� นอกจากแบบประกันสิุขภัาพท้�คืรอบคืลุ้มประชีาชีนทุกระดั้บแล้้ว บริษััทได้้ร่วมกับพันธิมิต่รท้�หล้ากหล้าย์ในการอำนวย์คืวามสิะด้วกแก่
ลู้กคื้าประกันสิุขภัาพ โด้ย์ในสิถืานการณ์แพร่ระบาด้ของโรคืไวรัสิโคืวิด้-19 ระล้อกใหม่ บริษััทได้้ร่วมกับ 34 โรงพย์าบาล้เคืรือข่าย์ ในการให้บริการ 
เทเล้เมด้ิซ้น หรือ Telemed Plus ซึ�งเป็นบริการปรึกษัาแพทย์์ผ่านชี่องทางออนไล้น์ ผู้เอาประกันภััย์สิามารถืปรึกษัาแพทย์์แล้ะรับย์าได้้ โด้ย์ไม่ต่้อง
เด้ินทางไปโรงพย์าบาล้ พร้อมทั�งสิามารถืใชี้สิิทธิิเคืล้มประกันผู้ป่วย์นอกได้้โด้ย์ไม่ต่้องสิำรองจ่าย์เพื�อคืวามปล้อด้ภััย์ของผู้เอาประกันภััย์ 
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(2)	กิารพื่ัฒน์ากิารให�บริกิารโดูยม่ลูกิค�าเป็น์ศูน์ย์กิลาง

กิารสร�างประสบกิารณ์ทั่�ดู่ให�แกิ่ลูกิค�า

การสิร้างประสิบการณ์ท้�ด้้ให้แก่ลู้กคื้าเก้�ย์วข้องกับศักย์ภัาพแล้ะคืวามใสิ่ใจของพนักงาน ต่ัวแทนประกันชี้วิต่แล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงิน 
การปรับใชี้เทคืโนโล้ย์้แล้ะนวัต่กรรมเพื�อสิร้างสิรรคื์ผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะการบริการท้�สิามารถืต่อบโจทย์์คืวามต่้องการของลู้กคื้าได้้อย์่างแท้จริง ต่ล้อด้จน
ต่้องม้ชี่องทางสิำหรับรับฟังข้อคืิด้เห็นแล้ะข้อเสินอแนะจากลู้กคื้าเพื�อนำมาพัฒนา ปรับปรุงผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการของบริษััทอย์่างต่่อเนื�อง 
บริษััทจึงได้้ด้ำเนินงานใน 3 ด้้านหล้ัก ประกอบด้้วย์

กิารสร�าง
วิัฒน์ธรรม	

กิารให�ควิามสำาคัญ
แกิ่ลูกิค�า	

กิารยกิระดูับ	
งาน์บริกิาร

กิารสร�าง	
ควิามผูู้กิพื่ัน์	
กิับลูกิค�าทั่�ถ่อ
กิรมธรรม์

1. การสร้างวัฒนธรรมูการใหุ้้ค่วามูสำค่ัญแก่ลูกค่้า

การกำหุ้นดเปั้าหุ้มูายเชีิงปัริมูาณเพื้้�อวัดและเพื้ิ�มูค่วามูพื้้งพื้อใจของลูกค่้า

บริษััทได้้ให้คืวามสิำคืัญกับการเพิ�มคืวามพึงพอใจให้แก่ลู้กคื้าเป็นอย์่างมาก โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาบริษััทได้้ม้การด้ำเนินการทำแบบสิอบถืามเพื�อ
วัด้ระด้ับคืวามพึงพอใจลู้กคื้าผ่านคืะแนนท้�เร้ย์กว่า Net Promoter Score (NPS) ซึ�งในปี 2564 ได้้ม้การต่ั�งเป้าหมาย์คืะแนน Net Promoter Score 
(NPS) ใหเ้ปน็ต่วัชี้�วดั้ของบรษิัทั โด้ย์มเ้ปา้หมาย์ในการเพิ�มระด้บัคืะแนน NPS ใหม้ากกวา่ในป ี2563 ท้� 40% ซึ�งในป ี2564 บรษิัทัสิามารถืเพิ�มคืะแนน 
Net Promoter Score (NPS) ได้้เป็น 44%

นอกจากน้� บริษัทัยั์งได้้นำผล้จากการทำแบบสิอบถืาม มาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื�อให้สิามารถืให้บริการลู้กค้ืาได้้ด้ยิ้์�งขึ�น โด้ย์จากการทำ 
แบบสิอบถืาม บริษััทพบว่า ปัจจัย์ท้�ม้ผล้ต่่อคืวามพึงพอใจของลู้กคื้าอย์่างม้นัย์สิำคืัญ ได้้แก่

- การใหุ้้บริการด้านสนิไหุ้มู ซึ�งบรษิัทัได้ด้้ำเนนิการปรบัปรงุระบบการเรย้์กรอ้งสินิไหมระหวา่งโรงพย์าบาล้กบับรษิัทั (New Claim System) เพื�อ
ให้เจา้หนา้ท้�โรงพย์าบาล้แล้ะเจา้หนา้ท้�สินิไหมสิามารถืติ่ด้ต่อ่สิื�อสิารกันได้อ้ย์า่งรวด้เรว็ สิามารถืใชีเ้คืรด้ติ่กับโรงพย์าบาล้ในเคืรอืข่าย์ทั�งผูป้ว่ย์
ในแล้ะผู้ป่วย์นอก โด้ย์ม้การแจ้งเต่ือนผ่านระบบแบบ real-time พร้อมทั�งแสิด้งข้อมูล้สิิทธิิการเร้ย์กร้องสิินไหมผ่านทางระบบด้ังกล้่าว เพื�อให้
เจ้าหน้าท้�โรงพย์าบาล้สิามารถืต่รวจสิอบสิิทธิิการเร้ย์กร้องสิินไหมของลู้กคื้า โด้ย์ไม่ต่้องต่ิด้ต่่อบริษััทผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสิาร ซึ�งจะสิ่งผล้
ให้กระบวนการเร้ย์กร้องสิินไหมม้คืวามถูืกต่้องแล้ะรวด้เร็วมากยิ์�งขึ�น อ้กทั�งบริษััทยั์งพัฒนาระบบท้�ให้ลู้กคื้าสิามารถืทำการเร้ย์กร้องสิินไหม
ผ่านทาง Online (E-Claim) ได้้อ้กด้้วย์ นอกจากน้�บริษััทย์ังด้ำเนินการสิำรวจคืวามพึงพอใจการให้บริการด้้าน Fax-claim โด้ย์ผล้สิำรวจจาก
ลู้กค้ืาท้�ได้้รับบริการ Fax-claim ให้คืะแนน Net Promoter Score สิูงถืึง 62%(ปี 2564) แสิด้งให้เห็นถืึงคืวามพึงพอใจอย่์างมากโด้ย์ลู้กค้ืา
ต่้องการบอกต่่อแล้ะแนะนำบริษััทกรุงเทพประกันชี้วิต่ให้แก่คืนสินิทแล้ะคืนคืุ้นเคืย์

ในป ี2564 ต่อ่เนื�องถึืงป ี2565 บริษัทัได้เ้พิ�มบรกิารการแจ้งขั�นต่อนสินิไหม ผา่นการส่ิงข้อคืวามแจ้งทางโทรศัพท ์(SMS) สิำหรับล้กูคืา้ท้�ใชีบ้รกิาร
เร้ย์กร้องคื่ารักษัาพย์าบาล้ผ่านบริการแฟกซ์เคืล้ม แล้ะชี่องทางปกต่ิ (เคืล้มต่รง) เพื�อให้ลู้กคื้าได้้รับข้อมูล้ท้�เป็นปัจจุบันแล้ะม้หล้ากหล้าย์ชี่อง
ทางการต่ิด้ต่่อ นอกจากน้� บริษััทย์ังเพิ�มคืวามใสิ่ใจดู้แล้สิำหรับลู้กคื้าท้�ใชี้บริการแฟกซ์เคืล้มคืรั�งแรก (First Claim Admission) โด้ย์ม้เจ้าหน้าท้�
ประสิานงานสิินไหมสิุขภัาพ โทรศัพท์ไปให้ข้อมูล้ขั�นต่อนการให้บริการแล้ะเปิด้โอกาสิให้ลู้กคื้าสิอบถืามข้อสิงสิัย์ต่่าง ๆ เก้�ย์วกับข้อมูล้ในกรม
ธิรรม์แล้ะราย์ล้ะเอ้ย์ด้การเร้ย์กร้องสิินไหม เพื�อให้ลู้กคื้าได้้สิบาย์ใจทุกย์่างก้าวในการบริการของบริษััท

- การทุำธุรกรรมูผ่าน Mobile Application บริษััทได้้มุ่งเน้นการเพิ�มการให้บริการผ่านทางชี่องทางออนไล้น์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์่ “Smart  
Customer” , แอปพล้ิเคืชีันบนโทรศัพท์มือถืือ “BLA Happy Life” แล้ะ LINE Official Account เพื�อเพิ�มคืวามสิะด้วกในการให้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถืือหรืออุปกรณ์พกพาของลู้กคื้าได้้ต่ล้อด้เวล้าแล้ะทุกสิถืานท้� โด้ย์บริษััทได้้ม้การพัฒนาระบบบริการต่่าง ๆ เพิ�มเต่ิมอย์่างต่่อเนื�อง 
จากเด้มิล้กูคืา้สิามารถืใชีบ้รกิารเปล้้�ย์นแปล้งขอ้มลู้กรมธิรรมแ์บบอเิล็้กทรอนกิส์ิ (E-Pos) บรกิารเรย้์กรอ้งสินิไหมแบบอเิล็้กทรอนกิส์ิ (E-Claim) 
แล้ะเร้ย์กดู้เอกสิารอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Document) โด้ย์ในปี 2564 ได้้ม้การเพิ�มบริการ BLA e-Service ในแอปพล้ิเคืชีันบนโทรศัพท์มือถืือ BLA 
Happy Life ให้คืรอบคืลุ้มมากย์ิ�งขึ�น ได้้แก่ การชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Payment) การดู้ข้อมูล้การล้งทุน (E-Investment) 
แล้ะการกู้เงินต่ามสิิทธิิกรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Loan)
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ผล้ดั้งกล้า่วทำให้แอปพล้เิคืชีนับนโทรศพัทม์อืถืือ BLA Happy Life คืรอบคืล้มุบริการด้า้นต่า่ง ๆ  ต่ั�งแต่ก่ารชีำระเบ้�ย์ รบักรมธิรรม์อเิล้ก็ทรอนกิส์ิ 
การเปล้้�ย์นแปล้งขอ้มลู้กรมธิรรม์ การเรย้์กร้องสินิไหม การดู้ข้อมลู้กรมธิรรม ์ขอ้มลู้การล้งทนุ ขอ้มลู้โรงพย์าบาล้คืูสั่ิญญา การบริการด้า้นสิขุภัาพ 
รับสิิทธิิพิเศษัต่่าง ๆ รวมถืึงการกู้เงินต่ามสิิทธิิกรมธิรรม์อ้กด้้วย์

ณ สิิ�นป ี2564 มจ้ำนวนผูใ้ช้ีงานแอปพลิ้เคืชีนับนโทรศัพท์มอืถือื (Mobile Application) แล้ะ LINE Official Account จำนวนประมาณ 182,440 
ด้าวนโ์หล้ด้ แล้ะ 3.61 ล้า้น ต่ามล้ำด้บั บรษิัทัใหค้ืวามสิำคืญัต่อ่การย์กระด้บักระบวนการด้ำเนนิธิรุกรรม การบรกิารด้ว้ย์นวตั่กรรมแล้ะเทคืโนโล้ย้์
สิมยั์ใหม่ท้�สิามารถืสิรา้งประสิบการณท์้�ด้ ้แล้ะต่อบโจทย์ค์ืวามต่อ้งการท้�แต่กต่า่งของล้กูคืา้ในแต่ล่้ะกลุ้่มอย์า่งแทจ้รงินอกจากการพฒันาการ
บริการบน Mobile Application ให้ม้คืวามคืรอบคืลุ้มแล้้ว บริษััทย์ังได้้เร่งประชีาสิัมพันธิ์ให้ลู้กคื้าได้้รับทราบถืึงบริการท้�สิามารถืทำได้้ผ่าน 
Mobile Application อ้กด้้วย์
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กิารจัดูกิารข�อร�องเรียน์	

บริษััทให้คืวามสิำคืัญแก่การรับฟังคืวามคืิด้เห็นแล้ะข้อเสินอแนะของลู้กคื้า รวมถืึงปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์น เพื�อนำไปพัฒนาแล้ะปรับปรุงการ
ด้ำเนินการเพื�อเพิ�มประสิิทธิิภัาพบริการให้ด้้ยิ์�งขึ�น บริษััทม้ศูนย์์รับเรื�องร้องเร้ย์น โด้ย์ม้ท้มงานท้�ม้คืวามรู้แล้ะคืวามเชี้�ย์วชีาญในการบริหารจัด้การ
ปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์นของลู้กคื้า โด้ย์เน้นการให้คืวามสิำคืัญกับลู้กคื้า (Customer Focused) แล้ะการสิร้างคืวามพึงพอใจให้ลู้กคื้า (Customer 
Satisfaction) เป็นหล้ัก บริษััทได้้พัฒนาระบบการจัด้การปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์นท้�สิามารถืต่รวจสิอบแล้ะต่ิด้ต่ามการแก้ไขปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์น 
ต่ล้อด้จนหาแนวทางป้องกันเพื�อนำไปสิู่การให้บริการท้�ม้ประสิิทธิิภัาพ ภัาย์ใต่้การดู้แล้ของคืณะกรรมการสิ่งเสิริมการสิร้างคืวามผูกพันของลู้กคื้า 
(Customer Engagement Committee) เพื�อให้มั�นใจว่า การแก้ไขปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์นจะได้้รับการจัด้การอย์่างเป็นธิรรมแล้ะโปร่งใสิ ทั�งน้� ในปี 
2564 เพื�อให้สิอด้คืล้อ้งกับคืวามคืวามต้่องการของต่ล้าด้ในปัจจุบนั  บริษัทัได้พั้ฒนาแบบประกนัประเภัทแบบประกนัช้ีวติ่คืวบการล้งทุน (ยู์นติ่ ล้งิค์ื) 
ศูนย์์รับเรื�องร้องเร้ย์นจึงได้้ม้การปรับปรุงระบบ เพื�อเพิ�มศักย์ภัาพให้การจัด้การปัญหาแล้ะข้อร้องเร้ย์นให้อย่์างคืรบวงจรแล้ะรวด้เร็วมากยิ์�งขึ�น 
อันจะเป็นประโย์ชีน์ต่่อผู้เอาประกันแล้ะประชีาชีนทั�วไป เพื�อเพิ�มคืวามมั�นใจในการสิร้างคืวามมั�นคืงผ่านประกันชี้วิต่

รับทราบข�อร�องเร�ยน
ว�เคราะห�ระดับข�อร�องเร�ยน

Level 2
นำเสนอพ�จารณา

Level 3
เสนอผู�บร�หารระดับสูง Customer 

Engagement Committee

Level 1
ดำเนินการพ�จารณา 

โดย CSC

• ติดต�อลูกค�าเพ�่อเจรจา
ต�อรอง และเสนอทางเลือก ให�แก�ลูกค�า

• สอบถามประเด็นเพ��มเติม

ลูกค�ารับ
ข�อเสนอ/
ทางเลือก

เสนอ
ผู�บร�หารสายประกันชีว�ต

พ�จารณา

ส�งหน�วยงานอื่นพ�จารณา
(ตรวจสอบ, รับประกัน/สินไหม

บร�หารงานกรมธรรม�, บัญชี/การเง�น,
LBDU, บุคลากร, อื่นๆ)

เสนอ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

พ�จารณา

หน�วยงานพ�จารณา
ตอบกลับ แจ�งผลให�ลูกค�า คปภ.ทราบ

ลูกค�ารับผล
พ�จารณา

แจ�งความคืบหน�า/ผลการพ�จารณา
- ลูกค�า
- คปภ.

บันทึกผลการพ�จารณา
ในทะเบียน

หมายเหตุ : กลุ�มลูกค�า LBDU จัดการข�อร�องเร�ยนโดยฝ�ายปฏิบัติการช�องทางการขาย และมีระยะเวลาดำเนินการตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

Y N
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3
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สถิติข�อร�องเรียน์

เพื�ออำนวย์คืวามสิะด้วกแก่ลู้กคื้าท้�เด้ินทางมาต่ิด้ต่่อยั์งศูนย์์บริการลู้กคื้าสิำนักงานใหญ่ บริษััทจัด้ให้ม้ศูนย์์บริการลู้กคื้าท้�ม้คืวามทันสิมัย์  
ให้คืวามสิะด้วกสิบาย์ในการใชี้บริการ ซึ�งม้ท้มงานท้�ม้คืวามรู้แล้ะคืวามเชี้�ย์วชีาญให้บริการอย์่างมืออาชี้พ 
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0
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  191

20212018

  178

2020

  187   149

สถิติข�อร�องเร�ยน (ราย)

จำนวนข�อร�องเร�ยน (ราย)

% ความพ�งพอใจในการใช�บร�การศูนย�บร�การลูกค�า

2019 20212018
89.50%

90.00%

90.50%

91.00%

91.50%

2020

90.22%

91.47%
91.33%

90.63%

Target > 80%

กิารยกิระดูับงาน์บริกิาร	

บรษิัทัให้คืวามสิำคืญักบัคืวามพึงพอใจของล้กูคืา้ เพื�อใหล้้กูคืา้ได้ร้บัประโย์ชีนส์ิงูสิดุ้ บรษิัทัจึงได้ย้์กระด้บัการบรกิารแล้ะพฒันางานบรกิาร เพื�อ
อำนวย์คืวามสิะด้วกให้ลู้กคื้ามากย์ิ�งขึ�น โด้ย์การขย์าย์เวล้าการบริการของ Call Center เป็น 24 ชีั�วโมง แล้ะเพิ�มการบริการผ่านชี่องทาง Live Chat 
ซึ�งเปน็ชีอ่งทางการให้บริการอ้กทางเล้อืกหนึ�ง ท้�ให้ล้กูคืา้สิามารถืติ่ด้ต่อ่ด้้วย์ต่นเองได้ต้่ามต้่องการ ต่อบสินองการใชีช้ีวิ้ต่ของล้กูคืา้ในย์คุื Digital โด้ย์
เฉพาะกลุ้ม่คืนรุน่ใหม่ ซึ�งมไ้ล้ฟ์สิไต่ล์้แล้ะการด้ำเนินชีว้ติ่ท้�เปล้้�ย์นไป ทำให้การบริการลู้กค้ืาต้่องปรับเปล้้�ย์นรูปแบบการบริการท้�แต่กต่า่งหล้ากหล้าย์ 
ล้้วนเป็นสิิ�งท้�ขับเคืล้ื�อนให้ลู้กคื้าใชี้บริการ แล้ะรักษัาลู้กคื้าให้อย์ู่กับบริษััทต่่อไป 

ภัาย์ใต่้สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของโคืวิด้-19 Call Center สิามารถืให้บริการลู้กคื้าได้้อย์่างต่่อเนื�อง จากการสิำรวจลู้กคื้าม้คืวามพึงพอใจ
ต่อ่การใหบ้รกิารของ Call Center อยู่์ในระด้บัด้เ้ย้์�ย์ม โด้ย์ป ี2564 อตั่ราคืวามพงึพอใจอยู่์ท้� 97.13% เมื�อเทย้์บกบัปที้�ผา่นมา จะเหน็ได้ว้า่อตั่ราคืวาม
พึงพอใจสิูงขึ�นอย์่างต่่อเนื�อง 

% ความพ�งพอใจของลูกค�า อยู�ในระดับ ดีเยี่ยม

2015

95.39%
95.57%

96.33%

96.62%

96.98% 97.00%
97.13%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target > = 80% ของคะแนนผู�ใช�บร�การ
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นอกจากน้� บริษััทได้้ม้การกำหนด้ให้ม้การให้บริการลู้กค้ืาผ่านทางชี่องทางอื�น ๆ อ้กมากมาย์ไม่ว่าจะเป็นทาง ศูนย์์บริการลู้กคื้า (Customer 
Service Center), Mobile Application, Website ของบริษััท, Facebook แล้ะ Line เพื�อให้การบริการม้คืวามคืรอบคืลุ้มแล้ะม้การให้บริการใน
มาต่รฐานเด้้ย์วกัน  โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาลู้กคื้าได้้เข้ามาใชี้บริการผ่านชี่องทางต่่าง ๆ ของบริษััทเพิ�มขึ�นอย์่างต่่อเนื�องในปีท้�ผ่านมา

สิำหรับการให้บริการด้้านประกันสิุขภัาพแล้ะโรคืร้าย์แรง บริษััทได้้พัฒนาเคืรือข่าย์พันธิมิต่รโรงพย์าบาล้แล้ะปรับปรุงระบบการด้ำเนินการ 
ด้้านสิินไหม เพื�อเพิ�มประสิิทธิิภัาพการให้บริการแก่ลู้กคื้าท้�ม้ประกันด้้านสิุขภัาพต่่าง ๆ โด้ย์ม้การด้ำเนินการด้ังน้�

- การพื้ฒันาระบบโรงพื้ยาบาลเค่รอ้ขา่ย Network Hospital เพื�อต่อบสินองคืวามต่อ้งการของลู้กคืา้ท้�หล้ากหล้าย์ บรษิัทัได้ร้ว่มกบัโรงพย์าบาล้
ชีั�นนำทั�วประเทศจำนวน 315 โรงพย์าบาล้ เพื�อให้บริการลู้กคื้าได้้คืรอบคืลุ้มในทุกภัูมิภัาคื พร้อมทั�งบริการพิเศษัสิำหรับลู้กคื้าของบริษััทหาก
เข้าไปรับการรักษัาท้�โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญา เชี่น การไม่ต่้องสิำรองเงินคื่ารักษัาพย์าบาล้เมื�อเข้ารักษัาท้�โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญา เป็นต่้น โด้ย์บริษััท
ได้้ทำบันทึกข้อต่กล้งกับโรงพย์าบาล้ต่่าง ๆ เพื�อขย์าย์การบริการเหล้่าน้�

    

บมจ. กรุุงเทพปรุะกันชีีวิิต จับมือกับ บมจ. กรุุงเทพดุุสิิตเวิชีการุ ผสิานควิามรุ่วิมมือเปิดุบรุิการุการุแพทย์์ฉุุกเฉุิน BLA Medevac Hotline     
02-777-8900  รุ่วิมลงนามบันทึกข้้อตกลงควิามรุ่วิมมือทางธุุรุกิจ (MOU) เพื�อพัฒนาบรุิการุเสิรุิมดุ้านสิุข้ภาพครุบวิงจรุ ภาย์ใต้โครุงการุ “BLA 

EveryCare” ข้องกรุุงเทพปรุะกันชีีวิิต
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นอกจากนั�น บริษัทัยั์งได้จั้ด้ให้มก้ารมอบรางวัล้ BangkokLife Smart Hospital Award 2021 แก่โรงพย์าบาล้คืูสั่ิญญาเป็นปที้�สิาม เพื�อสิง่เสิริม
การย์กระด้ับการบริการในด้้านต่่าง ๆ ท้�เป็นประโย์ชีน์ต่่อผู้ถืือกรมธิรรม์ประกันสิุขภัาพของบริษััท แล้ะเชีิด้ชีูเก้ย์รต่ิแก่โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาบริการ
ประกนัสุิขภัาพท้�ม้คืวามโด้ด้เด่้น โด้ย์งานในคืรั�งน้�จดั้ขึ�นในรูปแบบออนไล้น์ผา่นระบบ Live Streaming เพื�อให้สิอด้คืล้อ้งกับช้ีวติ่วิถ้ืใหม่ สิรา้งคืวาม
มั�นใจในคืวามปล้อด้ภัยั์ด้า้นสิาธิารณสิขุ แล้ะย์งัมก้ารจดั้งานเสิวนาวชิีาการสิขุภัาพ “ใชีช้ีว้ติ่อย์า่งไรใหป้ล้อด้ภัยั์หล้งัเปดิ้ประเทศ” โด้ย์ม ้นาย์แพทย์์
คืงศักด้ิ� เต่ชีะวิบลู้ย์์ผล้ ท้�ปรกึษัากรรมการผูจั้ด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันชีว้ติ่ เป็นผูด้้ำเนินราย์การร่วมกับผูบ้ริหาร
ของโรงพย์าบาล้ชีั�นนำต่่าง ๆ  ได้้รับคืวามสินใจรับชีมผ่านระบบ Live Streaming ถื่าย์ทอด้สิด้พร้อมกันผ่านชี่องทางโซเชี้ย์ล้ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ 
ได้้แก่ Facebook YouTube แล้ะ LINE Official 

รางวัล้ BangkokLife Smart Hospital Award 2021 ม้จำนวน 6 สิาขา  รวมทั�งสิิ�น 12 รางวัล้ ต่ามการประเมินด้้านคืวามร่วมมือของผู้เก้�ย์วข้อง
แล้ะจากผู้ใชี้บริการโรงพย์าบาล้ในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่
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โคืรงการ Care@Home เปน็โคืรงการท้�จดั้ขึ�นในชีว่งการระบาด้ของโรคืโคืวิด้-19 โด้ย์มบุ้คืล้ากรทางการแพทย์์ของศนูย์์บรกิารการแพทย์์กรงุเทพ
ประกนัชีว้ติ่ให้คืำแนะนำแก่ผูถื้ือกรมธิรรมก์รงุเทพประกันชีว้ติ่ทกุคืนท้�ได้ร้บัการวนิจิฉยั์วา่ ต่ดิ้เชีื�อโคืวดิ้-19 แล้ะเข้าสิูก่ารรักษัาแบบ Home Isolation 
ต่ล้อด้จนทำหน้าท้�เปน็ท้�ปรกึษัาแล้ะดู้แล้ต่ล้อด้ช่ีวงเวล้าท้�ต่อ้ง Home Isolation รวมทั�งจดั้สิง่ชีดุ้กักตั่วอุน่ใจหรือสิทิธิกิารใช้ีบรกิารแพทย์์ทางไกล้โด้ย์
ไม่ม้ค่ืาใช้ีจ่าย์ นอกจากน้� บริษััทยั์งให้คืวามดู้แล้ผู้ถืือกรมธิรรม์ท้�จำเป็นต่้องเข้ารับการรักษัาโรคืโคืวิด้-19 ในโรงพย์าบาล้ โด้ย์ช่ีวย์ประสิานงานกับ
โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาเพื�อให้ผู้ถืือกรมธิรรม์ได้้รับการดู้แล้อย์่างเหมาะสิมกว่า 100 ราย์

     

บมจ.กรุงเทพประกันชี้วิต่ ขย์าย์คืวามร่วมมือกับโรงพย์าบาล้กรุงเทพ สิำนักงานใหญ่ อำนวย์คืวามสิะด้วกในการประสิานงานด้้าน Hospitel 
ภัาย์ใต่้มาต่รฐานการดู้แล้ผู้ป่วย์จากบุคืล้ากรทางการแพทย์์ของโรงพย์าบาล้กรุงเทพให้กับผู้ถืือกรมธิรรม์ประกันสิุขภัาพของกรุงเทพประกันช้ีวิต่ทั�ง
ลู้กคื้าประกันเด้้�ย์วแล้ะประกันกลุ้่ม

- การพื้ัฒนาระบบใหุ้้บริการลูกค่้ากลุ่มูสุขภาพื้ บริษััทได้้ร่วมมือกับบริษััทเจ้าของเคืรือข่าย์การให้บริการคืวามช่ีวย์เหลื้อทั�วโล้ก ภัาย์ใต้่ชืี�อ
โคืรงการ BLA EveryCare โด้ย์ลู้กคื้าประกันสิุขภัาพสิามารถืได้้รับบริการเสิริมท้�จำเป็นต่ล้อด้ 24 ชีั�วโมง คืรอบคืลุ้มทุกท้�ทั�วโล้ก โด้ย์ในปี 2564 
โด้ย์เฉพาะการใชี้บริการในสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืวิด้-19 ท้�บริษััทฯ ได้้นำระบบให้บริการออนไล้น์ต่่าง ๆ มาเปิด้ให้บริการแก่
ลู้กคื้าแล้ะประชีาชีนทุกคืน บริษััทได้้ขย์าย์การบริการ BLA EveryCare ด้้วย์บริการ Telemed Plus พบแพทย์์ออนไล้น์  บริการท้�มอบคืวามอุ่น
ใจแล้ะคืวามสิะด้วกใหก้บัล้กูคืา้มากขึ�นในการพบแพทย์์ออนไล้น ์กบัโรงพย์าบาล้ทั�วประเทศท้�เขา้รว่มโคืรงการกบับรษิัทักวา่ 45 แหง่ โด้ย์ล้กูคืา้
ไม่จำเป็นต่้องม้ประวัต่ิคืนไข้กับทางโรงพย์าบาล้มาก่อน โด้ย์รับบริการผ่านเทคืโนโล้ย้์การสิื�อสิารออนไล้น์ เชี่น โทรศัพท์มือถืือ ในการรับคืำ
แนะนำ ข้อมูล้สิุขภัาพ คืรอบคืลุ้มทุกโรคื ทุกอาการ(ย์กเว้นกรณ้ฉุกเฉิน) ต่ิด้ต่ามผล้การรักษัา หรือการรับย์าต่่อเนื�อง ซึ�งลู้กค้ืากรุงเทพประกัน
ชีวิ้ต่ท้�มป้ระกนัสิขุภัาพคืุม้คืรองผูป้ว่ย์นอก (OPD) ทั�งแบบสิามญัแล้ะแบบกลุ้ม่  สิามารถืใชีบ้ริการพบแพทย์อ์อนไล้น์ แล้ะเบกิเคืล้ม (คืา่แพทย์์ 
พย์าบาล้ ย์า เวชีภััณฑิ์) ได้้ต่ามคืวามคืุ้มคืรองท้�ระบุในเงื�อนไขกรมธิรรม์  
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BLA EveryCare บริการเสริมูด้านสุขภาพื้ ท้�มอบคืวามห่วงใย์ในทุกชี่วงเวล้าให้กับลู้กคื้า ประกอบด้้วย์

• EveryCare Before บริการผู้ช่ีวย์ทางการแพทย์์ท้�พร้อมให้คืำแนะนำด้้านสิุขภัาพการแพทย์์ ทางโทรศัพท์ ทั�งภัาย์ในประเทศไทย์แล้ะเมื�ออยู่์
ต่่างประเทศ

• EveryCare Special บริการการแพทย์์ฉุกเฉิน (Medivac), ศูนย์์บริการข้อมูล้สิุขภัาพ (Health partner) เพื�อนซ้�สิุขภัาพ พร้อมต่อบคืำถืามแล้ะ
ให้คืำแนะนำท้�เหมาะกับกรมธิรรม์สิุขภัาพของลู้กคื้ากรุงเทพประกันชี้วิต่ บริการพบแพทย์์ออนไล้น์ (Telemed Plus), 2nd opinion ด้้านกระดู้ก
ข้อ กระดู้กสิันหล้ัง โรคืข้อแล้ะโรมาต่ิซึ�ม (บำรุงราษัฎร์), บริการเพิ�มวงเงินรักษัาโรคืมะเร็ง แล้ะ บริการสิำรองจ่าย์กรณ้จำเป็นต่้องเข้ารับการ
รักษัาแบบผู้ป่วย์ในในต่่างประเทศสิำหรับผู้ถืือกรมธิรรม์ท้�ม้เงื�อนไขคืวามคืุ้มคืรองในพื�นท้�ท้�กำหนด้

• EveryCare After บริการรถืรับ-สิ่ง ผู้เอาประกันภััย์เข้ารักษัาต่ัวในโรงพย์าบาล้ แล้ะบริการข้อมูล้สิถืานพย์าบาล้ดู้แล้ผู้ป่วย์ย์ามพักฟ้�น
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บริษััทมุ่งหมาย์ให้ผล้ิต่ภััณฑิ์บำนาญ สิุขภัาพ แล้ะการบริการด้้านสิุขภัาพ ม้สิ่วนชี่วย์ในการสิ่งเสิริมคืุณภัาพชี้วิต่แล้ะล้ด้คื่าใชี้จ่าย์สิ่วนต่ัวของ
ผู้สิูงวัย์ รวมทั�งแบ่งเบาภัาระคื่าใชี้จ่าย์ด้้านสิุขภัาพของภัาคืรัฐในระย์ะย์าว

กรุงเทพประกันชี้วิต่ร่วมกับโรงพย์าบาล้บำรุงราษัฎร์มอบบริการด้้านสิุขภัาพ “2B Care Privilege” มอบการดู้แล้รักษัาพย์าบาล้แบบราคืา     
แพ็กเกจแล้ะสิ่วนล้ด้พิเศษั สิำหรับผู้ป่วย์ในแล้ะผู้ป่วย์นอก พร้อมบริการรถืรับสิ่งในกรุงเทพ ปริมณฑิล้ กรณ้เข้ารับการผ่าต่ัด้เป็นผู้ป่วย์ แล้ะการ
อัพเกรด้ห้องพักสิำหรับผู้ถืือกรมธิรรม์ BLA Prestige Health  ท้�สิำคืัญมอบมูล้คื่าวงเงินการรักษัามะเร็งเพิ�มขึ�น 20% สิำหรับผู้ถืือกรมธิรรม์ บ้แอล้เอ 
แคืนเซอร์ แม็กซ์ เมื�อเข้ารับการรักษัาท้�โรงพย์าบาล้บำรุงราษัฎร์ แล้ะสิิทธิิพิเศษัการใชี้ห้องรับรอง “นภัาเล้้าจน์” แล้ะบริการล้้มูซ้นรับ-สิ่ง 

 

ปี 2564 โครงการ BLA EveryCare มีลูกค้าที่สามารถใช้บริการ  
มากกว่า 60,000 คน ครอบคลุมลูกค้าในหลากหลายช่องทาง

2. การสร้างค่วามูผูกพื้ันกับลูกค่้าทุี�ถ้อกรมูธรรมู์  

ในปี 2564 บริษััทได้้จัด้ทำโคืรงการ Bridging Loan เพื�อเปิด้โอกาสิให้ผู้เอาประกันภััย์ท้�ม้กรมธิรรม์ท้�คืรบกำหนด้ สิามารถืซื�อกรมธิรรม์ใหม่  
โด้ย์ไม่ต่้องจ่าย์เงินเพิ�ม โด้ย์ผู้เอาประกันภััย์สิามารถืใชี้สิิทธิิ�กู้ยื์มเงินกรมธิรรม์ท้�จะคืรบกำหนด้สิัญญา มาชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์คืรั�งแรกของกรมธิรรม์
ฉบบัใหม่ โด้ย์ได้้รับการย์กเว้นด้อกเบ้�ย์เงินกูต้่ามกรมธิรรม์สิงูสุิด้ 6 เดื้อนนับจากวันท้�เริ�มทำการกู้ ทั�งน้�ผูเ้อาประกันภัยั์ต้่องแจ้งใช้ีสิทิธิิล่้วงหน้าไม่เกิน 
180 วันก่อนวันคืรบกำหนด้สิัญญา แล้ะต่้องใชี้สิิทธิิก่อนวันคืรบกำหนด้สิัญญาอย์่างน้อย์ 31 วัน ต่ามเงื�อนไขท้�บริษััทกำหนด้

กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้จัด้ต่ั�ง BLA Happy Life Club สิำหรับลู้กคื้าแล้ะคืรอบคืรัว เพื�อชี่วย์ให้ลู้กคื้าม้คืวามพึงพอใจแล้ะเข้าถืึงการวางแผนการ
เงนิแล้ะสิขุภัาพได้อ้ย์า่งมป้ระสิทิธิิภัาพ ผา่นโคืรงการแล้ะกจิกรรมล้กูคืา้ต่า่ง ๆ  ท้�สิง่เสิรมิคืวามสิขุของคืรอบคืรวั คืวามรู้ทางการเงนิ แล้ะการมส้ิขุภัาพ
ท้�ด้้ โด้ย์ในปี 2564 ม้กิจกรรมท้�สินับสินุนการสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงิน แล้ะการสิ่งเสิริมสิุขภัาพ ด้ังน้�
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- การส่งเสริมูค่วามูรู้ทุางการเงิน :  กิจกรรมสิ่งเสิริมคืวามรู้ต่่าง ๆ  ท้�บริษััทจัด้ขึ�น เชี่น งานมหกรรมการเงินทั�วประเทศ รวมทั�งการให้บริการด้้าน
วางแผนการเงนิจากต่วัแทนแล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงนิของบริษัทั รวมทั�งการจัด้ทำบทคืวามเพื�อให้ล้กูคืา้ได้รั้บคืวามรูด้้า้นการเงนิแล้ะด้า้นอื�น ๆ

- การส่งเสริมูสุขภาพื้ : บริษััทจัด้ให้ม้โคืรงการต่รวจสุิขภัาพประจำปีสิำหรับกลุ้่มลู้กคื้าท้�ม้คืุณสิมบัต่ิต่ามท้�กำหนด้ การเปิด้ชี่องสิถืาน้ BLA 
Healthy Station เพื�อมอบสิาระคืวามรู้แล้ะบริการด้้านสิุขภัาพต่่าง ๆ รวมถืึงการปรับปรุงโคืรงการ BLA Every Care เพื�อเพิ�มบริการการดู้แล้
ด้้านสิุขภัาพแก่ลู้กคื้า 

บริษััทสิ่งเสิริมให้ม้การให้บริการผ่านแอปพล้ิเคืชีัน BLA Happy Life แล้ะ LINE Official อย์่างต่่อเนื�อง เพื�อก้าวสิู่การเป็น Digital Insurance  
อย์่างเต่็มรูปแบบ ประกอบด้้วย์

1. ด้านการบริหุ้ารลูกค่้าสัมูพื้ันธ์ (CRM) บริษััทให้คืวามสิำคืัญกับการรักษัาคืวามสิัมพันธิ์กับลู้กค้ืา ผ่านการมอบสิิทธิิประโย์ชีน์ในด้้านต่่าง ๆ 
เพื�อเต่ิมเต่็มคืวามสิุขในชี้วิต่ให้กับลู้กคื้าแล้ะคืรอบคืรัว อาทิ การรับสิิทธิิพิเศษัสิ่วนล้ด้ในการซื�อสิินคื้าหรือบริการ ณ ร้านคื้า, องคื์กรท้�เข้าร่วม
โคืรงการกับบริษััท, บริการเสิริมด้้านสิุขภัาพ เพื�อมอบคืวามห่วงใย์สิุขภัาพของลู้กคื้าในทุกชี่วงเวล้า, สิาระคืวามรู้ด้้านสิุขภัาพแล้ะการบริการ
ของบริษััทผ่านชี่องทางออนไล้น์  ฯล้ฯ   
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2. ดา้นขอ้มูลูกรมูธรรมูแ์ละบรกิารแนะนำแบบปัระกนัทุี�เหุ้มูาะสมู ล้กูค้ืาสิามารถืเข้าถึืงขอ้มลู้กรมธิรรมข์องต่นเองได้ต้่ล้อด้เวล้าผา่นชีอ่งทาง
โมบาย์แอปพล้ิเคืชีัน (Mobile Application) แล้ะ LINE นอกจากน้� ลู้กคื้าสิามารถืแจ้งคืวามประสิงคื์ขอเปล้้�ย์นแปล้งกรมธิรรม์ (E-POS), ขอกู้
กรมธิรรม์ (E-Loan) แล้ะเร้ย์กร้องสิินไหม (E-Claim) พร้อมทั�งชีำระเบ้�ย์ประกันปีต่่อแล้ะสิามารถืต่รวจสิอบสิถืานะของการเร้ย์กร้องสิินไหม 
นอกจากน้� ย์ังม้บริการแนะนำแบบประกันท้�เหมาะสิมให้กับลู้กคื้าเพื�อเพิ�มคืวามคืุ้มคืรองต่ามคืวามต่้องการของลู้กคื้าแต่่ล้ะราย์

3. ด้านการบริการอ้�นๆ ทั�งด้้านข้อมูล้การต่ิด้ต่่อบริษััท เชี่น การคื้นหาสิาขาของบริษััท หรือคื้นหาโรงพย์าบาล้คืู่สิัญญานั�น ลู้กคื้าสิามารถืใชี้ชี่อง
ทางดั้งกล่้าวในการค้ืนหาได้ทุ้กท้�ทกุเวล้า นอกจากน้� ด้า้นเอกสิารนั�น บริษัทัมบ้ริการด้าวน์โหล้ด้เอกสิารแล้ะแบบฟอร์มต่า่ง ๆ  เช่ีน หนังสืิอรบัรอง
การชีำระเบ้�ย์ เป็นต่้น 

(3)	กิารปรับตัวิเข�าสู่ยุคดูิจิทััล

ปัจจุบันเทคืโนโล้ย์้ด้ิจิทัล้ม้บทบาทสิำคืัญอย์่างย์ิ�งต่่อการด้ำเนินธิุรกิจแล้ะสิร้างคืวามได้้เปร้ย์บในเชีิงการแข่งขัน บริษััทได้้กำหนด้นโย์บาย์การ
ปรับต่ัวเข้าสิู่ย์ุคืด้ิจิทัล้ (Digital Transformation) เพื�อพัฒนาด้้านด้ิจิทัล้ผ่านการสิร้างแพล้ต่ฟอร์มด้ิจิทัล้แบบคืรบวงจร ต่ล้อด้จนสิร้างระบบนิเวศ
ด้้านการประกันชี้วิต่เพื�อย์กระด้ับการให้บริการประกันชี้วิต่แล้ะการก้าวสิู่สิังคืมไร้กระด้าษัในอนาคืต่

เพื�อใหก้ารนำเทคืโนโล้ย้์ดิ้จทิลั้มาประย์กุต่ใ์ชีใ้นองคืก์ร สิามารถืต่อบสินองกล้ยุ์ทธิก์ารด้ำเนินธิรุกจิได้อ้ย์า่งมป้ระสิทิธิิภัาพ ทั�งในด้า้นการด้ำเนิน
งาน แล้ะการใชี้ประโย์ชีน์จากข้อมูล้ในด้้านต่่าง ๆ เพื�อรองรับการเปล้้�ย์นแปล้งของภัาวะแวด้ล้้อมการประกอบธิุรกิจแล้ะพฤต่ิกรรมของผู้บริโภัคืท้�
เปล้้�ย์นแปล้งไป รวมถืึงชี่วย์สินับสินุนธิุรกิจใหม่ ๆ ท้�จะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ ซึ�งจะสิ่งผล้ให้ธิุรกิจสิามารถืแข่งขันแล้ะเต่ิบโต่ได้้อย์่างย์ั�งย์ืน บริษััทจึงได้้ม้
การวางแผนการพฒันาโคืรงสิรา้งพื�นฐานด้า้นด้จิทัิล้เพื�อรองรบักล้ย์ทุธิก์ารด้ำเนนิงานของบรษิัทัทั�งในระย์ะสิั�นแล้ะในระย์ะย์าว โด้ย์มร้ะย์ะเวล้าการ
ด้ำเนินการต่ามแผนงาน 3 ปี ต่ั�งแต่่ พ.ศ. 2564-2566

แผนงานด้้านด้ิจิทัล้น้� แบ่งออกเป็น 7 สิ่วน โด้ย์เริ�มต่ั�งแต่่การวางรากฐานของระบบงานท้�เก้�ย์วข้องไปจนถืึงการพัฒนาบุคืล้ากรในองคื์กร ได้้แก่

1. การวางรากฐานระบบการจัดการข้อมููล ซึ�งเปน็การพัฒนาระบบคืลั้งขอ้มลู้ แล้ะเคืรื�องมอืท้�ใชีจ้ดั้การรปูแบบรวมถืงึการรบั-สิง่ขอ้มลู้ท้�เหมาะ
สิมแล้ะม้ประสิิทธิิภัาพ เพื�อรองรับการทำงานในเชีิงวิเคืราะห์ (Data Management Foundation)

2. ต่ิดต่ามู และวิเค่ราะห์ุ้พื้ฤติ่กรรมูการใช้ีงานแพื้ลต่ฟอร์มูออนไลน์ เพื�อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบแล้ะรูปแบบการแสิด้งผล้ท้�สิอด้คืล้้อง
แล้ะรองรับกับคืวามต่้องการของผู้ใชี้งาน (Tracking Online Data)

3. วางกลยทุุธก์ารต่ลาดแบบเฉพื้าะเจาะจง โด้ย์วเิคืราะหจ์ากเสิน้ทางของผูบ้รโิภัคื เพื�อสิามารถืนำเสินอขอ้มลู้ต่า่ง ๆ  ท้�ต่รงกบัคืวามสินใจ แล้ะ
มอบประสิบการณ์ท้�ด้้ให้แก่ลู้กคื้าแล้ะผู้มุ่งหวัง (Personalized Customer Journey)

4. นำปัญัญาปัระดิษฐเ์ข้ามูาใช้ีในระบบงาน เพื�อใชีใ้นการวเิคืราะหป์ระเมนิผล้ขอ้มลู้ ต่ล้อด้จนชีว่ย์รองรบังานด้า้นการบรกิาร (AI Projects for 
Backend)

5. ปัรบัเปัลี�ยนรปูัแบบการทุำงานในองค่ก์รอยา่งมูกีลยทุุธ ์โด้ย์ใชีเ้ทคืโนโล้ย้์เขา้ชีว่ย์เพื�อเพิ�มประสิทิธิิภัาพ รวมถืงึการอบรมบคุืล้ากรในองคืก์ร
เพื�อสิร้างคืวามเข้าใจแล้ะเสิริมทักษัะการทำงานในรูปแบบใหม่ (Digital Transformation and AI Training)

6. สร้างทีุมูงานทีุ�มูีค่วามูรู้ค่วามูสามูารถในด้านการใช้ีข้อมููลในเชิีงวิเค่ราะห์ุ้ เพื�อพัฒนาแล้ะขับเคืล้ื�อนเทคืโนโล้ย้์ในองคื์กร (Build an  
In-house Team)

7. พื้ัฒนากลยุทุธ์การดำเนินงานของบริษัทุโดยใช้ีเทุค่โนโลยีมูาชี่วยรองรับ ต่ล้อด้จนการสิื�อสิารท้�เป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกันทั�งภัาย์ในแล้ะ
ภัาย์นอกองคื์กร เพื�อการขับเคืล้ื�อนอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ (Develop an AI Strategy and Develop Internal and External Communications)

ในป ี2565 บรษิัทัได้ม้ก้ารเต่รย้์มงานในสิว่นของโคืรงสิรา้งระบบ เพื�อวางโคืรงสิรา้งแล้ะพฒันาระบบการทำงานด้จิทิลั้ท้�เชีื�อมโย์งกนั ผา่นหล้าก                     
หล้าย์โคืรงการ ได้้แก่ 
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 - การพื้ัฒนาระบบการทุำงานภายในองค่์กร : บริษััทม้คืวามมุ่งมั�นท้�จะพัฒนาระบบการทำงานภัาย์ในองคื์กรโด้ย์มุ่งเน้นการล้ด้คืวามสิูญเสิ้ย์ 
ล้ด้ขั�นต่อนหรอืกระบวนการทำงานท้�ไม่จำเปน็ แล้ะนำเทคืโนโล้ย้์ เชีน่ การทำกระบวนการอย่์างอตั่โนมตั่ด้ิ้วย์หุ่นย์นต่ซ์อฟต่แ์วร ์Robotic Process 
Automation (RPA) ระบบท้�สิามารถืเรย้์นรูไ้ด้้จากตั่วอย่์างด้้วย์ต่นเอง Machine Learning, การนำคือมพิวเต่อร์มาคืวบคืมุการทำงาน Automation 
system มาประย์กุต่ใ์ชี ้เพื�อย์กระด้บัประสิทิธิิภัาพของกระบวนการทำงานใหด้้ย้์ิ�งขึ�น สิามารถืนำเสินอผล้ติ่ภัณัฑิ ์แล้ะบรกิารใหแ้กล่้กูคืา้ได้อ้ย์า่ง
สิะด้วก รวด้เร็ว โด้ย์ต่ั�งเป้าจะเป็นองคื์กรท้�มุ่งสิร้างคืุณคื่าโด้ย์ขจัด้คืวามสิูญเปล้่า (Lean Organization) อย์่างเต่็มต่ัวภัาย์ในปี 2567

 - การสร้างกระบวนการใหุ้้บริการแบบไร้กระดาษ : บริษััทมุ่งมั�นท้�จะเป็นบริษััทท้�ม้ระบบท้�สิามารถืให้บริการด้้านกรมธิรรม์แก่ลู้กคื้าแบบไร้
กระด้าษั 100% ภัาย์ในปี 2565 แล้ะม้แผนงานระย์ะย์าวในการรณรงคื์ให้ทั�งลู้กคื้าแล้ะต่ัวแทนเพิ�มการใชี้งานระบบด้ังกล้่าวเพื�อมุ่งสิู่การงด้ใชี้
กระด้าษัโด้ย์สิมบูรณ์

ปัจจุบันระบบท้�รองรับการให้บริการออนไล้น์แล้้ว คืือ

- บรษิัทัมร้ะบบบริการออนไล้น์ท้�สินบัสินนุใหต้่วัแทนจดั้ทำใบเสินอขาย์ ใบคืำขอ ไปจนถึืงกระบวนการรับชีำระเงินออนไล้นผ์า่นแพล้ต่ฟอร์ม 
Smart App ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้มากถืึง 10 แผ่น ต่่อการจัด้ทำใบคืำขอ 1 คืรั�ง โด้ย์ในปีท้�ผ่านมา ต่ัวแทนจัด้ทำใบคืำขอผ่าน 
Smart App สิูงถืึง 59% 

- บริษััทม้บริการรับกรมธิรรม์ในรูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Policy) ลู้กค้ืาสิามารถืเลื้อกรับกรมธิรรม์รูปแบบอิเล็้กทรอนิกส์ิผ่านอ้เมล้ส่ิวนต่ัว
ได้้ ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้สิูงสิุด้ถืึง 50 แผ่น ต่่อกรมธิรรม์ 1 เล้่ม โด้ย์ในปีท้�ผ่านมา ม้ลู้กคื้าท้�ขอรับกรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ 
1% 

- บริการเปล้้�ย์นแปล้งข้อมูล้กรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Pos) ลู้กคื้าสิามารถืด้ำเนินการเปล้้�ย์นแปล้งข้อมูล้กรมธิรรม์ผ่านแอปพล้ิเคืชีัน
บนโทรศัพท์มือถืือ BLA Happy Life แล้ะเว็บไซต่์ Smart Customer ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้ 1-2 แผ่น ต่่อการทำธิุรกรรม 1 คืรั�ง 
โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาม้ลู้กคื้าใชี้บริการ 9.6% 

- บรกิารเรย้์กร้องสินิไหมแบบอิเล็้กทรอนิกส์ิ (E-Claim) ล้กูค้ืาสิามารถืด้ำเนินการเรย้์กร้องสินิไหมผ่านแอปพลิ้เคืชัีนบนโทรศัพท์มอืถืือ BLA 
Happy Life แล้ะเว็บไซต่์ Smart Customer ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้ 1-3 แผ่น ต่่อการทำธิุรกรรม 1 คืรั�ง โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาม้ลู้กคื้า
ท้�ใชี้บริการ 1.3% 

- บริการรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Receipt) ลู้กคื้าสิามารถืเล้ือกรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบ
อิเล้็กทรอนิกสิ์ผ่านอ้เมล้สิ่วนต่ัว ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้ 1 แผ่นต่่อราย์การ โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาม้ลู้กคื้าท้�ใชี้บริการ 1.7% 

- บริการกู้เงินต่ามสิิทธิิกรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Loan) ลู้กค้ืาสิามารถืด้ำเนินการกู้เงินต่ามสิิทธิิกรมธิรรม์ ผ่านแอปพล้ิเคืชีันบน
โทรศัพท์มือถืือ BLA Happy Life ซึ�งสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัได้้ 1 แผ่นต่่อการทำธิุรกรรม 1 คืรั�ง โด้ย์ในปีท้�ผ่านมาม้ลู้กคื้าท้�ใชี้บริการ 
35%
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บริกิาร จำาน์วิน์กิารใชุ�บริกิาร เป้าหมายปี	2564

ใบคืำขอออนไล้น์ (Smart App) 85.8% 85.0%

บริการรับกรมธิรรม์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Policy) 3.6% 5.0%

บริการเปล้้�ย์นแปล้งข้อมูล้กรมธิรรม์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Pos) 18.1% 12.0%

บริการเร้ย์กร้องสิินไหมแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Claim) 5.6% 2.0%

บริการรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Receipt) 4.0% 5.0%

บริการกู้กรมธิรรม์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Loan) 47.5% 5%

บริการใบแจ้งเต่ือนการชีำระเบ้�ย์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Notice) 0.3% 5%

ทั�งน้� ภัาย์ในปี 2565 บริษััทจะพัฒนาระบบเพื�อเพิ�มการให้บริการผ่านชี่องทางออนไล้น์ให้คืรอบคืลุ้มถึืงบริการ โด้ย์บริษััทได้้กำหนด้เป้าหมาย์
ระย์ะย์าวท้�จะรณรงคื์ให้เกิด้การทำธิุรกรรมประกันชี้วิต่แบบไร้กระด้าษัให้ได้้ 100% ม้ด้ังน้�

• บริการใบแจ้งเต่ือนการชีำระเบ้�ย์แบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Notice)

• บริการบันทึกสิล้ักหล้ังแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Endorse)

• บริการจด้หมาย์แจ้งสิถืานะกรมธิรรม์ (E-Letter)

• บริการขอถือนเงินท้�คืงไว้กับบริษััทแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Withdraw)

 - การสร้างเค่ร้�องมู้อสนับสนุนด้านค่วามูมัู�งค่ั�งและสุขภาพื้ใหุ้้กับลูกค้่า บริษััทต้่องการย์กระด้ับการให้บริการด้้านวางแผนทางการเงินของ
ลู้กคื้าผ่าน Financial Health Check Platform โด้ย์ลู้กคื้าสิามารถืกรอกข้อมูล้ ราย์ได้้ คื่าใชี้จ่าย์ วางแผนการออมเงินเพื�อการเกษั้ย์ณ วางแผน
เพื�อคื่าจ่าย์ทางการศึกษัา แล้ะเฟ้นหาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่  ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบคืู่การล้งทุน รวมถืึงคืวามคืุ้มคืรองสิุขภัาพท้�เหมาะสิม 
ผ่านเคืรื�องมืออำนวย์คืวามสิะด้วกด้ังกล้่าว 

ในด้้านสุิขภัาพบริษัทัได้เ้ปิด้ต่วัแอปพลิ้เคืชัีนบนโทรศัพท์มอืถือื BLA Healthy Life ในปี 2564 โด้ย์นำระบบมาเพิ�มมลู้คืา่ให้แกผ่ล้ติ่ภัณัฑ์ิ ล้กูค้ืา
ท้�ซื�อคืวามคืุ้มคืรองบ้แอล้เอ สิมาร์ท ซ้ไอ จะสิามารถืเข้าใชี้งานแอปพล้ิเคืชีันบนโทรศัพท์มือถืือน้�ได้้ โด้ย์แอปพล้ิเคืชีันน้�จะสิามารถืนับก้าวเด้ิน  แล้ะ
คืำนวณอายุ์ท้�แท้จริงของร่างกาย์ (Biological Age) นำผล้มาคืำนวณเป็นคืะแนน แล้ะสิามารถืแล้กสิิทธิิพิเศษัต่่าง ๆ หรือแล้กส่ิวนล้ด้เบ้�ย์ประกัน
ภััย์ได้้
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 - การบริหุ้ารจัดการข้อมููลของบริษทัุ นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารผา่นชีอ่งทางด้จิทิลั้ท้�ล้กูคืา้สิามารถืด้ำเนนิการด้า้นธิรุกรรมต่า่ง ๆ  ด้ว้ย์ต่นเอง
แล้้ว บริษััทได้้ด้ำเนินการติ่ด้ต่ั�งคืล้ังข้อมูล้ (Data Warehouse) พร้อมทั�งเพิ�มเต่ิมแล้ะแก้ไขข้อมูล้ในฐานข้อมูล้ให้เป็นข้อมูล้ท้�ถืูกต่้องแล้ะเป็น
ปัจจุบันเพื�อให้หน่วย์งานต่่าง ๆ  สิามารถืด้ึงข้อมูล้ไปใชี้ได้้อย์่างสิะด้วกรวด้เร็ว โด้ย์ได้้ม้การวิเคืราะห์ข้อมูล้ของลู้กคื้าเพื�อนำเสินอแบบประกันท้�
เหมาะสิมผ่านโคืรงการ Existing Customer Management (ECM) โด้ย์นับต่ั�งแต่่ปี 2563 ม้ลู้กคื้าให้คืวามสินใจซื�อผล้ิต่ภััณฑิ์กรุงเทพประกัน
ชี้วิต่อ้กคืรั�งกว่า 1,200 ล้้านบาท 

ในปี 2562 บริษััทผ่านการรับรองมาต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้านการบริหารจัด้การคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ หรือ Information 
Security Management System ซึ�งคืรอบคืล้มุในเรื�องของการบรหิารงานแล้ะการด้ำเนนิงานของศนูย์ค์ือมพวิเต่อรห์ล้กัแล้ะศนูย์์คือมพวิเต่อรส์ิำรอง 
การพฒันาซอฟต่แ์วรใ์นธิรุกจิประกนัชีว้ติ่ การด้ำเนินงานของสิาย์ประกันชีว้ติ่แล้ะประกันกลุ้ม่ การด้ำเนินงานของสิาขาทั�วประเทศ ให้มค้ืวามปล้อด้ภััย์
ด้้านการจัด้เก็บระบบฐานข้อมูล้ แล้ะการปกป้องข้อมูล้ของลู้กคื้าจากภััย์คุืกคืามทางโล้กไซเบอร์ โด้ย์จะม้การต่รวจกระบวนการทั�งหมด้อ้กคืรั�งในปี 
2565

บริษััทัทั่�ม่ชุ่องทัางกิารขายทั่�ครอบคลุมและม่คุณภาพื่

(4)	กิารสร�างควิามสมดูุลของรายไดู�จากิชุ่องทัางต่าง	ๆ

เพื�อให้บริษััทสิามารถืเติ่บโต่ได้้อย่์างยั์�งย์ืนบริษััทต่ระหนักถึืงคืวามจำเป็นในการขย์าย์ฐานลู้กค้ืาแล้ะเสิริมสิร้างคืวามสิมดุ้ล้ของเบ้�ย์ประกันภััย์
รับจากชี่องทางต่่าง ๆ นอกเหนือจากราย์ได้้หล้ัก ท้�มาจากชี่องทางธินาคืารแล้้ว บริษััทได้้สิ่งเสิริมให้ม้การเพิ�มปริมาณของต่ัวแทนประกันชี้วิต่แล้ะท้�
ปรกึษัาทางการเงินอย์า่งต่่อเนื�อง แล้ะด้ำเนินการขย์าย์ช่ีองทางการขาย์ผ่านพนัธิมติ่รทางการค้ืาใหม ่ๆ  รวมถึืงปรบัปรุงสินิค้ืา ขั�นต่อน แล้ะกระบวนการ
ขาย์ผ่านชี่องทางออนไล้น์เพื�อให้ลู้กคื้าเข้าถืึงการทำประกันชี้วิต่ท้�ง่าย์แล้ะสิะด้วกยิ์�งขึ�น ทั�งน้� บริษััทได้้วางกล้ยุ์ทธิ์ในระย์ะย์าวเพื�อปรับสิัด้สิ่วนชี่อง
ทางขาย์ใหม่ให้ม้คืวามสิมดุ้ล้ เพื�อล้ด้คืวามเสิ้�ย์งในการพึ�งพาชี่องทางใด้ชี่องทางหนึ�งมากเกินไป โด้ย์ม้เป้าหมาย์ระย์ะย์าวท้�จะทำให้ราย์ได้้จากชี่อง
ทางธินาคืาร ต่ัวแทน แล้ะชี่องทางอื�นๆ ม้สิัด้สิ่วนเท่ากับ 40:40:20 ซึ�งในปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมจากชี่องทางธินาคืาร ต่ัวแทน แล้ะ
ชี่องทางอื�นๆ ในสิัด้สิ่วน 58:28:14  ต่ามล้ำด้ับ นอกจากน้�บริษััทได้้ม้คืู่คื้าราย์ใหม่ อาทิเชี่น AIS, Siam Piwat แล้ะ Rabbit Care เพื�อขย์าย์ชี่องทางใน
การเข้าถืงึสินิค้ืาของบริษัทั นอกจากน้� บริษัทัยั์งได้ร้เิริ�มคืวามร่วมมอืในด้า้นอื�นกบัคืูค่ืา้ เพื�อพฒันาประสิบการณ์ท้�ด้ยิ้์�งขึ�นใหก้บัล้กูคืา้ในรูปแบบสิทิธิิ
ประโย์ชีน์ท้�หล้ากหล้าย์แล้ะบริการท้�ต่อบโจทย์์คืวามต่้องการท้�แท้จริงของลู้กคื้า
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1. ชี่องทุางต่ัวแทุน (Agency) 

การพื้ัฒนาจำนวนและศักยภาพื้ของต่ัวแทุนปัระกันชีีวิต่

เพื�อให้สิอด้คืล้้องกับเป้าหมาย์สิร้างคืวามสิมดุ้ล้ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับ บริษััทจึงเด้ินหน้าพัฒนาต่ัวแทนประกันชี้วิต่ เพื�อย์กระด้ับคุืณภัาพชี้วิต่ 
ด้้วย์การสินับสินุนการพัฒนาต่ัวแทนประกันช้ีวิต่แล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงินต่ามเสิ้นทางอาช้ีพผ่านโคืรงการ กรุงเทพประกันช้ีวิต่ สิมาร์ท โปรแกรม 
(Bangkok Life Smart Program) ซึ�งบริษััทเริ�มด้ำเนินโคืรงการมาต่ั�งแต่่ปี 2563 ปัจจุบันกรุงเทพประกันชี้วิต่ม้จำนวนรวมต่ัวแทนประกันชี้วิต่ทั�งสิิ�น
มากกวา่10,000 คืน บริษัทัมุง่เนน้สิรา้งต่วัแทนคืณุภัาพ แล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงนิระด้บัมืออาช้ีพ โด้ย์ต่ั�งเปา้ย์กระด้บัการพฒันาคืณุภัาพทม้งานขาย์
อย์่างมั�นคืงแล้ะย์ั�งย์ืนไปกับกรุงเทพประกันชี้วิต่ โคืรงการกรุงเทพประกันชี้วิต่ สิมาร์ท โปรแกรมเปิด้โอกาสิในการเล้ือกเสิ้นทางอาชี้พท้�เหมาะสิมกับ
ต่นเอง 3 เสิ้นทาง ได้้แก่

1. Smart Agent (SA) เหมาะสิำหรับคืนรุ่นใหม่ท้�ต่้องการประสิบคืวามสิำเร็จในอาชี้พ ต่้องการเวล้า ราย์ได้้ แล้ะคืวามก้าวหน้า โด้ย์ตั่�งแต่่ปี 
2562 ม้ผู้เข้าร่วมโคืรงการรวม 43 รุ่น แล้ะ ในจำนวนน้�สิำเร็จโคืรงการแล้้ว 19 รุ่น  

 2. Smart FA (SFA) เหมาะสิำหรับผู้ท้�สินใจเรื�องการเงินการล้งทุน การวางแผนการเงินหรือเป็นต่ัวแทนประกันชี้วิต่ มุ่งมั�นสิู่การเป็นท้�ปรึกษัา
ทางการเงินมืออาชี้พ โด้ย์ต่ั�งแต่่ปี 2563 ม้ผู้เข้าร่วมโคืรงการรวม 6 รุ่น

3. Smart Leader (SL) เหมาะสิำหรับผู้ท้�ต่้องการประสิบคืวามสิำเร็จในการสิร้างท้มงานขาย์เพื�อสิร้างคืวามมั�นคืงแล้ะยั์�งย์ืน มุ่งสิู่การเป็น
เจา้ของธิรุกจิด้้วย์ต่นเอง โด้ย์จดุ้เด้น่ของโคืรงการน้�คือื เปน็โคืรงการพฒันาผูบ้รหิารรุน่ใหมแ่หง่เด้ย้์วท้�มแ้ผนรบัรองราย์ได้ท้้�แนน่อนต่ล้อด้ระย์ะเวล้า
โคืรงการ 12 เด้ือน โด้ย์นับต่ั�งแต่่เริ�มโคืรงการเมื�อปี 2563 ม้ผู้เข้าร่วมโคืรงการรวม 4 รุ่น

นอกจากน้� บรษิัทัใหค้ืวามสิำคืญักบัการสิรรหา คืดั้เล้อืก แล้ะพฒันาต่วัแทนประกนัชีว้ติ่ เพื�อใหม้ค้ืวามยั์�งย์นืในวชิีาชีพ้ มม้าต่รฐานเปน็ท้�ย์อมรบั
ทั�งในประเทศแล้ะระด้ับสิากล้ โด้ย์ในปี 2564 ต่ัวแทนประกันชี้วิต่แล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงินของบริษััท ได้้รับรางวัล้แล้ะคืุณวุฒิด้้านต่่าง ๆ ด้ังน้�

จำาน์วิน์	MDRT 155	คน์
จำาน์วิน์	CFP&	AFPT 119	คน์

จำาน์วิน์	TNQA 212	คน์

จำาน์วิน์	IQA 207คน์ จำาน์วิน์	IP&IC 1,433	คน์

นอกจากนั�น ภัาย์ใต่้บริบทการด้ำเนินธิุรกิจท้�เทคืโนโล้ย์้แล้ะนวัต่กรรมเข้ามาม้บทบาทในการด้ำเนินงานของบริษััทอย์่างม้นัย์สิำคืัญ แล้ะสิ่งผล้
ต่่อคืวามต่อ้งการแล้ะไล้ฟส์ิไต่ล้ ์(Lifestyle) ใหมข่องต่วัแทนประกนัชีว้ติ่ บรษิัทัจงึได้น้ำเทคืโนโล้ย้์เขา้มาชีว่ย์สินบัสินนุการทำงานของต่วัแทนประกนั
ชี้วิต่ในด้้านการจัด้เก็บแล้ะการนำเสินอข้อมูล้ต่่อลู้กคื้า การเข้าร่วมอบรมสิัมมนา แล้ะการรับรู้ข่าวสิารท้�ง่าย์ต่่อการเข้าถึืงมากขึ�น เพื�อประโย์ชีน์ใน
การเสิรมิคืวามรูแ้ล้ะการพัฒนาทกัษัะการให้บรกิารเชิีงล้กึ โด้ย์ในปี 2564 บรษิัทัได้เ้พิ�มชีอ่งทางการใหบ้รกิารต่วัแทนอย์า่งคืรบวงจรผา่นแอปพล้เิคืชีนั
บนโทรศัพท์มือถืือ BLA Easy Click ซึ�งเป็นระบบด้ิจิทัล้ท้�รวบรวมฟังก์ชีันท้�ต่ัวแทนใชี้งานบ่อย์ เพื�อต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของต่ัวแทนอย์่าง    
ต่่อเนื�อง แล้ะอำนวย์คืวามสิะด้วกต่ัวแทนได้้คืรบทุกแง่มุมการให้บริการ
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2. ชี่องทุางธนาค่าร (Bancassurance)

บริษััทมุ่งเน้นไปท้�การรักษัาคืวามสัิมพันธ์ิกับชี่องทางธินาคืาร รับฟังคืวามคิืด้เห็นแล้ะข้อเสินอแนะเพื�อนำมาปรับปรุงผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะการให้
บรกิารอย่์างสิม�ำเสิมอ โด้ย์ในปีท้�ผา่นมา บริษัทัได้ม้ก้ารออกแบบพัฒนาผลิ้ต่ภัณัฑ์ิใหม่ ๆ  ท้�ชีว่ย์ต่อบสินองคืวามต้่องการของลู้กค้ืาในช่ีองทางธินาคืาร
ท้�ต่รงจุด้มากขึ�น เชี่น ผล้ิต่ภััณฑิ์เกนเฟิสิต่์ 424 (Gain First  424) ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่แบบสิะสิมทรัพย์์ท้�สิมัคืรง่าย์ ชีำระเบ้�ย์เพ้ย์ง 4 ปี แต่่คืุ้มคืรอง
นานถืึง 12 ปี ให้ผล้ประโย์ชีน์เงินคืืนต่ล้อด้สิัญญาสิูง อ้กทั�งม้โอกาสิได้้รับเงินปันผล้จากการล้งทุนโด้ย์บริษััท แล้ะสิามารถืใชี้หักล้ด้หย์่อนภัาษั้เงินได้้
สิูงสิุด้ต่ามท้�กฎหมาย์กำหนด้ เกนเฟิสิต่์ 424 (Gain First  424) จึงเป็นหนึ�งในผล้ิต่ภััณฑิ์ใหม่ท้�บริษััทพัฒนาขึ�นเพื�อต่อบโจทย์์คืวามต่้องการออมเงิน
ท้�สิร้างผล้ต่อบแทนท้�ด้้ พร้อมทั�งสิร้างคืวามมั�นคืงในการคืุ้มคืรองชี้วิต่ของผู้บริโภัคื

 

3. ชี่องทุางออนไลน์ (Online Platform) 

บริษััทเชีื�อว่าเทคืโนโล้ย้์ดิ้จิทัล้แล้ะนวัต่กรรมม้บทบาทสิำคืัญในการเข้าถืึงลู้กคื้าแล้ะชี่วย์ส่ิงเสิริมการเข้าถืึงบริการทางประกันชี้วิต่ท้�ง่าย์แล้ะ
สิะด้วกมากขึ�น แล้ะสิร้างการเต่ิบโต่ให้ทั�งแก่บริษััทแล้ะระบบเศรษัฐกิจของประเทศไทย์ บริษััทจึงได้้พัฒนาชี่องทางขาย์ออนไล้น์ (ระบบ Smart    
Insured) เพื�อนำเสินอผล้ติ่ภัณัฑิท์้�ต่อบคืวามต่อ้งการของคืนรุน่ใหม ่อาท ิแบบประกนัสิะสิมทรพัย์์เพื�อการใชีส้ิทิธิิล้ด้หย์อ่นทางภัาษั ้แล้ะแบบประกนั
คืุ้มคืรองโรคืร้าย์แรง ทำให้สิามารถืต่ัด้สิินใจทำประกันด้้วย์ต่นเองได้้ต่ล้อด้ 24 ชีั�วโมง รองรับพฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืท้�เปล้้�ย์นแปล้งไป บริษััทได้้ม้การ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการซื�อประกันออนไล้น์อย่์างต่่อเนื�อง เพื�อให้ลู้กคื้าม้คืวามสิะด้วกมากยิ์�งขึ�น ม้กระบวนการต่รวจสิอบยื์นย์ันต่ัวต่นทาง
อเิล้ก็ทรอนกิสิ ์(E-KYC) ท้�นา่เชีื�อถืือ รวมถืงึการพฒันาปรบัปรงุใหล้้กูคืา้ได้ร้บัประสิบการณก์ารใชีง้านท้�ด้แ้ล้ะรองรบัการเขา้ถืงึได้ด้้ว้ย์อปุกรณท์้�หล้าก
หล้าย์ เชี่น สิมาร์ทโฟน แท็บเล้็ต่ เป็นต่้น

ในป ี2564 ราย์ได้จ้ากการขาย์ผา่นชีอ่งทางออนไล้นข์องบรษิัทัเต่บิโต่ถืงึ 89% บรษิัทัมค้ืวามมุง่มั�นท้�จะพฒันาแพล้ต่ฟอรม์การขาย์ออนไล้น์ของ
บรษิัทัอย่์างต่อ่เนื�อง เพื�อสิง่เสิรมิการเขา้ถืงึผล้ติ่ภัณัฑิข์องบรษิัทั แล้ะสิร้างประสิบการณ์ท้�ด้ท้้�สิดุ้ใหแ้กล่้กูคืา้ คืวบคืูไ่ปกบัการพฒันาผล้ติ่ภัณัฑิท้์�ต่อบ
โจทย์์ทุกคืวามต่้องการของลู้กคื้าแต่่ล้ะกลุ้่ม
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4. ชี่องทุางคู่่ค่้าและพื้ันธมูิต่ร (Partnership) 

เพื�อย์กระด้บัศกัย์ภัาพแล้ะขด้้คืวามสิามารถืขององคืก์ร บรษิัทัได้ส้ิรา้งพันธิมติ่รแล้ะเคืรอืขา่ย์คืวามร่วมมอืกบัหนว่ย์งานภัาย์นอกอย่์างต่อ่เนื�อง 
โด้ย์มุ่งหวังว่าคืวามร่วมมือดั้งกล่้าวจะสิามารถืเสิริมสิร้างคืวามสิามารถืในการแข่งขันแล้ะช่ีองทางในการเข้าถึืงลู้กคื้ากลุ้่มใหม่ได้้โด้ย์ต่รง โด้ย์ในปี 
2564 ท้�ผ่านมา บริษััทสิามารถืขย์าย์คืวามร่วมมือกับพันธิมิต่รทางธิุรกิจราย์ใหม่ ๆ ได้้ทั�งหมด้ 6 บริษััท จาก 4 คืู่คื้าเป็น 10 คืู่คื้า โด้ย์ขย์าย์คืวามร่วม
มือคืรอบคืลุ้มในหล้าย์ธิุรกิจ 

5. ชี่องทุางอ้�นๆ (Other) 

บรษิัทัมช่้ีองทางการขาย์ผ่านโทรศัพท ์(Telesales) พร้อมผล้ติ่ภัณัฑ์ิท้�ออกแบบเฉพาะสิำหรับชีอ่งทางเพื�อใหต้่อบสินองคืวามต้่องการของลู้กค้ืา
กลุ้่ม Telesales ซึ�งราย์ได้้จากชี่องทาง Tele ม้การเต่ิบโต่อย์่างต่่อเนื�อง โด้ย์บริษััทให้คืวามสิำคืัญด้้านการเพิ�ม Lead จากชี่องทางออนไล้น์ พร้อมกับ
สิร้างพันธิมิต่รด้้านข้อมูล้เพื�อขย์าย์ฐานลู้กคื้าอย์่างต่่อเนื�อง 

นอกจากน้� บริษัทัยั์งได้ข้ย์าย์ช่ีองทางการขาย์สิำหรับล้กูค้ืาประกันกลุ้ม่ ทั�งผลิ้ต่ภัณัฑ์ิประกันสิำหรับเป็นสิวัสิด้กิารแก่พนักงานบริษัทั แล้ะยั์งได้้
พัฒนาแบบประกันโรคืร้าย์แรงแบบกลุ้่มท้�ขาย์ต่รงให้กับกลุ้่มลู้กคื้าประกันกลุ้่ม ทำให้ม้เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ต่�ำล้งจากการท้�ไม่ต่้องม้ต่้นทุนด้้านการขาย์  
อ้กทั�งบริษััทได้้นำคืวามเชี้�ย์วชีาญในเรื�องการบริหารจัด้การเคืล้มมาต่่อย์อด้เป็นธิรุกจิให้บริการบริหารธิรุกรรมของลู้กคื้าประกนักลุ้่ม เพื�อเพิ�มราย์ได้้
ด้้านบริหารจัด้การ (Management Fee) ให้แก่บริษััทอ้กด้้วย์ ซึ�งสิ่งผล้ให้ย์อด้ขาย์ของประกันกลุ้่มย์ังเป็นท้�น่าพอใจ แม้ในปีท้�ผ่านมาจะประสิบกับ
โรคืระบาด้โคืวิด้-19 ท้�อาจจะสิ่งผล้ให้ลู้กคื้าประกันกลุ้่มปรับล้ด้คื่าใชี้จ่าย์สิวัสิด้ิการประกันกลุ้่มของพนักงาน

องค์กิรทั่�ให�ควิามสำาคัญกิับกิารลงทัุน์อย่างยั�งย่น์

(5)	กิารลงทัุน์อย่างยั�งย่น์

การล้งทุนอย์่างย์ั�งย์ืน คืือ การล้งทุนโด้ย์พิจารณาผล้กระทบรอบด้้าน ซึ�งนอกจากจะคืำนึงถืึงผล้ต่อบแทนท้�จะได้้รับ แล้ะคืวามสิามารถืในการ
ทำกำไรของธิุรกิจแล้้ว ย์ังต่้องคืำนึงถืึงผล้กระทบด้้าน สิังคืม สิิ�งแวด้ล้้อม แล้ะธิรรมาภัิบาล้ท้�ด้้ด้้วย์ โด้ย์ท้าย์ท้�สิุด้ปัจจัย์เหล้่าน้�จะสิ่งผล้ให้บริษััท
สิามารถืเติ่บโต่อย่์างยั์�งยื์น ปจัจบุนันักล้งทุนโด้ย์เฉพาะนักล้งทุนสิถืาบันแล้ะนักล้งทุนต่า่งประเทศได้ใ้ห้คืวามสิำคัืญกับการล้งทุนในบริษัทัท้�มแ้นวทาง
การด้ำเนินธิรุกจิท้�นา่เชีื�อถืือแล้ะเปน็ไปเพื�อคืวามยั์�งย์นืทั�งของกจิการแล้ะสิงัคืมโด้ย์รวมมากขึ�น โด้ย์คืาด้หวังวา่บรษิัทัท้�ล้งทนุไปนั�น จะสิามารถืด้ำเนิน
ธิุรกิจแล้ะม้ผล้กำไรอย์่างย์ั�งย์ืน ม้ธิรรมาภัิบาล้ แล้ะม้สิ่วนร่วมในการสิ่งเสิริมแล้ะพัฒนาสิังคืม ต่ล้อด้จนสิามารถืสิร้างผล้ต่อบแทนทางการล้งทุนได้้
อย์่างเหมาะสิมในระย์ะย์าว

สิำหรับการล้งทุนของบริษััทซึ�งด้ำเนินธิุรกิจประกันชี้วิต่ ม้การล้งทุนโด้ย์นำเงินท้�ได้้รับจากผู้ถืือกรมธิรรม์ไปล้งทุนอย่์างเหมาะสิม เพื�อให้ได้้ผล้
ต่อบแทนท้�สิอด้คืล้้องกับภัาระผล้ประโย์ชีน์ท้�จะต่้องจ่าย์คืืนให้ผู้ถืือกรมธิรรม์ในอนาคืต่ บริษััทประกันช้ีวิต่จึงม้ภัาระหน้าท้�แล้ะคืวามรับผิด้ชีอบต่่อ
ภัาระผกูพนัในระย์ะย์าวท้�ม้ต่อ่ผูถื้ือกรมธิรรม ์ด้งันั�นนโย์บาย์การล้งทนุจงึยึ์ด้หล้กัคืวามมั�นคืงทางการเงนิเปน็สิำคืญั ต่ล้อด้จนต่อ้งมค้ืวามระมดั้ระวงั 
แล้ะคืวามรับผิด้ชีอบในการล้งทุน

บริษััทเล้็งเห็นคืวามสิำคืัญท้�เพิ�มมากขึ�นต่่อแนวคืิด้การล้งทุนอย์่างยั์�งย์ืน แล้ะเชีื�อมั�นว่าแนวคืิด้ดั้งกล้่าวจะสิ่งผล้ให้บริษััทได้้รับผล้ต่อบแทนท้�
เหมาะสิมจากการล้งทุน ขณะเด้ย้์วกนัก็สิามารถืล้ด้คืวามผันผวนจากการล้งทุนในระย์ะย์าว แล้ะยั์งก่อให้เกิด้ประโย์ชีน์ต่อ่สัิงคืมส่ิวนรวมท้�เราใช้ีช้ีวิต่
แล้ะด้ำเนินธิุรกิจอย์ู่ ด้ังนั�นบริษััทจึงได้้เพิ�มคืวามสิำคืัญในการพิจารณาปัจจัย์ด้้านสิังคืม สิิ�งแวด้ล้้อม แล้ะธิรรมาภัิบาล้ ร่วมไปกับปัจจัย์พื�นฐานต่่าง 
ๆ ของบริษััทท้�จะเข้าล้งทุน เพื�อให้มั�นใจได้้ว่าหล้ักทรัพย์์ท้�จะล้งทุนนั�นม้ปัจจัย์พื�นฐานท้�เหมาะสิม ม้ธิรรมาภัิบาล้ในการด้ำเนินธิุรกิจ แล้ะสิร้างผล้ก
ระทบเชีิงบวกต่่อสัิงคืมแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม โด้ย์บริษััทได้้ม้การล้งทุนในกองทุนรวมโคืรงสิร้างพื�นฐานเพื�ออนาคืต่ประเทศไทย์ กองทุนรวมหุ้นธิรรมาภัิ
บาล้ไทย์ แล้ะต่ราสิารหน้�สิ้เข้ย์วของบริษััทท้�ประกอบธิุรกิจพล้ังงานสิะอาด้ ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ ด้ังน้�
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1. การลงทุุนในกองทุุนรวมูโค่รงสร้างพื้้�นฐานเพื้้�ออนาค่ต่ปัระเทุศไทุย

จากนโย์บาย์ในการพัฒนาประเทศท้�ม้คืวามจำเป็นแล้ะต่้องด้ำเนินการอย์่างเร่งด้่วนหล้าย์โคืรงการ โด้ย์เฉพาะกิจการโคืรงสิร้างพื�นฐาน  
เพื�อรองรับการขย์าย์ตั่วของเมืองแล้ะการเติ่บโต่ทางเศรษัฐกิจในประเทศ ซึ�งล้้วนเป็นโคืรงการขนาด้ใหญ่ท้�ใชี้เงินล้งทุนสิูง ท้�ผ่านมาภัาคืรัฐเล้ือกใช้ี
แหล้ง่เงนิทนุจากการกูย้์มืเงนิเปน็หล้กั ทำใหห้น้�สิาธิารณะเพิ�มขึ�น รฐับาล้จงึต่อ้งบรหิารจดั้การภัาระการคืล้งัเหล้า่น้�คืวบคืูก่บัการล้งทนุพฒันาโคืรงสิรา้ง
พื�นฐานของประเทศ ในขณะเด้้ย์วกัน การระด้มทุนผ่านกองทุนรวมโคืรงสิร้างพื�นฐานเพื�ออนาคืต่ประเทศไทย์จึงถืือกำเนิด้ขึ�นเพื�อเป็นสิ่วนสิำคืัญใน
การพฒันากจิการโคืรงสิรา้งพื�นฐานแล้ะการย์กระด้บัคืณุภัาพชีว้ติ่ของประชีาชีน บรษิัทัได้เ้ล้ง็เหน็ถืงึคืวามสิำคืญัในการพฒันาโคืรงสิรา้งพื�นฐานของ
ประเทศ การบริหารหน้�ของภัาคืรัฐ แล้ะการย์กระด้ับคืุณภัาพชี้วิต่ของประชีาชีน จึงได้้ร่วมล้งทุนในกองทุนรวมโคืรงสิร้างพื�นฐานเพื�ออนาคืต่
ประเทศไทย์ต่ั�งแต่่เริ�มต่้นกองทุนในวันท้� 30 ตุ่ล้าคืม 2561 ต่่อเนื�องถืึงปัจจุบัน

2. การลงทุุนในหุุ้้นยั�งย้น (THSI) และกองทุุนรวมูหุุ้้นธรรมูาภิบาลไทุย

บรษิัทัเล้ง็เห็นคืวามสิำคืญัของแนวคืดิ้การล้งทนุอย์า่งยั์�งย์นื ด้งันั�นการวเิคืราะหก์ารล้งทนุของบริษัทัจงึได้ใ้หค้ืวามสิำคืญักบัการวเิคืราะหค์ืวาม
ยั์�งย์ืนของบริษััทท้�จะเข้าล้งทุน โด้ย์ได้้ล้งทุนในบริษััทท้�อยู่์ในราย์ชีื�อหุ้นยั์�งยื์นท้�จัด้ทำโด้ย์ต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ซึ�งได้้คืัด้เล้ือกบริษััทจด้
ทะเบ้ย์นท้�ม้การด้ำเนินธิุรกิจโด้ย์คืำนึงถืึงสิิ�งแวด้ล้้อม ม้คืวามรับผิด้ชีอบต่่อสิังคืม แล้ะการบริหารงานต่ามหล้ักธิรรมาภัิบาล้ โด้ย์บริษััทท้�ได้้รับการ
คืดั้เล้อืกให้อยู่์ในราย์ชีื�อหุ้นยั์�งยื์นถืือได้ว่้าเป็นบริษัทัท้�มศั้กย์ภัาพในการด้ำเนนิธุิรกิจแล้ะพรอ้มรับคืวามเปล้้�ย์นแปล้งท้�จะเกดิ้ขึ�นในอนาคืต่ นอกจาก
น้� บริษััทย์ังม้การล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นธิรรมาภัิบาล้ไทย์ ซึ�งเป็นกองทุนท้�ม้การล้งทุนในต่ราสิารทุนของบริษััทท้�ม้การก้ากับดู้แล้กิจการท้�ด้้ ด้ำเนิน
งานอย์่างโปร่งใสิ ม้แนวทางการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�ชีัด้เจน รวมถืึงบริษััทท้�ได้้รับการรับรองเป็นสิมาชีิกแนวร่วมปฏิิบัต่ิของภัาคืเอกชีนไทย์ในการต่่อ
ต่้านการทุจริต่คือร์รัปชีัน (CAC) ม้การจัด้อันด้ับการวัด้ผล้การก้ากับดู้แล้กิจการท้�ด้้ของบริษััทจด้ทะเบ้ย์นไทย์ (CG Scoring) ของสิมาคืมส่ิงเสิริม
สิถืาบนักรรมการบรษิัทัไทย์ โด้ย์บรษิัทัได้ล้้งทนุในกองทุนรวมหุน้ธิรรมาภับิาล้ไทย์ ซึ�งบรหิารโด้ย์บรษิัทัหลั้กทรพัย์์จดั้การกองทนุรวมในประเทศ ต่ั�งแต่่
ปี 2561 ต่่อเนื�องถืึงปัจจุบัน

3. การลงทุุนในต่ราสารหุ้นี�สีเขียวของบริษัทุทุี�ปัระกอบธุรกิจพื้ลังงานสะอาด (Green Bond Investment) 

จากคืวามต้่องการในการใช้ีพล้งังานทด้แทนแล้ะพล้งังานสิะอาด้ทั�งในระด้บัโล้กแล้ะระด้บัประเทศมแ้นวโน้มสูิงขึ�น แล้ะการสินับสินนุจากภัาคื
รัฐผนวกกับการพัฒนาการของเทคืโนโล้ย้์ท้�ชี่วย์ให้การผลิ้ต่พลั้งงานหมุนเว้ย์นเป็นไปอย่์างม้ประสิิทธิิภัาพมากขึ�น คืวบคืู่ไปกับต่้นทุนการผลิ้ต่ท้�ล้ด้
ต่�ำล้ง สิง่ผล้ใหภ้ัาคืเอกชีนสินใจเขา้มาล้งทนุในธิรุกิจพล้งังานสิะอาด้เพิ�มมากขึ�น แล้ะเนื�องจากการล้งทนุทางด้้านพล้งังานมกัต่อ้งการเงนิล้งทนุท้�สิงู 
ภัาคืเอกชีนจึงได้้ระด้มทุนผ่านการออกต่ราสิารหน้� โด้ย์ต่ราสิารหน้�ท้�ออกเพื�อระด้มทุนไปใช้ีในโคืรงการท้�เป็นมิต่รกับสิิ�งแวด้ล้้อมจะม้ชีื�อเร้ย์กโด้ย์
เฉพาะว่าต่ราสิารหน้�สิ้เข้ย์ว หรือ Green Bond ซึ�งม้คืุณล้ักษัณะเหมือนกับต่ราสิารหน้�ทั�วไป

บรษิัทัได้ส้ินบัสินนุธิรุกจิท้�เปน็มติ่รต่อ่สิิ�งแวด้ล้อ้มผา่นการล้งทนุในต่ราสิารหน้�สิเ้ข้ย์ว หรอื Green Bond ของกลุ้ม่พล้งังานทางเล้อืกท้�เปน็พล้งังาน
สิะอาด้แล้ะเป็นมิต่รต่่อสิิ�งแวด้ล้้อม เชี่น พล้ังงานแสิงอาทิต่ย์์ พล้ังงานล้ม แล้ะอื�น ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับการอนุรักษั์สิิ�งแวด้ล้้อมอย์่างต่่อเนื�อง โด้ย์ได้้เริ�ม
ล้งทุนต่ั�งแต่่ปี 2558 ต่่อเนื�องถืึงปัจจุบัน

สัดส่วนการลงทุุน ณ สิ�นปัี 2564
• สิินทรัพย์์ล้งทุนของ บมจ. กรุงเทพประกันชี้วิต่ ณ สิิ�นปี 2564 ม้จำนวนเท่ากับ 338,714 ล้้านบาท แบ่งเป็นการล้งทุนในพันธิบัต่รรัฐบาล้

ในสิัด้สิ่วน 48.0% สิำหรับการล้งทุนในสิินทรัพย์์ท้�ม้สิัด้สิ่วนสิูงท้�สิุด้ 2 อันด้ับถืัด้มา ได้้แก่ ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนแล้ะต่ราสิารทุน โด้ย์ม้
สิัด้สิ่วนการล้งทุนอย์ู่ท้� 32.0% แล้ะ 9.2% ต่ามล้ำด้ับ

• สิดั้ส่ิวนเงนิล้งทุนในต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนของบริษัทัท้�อยู่์ในราย์ชีื�อหุ้นยั์�งย์นื (THSI) เทย้์บกบัเงนิล้งทุนในต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนทั�งหมด้ 
= 74.10% 

• สิัด้สิ่วนเงินล้งทุนในหุ้นไทย์ท้�อย์ู่ในราย์ชีื�อหุ้นย์ั�งย์ืน (THSI) เท้ย์บกับเงินล้งทุนในหุ้นไทย์ทั�งหมด้ = 64.34%

119แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



3.4		กิารจัดูกิารดู�าน์ควิามยั�งย่น์ใน์มิติสิ�งแวิดูล�อม

3.4.1	น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติดู�าน์สิ�งแวิดูล�อม

บริษััทกำหนด้นโย์บาย์ในการให้คืวามสิำคัืญต่่อสิิ�งแวด้ล้้อมเพื�อคืวามยั์�งยื์นทางสิังคืมแล้ะเศรษัฐกิจของประเทศ แล้ะส่ิงเสิริมการอนุรักษั์
ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิในชีุมชีนของบริษััทประกอบด้้วย์พนักงานแล้ะคืรอบคืรัว ต่ัวแทน คืู่คื้าแล้ะพันธิมิต่รให้ม้การใชี้ทรัพย์ากรอย์่างคืุ้มคื่า ประหย์ัด้
ล้ด้การสูิญเปล่้า การนำมาใช้ีซ�ำ หรือการใช้ีวัสิดุ้ท้�ผ่านกระบวนการแปรสิภัาพต่ามคืวามเหมาะสิมแล้้วแต่่กรณ้ บริษััทสินับสินุนกิจกรรมอนุรักษั์      
สิิ�งแวด้ล้้อมแล้ะปลู้กฝ่ังจิต่สิำนักในการรักษัาสิิ�งแวด้ล้้อมเพื�อผล้ระย์ะย์าวแล้ะคืวามยั์�งย์ืน บริษััทได้้แต่่งต่ั�งคืณะกรรมการปรับล้ด้การใช้ีกระด้าษั 
แล้ะได้้จัด้ทำแผนงานด้้านดิ้จิทัล้เทคืโนโล้ย้์ต่ล้อด้ห่วงโซ่คืุณค่ืาเพื�อเพิ�มคืวามสิะด้วกในการให้บริการผู้ม้ส่ิวนได้้ส่ิวนเสิ้ย์ทุกกลุ้่ม ล้ด้การใช้ีกระด้าษั 
ล้ด้ต่น้ทุนในการด้ำเนนิการด้า้นกรมธิรรม ์ประกอบด้ว้ย์ระบบรบัประกนัภัยั์แบบอเิล้ก็ทรอนกิสิ ์ระบบบรกิารกรมธิรรมแ์บบอเิล้ก็ทรอนกิสิ ์ ระบบการ
อบรมทางไกล้สิำหรับต่ัวแทนประกันชี้วิต่ ท้�ปรึกษัาการเงิน แล้ะพนักงาน รวมทั�งการให้คืวามสิำคัืญกับชี่องทางสิื�อสิารออนไล้น์ต่่าง ๆ บริษััทยั์งได้้
กำหนด้ให้การล้ด้การใชี้ทรัพย์การเป็นหนึ�งในด้ัชีน้ชี้�วัด้คืวามสิำเร็จ (KPI) ในระด้ับองคื์กร

3.4.2	ผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์ดู�าน์สิ�งแวิดูล�อม

องค์กิรทั่�รับผู้ิดูชุอบต่อสังคมและสิ�งแวิดูล�อม

(1)	กิารบริหารจัดูกิารกิ๊าซเรือน์กิระจกิ

บริษััทต่ระหนักถืงึคืวามสิำคืัญของปัญหาการเปล้้�ย์นแปล้งสิภัาพภัูมิอากาศ จึงได้้ม้การหารือแล้ะกำหนด้แนวทางในการด้ำเนินงานด้้วย์คืวาม
รับผิด้ชีอบ แล้ะในปี 2564 ได้้มอบหมาย์ให้ฝ่่าย์วางแผนธิุรกิจเริ�มด้ำเนินการวางแผนการจัด้การคืาร์บอนฟุต่พรินต่์ของบริษััท เพื�อร่วมมือกันในการ
ปกปอ้งระบบนเิวศ แล้ะล้ด้ภัาวะโล้กรอ้น รวมถืงึฟ้�นฟสูิภัาพแวด้ล้อ้มทางธิรรมชีาต่อิย์า่งต่่อเนื�อง นอกจากน้� บรษิัทัมน้โย์บาย์สิง่เสิรมิใหพ้นกังานเขา้
ร่วมอบรมสัิมมนาออนไล้น์ “นโย์บาย์เพื�อสินับสินุนการด้ำเนินธิุรกิจคืาร์บอนต่�ำ : ร่วมสิ่งเสิริมนโย์บาย์การเปล้้�ย์นแปล้งภัูมิอากาศแล้ะเป้าหมาย์ 
Carbon Neutrality ของไทย์ท้�จัด้โด้ย์สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหลั้กทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หลั้กทรัพย์์ เพื�อทำคืวามเข้าใจแนวคิืด้คืาร์บอนฟุต่พรินต์่
ขององคื์กร เพื�อให้ทุกคืนต่ระหนักถืึงการม้สิ่วนร่วม แล้ะรับทราบผล้กระทบของการด้ำเนินกิจกรรมต่่าง ๆ ท้�สิ่งผล้ต่่อสิิ�งแวด้ล้้อม

ถืงึแม้ปจัจบุนั โคืรงการบริหารจดั้การกา๊ซเรอืนกระจกยั์งอยู่์ในชีว่งเริ�มต่น้ แต่บ่ริษัทัมค้ืวามมุง่มั�นท้�จะด้ำเนินการอย์า่งจริงจงั แล้ะได้เ้ริ�มด้ำเนนิ
การพัฒนากล้ย์ุทธิ์ด้้านการเปล้้�ย์นแปล้งสิภัาพภัูมิอากาศให้สิอด้คืล้้องกับมาต่รฐานแล้ะกรอบการทำงานระด้ับสิากล้ท้�ได้้รับการย์อมรับ

(2)	Green	business

กิารม่ส่วิน์ร่วิมใน์กิารจัดูกิารดููแลกิารเปล่�ยน์แปลงสภาพื่ภูมิอากิาศ	(Climate	Change)	และกิารบรรเทัาภาวิะโลกิร�อน์

 - การส่งเสริมูการทุำธุรกรรมูแบบไร้กระดาษ คืณะกรรมการสิ่งเสิริมการสิร้างคืวามผูกพันของลู้กคื้า ได้้รับมอบหมาย์ให้จัด้ทำโคืรงการ 
รณรงคื์การเพิ�มการใชี้งาน บริการรูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์สิำหรับลู้กค้ืาแล้ะต่ัวแทนเพื�อสิ่งเสิริมให้ล้ด้การใชี้กระด้าษั ไม่ว่าจะเป็นบริการรับ
กรมธิรรม์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกส์ิ (E-Policy), บริการรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Receipt), บริการเปล้้�ย์นแปล้ง
ขอ้มลู้กรมธิรรม์แบบอิเล็้กทรอนิกส์ิ (E-Pos), บริการเรย้์กร้องสินิไหมแบบอิเล็้กทรอนิกส์ิ (E-Claim), ระบบเสินอขาย์แล้ะจัด้ทำใบคืำขอผ่านช่ีอง
ทางออนไล้น์ Smart App เพื�อขับเคืล้ื�อนบริษััทสิู่เป้าหมาย์ระย์ะย์าวในการทำธิุรกรรมแบบไร้กระด้าษั 100%
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 - การสนับสนุนใหุ้้ค่นไทุยก้าวสู่สังค่มูไร้เงินสด บริษััทต่อบรับนโย์บาย์ภัาคืรัฐ สินับสินุนให้คืนไทย์ก้าวสิู่สิังคืม ไร้เงินสิด้อย์่างมั�นใจ พร้อมล้ด้
การใชีท้รพัย์ากรด้ว้ย์การทำธิรุกรรมผา่นระบบด้จิทิลั้ท้�ปล้อด้ภัยั์ ล้ด้การสิมัผสัิ โด้ย์เฉพาะในสิถืานการณ ์COVID-19 โด้ย์เชีญิชีวนล้กูคืา้มารว่ม
แคืมเปญสิุด้พิเศษั “70 ปี กรุงเทพประกันชี้วิต่ ร่วมล้ด้...ได้ลุ้้้น” เพ้ย์งทำธิุรกรรมผ่านระบบออนไล้น์ท้�ร่วมราย์การ ก็สิามารถืรับสิิทธิิ�ลุ้้นรางวัล้
มูล้คื่ารวมกว่า 3.8 ล้้านบาท รวมทั�งสิิ�น 771 รางวัล้

(3)	กิารจัดูกิารสิ�งแวิดูล�อม	และกิารสร�างจิตสำาน์ึกิและกิารดููแลสิ�งแวิดูล�อม

บริษััทด้ำเนินการส่ิงเสิริมการสิร้างจิต่สิำนึกรักแล้ะดู้แล้รักษัาสิิ�งแวด้ล้้อมทั�งภัาย์ในองค์ืกร แล้ะประชีาชีนภัาย์นอก โด้ย์ม้โคืรงการหลั้ก ๆ  
ท้�ด้ำเนินการด้ังน้� 

1. การส่งเสริมูการสร้างจิต่สำน้กรักและดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมูภายในองค่์กร

 - โค่รงการบีแอลเอ แฮปัปัี� ไลฟ์ โกกรีน ภัาย์ในองคืก์ร การใชีท้รพัย์ากรธิรรมชีาต่อิย์า่งมป้ระสิทิธิิภัาพเปน็พื�นฐานท้�สิำคืญัในการพฒันาคืวาม
ยั์�งย์ืนของประเทศ บริษััทจึงมุ่งปลู้กฝ่ังให้พนักงานแล้ะผู้ม้ส่ิวนได้้สิ่วนเสิ้ย์ให้ม้จิต่สิำนึกอนุรักษั์ทรัพย์ากร แล้ะต่ระหนักถืึงคืุณค่ืาของ
ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิ 

ฝ่่าย์ธุิรการของบริษััทได้้รับการมอบหมาย์ให้คืวบคืุมดู้แล้การใชี้พล้ังงาน น�ำประปา แล้ะกระด้าษัในองคื์กร โด้ย์กำหนด้เป้าหมาย์ผ่านการ
คืวบคืุมคื่าใชี้จ่าย์ด้ำเนินงาน (Administration Expense) ต่่อเบ้�ย์ประกันรับรวม ไม่เกินร้อย์ล้ะ 5 ต่่อปี โด้ย์ได้้ด้ำเนินโคืรงการต่่อเนื�องท้�ให้
พนักงานในองคื์กรทุกคืนได้้ม้สิ่วนร่วมในการสิร้างสิังคืมของเราให้น่าอย์ู่ขึ�นไปด้้วย์กัน อันประกอบด้้วย์

โค่รงการปัระหุ้ยัดไฟฟ้า

• โคืรงการประหย์ัด้พล้ังงานโด้ย์การรวบรวมข้อมูล้ข่าวสิาร แล้ะวิธิ้การประหย์ัด้พล้ังงานประชีาสิัมพันธิ์ผ่านชี่องทางอิเล้็กทรอนิกสิ์ (Smart 
Home) ของบริษััท  แล้ะการรณรงค์ืการปิด้ไฟในชี่วงเวล้ากล้างวัน การออกไปประชุีม หรือหล้ังเล้ิกงานโด้ย์การติ่ด้สิติ่กเกอร์เล้ขหมาย์
กำกับบนโต่๊ะทำงาน เพื�อคืวบคืุมการใชี้พล้ังงานเฉพาะพื�นท้� แล้ะการต่ิด้ต่ั�งระบบปิด้หน้าเคืรื�องคือมพิวเต่อร์อัต่โนมัต่ิในองคื์กร

• การเปล้้�ย์นเป็นอุปกรณ์ประหย์ัด้พล้ังงาน  โด้ย์เฉพาะหล้อด้ไฟต่่าง ๆ ในบริเวณท้�ต่้องเปิด้ทิ�งไว้ต่ล้อด้เวล้า เชี่น โถืงทางเด้ินแต่่ล้ะชีั�น

• โคืรงการสิ่งเสิริมสิุขภัาพด้้วย์การเด้ินขึ�นบันได้แทนการใชี้ล้ิฟต่์  โด้ย์การต่ิด้คื่าพล้ังงานท้�ใชี้ในการขึ�นบันได้แต่่ล้ะขั�นพร้อมการให้กำล้ังใจ
แก่ผู้เด้ินขึ�นบันได้ นอกจากเป็นผล้ด้้กับสิุขภัาพ ย์ังชี่วย์ประหย์ัด้พล้ังงานไฟฟ้าจากการใชี้ล้ิฟต่์

โค่รงการปัระหุ้ยัดน�ำปัระปัา

• โคืรงการรณรงคื์ใชี้หล้ักการประหย์ัด้น�ำ โด้ย์การเชี็ด้ก่อนใชี้ รองก่อนใชี้ หรือการใชี้น�ำซ�ำ การเปิด้ - ปิด้ก๊อกน�ำให้สินิทหล้ังการใชี้งานแล้้ว
ทุกคืรั�ง แล้ะ/หรือหากพบอุปกรณก์ารใชี้น�ำชีำรุด้ แจ้งผู้รับผิด้ชีอบทราบทันท้ เพื�อกำจัด้จุด้รั�วไหล้ในองคื์กร รวมถืงึการต่ิด้ต่ั�งกอ๊กอัต่โนมัต่ิ
บริเวณอ่างล้้างมือในห้องน�ำประจำชีั�นทุกชีั�นในอาคืารแห่งใหม่
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โค่รงการปัระหุ้ยัดทุรัพื้ยากรกระดาษ

• การจดั้เกบ็เอกสิารรณรงคืใ์ชีก้ระด้าษัใชีซ้�ำ (Re – use) หรอื Scan เกบ็ไวใ้นเคืรื�องคือมพวิเต่อรแ์ทนการถืา่ย์สิำเนา เพื�อล้ด้การใชีก้ระด้าษั
ในองคืก์ร ทำใหเ้กดิ้การใชีท้รพัย์ากรกระด้าษัเกดิ้คืวามคืุม้คืา่ รวมทั�งเปน็การล้ด้พื�นท้�ในการจดั้เกบ็เอกสิาร เพื�อคืวามปล้อด้ภััย์แล้ะปอ้งกนั
คืวามเสิ้�ย์งจากอัคืคื้ภััย์ในสิำนักงาน

• การทำล้าย์เอกสิาร โด้ย์การนำส่ิงบริษััท/ร้านค้ืาเพื�อนำไปทำล้าย์โด้ย์วิธ้ิการต้่ม ซึ�งจะสิามารถืนำมาสิู่กระบวนการผลิ้ต่กระด้าษัใหม่ได้้ 
ทำให้เกิด้การใชี้ทรัพย์ากรต่้นไม้อย์่างคืุ้มคื่า เพื�ออนุรักษั์สิิ�งแวด้ล้้อม

• โคืรงการรณรงคืร์กัษัาสิิ�งแวด้ล้อ้มในออฟฟศิ  โด้ย์การจดั้กล้อ่งรบัเอกสิารท้�เปน็กระด้าษัสิข้าวในทกุจดุ้ท้�มเ้คืรื�องถืา่ย์เอกสิารในองค์ืกร เพื�อ
นำไปร้ไซเคืิล้ใหม่

นอกจากน้� บรษิัทัย์งัมุง่ปรบัปรงุกระบวนการทำงานภัาย์ในองคืก์รด้ว้ย์เทคืโนโล้ย้์ด้จิทิลั้ ซึ�งเปน็การชีว่ย์ล้ด้ทั�งการใชีท้รพัย์ากรแล้ะระย์ะเวล้าใน
การปฏิิบัต่ิงาน แล้ะย์ังชี่วย์เพิ�มประสิิทธิิภัาพในการด้ำเนินงานให้ด้้ย์ิ�งขึ�นด้้วย์

ผู้ลงาน์กิารดูำาเน์ิน์โครงกิาร

ปริมาณกิารใชุ�พื่ลังงาน์ใน์องค์กิร	

ปี	พื่.ศ 2562 2563 2564

ปริมาณไฟฟ้า 3,432.65 เมกะวัต่ต่์/ชีั�วโมง 3,451.53 เมกะวัต่ต่์/ชีั�วโมง 2,925.6 เมกะวัต่ต่์/ชีั�วโมง

ปริมาณกิารใชุ�น์ำ้าประปาภายใน์องค์กิร	

ปี	พื่.ศ 2562 2563 2564

ปริมาณน�ำลู้กบาศก์เมต่ร 19,453 ล้้านลู้กบาศก์เมต่ร 20,813 ล้้านลู้กบาศก์เมต่ร 27,735 ล้้านลู้กบาศก์เมต่ร

ปริมาณกิารใชุ�กิระดูาษัภายใน์องค์กิร	

ปี	พื่.ศ 2562 2563 2564

ปริมาณกระด้าษัแผ่น* 7.2 ล้้านแผ่น 6.3 ล้้านแผ่น 5.7 ล้้านแผ่น

(*ได้้แก่กระด้าษัขาว A4, A3, B4,F14, กระด้าษัหัวจด้หมาย์)

จากการด้ำเนนินโย์บาย์เพื�อล้ด้การใช้ีกระด้าษั สิง่ผล้ให้จำนวนปริมาณกระด้าษัท้�ใช้ีภัาย์ในองคืก์รล้ด้ล้งอย่์างต่อ่เนื�องต่ั�งแต่ป่ ี2562-2564 โด้ย์
ในปี 2564 บริษััทสิามารถืล้ด้การใชี้กระด้าษัไปได้้กว่า 6 แสินแผ่น หรือคืิด้เป็นคื่าใชี้จ่าย์ท้�ประหย์ัด้ไปได้้มากกว่า 1 แสินบาท 

 - การออกแบบสำนักงานใหุ้ญ่แหุ้่งใหุ้มู่ การออกแบบสิำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพประกันช้ีวิต่ ซึ�งได้้ผสิานคืวามใส่ิใจแล้ะคืุณคื่าการ
ดู้แล้สิิ�งแวด้ล้้อมเข้าด้้วย์กัน ผ่านการจัด้วางทิศทางของอาคืารเพื�อหล้บคืวามร้อนจากแสิงอาทิต่ย์์ ออกแบบอาคืารเป็นแนวต่ั�งคืลุ้มอาคืารฝ่ั�ง
ทศิต่ะวนัออกเฉย้์งใต่แ้ล้ะทศิต่ะวนัต่กเฉย้์งใต่ ้อก้ทั�งนโย์บาย์การใชีพ้ล้งังานทด้แทนมก้ารต่ดิ้ต่ั�งแผงโซล้า่เซล้ล้เ์พื�อสิรา้งกระแสิไฟฟา้สิำหรบัใชี้
งานในอาคืาร ชี่วย์ล้ด้การใชี้พล้ังงานเพื�อสิิ�งแวด้ล้้อม จึงทำให้อาคืารสิำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้รางวัล้ 1 ใน 10 อาคืาร
ออกแบบด้้เด้่นจาก BCI ASIA AWARDS 2020 แล้ะได้้รับอนุมัต่ิราย์งานการวิเคืราะห์ผล้กระทบสิิ�งแวด้ล้้อมด้้านอาคืาร การจัด้สิรรท้�ด้ินแล้ะ
บริการชีุมชีน กรุงเทพมหานคืร (EIA) จากสิำนักนโย์บาย์แล้ะแผนทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม ในปี 2562
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ใน์ปี	2564	บริษััทัสามารถผู้ลิตโซล่าเซลล์	เพื่่�อน์ำามาใชุ�ใน์อาคารคิดูเป็น์จำาน์วิน์เงิน์ทั่�สามารถประหยัดูไดู�เทั่ากิับ	
531,345	บาทั

2. การส่งเสริมูการสร้างจิต่สำน้กรักและดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมูแก่ปัระชีาชีนภายนอก 

 - การสง่เสรมิูการสรา้งจติ่สำน้กรกัและดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มูภายในองค่ก์ร บรษิัทัมน้โย์บาย์สิง่เสิรมิการรกัษัาสิิ�งแวด้ล้อ้มด้า้นต่า่ง ๆ  อาคืาร
สิำนักงานใหญ่แห่งใหม่ได้้รับการออกแบบให้ม้การนำพลั้งงานไฟฟ้าจากแสิงอาทิต่ย์์มาใช้ีในการทำงานประจำวัน รวมทั�งคืวามตั่�งใจของผู้
บริหารท้�จะสิ่งเสิริมแล้ะสิร้างจิต่สิำนึกด้้านสิิ�งแวด้ล้้อมแก่พนักงาน ในปีท้�ผ่านมาได้้ม้โคืรงการคืวามร่วมมือกับบริษััทในเคืรือเพื�อทำกิจกรรม
ด้า้นสิิ�งแวด้ล้อ้มมาต่อ่เนื�องหล้าย์ปี  แต่ใ่นปี 2564 จำเปน็ต่อ้งเล้ื�อนการจัด้กิจกรรมออกไปด้ว้ย์ปัญหาการแพรร่ะบาด้ของไวรสัิโคืวิด้-19  บริษัทั
จึงได้้นำแนวทางการทำงานท้�ชี่วย์ล้ด้การใชี้ทรัพย์ากรต่่าง ๆ เชี่น กระด้าษั แล้ะพล้ังงาน เข้ามาเป็นสิ่วนหนึ�งในการทำงาน ระบบการทำงานท้�
บริษััทพัฒนาขึ�นช่ีวย์ให้พนักงานสิามารถืทำงานต่ามแนวทางท้�ล้ด้การใช้ีทรัพย์ากรได้้ ต่ั�งแต่่ล้ด้การใช้ีกระด้าษัในระบบการรับประกัน ระบบ
บัญชี้การเงิน แล้ะระบบการประชีุม ไปจนถืึงการอนุมัต่ิของผู้บริหาร เป็นต่้น

นอกจากน้� บรษิัทัได้จ้ดั้อบรมภัาย์ในหล้กัสิตู่ร การด้ำเนนิชีว้ติ่ท้�เปน็มติ่รกบัสิิ�งแวด้ล้อ้ม เพื�อใหค้ืวามรูแ้กผู่บ้รหิารแล้ะพนกังานเก้�ย์วกบัการคืดั้
แย์กขย์ะแล้ะการกำจัด้ขย์ะอย่์างถูืกวิธ้ิ โด้ย์สิามารถืเริ�มได้จ้ากท้�บ้านแล้ะท้�ทำงาน เพื�อชีว่ย์ดู้แล้รักษัาสิภัาพแวด้ล้อ้มให้นา่อย์ูม่ากยิ์�งขึ�น โด้ย์วิทย์ากร 
คืุณจ้นันท์ ชีะอุ่มใบ ผู้อำนวย์การฝ่่าย์วิชีาการ สิมาคืมสิร้างสิรรคื์ไทย์ (ต่าวิเศษั)

 - การสร้างจิต่สำน้กรักและดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมูแก่สาธารณะ โคืรงการส่ิงเสิริมการใช้ีทรัพย์ากรอย่์างม้ประสิิทธิิภัาพได้้ม้การด้ำเนินการ
อย์่างต่่อเนื�อง ต่ั�งแต่่

• โคืรงการร่วมปันน�ำใจพร้อมล้ด้การใชี้ทรัพย์ากร เนื�องในวันสิิ�งแวด้ล้้อมโล้ก  ด้้วย์การส่ิงเสิรมิการรบักรมธิรรม์แบบอเิล้ก็ทรอนกิส์ิ (E-Policy) 
แล้ะการรับใบเสิร็จรับเงินแบบอิเล้็กทรอนิกสิ์ (E-Receipt) เพื�อนำเงินร่วมสิมทบทุนสิร้างศูนย์์วิชีาการเวชีศาสิต่ร์ผูสู้ิงอาย์รุะด้บัชีาต่ ิคืณะ
แพทย์์ศาสิต่ร์ศริริาชีพย์าบาล้

• โคืรงการสิ่งเสิริมการล้ด้การใชี้ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิ ได้้ถืูกผล้ักด้ันเป็นสิ่วนหนึ�งในการฉล้องคืรบรอบ 70 ปี กรุงเทพประกันชี้วิต่รวมทั�งต่อบ
รับนโย์บาย์ภัาคืรัฐ สินับสินุนให้คืนไทย์ก้าวสิู่สิังคืม ไร้เงินสิด้อย์่างมั�นใจ พร้อมล้ด้การใชี้ทรัพย์ากรด้้วย์การทำธิุรกรรมผ่านระบบด้ิจิทัล้ท้�
ปล้อด้ภััย์ ล้ด้การสิัมผัสิ ผ่านแคืมเปญสิุด้พิเศษั “70 ปี กรุงเทพประกันชี้วิต่ ร่วมล้ด้...ได้้ลุ้้น” เพ้ย์งทำธิุรกรรมผ่านระบบออนไล้น์ท้�ร่วม
ราย์การ ก็สิามารถืรับสิิทธิิ�ลุ้้นรางวัล้มูล้คื่ารวมกว่า 3.8 ล้้านบาท รวมทั�งสิิ�น 771 รางวัล้ โด้ย์ม้ระย์ะเวล้าแคืมเปญ 1 ปี เริ�มต่ั�งแต่่กล้างปี 
2564 เป็นต่้นไป
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3.5	กิารจัดูกิารควิามยั�งย่น์ใน์มิติสังคม

3.5.1	น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติดู�าน์สังคม
บรษิัทัมเ้ปา้หมาย์ท้�จะเสิรมิสิรา้งคืวามมั�นคืงทางการเงนิใหแ้กป่ระชีาชีนทกุกลุ้ม่ ผา่นการใหค้ืำแนะนำด้า้นการวางแผนทางการเงนิผา่นต่วัแทน

แล้ะพนักงานท้�ม้คืวามรู้ระดั้บแนวหน้าของประเทศ คืวบคืู่ไปกับคืวามรับผิด้ชีอบต่่อสัิงคืมแล้ะปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำหนด้กฎหมาย์ หรือข้อกำหนด้             
อื�น ๆ รวมถืึงแนวปฏิิบัต่ิสิากล้ท้�เก้�ย์วข้อง เพื�อสิร้างรากฐานของคืวามรับผิด้ชีอบต่่อสิังคืมอย์่างต่่อเนื�องแล้ะย์ั�งย์ืน

บริษััทกำหนด้นโย์บาย์แล้ะแนวปฏิิบัต่ิด้้านสิังคืม ภัาย์ใต่้หล้ักจริย์ธิรรมในการด้ำเนินธิุรกิจแล้ะหล้ักธิรรมาภัิบาล้ การต่่อต่้านการทุจริต่ การ
สินับสินุนแล้ะเคืารพการปกป้องสิิทธิิมนุษัย์ชีน การปฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย์่างเป็นธิรรม การสิร้างคืวามรับผิด้ชีอบต่่อลู้กคื้า คืู่คื้า คืู่แข่ง การร่วมพัฒนา
ชีุมชีนสิังคืมแล้ะสิร้างคืวามสิัมพันธิ์อันด้้กับชีุมชีนโด้ย์รอบพื�นท้�ของบริษััท แล้ะการสิ่งเสิริมนวัต่กรรมท้�ต่อบสินองต่่อนโย์บาย์คืวามรับผิด้ชีอบต่่อ
สิังคืมในด้้านต่่าง ๆ ท้�กล้่าวข้างต่้น 

ทั�งน้� บริษััทได้้ม้การต่ิด้ต่าม ประเมิน ทบทวนนโย์บาย์ แนวปฏิิบัต่ิแล้ะโคืรงการต่่าง ๆ ท้�ได้้ด้ำเนินการทั�งในปัจจุบัน แล้ะพิจารณาแนวปฏิิบัติ่
แล้ะโคืรงการคืวามรับผิด้ชีอบต่่อสิังคืมในอนาคืต่อย์่างรอบคือบ ต่่อเนื�อง แล้ะสิม�ำเสิมอ

3.5.2		ผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์ดู�าน์สังคม
องค์กิรทั่�ให�ควิามสำาคัญกิับควิามปลอดูภัยของข�อมูลและระบบปฏิิบัติกิารดูิจิทััล

(1)		ควิามปลอดูภัยของข�อมูลและระบบปฏิิบัติกิารดูิจิทััล

ด้ว้ย์ปัจจุบนัเทคืโนโล้ย้์แล้ะระบบดิ้จทิลั้ได้เ้ขา้มามบ้ทบาทในการด้ำเนนิธิรุกจิมากขึ�น สิง่ผล้ใหพ้ฤต่กิรรมของผูบ้รโิภัคืในการเขา้ถืงึการให้บรกิาร
เปล้้�ย์นแปล้งไปอย์่างรวด้เร็ว บริษััทเห็นถืึงคืวามสิำคัืญแล้ะได้้ม้กล้ยุ์ทธิ์ในการด้ำเนินธิุรกิจท้�ลู้กค้ืาสิามารถืเข้าถึืงบริการโด้ย์ทำผ่านระบบได้้ด้้วย์
ต่นเองได้้มากขึ�น เพื�อให้เกิด้คืวามถืูกต่้องแล้ะรวด้เร็วในการใชี้บริการ แล้ะสิร้างคืวามพึงพอใจต่่อลู้กคื้าท้�ใชี้บริการของบริษััท ซึ�งการให้บริการด้้าน
ระบบดิ้จิทัล้จะส่ิงผล้ต่่อการทำให้เกิด้คืวามเสิ้�ย์งด้้านภััย์คุืกคืามด้้านไซเบอร์ท้�ม้แนวโน้มเพิ�มขึ�นเช่ีนกัน ซึ�งส่ิงผล้กระทบหล้ากหล้าย์รูปแบบทั�งทาง
ต่รงแล้ะทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นภััย์คืุกคืามจากไวรัสิคือมพิวเต่อร์ ซอฟต่์แวร์เร้ย์กคื่าไถื่ การหล้อกล้วงทางอินเทอร์เน็ต่ ด้้วย์วิธิ้การต่่าง ๆ  เชี่น วิศกรรม
สิังคืม (Social Engineering), อ้เมล้ล้วง (Phishing Email) ไปจนถืึงการเจาะระบบเพื�อขโมย์ข้อมูล้สิำคืัญ เป็นต่้น จึงเป็นสิิ�งท้�บริษััทให้คืวามสิำคืัญ
แล้ะต่ระหนักถืึงอันต่ราย์จากภััย์คืุกคืามทางไซเบอร์ในทุก ๆ รูปแบบ โด้ย์บริษััทได้้ม้การพัฒนาแล้ะปรับปรุงการด้ำเนินงานเพื�อการรักษัาคืวาม
ปล้อด้ภัยั์ของระบบสิารสินเทศของบรษิัทัแล้ะคืวามปล้อด้ภััย์ทางไซเบอร ์ต่ามนโย์บาย์แล้ะกรอบการปฏิิบตั่งิานคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ด้้านเทคืโนโล้ย้์
สิารสินเทศของบริษััท แล้ะสิอด้คืล้้องต่ามมาต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems) แล้ะเป็นไป
ต่ามกฎหมาย์ ประกาศ แล้ะขอ้กำหนด้ด้า้นการรกัษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ของหนว่ย์งานกำกบัด้แูล้การประกอบธิรุกจิ รวมทั�งการท้�บรษิัทัมศ้นูย์์เฝ่า้
ระวังเหตุ่การณ์ภัยั์คุืกคืามทางไซเบอร์ (SOC: Security Operation Center) ซึ�งมค้ืวามพร้อมในการต่รวจพบภัยั์คุืกคืามไซเบอร์ แล้ะสิามารถืป้องกัน 
ต่อบสินองได้้อย์่างรวด้เร็วเป็นไปต่ามมาต่รฐานสิากล้ต่อบ 24 * 7 วัน เพื�อให้มั�นใจว่าระบบการให้บริการของบริษััทจะม้คืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ในการ
ให้บริการ ซึ�งในปี 2564 บริษััทย์ังไม่พบเหตุ่การณ์ภััย์คืุกคืามทางไซเบอร์ท้�ม้ผล้กระทบต่่อการด้ำเนินธิุรกิจอย์่างม้นัย์สิำคืัญ
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กิารพื่ัฒน์าทั่�สำาคัญใน์ปี	2564

1. การพื้ัฒนาด้านเทุค่โนโลยีและการปัฏิิบัต่ิงาน 

• ระบบบริการต่่อลูกค่้า

- เพิ�มช่ีองทางการให้บรกิารด้า้นการซื�อประกันผา่นแพล้ต่ฟอร์มการซื�อประกันออนไล้น์ โด้ย์สิามารถืเข้าถืงึบริการผ่านหน้าเว็บไซต่ข์องบรษิัทั 
แล้ะของพันธิมิต่รทางธิุรกิจ ได้้แก่ ธินาคืารกรุงเทพ, AIS Insurance Service, กรุงศร้ ออโต่้ แล้ะระบบอ้คือมเมิร์ซ Shopee เพื�อให้ลู้กคื้า
สิามารถืเข้าถึืงผลิ้ต่ภััณฑ์ิประกนัช้ีวติ่ของบริษัทัได้อ้ย่์างสิะด้วกแล้ะรวด้เร็วมากยิ์�งขึ�น ต่อบโจทย์์การเสินอขาย์ประกันในวิถ้ืใหม่ท้�ไมต่่อ้งม้
ต่ัวแทนเข้าถืึงลู้กคื้าโด้ย์ต่รง

- เพิ�มช่ีองทางให้ลู้กคื้าสิามารถืทำธิุรกรรมทางอิเล้็กทรอนิกสิ์ได้้ด้้วย์ต่นเอง สิำหรับการยื์นย์ันการทำประกัน, การต่ิด้ต่ามเอกสิารเพิ�มเติ่ม 
(Memo), การเสินอเงื�อนไขพิเศษั (Counter offer) แล้ะการชีำระเบ้�ย์ประกันโด้ย์ต่ัวแทนไม่ต่้องเด้ินทางเข้าพบหน้าลู้กคื้า

- เพิ�มชี่องทางการให้บริการหล้ังการขาย์ผ่าน Mobile Application (BLA Happy Life) แล้ะ website ให้บริการลู้กคื้า (Smart Customer) 
ให้สิามารถืกู้เงินจากมูล้คื่ากรมธิรรม์แล้ะได้้รับเงินเข้าบัญชี้ของลู้กคื้าได้้อย์่างรวด้เร็ว โด้ย์ไม่ต่้องเด้ินทางหรือทำผ่านต่ัวแทนท้�ดู้แล้ 
ซึ�งเป็นการล้ด้การสัิมผัสิ ล้ด้คืวามเสิ้�ย์งต่่อโรคืระบาด้ แล้ะล้ด้ค่ืาใช้ีจ่าย์ในการเดิ้นทางระบบ Live Chat เพื�อเพิ�มคืวามสิะด้วกรวด้เร็วใน
การให้ข้อมูล้แก่ลู้กคื้า แล้ะ Mobile Application GMC เพื�อแสิด้งข้อมูล้คืวามคืุ้มคืรอง ข้อมูล้สิินไหมของลู้กคื้าประกันกลุ้่ม

• ระบบบริการต่่อพื้นักงาน

- เพิ�มชี่องทางในการเข้าถืึงระบบงานของบริษััท เพื�อรองรับการทำงานจากภัาย์นอกสิำนักงาน (Work from Home) ท้�มุ่งเน้นคืวามปล้อด้ภััย์ 
จำกดั้การคืวบคุืม แล้ะเฝ้่าระวังการใช้ีระบบงานจากภัาย์นอกบริษัทั พร้อมรบัมอืกบัสิถืานการณ์โรคืระบาด้ของโคืวิด้-19 (Covid-19) แล้ะ
การทำงานในวิถื้ใหม่ (New normal)

- จดั้หาระบบการประชีมุออนไล้น์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต่เพื�อให้ผูบ้ริหารแล้ะพนักงาน สิามารถืเข้าร่วมประชุีมได้ทุ้กท้�ทกุเวล้า โด้ย์ผ่านอุปกรณ์
ของบริษััท เชี่น โน๊ต่บุ๊ก, แท็บเล้็ต่ แล้ะโทรศัพท์มือถืือ เป็นต่้น รวมทั�งใชี้ในกิจกรรมของบริษััท เชี่น การจัด้ฝ่ึกอบรมผล้ิต่ภััณฑิ์การขาย์ จัด้
งานสิัมนา เป็นต่้น ให้กับต่ัวแทนขาย์ของบริษััท ไม่ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะอย์ู่ท้�ใด้ก็สิามารถืเข้าร่วมกิจกรรมได้้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต่

- ด้านค่วามูปัลอดภัย

- เพิ�มระบบการรักษัาคืวามปล้อด้ภััย์ของการรั�วไหล้ของข้อมูล้ (DLP : Data Leakages Prevention)  เพื�อให้ข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ของลู้กคื้า 
ข้อมูล้สิำคืัญของบริษััท ได้้รับการปกป้องจากการถืูกขโมย์ หรือถืูกสิ่งออกไปภัาย์นอกบริษััท โด้ย์ผู้ท้�มิได้้รับอนุญาต่ หรือรู้เท่าไม่ถืึงการณ์ 
ซึ�งจะม้การแจ้งเต่ือนคืวามผิด้ปกต่ิ แล้ะป้องกันการสิ่งข้อมูล้อย์่างไม่เหมาะสิมออกไปภัาย์นอกบริษััท

- ย์กระด้ับการรักษัาคืวามปล้อด้ภััย์ของข้อมูล้แล้ะคืวามพร้อมใชี้งานของระบบงาน ด้้วย์ศูนย์์คือมพิวเต่อร์สิำรองแห่งใหม่ท้�ม้ประสิิทธิิภัาพ
รองรบัการใหบ้รกิารได้อ้ย์า่งต่อ่เนื�องต่ามมาต่รฐานสิากล้ (Tier-III) โด้ย์มร้ะย์ะทำการหา่งจากศนูย์์คือมพวิเต่อรห์ล้กัท้�เหมาะสิม เพื�อปอ้งกนั
ผล้กระทบของเหตุ่การณ์ภััย์พิบัต่ิท้�สิ่งผล้กระทบในวงกว้าง

2. การพื้ัฒนาขีดค่วามูสามูารถของบุุค่ลากร

จดั้อบรมคืวามต่ระหนกัรูด้้า้นการรกัษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศแล้ะไซเบอร ์ทั�งแบบออนไล้นแ์ล้ะแบบออฟไล้นใ์หก้บั
พนักงานภัาย์ในบริษััท ต่ล้อด้จนการทด้สิอบคืวามต่ระหนักรู้ของพนักงานหล้ังการอบรม จำนวน 2 คืรั�ง เพื�อวัด้ผล้การอบรมแล้ะวัด้ประสิิทธิิภัาพใน
การต่อบสินองต่อ่เหต่กุารณภั์ัย์คืกุคืามทางไซเบอรท้์�เกดิ้ขึ�น นอกจากน้� ย์งัจดั้อบรมการปฏิิบตั่งิานด้า้นการรกัษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ระบบเทคืโนโล้ย้์
สิารสินเทศแล้ะไซเบอร์ ให้ กบัพนกังานในสิาย์งานเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ เพื�อใหก้ารปฏิบัิต่งิานด้า้นเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศเป็นไปอย่์างเหมาะสิมแล้ะ
สิอด้คืล้้องต่ามมาต่รฐานสิากล้ด้้านการรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ระบบเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศแล้ะไซเบอร์

จัด้ให้ม้การซ้อมแผนการบริหารคืวามต่่อเนื�องทางธิุรกิจ (BCP:  Business Continuity Plan) จำนวน 1 คืรั�ง สิำหรับกลุ้่มงานท้�ม้คืวามสิำคืัญต่่อ
การด้ำเนินธุิรกิจของบริษััท เพื�อเต่ร้ย์มพร้อมในการด้ำเนินงานของพนักงานแล้ะระบบงานท้�ให้บริการ หากเกิด้เหตุ่การณ์ภััย์พิบัต่ิท้�สิ่งผล้กระทบต่่อ
การด้ำเนินธิุรกิจ โด้ย์ผล้การทด้สิอบในปี 2564 บริษััทสิามารถืด้ำเนินการซ้อมแผนได้้ผ่านต่ามเกณฑิ์ท้�บริษััทกำหนด้ 
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3. การปัฏิิบัต่ิต่ามูกฎหุ้มูายและข้อบังค่ับ

ปรับปรุงนโย์บาย์การรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศให้ม้คืวามทันสิมัย์ แล้ะรองรับการเปล้้�ย์นแปล้งด้้านเทคืโนโล้ย้์
สิารสินเทศแล้ะภััย์คุืกคืามทางไซเบอร ์รวมทั�งจดั้ทำนโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ แล้ะกรอบการปฏิิบัต่งิานด้า้นเทคืโนโล้ย้์
สิารสินเทศท้�สิำคืัญ เพื�อให้การปฏิิบัต่ิงานด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศของบริษััทเป็นไปต่ามกฎหมาย์ ประกาศ แล้ะข้อกำหนด้ของหน่วย์งานกำกับ
ธิุรกิจท้�เก้�ย์วข้อง โด้ย์กำหนด้ให้ม้การสิื�อสิารให้พนักงานนำไปปฏิิบัต่ิทั�วทั�งบริษััท

จัด้ให้ม้ทะเบ้ย์นคืวบคุืมกฎหมาย์ ประกาศ แล้ะข้อกำหนด้ของหน่วย์งานกำกับดู้แล้ภัาคืรัฐท้�เก้�ย์วข้องด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ แล้ะจัด้ให้ม้
การทบทวน แล้ะสิอบทานทะเบย้์นคืวบคืมุต่ามรอบระย์ะเวล้าท้�กำหนด้ เพื�อใหก้ารด้ำเนินงานแล้ะการปฏิิบตั่งิานของบรษิัทัเป็นไปอย์า่งถืกูต้่อง คืรบ
ถื้วน ต่ามกฎหมาย์ ประกาศ แล้ะข้อกำหนด้

แน์วิทัางกิารบริหารจัดูกิาร

บริษััทจัด้ให้ม้การกำกับดู้แล้ แล้ะบริหารจัด้การงานด้้านเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ ต่ามหล้ัก 3 Line of Defense โด้ย์ม้สิาย์เทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ
เป็นหน่วย์งาน ทำหน้าท้�เป็นผู้ปฏิิบัต่ิการ (1st Line) หน่วย์งานบริหารคืวามเสิ้�ย์ง แล้ะหน่วย์งานกำกับการปฏิิบัต่ิงาน ทำหน้าท้�เป็นผู้กำกับดู้แล้การ
ปฏิบิตั่งิาน (2nd Line) เพื�อคือย์คืวบคุืมการปฏิบัิต่งิานให้มค้ืวามเหมาะสิมต่ามนโย์บาย์ กรอบการปฏิิบัต่งิานแล้ะมาต่รฐานการปฏิิบัต่งิานของบริษัทั 
แล้ะหนว่ย์งานต่รวจสิอบ ทำหนา้ท้�ต่รวจสิอบนการปฏิบิัต่งิานอย์า่งเป็นอิสิระ (3rd Line) เพื�อสิอบทานการปฏิบิัต่งิานของหนว่ย์งานท้�เป็น 1st แล้ะ 2nd 

Line ให้ม้การปฏิิบัต่ิงานด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศของบริษััทเป็นไปอย่์างเหมาะสิม ต่ามหลั้กการต่รวจสิอบแล้ะถื่วงดุ้ล้อำนาจ หรือ “Check and 
Balance” โด้ย์มค้ืณะกรรมการรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภัยั์ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ ทำหน้าท้�กำกับด้แูล้การปฏิบัิต่งิานด้า้นคืวามมั�นคืงปล้อด้ภัยั์
ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศแล้ะไซเบอร ์แล้ะการบรหิารจดั้การคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ เพื�อใหก้ารปฏิิบตั่งิานเปน็ไปอย์า่งมป้ระสิทิธิิภัาพ 
แล้ะมห้น้าท้�การราย์งานผล้การปฏิิบัต่งิานต่อ่คืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งของบริษัทั นอกจากน้� ย์งัมก้ารต่รวจสิอบจากหน่วย์งานภัาย์นอกท้�เป็น
อิสิระ เชี่น ผู้ต่รวจรับรองต่ามมาต่รฐาน ISO 27001, ผู้ต่รวจสิอบงบบัญชี้บริษััท เป็นต่้น ซึ�งจะมาชี่วย์ต่รวจสิอบการด้ำเนินงานด้้านคืวามมั�นคืง
ปล้อด้ภัยั์ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศแล้ะไซเบอร์ แล้ะการบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ ให้เปน็ไปต่ามนโย์บาย์ กรอบการปฏิิบัต่งิาน 
มาต่รฐานการปฏิิบัต่ิงานแล้ะมาต่รฐานสิากล้ท้�เก้�ย์วข้อง

กิารบริหารควิามเส่�ยงดู�าน์ดูิจิทััลและไซเบอร์

บริษััทให้คืวามสิำคืัญในการกำกับดู้แล้คืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ (Information Technology Risk) เนื�องจากปัจจุบันบริษััทม้การ
ใชีเ้ทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศในการด้ำเนนิธิรุกจิเพิ�มมากขึ�น ทำใหร้ะบบหรอืการปฏิบิตั่งิานของบรษิัทัต่อ้งเผชีญิกบัคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเทคืโนโล้ย์ส้ิารสินเทศ 
เชี่น ด้้านภััย์คุืกคืามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) คืวามเสิ้�ย์งด้้านคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ (IT Security Risk) คืวามเสิ้�ย์งด้้านปฏิิบัต่ิการทางเทคืโนโล้ย้์
สิารสินเทศ (IT Operation Risk) คืวามเสิ้�ย์งด้้านบริหารจัด้การโคืรงการทางเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ (IT Project Risk) เป็นต่้น โด้ย์บริษััทจัด้ให้ม้การ
บริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ

กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่�ยงดู�าน์เทัคโน์โลย่
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รวมทั�งจัด้ให้ม้การทบทวนนโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศเป็นประจำทุกปี หรือเมื�อม้การเปล้้�ย์นแปล้งท้�สิำคืัญ ซึ�ง
นโย์บาย์จะต่้องสิอด้คืล้้องแล้ะเป็นไปต่ามหล้ักเกณฑิ์การกำกับดู้แล้แล้ะบริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศของบริษััทประกันช้ีวิต่ 
พ.ศ. 2563 ของสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ (คืปภั.) แล้ะม้กรอบการปฏิิบัต่ิงานภัาย์ใต่้นโย์บาย์แล้ะ
มาต่รฐานการบรหิารคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ ซึ�งใหค้ืวามสิำคืญักบัคืวามเสิ้�ย์งท้�เก้�ย์วขอ้งกบัคืวามปล้อด้ภััย์ ถืกูต่อ้ง พรอ้มใชีง้าน แล้ะ
พรอ้มรบัมอืภัยั์คืกุคืามทางไซเบอร ์โด้ย์กำหนด้ใหก้ารบรหิารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งใหอ้ย์ูใ่นระด้บัคืวามเสิ้�ย์งท้�บรษิััทย์อมรบัได้ ้ทั�งน้� นโย์บาย์ กรอบการ
ปฏิิบัติ่งาน แล้ะมาต่รฐานการบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศจัด้ทำขึ�นเพื�อให้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วย์งานภัาย์ในบริษััทถืือปฏิิบัต่ิใน
หล้ักการเด้้ย์วกันภัาย์ใต่้กระบวนการบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านเทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศของบริษััท

(2)		กิารรักิษัาควิามเป็น์ส่วิน์ตัวิของลูกิค�า

ในด้้านการดู้แล้รักษัาข้อมูล้ของลู้กคื้า บริษััทให้คืวามสิำคืัญอย์่างย์ิ�งต่่อการดู้แล้แล้ะจัด้การข้อมูล้ลู้กคื้าให้ม้คืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิูงสิุด้ แล้ะ
ม้แนวทางการด้ำเนินงานท้�สิอด้คืล้้องกับข้อกำหนด้ของสิำนักงานกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ สิำนักงานกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะ
ต่ล้าด้หล้กัทรพัย์ ์แล้ะกฎหมาย์อื�น ๆ  ท้�เก้�ย์วขอ้ง รวมถืงึแนวปฏิบิัต่ดิ้า้นการใหบ้รกิารล้กูคืา้อย์า่งเปน็ธิรรมของหนว่ย์งานกำกบัด้แูล้ธิรุกจิ โด้ย์บรษิัทั
ได้้จัด้ทำแล้ะทบทวนนโย์บาย์การปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม (Market Conduct) นโย์บาย์คืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ (Privacy Policy) แล้ะหล้ัก
ปฏิิบัต่ิการรักษัาคืวามลั้บแล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้ลู้กค้ืา ซึ�งกำหนด้แนวทางการดู้แล้รักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ แล้ะการรักษัาคืวามลั้บของข้อมูล้
ลู้กคื้า กำหนด้หน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบของหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้องในการดู้แล้ข้อมูล้ลู้กคื้า เพื�อรักษัาคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์ของข้อมูล้ลู้กคื้าอย์่างม้
ประสิิทธิิภัาพ

บรษิัทัเคืารพในสิทิธิิคืวามเปน็สิว่นต่วัแล้ะการรกัษัาคืวามล้บัของล้กูคืา้ทกุราย์ โด้ย์มแ้นวปฏิบิตั่ใินการด้แูล้แล้ะเกบ็รกัษัาขอ้มลู้ของล้กูคืา้อย์า่ง
ปล้อด้ภััย์ โด้ย์คืำนงึถึืงคืวามเปน็ส่ิวนต่วัของล้กูคืา้ การรกัษัาคืวามล้บั รวมถืงึมุง่ปอ้งกนัไมใ่หม้ก้ารนำขอ้มลู้สิว่นบุคืคืล้ ขอ้มลู้เก้�ย์วกบัทำประกนัภัยั์
ไปใชีโ้ด้ย์ผดิ้วตั่ถืปุระสิงคื ์แล้ะ/หรอืไมไ่ด้ร้บัคืวามย์นิย์อมจากล้กูคืา้ต่ามกฎหมาย์ ทั�งน้�ในการขอคืวามย์นิย์อมจากล้กูคืา้ บรษิัทัได้แ้จง้ใหล้้กูคืา้ทราบ
ถืงึวตั่ถืปุระสิงคืข์องการเกบ็รวบรวม การใชี ้หรอืเปดิ้เผย์ขอ้มลู้ของของล้กูคืา้อย์า่งชีดั้เจน ในกรณ้ท้�พบขอ้มลู้สิว่นบคุืคืล้ผดิ้พล้าด้หรอืไมถ่ืกูต่อ้ง ล้กูคืา้
สิามารถืต่ิด้ต่่อศูนย์์บริการลู้กคื้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษััท เพื�อแก้ไขข้อมูล้ให้ถืูกต่้องได้้

กิจกรรมสิร้างการต่ระหนักรู้ด้้านการคืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ในปี 2564 บริษััทมุ่งเน้นการสิร้างคืวามต่ระหนักรู้ด้้านการคืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วน
บคุืคืล้ในองคืก์รอย์า่งต่อ่เนื�อง ผา่นกจิกรรมการฝ่กึอบรมทั�งพนกังาน ต่วัแทนประกนัชีว้ติ่แล้ะท้�ปรกึษัาทางการเงิน ผา่นชีอ่งทางออฟไล้นแ์ล้ะออนไล้น์ 
อาทิ  E-Learning : BLA Smart Learning แล้ะ BLA Station Application รวมถึืงบริษัทัมก้ารจัด้การเต่ร้ย์มคืวามพร้อมทั�งทางด้า้นบุคืล้ากรในบริษัทั 
ระบบงาน แล้ะกระบวนการต่ล้อด้จนกิจกรรมต่่าง ๆ ให้เป็นไปต่าม พ.ร.บ. คืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ กฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้องในการด้ำเนินธิุรกิจ แล้ะ
สิอด้คืล้้องกับมาต่รฐานสิากล้
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องค์กิรทั่�ใส่ใจพื่น์ักิงาน์

(3)		มุ่งสู่กิารเป็น์…….องค์กิรทั่�ใส่ใจพื่น์ักิงาน์

เส่ยงสะทั�อน์จากิพื่น์ักิงาน์

“การเข้ามาของเทคืโนโล้ย้์ส่ิงผล้กระทบต่่อบทบาทแล้ะหน้าท้�ของพนักงานเป็นอย่์างมาก จึงอย์ากให้บริษััทให้โอกาสิกับพนักงานทุกระด้ับใน
การพัฒนาทกัษัะแล้ะศกัย์ภัาพในการทำงานย์คุืดิ้จทิลั้ เพื�อใหพ้นกังานสิามารถืเต่บิโต่ไปพรอ้มกบับรษิัทั แล้ะพวกเรากพ็รอ้มท้�จะปรบัเปล้้�ย์นวธ้ิิการ
ทำงานแบบใหม่ ๆ เพื�อให้สิอด้คืล้้องกับวิสิัย์ทัศน์แล้ะเป้าหมาย์ของผู้บริหารแล้ะบริษััท”

ปัระเด็นค่วามูยั�งย้นทุี�สำค่ัญ

• การพัฒนาศักย์ภัาพบุคืล้ากร แล้ะ การวางแผนด้้านทรัพย์ากรบุคืคืล้
• วัฒนธิรรมแล้ะคื่านิย์มองคื์กร
• การสิื�อสิารนโย์บาย์ แล้ะข่าวสิารภัาย์ในองคื์กร
• การสิร้างคืวามผูกพันภัาย์ในองคื์กร
• การสิรรหาแล้ะรักษัาบุคืล้ากรท้�ม้ศักย์ภัาพ
• สิุขภัาพแล้ะคืวามปล้อด้ภััย์ของพนักงาน
• การปฏิิบัต่ิด้้านสิิทธิิแรงงาน

1. การพื้ัฒนาศักยภาพื้บุค่ลากร/การวางแผนด้านทุรัพื้ยากรบุค่ค่ล

จากวิสิยั์ทัศน์แล้ะภัารกิจของบริษัทั ในการท้�จะพัฒนาองค์ืกรให้เป็นผูน้ำในธุิรกิจประกันชีว้ติ่ ผูน้ำในการสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงิน แล้ะการ
วางแผนทางการเงนิอย่์างรอบด้า้นโด้ย์ผ่านบคุืล้ากรท้�มคุ้ืณภัาพแล้ะมศั้กย์ภัาพได้น้ั�น บริษัทัจำเปน็ท้�จะต่อ้งมุง่เนน้แล้ะให้คืวามสิำคัืญกบัการพัฒนา
บุคืล้ากรให้ม้คืุณภัาพแล้ะม้ศักย์ภัาพมากย์ิ�งขึ�น พร้อมทั�งผสิมผสิานวิสิัย์ทัศน์แล้ะภัารกิจขององคื์กรไปสิู่การปฏิิบัต่ิด้้วย์กล้ย์ุทธิ์ทางด้้านการบริหาร
ทรัพย์ากรบุคืคืล้ รวมถืึงการพัฒนาสิมรรถืนะต่่าง ๆ ท้�จำเป็นในอนาคืต่เพื�อเป็นการเต่ร้ย์มคืวามพร้อมของบุคืล้ากรเพื�อรองรับการแข่งขันทางธิุรกิจ
ภัาย์ใต่ส้ิภัาวการณป์จัจบุนัท้�มก้ารเปล้้�ย์นแปล้งอย์า่งรวด้เรว็ ซึ�งการพัฒนาศกัย์ภัาพบุคืล้ากรถืือเปน็กญุแจสิำคืญัในการเต่รย้์มคืวามพรอ้มเพื�อรบัมอื
กับสิถืานการณ์ต่่าง ๆ ท้�อาจเกิด้ขึ�น เพื�อท้�จะนำพาองคื์กรก้าวทันการพัฒนาทางด้้านเทคืโนโล้ย้์ การถืูกแทนท้� (Disruption) แล้ะคืวามท้าทาย์ใน
อนาคืต่  

บรษิัทัมุง่เน้นการพัฒนาพนกังาน แล้ะต่อบโจทย์์คืวามต้่องการของการพัฒนาสิาย์อาช้ีพ รวมถึืงสิมรรถืนะหลั้ก (Core Competency) สิมรรถืนะ
ผู้นำ (Leadership Competency) สิมรรถืนะต่ามสิาย์งาน (Functional Competency) แล้ะกล้ย์ุทธิ์ขององคื์กร (Strategy) ผ่านกระบวนการจัด้ทำ
แผนการฝ่ึกอบรมแล้ะพัฒนาพนักงาน (Training & Development Plan) ต่ามนโย์บาย์ของบริษััทท้�สินับสินุนสิ่งเสิริมให้พนักงานม้เป้าหมาย์ในการ
พัฒนาต่นเองไม่น้อย์กว่า 6 Man-day ต่่อคืนต่่อปี โด้ย์ในปี 2564 นั�นด้้วย์สิถืานการณ์แพร่ระบาด้ของ Covid-19 บริษััทม้รูปแบบการพัฒนาคืวามรู้
พนักงานจากเด้ิมเป็นรูปแบบออนไล้น์ ซึ�งสิ่งผล้กระทบต่่อการพัฒนาทรัพย์ากรบุคืคืล้ขององคื์กรในหล้าย์มิต่ิ ทั�งด้้านองคื์คืวามรู้ในการทำงาน วิธ้ิ
การทำงาน ต่ล้อด้จนรูปแบบวธ้ิิการในการพัฒนาต่นเองโด้ย์มช้ีั�วโมงการเรย้์นรูอ้ยู่์ท้� 23.20 ชีั�วโมงต่่อคืนต่่อปี หรอืคืดิ้เป็น 4.03 Man-day ต่่อคืนต่่อปี
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 - การจดัทุำแผนพัื้ฒนารายบุค่ค่ล (IDP : Individual Development Plan) การจดั้ทำแผนพฒันาราย์บุคืคืล้ ถืือเปน็เปน็เคืรื�องมอืในการพฒันา
พนักงานอย่์างเป็นระบบ แล้ะต่รงกับคืวามจำเป็นในการพัฒนาของพนักงานแต่่ล้ะคืนอย่์างต่่อเนื�อง เพื�อให้พนักงานม้คืวามรู้ ทักษัะ  
แล้ะม้สิมรรถืนะในการปฏิิบัต่ิงานปัจจุบันให้ม้ประสิิทธิิภัาพสูิงขึ�น โด้ย์เฉพาะอย่์างยิ์�งในกลุ้่มพนักงานท้�เป็นด้าวเด่้น (Talant) แล้ะผู้สิืบทอด้ 
(Successor) ขององค์ืกร  เพื�อเป็นการเต่ร้ย์มคืวามพร้อมสิำหรับการก้าวไปสิู่ต่ำแหน่งงานท้�สิูงขึ�น หรือคืวามรับผิด้ชีอบในอนาคืต่ โด้ย์ม้
กระบวนการในการจดั้ทำแผนการพฒันาแล้ะรปูแบบการพฒันาท้�เหมาะสิม ซึ�งในป ี2564 ท้�ผา่นมาจนถืงึปจัจบุนับรษิัทัได้้มก้ระบวนการวางแผน
การพัฒนาแล้ะกำหนด้เป้าหมาย์อาช้ีพของพนักงานผ่านขั�นต่อนการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานประจำปี การประเมินสิมรรถืนะด้้านต่่าง ๆ  
เพื�อนำข้อมูล้มาใชี้ในการจัด้ทำแผนพัฒนาราย์บุคืคืล้ 

นอกจากน้� บริษัทัยั์งมุง่เน้นในเรื�องการให้คืวามรูเ้ก้�ย์วกับผลิ้ต่ภััณฑ์ิ แล้ะการวางแผนการเงินอย่์างรอบด้า้น เพื�อให้บคุืล้ากรได้น้ำองค์ืคืวาม
รู้ท้�ได้้รับนั�นไปใชี้ในการปฏิิบัต่ิงาน การด้ำเนินชี้วิต่ แล้ะย์ังสิามารถืเผย์แพร่คืวามรู้ สิู่คืรอบคืรัว ชีุมชีน แล้ะสิังคืม เพื�อให้ม้คืุณภัาพชี้วิต่ท้�ด้้ขึ�น
ได้้ บริษััทยั์งสินับสินุนการพัฒนาคืวามรู้ทางด้้านวิชีาชี้พโด้ย์ต่รงของพนักงานท้�จะต่้องพัฒนาคืวามรู้ทักษัะคืวามชีำนาญให้ทันต่่อการ
เปล้้�ย์นแปล้งท้�เกิด้ขึ�น รวมถึืงการเปิด้โอกาสิให้ผู้บริหารแล้ะพนักงาน ได้้ศึกษัาหาคืวามรู้จากแหล่้งคืวามรู้ต่่าง ๆ รวมทั�งให้การสินับสินุนการ
ศึกษัาหล้ักสิูต่รทางด้้านวิชีาชี้พต่่าง ๆ ด้ังน้� 

 - ระบบการเรียนการสอนผา่นส้�อออนไลน์ BLA Smart Learning ในป ี2564 ท้�ผา่นมาบริษัทัได้พั้ฒนาระบบการเรย้์นการสิอนผ่านสิื�อออนไล้น์ 
BLA Smart Learning เพื�อเปน็อ้กชีอ่งทางในการพฒันาคืวามรู้คืวามสิามารถืของบคุืล้ากรอย์า่งยั์�งยื์น โด้ย์มร้ะบบจดั้การเร้ย์นการสิอน จดั้การ
เนื�อหาบทเรย้์นทั�งภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกองค์ืกร จดั้การข้อมลู้ผูเ้ข้าเร้ย์น แล้ะมก้ารวัด้ผล้การเร้ย์นรู้ของผูเ้ร้ย์น โด้ย์สิามารถืเรย้์นรู้ได้ทุ้กท้�ทกุเวล้า 
ทั�งอปุกรณค์ือมพิวเต่อรแ์ล้ะเคืรื�องมอืสิื�อสิาร ซึ�งในปที้�ผา่นมามผู้ใ้ชีบ้รกิารทั�งพนกังานประจำ ต่วัแทนผา่นขาย์ คืูค้่ืาของบรษิัทั (Broker) เขา้มา
เรย้์นรูเ้ก้�ย์วกบัหวัขอ้คืวามรูต้่า่ง ๆ  จำนวนประมาณ 10,000 คืน  แล้ะมแ้ผนท้�จะพฒันาระบบเพื�อต่อบสินองกบัการด้ำเนนิธิรุกจิของบรษิัทั แล้ะ
เปิด้ใชี้งานสิำหรับคืู่คื้าชี่องทางสิถืาบันการเงิน ภัาย์ในปี 2565 ต่่อไป

 - การจัดการค่วามูรู้ในองค์่กร (Systematic Knowledge Management : KM) บริษััทยั์งคืงด้ำเนินการอย่์างต่่อเนื�องในการเก็บรวบรวมองค์ื
คืวามรู้ แล้ะสิ่งเสิริมการจัด้การคืวามรู้ภัาย์ในองคื์กร (Knowledge Management) ผ่านระบบ Smart Home (BLA’S KM) ซึ�งเป็นชี่องทางใน
การคืน้คืวา้หาคืวามรูแ้ล้ะแล้กเปล้้�ย์นเรย้์นรูภ้ัาย์ในองคืก์ร เปร้ย์บเสิมอืนคืล้งัคืวามรู้ท้�จะชีว่ย์ส่ิงเสิริมพัฒนาคืวามรู้ของบคุืล้ากรในองคืก์รอย์า่ง
ย์ั�งย์ืน

 - โค่รงการพื้ัฒนาศักยภาพื้ผู้บริหุ้าร (Bangkok Life Leadership Program) เป็นโคืรงการพัฒนาร่วมกับจุฬาล้งกรณ์มหาวิทย์าล้ัย์ เพื�อเต่ร้ย์ม
คืวามพรอ้มสิำหรบัการทด้แทนต่ำแหนง่งานของผูบ้รหิารทกุระด้บัในองคืก์ร โด้ย์มอ้งคืป์ระกอบในการพจิารณาคืดั้เล้อืกผูเ้ข้าร่วมโคืรงการจาก
การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานประจำปี แล้ะการประเมินในการบริหารงาน (Managerial Readiness Test) รวมถืึงการออกแบบหล้ักสิูต่ร แล้ะ
หวัขอ้การเรย้์นรูท้้�สิอด้คืล้อ้งกับ Leadership Competency Gap ซึ�งในปี 2564 ท้�ผา่นมา บริษัทัได้จั้ด้โคืรงการ จำนวน 3 รุน่ มผู้เ้ข้าร่วมโคืรงการ
จำนวน 127 คืน ม้ผล้งานท้�ได้้จากการร่วมเสินอไอเด้้ย์สิร้างสิรรคื์ทั�งในด้้านการให้บริการลู้กคื้า การพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ แล้ะอื�น ๆ เพื�อจะนำไป
พัฒนาต่่อย์อด้เป็นโคืรงการของบริษััทต่่อไปจำนวน 7 โคืรงการ 

ทั�งน้� ผล้ล้ัพธิ์จากการด้ำเนินโคืรงการพัฒนาศักย์ภัาพผู้บริหารท้�ผ่านมานั�น ม้ผู้บริหารท้�ได้้รับการปรับเล้ื�อนต่ำแหน่ง จำนวน 10 คืน แล้ะ
ในปี 2565 บริษััทย์ังคืงม้แผนการจัด้โคืรงการพัฒนาศักย์ภัาพผู้บริหารอย์่างต่่อเนื�องต่่อไป

 - โค่รงการทุุนการศ้กษา บริษััทม้โคืรงการให้การสินับสินุนทุนการศึกษัาในสิาขาวิชีาชี้พต่่าง ๆ ทั�งในระด้ับปริญญาต่ร้ แล้ะปริญญาโท รวมถืึง
คื่าใช้ีจ่าย์ท้�ใช้ีในการศึกษัา แล้ะม้แผนการพัฒนาสิาย์อาช้ีพท้�รองรับกับต่ำแหน่งงานท้�เหมาะสิมของนักศึกษัาท้�เข้าร่วมโคืรงการ ซึ�งในปัจุบัน
ย์ังคืงม้ผู้ท้�ได้้รับทุนการศึกษัาจากบริษััทท้�เป็นกำล้ังสิำคืัญในการขับเคืล้ื�อนองคื์กรต่่อไป 

2. วัฒนธรรมูและค่่านิยมูองค่์กร

บริษััทต่ระหนักถืึงวัฒนธิรรมองคื์กรท้�ชี่วย์สิ่งเสิริมการด้ำเนินงานต่ามกล้ย์ุทธิ์ทางธิุรกิจของบริษััทแล้ะขับเคืล้ื�อนองคื์กรสิู่คืวามสิำเร็จต่ามเป้า
หมาย์ภัาย์ใต่้บริบทของโล้กท้�ม้การเปล้้�ย์นแปล้งอย์่างรวด้เร็ว วัฒนธิรรมองคื์กรจึงเปร้ย์บเสิมือนรากแก้วขององคื์กร ซึ�งจะเป็นต่ัวผลั้กดั้นแล้ะขับ
เคืล้ื�อนให้องคื์กรก้าวไปสิู่คืวามสิำเร็จต่ามวิสิัย์ทัศน์ ภัารกิจ แล้ะกล้ยุ์ทธิ์ท้�กำหนด้ไว้ โด้ย์นอกจากท้�บริษััทม้โคืรงการสิ่งเสิริมคื่านิย์มองคื์กร (Core 
Value) อย์่างต่่อเนื�องแล้้ว ย์ังสินับสินุนให้บุคืล้ากรได้้ม้การพัฒนาคืุณล้ักษัณะท้�พึงประสิงคื์ต่ามค่ืานิย์มหล้ัก 5 ประการ ได้้แก่ ศรัทธิา รับผิด้ชีอบ 
จริงใจ พัฒนาต่น แล้ะทำงานเป็นท้ม แล้ะสิอด้แทรกในทุกกิจกรรมของบริษััท รวมถึืงบริษััทย์ังคืำนึงถืึงคืวามแต่กต่่างระหว่างบุคืคืล้ คืวามหล้าก
หล้าย์ของล้ักษัณะงาน เสิ้นทางการเต่ิบโต่ แล้ะคืวามก้าวหน้าในสิาย์อาชี้พ (Career Path) เพื�อประโย์ชีน์สิูงสิุด้ในการพัฒนาบุคืล้ากรแล้ะองคื์กร
อย์่างย์ั�งย์ืนต่่อเนื�อง รวมทั�งสิ่งเสิริมคืุณคื่าทางเศรษัฐกิจแล้ะสิังคืมในธิุรกิจประกันชี้วิต่ 

3. การส้�อสารนโยบาย และข่าวสารภายในองค่์กร

บริษััทได้้ให้คืวามสิำคืัญในเรื�องของการสิื�อสิารเป็นอย์่างมาก ซึ�งการสิื�อสิารนโย์บาย์ แล้ะข่าวสิารภัาย์ในองคื์กรถืือว่าเป็นสิิ�งสิำคืัญท้�จะชี่วย์
สิร้างคืวามเข้าใจนโย์บาย์ของผู้บริหารแล้ะองคื์กร ทั�งย์ังเป็นการเชีื�อมคืวามสิัมพันธิ์ระหว่างบุคืล้ากรภัาย์ในองคื์กรต่ั�งแต่่ระด้ับบริหารไปถืึงระด้ับ
ปฏิิบัต่ิการ โด้ย์บริษััทได้้ม้การสิื�อสิารนโย์บาย์แล้ะข่าวสิารภัาย์ในองคื์กรผ่านการจัด้ประชีุมแล้ะกิจกรรมต่่าง ๆ อาทิ Kick Off Business Strategy, 
Town Hall Meeting, Monthly Meeting, Weekly Meeting แล้ะ HR Club Fine Day เป็นต่้น ซึ�งเป็นการสิื�อสิารแบบ 2 ทาง (Two way communi-
cation) เน้นการมส่้ิวนรว่มของผูบ้ริหารแล้ะพนักงานด้ว้ย์วัฒนธิรรมการสิื�อสิารแบบเปดิ้กวา้ง โด้ย์พนักงานทกุคืนมโ้อกาสิในการแสิด้งคืวามคิืด้เหน็ 
สิอบถืามข้อสิงสิัย์แล้ะเสินอแนะข้อมูล้ท้�เป็นประโย์ชีน์ต่่อการทำงาน 

130 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



4. การสร้างค่วามูผูกพื้ันภายในองค่์กร

บริษััทม้กล้ย์ุทธิ์ในการพัฒนาเสิริมสิร้างสิมรรถืนะให้พนักงานม้คืวามรู้ ทักษัะ ท้�จำเป็นแล้ะสิามารถืนำมาปรับใชี้ในการทำงานแล้ะการบริหาร
คืวามสิมดุ้ล้ของชี้วิต่ได้้อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ รวมถืึงการจัด้กิจกรรมต่่าง ๆ เชี่น การมอบรางวัล้เก้ย์รต่ิคืุณพนักงานสิำหรับพนักงานท้�ม้คืวามผูกพัน
กบัองคืก์ร แล้ะมุง่มั�นทุ่มเททำงานกบับรษิัทัต่ั�งแต่ ่10 ปขีึ�นไป เปน็ต่น้ นำไปสิูค่ืวามสิขุท้�ยั์�งย์นืในชีว้ติ่การทำงาน แล้ะในชีว้ติ่คืรอบคืรวั โด้ย์ในป ี2564 
บริษััทได้้ด้ำเนินการสิำรวจคืวามพึงพอใจแล้ะคืวามผูกพันของพนักงาน เพื�อสิะท้อนระด้ับคืวามพร้อมของบริษััทในด้้านการดู้แล้พนักงาน โด้ย์ม้
คืะแนนคืวามผูกพันของพนักงาน อย์ู่ท้� 78% เท่ากับผล้คืะแนนในปีท้�ผ่านมา โด้ย์ม้การแจ้งผล้การสิำรวจคืวามผูกพันของพนักงานในปีท้�ผ่านมาให้
ผู้บริหารแล้ะพนักงานทราบข้อมูล้ เพื�อให้พนักงานม้สิ่วนร่วมในการจัด้ทำแผนงานร่วมกันกับบริษััท เพื�อสิร้างคืวามพึงพอใจของพนักงานภัาย์ใน
หน่วย์งานแล้ะสิร้างคืวามผูกพันกับบริษััทอย์่างย์ั�งย์ืนต่่อไป

5. การสรรหุ้าและรักษาบุค่ลากรทุี�มูีศักยภาพื้

การสรรหุ้าและว่าจ้างพื้นักงาน

บรษิัทัเปดิ้โอกาสิใหผู้ท้้�มศ้กัย์ภัาพแล้ะต่อ้งการคืวามกา้วหนา้มารว่มเปน็กำล้งัสิำคืญัในการสิรา้งสิรรคืแ์ล้ะพฒันาองคืก์รใหเ้ต่บิโต่อย์า่งมั�นคืง 
โด้ย์เล้ง็เหน็คืวามสิำคืญัของการส่ิงเสิรมิการพัฒนาศกัย์ภัาพของพนกังานให้เต่บิโต่เคืย้์งคืูอ่งคืก์รอย่์างยั์�งย์นื รวมทั�งคืำนงึถืงึการให้โอกาสิท้�เทา่เทย้์ม
กันในการทำงาน ซึ�งบริษััทม้กระบวนการสิรรหาแล้ะคืัด้เล้ือกผู้สิมัคืรงานท้�สินใจเข้าร่วมงานกับทางบริษััทอย์่างเป็นระบบ โด้ย์การทด้สิอบ การ
สิัมภัาษัณ์ ด้้านทักษัะ คืวามรู้ คืวามคืิด้ คืวามเชี้�ย์วชีาญของต่ำแหน่งงานท้�สิมัคืร เพื�อให้สิอด้คืล้้องกับการปฏิิบัต่ิงานท้�ต่รงกับแต่่ล้ะสิ่วนงาน โด้ย์ม้
การสิรรหาทั�งจากภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกองคื์กร แล้ะการประชีาสิัมพันธิ์รับสิมัคืรงานผ่านชี่องทางต่่าง ๆ เพื�อให้ได้้ผู้สิมัคืรท้�หล้ากหล้าย์

 - การสรรหุ้าภายในองค์่กร สิรรหาบคุืล้ากรด้ว้ย์วธ้ิิคืดั้เล้อืก หรอืปรบัระด้บับคุืล้ากรในองคืก์ร โด้ย์พจิารณาจากบคุืล้ากรท้�มค้ืวามรู้คืวามสิามารถื
แล้ะเหมาะสิม โด้ย์ม้การสิรรหาด้ังน้�

• ประชีาสิัมพันธิ์ต่ำแหน่งงานว่างภัาย์ในบริษััท
• การโอนย์้าย์ภัาย์ในองคื์กร เปิด้โอกาสิให้พนักงานภัาย์ในสิมัคืรในต่ำแหน่งงานว่าง
• ปรับต่ำแหน่งจากกลุ้่มท้�เป็น Successor หรือกลุ้่มท้�เป็น Talent

 - การสรรหุ้าภายนอกองค่์กร บริษััทม้การสิรรหาบุคืล้ากรท้�ม้คืวามรู้ คืวามสิามารถื ทัศนคืติ่ แล้ะประสิบการณ์ท้�เหมาะสิมเข้าร่วมงาน  
เพื�อให้เกิด้คืวามหล้ากหล้าย์ สิำหรับบุคืคืล้ภัาย์นอกท้�สินใจสิามารถืสิมัคืรงานโด้ย์ต่รงกับทางบริษััทได้้หล้าย์ชี่องทางด้ังน้�
• รับสิมัคืรงานผ่าน Website, Page Facebook, สิื�อ Social ของบริษััท 
• Website หางานภัาย์นอก เชี่น JobDb.com JobTopgun เป็นต่้น
• ชี่องทางอื�น ๆ เชี่น Virtual Job Fair ของมหาวิทย์าล้ัย์ชีั�นนำทั�งของรัฐบาล้แล้ะเอกชีนเพื�อให้คืรอบคืลุ้มเข้าถืึงผู้ม้ศักย์ภัาพในทุก ๆ กลุ้่ม 

บริษััทได้้ด้ำเนินการวางแผนอัต่รากำลั้งคืนเพื�อเต่ร้ย์มทรัพย์ากรบุคืคืล้ให้สิอด้คืล้้องกับกล้ยุ์ทธ์ิการเติ่บโต่ทางธุิรกิจ พร้อมทั�งจัด้ทำระบบฐาน
ขอ้มูล้พนักงานท้�มศั้กย์ภัาพ (Talent Pool) ได้แ้ก่ คืวามสิามารถื ประสิบการณ์ คืวามเชี้�ย์วชีาญท้�เหมาะสิมกับต่ำแหน่งงาน อก้ทั�งมุง่สิร้างภัาพลั้กษัณ์
ท้�ด้้ขององคื์กร แล้ะการม้พฤต่ิกรรมต่ามคื่านิย์มขององคื์กร เพื�อด้ึงดู้ด้พนักงานท้�ม้ศักย์ภัาพเข้ามาร่วมงานกับบริษััท

บริษััทให้คืวามสิำคืัญต่่อการว่าจ้าง ม้หล้ักเกณฑิ์อย์่างเป็นธิรรม เสิมอภัาคื เหมาะสิม โด้ย์ย์ึด้หล้ักการเคืารพสิิทธิิมนุษัย์ชีน กำหนด้มาต่รฐาน
การวา่จา้งแล้ะการจา่ย์คืา่ต่อบแทน ซึ�งจะแบง่ต่ามประสิบการณแ์ล้ะล้กัษัณะงานอย์า่งเทา่เทย้์มกนั ทั�งน้�พนกังานทกุคืนจะได้ร้บัสิทิธิิประโย์ชีนแ์ล้ะ
สิวัสิด้ิการต่ามกฏิหมาย์แรงงานไทย์ท้�พึงได้้รับ นอกจากน้� บริษััทได้้ทำการทบทวนกระบวนการจ้างงานอย์่างสิม�ำเสิมอ เพื�อให้ได้้ผู้สิมัคืรท้�ม้คืวาม
สิามารถืแล้ะประสิบการณ์ต่รงต่ามท้�บริษััทต่้องการในระย์ะเวล้าอันรวด้เร็ว

การดูแลรักษาพื้นักงาน (Talent Attraction & Retention)  

พนกังานเปน็กำล้งัสิำคืญัในการขบัเคืล้ื�อนการด้ำเนนิงานขององคืก์ร จะชีว่ย์สิรา้งผล้การด้ำเนนิงานใหบ้รรล้วุสิิยั์ทัศนอ์งคืก์รอย์า่งต่อ่เนื�อง บรษิัทั
จงึมุง่มั�นด้แูล้พนกังานทกุคืนอย์า่งเทา่เท้ย์มไมเ่ล้อืกปฏิิบตั่ ิโด้ย์ใหค้ืวามสิำคืญัต่ั�งแต่ก่ระบวนการการสิรรหาแล้ะวา่จา้ง การบรหิารคืา่ต่อบแทน การ
รักษัาพนักงาน การบริหารคืวามก้าวหน้าในอาชี้พ รวมถืึงการสิร้างสิภัาพแวด้ล้้อมท้�ปล้อด้ภััย์แล้ะเอื�อต่่อการม้คืุณภัาพชี้วิต่ท้�ด้้ ม้ขวัญแล้ะกำล้ังใจ
ในการปฏิิบัต่ิงาน เพื�อต่อบสินองคืวามต้่องการ/คืวามคืาด้หวังของพนักงานทุกคืนให้ม้คืวามสุิขในการทำงานก่อให้เกิด้คืวามผูกพันต่่อองคื์กร แล้ะ
สินับสินุนการเต่ิบโต่แล้ะพัฒนาองคื์กรอย์่างยั์�งย์ืน บริษััทจึงให้คืวามสิำคืัญกับการรักษัาพนักงานอย์่างมาก โด้ย์ได้้ม้การต่ั�งเป้าหมาย์อัต่ราล้าออก
ของพนกังานของทกุปไีมใ่ห้เกนิคืา่เฉล้้�ย์ของอุต่สิาหกรรม โด้ย์จะพบวา่ในปี 2564 มอั้ต่ราการล้าออกของพนกังานคืดิ้เป็น 6.05% ของพนกังานทั�งหมด้ 
แล้ะบริษััทย์ังเปิด้โอกาสิให้พนักงานสิามารถืโอนย์้าย์หน่วย์งานภัาย์ในองคื์กร เพื�อพัฒนาศักย์ภัาพ เพิ�มคืวามรู้ ทักษัะ แล้ะประสิบการณ์
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การบริหุ้ารผลการปัฏิิบัต่ิงาน (Performance Management System)

ฝ่่าย์บริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้มุ่งเน้นให้การบริหารผล้การปฏิิบัต่ิงานเป็นไปอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ โด้ย์สินับสินุนให้การกำหนด้แผนงานแล้ะต่ัวชี้�
วัด้ผล้การปฏิิบัต่ิงานของพนักงานท้�ด้ำเนินการร่วมกับหัวหน้างาน (Functional & Individual KPIs) ม้คืวามสิอด้คืล้้องไปกับเป้าหมาย์ของหน่วย์งาน
แล้ะบริษััท (Company KPIs) แล้ะกำหนด้การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานน้�ไว้ปีล้ะ 2 คืรั�ง คืือ กล้างปีแล้ะปล้าย์ปี (Mid-Year review & Year-End 
appraisal) เพื�อเป็นการเปิด้โอกาสิให้ผู้บังคืับบัญชีาแล้ะพนักงานได้้หารือแล้ะ Feedback ร่วมกัน (One on One Session) เพื�อพัฒนาปรับปรุงการ
ทำงานให้ม้ประสิิทธิิภัาพมากย์ิ�งขึ�น แล้ะเพื�อทบทวนแล้ะสิร้างคืวามเข้าใจท้�ต่รงกันในการมุ่งสิู่เป้าหมาย์ต่ามท้�องคื์กร

โด้ย์บริษัทัได้ก้ำหนด้ให้มก้ารจัด้ทำคืูมื่อการประเมินผล้การปฏิิบัต่งิาน เพื�อให้การประเมินผล้การปฏิิบัต่งิานสิอด้คืล้อ้งกับผล้การด้ำเนินงานของ
บริษััททั�งในระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าว แล้ะใชี้เป็นเคืรื�องมือในการประเมินผล้งาน การจ่าย์คื่าต่อบแทน การปรับคื่าจ้างเงินเด้ือน โบนัสิแล้ะอื�น ๆ ให้แก่
พนักงาน โด้ย์คืำนึงถึืงภัาระหน้าท้� คืวามรบัผดิ้ชีอบ ผล้สิำเรจ็ของงานท้�ได้ร้บัมอบหมาย์ การประเมินทกัษัะ แล้ะคุืณล้กัษัณะต่า่ง ๆ   เพื�อใหก้ารประเมนิ
ผล้การปฏิิบตั่งิานบคุืล้ากรเปน็ไปต่ามหล้กัเกณฑิเ์ด้้ย์วกนั แล้ะประเมนิคืวามสิามารถืในการปฏิิบตั่งิานของพนกังาน ระดั้บสิมรรถืนะ (Competency) 
โด้ย์นำข้อมูล้ท้�ได้้ไปใช้ีพัฒนาบุคืล้ากร  ให้ม้คืวามรู้ ทักษัะ คืวามสิามารถืในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ต่ามท้�ได้้รับมอบหมาย์ โด้ย์ม้ขอบเขต่การประเมินผล้
การปฏิิบัต่ิงานอย์่างเป็นระบบ ประกอบด้้วย์ 7 สิ่วน ด้ังน้�

ส่วิน์กิารประเมิน์ รายละเอ่ยดู

ส่วนทุี� 1 :  เป้าหมาย์องคื์กร การประเมินผล้สิ่วนเป้าหมาย์องคื์กร

ส่วนทุี� 2 : เป้าหมาย์การปฏิิบัต่ิงานประจำปีของหน่วย์งาน 
(Functional KPIs)

การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานต่ามเป้าหมาย์

ส่วนทุี� 3 : เป้าหมาย์การปฏิิบัต่ิงานประจำปีของต่นเอง 
(Individual KPIs)

การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานต่ามเป้าหมาย์

ส่วนทุี� 4 : คืวามสิำเร็จของโคืรงการ (Accomplishment) การประเมินผล้คืวามสิำเร็จเพิ�มเต่ิมท้�นอกเหนือจากเป้าหมาย์

ส่วนทุี� 5 : คืวามรู้แล้ะทักษัะ (Knowledge & Skills) การประเมินคืวามรู้แล้ะทักษัะในการปฏิิบัต่ิงานต่ามต่ำแหน่งงาน

ส่วนทุี� 6 :  สิมรรถืนะหล้ัก (Core Competency) การประเมินพฤต่ิกรรมต่ามคื่านิย์มหล้ักขององคื์กร

ส่วนทุี� 7 : สิมรรถืนะผู้นำ (Leadership Competency) 
สิำหรับต่ำแหน่งผู้บริหาร 

การประเมินพฤต่ิกรรมต่ามสิมรรถืนะผู้นำ 

ส่วนทุี� 8 : การพัฒนาต่นเองแล้ะการม้สิ่วนร่วมกับองคื์กร 
สิำหรับต่ำแหน่งเจ้าหน้าท้�

การประเมินพฤต่ิกรรมการพัฒนาต่นเองแล้ะการม้สิ่วนร่วมกับองคื์กร 

บริษััทได้้นำระบบการประเมินผล้ท้�ใช้ีรูปแบบระฆังคืว�ำ (Bell Curve) ต่ามช่ีวงคื่าคืะแนน โด้ย์การพิจารณาผล้การปฏิิบัต่ิงานจัด้ทำโด้ย์ฝ่่าย์
บรหิารทรพัย์ากรบคุืคืล้รว่มกบัคืณะทำงานประเมนิผล้การปฏิบิตั่งิานพนกังานพจิารณากล้ั�นกรอง แล้ะจดั้ทำกระบวนการสิอบเทย้์บประสิทิธิิภัาพผล้
การประเมิน (Performance Calibration) เพื�อระบุเกรด้การประเมินผล้ทุกหน่วย์งานแล้ะภัาพรวมของบริษััทเป็นไปต่ามหล้ักเกณฑิ์ของบริษััทอย์่าง
เหมาะสิม สิำหรับพนักงานท้�มผ้ล้การปฏิบัิต่งิานไม่เป็นไปต่ามคืวามคืาด้หวัง (เกรด้ D แล้ะเกรด้ E) บริษัทัได้จั้ด้ให้เข้าโคืรงการปรับปรุงผล้การปฏิบัิต่ิ
งาน (Performance Improvement Plan: PIP) เพื�อให้สิามารถืปฏิิบัต่ิงานท้�ได้้รับมอบหมาย์ได้้อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพมากย์ิ�งขึ�น

ระบบการส้บทุอดต่ำแหุ้น่งงาน และการบริหุ้ารพื้นักงานดาวเด่น (Succession Planning and Talent Management)

บริษััทม้โคืรงการพัฒนาพนักงานในแต่่ล้ะระด้ับงานอย่์างต่่อเนื�อง เพื�อรองรับระบบการวางแผนสืิบทอด้ต่ำแหน่ง แล้ะการบริหารพนักงานด้าว
เด้่น (Succession Planning and Talent Management) โด้ย์ด้ำเนินการคืัด้เล้ือกบุคืล้ากรภัาย์ในองคื์กรท้�เป็น “ด้าวเด้่น” (Talent) ท้�สิามารถืสิร้าง
ผล้งานท้�ด้้เลิ้ศต่ามท้�องคื์กรคืาด้หวัง เพื�อให้ม้คืวามพร้อมในการด้ำรงต่ำแหน่ง กรณ้ม้ต่ำแหน่งท้�ว่างล้ง รวมถึืงต่ำแหน่งงานเป้าหมาย์ท้�สิำคืัญใน
องคื์กร (Critical Position) เพื�อรองรับการขย์าย์ต่ัวแล้ะการปรับเปล้้�ย์นรูปแบบการด้ำเนินงานของธิุรกิจในอนาคืต่ โด้ย์ม้คืณะทำงานเพื�อพิจารณาผู้
สิืบทอด้ต่ำแหน่งงาน (Successor) เพื�อให้คืวามเห็นชีอบในการเสินอชีื�อเป็นผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่ง (Nominated Successor) แล้ะเต่ร้ย์มแผนทด้แทน
ในต่ำแหนง่ท้�สิำคืญัขององคืก์ร ในป ี2564 บรษิัทัได้จ้ดั้โคืรงการการพฒันากลุ้ม่ผูบ้รหิารระด้บัต่น้ แล้ะกลุ้ม่ผูบ้รหิารระด้บักล้าง รวมถืงึกลุ้ม่พนกังาน
ท้�ม้คืวามสิามารถืแล้ะศักย์ภัาพสิูง (Talent Pool) ผ่านระบบการพัฒนาศักย์ภัาพผู้บริหารในโคืรงการ Leadership Development Program                
ของบริษััท
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บริษััทได้้ใชี้เคืรื�องมือในการพิจารณาประเมินคืวามพร้อมของผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่ง ม้องคื์ประกอบท้�สิำคืัญในหล้าย์ด้้าน เชี่น ผล้การปฏิิบัติ่งาน
ย์้อนหล้ัง ด้้านทักษัะคืวามรู้ สิมรรถืนะต่ามสิาย์งาน คืวามสิามารถืด้้านผู้นำ คืวามสิามารถืในการเร้ย์นรู้ แล้ะประสิบการณ์ รวมถืึงผล้ประเมินด้้าน
บคุืล้กิภัาพ การประเมิน 360 องศาแล้ะการประเมินคืวามเสิ้�ย์งแล้ะผล้กระทบท้�จะเกดิ้ขึ�น โด้ย์ใช้ีเคืรื�องมอื 9 Boxes ในการระบุ Talent Status สิำหรบั
เต่ร้ย์มคืวามพร้อมแล้ะพัฒนาศักย์ภัาพของผู้สืิบทอด้ต่ำแหน่ง นอกจากนั�นย์ังสินับสินุนให้ม้การจัด้ทำการหมุนเว้ย์นงาน (Job Rotation) เพื�อให้ม้
คืวามรู้ในงานท้�หล้ากหล้าย์มากย์ิ�งขึ�น พร้อมเข้าสิู่ต่ำแหน่งท้�สิูงขึ�นต่่อไป 

นอกจากน้� บริษััทย์ังคืงนำระบบ Competency มาใชี้ในกระบวนการบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้แล้ะการพัฒนาพนักงานในหล้าย์ด้้าน ด้ังน้�

 - สมูรรถนะผูน้ำ (Leadership Competency) นำไปใช้ีในระบบการประเมนิผล้การปฏิิบตั่งิานของพนกังาน แล้ะผล้จากการประเมนิ Competency 
Gap ถืูกนำไปใชี้ในการออกแบบหล้ักสิูต่รการพัฒนาศักย์ภัาพของผู้บริหาร

 - สมูรรถนะต่ามูสายงาน (Functional Competency) นำไปใชี้ในการประเมินทักษัะ คืวามรู้ คืวามสิามารถืของบุคืล้ากรต่ามต่ำแหน่งหน้าท้�
ของหน่วย์งานต่่าง ๆ เพื�อนำไปพัฒนาศักย์ภัาพของพนักงานราย์บุคืคืล้ (Individual Development Plan) แล้ะการพัฒนาภัาพรวมของหน่วย์
งาน

6. สุขภาพื้ ค่วามูปัลอดภัย และค่วามูเปั็นอยู่ทุี�ดีของพื้นักงาน

บริษััทม้การจัด้ต่ั�งคืณะกรรมการด้้านต่่าง ๆ เพื�อเข้ามาม้บทบาทในการส่ิงเสิริมด้้านสิวัสิด้ิการให้พนักงานม้คืวามเป็นอยู่์ท้�ด้้ รวมถึืงการดู้แล้
สิภัาพแวด้ล้้อมในการทำงานท้�ปล้อด้ภััย์แล้ะถืูกสิุขอนามัย์ ต่ล้อด้จนถืือเป็นการเคืารพหล้ักสิิทธิิมนุษัย์ชีนขั�นพื�นฐานแล้ะแนวปฏิิบัต่ิด้้านแรงงาน 
โด้ย์ม้ชี่องทางสิื�อสิารแล้ะรับฟังคืวามคืิด้เห็นของพนักงานอย์่างทั�วถืึง เชี่น ผ่านชี่องทางฝ่่าย์บริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ ผู้บริหารต่้นสิังกัด้ แล้ะผ่านชี่อง
ทาง whistleblow บนระบบ Intranet ของบริษััท เป็นต่้น ซึ�งประกอบด้้วย์คืณะกรรมการสิวัสิด้ิการในสิถืานประกอบกิจการ ซึ�งม้บทบาทสิำคืัญใน
การเป็นกระบอกเสิ้ย์งให้กับพนักงาน ภัาย์ใต่้บทบาทหน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบในการร่วมปรึกษัาหารือแล้ะเสินอแนะคืวามคิืด้เห็นแก่นาย์จ้างในการ
จดั้สิวัสิดิ้การสิำหรับลู้กจ้าง การต่รวจต่รา คืวบคุืม ด้แูล้สิวัสิดิ้การท้�นาย์จ้างจัด้ให้แก่ล้กูจ้าง รวมถึืงเสินอข้อคิืด้เหน็ แล้ะแนวทางในการจัด้สิวัสิดิ้การ
ท้�เป็นประโย์ชีน์สิ้าหรับลู้กจ้างต่่อคืณะกรรมการสิวัสิด้ิการแรงงาน

ในปี 2564 บริษััทได้้ร่วมสิ่งเสิริมการสิร้างคืวามสิุข คืวามสิมดุ้ล้ของชี้วิต่ภัาย์ในองคื์กร ผ่านกิจกรรมการสิร้างคืวามสิุขต่ามหล้ักการ Happy 
Workplace ทำให้สิามารถืปรับต่ัวเข้ากับวิถื้ชี้วิต่วิถื้สิุขภัาวะปกต่ิแบบใหม่ (New Normal of Well – Being) ท่ามกล้างสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้
ของโรคื COVID-19 โด้ย์ม้มาต่รการของบริษััทในการให้คืวามชี่วย์เหล้ือ ด้ังน้� 

 - ประกาศมาต่รการปัองกันคืวามเสิ้�ย์งภัาย์ในสิำนักงานให้สิอด้คืล้้องต่ามนโย์บาย์ของรัฐบาล้

 - จัด้หาอุปกรณ์ แล้ะเคืรื�องอำนวย์คืวามสิะด้วกในการป้องกันการต่ิด้เชีื�อให้กับพนักงาน

 - ม้นโย์บาย์การทำงานจากท้�บ้าน Work From Home (WFH) พร้อมสินับสินุนเคืรื�องมือแล้ะอุปกรณ์ 

 - ให้การดู้แล้แล้ะชี่วย์เหล้ือพนักงานท้�ต่ิด้เชีื�อ COVID-19 เข้ารับการรักษัาท้�  Hospital/Hospitel/Home Isolation พร้อมต่ิด้ต่ามดู้แล้การรักษัา
แล้ะมอบกระเชี้าเย์้�ย์มไข้จากบริษััท ผ่านโคืรงการ BLA Health Partner แล้ะฝ่่าย์บริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ 

 - สินับสินุนด้้านการจัด้หาวัคืซ้นเข็มท้� 1 แล้ะเข็มท้� 2 จากทางโรงพย์าบาล้เคืรือข่าย์ของบริษััทให้กับพนักงาน ต่ัวแทนประกันชี้วิต่ แล้ะคืรอบคืรัว 
รวมถืึงจัด้หาวัคืซ้นทางเล้ือกให้กับพนักงานท้�อย์ู่ในพื�นท้�ต่่างจังหวัด้ โด้ย์การเข้ารับวัคืซ้นสิำหรับพนักงานไม่ถืือเป็นวันหย์ุด้

 - จัด้ให้คืวามรู้เก้�ย์วกับโรคื COVID-19 แล้ะคืวามรู้ด้้านวัคืซ้นแก่พนักงาน แล้ะต่ัวแทนเพื�อสิ่งเสิริมคืวามรู้เรื�องสิุขภัาพเพื�อให้สิามารถืถื่าย์ทอด้
คืวามรู้ต่่อให้แก่ลู้กคื้าได้้ โด้ย์ศูนย์์บริการการแพทย์์แล้ะแพทย์์ผู้เชี้�ย์วชีาญ

 - จัด้หาชีุด้ต่รวจ ATK สิำหรับพนักงานท้�ต่ิด้ต่่อลู้กคื้า

 - จัด้กิจกรรมบรรเทาปัญหาทางสิุขภัาพจิต่ (Mental Health Relief) ร่วมกับสิำนักงานกองทุนสินับสินุนการสิร้างเสิริมสิุขภัาพ (สิสิสิ.) ภัาย์ใต่้
โคืรงการ Citizen Resilience project เพื�อเต่ร้ย์มการชี่วย์เหล้ือแล้ะเป็นขวัญกำล้ังใจให้พนักงาน

ด้้วย์คืวามใส่ิใจของบริษััทในย์ามท้�สิถืานการณ์เป็นปกติ่ท้�ต่้องการให้พนักงานทุกคืนม้สุิขภัาพ แข็งแรงแล้ะทำงานอยู่์ในสิภัาพแวด้ล้้อมท้�ด้้ 
บริษััทได้้สินับสินุนการจัด้กิจกรรมแล้ะสิิ�งอำนวย์คืวามสิะด้วกต่่าง ๆ ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์์ออกกำลั้งกาย์ทั�งในร่มแล้ะกล้างแจ้ง ศูนย์์
อาหารท้�ถืูกสิุขล้ักษัณะแล้ะม้อาหารจำหน่าย์หล้ากหล้าย์ ถืูกต่้องต่ามหล้ักโภัชีนาการ สิมาคืมแล้ะชีมรมต่่าง ๆ ทั�งด้้านก้ฬา สิันทนาการ แล้ะศิล้ป
วัฒนธิรรม สิ่งผล้ให้พนักงานทุกคืนม้สิุขภัาพกาย์แล้ะสิุขภัาพจิต่ท้�ด้้ สิ่งผล้ให้อัต่ราการเจ็บป่วย์หรือขาด้งานล้ด้น้อย์ล้ง ต่ล้อด้จนบริษััทได้้ให้การ
สินับสินุนพนักงานในองคื์กรจัด้ต่ั�งชีมรมพร้อมสินับสินุนคื่าใชี้จ่าย์แล้ะอุปกรณ์การก้ฬาอย์่างต่่อเนื�อง จำนวน 7 ชีมรม แล้ะม้จำนวนสิมาชีิกรวมใน
ทุกชีมรมมากกว่า 600 คืน

133แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



นอกจากน้� บริษััทยั์งให้คืวามสิำคัืญในด้้านปล้อด้ภััย์ อาช้ีวอนามัย์ แล้ะสิภัาพแวด้ล้้อมในการทำงานซึ�งม้คืณะกรรมการท้�ม้บทบาทหน้าท้�ใน
การดู้แล้แล้ะให้คืวามชี่วย์เหล้ือพนักงานทั�งในด้้านสิุขภัาพอนามัย์ คืวามปล้อด้ภััย์ในชี้วิต่แล้ะทรัพย์์สิิน โด้ย์ม้การประชุีมประจำเด้ือนเพื�อราย์งาน
ข้อมูล้คืวามคืืบหน้าแล้ะประสิานกับหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้องในการแก้ไขปรับปรุงดู้แล้ด้้านสิุขภัาวะแล้ะคืวามปล้อด้ภััย์ของพนักงานให้ด้้ย์ิ�งขึ�น โด้ย์ใน 
ป ี2564 มก้ารตั่�งเปา้หมาย์เรื�องคืวามปล้อด้ภััย์แล้ะล้ด้อบุตั่เิหต่ภุัาย์ในสิำนกังานใหเ้ปน็ศนูย์์ แล้ะจดั้กจิกรรมการประชีาสิมัพนัธิข์อ้มลู้ท้�เปน็ประโย์ชีน์
ด้้านสิุขภัาพอนามัย์ การมอบชีุด้ดู้แล้สิุขภัาพ Welcome Back Gift set ให้พนักงานท้�กล้ับมาปฏิิบัต่ิงานท้�สิำนักงาน การเพิ�มชี่องทางในการสิื�อสิาร
แล้ะแจ้งข้อมูล้ด้้านคืวามปล้อด้ภััย์ให้คืณะกรรมการรับทราบผ่านระบบ Smart Home แล้ะทาง e-mail รวมไปถึืงมาต่รการในการปฏิิบัต่ิต่ัวของ
พนักงานในสิถืานการณ์แพร่ระบาด้ของเชีื�อ Covid-19 

บรษิัทัได้จั้ด้ทำแผนการบริหารแล้ะป้องกันในกรณ้เกิด้เหตุ่ฉกุเฉินแล้ะการระงับอคัืคืภ้ัยั์ พร้อมทั�งจดั้เต่รย้์มทรัพย์ากรแล้ะอุปกรณ์ท้�จำเป็นสิำหรับ
การเต่รย้์มคืวามพร้อมในการรองรับสิถืานการณ์  ฉกุเฉินต่า่ง ๆ  ทั�งในส่ิวนอาคืารสิำนักงาน แล้ะสิำนักงานสิาขาทั�วประเทศ โด้ย์มก้ารจัด้การ คืวบคืมุ 
ต่อบสินอง ต่อบโต่้ติ่ด้ต่่อประสิานงานชี่วย์เหล้ือผู้บาด้เจ็บ รวมถืึงม้การจัด้ทำแผนการต่รวจต่รา แผนการรณรงคื์ป้องกันอัคืคื้ภััย์ แผนการซ้อมด้ับ
เพล้ิงแล้ะอพย์พหน้ไฟ แล้ะแผนการบรรเทาทุกข์ พร้อมทั�งดู้แล้จัด้การสิถืานท้�ทำงานไม่ให้ม้วัสิดุ้หรือล้ักษัณะของการทำงานท้�ม้โอกาสิเป็นต่้นเหตุ่
ของการเกิด้เพล้ิงไหม้ แล้ะม้การจัด้ให้ม้การฝ่ึกซ้อมด้ับเพล้ิงแล้ะอพย์พหน้ไฟประจำปีต่ามข้อกำหนด้ของกฎหมาย์ โด้ย์ในปี 2564 ม้การซ้อมอพย์พ
หน้ไฟ ณ สิำนักงานใหญ่ แล้ะสิำนักงานสิาขา จำนวน 2 สิาขา เพื�อรณรงคื์ให้พนักงาน ผู้บริหาร แล้ะต่ัวแทนฝ่่าย์ขาย์ รวมไปถืึงประชีาชีนในพื�นท้�
ใกล้้เคื้ย์งท้�ม้คืวามสินใจเข้าร่วมได้้ต่ระหนักแล้ะให้คืวามสิำคืัญถืึงคืวามปล้อด้ภััย์ในช้ีวิต่แล้ะทรัพย์์สิินในสิำนักงาน สิามารถืป้องกันแล้ะระงับเหตุ่
จากการเกิด้อัคืคื้ภััย์ในเบื�องต่้นได้้อย์่างถืูกต่้อง 

7. การปัฏิิบัต่ิด้านสิทุธิแรงงาน

บริษััทให้คืวามสิำคัืญต่่อการเคืารพในหลั้กสิิทธิิแรงงาน แล้ะการปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานทุกระด้ับอย์่างเท่าเท้ย์มแล้ะเป็นธิรรมโด้ย์ไม่ได้้คืำนึงถืึง
คืวามแต่กต่่างทางเพศ อาย์ุ สิ้ผิว เชีื�อชีาต่ิ ศาสินา วัฒนธิรรม คืวามพิการ แล้ะการศึกษัา พนักงานของบริษััท ถืือเป็นบุคืล้ากรท้�ม้คืุณคื่า แล้ะม้คืวาม
สิำคัืญในการด้ำเนินธุิรกิจของบริษััท โด้ย์บริษััทเชีื�อว่าทุกพลั้งของท้มงานท้�เข้มแข็ง จะเป็นรากฐานสิำคัืญในการพัฒนาองค์ืกรให้บรรลุ้เป้าหมาย์ 
นอกจากน้� บริษัทัได้ด้้แูล้คืวามเป็นอยู่์ของพนักงานปจัจบุนั มจ้ำนวน 1,217 คืน พนักงานชีาย์ 281  คืน พนักงานหญิง 936  คืน มก้ารจ่าย์ค่ืาต่อบแทน 
รวมถืงึการจัด้สิวสัิด้กิารท้�ด้้เหมาะสิมแล้ะอย์ูใ่นระด้บัท้�สิามารถืแขง่ขนัได้้ในธิรุกจิเด้ย้์วกนั ทั�งน้�เพื�อจงูใจใหพ้นกังานเกดิ้คืวามผกูพนัต่อ่องคืก์ร แล้ะ
ม้กำล้งัใจในการปฏิบิัต่งิาน  ต่ล้อด้จนใหอ้ิสิระแกพ่นกังานในการเขา้รว่มกจิกรรมท้�ไม่ขดั้ต่อ่ขอ้บังคืบัการปฏิบิัต่งิานของบรษิััท แล้ะบรษิััทย์งัใชี้หล้กั
การด้า้นแรงงานสัิมพันธ์ิกบัพนักงานทุกระดั้บภัาย์ในองค์ืกร โด้ย์ฝ่า่ย์บริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ มก้ารจัด้กิจกรรมสัินทนาการผ่านโคืรงการแล้ะกิจกรรม
ต่่าง ๆ เพื�อสิานสัิมพันธ์ิกับพนักงานอย่์างต่่อเนื�อง แล้ะให้สิิทธิิเสิร้ภัาพกับพนักงานในการโหวต่เพื�อแสิด้งคืวามคิืด้เห็น หรือม้การแล้กเปล้้�ย์นคืวาม
คืิด้เห็นท้�จะนำไปสิู่การพัฒนาในด้้านต่่าง ๆ อย์่างเป็นรูปธิรรม

สิทุธิมูนุษยชีน

บริษััทมุ่งเป็นผู้นำในการด้ำเนินธุิรกิจอย่์างเป็นธิรรม โด้ย์ให้คืวามสิำคืัญต่่อการเคืารพสิิทธิิมนุษัย์ชีนของลู้กคื้า พนักงาน ชีุมชีน แล้ะคืู่ค้ืาทาง
ธิุรกิจ ผ่านการต่รวจสิอบแล้ะประเมินผล้กระทบในประเด้็นด้้านสิิทธิิมนุษัย์ชีนท้�อาจเกิด้ขึ�นจากการด้ำเนินธิุรกิจ รวมถืึงการเคืารพสิิทธิิแรงงานแล้ะ
สิทิธิิมนุษัย์ชีนของพนักงานในการจ้างงานแล้ะการปฏิิบัต่อิย์า่งเท่าเทย้์มแล้ะเป็นธิรรม ซึ�งบรษิัทัได้ร้ะบุไวอ้ย์า่งชีดั้เจนในจรรย์าบรรณบริษัทัแล้ะกลุ้ม่
ธิรุกจิของบรษิัทั แล้ะนโย์บาย์สิทิธิิมนษุัย์ชีน ท้�ย์ดึ้ปฏิิบตั่ติ่ามกฎหมาย์แล้ะมาต่รฐานด้้านสิทิธิิมนษุัย์ชีนระหวา่งประเทศท้�เก้�ย์วขอ้ง อาท ิต่ราสิารสิทิธิิ
มนุษัย์ชีนระหว่างประเทศ (The International Bill of Human Rights) ปฏิิญญาสิากล้ว่าด้้วย์สิิทธิิมนุษัย์ชีนแห่งสิหประชีาชีาติ่ (The Universal 
Declaration of Human Rights) แล้ะแนวทางแล้ะหล้กัการของสิหประชีาชีาต่ใินเรื�องธิรุกจิแล้ะสิทิธิิมนุษัย์ชีน (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights : UNGP) เพื�อแสิด้งถืึงคืวามย์ึด้มั�นแล้ะแนวปฏิิบัต่ิท้�ด้้ต่่อลู้กคื้าแล้ะพนักงาน ต่ล้อด้จนคืู่คื้าทางธิุรกิจของบริษััท

บริษััท ปฏิิบัต่ิต่ามพระราชีบัญญัต่ิสิ่งเสิริมแล้ะพัฒนาคืุณภัาพชี้วิต่คืนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ะท้�แก้ไขเพิ�มเต่ิม (ฉบับท้� 2) พ.ศ.2556 ด้ังน้�

 - รับคืนพิการเข้าทำงานต่ามมาต่รา 33 จำนวน  1 คืน

 - ให้สิัมปทานแก่คืนพิการหรือผู้ดู้แล้คืนพิการ ต่ามมาต่รา 35  โด้ย์การทำสิัญญาจ้างเหมาบริการเพื�อสิ่งเสิริมการสิร้างงานให้คืนพิการทำงานใน
องคื์กรสิาธิารณประโย์ชีน์แล้ะสิร้างอาชี้พให้แก่คืนพิการในพื�นท้� 6 จังหวัด้ จำนวน 11 คืน พนักงานชีาย์ 7 คืน แล้ะพนักงานหญิง 4 คืน เริ�ม
ต่ั�งแต่ป่ ี2563 เปน็ต่น้ มาแทนการส่ิงเงินสิมทบเขา้กองทนุฯ ต่ามมาต่รา 34  โด้ย์บริษัทัได้ร่้วมกบัทางมลู้นธิิินวตั่กรรมทางสิงัคืมซึ�งเป็นเคืรอืขา่ย์
การพัฒนาคุืณภัาพช้ีวติ่คืนพิการแบบคืรบวงจรผ่านการมง้านทำแล้ะถือืเปน็การสิร้างอาช้ีพให้แก่คืนพิการโด้ย์ต่รง อนัเกิด้จากปัญหาท้�พบแล้ะ
ทำให้คืนพิการไม่ม้งานทำนั�น อันเนื�องมาจากคืนพิการขาด้โอกาสิทางการศึกษัามากกว่า 90% ม้การศึกษัาในระดั้บประถืมศึกษัาหรือต่�ำกว่า
แล้ะมก้ารศกึษัาท้�สิงูกวา่เพ้ย์ง 10% แล้ะคืนพกิารในประเทศไทย์สิว่นใหญ ่อาศยั์อยู่์ในพื�นท้�ชีนบทหา่งไกล้   (ท้�มา:เอกสิารประกอบการบรรย์าย์
มูล้นิธิินวัต่กรรมทางสิังคืม)
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รางวิัลแห่งควิามมุ่งมั�น์และกิารพื่ัฒน์างาน์ดู�าน์บริหารทัรัพื่ยากิรบุคคล

ด้้วย์คืวามมุ่งมั�นแล้ะการพัฒนางานด้้านบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้มาอย์่างต่่อเนื�อง ทำให้บริษััทได้้รับรางวัล้ THAILAND BEST EMPLOYER 
BRAND AWARDS เป็นปีท้� 3 ต่ิด้ต่่อกัน (2020-2022)แล้ะรางวัล้ ASIA’S BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2021 ซึ�งจัด้ขึ�นโด้ย์สิถืาบันด้้าน
การบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ (World HRD Congress) แล้ะ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE - INDIA องคื์กรด้้านการสิ่งเสิริมนวัต่กรรมแล้ะ
แนวปฏิิบัต่ิด้้านกล้ย์ุทธิ์การบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ระด้ับนานาชีาต่ิ ซึ�งเป็นสิถืาบันท้�มอบรางวัล้ให้กับองคื์กรชีั�นนำทั�วโล้ก ท้�ม้การบริหารงานเก้�ย์ว
กับทรัพย์ากรบุคืคืล้ได้้อย์่างด้้เย์้�ย์มแล้ะม้ประสิิทธิิภัาพ ซึ�งม้หล้ักเกณฑิ์การพิจารณาจากท้�สิาระสิำคืัญ ด้ังน้�

 - การผสิมผสิานแล้ะนำวิสิัย์ทัศน์องคื์กรไปสิู่การปฏิิบัต่ิด้้วย์กล้ย์ุทธิ์การบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้ 

 - การสิร้างหน่วย์งานให้สิอด้คืล้้องกับกล้ย์ุทธิ์การบริหารทรัพย์ากรบุคืคืล้กับธิุรกิจ 

 - การพัฒนาสิมรรถืนะท้�ใชี้ในอนาคืต่เพื�อเต่ร้ย์มคืวามพร้อมขององคื์กรในอนาคืต่

     

ต่ล้อด้ระย์ะเวล้า 70 ปี ในการด้ำเนนิธิรุกจิ กรุงเทพประกนัชี้วติ่ม้คืวามต่ั�งใจพฒันาคืวามเป็นเล้ิศในทกุด้้านอย์ูเ่สิมอ แล้ะจะมุ่งมั�นพฒันาต่่อไป
อย์่างไม่หย์ุด้นิ�งสิู่การเป็นผู้นำด้้านการวางแผนการเงินคืรบวงจรให้กับคืนไทย์ต่่อไป 

นอกจากน้� บริษััทยั์งได้้รับรางวัล้ “HR Excellence Awards 2021” ทางด้้านการพัฒนาผู้นำในองค์ืกร Bronze Awards to “Excellence in 
Leadership Development” จัด้โด้ย์กลุ้่ม Lighthouse Independent Media Pte Ltd, A Forum Media Group Company ประเทศสิิงคืโปร์ ซึ�งเป็น
รางวลั้ท้�มาจากการใหค้ืวามสิำคืญัด้า้นการพฒันาบุคืล้ากร การบริหารสิาย์อาชี้พ แล้ะการวางแผนผู้สิบืทอด้ต่ำแหนง่ ใหส้ิอด้คืล้้องกบันโย์บาย์ของ
บริษััท แสิด้งถึืงการม้วิสิัย์ทัศน์ของ Top Management ในการพัฒนาศักย์ภัาพผู้นำทุกระด้ับแล้ะเป็นการเต่ร้ย์มคืวามพร้อมด้้านภัาวะผู้นำของ
บุคืล้ากรภัาย์ในองคื์กร ให้พร้อมรับกับการเปล้้�ย์นแปล้งแล้ะการแข่งขันในอนาคืต่
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(5)		กิารให�ควิามรู�ดู�าน์กิารวิางแผู้น์ทัางกิารเงิน์และธุรกิิจประกิัน์ชุ่วิิต

บรษิัทักำหนด้วสิิยั์ทศันใ์นการด้ำเนนิธิรุกจิเพื�อใหป้ระชีาชีนเหน็ประโย์ชีนก์ารประกนัชีว้ติ่ แล้ะทำประกนัชีว้ติ่ใหเ้หมาะสิมกบัฐานะทางการเงนิ
แล้ะคืุณคื่าชี้วิต่  กรุงเทพประกันชี้วิต่จึงได้้นำแนวทางการวางแผนการเงินมาใชี้ เพื�อให้ประชีาชีนสิามารถืสิร้างหล้ักประกันคืวามมั�นคืงให้เหมาะสิม
กบัต่วัเอง กรงุเทพประกนัชีว้ติ่จงึใหค้ืวามสิำคืญัในการเสิรมิสิรา้งทกัษัะทางการเงนิของประชีาชีน เพื�อใหม้ค้ืวามรูค้ืวามเขา้ใจแล้ะเหน็ถืงึคืวามจำเปน็
ในเรื�องการวางแผนการเงิน  ผล้กระทบจากการแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืวดิ้-19 ทำให้การให้คืวามรู้ทางการเงินปรับต่ัวเป็นการให้คืวามรู้ผ่านชี่องทาง
สิื�อสิารแบบออนไล้น์  ต่ล้อด้ปี 2564 กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้สิ่งเสิริมการให้คืวามรู้ด้้านการวางแผนการเงินผ่านชี่องทางสิื�อสิารต่่าง ๆ  โด้ย์เฉพาะชี่อง
ทาง Social Media ท้�บริษััทม้การเผย์แพร่บทคืวามการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP แล้ะผุ้เชี้ย์วชีาญจากหน่วย์งานต่่าง ๆ  บริษััทย์ัง
ได้้จัด้ทำช่ีอง 70 บนเคืเบิ�ล้ท้ว้ ผ่านคืวามร่วมมือกับผู้ประกอบการเคืเบิ�ล้ท้ว้ราย์ใหญ่ของประเทศ เพื�อเผย์แพร่คืวามรู้ด้้านการเงินไปทุกระดั้บทั�ว
ประเทศอ้กด้้วย์ 

      

\
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(6)		กิารเปิดูโอกิาสกิารเข�าถึงกิารประกิัน์ชุ่วิิตอย่างทัั�วิถึง

บริษััทด้ำเนินการต่ามภัารกิจองค์ืกรในการในการสิร้างคืวามมั��นคืงทางการเงินให้กับประชีาชีนทุุกกลุ้่ม ด้้วย์การปกป้องคุุืณค่ืาช้ีวิต่ การให้้คืำ
แนะนำด้้านการวางแผนทางการเงิน แล้ะบริการท้��ประทับใจผ่านต่ัวแทน คืู่คื้า แล้ะพนักงานม้คืวามจริงใจแล้ะม้คืวามรู้ระด้ับประเทศ  ในปี 2564 
บริษััทให้คืวามสิำคืัญในการพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่ท้�ต่อบสินองคืวามต้่องการในปัจจุบัน แล้ะการพัฒนาชี่องทางการขาย์เพื�อให้สิามารถืเข้า
ถืงึประชีาชีนกลุ้ม่เป้าหมาย์ ให้สิามารถืเล้อืกคืวามคืุม้คืรองท้�เหมาะสิมกบัต่นเองแล้ะคืรอบคืรัว  ผล้ติ่ภัณัฑิป์ระกันชีว้ติ่ท้�บรษิัทัให้คืวามสิำคืญั ได้้แก่ 
ประกนัชีว้ติ่แบบต่ล้อด้ชีพ้ ประกันชีว้ติ่แบบสิะสิมทรพัย์์ ประกันบำนาญ ประกันอบุตั่เิหต่สุิว่นบคุืคืล้ ประกนัสิขุภัาพต่า่ง ๆ  แล้ะประกนัคืวบการล้งทนุ 
ท้�ได้้ม้การเปิด้ต่ัวแบบประกันต่่าง ๆ ต่ล้อด้ปี 2564 นอกเหนือจากการพัฒนาแบบประกันท้�ต่อบคืวามต้่องการแล้้ว บริษััทยั์งได้้ร่วมมือกับคืู่ค้ืาแล้ะ
พันธิมิต่รเพื�อร่วมทำต่ล้าด้แนะนำแบบประกันท้�เหมาะสิมกับกลุ้่มลู้กคื้าของพันธิมิต่รการค้ืาอ้กด้้วย์  แล้ะด้้วย์คืวามต่ระหนักถืึงผล้กระทบจากการ
เจ็บป่วย์ในชี่วงการแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืวิด้-19 กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้จัด้ทำแคืมเปญมอบคืวามคืุ้มคืรองกรณ้เสิ้ย์ชี้วิต่ สิูญเสิ้ย์มือ เท้า สิูญเสิ้ย์
สิาย์ต่า หรือทุพพล้ภัาพถืาวรสิิ�นเชีิง เนื�องจากอุบัต่ิเหตุ่ พร้อมเพิ�มคืวามคืุ้มคืรองกรณ้ได้้รับผล้กระทบจากการฉ้ด้Covid-19 ในชี่วงคืร้�งแรกของปี 
2564 อ้กด้้วย์
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บริษััทย์ังพัฒนาระบบเสินอขาย์เพื�อรองรับวิถ้ืชี้วิต่คืนรุ่นใหม่ท้�ต่้องการคืวามสิะด้วกแล้ะรวด้เร็ว ด้้วย์ระบบรับประกันแบบออนไล้น์ เชี่น BLA 
Smart Application สิำหรับต่ัวแทน ท้�ปรึกษัาทางการเงินในชี่องทางต่ัวแทนฯ  แล้ะ BLA Smart Insure เพื�อสินับสินุนชี่องทางการขาย์แบบออนไล้น์
แล้ะคืู่คื้าพันธิมิต่รโด้ย์ไม่จำเป็นต่้องใชี้ระบบใบคืำขอแบบกระด้าษั รวมทั�งพัฒนาระบบการย์ืนย์ันต่ัวต่นเพื�อรองรับการสิมัคืรทำประกันอย์่างมั�นใจ  
ต่ล้อด้ถึืงการทำธิุรกรรมประกันช้ีวิต่ต่่าง ๆ ให้ผู้ถืือกรมธิรรม์สิามารถืทำธุิรกรรมได้้อย่์างสิะด้วก โด้ย์เฉพาะในช่ีวงท้�เกิด้การแพร่ระบาด้ของไวรัสิท้�
สิามารถืทำธิุรกรรมได้้จากท้�พักอาศัย์โด้ย์ ไม่จำเป็นต่้องเด้ินทางไปต่ิด้ต่่อทำธิุรกรรมนอกท้�พักเพื�อล้ด้คืวามเสิ้�ย์งในการสิัมผัสิเชีื�อโรคื  บริษััทย์ังได้้
เปิด้ชี่องทาง BLA Live Chat บนเว็บไซต่์ bangkoklife.com เพื�อให้บริการด้้านต่่าง ๆ ต่ั�งแต่่ราย์ล้ะเอ้ด้ย์คืวามคืุ้มคืรอง แล้ะการทำธิุรกรรมอ้กด้้วย์
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(7)		กิารสน์ับสน์ุน์เยาวิชุน์และสังคม

กิารสน์ับสน์ุน์เยาวิชุน์

บริษััทมอบหมวกนิรภััย์เพื�อป้องกันอุบัต่ิเหตุ่ในชี่วงเทศกาล้สิงกรานต่์ ให้กับคืณะคืรูแล้ะนักเร้ย์น โรงเร้ย์นวัด้เล้้ย์บราษัฎร์บำรุง สิำนักงานเขต่
บางซื�อ ในงานแถืล้งข่าวพิธ้ิเปิด้โคืรงการรณรงค์ืคืวามปล้อด้ภััย์ทางถืนนในช่ีวงเทศกาล้สิงกรานต์่ ประจำปี 2564 พร้อมร่วมสิ่งมอบคืวามห่วงใย์
พร้อมคืวามสิุขชี่วงเทศกาล้สิงกรานต่์ ด้้วย์การเข้าร่วมโคืรงการมอบกรมธิรรม์ประกันภััย์กลุ้่ม 10 บาท “สิงกรานต่์อุ่นใจ นิวนอร์มอล้ ซุปเปอร์พล้ัสิ” 
(ไมโคืรอินชัีวรันสิ์) นอกจากน้� บริษััทได้้สินับสินุนสิมาคืมกร้ฑิาแห่งประเทศไทย์ในพระบรมราชีูปถืัมภั์มาอย์่างต่่อเนื�อง โด้ย์ในปีน้�นับเป็นปีท้� 9 ท้�
บริษััทได้้มอบกรมธิรรม์คืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่แล้ะอุบัต่ิเหตุ่ให้กับนักกร้ฑิาท้มชีาต่ิไทย์แล้ะผู้ฝ่ึกสิอน เพื�อสิร้างคืวามมั�นใจในการฝ่ึกซ้อมแล้ะการร่วม
แข่งขันต่ามเป้าหมาย์ได้้อย์่างเต่็มศักย์ภัาพ พร้อมชีิงชีัย์เพื�อสิร้างชีื�อเสิ้ย์งให้แก่ประเทศไทย์ แล้ะย์ังเป็นแบบอย์่างแล้ะแรงบันด้าล้ใจท้�ด้้แก่เย์าวชีน
แล้ะประชีาชีน ใหห้นัมาใสิใ่จการออกกำล้งักาย์เพื�อด้แูล้สิขุภัาพของต่นเอง  คืวามรว่มมอืกบัสิมาคืมกรฑ้ิาฯ อย์า่งต่อ่เนื�อง ผา่นกจิกรรมแล้ะโคืรงการ
กร้ฑิาด้าวรุ่งมุ่งโอล้ิมปิกร่วมกับสิมาคืมฯ เป็นการสิ่งเสิริมเย์าวชีนจากทั�วประเทศท้�ม้คืวามสิามารถืด้้านกร้ฑิา ให้สิามารถืพัฒนาศักย์ภัาพแล้ะสิร้าง
โอกาสิในการได้้เข้าร่วมแข่งขันในระด้ับประเทศแล้ะสิากล้ โด้ย์คืวามสิำเร็จของนักกร้ฑิาท้มชีาต่ิไทย์ท้�กรุงเทพประกันช้ีวิต่ได้้ให้การสินับสินุน ในปี 
2564 ท้�ผา่นมา ได้้แก ่สิ.ต่.ต่.หญงิ สิเุบญรตั่น ์อนิแสิง นกัก้ฬาขวา้งจกัรหญงิด้ก้รเ้หรย้์ญทองซเ้กมสิ ์5 แล้ะคืวา้โคืวต่าเข้ารว่มการแขง่ขนัก้ฬาโอล้มิปกิ
ฤดู้ร้อน ปี 2020 แล้ะ ร.ต่.ท. สิุทธิิศักด้ิ� สิิงห์ขรณ์ นักกร้ฑิาท้มชีาต่ิไทย์เจ้าของเหร้ย์ญเงินทศกร้ฑิา เอเชี้ย์นเกมส์ิ รวมถึืงนักกร้ฑิาด้าวรุ่งท้�ได้้ไปเข้า
ร่วมแข่งขันก้ฬากร้ฑิาในระด้ับสิากล้
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กิารสน์ับสน์ุน์สังคม

คืวามรับผิด้ชีอบต่่อสิังคืมเป็นสิิ�งท้�กรุงเทพประกันชี้วิต่ให้คืวามสิำคืัญมาอย์่างต่่อเนื�อง  ต่ามหล้ักธิรรมาภัิบาล้ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ สิะท้อน
ผ่านการได้้รับการคืัด้เล้ือกจากต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์เป็นหนึ�งใน 147 บริษััทท้�ม้ราย์ชีื�ออย์ู่ในหุ้นย์ั�งย์ืน (Thailand Sustainability Invest-
ment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ภัาย์ใต่้กลุ้่มธิุรกิจการเงิน กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้ให้คืวามสิำคืัญในการสิ่งเสิริมสิังคืม การสินับสินุนชีุมชีน การสิ่ง
เสิริมประเพณ้วัฒนธิรรม แล้ะการสิ่งเสิริมชี้วิต่ท้�ด้้ของผู้สิูงอาย์ุ

แม้ในปี 2564 กิจกรรมด้้านประเพณ้วัฒนธิรรมต่่าง ๆ ถืูกเล้ื�อนหรือปรับรูปแบบการจัด้งาน กรุงเทพประกันชี้วิต่ย์ังคืงสินับสินุนการสิ่งเสิริม
กิจกรรมวัฒนธิรรม ได้้แก่ การจัด้ทำเท้ย์นพรรษัาในประเพณ้วันเข้าพรรษัาของชีาวพุทธิท้�ได้้กระทำต่่อเนื�องกัน 

กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้ม้การย์้าย์มาย์ังสิำนักงานใหญ่วงศ์สิว่าง จึงได้้จัด้ทำกิจกรรมสิ่งเสิริมชีุมชีนแล้ะทำคืวามรู้จักกับเพื�อนบ้านในชี่วงต่้นปี 
2564 โด้ย์พนักงานแล้ะฝ่่าย์ขาย์ฯ ได้้เข้าร่วมเด้ินแนะนำต่ัวกับเพื�อนบ้านในพื�นท้�รอบบริษััทนับหมื�นคืน

กรุงเทพประกันชี้วิต่โด้ย์พนักงานสิาขาแล้ะฝ่่าย์ขาย์ต่่าง ๆ  ล้งพื�นท้�สิ่งต่่อคืวามห่วงใย์ มอบสิิ�งของอุปโภัคืบริโภัคืแก่ผู้ประสิบภััย์ในพื�นท้�ประสิบ
อุทกภััย์ภัาคืต่ะวันออกเฉ้ย์งเหนือ แล้ะ ผู้ประสิบอุทกภััย์ในเขต่พื�นท้�ภัาคืเหนือต่อนล้่าง 

    

ในการปลู้กจิต่สิำนึกด้้านสิังคืมแก่พนักงาน ฝ่่าย์ขาย์ ต่ล้อด้จนถึืงผู้ม้ส่ิวนได้้สิ่วนเสิ้ย์ต่่าง ๆ บริษััทได้้จัด้ทำของขวัญแทนใจจากผลิ้ต่ภััณฑิ์พื�น
บ้านแล้ะหัต่ถืกรรมท้องถืิ�นสิำหรับชี่วงเทศกาล้ปีใหม่ ภัาย์ใต่้โคืรงการ กรุงเทพประกันชี้วิต่ สิร้างรอย์ย์ิ�ม สิ่งคืวามสิุข สิู่สิังคืม  โด้ย์ได้้คืัด้เล้ือกชีุมชีน
ท้�จัด้ทำพื�นเมืองจากหล้าย์พื�นท้�ทั�วประเทศ โด้ย์สิ่วนหนึ�งเป็นหัต่ถืกรรมจากผู้สิูงอาย์ุในชีุมชีน  รวมทั�งสิิ�น 7 แห่ง เพื�อชี่วย์สิ่งเสิริมอาชี้พแล้ะสิร้างราย์
ได้้สิู่ชีุมชีนท้�ได้้รับผล้กระทบจากสิถืานการณ์โคืวิด้-19
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(8)		กิารส่งเสริมสุขภาพื่ประชุาชุน์

การสิร้างคืวามคุื้มคืรองด้้านหล้ักประกันสิุขภัาพม้คืวามสิำคืัญเพิ�มขึ�นอย่์างต่่อเนื�อง บริษััทได้้ม้การพัฒนาแบบประกัน ชี่องทางการให้บริการ
ด้้านสิุขภัาพ แล้ะโคืรงการพเิศษัเพื�อให้การดู้แล้ผู้เจ็บป่วย์ ต่ล้อด้จนใหค้ืวามสิำคืัญในการด้แูล้รักษัาสิุขภัาพต่ั�งแต่่การให้คืวามรู้ด้้านสิุขภัาพ การสิ่ง
เสิริมการออกกำล้ังกาย์เพื�อสิุขภัาพ แล้ะการฉ้ด้วัคืซ้นแก่บุคืล้ากรต่่าง ๆ ด้ังน้�

 - การพื้ฒันาแบบปัระกันสชุีภาพื้ :   บรษิัทัได้เ้ปดิ้ต่วัแบบประกนั บ้แอล้เอ แฮปปี� เฮล้ธิ ์ท้�เปน็แบบเหมาจา่ย์สิงูสิดุ้ 5 ล้า้นบาท/คืรั�ง แล้ะคืรอบคืรวั
คื่าห้องเด้้�ย์วมาต่รฐานของโรงพย์าบาล้ รวมทั�งเบ้�ย์ประกันท้�ต่�ำล้งสิำหรับการเพิ�มคืวามคืุ้มคืรองด้้านสิุขภัาพจากประกันสิวัสิด้ิการ หรือประกัน
สิุขภัาพท้�ม้อย์ู่เด้ิม 

 - การพื้ัฒนาชี่องทุางบริการ :   โคืรงการ BLA Health Services เป็นการรวบรวมระบบการให้บริการด้้านสิุขภัาพต่่าง ๆ  ไว้ด้้วย์กันแล้ะเต่ิมเต่็ม
ในสิ่วนท้�จำเป็น เพื�อให้ผู้ถืือกรมธิรรม์อุ่นใจได้้เมื�อย์ามเจ็บป่วย์ บริการด้้านสิุขภัาพท้�ม้การพัฒนาในปี 2564 ประกอบด้้วย์ 

• ระบบ Telemed Plus ท้�สิามารถืโทรปรึกษัาแพทย์์ทางออนไล้น์กับโรงพย์าบาล้ทั�วประเทศท้�ร่วมโคืรงการ โด้ย์ไม่จำเป็นต่้องเด้ินทางไปย์ัง
โรงพย์าบาล้สิำหรบัผูท้้�มป้ระกนัสุิขภัาพคืุม้คืรองผูป้ว่ย์นอก (OPD) ทั�งแบบสิามญัแล้ะแบบกลุ้ม่ สิามารถืเคืล้มผล้ประโย์ชีนผ์ูป้ว่ย์นอกได้้
ต่ามสิิทธิิ�โด้ย์ไม่ต่้องสิำรองจ่าย์กับโรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาท้�ร่วมโคืรงการ ต่ามเงื�อนไขกรมธิรรม์แล้ะท้�โรงพย์าบาล้กำหนด้ โคืรงการคืวาม
ร่วมมือกรณ้ฉุกเฉิน 

• BLA Medivac Hotline ท้�รว่มกับเคืรอืโรงพย์าบาล้ BDMS ผา่นหมาย์เล้ขพเิศษั 02 777 8900 เพื�อปรึกษัาแพทย์์ฉกุเฉนิแล้ะเร้ย์กรถืพย์าบาล้
เข้ารักษัาต่ัวในเคืรื�อโรงพย์าบาล้ BDMS   

• กรุงเทพประกันชี้วิต่ย์ังได้้จัด้ทำท้ม BLA Health Partner เพื�อให้บริการถืามต่อบคืำถืามด้้านสิุขภัาพจากแพทย์์แล้ะเจ้าหน้าท้�ประจำศูนย์์
บรกิารทางการแพทย์์ของกรุงเทพประกันชีว้ติ่ อาทิ ขอ้มลู้สิขุภัาพท้�ถืกูต่อ้งชีดั้เจน อาการ, สิาเหต่,ุ วธ้ิิการด้แูล้รักษัาสุิขภัาพ ล้ด้คืวามกงัวล้
เรื�องคื่ารักษัาพย์าบาล้ เพื�อเต่ร้ย์มคืวามพร้อมในการประเมินคื่าใชี้จ่าย์ในการรักษัาท้�จะเกิด้ขึ�นให้เหมาะสิมกับกรมธิรรม์สิุขภัาพนั�น ๆ 
พร้อมทั�งรวบรวมสิิทธิิพิเศษัด้้านการรักษัาพย์าบาล้ของโรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาอ้กด้้วย์

• บริษััทย์ังได้้จัด้ทำโคืรงการ Smart Hospital Awards เป็นปีท้�สิองเพื�อมอบรางวัล้ด้้านต่่าง ๆ แก่โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาท้�ให้บริการอย์่าง    
โด้ด้เด้่นในแต่่ล้ะประเภัท
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 - โค่รงการพิื้เศษสำหุ้รับผู้ปั่วยโค่วิด-19  :  การแพร่ระบาด้อย์่างรวด้เร็วของไวรัสิโคืวิด้-19 ทำให้ม้ผู้ป่วย์ท้�ได้้รับเชีื�อเป็นจำนวนมาก จน 
โรงพย์าบาล้ต่า่ง ๆ  ไมส่ิามารถืรองรบัจำนวนผูป้ว่ย์ท้�เพิ�มขึ�นอย์า่งรวด้เร็ว แล้ะจำเปน็ต่อ้งใหผู้รั้บเชีื�อเขา้รับการรกัษัาแบบ Hospitel แล้ะ Home 
Isolation  กรงุเทพประกนัชีว้ติ่จงึได้จ้ดั้ทำโคืรงการ Care@Home ขึ�นเพื�อใหค้ืำแนะนำ รบัปรึกษัาปญัหาเจบ็ป่วย์จากโคืวดิ้-19 แล้ะชีว่ย์ประสิาน
งานกับโรงพย์าบาล้คืูสั่ิญญาในการดู้แล้แล้ะสิง่ตั่วผูป้ว่ย์เขา้รบัการรักษัาในโรงพย์าบาล้  แล้ะในช่ีวงท้�ต่อ้งรักษัาต่วัท้�บ้านแบบ Home Isolation 
บริษััทได้้จัด้ทำชีุด้กักต่ัวอุ่นใจประกอบด้้วย์สิิ�งของจำเป็นต่่าง ๆ สิ่งมอบให้ผู้ท้�ต่้องรักษัาต่ัวเพื�อใชี้ในชี้วิต่ประจำวันอ้กด้้วย์
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นอกจากน้� บรษิัทัยั์งได้เ้พิ�มคืวามคืุม้คืรองแกผู่ถื้ือกรมธิรรม ์ด้ว้ย์การมอบเงื�อนไขพเิศษัปรับล้ด้ระย์ะเวล้าท้�ไมค่ืุม้คืรอง (waiting period) ในกรณ้
ต่ิด้เชีื�อ Covid-19 หรือได้้รับผล้กระทบหล้ังการฉ้ด้วัคืซ้นป้องกัน Covid-19 อ้กด้้วย์ เพื�อให้คืวามคืุ้มคืรองแก่ผู้ทำกรมธิรรม์ท้�เกิด้การเจ็บป่วย์ในชี่วง
ระย์ะรอคือย์ของกรมธิรรม์  แล้ะบริษััทได้้เปิด้ชี่องทาง BLA Healthy Station เพื�อให้คืวามรู้ด้้านสิุขภัาพผ่านคืวามร่วมมือจากแพทย์์ผู้เชี้�ย์วชีาญของ
โรงพย์าบาล้คืู่สิัญญาของบริษััท โด้ย์คืวามรู้เก้�ย์วกับวัคืซ้นไวรัสิโคืวิด้-19 เป็นการออกอากาศแบบถื่าย์ทอด้สิด้ท้�ได้้รับคืวามสินใจจากประชีาชีนเป็น
อย์่างมาก

 - การสง่เสรมิูสุขภาพื้ทีุ�ดีของปัระชีาชีน และบุค่ลากร : นอกเหนอืจากการสิง่เสิรมิด้า้นสุิขภัาพผา่นคืวามร่วมมอืของสิมาคืมกรฑ้ิาฯ แล้ะการ
จัด้ทำราย์การ BLA Healthy Station ท้�ให้คืวามรู้ด้้านสิุขภัาพแล้้ว กรุงเทพประกันช้ีวิต่ยั์งได้้ด้ำเนินการด้้านต่่าง ๆ เพื�อให้ทุกคืนม้สิุขภัาพท้�ด้้ 
ได้้แก่
• โคืรงการต่รวจสิุขภัาพ VIP Check Up แล้ะ BLA Healthy Plus  ท้�มอบสิิทธิิประโย์ชีน์ด้้านการต่รวจสิุขภัาพประจำปีต่ามเงื�อนไขท้�กำหนด้ 

ต่ั�งแต่่การได้้รับสิ่วนล้ด้ในการต่รวจสิุขภัาพ ไปจนถืึงการมอบแพคืเกจสิุขภัาพแบบไม่ม้คื่าใชี้จ่าย์
• การฉ้ด้วัคืซ้นโคืวิด้-19 แก่ พนักงาน แล้ะฝ่่าย์ขาย์ทั�วประเทศ บริษััทได้้ด้ำเนินการร่วมกับโรงพย์าบาล้พันธิมิต่รในการฉ้ด้วัคืซ้นโคืวิด้-19 

แก่พนักงานของบริษััท แล้ะฝ่่าย์ขาย์ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ทั�วประเทศ
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4.	 กิารวิิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดูกิาร	
4.1	 กิารวิิเคราะห์กิารดูำาเน์ิน์งาน์และฐาน์ะกิารเงิน์

สรุปผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์ทั่�สำาคัญ
ผล้การด้ำเนินงานในปี 2564 บริษััทม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 34,087 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 2 จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิปี 2563 ท้� 33,425 

ล้้านบาท

เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำนวน 6,262 ล้้านบาท ล้ด้ล้งร้อย์ล้ะ 4 จากจำนวน 6,550 ล้้านบาทของปี 2563 โด้ย์ล้ด้ล้งจากเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก
ในชี่องทางธินาคืารท้�ล้ด้ล้งร้อย์ล้ะ 14 เนื�องจากการแพร่ระบาด้ของเชีื�อโคืวิด้-19 ทำให้เกิด้ข้อจำกัด้ในการขาย์ผ่านสิาขา แล้ะเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อ
ไปม้จำนวน 29,455 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 4 จากจำนวน 28,194 ล้้านบาทของ ปี 2563 จากการปรับผล้ิต่ภััณฑิ์ในชี่วงท้�ผ่านมา 

เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมของปี 2564 จำนวน 35,717 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 3 จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมของปี 2563 จำนวน 34,744 ล้้านบาท 
โด้ย์เบ้�ย์ประกนัภััย์รบัรวมชีอ่งทางธินาคืารต่อ่เบ้�ย์ประกนัภััย์รบัรวมทกุชีอ่งทางของป ี2564 คืดิ้เป็นสิดั้สิว่นรอ้ย์ล้ะ 56 ในขณะท้�เบ้�ย์ประกนัภััย์รบัรวม
ชี่องทางต่ัวแทนต่่อเบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมทุกชี่องทาง ม้สัิด้สิ่วนร้อย์ล้ะ 38 (2563: ร้อย์ล้ะ 55 แล้ะร้อย์ล้ะ 39 ต่ามล้ำดั้บ) ราย์ล้ะเอ้ย์ด้เบ้�ย์ประกัน 
รับต่ามประเภัทการประกันชี้วิต่แสิด้งราย์ล้ะเอ้ย์ด้ในหัวข้อ 1.2.2 ข้อมูล้เก้�ย์วกับผล้ิต่ภััณฑิ์

ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,084 ล้้านบาท กำไรจากการขาย์เงินล้งทุน 922 ล้้านบาทแล้ะกำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมจำนวน 379 ล้้าน
บาท รวม 13,385 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นเล้็กน้อย์จากปีก่อนหน้าจำนวน 4 ล้้านบาท หรือร้อย์ล้ะ 0.03 จากผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม โด้ย์ผล้
ต่อบแทนจากการล้งทุนในปี 2564 ทั�งปีอย์ู่ท้�ร้อย์ล้ะ 3.97 (2563: ร้อย์ล้ะ 4.07 )

คืา่ใช้ีจา่ย์ประกอบด้ว้ย์เงินสิำรองประกันภััย์ ผล้ประโย์ชีน์จา่ย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะค่ืาสินิไหมทด้แทน คืา่จ้างแล้ะค่ืาบำเหน็จค่ืาใช้ีจา่ย์
การรับประกันภััย์อื�น แล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน โด้ย์ในปี 2564 บริษััทม้คื่าใชี้จ่าย์รวม 44,405 ล้้านบาท เปร้ย์บเท้ย์บกับปี 2563 ท้� 45,576 
ล้้านบาทล้ด้ล้งจำนวน 1,171 ล้้านบาท หรือร้อย์ล้ะ 3 ทั�งน้� ในปี 2563 บริษััทม้การต่ั�งสิำรองคื่าเผื�อคืวามผันผวน (PAD: Provision for Adverse 
Deviation) เพิ�มขึ�นจาก 4% เป็น 5%โด้ย์ม้อัต่ราสิ่วนของเงินสิำรองประกันภััย์รวมกับผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่่อกรมธิรรม์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน ต่่อเบ้�ย์
ประกันภััย์รับสิุทธิิท้� ร้อย์ล้ะ 114 แล้ะ ร้อย์ล้ะ121 ในปี 2564 แล้ะ 2563 ต่ามล้ำด้ับ

กำไรก่อนหักภัาษั้เงินได้้เพิ�มขึ�น 2,002 ล้้านบาทหรือร้อย์ล้ะ 114 โด้ย์ในปี 2564 บริษััทม้กำไรก่อนคื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้จำนวน 3,764 ล้้านบาท
แล้ะม้กำไรก่อนภัาษั้เงินได้้ในปี 2563 จำนวน 1,761 ล้้านบาท เป็นผล้จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับท้�เพิ�มขึ�นแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์ท้�ล้ด้ล้ง ทั�งน้�
เมื�อหักภัาษั้เงินได้้คืงเหลื้อเป็นกำไรสิำหรับปี 2564 จำนวน 3,196 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2563 ท้� 1,608 ล้้านบาทจำนวน 1,588 ล้้านบาท หรือ 
ร้อย์ล้ะ 99 หรือคืิด้เป็นกำไรสิุทธิิต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 1.87 บาทเพิ�มขึ�นจากปี 2563 ซึ�งม้กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานเท่ากับ 0.94 บาท

ภัาพรวมการด้ำเนินงาน การด้ำเนินธุิรกิจของบริษัทัได้รั้บผล้กระทบจากปัจจยั์ภัาย์นอก ทั�งจากการแพร่ระบาด้ของโคืวิด้-19 แล้ะสิภัาวะเศรษัฐกิจ 
โด้ย์บริษััทได้้ม้ปรับเปล้้�ย์นกล้ย์ุทธิ์ในหล้าย์ด้้าน แล้ะม้การคืาด้การแนวโน้มของธิุรกิจประกันชี้วิต่ปี 2565 ต่ามราย์ล้ะเอ้ย์ด้ในหัวข้อ 1.1.2  
การเปล้้�ย์นแปล้งแล้ะพัฒนาการท้�สิำคืัญ แล้ะ 1.2 ล้ักษัณะการประกอบธิุรกิจ

ควิามเพื่ียงพื่อของเงิน์กิองทัุน์ตามระดูับควิามเส่�ยง	(Risk-Based	Capital:	RBC)

บริษััทม้อัต่ราสิ่วนเงินกองทุนต่่อเงินกองทุนท้�ต่้องด้ำรงต่ามกฎหมาย์ (CAR) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 ท้�ร้อย์ล้ะ 301 เพิ�มขึ�นจากอัต่ราเงิน
กองทุนท้�ต่้องด้ำรงต่ามกฎหมาย์ ณ วันท้�  31 ธิันวาคืม 2563 ท้�ร้อย์ล้ะ 274 เนื�องจากผล้ของการเปล้้�ย์นแปล้งของราคืาสิินทรัพย์์แล้ะผล้จากกการ
ด้ำเนินงานท้�ด้้ของบริษััท  

มลูค่าพ้่ื่น์ฐาน์ของกิจิกิารและมูลค่าปัจจุบนั์ของกิรมธรรม์ใหม่	(Embedded	Value	and	Value	of	New	Business)

มูล้คื่าพื�นฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 เท่ากับ 68,152 ล้้านบาท คืิด้เป็น 39.95 บาท/หุ้น เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 1 
จากปี 2563 จากผล้การด้ำเนินงานท้�ด้้ของธิุรกิจใหม่แล้ะการเปล้้�ย์นแปล้งของมูล้คื่าของกรมธิรรม์ท้�ม้ผล้บังคืับ (Value of In- force) สิำหรับมูล้คื่า
ปัจจุบันของกรมธิรรม์ใหม่ (Value of New Business) เท่ากับ 2,250 ล้้านบาท คืิด้เป็น 1.32 บาทต่่อหุ้น เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 95 จากปีท้�ผ่านมา สิาเหตุ่
หล้ักมาจากการปรับแผนการขาย์ท้�เน้นคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่แล้ะสิุขภัาพ แล้ะการเพิ�มสิัด้สิ่วนการขาย์แบบประกันชี้วิต่แบบม้สิ่วนรวมในเงินปันผล้

148 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ภาพื่รวิมฐาน์ะกิารเงิน์
งบการเงินรวมงบแสิด้งฐานะการเงินของบริษััท ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564  ประกอบด้้วย์สิินทรัพย์์ 347,143 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 2 จาก 

ปี 2563  ท้�ม้สิินทรัพย์์ 339,778 ล้้านบาท โด้ย์ม้สิินทรัพย์์ล้งทุนรวม 338,705 ล้้านบาท คืิด้เป็นสิัด้สิ่วนร้อย์ล้ะ 95 ของสิินทรัพย์์รวม แล้ะคิืด้เป็น
อัต่ราสิ่วนต่่อเงินสิำรองประกันชี้วิต่ท้�ร้อย์ล้ะ 115

บริษััทม้หน้�สิิน 299,177 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2563 ร้อย์ล้ะ 2 ราย์การสิำคืัญคืือการเพิ�มขึ�นของหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์เป็น  
295,480 ล้้านบาท หรือคืิด้เป็นร้อย์ล้ะ 99 ของหน้�สิินรวม เพิ�มขึ�นจากปี 2563 จำนวน 4,151 ล้้านบาท ทั�งน้� บริษััทไม่ม้ภัาระผูกพันนอกงบแสิด้ง
ฐานะทางการเงินท้�ม้สิาระสิำคืัญ   

ด้้านสิ่วนของเจ้าของ  ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 บริษััทม้สิ่วนของเจ้าของ 47,966 ล้้านบาทเพิ�มขึ�นร้อย์ล้ะ 4 จากปี 2563 ท้�ม้สิ่วนของเจ้าของ 
46,098 ล้้านบาท โด้ย์เป็นผล้จากกำไรจากผล้การด้ำเนินงาน จำนวน 3,193 ล้้านบาท ทั�งน้�ม้เงินปันผล้ท้�จ่าย์ไปในระหว่างปี จำนวน 392 ล้้านบาท 
ผล้ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น-สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ จำนวน 817 ล้้านบาท ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม
ต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับการป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้-สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ จำนวน 109 ล้้านบาท แล้ะขาด้ทุนจากประมาณการต่ามหล้ัก
คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์-สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 10 ล้้านบาท  

4.2	 ผู้ลกิระทับของมาตรฐาน์บัญชุ่ใหม่
ในระหว่างปี บริษัทัได้น้ำมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินฉบับปรับปรุงแล้ะกรอบแนวคิืด้สิำหรับการราย์งานทางการเงินท้�ออกโด้ย์สิภัาวิชีาช้ีพ

บัญชี ้ซึ�งม้ผล้บังคืบัใชี้สิำหรบัรอบระย์ะเวล้าบัญชี้ท้�เริ�มในหรอืหล้งัวนัท้� 1 มกราคืม 2564 มาถือืปฏิบิัต่ ิมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิด้งักล้า่วได้้
รบัการปรบัปรงุหรอืจดั้ใหม้ข้ึ�นเพื�อให้มเ้นื�อหาเทา่เท้ย์มกบัมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โด้ย์ส่ิวนใหญเ่ป็นการปรบัปรงุการอา้งองิ
กรอบแนวคิืด้ในมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน การปรับปรุงคืำนิย์ามของธุิรกิจ การปรับปรุงคืำนิย์ามของคืวามม้สิาระสิำคัืญ แล้ะข้อกำหนด้
ทางการบญัชีเ้ก้�ย์วกบัการปฏิริปูอตั่ราด้อกเบ้�ย์อา้งองิ การนำมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิด้งักล้า่วมาถืือปฏิบิตั่นิ้�ไมม่ผ้ล้กระทบอย์า่งเปน็สิาระ
สิำคืัญต่่องบการเงินของกลุ้่มบริษััท

เงิน์ลงทัุน์ใน์บริษััทัย่อย	(บ่แอลเอ	อิน์ชุัวิรัน์ส์	โบรกิเกิอร์)

เมื�อวนัท้� 7 กรกฎาคืม 2557 บรษิัทัได้ม้าซึ�งอำนาจคืวบคืมุในบรษิัทั บแ้อล้เอ อนิชีวัรนัสิ ์โบรกเกอร ์จำกดั้ (“บรษิัทัย์อ่ย์”) ซึ�งเปน็บรษิัทัท้�ประกอบ
กิจการนาย์หน้าประกันวินาศภััย์ โด้ย์การซื�อหุ้นทุนแล้ะสิิทธิิออกเสิ้ย์งในบริษััทร้อย์ล้ะ 84 ทำให้บริษััทม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ในบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันส์ิ 
โบรกเกอร์ จำกัด้ เพิ�มขึ�นจากเด้ิมร้อย์ล้ะ 15 เป็นร้อย์ล้ะ 99 แล้ะทำให้บริษััทต่้องจัด้ทำงบการเงินรวมต่ั�งแต่่วันท้� 7 กรกฎาคืม 2557 เป็นต่้นมา

ในปี 2558 บริษััทได้้เข้าซื�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุนในบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ จำนวน 1,980,000 หุ้น ราคืาหุ้นล้ะ 10 บาท  
คืิด้เป็นเงินทั�งสิิ�น 19,800,000 บาท เนื�องจากบริษััทย์่อย์จด้ทะเบ้ย์นเพิ�มทุนจำนวน  20 ล้้านบาท ทำให้ทุนจด้ทะเบ้ย์นของบริษััทย์่อย์เพิ�มขึ�นจาก 4 
ล้้านบาท เป็น  24 ล้้านบาท โด้ย์ถืือเป็นสิัด้สิ่วนการถืือหุ้นร้อย์ล้ะ 99 ของจำนวนหุ้นท้�ออกจำหน่าย์ได้้แล้้วทั�งหมด้ของบริษััทย์่อย์

ในปี 2559 ถืึง 2564 ไม่ม้การเปล้้�ย์นแปล้งโคืรงสิร้างการถืือหุ้นในบริษััทย์่อย์ในระหว่างปี

4.3	 ข�อมูลทัางกิารเงิน์ทั่�สำาคัญ

อัตราส่วิน์ทัางกิารเงิน์	 	 	 	

อัตราส่วิน์สภาพื่คล่อง

บริษััทม้อัต่ราหมุนเว้ย์นเบ้�ย์ประกันภััย์ค้ืางรับในปี 2562 ถืึงปี 2564 เท่ากับ 18.98 วัน 18.84 วัน แล้ะ 17.54 วัน ต่ามล้ำดั้บ โด้ย์อัต่ราการ
หมุนเว้ย์นของเบ้�ย์ประกันภััย์ค้ืางรับด้ังกล่้าว ย์ังต่�ำกว่านโย์บาย์ของบริษััท ท้�ให้ระย์ะเวล้าผ่อนผันในการชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์เป็นเวล้า 30 - 60 วัน 
นอกจากนั�น อตั่ราหมนุเวย้์นเบ้�ย์ประกนัภัยั์คืา้งรบัในแต่ล่้ะปมีค้ืวามใกล้เ้คืย้์งกนั ซึ�งแสิด้งถืงึการรกัษัาอตั่ราในการเร้ย์กชีำระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ของบรษิัทั 
แล้ะการรักษัาอัต่ราคืวามคืงอย์ู่ต่ามกรมธิรรม์ แล้ะผล้กระทบจากสิถืานการณ์โคืวิด้19 ไม่ได้้สิ่งผล้ต่่ออัต่ราคืวามคืงอย์ู่ของกรมธิรรม์ของบริษััท

อัตราส่วิน์ควิามสามารถใน์กิารทัำากิำาไร

บริษััทม้อัต่ราผล้ต่อบแทนต่่อสิินทรัพย์์ล้งทุนในปี 2562 ถืึงปี 2564 เท่ากับ ร้อย์ล้ะ 4.43 ร้อย์ล้ะ 4.07 แล้ะ ร้อย์ล้ะ 3.97  ต่ามล้ำด้ับ อัต่ราผล้
ต่อบแทนจากการล้งทุนม้แนวโน้มปรับต่ัวล้ด้ล้งจากผล้กระทบของสิภัาวะต่ล้าด้ต่ราสิารหน้�ในปัจจุบัน

อัต่รากำไรสิุทธิิ ในปี 2562 ถืึงปี 2564 เท่ากับ ร้อย์ล้ะ 8.97 ร้อย์ล้ะ 3.40 แล้ะ ร้อย์ล้ะ 6.63 ต่ามล้ำด้ับ 
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อัตราส่วิน์แสดูงประสิทัธิภาพื่ใน์กิารดูำาเน์ิน์งาน์

บริษััทม้อัต่ราผล้ต่อบแทนต่่อสิินทรัพย์์รวมในปี 2562 ถืึงปี 2564 เท่ากับ ร้อย์ล้ะ 1.33  ร้อย์ล้ะ 0.48 แล้ะ ร้อย์ล้ะ 0.93  ต่ามล้ำด้ับ 

อัตราส่วิน์วิิเคราะห์น์โยบายทัางกิารเงิน์

บรษิัทัมอั้ต่ราสิว่นหน้�สินิจากสัิญญาประกนัภัยั์ต่อ่สินิทรพัย์์ล้งทนุ ในป ี2562 ถืงึปี 2564 ซึ�งเทา่กบั 0.89 เทา่ 0.88 เทา่ แล้ะ 0.87 เทา่ ต่ามล้ำดั้บ 
ซึ�งสิะท้อนคืวามสิามารถืในการชีำระหน้�สิินท้�จะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ให้กับผู้เอาประกัน

อัตรกำไรสุทธิ

2562 2563 2564

8.97

3.40

6.63

     

อัตราผลตอบแทน
ต�อสินทรัพย�รวม

2562 2563 2564

1.33

0.48

0.93

ภาวิะกิารลงทัุน์
ปัจจัย์หล้ักท้�กระทบภัาวะการล้งทุนทั�วโล้กย์ังคืงเป็น COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นอัต่ราการฉ้ด้วัคืซ้น จำนวนผู้ป่วย์ราย์วัน รวมไปถืึงมาต่รการล้็อก

ด้าวน์ในรูปแบบต่่าง ๆ โด้ย์การระบาด้ของเชีื�อไวรัสิม้แนวโน้มท้�ด้้ขึ�นใน    ไต่รมาสิท้� 1 ก่อนจะถืูกกระทบโด้ย์เชีื�อไวรัสิสิาย์พันธิุ์ Delta ในไต่รมาสิท้� 
2 แล้ะ 3 ในไต่รมาสิ 4 เริ�มม้การผ่อนคืล้าย์มาต่รการต่่าง ๆ ก่อนจะถืูกกระทบโด้ย์สิาย์พันธิุ์ Omicron ในชี่วงปล้าย์ปี ทั�งน้� โด้ย์รวมจะเห็นว่าประเทศ
ฝ่ั�งต่ะวนัต่กมก้ารฟ้�นต่วัท้�ด้ก้วา่ประเทศในแถืบเอเชีย้์แล้ะประเทศไทย์เนื�องด้ว้ย์อตั่ราการฉด้้วคัืซน้ท้�สิงูกวา่ รวมถืงึการผอ่นคืล้าย์มาต่รการต่า่ง ๆ  สิง่
ผล้ให้ม้การฟ้�นต่ัวจากการบริโภัคืในประเทศท้�ชีัด้เจนกว่า

การเคืล้ื�อนไหวของอัต่ราผล้ต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาล้ไทย์อาย์ุ 10 ปี แล้ะการเคืล้ื�อนไหวของด้ัชีน้หล้ักทรัพย์์ เป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกับการฟ้�น
ต่ัวทางเศรษัฐกิจโด้ย์อัต่ราผล้ต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาล้ไทย์อาย์ุ 10 ปี ปรับต่ัวเพิ�มขึ�นประมาณ 60 bps มาอย์ู่ท้�ระด้ับ 1.90% ณ สิิ�นปี 2564 โด้ย์การ
ปรับต่ัวเพิ�มขึ�นเป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกับการเพิ�มขึ�นของอัต่ราผล้ต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาล้สิหรัฐฯ จากการท้�ต่ล้าด้คืาด้การณ์ถืึงการเปล้้�ย์นทิศทาง
นโย์บาย์การเงนิของธินาคืารกล้างสิหรัฐฯ จากนโย์บาย์การเงนิแบบผ่อนคืล้าย์เปน็นโย์บาย์การเงนิแบบรัด้กุมเพื�อคืวบคุืมเงินเฟอ้โด้ย์การล้ด้ปริมาณ
เงินท้�อัด้ฉ้ด้เข้าสิู่ระบบเศรษัฐกิจแล้ะการสิ่งสิัญญาณท้�ชีัด้เจนต่่อการปรับขึ�นอัต่ราด้อกเบ้�ย์นโย์บาย์ในปี 2565 ในสิ่วนของด้ัชีน้หล้ักทรัพย์์ม้คืวาม
ผันผวนไปต่ามปัจจัย์การแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิ COVID-19 ทั�งน้�ในภัาพรวมย์ังคืงปรับต่ัวเพิ�มขึ�นได้้ต่ามการฟ้�นต่ัวทางเศรษัฐกิจแล้ะปิด้ท้�ระด้ับ
สิูงสิุด้ของปีท้� 1,657.62 จุด้ คืิด้เป็นการปรับต่ัวเพิ�มขึ�น 14.4% จากสิิ�นปี 2563
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ สิิ�นป ี2564 บรษิัทัมส้ินิทรพัย์์ล้งทนุจำนวนทั�งสิิ�น 338,714 ล้า้นบาท เพิ�มขึ�นจาก 330,210 ล้า้นบาท ในป ี2563 หรอื
เพิ�มขึ�นในอัต่ราร้อย์ล้ะ 2.6 สิินทรัพย์์ล้งทุนสิ่วนใหญ่เป็นเงินล้งทุนในพันธิบัต่รรัฐบาล้แล้ะต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนรวมประมาณร้อย์ล้ะ 80.0 โด้ย์
สิดั้ส่ิวนเงินล้งทุนในต่ราสิารหน้�ภัาคืรัฐล้ด้ล้งจากปีกอ่น ขณะท้�สิดั้สิว่นเงินล้งทุนในต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนเพิ�มขึ�น สิดั้สิว่นการล้งทุนในหุน้ปรับต่วัเพิ�ม
ขึ�นมาอยู่์ท้�ร้อย์ล้ะ 9.2 จากการเพิ�มเงินล้งทุนแล้ะการปรับตั่วเพิ�มขึ�นของราคืาหลั้กทรัพย์์ ขณะท้�กองทุนรวมอสัิงหาริมทรัพย์์ กองทุนรวมโคืรงสิร้าง
พื�นฐาน แล้ะ REIT มสั้ิด้ส่ิวนร้อย์ล้ะ 5.0 เพิ�มขึ�นเล็้กน้อย์จากร้อย์ล้ะ 4.8 ณ สิิ�นปี 2563 ทั�งน้�บริษัทัมเ้งินล้งทุนท้�เป็นสิกุล้เงินต่ราต่า่งประเทศในสัิด้ส่ิวน
ร้อย์ล้ะ 8.5 ประกอบด้้วย์ต่ราสิารหน้�ร้อย์ล้ะ 4.7 แล้ะต่ราสิารทุนรวมถืึงหน่วย์ล้งทุนร้อย์ล้ะ 3.8

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร
2564 2563

ล�าน์บาทั ร�อยละ ล�าน์บาทั ร�อยละ

เงินสิด้ แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,622 2.3 8,061 2.4

พันธิบัต่ร แล้ะต่ั�วเงินคืล้ัง 162,624 48.0 163,029 49.4

หุ้นกู้ แล้ะต่ั�วเงินระย์ะย์าว 108,371 32.0 104,327 31.6

หุ้นทุน (รวมเงินล้งทุนในกองทุนต่ราสิารทุน) 31,072 9.2 27,614 8.4

หน่วย์ล้งทุน (IFF, Prop, REIT แล้ะ Fixed Income fund) 16,896 5.0 15,865 4.8

เงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้กรมธิรรม์เป็นประกัน 9,653 2.8 9,524 2.9

เงินให้กู้ย์ืมอื�นๆ 2,476 0.7 1,790 0.5

สินทุรัพื้ย์ลงทุุนทุั�งหุ้มูด 338,714 100.0 330,210 100.0
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ตารางสรุปงบกิารเงิน์ของบริษััทั

งบแสดูงฐาน์ะกิารเงิน์	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562		 	 	 	 	

สิน์ทัรัพื่ย์

งบกิารเงิน์รวิม

สิน์ทัรัพื่ย์

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,636.77 2.20 8,072.22 2.38 13,441.88 4.03 เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,621.95 2.20 8,061.45 2.37 13,367.37 4.01

เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 1,647.62 0.47 1,786.02 0.53 1,800.66 0.54 เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 1,647.62 0.47 1,786.02 0.53 1,800.66 0.54

ราย์ได้้จากการล้งทุนคื้างรับ 1,599.45 0.46 1,647.38 0.48 1,684.13 0.50 ราย์ได้้จากการล้งทุนคื้างรับ 1,599.45 0.46 1,647.38 0.48 1,684.13 0.50

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 693.34 0.20 616.81 0.18 549.70 0.16 สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 693.34 0.20 616.81 0.18 549.70 0.16

ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 1,094.30 0.32 724.82 0.21 1,044.32 0.31 ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 1,094.30 0.32 724.82 0.21 1,044.32 0.31

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์ 190.38 0.05 1,304.28 0.38 998.12 0.30 สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์ 190.38 0.05 1,304.28 0.38 998.12 0.30

สิินทรัพย์์ล้งทุน สิินทรัพย์์ล้งทุน

   เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 318,939.31 91.88 310,811.47 91.47 300,136.75 89.95    เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 318,939.31 91.88 310,811.47 91.48 300,136.75 89.96

   เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์       -       -       -       -       -       -    เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ 23.76 0.01 23.76 0.01 56.41 0.02

   เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 12,129.09 3.49 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36    เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 12,129.09 3.49 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36

   อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14.56 0.00 15.62 0.00 16.69 0.01    อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14.56 0.00 15.62 0.00 16.69 0.01

สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง 35.86 0.01           -           -           -           - สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง 35.86 0.01           -           -           -           -

ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ 2,283.28 0.66 2,187.89 0.64 1,425.70 0.43 ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ 2,283.26 0.66 2,187.86 0.64 1,425.47 0.43

คื่าคืวามนิย์ม 4.96 0.00 4.96 0.00 4.96 0.00 คื่าคืวามนิย์ม           -           -           -           -           -           -

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น 43.21 0.01 27.46 0.01 3.93 0.00 สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น 43.20 0.01 27.45 0.01 3.93 0.00

สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ 411.77 0.12 600.16 0.18 920.74 0.28 สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ 411.77 0.12 600.16 0.18 920.74 0.28

สิินทรัพย์์อื�น 418.96 0.12 665.59 0.20 430.84 0.13 สิินทรัพย์์อื�น 407.54 0.12 654.83 0.19 395.50 0.12

รวมูสินทุรัพื้ย์ 347,142.83 100.00 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 รวมูสินทุรัพื้ย์ 347,135.37 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00

หน่วย์ : ล้้านบาท
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งบแสดูงฐาน์ะกิารเงิน์	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562		 	 	 	 	

สิน์ทัรัพื่ย์

งบกิารเงิน์รวิม

สิน์ทัรัพื่ย์

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,636.77 2.20 8,072.22 2.38 13,441.88 4.03 เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,621.95 2.20 8,061.45 2.37 13,367.37 4.01

เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 1,647.62 0.47 1,786.02 0.53 1,800.66 0.54 เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 1,647.62 0.47 1,786.02 0.53 1,800.66 0.54

ราย์ได้้จากการล้งทุนคื้างรับ 1,599.45 0.46 1,647.38 0.48 1,684.13 0.50 ราย์ได้้จากการล้งทุนคื้างรับ 1,599.45 0.46 1,647.38 0.48 1,684.13 0.50

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 693.34 0.20 616.81 0.18 549.70 0.16 สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 693.34 0.20 616.81 0.18 549.70 0.16

ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 1,094.30 0.32 724.82 0.21 1,044.32 0.31 ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 1,094.30 0.32 724.82 0.21 1,044.32 0.31

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์ 190.38 0.05 1,304.28 0.38 998.12 0.30 สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์ 190.38 0.05 1,304.28 0.38 998.12 0.30

สิินทรัพย์์ล้งทุน สิินทรัพย์์ล้งทุน

   เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 318,939.31 91.88 310,811.47 91.47 300,136.75 89.95    เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 318,939.31 91.88 310,811.47 91.48 300,136.75 89.96

   เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์       -       -       -       -       -       -    เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ 23.76 0.01 23.76 0.01 56.41 0.02

   เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 12,129.09 3.49 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36    เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 12,129.09 3.49 11,313.58 3.33 11,221.67 3.36

   อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14.56 0.00 15.62 0.00 16.69 0.01    อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14.56 0.00 15.62 0.00 16.69 0.01

สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง 35.86 0.01           -           -           -           - สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง 35.86 0.01           -           -           -           -

ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ 2,283.28 0.66 2,187.89 0.64 1,425.70 0.43 ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ 2,283.26 0.66 2,187.86 0.64 1,425.47 0.43

คื่าคืวามนิย์ม 4.96 0.00 4.96 0.00 4.96 0.00 คื่าคืวามนิย์ม           -           -           -           -           -           -

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น 43.21 0.01 27.46 0.01 3.93 0.00 สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น 43.20 0.01 27.45 0.01 3.93 0.00

สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ 411.77 0.12 600.16 0.18 920.74 0.28 สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ 411.77 0.12 600.16 0.18 920.74 0.28

สิินทรัพย์์อื�น 418.96 0.12 665.59 0.20 430.84 0.13 สิินทรัพย์์อื�น 407.54 0.12 654.83 0.19 395.50 0.12

รวมูสินทุรัพื้ย์ 347,142.83 100.00 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 รวมูสินทุรัพื้ย์ 347,135.37 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00

หน่วย์ : ล้้านบาท

153แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หน์่้สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

งบกิารเงิน์รวิม

หน์่้สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

หุ้นี�สิน หุ้นี�สิน

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,479.97 85.12 291,328.58 85.74 286,641.83 85.90 หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,479.97 85.12 291,328.58 85.74 286,641.82 85.92

เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 1,185.27 0.34 798.91 0.24 1,128.74 0.34 เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 1,185.27 0.34 798.91 0.24 1,128.74 0.34

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 846.70 0.24 75.97 0.02 118.27 0.04 หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 846.70 0.24 75.97 0.02 118.27 0.04

ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์ 57.68 0.02           -           - 90.83 0.03 ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์ 57.68 0.02           -           - 90.83 0.03

ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงาน 198.82 0.06 170.75 0.05 213.86 0.06 ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงาน 198.00 0.06 170.22 0.05 211.88 0.06

หน้�สิินอื�น 1,408.25 0.41 1,305.67 0.38 1,226.09 0.37 หน้�สิินอื�น 1,402.86 0.40 1,301.44 0.38 1,215.36 0.36

รวมูหุ้นี�สิน 299,176.69 86.18 293,679.88 86.43 289,419.62 86.74 รวมูหุ้นี�สิน 299,170.48 86.18 293,675.12 86.43 289,406.89 86.75

ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจด้ทะเบ้ย์น    ทุนจด้ทะเบ้ย์น

      หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,708.00 1,708.00 1,708.00       หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,708.00 1,708.00 1,708.00

   ทุนท้�ออกแล้ะชีำระแล้้ว    ทุนท้�ออกแล้ะชีำระแล้้ว

      หุ้นสิามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,707.57 0.49 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51       หุ้นสิามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,707.57 0.49 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51

สิ่วนเกินมูล้คื่าหุ้น 3,360.99 0.97 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01 สิ่วนเกินมูล้คื่าหุ้น 3,360.99 0.97 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01

กำไรสิะสิม กำไรสิะสิม

   จัด้สิรรแล้้ว    จัด้สิรรแล้้ว

      ทุนสิำรองต่ามกฎหมาย์ 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05       ทุนสิำรองต่ามกฎหมาย์ 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05

      เงินสิำรองทั�วไป 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12       เงินสิำรองทั�วไป 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12

   ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร 33,951.24 9.78 31,157.82 9.17 31,055.14 9.31    ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร 33,950.24 9.78 31,160.04 9.17 31,039.62 9.30

องคื์ประกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ องคื์ประกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ

   สิว่นเกินทนุจากการวัด้มลู้คืา่เงินล้งทุนผา่นกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น    สิว่นเกินทนุจากการวัด้มลู้ค่ืาเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

      - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 8,275.80 2.38 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26       - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 8,275.80 2.38 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26

   ส่ิวนเกินทุนจากการวัด้มลู้ค่ืาต่ราสิารอนพุนัธ์ิสิำหรบัการป้องกนัคืวามเสิ้�ย์ง    ส่ิวนเกินทนุจากการวัด้มลู้ค่ืาต่ราสิารอนุพนัธ์ิสิำหรบัการป้องกนัคืวามเสิ้�ย์ง

      ในกระแสิเงินสิด้ - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 99.48 0.03 208.56 0.06           -           -       ในกระแสิเงินสิด้ - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 99.48 0.03 208.56 0.06           -           -

   ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้ง    ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้ง

      คื่างบการเงินจากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           - (4.78) (0.00)       คื่างบการเงินจากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           -           -           -

ส่วนของผู้ถ้อหุุ้้นของบริษัทุ 47,965.88 13.82 46,098.16 13.57 44,225.29 13.25 ส่วนของผู้ถ้อหุุ้้นของบริษัทุ 47,964.89 13.82 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25

ส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย 0.26 0.00 0.23 0.00 35.16 0.01 ส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมูส่วนของเจ้าของ 47,966.14 13.82 46,098.39 13.57 44,260.45 13.26 รวมูส่วนของเจ้าของ 47,964.89 13.82 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25

รวมูหุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ 347,142.83 100.00 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 รวมูหุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ 347,135.37 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00

หน่วย์ : ล้้านบาทงบแสดูงฐาน์ะกิารเงิน์	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562		 	 	 	 	

154 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หน์่้สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

งบกิารเงิน์รวิม

หน์่้สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

หุ้นี�สิน หุ้นี�สิน

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,479.97 85.12 291,328.58 85.74 286,641.83 85.90 หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,479.97 85.12 291,328.58 85.74 286,641.82 85.92

เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 1,185.27 0.34 798.91 0.24 1,128.74 0.34 เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 1,185.27 0.34 798.91 0.24 1,128.74 0.34

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 846.70 0.24 75.97 0.02 118.27 0.04 หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 846.70 0.24 75.97 0.02 118.27 0.04

ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์ 57.68 0.02           -           - 90.83 0.03 ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์ 57.68 0.02           -           - 90.83 0.03

ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงาน 198.82 0.06 170.75 0.05 213.86 0.06 ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงาน 198.00 0.06 170.22 0.05 211.88 0.06

หน้�สิินอื�น 1,408.25 0.41 1,305.67 0.38 1,226.09 0.37 หน้�สิินอื�น 1,402.86 0.40 1,301.44 0.38 1,215.36 0.36

รวมูหุ้นี�สิน 299,176.69 86.18 293,679.88 86.43 289,419.62 86.74 รวมูหุ้นี�สิน 299,170.48 86.18 293,675.12 86.43 289,406.89 86.75

ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจด้ทะเบ้ย์น    ทุนจด้ทะเบ้ย์น

      หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,708.00 1,708.00 1,708.00       หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,708.00 1,708.00 1,708.00

   ทุนท้�ออกแล้ะชีำระแล้้ว    ทุนท้�ออกแล้ะชีำระแล้้ว

      หุ้นสิามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,707.57 0.49 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51       หุ้นสิามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท 1,707.57 0.49 1,707.57 0.50 1,707.57 0.51

สิ่วนเกินมูล้คื่าหุ้น 3,360.99 0.97 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01 สิ่วนเกินมูล้คื่าหุ้น 3,360.99 0.97 3,360.99 0.99 3,360.99 1.01

กำไรสิะสิม กำไรสิะสิม

   จัด้สิรรแล้้ว    จัด้สิรรแล้้ว

      ทุนสิำรองต่ามกฎหมาย์ 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05       ทุนสิำรองต่ามกฎหมาย์ 170.80 0.05 170.80 0.05 170.80 0.05

      เงินสิำรองทั�วไป 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12       เงินสิำรองทั�วไป 400.00 0.12 400.00 0.12 400.00 0.12

   ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร 33,951.24 9.78 31,157.82 9.17 31,055.14 9.31    ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร 33,950.24 9.78 31,160.04 9.17 31,039.62 9.30

องคื์ประกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ องคื์ประกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ

   สิว่นเกินทุนจากการวัด้มลู้คืา่เงินล้งทุนผา่นกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น    สิว่นเกินทนุจากการวัด้มลู้คืา่เงินล้งทุนผา่นกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

      - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 8,275.80 2.38 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26       - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 8,275.80 2.38 9,092.42 2.68 7,535.57 2.26

   ส่ิวนเกินทนุจากการวดั้มลู้ค่ืาต่ราสิารอนพุนัธ์ิสิำหรบัการป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง    ส่ิวนเกินทุนจากการวัด้มลู้ค่ืาต่ราสิารอนพุนัธ์ิสิำหรบัการป้องกนัคืวามเสิ้�ย์ง

      ในกระแสิเงินสิด้ - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 99.48 0.03 208.56 0.06           -           -       ในกระแสิเงินสิด้ - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 99.48 0.03 208.56 0.06           -           -

   ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้ง    ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้ง

      คื่างบการเงินจากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           - (4.78) (0.00)       คื่างบการเงินจากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           -           -           -

ส่วนของผู้ถ้อหุุ้้นของบริษัทุ 47,965.88 13.82 46,098.16 13.57 44,225.29 13.25 ส่วนของผู้ถ้อหุุ้้นของบริษัทุ 47,964.89 13.82 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25

ส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย 0.26 0.00 0.23 0.00 35.16 0.01 ส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมูส่วนของเจ้าของ 47,966.14 13.82 46,098.39 13.57 44,260.45 13.26 รวมูส่วนของเจ้าของ 47,964.89 13.82 46,100.38 13.57 44,214.56 13.25

รวมูหุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ 347,142.83 100.00 339,778.27 100.00 333,680.08 100.00 รวมูหุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ 347,135.37 100.00 339,775.50 100.00 333,621.45 100.00

หน่วย์ : ล้้านบาทงบแสดูงฐาน์ะกิารเงิน์	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562		 	 	 	 	

155แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



งบกิำาไรขาดูทัุน์และกิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

รายได้ รายได้

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 35,717.11 74.15 34,744.46 73.40 35,692.32 72.99 เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 35,717.19 74.18 34,744.64 73.40 35,692.43 73.02

หัก: เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ (1,630.43) (3.38) (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75) หัก: เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ (1,630.43) (3.39) (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 34,086.67 70.77 33,425.49 70.61 34,349.01 70.24 เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 34,086.76 70.79 33,425.67 70.61 34,349.11 70.27

หัก: สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (94.32) (0.20) (29.34) (0.06) (41.25) (0.08) หัก: สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (94.32) (0.20) (29.34) (0.06) (41.25) (0.08)

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิจากการประกันภััย์ต่่อ 33,992.35 70.57 33,396.14 70.55 34,307.76 70.16 เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิจากการประกันภััย์ต่่อ 33,992.44 70.59 33,396.32 70.55 34,307.87 70.19

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 671.28 1.39 431.93 0.91 351.36 0.72 ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 671.28 1.39 431.93 0.91 351.36 0.72

ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,083.78 25.09 12,231.09 25.84 12,631.63 25.83 ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,083.78 25.10 12,231.09 25.84 12,631.63 25.84

ผล้กำไรจากเงินล้งทุน 922.14 1.91 1,020.34 2.16 1,072.05 2.19 ผล้กำไรจากเงินล้งทุน 922.14 1.92 1,036.00 2.19 1,072.05 2.19

ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 379.01 0.79 129.66 0.27 347.19 0.71 ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 379.01 0.79 129.66 0.27 347.19 0.71

ราย์ได้้อื�น 120.02 0.25 127.89 0.27 192.06 0.39 ราย์ได้้อื�น 103.08 0.21 111.10 0.23 170.67 0.35

รวมูรายได้ 48,168.59 100.00 47,337.05 100.00 48,902.05 100.00 รวมูรายได้ 48,151.74 100.00 47,336.10 100.00 48,880.77 100.00

ค่่าใชี้จ่าย ค่่าใชี้จ่าย

สิำรองประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�นจากปกีอ่น 5,364.28 11.14 4,918.78 10.39 3,580.42 7.32 สิำรองประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�นจากปกีอ่น 5,364.28 11.14 4,918.78 10.39 3,580.42 7.32

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน 34,518.88 71.66 36,262.47 76.60 35,505.32 72.60 ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน 34,518.88 71.69 36,262.47 76.61 35,505.32 72.64

หกั: ผล้ประโย์ชีนจ์า่ย์ต่ามกรมธิรรมป์ระกนัภััย์แล้ะคืา่สินิไหมทด้แทน หกั: ผล้ประโย์ชีนจ่์าย์ต่ามกรมธิรรมป์ระกนัภััย์แล้ะคืา่สินิไหมทด้แทน

   รับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ (866.19) (1.80) (801.11) (1.69) (740.83) (1.51)    รับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ (866.19) (1.80) (801.11) (1.69) (740.83) (1.52)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,717.50 5.64 2,765.08 5.84 3,004.48 6.14 คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,708.32 5.62 2,756.16 5.82 2,993.71 6.12

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 551.37 1.14 557.60 1.18 610.31 1.25 คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 551.28 1.14 557.60 1.18 610.20 1.25

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 1,647.37 3.42 1,533.83 3.24 1,636.43 3.35 คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 1,643.21 3.41 1,529.66 3.23 1,629.99 3.33

ผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแล้ะขาด้ทุนการด้้อย์คื่า 471.70 0.98 339.00 0.72           -           - ผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแล้ะขาด้ทุนการด้้อย์คื่า 471.70 0.98 339.00 0.72           -           -

รวมูค่่าใชี้จ่าย 44,404.91 92.19 45,575.65 96.28 43,596.13 89.15 รวมูค่่าใชี้จ่าย 44,391.47 92.19 45,562.56 96.25 43,578.82 89.15

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,763.68 7.81 1,761.40 3.72 5,305.92 10.85 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,760.27 7.81 1,773.54 3.75 5,301.95 10.85

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 567.70 1.18 152.92 0.32 918.03 1.88 คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 567.70 1.18 152.92 0.32 918.03 1.88

กำไรสุทุธิจากการดำเนินงานต่่อเน้�อง 3,195.98 6.63 1,608.48 3.40 4,387.90 8.97 กำไรสุทุธิจากการดำเนินงานต่่อเน้�อง 3,192.57 6.63 1,620.62 3.42 4,383.93 8.97

การดำเนินงานทุี�ยกเลิก

ขาด้ทุนจากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิก - สิุทธิิจากภัาษั้           -           - (0.35) (0.00) (3.60) (0.01)

กำไรสุทุธิ 3,195.98 6.63 1,608.14 3.40 4,384.30 8.97

หน่วย์ : ล้้านบาท

156 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



งบกิำาไรขาดูทัุน์และกิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

รายได้ รายได้

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 35,717.11 74.15 34,744.46 73.40 35,692.32 72.99 เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 35,717.19 74.18 34,744.64 73.40 35,692.43 73.02

หัก: เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ (1,630.43) (3.38) (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75) หัก: เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ (1,630.43) (3.39) (1,318.97) (2.79) (1,343.32) (2.75)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 34,086.67 70.77 33,425.49 70.61 34,349.01 70.24 เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 34,086.76 70.79 33,425.67 70.61 34,349.11 70.27

หัก: สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (94.32) (0.20) (29.34) (0.06) (41.25) (0.08) หัก: สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (94.32) (0.20) (29.34) (0.06) (41.25) (0.08)

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิจากการประกันภััย์ต่่อ 33,992.35 70.57 33,396.14 70.55 34,307.76 70.16 เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิจากการประกันภััย์ต่่อ 33,992.44 70.59 33,396.32 70.55 34,307.87 70.19

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 671.28 1.39 431.93 0.91 351.36 0.72 ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 671.28 1.39 431.93 0.91 351.36 0.72

ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,083.78 25.09 12,231.09 25.84 12,631.63 25.83 ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 12,083.78 25.10 12,231.09 25.84 12,631.63 25.84

ผล้กำไรจากเงินล้งทุน 922.14 1.91 1,020.34 2.16 1,072.05 2.19 ผล้กำไรจากเงินล้งทุน 922.14 1.92 1,036.00 2.19 1,072.05 2.19

ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 379.01 0.79 129.66 0.27 347.19 0.71 ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 379.01 0.79 129.66 0.27 347.19 0.71

ราย์ได้้อื�น 120.02 0.25 127.89 0.27 192.06 0.39 ราย์ได้้อื�น 103.08 0.21 111.10 0.23 170.67 0.35

รวมูรายได้ 48,168.59 100.00 47,337.05 100.00 48,902.05 100.00 รวมูรายได้ 48,151.74 100.00 47,336.10 100.00 48,880.77 100.00

ค่่าใชี้จ่าย ค่่าใชี้จ่าย

สิำรองประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�นจากปกีอ่น 5,364.28 11.14 4,918.78 10.39 3,580.42 7.32 สิำรองประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�นจากปกีอ่น 5,364.28 11.14 4,918.78 10.39 3,580.42 7.32

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน 34,518.88 71.66 36,262.47 76.60 35,505.32 72.60 ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน 34,518.88 71.69 36,262.47 76.61 35,505.32 72.64

หกั: ผล้ประโย์ชีนจ์า่ย์ต่ามกรมธิรรมป์ระกนัภััย์แล้ะคืา่สินิไหมทด้แทน หกั: ผล้ประโย์ชีนจ์า่ย์ต่ามกรมธิรรมป์ระกนัภััย์แล้ะคืา่สินิไหมทด้แทน

   รับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ (866.19) (1.80) (801.11) (1.69) (740.83) (1.51)    รับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ (866.19) (1.80) (801.11) (1.69) (740.83) (1.52)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,717.50 5.64 2,765.08 5.84 3,004.48 6.14 คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,708.32 5.62 2,756.16 5.82 2,993.71 6.12

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 551.37 1.14 557.60 1.18 610.31 1.25 คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 551.28 1.14 557.60 1.18 610.20 1.25

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 1,647.37 3.42 1,533.83 3.24 1,636.43 3.35 คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 1,643.21 3.41 1,529.66 3.23 1,629.99 3.33

ผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแล้ะขาด้ทุนการด้้อย์คื่า 471.70 0.98 339.00 0.72           -           - ผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแล้ะขาด้ทุนการด้้อย์คื่า 471.70 0.98 339.00 0.72           -           -

รวมูค่่าใชี้จ่าย 44,404.91 92.19 45,575.65 96.28 43,596.13 89.15 รวมูค่่าใชี้จ่าย 44,391.47 92.19 45,562.56 96.25 43,578.82 89.15

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,763.68 7.81 1,761.40 3.72 5,305.92 10.85 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,760.27 7.81 1,773.54 3.75 5,301.95 10.85

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 567.70 1.18 152.92 0.32 918.03 1.88 คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 567.70 1.18 152.92 0.32 918.03 1.88

กำไรสุทุธิจากการดำเนินงานต่่อเน้�อง 3,195.98 6.63 1,608.48 3.40 4,387.90 8.97 กำไรสุทุธิจากการดำเนินงานต่่อเน้�อง 3,192.57 6.63 1,620.62 3.42 4,383.93 8.97

การดำเนินงานทุี�ยกเลิก

ขาด้ทุนจากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิก - สิุทธิิจากภัาษั้           -           - (0.35) (0.00) (3.60) (0.01)

กำไรสุทุธิ 3,195.98 6.63 1,608.14 3.40 4,384.30 8.97

หน่วย์ : ล้้านบาท

157แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

กำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น กำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง: ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง:

   ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม    ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

      ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897.56) (1.86) 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897.56) (1.86) 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45

   การโอนกล้บักำไรท้�เกดิ้ขึ�นจรงิจากการขาย์เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม    การโอนกล้บักำไรท้�เกดิ้ขึ�นจรงิจากการขาย์เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม

      ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (82.08) (0.17) (555.46) (1.17) (426.29) (0.87)       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (82.08) (0.17) (555.46) (1.17) (426.29) (0.87)

   ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ    ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ

      การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136.34) (0.28) (479.85) (1.01)           -           -       การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136.34) (0.28) (479.85) (1.01)           -           -

   ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้งคื่างบการเงิน    ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้งคื่างบการเงิน

      จากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           - (0.16) (0.00)       จากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           -           -           -

   ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 190.29 0.40 32.09 0.07 (643.43) (1.32)    ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 190.29 0.40 32.09 0.07 (643.43) (1.32)

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง 

    - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (925.69) (1.92) 4.81 0.01 2,573.56 5.26     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (925.69) (1.92) 4.81 0.01 2,573.72 5.27

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง: ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง:

   ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการต่ามหลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์ประกนัภััย์ (12.95) (0.03) 54.77 0.12 (14.74) (0.03)    ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการต่ามหลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ (12.76) (0.03) 55.38 0.12 (14.61) (0.03)

   ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 2.56 0.01 (11.07) (0.02) 2.93 0.01    ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 2.55 0.01 (11.08) (0.02) 2.92 0.01

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง 

    - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (10.38) (0.02) 43.70 0.09 (11.81) (0.02)     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (10.21) (0.02) 44.30 0.09 (11.68) (0.02)

กำไร (ขาดทุุน) เบ็ดเสร็จอ้�นสำหุ้รับปัี - สุทุธิจากภาษีเงินได้ (936.08) (1.94) 48.51 0.10 2,561.75 5.24 กำไร (ขาดทุุน) เบ็ดเสร็จอ้�นสำหุ้รับปัี - สุทุธิจากภาษีเงินได้ (935.90) (1.94) 49.11 0.10 2,562.03 5.24

กำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี 2,259.91 4.69 1,656.65 3.50 6,946.05 14.20 กำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี 2,256.66 4.69 1,669.73 3.53 6,945.96 14.21

กำไรต่่อหุุ้้น กำไรต่่อหุุ้้น

กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   กำไรสิำหรับปี 1.87 0.94 2.57    กำไรสิำหรับปี 1.87 0.95 2.57

หน่วย์ : ล้้านบาทงบกิำาไรขาดูทัุน์และกิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562

158 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 % 2563 % 2562 % 2564 % 2563 % 2562 %

กำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น กำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง: ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง:

   ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม    ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

      ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897.56) (1.86) 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897.56) (1.86) 1,008.03 2.13 3,643.44 7.45

   การโอนกล้บักำไรท้�เกดิ้ขึ�นจรงิจากการขาย์เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม    การโอนกล้บักำไรท้�เกดิ้ขึ�นจรงิจากการขาย์เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม

      ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (82.08) (0.17) (555.46) (1.17) (426.29) (0.87)       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (82.08) (0.17) (555.46) (1.17) (426.29) (0.87)

   ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ    ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ

      การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136.34) (0.28) (479.85) (1.01)           -           -       การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136.34) (0.28) (479.85) (1.01)           -           -

   ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้งคื่างบการเงิน    ผล้ต่่างจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นจากการแปล้งคื่างบการเงิน

      จากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           - (0.16) (0.00)       จากการด้ำเนินงานในต่่างประเทศ           -           -           -           -           -           -

   ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 190.29 0.40 32.09 0.07 (643.43) (1.32)    ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 190.29 0.40 32.09 0.07 (643.43) (1.32)

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง 

    - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (925.69) (1.92) 4.81 0.01 2,573.56 5.26     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (925.69) (1.92) 4.81 0.01 2,573.72 5.27

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง: ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง:

   ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการต่ามหลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์ประกนัภััย์ (12.95) (0.03) 54.77 0.12 (14.74) (0.03)    ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการต่ามหลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์ประกนัภััย์ (12.76) (0.03) 55.38 0.12 (14.61) (0.03)

   ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 2.56 0.01 (11.07) (0.02) 2.93 0.01    ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 2.55 0.01 (11.08) (0.02) 2.92 0.01

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง 

    - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (10.38) (0.02) 43.70 0.09 (11.81) (0.02)     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ (10.21) (0.02) 44.30 0.09 (11.68) (0.02)

กำไร (ขาดทุุน) เบ็ดเสร็จอ้�นสำหุ้รับปัี - สุทุธิจากภาษีเงินได้ (936.08) (1.94) 48.51 0.10 2,561.75 5.24 กำไร (ขาดทุุน) เบ็ดเสร็จอ้�นสำหุ้รับปัี - สุทุธิจากภาษีเงินได้ (935.90) (1.94) 49.11 0.10 2,562.03 5.24

กำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี 2,259.91 4.69 1,656.65 3.50 6,946.05 14.20 กำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี 2,256.66 4.69 1,669.73 3.53 6,945.96 14.21

กำไรต่่อหุุ้้น กำไรต่่อหุุ้้น

กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   กำไรสิำหรับปี 1.87 0.94 2.57    กำไรสิำหรับปี 1.87 0.95 2.57

หน่วย์ : ล้้านบาทงบกิำาไรขาดูทัุน์และกิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562

159แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หน่วย์ : ล้้านบาท

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูดำเนินงาน

เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง 35,837.19 34,664.16 35,595.50 เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง 35,837.28 34,664.16 35,595.61

เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ (652.75) (1,288.59) (547.66) เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ (652.75) (1,288.59) (547.66)

ด้อกเบ้�ย์รับ 10,524.86 10,336.71 10,780.31 ด้อกเบ้�ย์รับ 10,524.86 10,335.73 10,780.30

เงินปันผล้รับ 1,551.58 1,826.33 1,870.94 เงินปันผล้รับ 1,551.58 1,826.33 1,870.94

ราย์ได้้จากการล้งทุนอื�น 1,119.77 860.21 1,528.95 ราย์ได้้จากการล้งทุนอื�น 1,119.77 860.21 1,528.95

ราย์ได้้อื�น 117.74 132.13 170.98 ราย์ได้้อื�น 101.02 110.85 150.48

เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (35,238.86) (35,351.36) (35,150.35) เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (35,238.86) (35,351.36) (35,150.35)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (2,726.62) (2,751.96) (3,129.80) คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (2,717.55) (2,742.33) (3,119.34)

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น (468.15) (672.61) (572.96) คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น (468.06) (672.61) (572.86)

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน (1,509.27) (1,336.48) (1,523.90) คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน (1,505.83) (1,322.77) (1,519.21)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 21.73 (69.55) (244.88) คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 21.73 (69.53) (244.88)

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ - - (1,102.69) เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ - - (1,098.76)

เงินให้กู้ย์ืม - - 1,362.81 เงินให้กู้ย์ืม - - 1,362.81

เงินล้งทุนอื�น - - (4,067.14) เงินล้งทุนอื�น - - (4,067.14)

เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน 17,102.98 31,497.11 - เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน 17,102.98 31,497.11 -

เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน (25,493.54) (41,837.59) - เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน (25,493.54) (41,804.94) -

เงินสดสุทุธิได้มูา(ใชี้ไปั)จากกิจกรรมูดำเนินงาน 186.65 (3,991.50) 4,970.12 เงินสดสุทุธิได้มูา(ใชี้ไปั)จากกิจกรรมูดำเนินงาน 182.62 (3,957.75) 4,968.89

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุุน

เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ (229.95) (860.84) (158.27) เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ (229.96) (860.79) (158.28)

เงินสิด้รับจากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - 59.20 - เงินสิด้รับจากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - 59.20 -

เงินสิด้รับคืืนจากเงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - - เงินสิด้รับคืืนจากเงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - 38.10

เงินสดสุทุธิใชี้ไปัในกิจกรรมูลงทุุน (229.95) (801.64) (158.27) เงินสดสุทุธิใชี้ไปัในกิจกรรมูลงทุุน (229.96) (801.59) (120.18)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน

เงินปันผล้จ่าย์ (392.15) (546.57) (1,227.13) เงินปันผล้จ่าย์ (392.15) (546.57) (1,227.13)

เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน (392.15) (546.57) (1,227.13) เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน (392.15) (546.57) (1,227.13)

ผลกระทุบจากส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย - (34.93) 31.61 ผลกระทุบจากส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย

ผลกระทุบจากอัต่ราแลกเปัลี�ยนของเงินต่ราต่่างปัระเทุศ - 4.98 (0.03) ผลกระทุบจากอัต่ราแลกเปัลี�ยนของเงินต่ราต่่างปัระเทุศ - -

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสดเพื้ิ�มูข้�น(ลดลง)สุทุธิ (435.45) (5,369.66) 3,616.29 เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสดเพื้ิ�มูข้�น(ลดลง)สุทุธิ (439.50) (5,305.92) 3,621.58

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี 8,072.22 13,441.88 9,825.59 เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี 8,061.45 13,367.37 9,745.78

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี 7,636.77 8,072.22 13,441.88 เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี 7,621.95 8,061.45 13,367.37

งบกิระแสเงิน์สดู	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562	 	
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หน่วย์ : ล้้านบาท

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูดำเนินงาน

เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง 35,837.19 34,664.16 35,595.50 เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง 35,837.28 34,664.16 35,595.61

เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ (652.75) (1,288.59) (547.66) เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ (652.75) (1,288.59) (547.66)

ด้อกเบ้�ย์รับ 10,524.86 10,336.71 10,780.31 ด้อกเบ้�ย์รับ 10,524.86 10,335.73 10,780.30

เงินปันผล้รับ 1,551.58 1,826.33 1,870.94 เงินปันผล้รับ 1,551.58 1,826.33 1,870.94

ราย์ได้้จากการล้งทุนอื�น 1,119.77 860.21 1,528.95 ราย์ได้้จากการล้งทุนอื�น 1,119.77 860.21 1,528.95

ราย์ได้้อื�น 117.74 132.13 170.98 ราย์ได้้อื�น 101.02 110.85 150.48

เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (35,238.86) (35,351.36) (35,150.35) เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (35,238.86) (35,351.36) (35,150.35)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (2,726.62) (2,751.96) (3,129.80) คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (2,717.55) (2,742.33) (3,119.34)

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น (468.15) (672.61) (572.96) คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น (468.06) (672.61) (572.86)

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน (1,509.27) (1,336.48) (1,523.90) คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน (1,505.83) (1,322.77) (1,519.21)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 21.73 (69.55) (244.88) คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 21.73 (69.53) (244.88)

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ - - (1,102.69) เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ - - (1,098.76)

เงินให้กู้ย์ืม - - 1,362.81 เงินให้กู้ย์ืม - - 1,362.81

เงินล้งทุนอื�น - - (4,067.14) เงินล้งทุนอื�น - - (4,067.14)

เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน 17,102.98 31,497.11 - เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน 17,102.98 31,497.11 -

เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน (25,493.54) (41,837.59) - เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน (25,493.54) (41,804.94) -

เงินสดสุทุธิได้มูา(ใชี้ไปั)จากกิจกรรมูดำเนินงาน 186.65 (3,991.50) 4,970.12 เงินสดสุทุธิได้มูา(ใชี้ไปั)จากกิจกรรมูดำเนินงาน 182.62 (3,957.75) 4,968.89

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุุน

เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ (229.95) (860.84) (158.27) เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ (229.96) (860.79) (158.28)

เงินสิด้รับจากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - 59.20 - เงินสิด้รับจากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - 59.20 -

เงินสิด้รับคืืนจากเงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - - เงินสิด้รับคืืนจากเงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - 38.10

เงินสดสุทุธิใชี้ไปัในกิจกรรมูลงทุุน (229.95) (801.64) (158.27) เงินสดสุทุธิใชี้ไปัในกิจกรรมูลงทุุน (229.96) (801.59) (120.18)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน

เงินปันผล้จ่าย์ (392.15) (546.57) (1,227.13) เงินปันผล้จ่าย์ (392.15) (546.57) (1,227.13)

เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน (392.15) (546.57) (1,227.13) เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน (392.15) (546.57) (1,227.13)

ผลกระทุบจากส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย - (34.93) 31.61 ผลกระทุบจากส่วนของผู้มูีส่วนได้เสียทุี�ไมู่มูีอำนาจค่วบคุ่มูของบริษัทุย่อย

ผลกระทุบจากอัต่ราแลกเปัลี�ยนของเงินต่ราต่่างปัระเทุศ - 4.98 (0.03) ผลกระทุบจากอัต่ราแลกเปัลี�ยนของเงินต่ราต่่างปัระเทุศ - -

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสดเพื้ิ�มูข้�น(ลดลง)สุทุธิ (435.45) (5,369.66) 3,616.29 เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสดเพื้ิ�มูข้�น(ลดลง)สุทุธิ (439.50) (5,305.92) 3,621.58

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี 8,072.22 13,441.88 9,825.59 เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี 8,061.45 13,367.37 9,745.78

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี 7,636.77 8,072.22 13,441.88 เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี 7,621.95 8,061.45 13,367.37

งบกิระแสเงิน์สดู	สำาหรับสิ้น์สุดู		วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564		2563		และ	2562	 	
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ผู้ลกิระทับจากิสถาน์กิารณ์แพื่ร่ระบาดูของ	COVID-19
บริษััทได้้ม้การติ่ด้ต่ามสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคื COVID-19 เพื�อบริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะบริหารจัด้การผล้กระทบต่่อการด้ำเนินธิุรกิจ

ท้�อาจเกิด้ขึ�น  ในภัาพรวมของการด้ำเนินงาน  บริษััทไม่ได้้รับผล้กระทบอย์่างม้สิาระสิำคืัญในแง่ของการด้ำเนนิงานต่ามปกต่ิธิรุกิจแล้ะในด้้านกำล้ัง
ซื�อของลู้กคื้า  โด้ย์ในปี 2564 อัต่ราการการคืงอย์ู่ของเบ้�ย์ปีต่่อจากเบ้�ย์ปีแรกในปี 2563 เพิ�มขึ�นเล้็กน้อย์ประมาณ 1%  สิำหรับผล้กระทบในด้้านคื่า
ใชี้จ่าย์สิินไหมทด้แทน  บริษััทม้อัต่ราส่ิวนค่ืาสิินไหมทด้แทนมรณะ (Death claim ratio)เพิ�มขึ�นจาก 36.03% เป็น 46.78%  ในปี 2564  ทั�งน้�เป็น
สิัด้สิ่วนการจ่าย์คื่าสิินไหมทด้แทนมรณะจากกรณ้โรคื COVID-19 ท้� 9.83% จากย์อด้คื่าสิินไหมทด้แทนมรณะทั�งหมด้  ในขณะท้�สิ่วนของอัต่ราคื่า
ใชี้จ่าย์สิินไหมทด้แทนสิุขภัาพ (Health claim ratio) ล้ด้ล้งจาก 48.42% เป็น 45.90% ในปี 2564 แม้ว่าจะม้สิัด้สิ่วนของสิินไหมสุิขภัาพจ่าย์จาก 
COVID-19 ท้� 19.11% จากย์อด้ค่ืาสิินไหมทด้แทนสุิขภัาพทั�งหมด้ แต่่พบว่าสิินไหมสุิขภัาพอื�นล้ด้ล้งมากกว่า สิ่งผล้ให้อัต่ราส่ิวนค่ืาใช้ีจ่าย์สิินไหม
ทด้แทนสิุขภัาพของบริษััทล้ด้ล้ง  ทั�งน้�บริษััทได้้รับผล้กระทบในสิ่วนของเงินล้งทุนในกิจการท้�ได้้รับผล้กระทบโด้ย์ต่รงจากสิถืานการณ์ COVID-19 
ต่่อมูล้คื่าเงินล้งทุนของบริษััท โด้ย์ในปี 2564 บริษััทได้้ม้การพิจารณาคื่าเผื�อการด้้อย์คื่าในงบการเงินไว้แล้้ว

5.		ข�อมูลทัั�วิไปและข�อมูลสำาคัญอ่�น์
5.1		ข�อมูลทัั�วิไป	

น์ายทัะเบ่ยน์หลักิทัรัพื่ย์

ชี้�อ  บริษััท ศูนย์์รับฝ่ากหล้ักทรัพย์์ (ประเทศไทย์) จำกัด้
สถานทุี�ต่ั�ง  93 ชีั�น 14 ถืนนรัชีด้าภัิเษัก แขวงด้ินแด้ง เขต่ด้ินแด้ง กรุงเทพมหานคืร 10400
เบอร์โทุรศัพื้ทุ์  02 009 9383

ผูู้�สอบบัญชุ่

ชี้�อ บริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้
สถานทุี�ต่ั�ง เล้ขท้� 3 ถืนนสิาธิรใต่้ แขวงย์านนาวา เขต่สิาทร กรุงเทพมหานคืร 10120
เบอร์โทุรศัพื้ทุ์ 0 2676 5700 โทรสิาร 0 2676 5757

ทั่�ปรึกิษัากิฎหมาย

ชี้�อ สิำนักงานกฎหมาย์คืนึง แอนด้์ พาร์ทเนอร์สิ จำกัด้
สถานทุี�ต่ั�ง 33/4 อาคืารเด้อะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรด้์ พระราม 9 (อาคืาร บ้) ชีั�น 25 ถืนนพระราม 9 
แขวงห้วย์ขวาง เขต่ห้วย์ขวาง กรุงเทพมหานคืร 10310
เบอร์โทุรศัพื้ทุ์ 0 2168 1222 โทรสิาร 0 2168 1212

5.2		ข�อพื่ิพื่าทัทัางกิฎหมาย
ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 บริษััทม้ข้อพิพาททางกฎหมาย์ท้�บริษััทเป็นคืู่คืวามหรือคืู่กรณ้ ซึ�งเป็นคืด้้หรือข้อพิพาทท้�ย์ังไม่สิิ�นสุิด้แล้ะเป็นคืด้้ท้�

อาจม้ผล้กระทบต่่อสิินทรัพย์์ของบริษััท ด้ังน้�

บรษิัทัเปน็จำเล้ย์ในคืด้เ้รย้์กรอ้งเงนิผล้ประโย์ชีน์ต่ามสัิญญาประกนัภััย์ เนื�องจากบริษัทัได้ท้ำการปฏิเิสิธิการจา่ย์เงนิผล้ประโย์ชีน์กบัผูเ้อาประกนั
ภััย์หรือผู้รับประโย์ชีน์ (แล้้วแต่่กรณ้) จำนวนทั�งสิิ�น 8 คืด้้ โด้ย์ม้การเร้ย์กร้องคื่าเสิ้ย์หาย์ รวมเป็นจำนวนเงิน 6.23 ล้้านบาท คืด้้ท้�ม้การเร้ย์กร้องคื่า
เสิ้ย์หาย์สูิงสิุด้ (ทุนทรัพย์์ท้�ยื์�นฟ้อง) จำนวนเงิน 2.40 ล้้านบาท โด้ย์ปัจจุบันบริษััทได้้แต่่งต่ั�งทนาย์คืวามเข้าสิู้คืด้้ เพื�อรักษัาสิิทธิิ�ต่ามกฎหมาย์ของ
บริษััทภัาย์ใต่้ข้อกล้่าวหาด้ังกล้่าว 
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ส่วิน์ทั่�	2	

กิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร
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6.		น์โยบายกิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร
6.1	ภาพื่รวิมของน์โยบายและแน์วิปฏิิบัติกิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร

6.1.1	น์โยบายกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่		
คืณะกรรมการบริษััทให้คืวามสิำคืัญกับการกำกับให้องคื์กรม้ระบบบริหารจัด้การท้�ม้ประสิิทธิิภัาพ โปร่งใสิ ต่รวจสิอบได้้ แล้ะม้คืวามมุ่งมั�นใน

การประกอบธิุรกิจอย์่างซื�อสิัต่ย์์แล้ะเป็นธิรรมต่่อสิังคืม เพื�อการสิร้างคืุณคื่าให้กิจการอย์่างยั์�งย์ืน คืวบคืู่ไปกับการรักษัาผล้ประโย์ชีน์ให้กับผู้ถืือหุ้น
แล้ะผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�เก้�ย์วข้อง 

คืณะกรรมการต่ระหนกัถืงึบทบาทแล้ะหนา้ท้�ของการเปน็ผูน้ำองคืก์ร แล้ะใหค้ืวามสิำคืญัต่อ่การกำหนด้วตั่ถืปุระสิงคื ์เปา้หมาย์หล้กั แล้ะกล้ย์ทุธิ์
เพื�อมุ่งสิู่คืวามสิำเร็จอันย์ั�งย์ืน  การเสิริมสิร้างคืณะกรรมการให้ม้ประสิิทธิิภัาพแล้ะประสิิทธิิผล้  การสิรรหาแล้ะพัฒนาผู้บริหารแล้ะบุคืล้ากร  การสิ่ง
เสิริมนวัต่กรรมแล้ะประกอบธิุรกิจด้้วย์คืวามรับผิด้ชีอบ  การกำกับดู้แล้ระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะการคืวบคุืมภัาย์ในการราย์งานทางการเงิน
แล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้ แล้ะสินับสินุนการสิื�อสิารแล้ะการม้สิ่วนร่วมของผู้ถืือหุ้น 

บริษััทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร แล้ะพนักงานย์ึด้ถืือแล้ะปฏิิบัต่ิต่ามนโย์บาย์แล้ะจรรย์าบรรณของบริษััทอย์่างเคืร่งคืรัด้

6.1.2	หลักิปฏิิบัติตาม	Corporate	Governance	Code:	CG	Code	ปี	2560
ด้้วย์คืวามมุ่งมั�นในการรักษัามาต่รฐานการกำกับดู้แล้กิจการให้เท้ย์บเท่ามาต่รฐานสิากล้ คืณะกรรมการได้้นำหล้ักการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้

ของสิำนกังานคืณะกรรมการกำกบัหล้กัทรพัย์์แล้ะต่ล้าด้หล้กัทรพัย์์ (Corporate Governance Code : CG Code) ป ี2560 มาประย์กุต่ใ์ชีต้่ามบรบิท
ทางธิุรกิจของบริษััท แบ่งเป็น 8 ข้อหล้ักปฏิิบัต่ิ ด้ังน้�

หลักิปฏิิบัติ	1	 ตระหน์กัิถึงบทับาทัและควิามรบัผู้ดิูชุอบของคณะกิรรมกิารใน์ฐาน์ะผูู้�น์ำาองคก์ิรทั่�สร�างคณุคา่ให�
แกิ่กิิจกิารอย่างยั�งย่น์

คืณะกรรมการต่ระหนักถืึงบทบาทแล้ะคืวามรับผิด้ชีอบจึงม้การทบทวนหน้าท้�แล้ะคืวามรับผิด้ชีอบท้�ระบุไว้ในกฎบัต่ิคืณะกรรมการอย่์าง
สิม�ำเสิมอ ในหล้าย์ปีท้�ผ่านมา คืณะกรรมการได้้มุ่งพัฒนากิจการให้ม้คืวามสิามารถืทางการแข่งขัน คืวามสิามารถืในการปรับต่ัวภัาย์ใต่้ปัจจัย์การ
เปล้้�ย์นแปล้ง แล้ะการสิร้างผล้ประกอบการท้�ด้ใ้นระย์ะย์าว ด้งัจะเหน็ได้ชั้ีด้จากอตั่ราการเต่บิโต่ของจำนวนผูแ้นะนำการวางแผนการเงนิแล้ะการนำ
เทคืโนโล้ย้์มาใชี้ในการสินับสินุนการทำงานอย์่างเป็นมืออาชี้พของทุกการบริการขององคื์กร แล้ะเพื�อให้การด้ำเนินกิจการเป็นไปได้้ด้้วย์ด้้ คืณะ
กรรมการได้้มก้ารมอบหมาย์หนา้ท้�แล้ะคืวามรบัผดิ้ชีอบในการบรหิารจดั้การแกก่รรมการผูจ้ดั้การใหญแ่ล้ะประธิานเจา้หนา้ท้�บรหิาร แล้ะฝ่า่ย์จดั้การ
เป็นล้าย์ล้ักษัณ์อักษัรอย์่างชีัด้เจน 

คืวบคืู่กับคืวามสิำเร็จของการด้ำเนินกิจการ คืณะกรรมการได้้ให้คืวามสิำคืัญต่่อการประกอบธิุรกิจอย์่างเป็นธิรรมต่่อลู้กคื้า แล้ะผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์
อื�น จึงได้้ม้การสิร้างวัฒนธิรรมด้ังกล้่าวผ่านนโย์บาย์บรรษััทภัิบาล้  นโย์บาย์การปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม แล้ะคืู่มือจรรณย์าบรรณของบริษััท 

หลักิปฏิิบัติ	2	 กิำาหน์ดูวิัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักิของกิิจกิารทั่�เป็น์ไปเพื่่�อควิามยั�งย่น์	

คืณะกรรมการเป็นผู้กำหนด้วิสิัย์ทัศน์ของบริษััทท้�สิะท้อนถึืงคืวามมุ่งมั�นในการให้ประชีาชีนทุกกลุ้่มเห็นประโย์ชีน์ของการประกันช้ีวิต่แล้ะทำ
ประกนัชีว้ติ่ใหเ้หมาะสิมกบัฐานะทางการเงนิแล้ะคืณุคืา่ชีว้ติ่ คืณะกรรมการจงึได้ก้ำหนด้ภัารกจิของบรษิัทัในการพฒันาสิูค่ืวามเปน็ผูน้ำในการสิรา้ง
คืวามมั�งคืงทางการเงินให้กับประชีาชีนด้้วย์การให้บริการแนะนำการวางแผนทางการเงินโด้ย์บุคืล้ากรท้�ม้คืวามจริงใจแล้ะม้คืวามรู้ระด้ับแนวหน้า 
ซึ�งสิอด้คืล้้องกับคื่านิย์มขององคื์กรอันประกอบด้้วย์ ศรัทธิา รับผิด้ชีอบ จริงใจ พัฒนาต่น แล้ะทำงานเป็นท้ม  

คืณะกรรมการได้ก้ำกับด้แูล้ให้มก้ารจัด้ทำกล้ยุ์ทธ์ิแล้ะแผนงานประจำปีสิอด้คืล้อ้งกับวตั่ถืปุระสิงค์ืแล้ะเป้าหมาย์หลั้กขององค์ืกร โด้ย์คืำนึงถืงึ
ปัจจัย์แวด้ล้้อมของกิจการ ณ ขณะนั�น อาทิ สิภัาวะการแข่งขัน แนวโน้มของผล้ต่อบแทนการล้งทุน การเปล้้�ย์นแปล้งของกฎหมาย์ เป็นต่้น ต่ล้อด้
จนโอกาสิแล้ะคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับได้้ 

หลักิปฏิิบัติ	3	 เสริมสร�างคณะกิรรมกิารทั่�ม่ประสิทัธิผู้ล	

 คืณะกรรมการดู้แล้การกำหนด้โคืรงสิร้างแล้ะองค์ืประกอบของคืณะกรรมการท้�ม้คุืณสิมบัต่ิหล้ากหล้าย์ทั�งในด้้านทักษัะ ประสิบการณ์ 
คืวามสิามารถืแล้ะคุืณล้ักษัณะเฉพาะด้้านท้�จำเป็นต่่อการบรรลุ้วัต่ถุืประสิงค์ืแล้ะเป้าหมาย์หลั้กขององค์ืกรเหมาะสิมแล้ะจำเป็นคืณะกรรมการม้
กรรมการท้�เป็นผู้บริหาร 2 คืน จากจำนวนกรรมการ 14 คืน ซึ�งสิะท้อนอำนาจท้�ถื่วงดุ้ล้กันอย์่างเหมาะสิม แล้ะเพื�อให้เรื�องสิำคืัญได้้รับการพิจารณา
ในราย์ล้ะเอ้ย์ด้อย์่างรอบคือบ คืณะกรรมการได้้พิจารณาแต่่งต่ั�งคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ เพื�อพิจารณาประเด้็นเฉพาะเรื�องกล้ั�นกรองข้อมูล้ แล้ะเสินอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสินอให้คืณะกรรมการเห็นชีอบต่่อไป  
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หลักิปฏิิบัติ	4	 สรรหาและพื่ัฒน์าผูู้�บริหารระดูับสูงและกิารบริหารบุคลากิร	

คืณะกรรมการมอบหมาย์คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาค่ืาต่อบแทนเป็นผู้ทำหน้าท้�พิจารณาหล้ักเกณฑ์ิแล้ะวิธ้ิการสิรรหาบุคืคืล้ท้�ม้
คืณุสิมบตั่เิหมาะสิมเพื�อด้ำรงต่ำแหนง่กรรมการผูจ้ดั้การใหญแ่ล้ะประธิานเจา้หนา้ท้�บรหิาร รวมถืงึพจิารณาคืา่ต่อบแทนของกรรมการผูจ้ดั้การใหญ่
แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร แล้ะผู้บริหารระด้ับสิูงท้�สิูงกว่าหรือเท้ย์บเท่ารองผู้จัด้การใหญ่ให้เหมาะสิมกับหน้าท้�แล้ะคืวามรับผิด้ชีอบต่่อองคื์กร 

หลักิปฏิิบัติ	5	 ส่งเสริมน์วิัตกิรรมและกิารประกิอบธุรกิิจอย่างม่ควิามรับผู้ิดูชุอบ	

คืณะกรรมการให้คืวามสิำคืัญแล้ะสินับสินุนการสิร้างนวัต่กรรมท้�ก่อให้เกิด้มูล้ค่ืาแก่ธิุรกิจ โด้ย์เฉพาะการต่อบสินองต่่อพฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืท้�
เปล้้�ย์นแปล้งไป ให้สิามารถืเข้าถืงึสินิค้ืาแล้ะบริการของบริษัทัได้โ้ด้ย์ง่าย์ อก้ทั�งย์งัต่ระหนักถืงึคืวามรับผดิ้ชีอบแล้ะบทบาทต่อ่ผูม้ส่้ิวนได้เ้สิย้์ อนัได้แ้ก่ 
ผูถื้ือหุ้น ล้กูคืา้/ผูถื้ือกรมธิรรม ์พนกังาน ต่วัแทนประกนัชีว้ติ่แล้ะท้�ปรกึษัาการเงนิ คืูค่ืา้ พนัธิมติ่รทางธิรุกจิ แล้ะคืูแ่ขง่ทางการคืา้ ต่ล้อด้จนชีมุชีน สิงัคืม 
ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิแล้ะสิิ�งแวด้ล้้อม ต่ามแนวทางแล้ะการปฏิิบัต่ิต่่อผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ต่่าง ๆ 

หลักิปฏิิบัติ	6	 ดููแลให�ม่ระบบกิารบริหารควิามเส่�ยงและกิารควิบคุมภายใน์ทั่�เหมาะสม	

คืณะกรรมการให้คืวามสิำคืัญกับการบริหารคืวามเสิ้�ย์งทั�วทั�งองคื์กร แล้ะต่ระหนักว่าการบริหารคืวามเสิ้�ย์งเป็นกระบวนการสิำคืัญท้�จะชี่วย์
สินับสินุนให้บริษััทสิามารถืบรรลุ้วัต่ถืุประสิงคื์แล้ะเป้าหมาย์ทั�งในระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าว แล้ะชี่วย์ล้ด้ผล้กระทบแล้ะโอกาสิจากคืวามผันผวนของ
ปจัจยั์เสิ้�ย์งทั�งภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกท้�อาจสิง่ผล้กระทบต่อ่ธิรุกจิใหอ้ย์ูใ่นระด้บัคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรบัได้ ้โด้ย์กำกบัด้แูล้ใหห้นว่ย์งานท้�เก้�ย์วขอ้งประเมนิ 
ต่ดิ้ต่ามปจัจยั์เสิ้�ย์งด้ว้ย์การจัด้ทำระบบการเตื่อนภััย์ล้ว่งหน้า เพื�อกำหนด้มาต่รการแล้ะแผนบริหารคืวามเสิ้�ย์งได้อ้ย์า่งมป้ระสิทิธิิผล้ ต่ามล้ำดั้บคืวาม
เสิ้�ย์งท้�มนั้ย์สิำคัืญต่่อเปา้หมาย์ทางธุิรกิจ ซึ�งจะนำไปสิูก่ารสิร้างมูล้ค่ืาให้กบัองค์ืกรสิามารถืเต่บิโต่ได้อ้ย่์างยั์�งยื์น ทั�งน้�คืณะกรรมการได้้กำกับดู้แล้ให้
บริษััทม้ระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์งเป็นไปต่ามท้�กฎหมาย์กำหนด้แล้ะต่ามแนวทางมาต่รฐานสิากล้ ม้การทบทวนคืวามเพ้ย์งพอ เหมาะสิมของ
นโย์บาย์แล้ะกรอบการบรหิารคืวามเสิ้�ย์งเป็นประจำทกุปี เพื�อให้มั�นใจว่าสิอด้คืล้้องต่ามการเปล้้�ย์นแปล้งของสิภัาวะแวด้ล้้อมแล้ะปัจจยั์ต่่าง ๆ 

นอกจากน้� คืณะกรรมการยั์งได้ต้่ระหนักถึืงคืวามสิำคัืญของการมร้ะบบการคืวบคุืมภัาย์ในท้�มป้ระสิทิธิิภัาพ ซึ�งเป็นองคืป์ระกอบสิำคัืญของการ
กำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ แล้ะเป็นเคืรื�องมือสิำคืัญของผู้บริหารในการบริหารจัด้การกับคืวามเสิ้�ย์งต่่าง ๆ ของบริษััท จึงกำหนด้ให้ทุกหน่วย์งานม้ระบบ
การคืวบคืุมภัาย์ในท้�เหมาะสิม เพื�อเสิริมสิร้างประสิิทธิิภัาพในการด้ำเนินธิุรกิจ แล้ะให้หน่วย์งานต่รวจสิอบท้�ม้คืวามเป็นอิสิระแล้ะราย์งานต่รงต่่อ
คืณะกรรมการต่รวจสิอบท้�เปน็อสิิระ เปน็ผูป้ระเมนิคืวามเพ้ย์งพอของระบบการคืวบคุืมภัาย์ในเปน็ประจำทกุป ีต่ามแนวทางการกำกับดู้แล้ของหนว่ย์
งานกำกับแล้ะมาต่รฐานสิากล้ 

หลักิปฏิิบัติ	7	 รักิษัาควิามน์่าเชุ่�อถ่อทัางกิารเงิน์และกิารเปิดูเผู้ยข�อมูล	

คืณะกรรมการให้คืวามสิำคืัญกับการเปิด้เผย์ข้อมูล้สิำคืัญท้�เก้�ย์วข้องกับบริษััท ทั�งข้อมูล้ทางการเงินแล้ะท้�มิใชี่ข้อมูล้ทางการเงินอย์่างถืูกต่้อง 
คืรบถื้วน ทันเหตุ่การณ์ เป็นไปต่ามกฎเกณฑิ์ มาต่รฐาน แล้ะแนวปฏิิบัต่ิท้�เก้�ย์วข้อง ผ่านชี่องทางท้�เข้าถืึงข้อมูล้ได้้ง่าย์ ม้คืวามเท่าเท้ย์มกัน น่าเชืี�อ
ถืือ ทั�งข้อมูล้ท้�เป็นภัาษัาไทย์แล้ะภัาษัาอังกฤษั เพื�อให้ผูถื้ือหุ้นแล้ะนกัล้งทุนสิามารถืรับรูข่้าวสิารได้ทั้นต่อ่เหตุ่การณ์ เขา้ถึืงสิะด้วก แล้ะได้รั้บประโย์ชีน์
มากท้�สิุด้ 

คืณะกรรมการเป็นผู้รับผิด้ชีอบต่่อคืุณภัาพของงบการเงินแล้ะคืำอธิิบาย์ประกอบท้�ปรากฏิในราย์งานประจำปี งบการเงินของบริษััทจัด้ทำขึ�น
ต่ามมาต่รฐานการบัญชีท้้�รบัรองทั�วไปของประเทศไทย์ โด้ย์การเลื้อกใช้ีนโย์บาย์บัญชีท้้�เหมาะสิม แล้ะถือืปฏิิบัต่อิย์า่งสิม�ำเสิมอ รวมทั�งมก้ารเปิด้เผย์
ขอ้มูล้สิำคืญัอย์า่งเพ้ย์งพอในงบการเงนิของบรษิัทั ทั�งน้� ในการรบัรองคืวามถืกูต้่องของราย์งานทางการเงนิ คืณะกรรมการมอบหมาย์ใหค้ืณะกรรมการ
ต่รวจสิอบทำหน้าท้�สิอบทานราย์งานทางการเงินของบริษัทัให้มก้ารจัด้ทำอย่์างถูืกต้่องต่ามมาต่รฐานการบัญช้ีท้�รบัรองทั�วไป แล้ะการมร้ะบบคืวบคุืม
ภัาย์ในสิำหรับกระบวนการราย์งานทางการเงินท้�พอเพ้ย์ง

หลักิปฏิิบัติ	8	 สน์ับสน์ุน์กิารม่ส่วิน์ร่วิมและกิารส่�อสารกิับผูู้�ถ่อหุ�น์	

คืณะกรรมการดู้แล้ให้ผู้ถืือหุ้นม้สิ่วนร่วมในการตั่ด้สิินใจในเรื�องสิำคืัญของบริษััท ทั�งประเด้็นท้�กำหนด้ในกฎหมาย์แล้ะประเด้็นท้�อาจม้ผล้กระ
ทบต่อ่ทิศทางการด้ำเนินงานของกิจการ โด้ย์ผ่านการพิจารณา แล้ะ/หรือการอนุมตั่ขิองผูถ้ือืหุน้ โด้ย์เรื�องสิำคัืญด้งักล่้าวถูืกบรรจุเปน็วาระการประชีมุ
ผู้ถืือหุ้น นอกจากน้� คืณะกรรมการสินับสินุนการม้สิ่วนร่วมของผู้ถืือหุ้น อาทิ กำหนด้หล้ักเกณฑิ์การให้ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อย์สิามารถืเสินอเพิ�มวาระการ
ประชีุมล้่วงหน้าก่อนวันประชีุมผู้ถืือหุ้น แล้ะเสินอชีื�อบุคืคืล้เพื�อเข้าด้ำรงต่ำแหน่งกรรมการ เป็นต่้น

6.2	 จรรยาบรรณธุรกิิจ
บริษััทจัด้ทำคืู่มือจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืคืล้ขององคื์กร ซึ�งได้้รับการปรับปรุงจากคืู่มือการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ จริย์ธิรรมแล้ะจรรย์าบรรณใน

การด้ำเนินธุิรกิจ ฉบับปี 2557 เพื�อเป็นการเพิ�มเติ่มเนื�อหาให้สิมบูรณ์แล้ะม้คืวามเท้ย์บเคื้ย์งกับมาต่รฐานสิากล้มากขึ�น โด้ย์ในคืู่มือจรรย์าบรรณ
สิำหรับบุคืคืล้ขององคื์กร ประกอบด้้วย์ข้อพึงปฏิิบัต่ิในเรื�องต่่าง ๆ เพื�อเป็นแนวทางในการด้ำเนินธิุรกิจท้�ด้้สิำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน แล้ะผู้
กระทำแทนบริษัทัแล้ะบริษัทัย่์อย์ ย์ดึ้ถือืปฏิิบัต่อิย่์างเคืรง่คืรัด้ นอกจากน้� เพื�อให้ผูถื้ือหุ้น นกัล้งทุน แล้ะผูท้้�สินใจทั�วไปสิามารถืเข้าถึืงข้อมูล้ได้ส้ิะด้วก 
บริษััทได้้เผย์แพร่คืู่มือจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืคืล้ขององคื์กรบนเว็บไซต่์บริษััท https://www.bangkoklife.com/source/ 

167แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



6.3	 กิารเปล่�ยน์แปลงและพื่ัฒน์ากิารทั่�สำาคัญของน์โยบาย	แน์วิปฏิิบัติ	และ
ระบบกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารใน์รอบปีทั่�ผู้่าน์มา

เพื�อสิร้างคืวามย์ั�งยื์นให้องค์ืกร การด้ำเนนิการด้า้นการกำกบัดู้แล้กิจการท้�ด้ถื้ือเปน็เรื�องสิำคืญั คืณะกรรมการกำกบัดู้แล้กิจการท้�ด้ซ้ึ�งทำหนา้ท้�
กำกับ ดู้แล้ ให้ฝ่่าย์บริหารด้ำเนินการต่ามมาต่รการกำกับดู้แล้กิจการ แล้ะระเบ้ย์บปฏิิบัต่ิต่่าง ๆ อย์่างเคืร่งคืรัด้ คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้
ได้้พิจารณากรอบการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ (CG Framework) ของสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ แล้ะสิำนักงาน
คืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธุิรกิจประกันภััย์ (คืปภั.) พร้อมทั�งประเมินการด้ำเนินงานด้้านการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ของบริษััททั�ง 
8 หล้ักปฏิิบัต่ิ ซึ�งคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ได้้ให้คืวามสิำคืัญในหล้ักปฏิิบัต่ิท้� 5 สิ่งเสิริมนวัต่กรรมแล้ะการประกอบธุิรกิจอย์่างม้คืวามรับ
ผิด้ (Nurture Innovation and Accountable Business) เนื�องจาก เป็นการให้คืวามสิำคืัญแล้ะสินับสินุนการสิร้างนวัต่กรรมท้�ก่อให้เกิด้มูล้คื่าแก่
ธิุรกิจ โด้ย์เฉพาะการต่อบสินองต่่อพฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืท้�เปล้้�ย์นแปล้งไป ให้สิามารถืเข้าถึืงสิินค้ืาแล้ะบริการของบริษััทได้้โด้ย์ง่าย์ อ้กทั�งยั์งต่ระหนัก
ถืึงคืวามรับผิด้ชีอบแล้ะบทบาทต่่อผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์

รวมถืึงในปีท้�ผ่านมาคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ ร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อบังคืับเก้�ย์วกับการทำงาน แล้ะคืู่มือการปฏิิบัต่ิงาน เพื�อใชี้
สิำหรับเป็นแนวทางในการปฏิิบัต่ิงานทั�วทั�งองคื์กร ทั�งน้�คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้พิจารณาเห็นว่านโย์บาย์แล้ะกรอบการกำกับกิจการท้�ด้้
เขา้กับบริบททางธุิรกิจของบริษัทั แล้ะเหมาะสิมกับสิถืานการณ์ในปัจจุบันแล้ว้ อย่์างไรก็ต่ามคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้จ้ะทำการพิจารณา
แล้ะทบทวนนโย์บาย์แล้ะกรอบการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ ให้ม้คืวามเหมาะสิมแล้ะสิอด้คืล้้องกับสิถืานการณ์เป็นประจำทุกปี เพื�อให้คืรอบคืลุ้มแล้ะ
ทันต่่อพัฒนาการด้้านการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้จะเปล้้�ย์นแปล้งในอนาคืต่ต่่อไป 

6.3.1	 กิารเปล่�ยน์แปลงและพัื่ฒน์ากิารท่ั�สำาคัญเก่ิ�ยวิกัิบกิารทับทัวิน์น์โยบาย	แน์วิปฏิิบัติ	และระบบกิาร
กิำากัิบดููแลกิิจกิาร	หรือกิฎบัตรคณะกิรรมกิารใน์รอบปีท่ั�ผู่้าน์มา

ในปี 2564 คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ได้้จัด้ทำ กฎบัต่รคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ เพื�อเป็นแนวทางในการด้ำเนินการของ
คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ แล้ะสิอด้คืล้้องกับวัต่ถุืประสิงคื์ในการสินับสินุนการปฏิิบัต่ิงานของคืณะกรรมการบริษััทด้้านการกำกับดู้แล้ 
การด้ำเนินงานให้เป็นไปต่ามนโย์บาย์การกำกับดู้แล้กิจการ โด้ย์คืณะกรรมการบริษััทได้้พิจารณาอนุมัต่ิกฎบัต่รคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 

6.3.2	 กิารปฏิิบัติใน์เรื�องอ่�น์	ๆ	ตามหลักิกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่			
ในปี 2564 คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ได้้ต่ิด้ต่ามผล้การประเมินราย์งานคืวามย์ั�งย์ื�นประจำปี 2562 แล้ะให้คืำแนะนำแก่คืณะทำงาน

ผู้รับผิด้ชีอบการจัด้ทำราย์งานคืวามยั์�งย์ืนนำไปพิจารณาปรับปรุง ต่ล้อด้จนได้้ติ่ด้ต่ามการจัด้ทำราย์งานคืวามยั์�งยื์นประจำปี 2563 อย่์างต่่อเนื�อง 
โด้ย์เน้นย์�ำการระบุผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�เก้�ย์วข้องให้คืรอบคืลุ้ม การจัด้การคืวามเสิ้�ย์งแล้ะการต่ระหนักถืึงล้ำด้ับคืวามสิำคืัญ ต่ล้อด้จนการเปิด้เผย์ข้อมูล้
ผล้การด้ำเนินงานด้้านคืวามยั์�งย์ืน โด้ย์คืรอบคืลุ้มทุกมิต่ิ ทั�ง เศรษัฐกิจ สิิ�งแวด้ล้้อม สิังคืม แล้ะการกำกับดู้แล้ (Environmental, Social and  
Governance: ESG) 

คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ให้คืวามสิำคืัญกับการสิื�อสิารจรรย์าบรรณของบริษััท แล้ะการรับทราบของผู้บริหารแล้ะพนักงาน เพื�อให้
บุคืล้ากรขององคื์กรต่ระหนักถืึงจรรย์าบรรณของบริษััทแล้ะปฏิิบัต่ิหน้าท้�ภัาย์ใต่้หล้ักจรรย์าบรรณด้ังกล้่าว แล้ะการสิื�อสิารอบรมเรื�องการคืุ้มคืรอง
ขอ้มลู้สิว่นบคุืคืล้สิำหรบัพนกังานแล้ะต่วัแทนเพื�อรองรบัการปฏิบิตั่ติ่าม พระราชีบญัญตั่คิืุม้คืรองขอ้มลู้สิว่นบคุืคืล้ท้�จะมผ้ล้ใชีบ้งัคืบั การต่ดิ้ต่ามการ
กำกับดู้แล้การออกแล้ะเสินอขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่คืวบการล้งทุนซึ�งเป็นผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�ซับซ้อน นอกจากน้�ย์ังได้้ต่ิด้ต่าม การทบทวนแนวปฏิิบัต่ิ
การสิรรหาผู้บริหารของบริษััท เพื�อสิ่งเสิริมให้การพิจารณาสิรรหาคืัด้เล้ือกผู้บริหารม้ประสิิทธิิภัาพ โปร่งใสิ บริษััทได้้พนักงานท้�ม้คืุณภัาพ พร้อมด้้วย์
ศักย์ภัาพ แล้ะเปิด้โอกาสิให้พนักงานได้้ม้โอกาสิเต่ิบโต่แล้ะเพื�อคืวามต่่อเนื�องในการบริหารงานของบริษััท ในปี 2564 บริษััทได้้รับรางวัล้ท้�แสิด้งถืึง
คืวามมุ่งมั�น ต่ั�งใจในการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ แล้ะจรรย์าบรรณธิุรกิจ อันได้้แก่

1. บริษััทผ่านการประเมินด้้านคืวามย์ั�งย์ืนแล้ะได้้รับคืัด้เล้ือกให้อย์ู่ใน “ ราย์ชีื�อหุ้นย์ั�งย์ืนประจำปี 2564” จัด้โด้ย์ต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

2. การประเมินคืุณภัาพจัด้การประชีุมสิามัญผู้ถืือหุ้น (Annual General Meeting Assessment) โด้ย์สิมาคืมสิ่งเสิริมผู้ล้งทุนไทย์แล้ะสิำนักงาน
คืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ บริษััทได้้คืะแนนเต่็ม 100 คืะแนน แล้ะได้้รับการจัด้อันด้ับ ประจำปี 2564 ในระด้ับ  
“ด้้เล้ิศ” 

3. การประเมินการกำกับดู้แล้กิจการของบริษััทจด้ทะเบ้ย์น (Corporate Governance Assessment) โด้ย์สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััท
ไทย์ บริษััทได้้รับการจัด้อันด้ับ ประจำปี 2564 ในระด้ับ “4 ด้าว” หรือ “ด้้มาก” 

4. ได้้รบัรางวลั้บรษิัทัประกนัชีว้ติ่ท้�มก้ารบรหิารงานด้เ้ด้น่ อนัด้บั 2 ประจำป ี2563 จดั้โด้ย์สิำนกังานคืณะกรรมการกำกบัแล้ะสิง่เสิรมิการประกอบ
ธิุรกิจประกันภััย์
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7.	 โครงสร�างกิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร	และข�อมูลสำาคัญ
เกิ่�ยวิกิับคณะกิรรมกิาร	คณะกิรรมกิารชุุดูย่อย		
ผูู้�บริหาร	พื่น์ักิงาน์และอ่�น์	ๆ

7.1	 โครงสร�างกิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร
ดู้ข้อมูล้เพิ�มเต่ิมในแบบแสิด้งราย์การข้อมูล้ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 one report) หน้า 34-35

7.2	 ข�อมูลเกิ่�ยวิกิับคณะกิรรมกิาร

7.2.1	 องค์ประกิอบของคณะกิรรมกิารบริษััทั
ณ สิิ�นป ี2564 คืณะกรรมการบรษิัทัมจ้ำนวน 14 ทา่น ประกอบด้ว้ย์กรรมการท้�ไมเ่ปน็ผูบ้รหิาร 12 ทา่น คืดิ้เปน็สิดั้สิว่น 86% ของจำนวนกรรมการ 

กรรมการอิสิระ 5 ท่าน คืิด้เป็นสิัด้สิ่วน 35.71% ของจำนวนกรรมการ แล้ะกรรมการเพศหญิง 5 ท่าน คืิด้เป็นสิัด้สิ่วน 35.71% ของจำนวนกรรมการ 
โด้ย์กรรมการท้�ม้ถืิ�นท้�อย์ู่ในราชีอาณาจักรม้จำนวน 11 ท่าน ซึ�งเกินกว่าร้อย์ล้ะ 75 ต่ามท้�กฎหมาย์กำหนด้ ทั�งน้� คืณะกรรมการบริษััทประกอบด้้วย์ 
ผูท้้�ม้คุืณวฒิุแล้ะประสิบการณ์หล้ากหล้าย์ คืรอบคืลุ้มสิาขาอาช้ีพต่า่ง ๆ  ท้�จะสินับสินุนให้การปฏิบัิต่หิน้าท้�ของคืณะกรรมการในการกำกับดู้แล้กิจการ
ของบริษััทเป็นไปอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ ซึ�งรวมถืึงคืวามรู้ในธิุรกิจประกันชี้วิต่ คืวามรู้ในด้้านเศรษัฐกิจแล้ะการล้งทุน คืวามรู้ในด้้านบัญชี้แล้ะการเงิน 
คืวามรู้ในด้้านกฎหมาย์ เป็นต่้น

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อกิรรมกิารบริษััทั ตำาแหน์่ง ชุ่วิงวิาระกิาร
ดูำารงตำาแหน์่ง

กิารถ่อครองหุ�น์	(หุ�น์)

ของตน์เอง

คู่สมรส/บุตร
ทั่�ยัง

ไม่บรรลุ
น์ิติภาวิะ	

เพื่ิ�ม/ลดู
(10	กิ.ค.	63	
–	31	ธ.ค.	64)

1 ด้ร. ศิริ  การเจริญด้้ ประธิานกรรมการ 
แล้ะกรรมการอิสิระ

26 เม.ย์. 2562 
- เม.ย์. 2565

- - -

2 นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์ กรรมการอิสิระ 10 ก.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

1,079,200 - ไม่เปล้้�ย์นแปล้ง

3 นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์ กรรมการอิสิระ 26 เม.ย์. 2562 
- เม.ย์. 2565

- - -

4 นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้ กรรมการอิสิระ 10 ก.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

- - -

5 นางสิาววราวรรณ  เวชีชีสิัสิถื์ กรรมการอิสิระ  10 ก.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

- - -

6 นาย์ชีัย์  โสิภัณพนิชี กรรมการ 14 สิ.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

21,310,328 5,087,000 -500,000

7 นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป กรรมการ 28 เม.ย์. 2564 
- เม.ย์. 2567

- 113,240 -100,000

8 นางประไพวรรณ  ล้ิมทรง กรรมการ 10 ก.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

31,376,000 2,000,000 ไม่เปล้้�ย์นแปล้ง

9 นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ กรรมการ 26 เม.ย์. 2562 
- เม.ย์. 2565

- - -

169แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อกิรรมกิารบริษััทั ตำาแหน์่ง ชุ่วิงวิาระกิาร
ดูำารงตำาแหน์่ง

กิารถ่อครองหุ�น์	(หุ�น์)

ของตน์เอง

คู่สมรส/บุตร
ทั่�ยัง

ไม่บรรลุ
น์ิติภาวิะ	

เพื่ิ�ม/ลดู
(10	กิ.ค.	63	
–	31	ธ.ค.	64)

10 นาย์โคืจิ อิชีิบะ กรรมการ 28 เม.ย์. 2564 
- เม.ย์. 2565

- - -

11 นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า กรรมการ 28 เม.ย์. 2564 
- เม.ย์. 2565

- - -

12 นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี กรรมการ 10 ก.คื. 2563 
- เม.ย์. 2566

6,904,103 - +6,794,103

13 นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ กรรมการ 28 เม.ย์. 2564 
- เม.ย์. 2565

- - -

14 นาย์โชีน โสิภัณพนิชี กรรมการ 26 เม.ย์. 2562 
- เม.ย์. 2565

8,397,902 - +8,212,902

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล้ ทำหน้าท้�เล้ขานุการบริษััท แล้ะเล้ขานุการคืณะกรรมการ

	7.2.2	 กิรรมกิารทั่�ม่อำาน์าจลงน์ามผูู้กิพื่ัน์บริษััทั
กรรมการซึ�งม้อำนาจล้งล้าย์มือชีื�อผูกพันบริษััท ณ สิิ�นปี 2564 ม้จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้้วย์ นางสิาวิต่ร้ รมย์ะรูป นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า นาย์โชีน 

โสิภัณพนิชี แล้ะนางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี สิองคืนล้งล้าย์มือชีื�อร่วมกัน

7.2.3	 บทับาทัหน์�าทั่�และควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารบริษััทั
 คืณะกรรมการบริษัทัมห้น้าท้�คืวามรับผดิ้ชีอบต่ามท้�กำหนด้ในพระราชีบัญญัต่มิหาชีนจำกัด้ พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเติ่ม) พระราชีบัญญัติ่

หล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ�มเต่ิม) กฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้องอื�นๆ แล้ะข้อบังคืับบริษััท ม้ประเด้็นสิำคืัญสิรุปได้้ด้ังน้�

1. บรหิารกจิการบรษิัทัใหเ้ปน็ไปต่ามกฎหมาย์ วตั่ถืปุระสิงคื ์แล้ะขอ้บงัคืบัของบรษิัทั ต่ล้อด้จนมต่ขิองท้�ประชีมุสิามญัผูถื้ือหุน้ท้�ชีอบด้ว้ย์กฎหมาย์ 
ด้้วย์คืวามซื�อสิัต่ย์์สิุจริต่ แล้ะระมัด้ระวังรักษัาผล้ประโย์ชีน์ของบริษััทเป็นสิำคืัญ

2. กำหนด้เป้าหมาย์  นโย์บาย์แล้ะทิศทางการด้ำเนินงาน วิสิัย์ทัศน์ พันธิกิจ แล้ะงบประมาณของบริษััท 

3. พจิารณาโคืรงสิร้างการบรหิารงานท้�เหมาะสิม ซึ�งรวมถืงึการพจิารณาแต่่งต่ั�งคืณะกรรมการชีดุ้ย่์อย์ เพื�อช่ีวย์กำกบัแล้ะกล้ั�นกรองงานด้้านต่่าง ๆ 
แล้ะการพิจารณาแต่่งต่ั�งผู้บริหารระด้ับสิูง

4. จัด้ให้ม้ระบบการคืวบคุืมภัาย์ในแล้ะระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิม ม้การทบทวนอยู่์อย่์างสิม�ำเสิมอ รวมถึืงม้กล้ไกในการรับเรื�อง 
ร้องเร้ย์น แล้ะการด้ำเนินการกรณ้ม้การชี้�เบาะแสิ

5. ด้ำเนินการอย์่างรอบคือบเพื�อป้องกันเรื�องคืวามขัด้แย์้งของผล้ประโย์ชีน์ โด้ย์ผู้ม้สิ่วนได้้สิ่วนเสิ้ย์จะไม่ม้สิ่วนร่วมในการพิจารณาต่ัด้สิินใจ แล้ะ
กำกับดู้แล้ให้ม้การเปิด้เผย์ข้อมูล้ของ

6. จดั้ใหม้น้โย์บาย์การกำกบัด้แูล้กจิการของบรษิัทัเปน็ล้าย์ล้กัษัณอ์กัษัร แล้ะใหค้ืวามเหน็ชีอบนโย์บาย์ด้งักล้า่ว รวมถืงึมก้ารทบทวนอย์า่งสิม�ำเสิมอ

7.3	 ข�อมูลเกิ่�ยวิกิับคณะกิรรมกิารชุุดูย่อย
ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 บริษััทม้คืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ทั�งหมด้ 7 ชีุด้ ได้้แก่ คืณะกรรมการบริหาร คืณะกรรมการต่รวจสิอบ คืณะกรรมการ

บริหารคืวามเสิ้�ย์ง คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน คืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ คืณะกรรมการล้งทุน แล้ะคืณะกรรมการ
ประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน ซึ�งประกอบด้้วย์กรรมการ ผู้บริหารของบริษััท แล้ะผู้ทรงคืุณวุฒิท้�ม้คืุณสิมบัต่ิต่ามมาต่รา 68 แห่งพระราชีบัญญัต่ิบริษััท
มหาชีนจำกัด้ พ.ศ. 2535 
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7.3.1	 คณะกิรรมกิารบริหาร
ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 5 ท่าน ซึ�งในปี 2564 ได้้ม้การจัด้ประชีุม จำนวน 15 คืรั�ง ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้กรรมการผู้เข้าร่วมประชีุม ด้ังน้�

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 นางคืมคืาย์ ธิูสิรานนท์ ประธิานกรรมการบริหาร 15/15

2 นาย์โชีน โสิภัณพนิชี กรรมการบริหาร 15/15

3 นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป กรรมการบริหาร 15/15

4 นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า กรรมการบริหาร 15/15

5 นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ กรรมการบริหาร 11/11*

หมาย์เหตุ่ :  * นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการบริหาร เมื�อวันท้� 28 เมษัาย์น 2564

โด้ย์ม้ นางสิาวจารุวรรณ ล้ิ�มคืุณธิรรมโม ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่สิาย์บัญชี้แล้ะการเงิน ทำหน้าท้�เล้ขานุการคืณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�	และควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารบริหาร

1. กำกับดู้แล้กิจการของบริษััท ให้เป็นไปต่ามวัต่ถืุประสิงคื์ ข้อบังคืับ มต่ิท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น หรือนโย์บาย์ คืำสิั�งใด้ๆ  ท้�คืณะกรรมการบริษััทกำหนด้ 
แล้ะใหม้อ้ำนาจอนมุตั่แิล้ะ/หรอืเหน็ชีอบแกก่ารด้ำเนนิการใด้ๆ ต่ามปกต่แิล้ะอนัจำเปน็แกก่ารบรหิารกจิการของบรษิัทัเปน็การทั�วไป ต่ามกรอบ
อำนาจหน้าท้�ท้�ได้้รับอนุมัต่ิจากคืณะกรรมการบริษััท  นอกจากนั�นให้คืณะกรรมการบริหารม้หน้าท้�พิจารณากล้ั�นกรองข้อพิจารณาต่่าง ๆ ท้�จะ
ได้้ม้การนำเสินอต่่อคืณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาอนุมัต่ิ

2. กำกับดู้แล้การประกอบธิุรกิจอื�นของบริษััทให้เป็นไปต่ามกรอบนโย์บาย์การประกอบธิุรกิจอื�น นโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งรวม แล้ะราย์งาน
ผล้การด้ำเนินงานให้คืณะกรรมการรับทราบอย์่างสิม�ำเสิมอ

7.3.2	 คณะกิรรมกิารตรวิจสอบ
ประกอบด้้วย์กรรมการอิสิระ 3 ท่าน ท้�ม้คืุณสิมบัต่ิคืรบถื้วนต่ามประกาศคืณะกรรมการกำกับต่ล้าด้ทุน  ท้� ทจ. 28/2551 (ฉบับแก้ไข) กรรมการ

ต่รวจสิอบทุกท่านเป็นผู้ม้คืวามรู้แล้ะประสิบการณ์ในการสิอบทานงบการเงินขอบริษััท ในปี 2564 คืณะกรรมการต่รวจสิอบม้การประชีุมทั�งหมด้ 
จำนวน 4 คืรั�ง ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการด้ังน้�

ลำาดูับทั่� รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์ ประธิานกรรมการต่รวจสิอบ 4/4

2 นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้ กรรมการต่รวจสิอบ 4/4

3 นางสิาววราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์ กรรมการต่รวจสิอบ 4/4

โด้ย์นางสิาวสิุภัาภัรณ์ ทิพย์์ฝ่ั�น ซึ�งด้ำรงต่ำแหน่งผู้อำนาย์การฝ่่าย์ต่รวจสิอบภัาย์ใน ทำหน้าท้�เล้ขานุการคืณะกรรมการต่รวจสิอบ

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิารตรวิจสอบ	

1. สิอบทานให้บริษััทม้การราย์งานทางการเงินอย์่างถืูกต่้องแล้ะเพ้ย์งพอ

2. สิอบทานให้บริษััทม้ระบบการคืวบคืุมภัาย์ใน แล้ะระบบการต่รวจสิอบภัาย์ในท้�เหมาะสิมแล้ะม้ประสิิทธิิผล้  แล้ะพิจารณาคืวามเป็นอิสิระของ
หน่วย์งานต่รวจสิอบภัาย์ใน ต่ล้อด้จนให้คืวามเห็นชีอบในการพิจารณาแต่่งต่ั�งโย์กย์้าย์ เล้ิกจ้างหัวหน้าหน่วย์งานต่รวจสิอบภัาย์ใน หรือหน่วย์
งานอื�นใด้ท้�รับผิด้ชีอบเก้�ย์วกับการต่รวจสิอบภัาย์ใน

3. สิอบทานให้บริษััทปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้องกับธิุรกิจ แล้ะการด้ำเนินงานของบริษััท

4. พิจารณาคืัด้เล้ือกผู้สิอบบัญชี้ของบริษััทแล้ะนำเสินอต่่อคืณะกรรมการบริษััทเพื�อการพิจารณาอนุมัต่ิการแต่่งต่ั�งโด้ย์ท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น    

5. พิจารณาราย์การท้�เก้�ย์วโย์งกันหรือราย์การท้�อาจม้คืวามขัด้แย้์งทางผล้ประโย์ชีน์ ให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์แล้ะข้อกำหนด้ของต่ล้าด้หลั้กทรัพย์์ 
ทั�งน้�เพื�อให้มั�นใจว่าราย์การด้ังกล้่าวสิมเหตุ่สิมผล้แล้ะเป็นประโย์ชีน์สิูงสิุด้ต่่อบริษััท

171แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



7.3.3	 คณะกิรรมกิารบริหารควิามเส่�ยง	
ประกอบด้้วย์กรรมการแล้ะผูบ้รหิารทั�งหมด้ 7 ท่าน โด้ย์มก้ารประชุีมจำนวน 4 คืรั�ง ในปี 2564 มร้าย์ล้ะเอย้์ด้การเข้าร่วมประชุีมของกรรมการดั้งน้�

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้ ประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

2 นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์ กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

3 นาย์ย์ูอิชีิ  ฮอนด้้า กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

4 นาย์โชีน โสิภัณพนิชี กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

5 นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

6 นางสิาวจารุวรรณ  ล้ิ�มคืุณธิรรมโม กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

7 นางอรนุชี สิำราญฤทธิิ� กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง 4/4

โด้ย์ม ้นางศศิธิร ฐติ่ผิกาย์แก้ว ผูอ้ำนวย์การ ฝ่่าย์บริหารคืวามเสิ้�ย์ง ทำหน้าท้�เล้ขานกุารคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิารบริหารควิามเส่�ยง

1. กำหนด้กรอบนโย์บาย์ แล้ะกล้ย์ุทธิ์การบริหารคืวามเสิ้�ย์ง โด้ย์สิามารถืระบุ ประเมิน ต่ิด้ต่ามราย์งาน แล้ะคืวบคืุมคืวามเสิ้�ย์งหล้ักของบริษััท ซึ�ง
คืรอบคืลุ้มทั�งคืวามเสิ้�ย์งต่ามมาต่รฐานแล้ะการกำกับดู้แล้ ของภัาคืรัฐแล้ะหน่วย์งานกำกับ

2. ทบทวนคืวามเพ้ย์งพอของนโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง รวมถึืงคืวามม้ประสิิทธิิภัาพแล้ะประสิิทธิิผล้ของระบบ
ปฏิิบัต่ิการ ให้เป็นไปต่ามนโย์บาย์ท้�กำหนด้ สิรุปผล้แล้ะราย์งานต่่อคืณะกรรมการอย์่างสิม�ำเสิมอ

7.3.4	 คณะกิรรมกิารสรรหาและพื่ิจารณาค่าตอบแทัน์
ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 3 ท่าน ในปี 2564 ม้การจัด้ประชีุมทั�งหมด้ 3 คืรั�ง โด้ย์ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการ ด้ังน้�

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 ด้ร.ศิริ  การเจริญด้้ ประธิานกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน 3/3

2 นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ กรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน 3/3

3 นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี กรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน 3/3

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล้ เล้ขานุการบริษััท ทำหน้าท้�เล้ขานุการคืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทน

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิารสรรหาและพื่ิจารณาค่าตอบแทัน์	

1. พจิารณาสิรรหาคืดั้เล้อืกบคุืคืล้ท้�เหมาะสิมมาด้ำรงต่ำแหนง่กรรมการ แล้ะ/หรอื ผูบ้รหิารระด้บัสิงูท้�วา่งล้ง เพื�อเสินอคืวามเหน็ต่อ่คืณะกรรมการ
บริษััทแล้ะ/หรือขออนุมัต่ิต่่อท้�ประชีุมผู้ถืือต่ามข้อบังคืับของบริษััทแล้้วแต่่กรณ้

2. พจิารณากำหนด้ ปรบัปรงุคืา่ต่อบแทน แล้ะผล้ประโย์ชีนอ์ื�น ๆ  ของคืณะกรรมการบรษิัทั แล้ะผูบ้รหิารระด้บัสิงูท้�สิงูกวา่หรือเท้ย์บเทา่รองผูจ้ดั้การ
ใหญ ่ใหเ้หมาะสิมกบัหนา้ท้�แล้ะคืวามรบัผดิ้ชีอบ เพื�อนำเสินอคืณะกรรมการบรษิัทัพจิารณาอนมุตั่ ิแล้ะหรอืเสินอขออนมุตั่ติ่อ่ท้�ประชีมุผูถื้ือหุ้น 
แล้้วแต่่กรณ้ ต่ามข้อบังคืับของบริษััท

7.3.5	 คณะกิรรมกิารลงทัุน์
ประกอบด้้วย์กรรมการแล้ะผู้บริหารทั�งหมด้ 4 ท่าน ซึ�งม้คืุณสิมบัต่ิคืรบถื้วนต่ามประกาศ คืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจ

ประกันภััย์ เรื�อง การล้งทุนประกอบธิุรกิจอื�นของบริษััทประกันชี้วิต่ พ.ศ. 2556 รวมถืึงม้บุคืคืล้ท้�ม้คืวามรู้ คืวามเชี้�ย์วชีาญ แล้ะม้ประสิบการณ์เก้�ย์ว
กับการบริหารการล้งทุน การบริหารคืวามเสิ้�ย์ง หรือการวิเคืราะห์หล้ักทรัพย์์เป็นเวล้าไม่น้อย์กว่า 3 ปี ร่วมเป็นกรรมการล้งทุนด้้วย์

172 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ลำาดูับทั่�
รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง

จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 ด้ร.ศิริ การเจริญด้้ ประธิานกรรมการล้งทุน 12/12

2 นางสิาวิต่ร้ รมย์ะรูป กรรมการล้งทุน 12/12

3 นาย์โชีน  โสิภัณพนิชี กรรมการล้งทุน 12/12

4 นาย์เสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล้ กรรมการล้งทุน 12/12

5 นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี กรรมการล้งทุน 12/12

โด้ย์ม้นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การล้งทุน ทำหน้าท้�เป็นเล้ขานุการคืณะกรรมการการล้งทุน

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�	และควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารลงทัุน์

1. กำหนด้นโย์บาย์การล้งทุน นโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งรวมแล้ะกระบวนการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิมท้�เกิด้จากการล้งทุน

2. พิจารณาอนุมัต่ิแผนการล้งทุน

3. ต่ิด้ต่ามผล้การล้งทุน พร้อมทั�งจัด้ให้ม้ระบบคืวบคืุมภัาย์ในท้�เหมาะสิม

4. กำกับดู้แล้การล้งทุนของบริษััท ระเบ้ย์บวิธิ้ปฏิิบัต่ิเก้�ย์วกับการล้งทุน

7.3.6	 คณะกิรรมกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่
ประกอบด้้วย์กรรมการแล้ะผู้บริหารทั�งหมด้ 4 ท่าน ม้การประชีุมจำนวน 3 คืรั�ง ในปี 2564 โด้ย์ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ผู้เข้าร่วมประชีุม ด้ังน้�

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์ ประธิานกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 3/3

2 นางประไพวรรณ  ล้ิมทรง กรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 3/3

3 นาย์ย์ูอิชีิ  ฮอนด้้า กรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 3/3

4 นาย์อนุชีา ภัิงคืารวัฒน์ กรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 3/3

โด้ย์ม้นางสิาวสิุชีาด้า เริ�มย์ินด้้  ผู้อำนวย์การ สิำนักกำกับการปฏิิบัต่ิงาน ทำหน้าท้�เล้ขานุการคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ 

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�	และควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่

1. เสินอนโย์บาย์ คืำแนะนำ ข้อเสินอแนะ แนวปฏิิบัต่ิเก้�ย์วกับการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ต่่อคืณะกรรมการบริษััท

2. กำกับให้ม้แนวทางด้ำเนินการเพื�อให้สิามารถืต่ิด้ต่ามดู้แล้การปฏิิบัต่ิงานของบริษััทให้เป็นไปต่ามหล้ักการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ของสิถืาบัน
กำกับหรือหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง ราย์งานคืวามคืืบหน้าแล้ะผล้การปฏิิบัต่ิงานต่่อคืณะกรรมการบริษััท

3. ทบทวนแนวทางหลั้กการการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้ข้องบริษัทัอย่์างสิม�ำเสิมอเพื�อให้สิอด้คืล้อ้งกับแนวทางปฏิิบัต่ขิองสิากล้แล้ะข้อเสินอแนะของ
สิถืาบันหรือหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง

4. สิ่งเสิริมการเผย์แพร่วัฒนธิรรมในการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ให้เป็นท้�เข้าใจทั�วทุกระด้ับแล้ะม้ผล้ในทางปฏิิบัต่ิ
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7.3.7	 คณะกิรรมกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติงาน์
ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 3 ท่าน ซึ�งในปี 2564 ได้้ม้การจัด้ประชีุม จำนวน 1 คืรั�ง ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้กรรมการผู้เข้าร่วมประชีุม ด้ังน้�

ลำาดูับ
ทั่�

รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุุม/
จำาน์วิน์ครั้งทั่�จัดูประชุุม

1 ด้ร. ศิริ การเจริญด้้        ประธิานกรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน 1/1

2 นาย์สิุนทร อรุณานนท์ชีัย์ กรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน 1/1

3 นางคืมคืาย์ ธิูสิรานนท์ กรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน 1/1

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล้ เล้ขานุการบริษััท ทำหน้าท้�เล้ขานุการคืณะประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน

ขอบเขตอำาน์าจหน์�าทั่�	และควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติงาน์

พิจารณากำหนด้แนวทาง ขั�นต่อน แล้ะวิธ้ิการในการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานของกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร 
รวมถืึงการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานภัาย์ในระย์ะเวล้าการพิจารณาประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานปกต่ิของบริษััท

7.4	 ข�อมูลเกิ่�ยวิกิับผูู้�บริหาร

7.4.1	 คณะผูู้�บริหารของบริษััทั	ม่จำาน์วิน์	9	ทั่าน์	ม่รายชุ่�อดูังน์่้

ลำาดูับทั่� รายชุ่�อผูู้�บริหาร ตำาแหน์่ง

1 นาย์โชีน โสิภัณพนิชี กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร

2 นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การล้งทุน

3 นางสิาวจารุวรรณ ล้ิ�มคืุณธิรรมโม ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์บัญชี้แล้ะการเงิน

4 นาย์อนุชีา ภัิงคืารวัฒน์ ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์งานต่ัวแทนแล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงิน

5 นางอรนุชี สิำราญฤทธิิ� ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ประกันชี้วิต่

6 นางล้ัด้ด้าวัล้ย์์ สิิทธิิวรนันท์ ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงินแล้ะชี่องทางอื�น

7 นางสิาวศิรินารถื วงศ์เจริญสิถืิต่ย์์ ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์เทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ

8 นาย์ชีัย์พล้ อินทุประภัา ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะวางแผนธิุรกิจองคื์กร

9 นาย์จักรพงศ์ แสิงแก้ว ผู้อำนวย์การอาวุโสิ สิาย์คืณิต่ศาสิต่ร์

7.4.2	 น์โยบายกิารจ่ายค่าตอบแทัน์ผูู้�บริหาร
คื่าต่อบแทนกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะผู้บริหารระด้ับสิูงประกอบด้้วย์เงินเด้ือนแล้ะโบนัสิประจำปีท้�พิจารณาจาก

1. หน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบ ผล้การด้ำเนินงานทางธุิรกิจของบริษััท การด้ำเนินงานต่ามนโย์บาย์ท้�ได้้รับจากคืณะกรรมการ การบริหารงานภัาย์ใต้่
สิภัาวการณ์เศรษัฐกิจแล้ะสิังคืม คืวามสิามารถืในการพัฒนาธิุรกิจ รวมถืึงการปรับปรุงประสิิทธิิภัาพในการด้ำเนินงานให้ด้้ขึ�นในแต่่ล้ะปี

2. การเปร้ย์บเท้ย์บการจ่าย์คื่าต่อบแทนผู้บริหารระด้ับสิูงในกลุ้่มอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกัน รวมถืึงคืวามสิอด้คืล้้องกับแนวทางการเต่ิบโต่ของผล้กำไร 
แล้ะมูล้คื่าธิุรกิจของบริษััท
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น์โยบายค่าตอบแทัน์ระยะสั้น์และระยะยาวิ	

คืณะกรรมการบรษิัทัได้ก้ำหนด้ใหต้่ำแหนง่กรรมการผูจ้ดั้การใหญแ่ล้ะประธิานเจา้หนา้ท้�บรหิารจะต่อ้งเสินอผล้การปฏิิบตั่งิานประจำปตี่อ่คืณะ
กรรมการประเมินผล้การปฏิบัิต่งิานต่ามรอบการประเมินผล้งานประจำปี เพื�อทำการประเมินผล้การปฏิบัิต่งิานโด้ย์มเ้กณฑ์ิการประเมินผล้การด้ำเนิน
งานบริษัทัคืรอบคืลุ้มเป้าหมาย์ท้�ท้าทาย์กล้ยุ์ทธ์ิทั�งระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าวของบริษัทั โด้ย์กำหนด้ตั่วชี้�วดั้แล้ะการต่ั�งค่ืาเป้าหมาย์ (Key Performance 
Indicators : KPIs) เก้�ย์วกบัผล้ปฏิบิตั่งิานต่ามวตั่ถืปุระสิงคืใ์นแต่ล่้ะป ีแล้ะผล้ต่ามวตั่ถืปุระสิงคืเ์ชีงิกล้ย์ทุธิท์างธิรุกจิในระย์ะย์าว ซึ�งต่วัชี้�วดั้ด้งักล้า่ว
คืรอบคืลุ้มต่ามมุมมอง Balance Scorecard ได้้แก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองด้้านการคื้า มุมมองด้้านกระบวนการภัาย์ใน มุมมองด้้านการเร้ย์นรู้
แล้ะการพฒันา มุมมองด้า้นผล้ติ่ภัณัฑิแ์ล้ะมุมมองด้า้นบุคืล้ากร เพื�อเป็นแนวทางในการด้ำเนนิธิรุกจิ แล้ะนำไปใชี้ในการประเมินผล้การปฏิบิัต่งิาน
ของกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร 

คืณะกรรมการบริษััทมอบหมาย์ให้คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคื่าต่อบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนด้คื่าต่อบแทนกรรมการผู้จัด้การใหญ่
แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร ให้สิะท้อนถึืงผล้การปฏิิบัต่ิงาน (Performance Management) ต่ล้อด้จนแนวปฏิิบัต่ิแล้ะมาต่รฐานของกลุ้่มธุิรกิจ 
ชีั�นนำประเภัทเด้้ย์วกนั ภัาย์ใต่้หล้ักเกณฑิท์้�ชีัด้เจน โปร่งใสิ แล้ะเป็นธิรรม ซึ�งอัต่ราการขึ�นเงินเด้ือนแล้ะอัต่ราการจ่าย์โบนัสิประจำปีจะสิอด้คืล้้องกับ
ผล้การปฏิิบัต่ิงานจากการประเมินของคืณะกรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงาน ซึ�งการประเมินคืรอบคืลุ้มทั�งเป้าหมาย์การด้ำเนินงานขององคื์กร 
เป้าหมาย์การด้ำเนินงานสิ่วนบุคืคืล้ แล้ะการประเมินคืุณสิมบัต่ิแล้ะศักย์ภัาพในด้้านต่่าง ๆ ของกรรมการผู้จัด้การใหญ่

7.4.3	 ค่าตอบแทัน์ของผูู้�บริหาร
คืา่ต่อบแทนของผูบ้ริหารประกอบด้ว้ย์เงินเด้อืนแล้ะโบนสัิประจำป ีพจิารณาต่ามคืวามสิามารถืแล้ะมาต่รฐานคืา่งานของต่ำแหนง่งานแล้ะเงนิ

เด้อืนต่ามต่ล้าด้แรงงานเมื�อเท้ย์บกับกลุ้ม่ธุิรกจิเด้ย้์วกันแล้ะกลุ้ม่ธุิรกจิท้�เก้�ย์วขอ้งเพื�อใหม้ค้ืวามเหมาะสิม รวมถึืงการประเมินผล้การด้ำเนินงานของ
บริษััทเท้ย์บกับกลุ้่มธุิรกิจเด้้ย์วกัน แนวทางการเติ่บโต่ของผล้กำไร ต่ล้อด้จนมูล้คื่าธุิรกิจ ซึ�งเพ้ย์งพอท้�จะรักษัาแล้ะจูงใจผู้บริหารให้สิามารถืปฏิิบัติ่
หนา้ท้�ใหบ้รรล้เุปา้หมาย์ท้�กำหนด้ ซึ�งในระหวา่งป ี2564 ได้ม้ก้ารจา่ย์ค่ืาต่อบแทนผูบ้รหิารระด้บัสิงู 9 คืน ประกอบด้ว้ย์ เงนิเด้อืน โบนัสิ ประกนัสิงัคืม 
แล้ะกองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พ รวมเป็นเงินทั�งสิิ�น 52,780,655 บาท โด้ย์ไม่ม้คื่าต่อบแทนอื�น นอกเหนือจากสิวัสิด้ิการพนักงานทั�วไป

7.5	 ข�อมูลเกิ่�ยวิกิับพื่น์ักิงาน์
ณ วนัท้� 31 ธัินวาคืม 2564 บรษิัทัมพ้นักงานรวมทั�งสิิ�น จำนวน 1,217 คืน จำนวนพนักงานแบ่งต่ามสิาย์งาน ดั้งราย์ล้ะเอย้์ด้ต่่อไปน้� 

สายงาน์
จำาน์วิน์พื่น์ักิงาน์	

(คน์)

สิังกัด้ประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร 104

สิาย์การล้งทุน 19

สิาย์บัญชี้แล้ะการเงิน 103

สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะวางแผนธิุรกิจองคื์กร 8

สิาย์เทคืโนโล้ย์้สิารสินเทศ 64

สิาย์ประกันชี้วิต่ 367

สิาย์งานต่ัวแทนแล้ะท้�ปรึกษัาทางการเงิน 256

สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงินแล้ะชี่องทางอื�น 198

สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะบริหารจัด้การลู้กคื้ามุ่งหวัง 21

สิาย์คืณิต่ศาสิต่ร์ 77

รวมู 1,217

ในปี 2564 บริษััทม้การปรับโคืรงสิร้างองคื์กรใหม่ โด้ย์ม้สิาย์งานใหม่ 2 สิาย์งาน ได้้แก่ สิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะบริหารจัด้การลู้กค้ืามุ่งหวัง แล้ะสิาย์
คืณิต่ศาสิต่ร์ รวมถืึงม้การปรับเปล้้�ย์นสิาย์การบังคืับบัญชีาด้้วย์ ทั�งน้� จำนวนพนักงานต่ล้อด้ 3 ปีท้�ผ่านมาของบริษััทในภัาพรวมไม่แต่กต่่างกัน 

น์โยบายกิารจ่ายค่าตอบแทัน์พื่น์ักิงาน์

นโย์บาย์การจ่าย์ค่ืาต่อบแทนพนกังานของบริษัทัใช้ีกบัพนกังานทุกคืน โด้ย์นโย์บาย์น้�จะทำให้มั�นใจว่าบริษัทัจะสิามารถืดึ้งดู้ด้ใจ พฒันาศกัย์ภัาพ 
แล้ะรกัษัาพนกังานผูม้ผ้ล้การปฏิบัิต่งิานสิงูแล้ะมแ้รงจงูใจในการทำงานไวใ้นองคืก์รได้ใ้นขณะท้�ต่ล้าด้มก้ารแข่งขันกนั  พนกังานจะได้รั้บคืา่ต่อบแทน
ท้�เหมาะสิมแล้ะเปน็ไปต่ามแนวทางของต่ล้าด้ ซึ�งเปน็องคืป์ระกอบหล้กัของคืา่ต่อบแทน ผล้ท้�ได้ร้บัคือืพนกังานรูส้ิกึมก้ำล้งัใจในการทำงาน เพื�อสิรา้ง
ผล้ล้ัพธิ์ท้�ย์ั�งย์ืนแล้ะทำให้บริษััทเจริญเต่ิบโต่ได้้อย์่างต่่อเนื�อง แล้ะสิร้างคืวามเชีื�อมั�นด้้านการบริหารงานต่่อลู้กคื้าแบบย์ั�งย์ืน
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บริษััทม้ระบบการบริหารผล้การปฏิิบัต่ิงานของบุคืล้ากร โด้ย์ก้าหนด้ต่ัวชี้�ว้ด้ระด้ับองคื์กร (Corporate KPIs) ต่ามหล้ักการของ (Balanced 
Scorecard) โด้ย์พิจารณามุมมองท้�คืรอบคืลุ้มมิต่ิการด้้าเนินงานจากทุกสิ่วนในองคื์กร แล้ะสิรุปหล้ักเกณฑิ์การวัด้ผล้โด้ย์คืณะกรรมการจัด้การ ซึ�ง
ต่้วชี้�วัด้ได้้ถืูกถื่าย์ทอด้ล้งไปจากกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร ผู้บริหารสิาย์ ผู้บริหารฝ่่าย์ ผู้บริหารสิ่วน แล้ะพนักงานทุกคืน
ต่ามล้ำด้ับ พนักงานแต่่ล้ะคืนม้ต่ัวชี้�วัด้ของต่นเองซึ�งสิอด้คืล้้องกับต่ัวชี้�วัด้ของสิ่วนงาน/ฝ่่าย์งาน/สิาย์งานแล้ะองคื์กร  พนักงานจะต่้องกำหนด้เป้า
หมาย์การปฏิิบัต่ิงานประจำปี โด้ย์เป้าหมาย์การทำงานราย์บุคืคืล้ (Individual KPIs) ให้ต่้องสิอด้คืล้้องแล้ะเป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกับเป้าหมาย์ของ
องค์ืกร (Corporate KPIs) ซึ�งการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานกำหนด้ไว้ 2 รอบ คืือ ทบทวนแล้ะประเมินผล้งานกล้างปี แล้ะการประเมินผล้ปล้าย์ปี 
โด้ย์การประเมนิผล้ปฏิิบตั่งิานจะคืรอบคืล้มุทกุมิต่กิารทำงาน เชีน่ การประเมนิผล้สิว่นเปา้หมาย์องคืก์ร การประเมนิผล้เปา้หมาย์ของหนว่ย์งาน การ
ประเมินผล้เป้าหมาย์ของพนักงาน การประเมินผล้คืวามสิำเร็จเพิ�มเต่ิมท้�นอกเหนือจากเป้าหมาย์ การประเมินคืวามรู้แล้ะทักษัะในการปฏิิบัต่ิงาน
ต่ามต่ำแหน่งงาน การประเมินพฤติ่กรรมต่ามค่ืานิย์มหลั้กขององค์ืกร การประเมินพฤติ่กรรมต่ามสิมรรถืนะผูน้ำ แล้ะการประเมินพฤติ่กรรมการพัฒนา
ต่นเองแล้ะการม้ส่ิวนร่วมกับองคื์กร เป็นต่้น สิำหรับผล้การประเมินการปฏิิบัต่ิงานจะเป็นสิ่วนประกอบการพิจารณาคื่าต่อบแทนทั�งในรูปแบบการ
จ่าย์ด้้านการเงิน เชี่น การปรับเงินเด้ือนประจำปี การจ่าย์โบนัสิ แล้ะการจ่าย์ไม่ใชี่ด้้านการเงิน เชี่น การปรับต่ำแหน่ง การให้โอกาสิพัฒนาเร้ย์นรู้เพิ�ม
เต่ิม เป็นต่้น นอกจากน้� ผล้การประเมินจะถืูกนำมาใชี้เป็นข้อมูล้เพื�อการวางแผนพัฒนาสิาย์อาชี้พ (Career Development Plan) ท้�เหมาะสิมทั�งใน
ระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าว

บริษััทม้นโย์บาย์มุ่งเน้นการให้อัต่ราคื่าต่อบแทนแล้ะผล้ประโย์ชีน์ท้�อย์ู่ในระด้ับใกล้้เคื้ย์งกบับริษััทอื�นๆ ในอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกนัอย์า่งเป็นธิรรม 
โด้ย์ให้คืวามสิำคัืญกบัการจา้งงานให้สิอด้คืล้อ้งกับคืา่งานแล้ะลั้กษัณะงานท้�ได้ร้บัมอบหมาย์ ให้โอกาสิการทำงานท้�เทา่เทย้์มกัน ให้คืวามเสิมอภัาคื
ทกุเพศแล้ะทุกวยั์ พร้อมกบัส่ิงเสิรมิคืวามกา้วหนา้ในสิาย์อาช้ีพแล้ะร่วมเจรญิเต่บิโต่ไปกบับรษิัทัอย่์างยั์�งยื์น บริษัทักำหนด้นโย์บาย์ค่ืาต่อบแทนของ
พนักงานทั�งระย์ะสิั�นแล้ะระย์ะย์าวท้�สิอด้คืล้้องกับผล้ประกอบการขององคื์กรแล้ะเชีื�อมโย์งผล้การปฏิิบัต่ิงานของพนักงาน ด้ังน้� 

• ผล้ต่อบแทนระย์ะสิั�น บริษัทัได้ก้ำหนด้การจ่าย์ผล้ต่อบแทนท้�สิามารถืเท้ย์บเคืย้์งได้้อย่์างเหมาะสิมกับอตั่ราการจ่าย์ทั�วไปขององค์ืกรอื�นท้�อยู่์ใน
ธิุรกิจเด้้ย์วกับเพื�อด้ึงดู้ด้ รักษัาแล้ะเสิริมสิร้างคืวามสิามารถืแข่งขันด้้านทรัพย์ากรบุคืคืล้ให้กับองคื์กร นอกจากนั�น บริษััทได้้กำหนด้จ่าย์โบนัสิ
ประจำปี จากผล้ประกอบการในแต่่ล้ะรอบปี โด้ย์เชีื�อมโย์งกับผล้ด้ำเนินงานของบริษััทแล้ะผล้การปฏิิบัต่ิงานของพนักงาน (Individual KPI) 
เพื�อจูงใจให้พนักงานปฏิิบัต่ิงานได้้ต่ามเป้าหมาย์ขององคื์กร

• ผล้ต่อบแทนในระย์ะย์าว บริษัทัได้ก้ำหนด้นโย์บาย์ค่ืาต่อบแทนเพื�อรักษัาแล้ะสิรา้งแรงจูงใจพนกังานในการปฏิิบัต่งิานให้องค์ืกรด้ำเนนิงานไป
สิู่เป้าหมาย์ในอนาคืต่ท้�วางแผนไว้ในระย์ะย์าวเชี่น แนวทางการขึ�นคื่าจ้างประจำปี เงินสินับสินุนคื่าวิชีาชี้พ คื่าคืรองชี้พ เงินชี่วย์เหล้ือท้�ผูกกับ
คื่าจ้าง เงินสิบทบเข้ากองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พ รวมทั�งจัด้ให้ม้การเต่ิบโต่ต่ามสิาย์อาชี้พ (Career Growth) อันสิอด้คืล้้องกับแผนทด้แทนต่ำแหน่ง
งานของบริษััท (Succession Plan)

นอกจากการจา่ย์ผล้ต่อบแทนแล้ว้ บรษิัทัได้ม้ก้ารด้แูล้เรื�องสิวสัิด้กิารต่า่ง ๆ  ใหแ้กพ่นกังานอย์า่งเหมาะสิม โด้ย์จดั้ใหม้ก้ารทบทวนสิวสัิด้กิาร
ต่่าง ๆ อย่์างสิม�ำเสิมอจากคืณะกรรมการสิวัสิดิ้การในสิถืานประกอบการ เพื�อให้สิอด้คืล้้องกับสิภัาวะทางเศรษัฐกิจแล้ะสิังคืมท้�เปล้้�ย์นแปล้ง
ไป เชี่น การต่รวจสิุขภัาพประจำปี คื่าใชี้จ่าย์ในการเด้ินทาง กองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พ เป็นต่้น

องค์่ปัระกอบของค่่าต่อบแทุน บรษิัทัมน้โย์บาย์การให้ค่ืาต่อบแทนพนักงานหล้าย์รปูแบบ ได้้แก่เงินเด้อืน โบนสัิประจำปี สิวสัิด้กิารต่่าง ๆ 
เงินชีด้เชีย์ในกรณ้เล้ิกจ้าง (ต่ามพระราชีบัญญัต่ิคืุ้มคืรองแรงงาน)

(1) เงินเด้อน จะได้้รับการพิจารณาจ่าย์ต่ามต่ำแหน่งงาน โด้ย์อ้างอิงต่ามคื่างาน ล้ักษัณะงานท้�รับผิด้ชีอบ ประสิบการณ์การทำงาน คืวาม
ซับซ้อนของงานแล้ะการเท้ย์บเคื้ย์งการจ่าย์ต่ามต่ล้าด้แรงงานในอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกัน

(2) โบนัสปัระจำปัี เป็นการจูงใจแล้ะให้รางวัล้พนักงาน บริษััทจะพิจารณาโบนัสิประจำปี จำนวน 2 คืรั�ง ในเด้ือนธิันวาคืมแล้ะเด้ือนม้นาคืม 
โด้ย์การพิจารณาจากผล้ประกอบการของบริษััทในแต่่ล้ะปี

(3) สวัสดิการต่่าง ๆ จะให้โด้ย์อิงต่ามสัิญญาการจ้างงานของพนักงานแต่่ล้ะบุคืคืล้ แนวทางการปฏิิบัต่ิในต่ล้าด้ภัาย์ในประเทศ แล้ะ/หรือ
บทบาทแล้ะต่ำแหน่งหน้าท้�ของพนักงาน

(4) เงินชีดเชียในกรณีเลิกจ้าง จะจ่าย์ต่ามพระราชีบัญญัต่ิคืุ้มคืรองแรงงาน

ค่าตอบแทัน์พื่น์ักิงาน์ทั่�เป็น์ตัวิเงิน์

ในปี 2564 ค่ืาต่อบแทนรวมเงนิเด้อืนแล้ะโบนัสิ คืรั�งท้� 1/2564 จ่าย์ในเด้อืนธินัวาคืม 2564 ซึ�งไม่รวมโบนสัิ คืรั�งท้� 2/2564 จ่าย์ในเด้อืนมน้าคืม 2565

ประเภทัค่าตอบแทัน์
จำาน์วิน์เงิน์	(บาทั)

ปี	2564

เงินเด้ือน แล้ะโบนัสิ 580,572,688

เงินสิมทบกองทุนแล้ะอื�น ๆ 69,654,140
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7.6	 ข�อมูลสำาคัญอ่�น์ๆ

7.6.1	 รายชุ่�อผูู้�ทั่�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ิดูชุอบใน์งาน์ดู�าน์ต่าง	ๆ	ไดู�แกิ่

ชุ่�อ	-	น์ามสกิุล อ่เมลติดูต่อ/เบอร์โทัร

เล้ขานุการบริษััท คืุณเสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล้ SANOH@BANGKOKLIFE.COM  
เบอร์โทร : 02 777 8845

ผู้รับผิด้ชีอบสิูงสุิด้ในสิาย์งานบัญชี้แล้ะการเงิน 
แล้ะผู้คืวบคืุมดู้แล้การทำบัญชี้

คืุณจารุวรรณ  ล้ิ�มคืุณธิรรมโม JARUWAN_LIM@BANGKOKLIFE.COM 
เบอร์โทร :002 777 8822

ผู้บริหารฝ่่าย์ต่รวจสิอบ คืุณสิุภัาภัรณ์  ทิพย์์ฝ่ั�น SUPAPORN.TIP@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์โทร : 02 777 8230

ผู้บริหารสิำนักกำกับการปฏิิบัต่ิงาน คืุณสิุชีาด้า เริ�มย์ินด้้ SUCHADA.RER@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์โทร : 02 777 8861

หัวหน้างานนักล้งทุนสิัมพันธิ์
(ผู้บริหารสิาย์กล้ย์ุทธิ์แล้ะวางแผนธิุรกิจองค์ืกร
รักษัาการผู้บริหารสิ่วนนักล้งทุนสิัมพันธิ์)

คืุณชีัย์พล้ อินทุประภัา CHAIYAPOL.INT@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์โทร : 02 777 8863

7.6.2	 ค่าตอบแทัน์ผูู้�สอบบัญชุ่

•	 ค่าตอบแทัน์จากิกิารสอบบัญชุ่	(Audit	Fee)

ชี้�อผู้สอบบัญชีี นาย์นันทวัฒน์  สิำรวญหันต่์  บริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้  
ค่่าสอบบัญชีี 2,015,000 บาท

•	 ค่าบริกิารอ่�น์	(Non-Audit	fee)	

ผู้สอบบัญชีี บริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้

ประเภทัของงาน์บริกิารอ่�น์
(Non-Audit	Service)

ค่าตอบแทัน์ของงาน์บริกิารอ่�น์

ส่วิน์ทั่�จ่ายไปใน์ระหวิ่างปีบัญชุ่ ส่วิน์ทั่�จะต�องจ่ายใน์อน์าคต

คืา่ต่รวจสิอบแล้ะสิอบทานราย์การด้ำรงเงนิกองทนุต่ามระด้บัคืวามเสิ้�ย์ง 500,000 1,070,000

คื่าสิอบทานมูล้คื่าของบริษััทท้�คืำนวณต่ามวิธ้ิคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ 
(Embedded value)

- 1,000,000

รวมูค่่าต่อบแทุนของงานบริการอ้�น 500,000 2,070,000

•	 ค่าตอบแทัน์ผูู้�สอบบัญชุ่	(บริษััทัย่อย)

คื่าต่อบแทนจากการสิอบบัญชี้ของบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ ซึ�งเป็นบริษััทย์อ่ย์ ในประเทศไทย์ ต่รวจสิอบโด้ย์นาย์นันทวฒัน์  
สิำรวญหันต่์ ผู้สิอบบัญชี้รับอนุญาต่เล้ขทะเบ้ย์น  7731 จากบริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้ คื่าสิอบบัญชี้ต่่อปี 50,000 บาท
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8.	 รายงาน์ผู้ลกิารดูำาเน์ิน์งาน์สำาคัญดู�าน์กิารกิำากิับ
ดููแลกิิจกิาร

8.1	 สรุปผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าทั่�ของกิรรมกิารใน์รอบปีทั่�ผู้่าน์มา
ใน 1 ปีท้�ผ่านมาคืณะกรรมการบริษััทม้การประชีุม รวม 7 คืรั�ง เพื�อกำหนด้กล้ย์ุทธิ์ แล้ะทิศทางการประกอบธิุรกิจ แผนงาน แล้ะงบประมาณ 

รวมถึืงต่ดิ้ต่ามผล้การด้ำเนนิงานท้�เกดิ้ขึ�นจรงิเปรย้์บเท้ย์บกบัแผนธิรุกจิ แล้ะปฏิิบตั่หินา้ท้�ท้�จำเป็นต่ามท้�กำหนด้ไวใ้นข้อบงัคืบั เพื�อใหแ้นใ่จวา่บรษิัทั
ม้การจัด้การอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ บรรลุ้เป้าหมาย์ท้�กำหนด้ไว้ ม้การบริหารงานท้�ม้คืวามโปร่งใสิ เป็นไปต่ามหล้ักธิรรมาภัิบาล้ท้�ด้้ รวมถืึงม้ระบบการ
บรหิารคืวามเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิมอยู่์ภัาย์ใต่ก้รอบกฎหมาย์แล้ะนโย์บาย์ท้�ได้ร้บัจากท้�ประชีมุสิามญัผูถื้ือหุน้ ด้ว้ย์คืวามซื�อสิตั่ย์์สิจุรติ่ ระมดั้ระวงั คืำนงึถืงึ
ผล้ประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของบริษััท แล้ะม้คืวามรับผิด้ชีอบต่่อผู้ถืือหุ้นแล้ะต่่อผู้ม้ส่ิวนได้้เสิ้ย์ทุกฝ่่าย์ นอกจากนั�นย์ังจัด้ให้ม้การประชุีมของกรรมการอิสิระ 
โด้ย์ไม่ม้กรรมการผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์แล้ะผู้บริหารเข้าร่วมด้้วย์อ้ก 1 คืรั�ง

8.1.1	 กิารสรรหา	พื่ัฒน์า	และประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิาร

กิารสรรหากิรรมกิาร	และกิรรมกิารอิสระ

คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาคืา่ต่อบแทนเป็นผูพิ้จารณาคัืด้เล้อืกบคุืคืล้ท้�มคุ้ืณสิมบตั่เิหมาะสิม เพื�อเสินอต่อ่ท้�ประชีมุคืณะกรรมการ แล้ะ/
หรือท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้นเพื�อแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการของบริษััทแล้้วแต่่กรณ้ โด้ย์พิจารณาจากกรรมการท้�คืรบวาระ หรือผู้ทรงคืุณวุฒิภัาย์นอก รวมถืึงข้อ
เสินอของผู้ถืือหุ้นต่ามหล้ักเกณฑิ์การเปิด้โอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นเสินอราย์ชีื�อบุคืคืล้เพื�อพิจารณาแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ ทั�งน้�ในการพิจารณาด้ังกล้่าว คืณะ
กรรมการสิรรหาฯ ได้้พิจารณาถืึงโคืรงสิร้างแล้ะองคื์ประกอบท้�เหมาะสิมของกรรมการ เพื�อให้คืณะกรรมการสิามารถืปฏิิบัต่ิหน้าท้�ในการกำกับดู้แล้
กจิการของบริษัทัได้อ้ย่์างมป้ระสิทิธิิภัาพ ทั�งองค์ืประกอบในเรื�องคืวามหล้ากหล้าย์ของคืวามรู้แล้ะประสิบการณ์ เพศ ชีว่งอายุ์ เวล้าท้�สิามารถืปฏิิบัต่ิ
หน้าท้� รวมถืึงสิัด้สิ่วนประเภัทของกรรมการแต่่ล้ะกลุ้่ม โด้ย์ต่้องม้กรรมการอิสิระท้�ม้คืุณสิมบัต่ิเหมาะสิม เป็นไปต่ามข้อกำหนด้ของหน่วย์งานกำกับ
ในสิัด้สิ่วนไม่น้อย์กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั�งหมด้

กิารสรรหาผูู้�บริหารระดูับสูง

บริษััทได้้มอบหมาย์ให้ม้คืณะผู้ด้ำเนินการในการสิรรหาผู้บริหารต่ามล้ำด้ับ ด้ังน้�

1. คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพิจารณาค่ืาต่อบแทน เป็นผู้พิจารณาสิรรหาผู้บริหารในต่ำแหน่งกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�
บริหาร เพื�อเสินอให้คืณะกรรมการพิจารณา  

2. กรรมการผูจั้ด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร เปน็ผูพิ้จารณาสิรรหาผูบ้ริหารในต่ำแหน่งผูบ้ริหารสิาย์/ระดั้บผูช่้ีวย์ผูจั้ด้การใหญ่ เพื�อ
เสินอให้คืณะกรรมการพิจารณา โด้ย์ผ่านคืวามเห็นชีอบจากคืณะกรรมการบริหาร

3. กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร เป็นผู้พิจารณาสิรรหาผู้บริหารในต่ำแหน่งผู้บริหารฝ่่าย์/ระด้ับผู้อำนวย์การ เพื�อเสินอ
ให้คืณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา

โด้ย์การกระบวนการสิรรหาแล้ะคัืด้เลื้อกจะพิจารณาจากบุคืล้ากรจากภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกบริษััท พิจารณาจากคืวามรู้ คืวามสิามารถื 
ประสิบการณ์ คืวามม้คืุณธิรรมแล้ะจริย์ธิรรม ต่ล้อด้จนม้คืวามเป็นมืออาชี้พท้�เหมาะสิมกับต่ำแหน่งงาน เพื�อมาปฏิิบัต่ิหน้าท้�แล้ะด้ำเนินกิจการงาน
ของบริษััทให้บรรลุ้เป้าหมาย์แล้ะวัต่ถืุประสิงคื์ท้�บริษััทกำหนด้ไว้

แผู้น์กิารส่บทัอดูตำาแหน์่ง	(Succession	Planning)

บริษััทได้้กำหนด้หล้ักเกณฑิ์ กระบวนการทำงาน คืณะทำงานของการสิืบทอด้ต่ำแหน่ง พร้อมได้้ด้ำเนินการคืัด้เล้ือกพนักงานท้�ม้คืุณสิมบัต่ิท้�
เหมาะสิมสิำหรบัเปน็ผูส้ิบืทอด้ต่ำแหนง่ของต่ำแหนง่ผูบ้รหิารฝ่า่ย์ขึ�นไปจนถืงึต่ำแหนง่กรรมการผูจ้ดั้การใหญแ่ล้ะประธิานเจา้หนา้ท้�บรหิาร สิำหรบั
เต่รย้์มคืวามพร้อมให้ผูไ้ด้ร้บัคืดั้เล้อืกมร้ะย์ะเวล้าในการพัฒนาคืวามรู ้เสิริมทกัษัะแล้ะคืวามสิามารถือื�น รวมทั�งการพัฒนาด้า้นภัาวะผูน้ำอย่์างเหมาะ
สิม พร้อมเป็นกำล้ังสิำคืัญต่่อการบริหารงานของบริษััทอย์่างต่่อเนื�องแล้ะเจริญเต่ิบโต่อย์่างมั�นคืง โด้ย์กระบวนการทั�งหมด้จะผ่านการพิจารณาจาก 
“คืณะทำงานเพื�อพิจารณาผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่งงาน” โด้ย์ม้ขอบเขต่การด้ำเนินงานแล้ะบทบาทหน้าท้� ในการพิจารณา ด้ังน้�

- พิจารณาให้คืวามเห็นชีอบการเต่ร้ย์มแผนทด้แทนสิำหรับต่ำแหน่งกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร ผู้บริหารสิาย์  
ผู้บริหารฝ่่าย์ทุกต่ำแหน่ง

- พิจารณากล้ั�นกรองแล้ะให้คืวามเห็นชีอบราย์ชีื�อผู้ถืูกเสินอชีื�อเป็นผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่ง 
- พิจารณาใหค้ืวามเหน็ชีอบคืวามเหมาะสิมของกระบวนการทด้สิอบคืวามพรอ้มของผูถ้ืกูเสินอชีื�อเปน็ผูส้ิบืทอด้ต่ำแหนง่ เพื�อประเมนิศกัย์ภัาพ 

แล้ะการนำไปวางแผนการพัฒนา 
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- พิจารณาแล้ะให้คืวามเห็นชีอบการสิรรหาแล้ะคัืด้เลื้อกผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่งจากภัาย์นอกบริษััท กรณ้ไม่สิามารถืหาผู้สืิบทอด้ต่ำแหน่งจาก
ภัาย์ในบริษััทได้้

- พิจารณาเห็นชีอบราย์ชีื�อผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่งเพื�อนำเสินอขออนุมัต่ิต่ามขั�นต่อนต่่อไป

นอกจากน้�บริษััทยั์งม้โคืรงการการพัฒนากลุ้่มบุคืล้ากรท้�ม้คืวามสิามารถืแล้ะศักย์ภัาพสูิง (Talent Management) โด้ย์จัด้ทำแผนพัฒนาเป็น
ราย์บุคืคืล้ (Individual Development Plan: IDP) เพื�อเพิ�มพนูทกัษัะท้�ด้้อยู่์แล้ว้ให้ด้ยิ้์�งขึ�นแล้ะเพิ�มเต่มิทกัษัะท้�ย์งัขาด้ต่ามลั้กษัณะงานท้�ปฏิิบตั่ ิสิำหรับ
แผนการพัฒนาบุคืล้ากรราย์บุคืคืล้ จัด้ทำโด้ย์พนักงานแล้ะผู้บังคืัญบัญชีาในช่ีวงการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานประจำปี โด้ย์ฝ่่าย์บริหารทรัพย์ากร
บุคืคืล้จะนำแผนการพัฒนาราย์บุคืคืล้ไปจัด้ทำแผนการฝ่ึกอบรมแล้ะพัฒนาบุคืล้ากร (Training Roadmap) เพื�อรองรับการพัฒนาพนักงานอย่์าง
เหมาะสิมต่่อไป

กิารพื่ัฒน์ากิรรมกิาร	และกิารปฐมน์ิเทัศ

การพื้ัฒนากรรมูการ

บริษััทสินับสินุนให้กรรมการแต่่ล้ะท่านแล้ะเข้ารับการอบรมเพื�อเพิ�มพูนคืวามรู้ในด้้านต่่าง ๆ  ท้�เก้�ย์วข้องกับการปฏิิบัต่ิหน้าท้� ในฐานะกรรมการ 
แล้ะ/หรือ กรรมการชีุด้ย์่อย์อย์่างต่่อเนื�อง นอกจากน้�บริษััทให้การสินับสินุนให้กรรมการเข้าร่วมหล้ักสิูต่รของสิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััท
ไทย์ (Thai Institute of Directors : IOD) แล้ะได้เ้ชิีญวทิย์ากรผูท้รงคุืณวฒุมิาแล้กเปล้้�ย์นคืวามรูป้ระสิบการณ์กบัคืณะกรรมการเป็นประจำ ในหัวขอ้
ท้�แต่กต่่างกันไปต่ามคืวามเหมาะสิมในแต่่ล้ะชี่วงเวล้า ซึ�งในปี 2564 บริษััทได้้จัด้หล้ักสิูต่รกฎหมาย์คืุ้มคืรองข้อมูล้สิ่วนบุคืคืล้ (PDPA) จากบริษััท  
เอซสิิ โปรเฟสิชีั�นแนล้ เซน็เต่อร ์จา้กัด้ (ACIS) มาบรรย์าย์สิรปุภัาพรวมของ พ.ร.บ. คืุม้คืรองขอ้มลู้สิว่นบคุืคืล้ (PDPA) การด้า้เนนิการเพื�อให ้สิอด้คืล้อ้ง
กับกฎหมาย์ มาต่รการรักษัาคืวามปล้อด้ภััย์ในการเก็บรักษัาข้อมูล้ รวมถืึงบทบาทของกรรมการแล้ะ ผู้บริหารระด้ับสิูงในการเต่ร้ย์มการเพื�อรองรับ
การบังคืับใชี้ของกฏิหมาย์ด้ังกล้่าว

ปจัจบุนัมก้รรมการบริษัทัท้�ผา่นการอบรมในหลั้กสิตู่รท้�เก้�ย์วขอ้งกบับทบาทหน้าท้�ของกรรมการซึ�งจดั้โด้ย์สิมาคืมส่ิงเสิรมิสิถืาบนักรรมการบริษัทั
ไทย์ (IOD) จำนวน 11 ท่าน ซึ�งเป็นกรรมการท้�ม้สิัญชีาต่ิไทย์ จากกรรมการทั�งหมด้ 14 ท่าน 

ทั่� รายชุ่�อ ตำาแหน์่ง
หลักิสูตร

DCP DAP ACP AACP DCPU

1 ด้ร. ศิริ  การเจริญด้้ กรรมการอิสิระ รุ่นท้� 60/2548 รุ่นท้� 4/2546 รุ่นท้� 6/2548 - -

2 นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี กรรมการ รุ่นท้� 16/2545 - - - -

3 นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์ กรรมการอิสิระ รุ่นท้� 98/2551 รุ่นท้� 4/2548 - - -

4 นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้ กรรมการอิสิระ รุ่นท้� 101/2551 - รุ่นท้� 21/2550 - -

5 นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์ กรรมการอิสิระ รุ่นท้� 26/2546 - - - -

6 นางสิาววราวรรณ เวชีชีสัิสิถ์ื กรรมการ รุ่นท้� 181/2556 - - รุ่นท้� 38/2563 -

7 นาย์โชีน โสิภัณพนิชี กรรมการผูจ้ดั้การใหญ่ฯ รุ่นท้� 142/2554 - - รุ่นท้� 29/2561 -

8 นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป กรรมการ รุ่นท้� 176/2556 - - - -

9 นางประไพวรรณ  ล้ิมทรง กรรมการ รุ่นท้� 80/2549 - - รุ่นท้� 32/2562 -

10 นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ กรรมการ รุ่นท้� 90/2550 - - - -

11 นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี กรรมการ รุ่นท้� 269/2562 - - - -

หมาย์เหตุ่ : * DCP : Director Certification Program * DAP : Director Accreditation Program 
* ACP : Audit Committee Program * AACP : Advanced Audit Committee Program 
* DCPU : Director Certification Program Update 

การปัฐมูนิเทุศกรรมูการใหุ้มู่

บรษิัทักำหนด้ให้มก้ารปฐมนเิทศกรรมการใหมเ่มื�อได้ร้บัการแต่ง่ต่ั�งเข้าด้ำรงต่ำแหนง่เป็นคืรั�งแรก เพื�อสิร้างคืวามรู้คืวามเขา้ใจในธุิรกจิ แล้ะการ
ด้ำเนินการด้้านต่่าง ๆ เพื�อเต่ร้ย์มคืวามพร้อมในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของกรรมการ อาทิ การกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้ บทบาทหน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบ กฎ
ระเบ้ย์บข้อบังคืับต่่าง ๆ แผนงานแล้ะกล้ย์ุทธิ์ ภัาวะคืู่แข่งขันแล้ะอุต่สิาหกรรม แล้ะนวัต่กรรมการใหม่ ๆ ของบริษััท เป็นต่้น 

179แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิาร

เพื�อให้ทราบถืึงจุด้แข็ง จุด้อ่อน แล้ะอุปสิรรคืต่่าง ๆ ในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของคืณะกรรมการในชี่วงท้�ผ่านมาบริษััทได้้กำหนด้ให้ม้การจัด้ทำแบบ
ประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานต่นเองของคืณะกรรมการ แล้ะคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ทุกชีุด้ ปีล้ะ 1 คืรั�ง ทั�งในรูปแบบของการประเมินราย์บุคืคืล้ แล้ะราย์
คืณะโด้ย์ได้้เสินอผล้การประเมินต่่อคืณะกรรมการ แล้ะคืณะกรรมการชุีด้ย่์อย์เพื�อร่วมกันทบทวน แล้ะหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิิบัต่ิหน้าท้�
ของคืณะกรรมการในอนาคืต่ 

ทั�งน้� การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานของคืณะกรรมการบริษััทใชี้หล้ักเกณฑิ์หัวข้อแบบประเมินท้�จัด้ทำขึ�นต่ามแนวของต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์แห่ง
ประเทศไทย์ โด้ย์นำมาปรับใชี้ให้เหมาะสิมกับล้ักษัณะธิุรกิจ แล้ะโคืรงสิร้างการปฏิิบัต่ิงานของคืณะกรรมการบริษััท

ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าทั่�ของกิรรมกิารผูู้�จัดูกิารใหญ่และประธาน์เจ�าหน์�าทั่�บริหาร

คืณะกรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานทำหน้าท้�ประเมินผล้การปฏฺฺบัต่ิงานของกรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร อย่์าง
นอ้ย์ปลี้ะ 2 คืรั�ง โด้ย์องคืป์ระกอบของการประเมนิผล้การปฏิบิตั่หินา้ท้�ประกอบด้ว้ย์ 3 สิว่น คือื 1. เปา้หมาย์ด้ชัีน้ชี้�วดั้คืวามสิำเรจ็ขององคืก์รโด้ย์รวม 
2. เป้าหมาย์การปฏิิบัต่ิงานสิ่ วนบุคืคืล้ในแต่่ล้ะปี แล้ะ 3. การประเมินเชีิงคืุณภัาพเก้�ย์วกับศั กย์ภัาพแล้ะคืวามสิามารถืในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ในด้้าน
ต่่าง ๆ 

8.1.2	 กิารเข�าร่วิมประชุุมและกิารจ่ายค่าตอบแทัน์คณะกิรรมกิารและคณะกิรรมกิารชุุดูย่อย
คืณะกรรมการบรษิัทัจดั้ใหม้ก้ารกำหนด้ต่ารางการประชีมุเปน็การล้ว่งหนา้ทกุป ีโด้ย์กำหนด้ใหม้ก้ารประชีมุอย์า่งนอ้ย์ 6 คืรั�งต่อ่ป ีในการประชีมุ

กรรมการแต่่ล้ะคืรั�งจะม้การแจ้งกำหนด้การประชุีมให้ทราบล่้วงหน้าไม่น้อย์กว่า 7 วัน พร้อมกับวาระการประชีุมแล้ะเอกสิารประกอบการประชุีม 
เพื�อให้กรรมการได้้ม้เวล้าพิจารณาศึกษัาข้อมูล้อย์่างเพ้ย์งพอก่อนเข้าร่วมประชีุม

กิารเข�าร่วิมประชุุมใน์ปี	2564	(ครั้ง)

คณะ
กิรรมกิาร
บริษััทั

คณะ
กิรรมกิาร
บริหาร

คณะ
กิรรมกิาร
ลงทัุน์

คณะ
กิรรมกิาร
ตรวิจสอบ

คณะ
กิรรมกิาร
บริหาร
ควิาม
เส่�ยง

คณะ
กิรรมกิาร
สรรหาและ
พื่ิจารณาค่า
ตอบแทัน์	

คณะ
กิรรมกิาร
กิำากิับดููแล
กิิจกิารทั่�ดู่	

คณะ
กิรรมกิาร
ประเมิน์ผู้ล
กิารปฏิิบัติ
งาน์	

กิรรมกิาร
อิสระ

ด้ร. ศิริ  การเจริญด้้ 7/7 12/12 3/3 1/1 1/1

นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี 7/7 3/3

นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์ 7/7 4/4 1/1 1/1

นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้ 7/7 4/4 4/4 0/1

นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์ 7/7 15/15 4/4 3/3 1/1 1/1

นางสิาววราวรรณ เวชีชีสัิสิถ์ื 7/7 4/4 1/1

นาย์โชีน โสิภัณพนิชี 7/7 15/15 12/12 4/4

นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป 7/7 15/15 12/12

นางประไพวรรณ  ล้ิมทรง 7/7 3/3

นาย์โคืจิ อิชีิบะ 7/7

นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ 7/7 3/3

นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า 7/7 15/15 4/4 3/3

นางสิาวชีล้ล้ด้า โสิภัณพนิชี 7/7 12/12 4/4

นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ 7/7 11/11*

หมาย์เหตุ่ : * นาย์เวทิศ อัศวมังคืล้ะ ได้้รับเล้ือกต่ั�งเป็นกรรมการบริหาร เมื�อวันท้� 28 เมษัาย์น 2564  
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น์โยบายกิารจ่ายค่าตอบแทัน์กิรรมกิาร

บรษิัทั กรงุเทพประกนัชีว้ติ่ จำกดั้ (มหาชีน) ต่ระหนกัถืงึคืวามสิำคืญัในการด้ำเนนิธิรุกจิโด้ย์มธ้ิรรมาภับิาล้ท้�ด้ ้จงึได้ก้ำหนด้นโย์บาย์การจา่ย์คืา่
ต่อบแทนกรรมการซึ�งคืำนึงถืงึคืวามสิอด้คืล้อ้งกับขนาด้ธุิรกิจ ผล้การด้ำเนินงาน รวมถึืงกล้ยุ์ทธิแ์ล้ะเป้าหมาย์ระย์ะย์าวของบริษัทั อก้ทั�งยั์งพจิารณา
ถืึงคืวามเหมาะสิมกับประสิบการณ์ ภัาระหน้าท้� คืวามรับผิด้ชีอบ แล้ะประโย์ชีน์ท้�คืาด้ว่าจะได้้รับจากกรรมการแต่่ล้ะท่าน โด้ย์กำหนด้คื่าต่อบแทน
กรรมการในรูปของเบ้�ย์ประชีุมกรรมการ เบ้�ย์ประชีุมกรรมการชีุด้ย์่อย์ แล้ะเงินบำเหน็จประจำปี แล้ะเสินอท้�ประชีุมสิามัญประจำปีผู้ถืือหุ้นพิจารณา
อนุมัต่ิกำหนด้จำนวนเงินคื่าต่อบแทนด้ังกล้่าวเป็นราย์ปี นอกจากนั�นต่ามข้อบังคืับของบริษััทกำหนด้ให้กรรมการอาจได้้รับเบ้�ย์เล้้�ย์ง แล้ะสิวัสิด้ิการ
ต่่าง ๆ ต่ามระเบ้ย์บบริษััท แล้ะพนักงานหรือลู้กจ้างบริษััท ซึ�งได้้รับเล้ือกต่ั�งเป็นกรรมการ ย์ังม้สิิทธิิท้�จะได้้รับคื่าต่อบแทนแล้ะผล้ประโย์ชีน์ในฐานะ
ท้�เป็นพนักงานหรือลู้กจ้างบริษััท

คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพจิารณาคืา่ต่อบแทนเปน็ผูพิ้จารณากำหนด้จำนวนเงินคืา่ต่อบแทนกรรมการท้�เหมาะสิมในแต่ล่้ะปีเสินอต่่อท้�ประชุีม
คืณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาให้คืวามเห็นชีอบ แล้ะเสินอต่่อท้�ประชีุมสิามัญประจำปีผู้ถืือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัต่ิจำนวนเงินงบประมาณคื่า
ต่อบแทนกรรมการสิูงสิุด้ท้�สิามารถืใชี้ได้้ในแต่่ล้ะปี โด้ย์ม้แนวปฏิิบัต่ิในการจ่าย์คื่าต่อบแทนกรรมการ ด้ังน้�

1. ค่่าเบี�ยปัระชีุมูในฐานะกรรมูการ บริษััทจ่าย์เบ้�ย์ประชีุมให้กับกรรมการบริษััททุกท่านเมื�อม้การ 
ประชีุมในอัต่รา 40,000 บาท โด้ย์ประธิานกรรมการได้้รับในอัต่รา 2 เท่า

2. ค่่าเบี�ยปัระชีุมูในฐานะค่ณะกรรมูการชีุดย่อย บริษััทจ่าย์เบ้�ย์ประชีุมสิำหรับกรรมการท้�เข้าร่วม 
ประชีุมในอัต่รา 40,000 บาท โด้ย์ประธิานท้�ประชีุมได้้รับในอัต่รา 2 เท่า

3. ค่่าบำเหุ้น็จกรรมูการ คืณะกรรมการพิจารณาเงินบำเหน็จประจำปีกรรมการโด้ย์พิจารณาถืึงคืวามสิอด้คืล้้องกับผล้การด้ำเนินงานของ
บริษััท แล้ะจัด้สิรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่่ล้ะท่าน โด้ย์ระบบการให้คืะแนน ซึ�งสิะท้อนภัาระหน้าท้� คืวามรับผิด้ชีอบ แล้ะการสิล้ะ
เวล้าเพื�อปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของกรรมการแต่่ล้ะท่าน

ทั�งน้� กรรมการท้�ม้สิถืานะเป็นพนักงานบริษััทแล้ะได้้รับเงินเด้ือนประจำ ไม่ได้้รับคื่าต่อบแทนกรรมการต่ามข้อ 1-3

ค่่าต่อบแทุนกรรมูการทุี�จ่ายจริงเปัรียบเทุียบกับทุี�ได้รับอนุมูัต่ิจากทุี�ปัระชีุมูผู้ถ้อหุุ้้น

ท้�ประชุีมสิามัญผูถื้ือหุ้น ประจำปี 2564 เมื�อวนัท้� 28 เมษัาย์น 2564 มม้ติ่อนมุตั่คิืา่ต่อบแทนคืณะกรรมการภัาย์ในวงเงินไมเ่กนิ 16.70 ล้า้นบาท 
โด้ย์ม้คื่าต่อบแทนกรรมการท้�เกิด้ขึ�นจริงในระหว่างปี 2564 จำนวน 14,122,500 บาท สิรุปได้้ด้ังน้�

ค่าตอบแทัน์กิรรมกิาร	ปี	2564

ทั่� รายชุ่�อ
ค่าบำาเหน์็จ
คณะกิรรม
กิารบริษััทั

ค่าเบ่้ยประชุุม

คณะ
กิรรมกิาร
บริษััทั

คณะ
กิรรมกิาร
บริหาร

คณะ
กิรรมกิาร
ลงทัุน์

คณะ
กิรรมกิาร
ตรวิจ
สอบ

คณะ
กิรรมกิาร
ควิาม
เส่�ยง

คณะ
กิรรมกิาร
สรรหาและ	
พื่ิจารณา
ค่า

ตอบแทัน์

คณะ
กิรรมกิาร
กิำากิับ
ดููแล
กิิจกิาร	
ทั่�ดู่

คณะ
กิรรมกิาร
ประเมิน์ผู้ล
กิารปฏิิบัติ
งาน์

กิรรมกิาร
อิสระ

รวิม

1 ด้ร. ศริ ิ การเจริญด้้ 815,753 560,000 960,000 240,000 80,000 80,000 2,735,753

2 นาย์ชียั์ โสิภัณพนชิี 166,320 280,000 120,000 566,320

3 นาย์สิุนทร   

อรุณานนท์ชีัย์

690,252 280,000 320,000 40,000 40,000 1,370,252

4 นาย์ประพันธิ์  

อัศวอาร้

564,752 280,000 160,000 320,000 1,324,752

5 นางคืมคืาย์  

ธิูสิรานนท์

815,753 280,000 1,200,000 160,000 240,000 40,000 40,000 2,775,753

6 นางสิาววราวรรณ 

เวชีชีสิัสิถื์

192,702 280,000 160,000 40,000 672,702

7 นางสิาวิต่ร้   

รมย์ะรูป

580,439 280,000 600,000 480,000 1,940,439

8 นางประไพวรรณ  

ล้ิมทรง 

251,001 280,000 120,000 651,001

181แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ค่าตอบแทัน์กิรรมกิาร	ปี	2564

ทั่� รายชุ่�อ
ค่าบำาเหน์็จ
คณะกิรรม
กิารบริษััทั

ค่าเบ่้ยประชุุม

คณะ
กิรรมกิาร
บริษััทั

คณะ
กิรรมกิาร
บริหาร

คณะ
กิรรมกิาร
ลงทัุน์

คณะ
กิรรมกิาร
ตรวิจ
สอบ

คณะ
กิรรมกิาร
ควิาม
เส่�ยง

คณะ
กิรรมกิาร
สรรหาและ	
พื่ิจารณา
ค่า

ตอบแทัน์

คณะ
กิรรมกิาร
กิำากิับ
ดููแล
กิิจกิาร	
ทั่�ดู่

คณะ
กิรรมกิาร
ประเมิน์ผู้ล
กิารปฏิิบัติ
งาน์

กิรรมกิาร
อิสระ

รวิม

9 นาย์โคืจิ อิชีิบะ 251,001 280,000 531,001

10 นาย์คืาซุย์ูกิ  

ไซโกะ

183,526 280,000 120,000 583,526

11 นาย์เวทิศ  

อัศวมังคืล้ะ

251,001 280,000 440,000 971,001

รวมูทุั�งสิ�น 4,762,500 3,360,000 2,240,000 1,440,000 640,000 480,000 480,000 360,000 160,000 200,000 14,122,500

8.1.3	 กิารกิำากิับดููแลบริษััทัย่อย
คืณะกรรมการได้้มอบหมาย์ให้คืณะกรรมการบริหารทำหน้าท้�กำกับดู้แล้การล้งทุนประกอบธุิรกิจอื�นของบริษััทซึ�งรวมถึืงบริษััทย่์อย์ให้เป็นไป

ต่ามนโย์บาย์การประกอบธิุรกิจอื�น นโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งรวม แล้ะข้อกำหนด้ของกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้อง 

บริษััทได้้ม้การส่ิงผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ เพื�อกำกับดู้แล้การด้ำเนินงานของบริษััทย์่อย์ โด้ย์ม้หน้าท้�ด้ำเนินการเพื�อประโย์ชีน์ท้�ด้้ท้�สิุด้ของ
บริษััทย่์อย์ แล้ะด้ำเนินธุิรกิจต่ามนโย์บาย์บริษััท ทั�งน้� บริษััทได้้กำหนด้แนวทางให้บุคืคืล้ท้�บริษััททำการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษััท
ย์่อย์นั�นถืือปฏิิบัต่ิ โด้ย์ม้ฝ่่าย์ต่รวจสิอบภัาย์ในทำการประเมินการคืวบคืุมภัาย์ใน แล้ะสิำนักกำกับการปฏิิบัต่ิงานประเมินการปฏิิบัต่ิต่ามกฎระเบ้ย์บ 
คืำสิั�ง กฎหมาย์ ของบริษััทย์่อย์ซึ�งจะต่้องเป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกับบริษััท

8.1.4	 กิารติดูตามให�ม่กิารปฏิิบัติตามน์โยบายและแน์วิปฏิิบัติใน์กิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร
บรษิัทัมก้ารจัด้ทำคู่ืมือจรรย์าบรรณสิำหรับบคุืคืล้ขององค์ืกร แล้ะสิื�อสิารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน แล้ะผูก้ระทำการแทนบริษัทั แล้ะบริษัทั

ย์่อย์ ได้้ศึกษัาทำคืวามเข้าใจในข้อพึงปฏิิบัต่ิท้�ด้้ท้�เป็นประจำทุกปี บริษััทมุ่งหวังให้ทุกคืนในบริษััทรับทราบ แล้ะธิำรงไว้ซึ�งมาต่รฐานจรรย์าบรรณ
สิงูสิดุ้ในการด้ำเนนิการใด้ๆ กบัทุกภัาคืสิว่น ซึ�งราย์ล้ะเอย้์ด้ในคืูม่อืจรรย์าบรรณสิำหรบับคุืคืล้ขององคืก์รน้� มท้ั�งหมด้ 11 ขอ้ โด้ย์มเ้นื�อหาท้�เป็นประเด้น็
สิำคืัญได้้แก่

1. ค่วามูขัดแย้งทุางผลปัระโยชีน์ บริษััทได้้กำหนด้ข้อพึงปฏิิบัต่ิเพื�อป้องกันการขัด้แย้์งทางผล้ประโย์ชีน์ท้�ให้ทุกคืนต้่องปฏิิบัต่ิหน้าท้�ด้้วย์คืวาม
ถืูกต่้อง โด้ย์คืำนึงถืึงประโย์ชีน์ของบริษััทเป็นสิำคัืญ ไม่แสิวงหาผล้ประโย์ชีน์สิ่วนต่นท้�ขัด้แย์้งกับผล้ประโย์ชีน์ของบริษััทแล้ะหล้้กเล้้�ย์งการ 
กระทำใด้ ๆ ท้�อาจก่อให้เกิด้คืวามขดั้แย้์งกบัผล้ประโย์ชีน์ของบริษัทั รวมถึืงด้้านการปฏิบิตั่ต่ิ่อข้อมลู้ ระบบเทคืโนโล้ย้์สิารสินเทศ แล้ะทรัพย์์สินิอื�น ๆ 

2. การรักษาข้อมููล การใชี้ข้อมูล้ภัาย์ใน แล้ะการซื�อขาย์หล้ักทรัพย์์ ซึ�งบริษััทม้การจัด้ทำระเบ้ย์บปฏิิบัต่ิ เรื�องการใชี้ข้อมูล้ภัาย์ในแล้ะการซื�อขาย์
หล้กัทรพัย์ ์ มร้าย์ล้ะเอย้์ด้สิำหรบัชีว่งเวล้าในการหา้มกระทำการซื�อ ขาย์ โอน รบัโอนหล้กัทรพัย์ข์องบรษิัทั เพื�อเปน็การปฏิบิตั่ติ่อ่ผูถื้ือหุน้ทกุคืน
อย์่างโปร่งใสิ แล้ะเป็นธิรรมต่ามหล้ักการกำกับกิจการท้�ด้้ อ้กทั�งบริษััทย์ังม้มุ่งมั�นท้�จะด้ำเนินธิุรกิจภัาย์ให้หล้ักการของกฎหมาย์ แล้ะให้คืวาม
สิำคืัญเรื�องคืวามโปร่งใสิ ซื�อสิัต่ย์์สิุจริต่ เป็นธิรรม สิามารถืต่รวจสิอบได้้ 

3. นโยบายต่่อต่้านการทุุจริต่ค่อร์รัปัชัีน ให้กรรมการ ผู้บริหาร แล้ะพนักงาน ถืือปฏิิบัต่ิอย์่างเคืร่งคืรัด้ ห้ามการใชี้อำนาจหน้าท้�ไม่ว่าโด้ย์ทาง
ต่รงหรอืทางออ้มแสิวงหาผล้ประโย์ชีนอ์นัไมช่ีอบด้ว้ย์กฎหมาย์ บรษิัทัได้อ้อกแนวปฏิิบตั่ใินการต่อ่ต่า้นการทจุรติ่คือรร์ปัชีนั ซึ�งคืรอบคืล้มุถืงึเรื�อง 
การช่ีวย์เหลื้อทางการเมือง การบริจาคืเพื�อการกุศล้ การให้เงินสินับสินุน คืา่ของขวัญ คืา่รับรอง แล้ะค่ืาใช้ีจา่ย์อื�นๆ คืา่อำนวย์คืวามสิะด้วก แล้ะ
การจ้างพนักงานรัฐ อ้กทั�งบริษััทยั์งออกระเบ้ย์บปฏิิบัต่ิ เรื�องการรับหรือการให้ของขวัญหรือผล้ประโย์ชีน์อื�นใด้ แล้ะสิื�อสิารให้ผู้บริหาร แล้ะ
พนักงานทุกระด้ับ ในบริษััทได้้ย์ึด้ถืือแล้ะปฏิิบัต่ิ นอกจากน้� บริษััทจะด้ำเนินสิื�อสิารสิื�อสิารให้คืู่คื้า พันธิมิต่ร แล้ะหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง ผ่านชี่อง
ทางจด้หมาย์อเิล้ก็ทรอนกิสิ ์เพื�อขอคืวามรว่มมอืงด้เวน้การใหข้องขวญัหรอืของกำนลั้ทกุประเภัทแกผู่บ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิัทั เพื�อทราบ
แล้ะย์อมรับในเจต่นารมณ์ของบริษัทัเรื�องการต่อ่ต้่านการทุจรติ่คือร์รปัชีนั ทั�งน้�บรษิัทัได้รั้บการรับรองเป็นสิมาชิีกแนวร่วมต่อ่ต้่านคือร์รปัชีนัของ
ภัาคืเอกชีนไทย์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่ั�งแต่่ปี 2557 แล้ะเพื�อเป็นการอำนวย์คืวามสิะด้วกให้
ผู้ท้�ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์สิามารถืต่ิด้ต่่อ หรือร้องเร้ย์นในเรื�องท้�อาจทำให้เกิด้คืวามเสิ้ย์หาย์ต่่อบริษััท บริษััทได้้ให้ข้อมูล้การต่ิด้ต่่อท้�เปิด้เผย์ไว้ในคู่ืมือ
จรรย์าบรรณฉบับน้� 

182 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



แนวปัฏิิบัต่ิด้านการต่่อต่้านการทุุจริต่ค่อร์รัปัชีัน

บริษััทประกาศนโย์บาย์ต่่อต่้านการทุจริต่คือร์รัปชีัน พร้อมทั�งด้ำเนินการปรับปรุงมาต่รการต่่อต่้านคือร์รัปชีันให้สิอด้คืล้้องกับการเปล้้�ย์นแปล้ง
ต่ามข้อกำหนด้ทางกฎหมาย์แล้ะบริบทในการด้ำเนินธุิรกิจ รวมถึืงสิื�อสิารนโย์บาย์แล้ะแนวปฏิิบัต่ิท้�ด้้ให้คืณะกรรมการ ผู้บริหารแล้ะพนักงานทุก
ระด้ับในองค์ืกรรับทราบ แล้ะนำไปปฏิิบัต่ิต่ามอย่์างเคืร่งคืรัด้ซึ�งเนื�อหาของนโย์บาย์ดั้งกล่้าวคืรอบคืลุ้มรูปแบบการคือร์รัปชัีนแล้ะสิินบนท้�สิำคัืญไว้
อย์่างชีัด้เจน ทั�งการชี่วย์เหล้ือทางการเมือง การบริจาคืเพื�อการกุศล้ การให้เงินสินับสินุน การจ่าย์คื่าอำนวย์คืวามสิะด้วก รวมไปถืึงคื่าของขวัญ คื่า
บริการต่้อนรับ แล้ะคื่าใชี้จ่าย์อื�นๆ ท้�อาจนำไปสิู่การคือร์รัปชีัน ต่ล้อด้จนการจ้างงานเจ้าหน้าท้�รัฐ

ทั�งน้� ในปี 2564 บริษััทไม่ม้กรณ้กล่้าวโทษัหรือร้องเร้ย์นท้�เก้�ย์วข้องกับการคือร์รัปชีันแล้ะสิินบนจากสิำนักงานกำกับแล้ะส่ิงเสิริมการประกอบ
ธิุรกิจประกันภััย์ สิำนักงานป้องกันแล้ะปราบปรามการฟอกเงิน สิำนักงานคืณะกรรมการป้องกันแล้ะปราบปรามการทุจริต่แห่งชีาต่ิ แล้ะสิำนักงาน
คืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์

ใน์ปี	2564

100	%
ของจำาน์วิน์ผูู้�บริหารและพื่น์ักิงาน์บริษััทัไดู�ย่น์ยัน์กิารทับทัวิน์กิารปฏิิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิิจ	โดูยครอบคลุมถึงหลักิกิารต่อต�าน์กิารทัุจริตคอร์รัปชุัน์

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการประกอบธุ์ุรกิจอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและสินบน  
จ้งประกาศเป็นหลักปฏิิบัติด้านการงดมอบและรับของขวัญ โดยให้พนักงานทุกระดับงดให้หรือรับของขวัญ  

ของกำานัล หรือผลประโยชน์อ้่นแก่บริษัทและองค์กรต่างๆ เว้นแต่เน้่องในโอกาสสำาคัญโดยกำาหนดให ้
มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายต่อปี ทั�งนี� เพ่่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธุ์รรมองค์กรที่มีจรรยาบรรณ 

และความโปร่งใส

การอบรมูแก่พื้นักงานเพื้้�อใหุ้้ค่วามูรู้เกี�ยวกับนโยบายและแนวปัฏิิบัต่ิในการต่่อต่้านการทุุจริต่ค่อร์รัปัชีั�นของบริษัทุ

บรษิัทัจดั้ใหม้น้โย์บาย์แล้ะแนวปฏิบิตั่ใินการต่อ่ต่า้นการทจุรติ่ แล้ะระบหุล้กัการต่อ่ต่า้นการทจุรติ่แล้ะคือรปัชีั�นเปน็หนึ�งในจรรย์าบรรณสิำหรบั
บุคืล้ากรของบริษััทท้�ผู้บริหารแล้ะพนักงานทุกคืนย์ึด้มั�นแล้ะปฏิิบัต่ิต่าม ทุก ๆ ปีผู้บริหารแล้ะพนักงานทุกคืนจะได้้รับการสิื�อสิารให้ศึกษัา ทำคืวาม
เข้าใจจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืล้ากรของบริษััท ซึ�งรวมถืึงการต่่อต่้านการทุจริต่แล้ะคือรัปชีั�นโด้ย์คืรอบคืลุ้มข้อพึงปฏิิบัต่ิ แล้ะตั่วอย์่างในการจัด้การ
เมื�อเผชีิญปัญหาหรือม้ข้อสิงสิัย์ แล้ะย์ืนย์ันรับทราบการปฏิิบัต่ิต่ามจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืล้ากรของบริษััทเป็นประจำทุกปี 

4. การบริหุ้ารจัดการเร้�องร้องเรียน (Whistleblowing) และกรณีทุุจริต่ ภัาย์ใต้่ Whistleblower Guideline บริษััทสินับสินุนให้พนักงานแล้ะ 
บุคืคืล้ภัาย์นอกท้�เก้�ย์วข้องแจ้งเบาะแสิหรือข้อมูล้การกระทำท้�ไม่สิอด้คืล้้องกับแนวปฏิิบัต่ิแล้ะจรรย์าบรรณในการด้ำเนินธุิรกิจของบริษััทผ่าน
หล้ากหล้าย์ชี่องทาง เชี่น อ้เมล้ จด้หมาย์ โทรศัพท์ แล้ะบนหน้าเว็บไซต่์ของบริษััท ซึ�งบริษััทม้นโย์บาย์รักษัาคืวามล้ับโด้ย์ไม่เปิด้เผย์ต่ัวต่นของ
ผู้ราย์งานรวมถึืงม้กระบวนการจัด้การเรื�องร้องเร้ย์นอย่์างเป็นระบบ ด้้วย์การกำหนด้หน่วย์งานท้�ม้คืวามคืวามชีำนาญเฉพาะในการต่รวจสิอบ
ขอ้เท็จจริงเพื�อทำหน้าท้�สิอบสิวนเหตุ่การณ์หรือกรณ้อย่์างทันท่วงท ้แล้ะราย์งานผล้การด้ำเนนิงานต่อ่คืณะกรรมการพิจารณาโทษัทางวินยั์ แล้ะ
ราย์งานผล้การพิจารณาเพื�อให้คืณะกรรมการต่รวจสิอบรับทราบทุก 3 เด้ือน

พนักงานหรือบุคคลภายนอกแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาผิดกรณีปฏิิบัติงานบกพร่องหรือผิดพลาดและ 
กรณีทุจริตผ่านช่องทาง

ฝ่่ายต่รวจสอบภายใน หุ้ร้อสํานักกํากับการปัฏิิบัต่ิงาน 
บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จ้ากัด้ (มหาชีน)  
1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซื�อ 
กรุงเทพมหานคืร 10800

ฝ่่ายต่รวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-2777- 8230, 8233-4
โทรสิาร 0-2777-8237
auditor@bangkoklife.com

สํานักกํากับการปัฏิิบัต่ิงาน
โทรศัพท์ 0-2777-8861
โทรสิาร 0-2777-8605
compliance@bangkoklife.com

อ่เมล์	/	เบอร์โทัรศัพื่ทั์ไปรษัณ่ย์
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จริยธรรมูในการดำเนินธุรกิจ

บริษััทได้้ด้ำเนินการย์กระด้ับการกำกับดู้แล้การให้บริการลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม (Market Conduct) โด้ย์บริษััทได้้จัด้ต่ั�งคืณะกรรมการกำกับการ
ปฏิบิตั่ติ่อ่ล้กูค้ืา ซึ�งประกอบด้ว้ย์กรรมการแล้ะผูบ้ริหารระดั้บสิงู เพื�อทำหน้าท้�ในการคืวบคุืม ต่ดิ้ต่าม แล้ะกำกับด้แูล้คืณุภัาพการเสินอขาย์ผลิ้ต่ภัณัฑ์ิ
แล้ะการบรกิารล้กูคืา้จากทกุชีอ่งทางอย์า่งเปน็ระบบ ด้ำเนนิไปในทศิทางเด้้ย์วกนั แล้ะทนัต่อ่เหต่กุารณ ์เพื�อธิำรงไวซ้ึ�งคืวามเปน็ธิรรม โด้ย์การปฏิิบตั่ิ
หน้าท้�ของคืณะกรรมการน้�จะถืูกราย์งานต่่อคืณะกรรมการกำกับดู้แล้กิจการท้�ด้้แล้ะคืณะกรรมการบริษััทต่่อไป ทั�งน้� เพื�อแสิด้งถืึงคืวามมุ่งมั�นของ
บรษิัทัในการกำกบัด้แูล้การด้ำเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย์า่งมจ้รยิ์ธิรรมแล้ะคืวามรบัผดิ้ชีอบต่อ่ผูม้ส้ิว่นได้เ้สิย้์ทกุกลุ้ม่ โด้ย์บรษิัทัได้ก้ำหนด้ใหม้ค้ืณะกรรมการ
ต่รวจสิอบ ซึ�งประกอบไปด้้วย์กรรมการอิสิระทั�งหมด้ ทำหน้าท้�กำกับดู้แล้การปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑิ์ หล้ักจริย์ธิรรม แล้ะจรรย์าบรรณของบริษััท 

5. การป้ัองกันและปัราบปัรามูการฟอกเงิน บริษััทมุ่งย์กระด้ับการด้ำเนินงานด้้านการป้องกันแล้ะปราบปรามการฟอกเงินแล้ะการสินับสินุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แล้ะการแพร่ขย์าย์อาวุธิท้�มอ้านุภัาพทำล้าย์ล้า้งสูิงเพื�อใหส้ิอด้รบักบับรบิทในการด้ำเนินธิรุกจิประกันชีว้ติ่ ซึ�งรวม
ถืงึการเปล้้�ย์นแปล้งทางกฎหมาย์แล้ะแนวปฏิิบตั่ติ่ามมาต่รฐานสิากล้ ด้ว้ย์การพฒันาระบบปฏิิบตั่กิาร การนำเทคืโนโล้ย้์มาใชีใ้นการต่รวจสิอบ
แล้ะพสิิจูนท์ราบต่วัต่นล้กูคืา้ ต่ล้อด้จนปรบัปรงุกระบวนการด้ำเนนิงานภัาย์ในองคืก์รอย์า่งต่อ่เนื�อง เพื�อใหม้ป้ระสิทิธิิภัาพแล้ะประสิทิธิิผล้สิงูสิดุ้

ระบบการพื้ิสูจน์ต่ัวต่นลูกค่้ารูปัแบบใหุ้มู่

ในปี 2562 บริษััทประสิบคืวามสิำเร็จในการร่วมทด้สิอบระบบพิสิูจน์ต่ัวต่นของลู้กคื้าด้้วย์วิธ้ิทางอิเล้็กทรอนิกสิ์กับธินาคืารแห่งประเทศไทย์ 
ธินาคืารพาณิชีย์์ แล้ะหน่วย์งานภัาคืรัฐท้�เก้�ย์วข้องภัาย์ใต้่โคืรงการ National Digital ID เพื�อย์กระดั้บมาต่รฐานในการพิสิจูนต์่วัต่นหรือต่รวจสิอบเพื�อ
ทราบข้อเท็จจริงเก้�ย์วกับลู้กคื้าท้�ใชี้บริการกับสิถืาบันการเงินหรือหน่วย์งานภัาคืรัฐ แล้ะชี่วย์ล้ด้ขั�นต่อนการเด้ินเอกสิารของลู้กคื้าในการขอใชี้บริการ
กับสิถืาบันการเงิน ซึ�งทำให้สิถืาบันการเงินม้แหล้่งข้อมูล้ท้�น่าเชีื�อถืือเพื�อนำมาใชี้ในการพิสิูจน์ต่ัวต่นลู้กคื้าให้เป็นไปต่ามท้�กฎหมาย์กำหนด้

การอบรมูหุ้ลักสูต่รกฎหุ้มูายปั้องกันและปัราบปัรามูการฟอกเงินใหุ้้กับพื้นักงาน

บรษิัทัได้้มก้ารจัด้อบรมหลั้กสูิต่รการป้องกันการฟอกเงินการสินับสินุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แล้ะการแพร่ขย์าอาวุธิท้�มอ้านุภัาพทำล้าย์
ล้้างสิูงพร้อมทั�งให้คืวามรู้เก้�ย์วกับกฎหมาย์แล้ะแนวทางปฏิิบัต่ิท้�เก้�ย์วข้องแก่ผู้บริหารแล้ะพนักงานทั�วทั�งองค์ืกร ต่ัวแทน แล้ะนาย์หน้าผู้เสินอขาย์
ผล้ิต่ภััณฑิ์ของบริษััท เพื�อให้ทราบแล้ะเข้าใจแนวทางปฏิิบัต่ิท้�ถืูกต่้องแล้ะสิามารถืนำคืวามรู้ท้�ได้้รับไปประย์ุกต่์ใชี้ในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ได้้อย์่างมั�นใจ
อาทิ การให้คืวามรู้เก้�ย์วกับกฎหมาย์ กฎกระทรวง แล้ะประกาศท้�เก้�ย์วข้องกับการฟอกเงินการสินับสินุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แล้ะการแพร่
ขย์าย์อาวุธิท้�ม้อานุภัาพทำล้าย์ล้้างสิูงบทบาทหน้าท้�ของบริษััทประกันชี้วิต่ วิธิ้การต่รวจสิอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเก้�ย์วกับลู้กคื้า เป็นต่้น โด้ย์ผ่านการ
จัด้ทำนโย์บาย์ แนวปฏิิบัต่ิงาน รวมถืึงการสิื�อคืวามโด้ย์ให้คืวามรู้ทั�งในรูปแบบห้องเร้ย์น โด้ย์ม้การจัด้ทำเนื�อหาให้ม้คืวามกระชีับแล้ะเข้าใจง่าย์  

6. การกำกับดูแลการใหุ้้บริการลูกค้่าอย่างเป็ันธรรมู การปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรมถืือเป็นนโย์บาย์หล้ักท้�บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ท้�ให้
คืวามสิำคัืญต่ล้อด้มา เพราะคืวามเชีื�อมั�นแล้ะคืวามไว้วางใจของลู้กคื้าเป็นรากฐานอันม้ค่ืาสิำหรับการประกอบธุิรกิจประกันชี้วิต่  ในปีท้�ผ่าน
มา บริษััทได้้พัฒนาปรับปรุงหลั้กเกณฑ์ิการปฏิิบัต่ิต่่อลู้กค้ืาด้้วย์คืวามเป็นธิรรมอย่์างต่่อเนื�อง การด้ำเนินการของบริษััทคืรอบคืลุ้มต่ั�งแต่่ การ
สิร้างวัฒนธิรรมองคื์กรแล้ะการกำหนด้บทบาทหน้าท้�ของผู้บริหาร การพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ การกำหนด้เกณฑิ์การจ่าย์ค่ืาต่อบแทน กระบวนการ
เสินอขาย์ การสิื�อสิารแล้ะการใหค้ืวามรูแ้กพ่นกังานแล้ะผูเ้สินอขาย์  การด้แูล้ขอ้มลู้ของล้กูคืา้ การบรหิารจดั้การขอ้รอ้งเรย้์น การคืวบคืมุคืณุภัาพ
การขาย์ การกำกับแล้ะต่รวจสิอบ แล้ะการกำหนด้แผนรองรับเหตุ่การณ์ฉุกเฉินเพื�อการบริหารอย์่างต่่อเนื�อง อ้กทั�ง บริษััทได้้ยึ์ด้ถืือกฎเกณฑิ์
แล้ะแนวปฏิิบัต่ิด้้านการกำกับดู้แล้ให้บริการลู้กคื้าอย่์างเป็นธิรรมของสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หลั้กทรัพย์์ แล้ะ
สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธุิรกิจประกันภััย์อย์่างเคืร่งคืรัด้ ซึ�งแนวปฏิิบัต่ิของทั�งสิองหน่วย์งานม้เนื�อหาสิอด้คืล้้อง
กัน เพื�อเสิริมสิร้างการรากฐานการปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม แล้ะการต่ระหนักรู้ของบุคืล้ากร บริษััทได้้สิอด้แทรกหล้ักการปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้า
อย์่างเป็นธิรรมไว้ในจรรณย์าบรรณของบริษััท แล้ะมุ่งพัฒนานวัต่กรรมทางเทคืโนโล้ย้์เพื�อสินับนุนให้ผู้เสินอขาย์สิามารถืเสินอขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์
ของบริษััทได้้อย่์างม้ประสิิทธิิภัาพโด้ย์คืรอบคืลุ้มถืึงการแสิด้งข้อมูล้ท้�สิำคัืญของผล้ิต่ภััณฑิ์ในระบบงานขาย์แล้ะเอกสิารเสินอขาย์ท้�คืรบถ้ืวน 
เพื�อประกอบการต่ัด้สิินใจของลู้กคื้า ต่ล้อด้จนการใชี้ภัาษัาท้�ชีัด้เจนแล้ะเข้าใจง่าย์ในการสิื�อสิารกับลู้กคื้า แล้ะย์ึด้มั�นในการให้คืวามสิำคืัญกับ
ผล้ประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของลู้กคื้า นำเสินอสิิ�งท้�เหมาะสิมท้�สิุด้ให้กับลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม แล้ะไม่แสิวงหาประโย์ชีน์จากคืวามไม่รู้ของลู้กคื้า

ปัจจุบันประเทศไทย์ม้อัต่ราการเพิ�มขึ�นของผู้สิูงอาย์ุอย์่างรวด้เร็ว ผู้สิูงอาย์ุจึงเป็นปัจจัย์หนึ�งท้�บริษััทประกันชี้วิต่ให้คืวามสิำคืัญ แล้ะบริษััทใน
ฐานะผูป้ระกอบธิรุกจิประกนัชีว้ติ่แล้ะใหบ้รกิารนาย์หนา้ คืา้ จดั้จำหนา่ย์หล้กัทรพัย์์ท้�เปน็หนว่ย์ล้งทนุ จงึเล้ง็เหน็คืวามสิำคืญักบัล้กูคืา้ท้�มค้ืวามเปราะ
บาง (vulnerable investor) โด้ย์เฉพาะผู้สิูงอาย์ุ บริษััทจึงจัด้ให้ม้แนวปฏิิบัต่ิให้สิอด้คืล้้องกับหล้ักเกณฑิ์สิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริม
การประกอบธุิรกจิประกนัภัยั์ แล้ะสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับหล้กัทรพัย์์แล้ะต่ล้าด้หลั้กทรพัย์์ ท้�มก้ระบวนการพิเศษัในการต่ดิ้ต่อ่โด้ย์บรษิัทัคืำนึง
ถืึงประโย์ชีน์ของลู้กคื้าเป็นสิำคืัญ แล้ะเพื�อให้แน่ใจว่าลู้กคื้าท้�ม้คืวามเปราะบางได้้รับการบริการท้�คืรอบคืลุ้มบริษััทม้กระบวนการ Confirmation call 
กับลู้กคื้าท้�สิมัคืรทำประกันชี้วิต่กับบริษััท แล้ะบริษััทม้กระบวนการให้ลู้กคื้าท้�ม้คืวามเปราะบางสิามารถืแต่่งต่ั�งบุคืคืล้ท้�ไว้วางใจ (Trusted Person) 
หรือผู้รับมอบอำนาจ (Authorized Person) เพื�อร่วมรับฟังการเสินอขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์

ในป ี2563-ปจัจุบนั คืณะกรรมการกำกบัด้แูล้การปฏิิบตั่ติ่อ่ล้กูคืา้ ซึ�งจดั้ต่ั�งโด้ย์คืณะกรรรมการบรษิัทัเปน็การเฉพาะ ได้เ้ริ�มปฏิบิตั่หินา้ท้�ด้า้นการ
กำกับดู้แล้คุืณภัาพการเสินอขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะการบริการของผู้เสินอขาย์ทุกชี่องทาง เพื�อให้การปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าสิอด้คืล้้องกับนโย์บาย์แล้ะหล้ัก
ปฏิิบัต่ิเก้�ย์วกับการปฏิิบัต่ิต่่อลู้กคื้าอย์่างเป็นธิรรม  

184 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ค่วามูมูุ่งมูั�นภายใต่้นโยบายการปัฏิิบัต่ิต่่อลูกค่้าอย่างเปั็นธรรมู

• ลู้กคื้ารู้สิึกไว้วางใจแล้ะเชีื�อมั�นว่าบริษััทให้บริการอย์่างเป็นธิรรม • มุ่งพัฒนาการนำเสินอผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการท้�คืำนึงถืึงผล้
ประโย์ชีน์ของลู้กคื้าเป็นสิำคืัญ

• ให้คืำแนะนำผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะบริการท้�ต่รงคืวามต่้องการแล้ะ
เหมาะสิมกับลู้กคื้า

• มุ่งให้ลู้กคื้าได้้รับบริการอย์่างสิะด้วก แล้ะถืูกต่้องแม่นย์ำ คืวบคืู่
กับการดู้แล้แล้ะแก้ปัญหาอย์่างทันท่วงท้

เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร แล้ะพนักงานได้้ม้สิ่วนร่วมในการรับทราบถืึงจรรย์าบรรณทั�ง 11 ข้อน้� บริษััทได้้จัด้สิ่งคืู่มือจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืคืล้
ขององคื์กรผ่านชี่องทางจด้หมาย์อิเล้็กทรอนิกสิ์ให้ทุกคืนได้้ทบทวนภัาย์ในเด้ือนมกราคืมเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ�งในท้�ผ่านมาพนักงานทุกคืนได้้ม้การ
ทบทวนคืู่มือจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืคืล้ขององค์ืกรคืรบถ้ืวนทุกคืน แล้ะบริษััทได้้เปิด้เผย์คืู่มือจรรย์าบรรณสิำหรับบุคืคืล้ขององค์ืกรบนหน้าเว็บไซต่์
ของบริษััท https://www.bangkoklife.com เพื�อให้ผู้ท้�สินใจสิามารถืเข้ามาศึกษัาได้้ทุกเมื�อ 

8.2	 รายงาน์ผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าท่ั�ของคณะกิรรมกิารตรวิจสอบใน์รอบปีท่ั�ผู่้าน์มา
ดู้ข้อมูล้เพิ�มเต่ิมในแบบ 56-1 one report หน้า 18-19

8.3	 ผู้ลกิารปฏิิบัติหน์�าทั่�ของคณะกิรรมกิารชุุดูย่อย

8.3.1	 คณะกิรรมกิารบริหาร
ในระหว่างปี 2564 คืณะกรรมการบริหารม้การประชีุมรวม 15 คืรั�ง เพื�อพิจารณากล้ยุ์ทธิ์ แผนการด้ำเนินงาน งบประมาณ รวมถึืงกำกับแล้ะ

ต่ดิ้ต่ามผล้การด้ำเนนิงานของบริษัทัในด้า้นต่า่ง ๆ  การพจิารณาอนมุตั่ธิิรุกรรมท้�มค้ืวามสิำคืญัต่ามอำนาจหนา้ท้�ท้�ได้ร้บัมอบหมาย์จากคืณะกรรมการ 
นอกจากน้�ย์งัชีว่ย์พิจารณากล้ั�นกรองเรื�องต่า่ง ๆ  ท้�ม้คืวามสิำคัืญต่อ่กล้ยุ์ทธ์ิการด้ำเนินงาน การจัด้สิรรงบประมาณ แล้ะทรัพย์ากรต่า่ง ๆ  เพื�อนำเสินอ
ต่่อคืณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาอนุมัต่ิ

8.3.2	 คณะกิรรมกิารบริหารควิามเส่�ยง
ดู้ข้อมูล้เพิ�มเต่ิมในแบบ 56-1 one report หน้า 20

8.3.3	 คณะกิรรมกิารสรรหาและพื่ิจารณาค่าตอบแทัน์
ในระหวา่งป ี2564 คืณะกรรมการสิรรหาแล้ะพจิารณาคืา่ต่อบแทนได้ม้ก้ารประชีมุรวม 3 คืรั�ง เพื�อปฏิบัิต่หินา้ท้�ต่ามกฎบตั่รแล้ะขอบเขต่อำนาจ

หน้าท้�ต่ามท้�ได้้รับมอบหมาย์จากคืณะกรรมการบริษััท สิรุปได้้ด้ังน้� 

1. การสิรรหากรรมการบริษััท เพื�อทด้แทนกรรมการท้�คืรบวาระ 

2. การกำหนด้คื่าต่อบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร 

3. จัด้ให้ม้การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของคืณะกรรมการแล้ะคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ในรอบปี ทั�งการประเมินเป็นราย์คืณะโด้ย์รวม แล้ะการ
ประเมินของกรรมการเป็นราย์บุคืคืล้ แล้ะนำเสินอผล้สิรุป เพื�อให้คืณะกรรมการ รวมถืึงคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ใชี้ประโย์ชีน์ในการพัฒนาการ
ปฏิิบัต่ิหน้าท้�

4. พิจารณาคืวามเหมาะสิมของโคืรงสิร้างแล้ะองคื์ประกอบของคืณะกรรมการ รวมถืึงคืวามเหมาะสิมของโคืรงสิร้างคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ภัาย์
ใต่้สิภัาวะแวด้ล้้อมการด้ำเนินธิุรกิจในปัจจุบัน

5. ทบทวน แล้ะปรับปรงุกระบวนการประชุีมคืณะกรรมการ แล้ะการนำเสินอข้อมลู้ของฝ่า่ย์จดั้การ เพื�อเพิ�มประสิทิธิิภัาพแล้ะสินับสินนุการปฏิิบตั่ิ
หน้าท้�ของคืณะกรรมการ

185แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



8.3.4	 คณะกิรรมกิารลงทัุน์
ในระหวา่งป ี2564 คืณะกรรมการล้งทนุม้การประชีุมรวม 12 คืรั�ง ได้ม้้การกำหนด้นโย์บาย์แล้ะแนวทางการล้งทนุ อนมุัต่นิโย์บาย์แล้ะแผนงาน 

กำกับการด้ำเนินงานแล้ะต่ิด้ต่ามผล้การล้งทุน แล้ะกำกับการประกอบธิุรกิจอื�นของบริษััท ให้เป็นไปต่ามกรอบนโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งแล้ะ
กระบวนการบรหิารคืวามเสิ้�ย์งท้�เกดิ้จากการล้งทนุของบรษิัทั โด้ย์พจิารณาปจัจยั์สิำคืญัต่า่ง ๆ  ทั�งในแล้ะต่า่งประเทศท้�อาจสิง่ผล้กระทบต่อ่การล้งทนุ 
รวมทั�งกำหนด้แล้ะปรบัเปล้้�ย์นกล้ย์ทุธ์ิการล้งทนุเพื�อใหส้ิอด้คืล้อ้งแล้ะเหมาะสิมกบัภัาวะต่ล้าด้ท้�เปล้้�ย์นแปล้งไป นอกจากน้�คืณะกรรมการล้งทนุได้้
ม้การพิจารณาอนุมัต่ิการล้งทุนแล้ะ/หรือให้คืวามเห็นชีอบ ในแนวนโย์บาย์ท้�ม้คืวามสิำคืัญต่่อกล้ย์ุทธิ์ขององคื์กรทิศทางการด้ำเนินธิุรกิจ แผนการ
ล้งทุน งบประมาณ แล้ะการจัด้สิรรทรัพย์ากรก่อนนำเสินอให้คืณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัต่ิ 

ทั�งน้� คืณะกรรมการล้งทุนได้้ม้การต่ิด้ต่าม กำกับ แล้ะคืวบคืุมดู้แล้การปฏิิบัต่ิงานเพื�อให้บรรลุ้เป้าหมาย์ของแผนงานแล้ะเป็นไปต่ามกรอบ
นโย์บาย์ท้�ได้้รับการอนุมัต่ิจากคืณะกรรมการบริษััท

8.3.5	 คณะกิรรมกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารทั่�ดู่
ดู้ข้อมูล้เพิ�มเต่ิมในแบบ 56-1 one report หน้า 21-22

8.3.6	 คณะกิรรมกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติงาน์
ในระหว่างปี 2564 คืณะกรรมการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานได้้จัด้ให้ม้การประชีุม 1 คืรั�ง เพื�อประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานของกรรมการผู้จัด้การ

ใหญ่แล้ะรองประธิานกรรมการบริหาร สิำหรับการปฏิิบัต่ิงานงวด้คืรึ�งปีแรก 2564 รวมถึืงพิจารณาทบทวนองค์ืประกอบการประเมินผล้การปฏิิบัต่ิ
งานแบบฟอร์มการประเมินศกัย์ภัาพแล้ะคืวามสิามารถืในการปฏิิบัต่งิานด้า้นต่า่ง ๆ  รวมถึืงกำหนด้เป้าหมาย์ส่ิวนบุคืคืล้แล้ะดั้ชีน้ชี้�วดั้สิำหรับป ี2564

186 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



9.		กิารควิบคุมภายใน์และรายกิารระหวิ่างกิัน์
9.1	 ควิามเห็น์ของคณะกิรรมกิารต่อกิารควิบคุมภายใน์

การคืวบคืุมภัาย์ใน ซึ�งเป็นกล้ไกสิำคืัญต่่อการป้องกัน บริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งหรือคืวามเสิ้ย์หาย์ต่่าง ๆ ท้�อาจเกิด้ขึ�นกับบริษััทแล้ะผู้ม้สิ่วนได้้
เสิ้ย์จึงจัด้ให้ม้ระบบการคืวบคุืมภัาย์ในท้�รัด้กุมเหมาะสิมแล้ะม้ประสิิทธิิภัาพ เพื�อให้เกิด้คืวามมั�นใจอย่์างสิมเหตุ่สิมผล้ว่าการด้ำเนินงานของบริษััท
สิามารถืบรรลุ้วัต่ถืุประสิงคื์

คืณะกรรมการบริษััทแล้ะคืณะกรรมการต่รวจสิอบได้้สิอบทานคืวามเพ้ย์งพอของระบบการคืวบคืุมภัาย์ในซึ�งประย์ุกต่์ใชี้ต่ามกรอบแนวการ
คืวบคืมุภัาย์ในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ�งประกอบด้ว้ย์ 5 องคืป์ระกอบ 
ด้ังน้�

1.	 สภาพื่แวิดูล�อมของกิารควิบคุม
คืณะกรรมการบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) ให้คืวามสิำคัืญถึืงการม้สิภัาพแวด้ล้้อมของการคืวบคุืมภัาย์ในท้�ด้้ ได้้ร่วมกับฝ่่าย์

บริหารทุกระด้ับสิร้าง Tone at the Top ท้�แสิด้งถืึงการให้คืวามสิำคืัญต่่อคืุณคื่าคืวามซื�อต่รงแล้ะจริย์ธิรรมในการประกอบธิุรกิจประกันชี้วิต่ ย์ึด้หล้ัก
การให้บริการอย์่างเป็นธิรรม (Fair Market Conduct) ม้โคืรงสิร้างองคื์กรท้�เอื�ออำนวย์ให้ระบบการคืวบคืุมภัาย์ในด้ำเนินไปได้้ต่ามท้�มุ่งหวังอย์่าง
ชีัด้เจนแล้ะเป็นรูปธิรรม ม้นโย์บาย์แล้ะวิธ้ิการปฏิิบัต่ิด้้านบุคืล้ากรท้�ชีัด้เจน ให้คืวามสิำคืัญกับการพัฒนาพนักงาน ต่ามคื่านิย์มขององคื์กรในเรื�อง 
“การพัฒนาต่น” ท้�ย์ึด้หล้ักว่าบุคืคืล้จะต่้องม้การเร้ย์นรู้อย์่างสิม�ำเสิมอ การประเมินผล้การปฏิิบัต่ิงานพิจารณาจากต่ัวชี้�วัด้ผล้การด้ำเนินงานหล้ัก 
หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถืึงม้แผนแล้ะกระบวนการสิรรหาผู้สิืบทอด้ต่ำแหน่งท้�สิำคืัญ (Succession Plan)

2.	 กิารประเมิน์ควิามเส่�ยง
บริษััทม้นโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�จัด้ทำเป็นล้าย์ล้ักษัณ์อักษัร อนุมัต่ิโด้ย์คืณะกรรมการบริษััท แล้ะแต่่งต่ั�งคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

เพื�อพจิารณากล้ั�นกรอง กำหนด้กรอบแล้ะขอบเขต่การบรหิารคืวามเสิ้�ย์ง มก้ารสิื�อสิารนโย์บาย์ใหท้ราบทั�วทั�งองคืก์ร มค้ืูม่อืการบรหิารคืวามเสิ้�ย์งเปน็
แนวทางในการปฏิิบตั่งิาน รวมทั�งกำหนด้ใหพ้นักงานมก้ารอบรมแล้ะสิอบวดั้คืวามรูเ้พื�อใหเ้ขา้ใจถืงึคืวามเสิ้�ย์งท้�เก้�ย์วขอ้งภัาย์ในบรษิัทั มก้ารกำหนด้
ระด้ับคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับได้้ต่ามแนวทางมาต่รฐานสิากล้ Enterprise Risk Management (ERM) แล้ะ Own Risk and Solvency (ORSA) บริษััท
ย์ังกำหนด้วิธิ้การด้ำเนินการเพื�อต่อบสินองต่่อเหตุ่การณ์ไม่คืาด้คืิด้ จนถืึงอุบัต่ิภััย์ร้าย์แรงเพื�อไม่ให้การปฏิิบัต่ิงานหย์ุด้ชีะงักต่ิด้ต่่อกันเป็นเวล้านาน 
(Disruption) โด้ย์บริษัทัได้รั้บการรบัรองต่ามมาต่รฐานระบบการบริหารจดั้การคืวามต่อ่เนื�องทางธุิรกจิ ISO 22301 Business Continuity Manage-
ment System (BCMS) นอกจากนั�น บริษััทม้กระบวนการประเมินโอกาสิท้�จะเกิด้ทุจริต่เพื�อให้ม้การจัด้การต่่อการทำทุจริต่คืรอบคืลุ้มทุกรูปแบบทั�ง
ภัาย์ในแล้ะภัาย์นอกองคื์กร รวมทั�งการต่่อต่้านการทุจริต่คือร์รัปชีั�นแล้ะด้้านการป้องกันแล้ะปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)

3.	 กิิจกิรรมกิารควิบคุม
บริษััทม้นโย์บาย์เก้�ย์วกับการคืวบคืุมภัาย์ในท้�ต่้องคืรอบคืลุ้มกิจกรรมทางการเงินแล้ะกิจกรรมหล้ัก อันได้้แก่ การพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันภััย์ 

การกำหนด้เบ้�ย์ประกันภััย์ การเสินอขาย์ การเก็บเบ้�ย์ประกันภััย์ การพิจารณารับประกันภััย์ การจัด้การคื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะผล้ประโย์ชีน์ต่าม
กรมธิรรม์ประกันภััย์ การประกันภััย์ต่่อ การล้งทุนประกอบธิุรกิจอื�น การบริหารสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิิน แล้ะการใชี้บริการจากบุคืคืล้ภัาย์นอกของบริษััท
ประกันภััย์ กำหนด้ให้ม้กระบวนการคืวบคืุมภัาย์ในท้�ชีัด้เจน เชีื�อมโย์งอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพเพ้ย์งพอเหมาะสิมสิอด้คืล้้องกับระด้ับคืวามเสิ้�ย์งท้�บริษััท
ย์อมรับได้้ ทั�งน้� บริษััทกำหนด้มาต่รการท้�เก้�ย์วข้องกับการคืวบคุืมทั�วไปด้้านเทคืโนโล้ย้์ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบเทคืโนโล้ย้์แล้ะสิารสินเทศของบริษััท
พรอ้มใชีง้านได้ต้่ล้อด้เวล้า ปล้อด้ภัยั์จากการเขา้ถืงึของผูท้้�ไมเ่ก้�ย์วข้อง แล้ะสินบัสินนุการบรรล้วุตั่ถืปุระสิงคื ์ซึ�งทำใหบ้รษิัทัได้ร้บัการประกาศรบัรอง
ระบบมาต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื�อง การจัด้การคืวามมั�นคืงปล้อด้ภััย์สิารสินเทศ (Information Security Management System (ISMS))

4.	 ข�อมูลสารสน์เทัศและกิารส่�อสาร
บริษััทม้ระบบสิารสินเทศแล้ะการสิื�อสิารข้อมูล้เพื�อใชี้ในการวิเคืราะห์เพื�อการต่ัด้สิินใจได้้อย์่างเพ้ย์งพอ ถืูกต่้อง แล้ะทันเวล้า ในการจัด้ประชีุม 

ม้ส่ิงมอบหนังสืิอนัด้ประชุีมแล้ะเอกสิารประกอบการประชุีมท้�ระบุข้อมูล้สิำคัืญ แล้ะจำเป็นต่่อการพิจารณาตั่ด้สิินใจ บริษััทม้นโย์บาย์การเปิด้เผย์
ข้อมูล้แล้ะระเบ้ย์บปฏิิบัต่ิเรื�องการใช้ีข้อมูล้ภัาย์ในแล้ะการซื�อขาย์หลั้กทรัพย์์ โด้ย์ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร แล้ะพนักงาน นำข้อมูล้ภัาย์ในไปใช้ีเพื�อ
ประโย์ชีน์สิ่วนต่น รวมทั�งการซื�อขาย์หล้ักทรัพย์์ บริษััทม้ช่ีองทางการสิื�อสิารพิเศษั (Whistle-blower Hotline) ให้บุคืคืล้ภัาย์ในหรือภัาย์นอกบริษััท
แจ้งเรื�องเก้�ย์วกับการฉ้อฉล้ ทุจริต่ การกระทำท้�ฝ่่าฝ่้นไม่ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์ ระเบ้ย์บข้อบังคืับ หรือราย์งานทางการเงินไม่ถืูกต่้อง แล้ะบริษััทม้ศูนย์์
รับเรื�องร้องเร้ย์นสิำหรับผู้ท้�ต่้องการแจ้งข้อบกพร่อง แล้ะปัญหาการรับบริการ  โด้ย์ข้อมูล้การต่ิด้ต่่อได้้นำแสิด้งบนเว็บไซต่์ของบริษััท

187แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



5.	 กิารติดูตามประเมิน์ผู้ล
บรษิัทัมก้ารจัด้ทำราย์งานการด้ำเนินงานแล้ะพิจารณาเปร้ย์บเทย้์บผล้การด้ำเนินงานกับเป้าหมาย์ท้�กำหนด้ไว้ มก้ารนำเสินอให้คืณะกรรมการ

ชีุด้ย์่อย์แล้ะคืณะกรรมการบริษััทได้้พิจารณาอย์่างสิม�ำเสิมอ ทั�งน้�กระบวนการต่ิด้ต่ามของบริษััทเป็นไปต่ามมาต่รฐานการกำกับด้ิจการท้�ด้้ ไม่ว่าจะ
เปน็การราย์งานสิิ�งผดิ้ปกต่ติ่อ่ผูบ้งัคืบับญัชีา การต่ดิ้ต่ามการด้ำเนนิงานโด้ย์ผูบ้รหิาร การสิอบทานจากสิำนกักำกบัการปฏิิบตั่งิาน แล้ะการต่รวจสิอบ
แล้ะต่ิด้ต่ามจากผู้ต่รวจสิอบภัาย์ใน เพื�อให้มั�นใจได้้ว่าระบบการคืวบคืุมภัาย์ในของบริษััทย์ังด้ำเนินไปอย์่างม้ประสิิทธิิผล้ ทั�งน้�คืณะกรรมการต่รวจ
สิอบได้้รับราย์งานผล้การประเมินการคืวบคุืมภัาย์ในแล้ะข้อเสินอแนะต่่างๆ ท้�ม้นัย์สิำคัืญจากฝ่่าย์ต่รวจสิอบภัาย์ในแล้ะผู้สิอบบัญชี้เป็นประจำทุก
ไต่รมาสิ รวมทั�งการปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑ์ิแล้ะกฎหมาย์ อ้กทั�ง บริษััทม้กระบวนการกำกับดู้แล้แล้ะติ่ด้ต่ามการประเมินคืวามเสิ้�ย์งแล้ะการบริหาร
คืวามเสิ้�ย์ง การกำหนด้สิัญญาณเต่ือนภััย์ท้�ด้ำเนินการโด้ย์ฝ่่าย์บริหารคืวามเสิ้�ย์ง

ในการประชุีมคืณะกรรมการบริษัทัคืรั�งท้� 1/2565 เมื�อวนัท้� 25 กมุภัาพนัธิ ์2565 คืณะกรรมการบริษัทัได้ป้ระเมินระบบการคืวบคุืมภัาย์ใน ประจำ
ปี 2564 จากราย์งานผล้การประเมินท้�ผ่านการสิอบทานจากคืณะกรรมการต่รวจสิอบแล้้วม้คืวามเห็นว่าระบบการคืวบคืุมภัาย์ในม้คืวามเพ้ย์งพอ
แล้ะเหมาะสิม โด้ย์บรษิัทัจดั้ใหม้บ้คุืล้ากรอย่์างเพ้ย์งพอท้�จะด้ำเนินการต่ามระบบได้อ้ย่์างมป้ระสิทิธิิภัาพ สิามารถืป้องกนัทรพัย์์สินิจากการนำไปใชี้
โด้ย์มิชีอบหรือโด้ย์ไมม่อ้ำนาจ ต่ล้อด้จนการทำธิรุกรรมกับบุคืคืล้ท้�อาจมค้ืวามขัด้แย้์งแล้ะบคุืคืล้ท้�เก้�ย์วโย์งได้เ้ปน็ไปในล้กัษัณะเด้ย้์วกนักับการด้ำเนนิ
การกับธิุรกิจอื�นทั�วไป เพื�อมิให้เกิด้คืวามขัด้แย์้งทางผล้ประโย์ชีน์

9.2	รายกิารระหวิ่างกิัน์

9.2.1	ลักิษัณะของรายกิารระหวิ่างกิัน์
บรษิัทัแล้ะบรษิัทัย์อ่ย์มบ้างราย์การธิรุกจิกบักจิการท้�เก้�ย์วขอ้งกนั ซึ�งเก้�ย์วขอ้งกนัโด้ย์การถืือหุ้น หรอืการมผู้ถื้ือหุ้นแล้ะ/หรอืมก้รรมการบางสิว่น

ร่วมกัน พิจารณาคืวามสัิมพันธิ์ระหว่างบุคืคืล้หรือกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันนั�น บริษััทคืำนึงถืึงเนื�อหาของคืวามสัิมพันธิ์ท้�แท้จริงมากกว่าท้�เป็นไปต่าม 
รูปแบบของกฎหมาย์ หรือสิัญญาท้�กำหนด้ให้เป็นราย์การสิ่วนใหญ่ด้ังกล้่าว เป็นไปต่ามเงื�อนไขท้�เป็นปกต่ิของธิุรกิจแล้ะเป็นไปต่ามราคืาท้�คืิด้ใน
อัต่ราทั�วไป ซึ�งได้้ม้การเปิด้เผย์ ราย์การระหว่างกันไว้ในหมาย์เหตุ่ประกอบงบการเงินปี 2564 ข้อท้� 33 บริษััทขอแจ้งราย์ล้ะเอ้ย์ด้ราย์การระหว่างกัน
ท้�ม้นัย์สิำคืัญเพิ�มเต่ิม ด้ังน้�

ตารางรายกิารกิับกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์	ณ	31	ธัน์วิาคม	2564	ม่ดูังน์่้

กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับ

บริษััทั
ประเภทักิิจกิาร ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	63

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	64

เหตุผู้ลและควิามจำาเป็น์ของ
กิารทัำารายกิาร

1. บริษััท ธินาคืาร
กรุงเทพ จำกัด้ 
(มหาชีน)   
(“ธินาคืาร”)
เป็นผู้ถืือหุ้นของบริษััท
ร้อย์ล้ะ 7.61
กลุ้่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น
ในบริษััทร้อย์ล้ะ 28.72

สิถืาบันการเงิน 1. บริษััทล้งทุนในหุ้นสิามัญของธินาคืาร
เพื�อการล้งทุนสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

2,027,061,000 2,004,292,400 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

2. บริษััทม้เงินล้งทุนในหุ้นกู้ของธินาคืาร
เพื�อการล้งทุนสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

4,628,354,628    4,624,542,077                  - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

3. บริษััทม้การต่กล้งแต่่งต่ั�งธินาคืารเป็น
นาย์หน้าประกันชี้วิต่ต่ามสิัญญานาย์หน้า
ประกันชี้วิต่ โด้ย์จ่าย์คื่าต่อบแทนให้
ธินาคืาร

   954,221,037    835,331,197 - เป็นไปภัาย์ใต่้สิัญญาข้อ
ต่กล้งคืวามร่วมมือโคืรงการ
ชี่องทางการจำหน่าย์ Ban-
cassurance ซึ�งการจ่าย์ค่ืา
บำเหน็จด้ังกล้่าว โด้ย์รวม
แบบประกันยั์งคืงม้ Profit 
Margin (กำไรเท้ย์บกับเบ้�ย์
ประกันภััย์รับ)ในประมาณ
เด้้ย์วกับแบบประกันท้�ขาย์
ผ่านช่ีองทางต่ัวแทนประกัน
ชี้วิต่

4. บริษััทม้เงินฝ่ากท้�ธินาคืาร ณ สิิ�นงวด้ 3,185,295,178 1,380,539,832 - เป็นราย์การค้ืาปกต่ิ แล้ะ
เปน็อตั่ราเด้ย้์วกนักบัท้�คืดิ้กับ
ลู้กคื้าทั�วไป
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กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับ

บริษััทั
ประเภทักิิจกิาร ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	63

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	64

เหตุผู้ลและควิามจำาเป็น์ของ
กิารทัำารายกิาร

5. บริษััทม้การใชี้บริการธิุรกรรมทางการ
เงินปกต่ิผ่านทางธินาคืาร เชี่น การรับ
ชีำระเบ้�ย์ประกันทางเคืาน์เต่อร์ธินาคืาร 
ทาง Internet Trading ทางบัต่รเคืรด้ิต่
ของธินาคืาร การหักบัญชี้เงินฝ่าก
อัต่โนมัต่ิ การเคืล้้ย์ริ�งเชี็คื ม้การจ่าย์ 
คื่าธิรรมเน้ย์มแก่ธินาคืารรวม

   175,238,742    188,078,474 - เป็นราย์การค้ืาปกต่ิ แล้ะ
เปน็อตั่ราเด้ย้์วกนักบัท้�คืดิ้กับ
ลู้กคื้าทั�วไป

6. บริษััททำสิัญญาซื�อขาย์ล้่วงหน้าแล้ะ
อัต่ราแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศม้
มูล้คื่าพันธิะสิัญญาสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

96,268,192 (160,438,534) - เป็นการทำสิัญญาแล้ก
เปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศ
แล้ะอัต่ราด้อกเบ้�ย์ล้่วงหน้า
เพื�อป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง จาก
การผันผวนของอัต่ราด้อกเบ้�ย์
แล้ะอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นของเงนิ
ล้งทุนในต่่างประเทศซึ�งเป็น
ไปต่ามปกต่ิทางการคื้าของ
ธิุรกิจประกันชี้วิต่

2. บริษััท กรุงเทพ
ประกันภััย์ จำกัด้ 
(มหาชีน)
(“กรุงเทพประกันภััย์”)
เป็นผู้ถืือหุ้นของบริษััท
ร้อย์ล้ะ 4.60
แล้ะม้กรรมการบาง
สิ่วนร่วมกัน

ประกันภััย์ 7. บริษััทม้การล้งทุนในหุ้นสิามัญของ
กรุงเทพประกันภััย์เพื�อการล้งทุนสิุทธิิ ณ 
สิิ�นงวด้

นอกจากน้�ย์ังม้ธิุรกรรมอื�นๆ ร่วมกันซึ�ง
เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจแล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป เชี่น การทำประกัน
ชี้วิต่กลุ้่ม การทำประกันภััย์ อาคืารแล้ะ
สิิ�งปลู้กสิร้าง แล้ะบริษััท บ้แอล้เอ  
อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ ซึ�งเป็นบริษััท
ย์่อย์ของบริษััท ทำสิัญญาเป็นนาย์หน้า
ประกันวินาศภััย์กับกรุงเทพประกันภััย์ 
เป็นต่้น

   679,838,500    561,685,120 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

3. บริษััท สิรชีัย์วิวัฒน์ 
จำกัด้ 
(“สิรชีัย์วิวัฒน์”)
ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนเป็น
กรรมการ
- กลุ้่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น
บริษััทร้อย์ล้ะ 28.72

พัฒนา
อสิังหาริมทรัพย์์

8. บริษััทให้สิินเชีื�อโด้ย์ม้หล้ักทรัพย์์
จำนองเป็นประกันแก่สิรชีัย์วิวัฒน์โด้ย์ม้
เงินให้กู้ย์ืมคืงคื้าง

   151,185,132    134,705,345 - เป็นปกต่ิทางการคื้าแล้ะ
เป็นอัต่ราเด้้ย์วกับท้�คืิด้ให้กับ
ลู้กคื้าทั�วไป

4. บริษััท โรงพย์าบาล้
บำรุงราษัฎร์ 
จำกัด้(มหาชีน)  
(“บำรุงราษัฎร์”)
ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วน 
ร่วมกัน
- กลุ้่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น
บริษััท ร้อย์ล้ะ 28.72

การแพทย์์ 9. บริษััทม้การล้งทุนในหุ้นสิามัญของ
บำรุงราษัฎร์เพื�อการล้งทุนสิุทธิิ ณ  
สิิ�นงวด้

1,164,096,000 1,410,733,200 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

189แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับ

บริษััทั
ประเภทักิิจกิาร ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	63

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	64

เหตุผู้ลและควิามจำาเป็น์ของ
กิารทัำารายกิาร

10. บริษััทม้เงินล้งทุนในหุ้นกู้ของ
บำรุงราษัฎร์สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

 นอกจากน้�ย์ังม้ธิุรกรรมอื�นๆ ร่วมกันซึ�ง
เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจแล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป เชี่น การเร้ย์กคื่า
สิินไหมทด้แทนต่ามท้�ผู้เอาประกันของ
บริษััทมาใชี้บริการจากทางบำรุงราษัฎร์ 
รวมถืึงการทำประกันชี้วิต่กลุ้่มกับทาง
บริษััท เป็นต่้น

  455,000,000                       - - เป็นการล้งทุนของบริษััทซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

5. บริษััท น�ำต่าล้
ราชีบุร้ จำกัด้
(“น�ำต่าล้ราชีบุร้”)
(ถืือเป็นกิจการท้�
เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 
31 ตุ่ล้าคืม 2563 
เนื�องจากม้กรรมการ
บางสิ่วนร่วมกัน)
- นาย์สิุนทร  
อรุณานนท์ชีัย์

อุต่สิาหกรรม 11. บริษััทม้การเชี่าอาคืารเอสิ แอนด้์ เอ 
จากน�ำต่าล้ราชีบุร้พื�นท้�ท้�สิำนักงาน 
1,428.60 ต่ร.ม. ม้คื่าเชี่าแล้ะคื่าบริการ
รวม

 ทั�งน้� สิัญญาเชี่าสิิ�นสิุด้ในสิิ�นเด้ือน 
ต่.คื. พ.ศ. 2563 เนื�องจากปิด้สิำนักงาน
สิาขาสิ้ล้ม

       7,308,795                       -
  

- เป็นการเชี่าสิำหรับสิาขา
สิ้ล้ม โด้ย์อัต่ราค่ืาเช่ีาแล้ะค่ืา
บรกิารเป็นอัต่ราเด้ย้์วกบัท้�คืดิ้
กับลู้กคื้าทั�วไป

6. บริษััท นาราย์ณ์
ร่วมพิพัฒน์ จำกัด้                    
(“นาราย์ณ์ร่วม
พิพัฒน์”)
(ถืือเป็นกิจการท้�
เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 
30 พฤศจิกาย์น 2563 
เนื�องจากม้ถืือหุ้นโด้ย์
บุคืคืล้ท้�เก้�ย์วข้องกับ 
ผู้ถืือหุ้นราย์ใหญ่ของ
บริษััท)
- กลุ้่มโสิภัณพนิชีถืือ
หุ้นบริษััทร้อย์ล้ะ 28.72

พัฒนา
อสิังหาริมทรัพย์์

12. บริษััทม้การเชี่าพื�นท้�อาคืารสิำนักงาน
ใหญ่จากนาราย์ณ์ร่วมพิพัฒน์พื�นท้�รวม 
11,766.24 ต่ร.ม. ม้คื่าเชี่าแล้ะคื่าบริการ 
รวมทั�งสิิ�น

 ทั�งน้� สิัญญาเชี่าคืรบอาย์ุในสิิ�นเด้ือน
พ.ย์. พ.ศ. 2563

46,697,714  - - เป็นการเชี่าพื�นท้�สิำหรับ
สิำนักงานใหญ่ โด้ย์การจ่าย์
คื่าเชี่าล้่วงหน้า 25 ปี บริษััท
ได้้รับประโย์ชีน์หากเปร้ย์บ
เท้ย์บกับการไม่จ่าย์ค่ืาเช่ีา
ล้่วงหน้าแต่่นำเงินไปหาผล้
ประโย์ชีน์ (ในปี 2538 จะม้
อั ต่ ร า ด้ อ ก เ บ้� ย์ เ งิ น ฝ่ า ก
ป ร ะ จ ำ 1  ปี ข อ ง ธิ น า คื า ร
พาณิชีย์์รอ้ย์ล้ะ11) เพื�อนำมา
จา่ย์คืา่เช่ีาในราคืาปกต่ทิั�วไป
ซึ�งจะจ่าย์คื่าเชี่าได้้ประมาณ 
7 ปีเท่านั�น นอกจากน้�หาก
เปร้ย์บเท้ย์บกับอัต่รากับ
อาคืารบริเวณใกล้้เคื้ย์งจะ
เห็นได้้ว่าม้ราคืาต่�ำกว่าราคืา
ต่ล้าด้ในบริเวณใกล้้เคื้ย์ง

7. บริษััท ทริสิ 
คือร์ปอเรชีั�น จำกัด้ 
(“ทริสิ”)
ม้กรรมการบางสิ่วน
ร่วมกัน
- นาย์ศิริ การเจริญด้้

ธิุรกิจบริการ 13. บริษััทม้การล้งทุนในหุ้นสิามัญของ
ทริสิสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

       5,972,570        6,340,000 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

190 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับ

บริษััทั
ประเภทักิิจกิาร ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	63

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	64

เหตุผู้ลและควิามจำาเป็น์ของ
กิารทัำารายกิาร

8. บริษััท ย์ูเน้�ย์น 
อุต่สิาหกรรม
สิิ�งทอ จำกัด้ (มหาชีน)
(“ย์ูเน้�ย์นอุต่สิาหกรรม”) 
ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วม
กัน

อุต่สิาหกรรม 14. บริษััทม้การล้งทุนในหุ้นบุริมสิิทธิิของ
ย์ูเน้�ย์นอุต่สิาหกรรมสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

         255,051 620,958 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

15. ย์ูเน้�ย์นอุต่สิาหกรรมม้การทำประกัน
ชี้วิต่กลุ้่มกับทางบริษััท โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกัน
ชี้วิต่กลุ้่มรวม

         249,771 113,950 - เป็นปกต่ิทางการคื้าของ
การรับประกันชี้วิต่ แล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป

9. บริษััท อินโด้รามา 
เวนเจอร์สิ จำกัด้ 
(มหาชีน)
(“อนิโด้รามา เวนเจอร์สิ”)
ม้กรรมการบางสิ่วน
ร่วมกัน
- นาย์ศิริ การเจริญด้้

ปิโต่รเคืม้
แล้ะเคืม้ภััณฑิ์

16. บริษััทม้เงินล้งทุนในหุ้นสิามัญของอิน
โด้รามา เวนเจอร์สิ สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

    52,949,400     26,961,000 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

17. บริษััทม้เงินล้งทุนในหุ้นกู้ของอินโด้
รามา เวนเจอร์สิ สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

2,490,000,000
                  

3,110,000,000 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

10. บริษััท อาเซ้ย์คืล้ัง
สิินคื้า จำกัด้
  (“อาเซ้ย์คืล้ังสิินคื้า”)
ถืือหุ้นโด้ย์ผู้ถืือหุ้นราย์
ใหญ่ของบริษััท
- กลุ้่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น
บริษััทร้อย์ล้ะ 28.72

ให้เชี่าทรัพย์์สิิน 18. บริษััทใชี้บริการเก็บรักษัาเอกสิารกับ
อาเซ้ย์คืล้ังสิินคื้า
ม้คื่าธิรรมเน้ย์มเก็บรักษัาเอกสิาร

       3,993,071        3,798,276 - เปน็คืา่บรกิารรับฝ่ากกล่้อง
เอกสิาร  ซึ� ง เป็นอัต่ราคื่ า
บริการเด้้ย์วกับท้�คืิด้ให้กับ
ลู้กคื้าทั�วไป

11. บริษััท เอก-ชีัย์ ด้ิสิทริ
บิวชีั�น ซิสิเทม จำกัด้ 
(“เทสิโก้โล้ต่ัสิ”)
(ถืือเป็นกิจการท้�
เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 
30 มิถืุนาย์น 2563 
เนื�องจากม้กรรมการบาง
สิ่วนร่วมกัน)
-นาย์สุินทร อรณุานนท์ชียั์

พาณิชีย์์ 19. บริษััทม้เงินล้งทุนในหน่วย์ล้งทุนของ
เทสิโก้โล้ต่ัสิสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

 นอกจากน้�ย์ังม้ธิุรกรรมอื�นๆ ร่วมกันซึ�ง
เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจแล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป เชี่น การใชี้บริการรับ
ฝ่าก ชีำระคื่าเบ้�ย์ประกันภััย์กับเทสิโก้
โล้ต่ัสิ แล้ะการซื�อบัต่รของขวัญกับทาง 
เทสิโก้โล้ต่ัสิ เป็นต่้น

2,186,273,360                       - - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่ แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

12. บริษััท ไฟน์ เม็ททัล้ 
เทคืโนโล้ย์้สิ์ 
จำกัด้(มหาชีน)  
ม้กรรมการบางสิ่วน
ร่วมกัน
- นาย์ชีัย์  โสิภัณพนิชี   

อุต่สิาหกรรม 20. ไฟน์ เม็ททัล้ เทคืโนโล้ย์้สิ์ ม้การทำ
ประกันชี้วิต่กลุ้่มกับทางบริษััทโด้ย์ม้เบ้�ย์
ประกันชี้วิต่กลุ้่มรวม

          501,965 - - เป็นปกต่ิทางการคื้าของ
การรับประกันชี้วิต่ แล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป

13. บริษััท ไทย์ร้ประกัน
ชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)
(“ไทย์ร้ประกันชี้วิต่”)
ม้กรรมการบางสิ่วน
ร่วมกัน
- นางคืมคืาย์ ธูิสิรานนท์ 

ประกันภััย์ 21. บริษััทม้การทำสิัญญาการประกันชี้วิต่
ต่่อกับไทย์ร้ประกันชี้วิต่ โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกัน
จ่าย์

517,992,636    923,556,905   - เป็นปกต่ิทางการคื้าของ
การรับประกันช้ีวิต่ต่่อ แล้ะ
เป็นราคืาในอัต่ราทั�วไป

191แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับ

บริษััทั
ประเภทักิิจกิาร ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	63

สำาหรับปี	
ส่้น์สุดู

31	ธ.ค.	64

เหตุผู้ลและควิามจำาเป็น์ของ
กิารทัำารายกิาร

14. บริษััทหล้ักทรัพย์์ 
บัวหล้วง จำกัด้ 
(มหาชีน)
(“หล้ักทรัพย์์บัวหล้วง”)
บริษััทย์่อย์ของผู้ถืือหุ้น
ราย์ใหญ่ของบริษััท
- ธินาคืารกรุงเทพถืือ
หุ้นในบริษััทร้อย์ล้ะ 
7.61

หล้ักทรัพย์์ 22. หล้ักทรัพย์์บัวหล้วงม้การทำประกัน
ชี้วิต่กลุ้่มกับทางบริษััท
โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกันชี้วิต่กลุ้่มรวม

        918,262       1,084,174 -  เป็นปกต่ิทางการคื้าของ
การรับประกันชี้วิต่ แล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป

15. บริษััทหล้ักทรัพย์์
จัด้การกองทุนรวม 
บัวหล้วงจำกัด้  (“บล้จ.
บัวหล้วง”)
ม้ผู้ถืือหุ้นแล้ะกรรมการ
บางสิ่วนร่วมกัน
-นาย์โชีน  โสิภัณพนิชี  

จัด้การกองทุน 23. บริษััทม้การล้งทุนในหุ้นสิามัญ 
ของบล้จ. บัวหล้วงสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

 นอกจากน้�ย์ังม้ธิุรกรรมอื�นๆ ร่วมกันซึ�ง
เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจแล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป เชี่น การทำสิัญญา
เป็นผู้สินับสินุนการขาย์หรือรับซื�อคืืน
หน่วย์ล้งทุนกับ บล้จ.บัวหล้วง แล้ะการว่า
จ้าง บล้จ.บัวหล้วง บริหารจัด้การกองทุน 
เป็นต่้น

1,058,353,794 1,058,353,794 - เปน็การล้งทนุของบรษิัทัซึ�ง
เปน็ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกิจ
ประกันชี้วิต่แล้ะเป็นราคืาใน
อัต่ราทั�วไป

16. บริษััทไอ-ได้เร็คืท์ 
ไล้ฟ์ อินชีัวรันสิ์ 
โบรกเกอร์จำกัด้ (ไอ-ได้
เร็คืท์)
ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วม
กัน

นาย์หน้า
ประกันชี้วิต่

24. บริษััทม้การว่าจ้างไอ-ได้เร็คืท์เพื�อให้
บริการศูนย์์บริการทางโทรศัพท์ โด้ย์
บริษััทจ่าย์คื่าบริการ

    1,275,440       1,916,370 - ค่ื า บ ริ ก า ร เ ป็ น ไ ป ต่ า ม
เงื�อนไขสัิญญา ซึ�งเป็นราคืา
ในอัต่ราท้�คืิด้กับลู้กคื้าทั�วไป

25. บริษััทม้การต่กล้งแต่่งต่ั�งไอ-ได้เร็คืท์
เป็นนาย์หน้าประกันชี้วิต่ต่ามสิัญญานาย์
หน้าประกันชี้วิต่ โด้ย์จ่าย์คื่าจ้างแล้ะคื่า
บำเหน็จให้แก่ไอ-ได้เร็คืท์รวม

16,695,387 16,851,600 - เปน็ไปต่ามเงื�อนไขสัิญญา 
แล้ะเป็นราคืาในอัต่ราทั�วไป

17. บริษััท บางปะอิน 
กอล้์ฟ จำกัด้
ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วม
กัน 

ธิุรกิจสินามกอล้์ฟ 26. บริษััทสิมัคืรสิมาชีิกสินามกอล้์ฟแบบ 
Corporate Membership ราย์ 5 ปี โด้ย์ม้
คื่าธิรรมเน้ย์มราย์ปีจ่าย์ล้่วงหน้า

                   - 2,603,333 - เปน็ไปต่ามเงื�อนไขสัิญญา 
แล้ะเป็นราคืาในอัต่ราทั�วไป

18. กรรมการบริษััท, 
กรรมการผู้จัด้การใหญ่
แล้ะผู้ด้ำรงต่ำแหน่ง
ระด้ับบริหาร 4 ราย์แรก

- 27. กรรมการแล้ะผู้บริหารซื�อกรมธิรรม์
ประกันชี้วิต่ท้�ออกโด้ย์บริษััท ม้เบ้�ย์ประกัน
ชี้วิต่

5,459,765 9,192,020 - เป็นปกต่ิทางการคื้าของ
การรับประกันชี้วิต่แล้ะเป็น
ราคืาในอัต่ราทั�วไป
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9.2.2 ควิามจำาเป็น์และควิามสมเหตุสมผู้ลของรายกิารระหวิ่างกิัน์
ราย์การระหว่างกันท้�เกดิ้ขึ�นนั�น เพื�อชีว่ย์สินับสินุนการด้ำเนินงานของบริษัทั เป็นการรักษัาแล้ะขย์าย์ฐานลู้กคืา้ของบริษัทั รวมทั�งชีว่ย์เสิริมสิรา้ง

ธิุรกิจของบริษััทให้ม้คืวามเจริญก้าวหน้าอย์่างมั�นคืง ซึ�งได้้ผ่านการสิอบทานจากคืณะกรรมการต่รวจสิอบ เพื�อให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ ข้อกำหนด้ท้�
เก้�ย์วข้อง แล้ะเป็นไปด้้วย์คืวามเป็นธิรรม เพื�อผล้ประโย์ชีน์ของบริษััทเป็นสิำคืัญ เชี่นเด้้ย์วกับท้�ทำกับบุคืคืล้ภัาย์นอกทั�วไปด้้วย์ราคืาท้�สิมเหตุ่สิมผล้ 
รวมถืึงม้การเปิด้เผย์ข้อมูล้อย์่างเพ้ย์งพอ ถืูกต่้องแล้ะคืรบถื้วน

9.2.3 ขั้น์ตอน์กิารอน์ุมัติกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์
บริษััทม้ระบบการคืวบคุืมภัาย์ในหล้าย์ระดั้บต่ามลั้กษัณะของราย์การ ม้การต่รวจสิอบการปฏิิบัต่ิงานให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ ระเบ้ย์บ แล้ะ

นโย์บาย์ในการด้ำเนินธุิรกิจท้�บริษััทด้ำเนินการกับกิจการอื�นทั�วไป เพื�อมิให้เกิด้คืวามขัด้แย้์งทางผล้ประโย์ชีน์ในการทำราย์การระหว่างกัน คืณะ
กรรมการบริษััทได้้กำหนด้นโย์บาย์เพื�อให้การพิจารณาอนุมัต่ิธิุรกรรมคืำนึงถึืงประโย์ชีน์สิูงสุิด้ของบริษััทเป็นสิำคืัญ ถืือเสิมือนเป็นราย์การท้�กระทำ
กับบุคืคืล้ภัาย์นอก แล้ะกระทำโด้ย์ผู้ท้�ไม่ม้ส่ิวนได้้เสิ้ย์ในธิุรกรรมนั�น ทั�งน้�ได้้อนุมัต่ิในหล้ักการให้ฝ่่าย์จัด้การม้อำนาจเข้าทำราย์การระหว่างกันท้�ม้
เงื�อนไขการค้ืาทั�วไปได้้ ม้การกำหนด้ขั�นต่อนแล้ะอำนาจอนุมัต่ิต่ามประเภัทแล้ะมูล้คื่าของราย์การท้�เกิด้ขึ�น ซึ�งยึ์ด้ถืือแล้ะปฏิิบัต่ิต่ามประกาศคืณะ
กรรมการกำกับหล้ักทรัพย์์แล้ะต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ ในเรื�องการเปิด้เผย์แล้ะการปฏิิบัต่ิการของบริษััทจด้ทะเบ้ย์นในราย์การท้�เก้�ย์วโย์งกันอย์่างเคืร่งคืรัด้ 
แล้ะม้คืณะกรรมการต่รวจสิอบพิจารณาทบทวนถึืงคืวามเหมาะสิมแล้ะคืวามสิมเหตุ่สิมผล้ของราย์การ ม้ราย์งานสิรุปการทำธุิรกรรมท้�เกิด้ขึ�น เพื�อ
ราย์งานต่่อท้�ประชีุมคืณะกรรมการบริษััททุกไต่รมาสิ

9.2.4 น์โยบายกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์ใน์อน์าคต
การมร้าย์การกับกจิการท้�เก้�ย์วข้องกนัท้�บรษิัทัจะมต้่อ่ไปในอนาคืต่ เป็นไปต่ามคืวามจำเป็น แล้ะคืวามสิมเหตุ่สิมผล้ท้�ได้อ้ธิิบาย์ไว้ขา้งต่น้ คืณะ

กรรมการต่รวจสิอบจะมก้ารต่รวจสิอบราย์ล้ะเอย้์ด้คืวามสิมเหต่สุิมผล้ของราย์การ โด้ย์บรษิัทัจะปฏิบิตั่ติ่ามกฎหมาย์วา่ด้ว้ย์หล้กัทรพัย์์ แล้ะขอ้บงัคืบั 
ประกาศ คืำสิั�ง หรือขอ้กำหนด้ของต่ล้าด้หลั้กทรพัย์์แหง่ประเทศไทย์ สิำนกังานคืณะกรรมการกำกับหล้กัทรัพย์์ แล้ะต่ล้าด้หลั้กทรัพย์์ท้�กำหนด้ไวเ้ก้�ย์ว
กับเรื�องด้ังกล้่าว

อย์่างไรก็ต่าม บริษััทมุ่งด้ำเนินธิุรกิจด้้วย์คืวามชีัด้เจน โปร่งใสิ แล้ะย์ุต่ิธิรรมต่่อลู้กคื้า คืู่คื้า ผู้ถืือหุ้น ต่ล้อด้จนรักษัาผล้ประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของบริษััท
เป็นสิำคืัญ
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ส่วิน์ทั่�	3	

งบกิารเงิน์

194 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 196
11. งบการเงิน 200
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10.	 รายงาน์ควิามรับผู้ิดูชุอบของคณะกิรรมกิารต่อ
รายงาน์ทัางกิารเงิน์

เรียน   ท่านผู้ถ้อหุ้น

งบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) แล้ะบริษััทย์่อย์ ได้้จัด้ทำขึ�นต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินแล้ะเป็นไปต่าม
รปูแบบงบการเงินท้�กำหนด้ในประกาศคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิง่เสิริมการประกอบธุิรกจิประกนัภััย์ (“คืปภั”) เรื�อง หลั้กเกณฑ์ิ วธ้ิิการ เงื�อนไข ระย์ะ
เวล้าในการจดั้ทำแล้ะยื์�นงบการเงนิ แล้ะราย์งานเก้�ย์วกบัผล้การด้ำเนนิงาน ล้งวนัท้� 4 มน้าคืม 2559 ซึ�งเริ�มมผ้ล้ใชีบ้งัคืบัต่ั�งแต่ว่นัท้� 1 มกราคืม 2559 
เป็นต่้นไป

คืณะกรรมการบริษััทเป็นผู้รับผิด้ชีอบต่่องบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) แล้ะบริษััทย่์อย์ รวมทั�งข้อมูล้สิารสินเทศ
ทางการเงินท้�ปรากฎในราย์งานประจำปี งบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษััท สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 ซึ�งจัด้ทำขึ�น
เพื�อให้เกิด้คืวามมั�นใจว่าได้้แสิด้งฐานะทางการเงิน ได้้ม้การพิจารณาเล้ือกใชี้นโย์บาย์บัญชี้ท้�เหมาะสิม ถืือปฏิิบัต่ิอย์่างสิม�ำเสิมอ ใชี้ดุ้ล้ย์พินิจอย์่าง
ระมดั้ระวัง แล้ะประมาณการท้�สิมเหตุ่สิมผล้ รวมทั�งมก้ารเปิด้เผย์ข้อมลู้ในหมาย์เหตุ่ประกอบงบการเงินอย์า่งเพย้์งพอ เพื�อใหส้ิามารถืสิะท้อนฐานะ
การเงิน ผล้การด้ำเนินงาน แล้ะกระแสิเงินสิด้ได้้อย์่างถืูกต่้อง โปร่งใสิ เป็นประโย์ชีน์ต่่อผู้ถืือหุ้นแล้ะนักล้งทุนทั�วไป

คืณะกรรมการบริษัทัได้ใ้ห้คืวามสิำคืญัต่อ่หนา้ท้�แล้ะคืวามรับผดิ้ชีอบด้แูล้กิจการบรษิัทัให้เป็นไปต่ามนโย์บาย์การกำกับด้แูล้กิจการท้�ด้ ้ กำกับ
ดู้แล้ให้บริษััทม้ระบบคืวบคืุมภัาย์ในแล้ะการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�รัด้กุมเพื�อให้ข้อมูล้ทางการเงิน ม้คืวามถูืกต่้อง คืรบถื้วน เชีื�อถืือได้้ แล้ะเพ้ย์งพอท้�
จะด้ำรงรักษัาไว้ซึ�งทรัพย์์สิิน อ้กทั�งป้องกันไม่ให้เกิด้การทุจริต่ หรือ การด้ำเนินการท้�ผิด้ปกต่ิอย่์างม้สิาระสิำคืัญ รวมทั�งม้การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์
แล้ะกฎเกณฑ์ิท้�เก้�ย์วข้อง ทั�งน้�ได้้แต่่งต่ั�งคืณะกรรมการต่รวจสิอบซึ�งประกอบด้้วย์กรรมการท้�เป็นอิสิระ ทำหน้าท้�กำกับดู้แล้ราย์งานทางการเงิน 
ประเมินระบบการคืวบคืุมภัาย์ในแล้ะการต่รวจสิอบภัาย์ในท้�เพ้ย์งพอ ระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง ต่ล้อด้จนพิจารณาการเปิด้เผย์ราย์การข้อมูล้
ราย์การระหว่างกันอย์่างคืรบถื้วน เพ้ย์งพอแล้ะเหมาะสิม ซึ�งได้้แสิด้งไว้ในราย์งานประจำปีแล้้ว

คืณะกรรมการบริษััทม้คืวามเห็นว่าระบบการคืวบคุืมภัาย์ในโด้ย์รวมของบริษััทแล้ะบริษััทย่์อย์ สิามารถืให้คืวามเชีื�อมั�นได้้ว่างบการเงินของ
บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน)  แล้ะ บริษััทย์่อย์ ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แสิด้งฐานะการเงินรวมแล้ะฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผล้
การด้ำเนนิงานรวมแล้ะผล้การด้ำเนนิงานเฉพาะกจิการ แล้ะกระแสิเงนิสิด้รวมแล้ะกระแสิเงนิสิด้เฉพาะกจิการถูืกต่อ้งในสิาระสิำคืญัต่ามมาต่รฐาน
การราย์งานทางการเงิน รวมทั�งผู้สิอบบัญชี้  รับอนุญาต่จากบริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้ ซึ�งต่รวจสิอบแล้ะแสิด้งคืวามเห็น
ไว้ในราย์งานของผู้สิอบบัญชี้ซึ�งแสิด้งไว้ในราย์งานประจำปีน้�แล้้ว

……………………………
คืุณโชีน โสิภัณพนิชี

กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร                      

.............................................. 
 ด้ร. ศิริ  การเจริญด้้ 
ประธิานกรรมการ
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รายงาน์ของผูู้�สอบบัญชุ่รับอน์ุญาต

เสนอผู้ถ้อหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ควิามเห็น์	
ขา้พเจ้าได้ต้่รวจสิอบงบการเงินรวมของบริษัทั กรุงเทพประกันชีว้ติ่ จำกัด้ (มหาชีน) แล้ะบริษัทัย่์อย์ (“กลุ้ม่บริษัทั”) แล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) (“บริษััท”) ซึ�งประกอบด้้วย์งบแสิด้งฐานะการเงินรวมแล้ะเฉพาะกิจการ ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 
แล้ะงบกำไรขาด้ทนุแล้ะกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิรจ็อื�นรวมแล้ะเฉพาะกจิการ งบแสิด้งการเปล้้�ย์นแปล้งในสิว่นของเจา้ของรวมแล้ะเฉพาะกจิการ แล้ะงบ
กระแสิเงินสิด้รวมแล้ะเฉพาะกิจการสิำหรับปสีิิ�นสุิด้วนัเด้ย้์วกันแล้ะหมาย์เหตุ่ประกอบงบการเงินรวมแล้ะเฉพาะกิจการ รวมถึืงสิรปุนโย์บาย์การบัญช้ี
ท้�สิำคืัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมแล้ะงบการเงนิเฉพาะกิจการข้างต้่นน้�แสิด้งฐานะการเงนิของบริษัทั กรงุเทพประกนัชีว้ติ่ จำกดั้ (มหาชีน) แล้ะบรษิัทั
ย่์อย์ แล้ะของบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะผล้การด้ำเนินงาน แล้ะกระแสิเงินสิด้สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วัน
เด้้ย์วกันโด้ย์ถืูกต่้องต่ามท้�คืวรในสิาระสิำคืัญต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน 

เกิณฑ์์ใน์กิารแสดูงควิามเห็น์	
ข้าพเจ้าได้้ปฏิิบัต่ิงานต่รวจสิอบต่ามมาต่รฐานการสิอบบัญช้ี คืวามรับผิด้ชีอบของข้าพเจ้าได้้กล่้าวไว้ในวรรคืคืวามรับผิด้ชีอบของผู้สิอบบัญช้ี

ต่อ่การต่รวจสิอบงบการเงนิรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราย์งานของข้าพเจา้ ขา้พเจา้มค้ืวามเป็นอสิิระจากกลุ้ม่บรษิัทัต่ามข้อกำหนด้จรรย์า
บรรณของผูป้ระกอบวิชีาช้ีพบญัชีท้้�กำหนด้โด้ย์สิภัาวิชีาช้ีพบญัชีใ้นส่ิวนท้�เก้�ย์วข้องกับการต่รวจสิอบงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ แล้ะ
ข้าพเจ้าได้้ปฏิิบัต่ิต่ามคืวามรับผิด้ชีอบด้้านจรรย์าบรรณอื�น ๆ  ซึ�งเป็นไปต่ามข้อกำหนด้เหล้่าน้� ข้าพเจ้าเชีื�อว่าหล้ักฐานการสิอบบัญชี้ท้�ข้าพเจ้าได้้รับ
เพ้ย์งพอแล้ะเหมาะสิมเพื�อใชี้เป็นเกณฑิ์ในการแสิด้งคืวามเห็นของข้าพเจ้า

เรื�องสำาคัญใน์กิารตรวิจสอบ
เรื�องสิำคืัญในการต่รวจสิอบคืือเรื�องต่่าง ๆ ท้�ม้นัย์สิำคืัญท้�สิุด้ต่ามดุ้ล้ย์พินิจเย์้�ย์งผู้ประกอบวิชีาชี้พของข้าพเจ้าในการต่รวจสิอบงบการเงินรวม

แล้ะงบการเงินเฉพาะกจิการสิำหรับงวด้ปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น้ำเรื�องเหล่้าน้�มาพิจารณาในบริบทของการต่รวจสิอบงบการเงนิรวมแล้ะงบการเงนิเฉพาะ
กิจการโด้ย์รวมแล้ะในการแสิด้งคืวามเห็นของข้าพเจ้า ทั�งน้� ข้าพเจ้าไม่ได้้แสิด้งคืวามเห็นแย์กต่่างหากสิำหรับเรื�องเหล้่าน้�

เรื�องสำาคัญใน์กิารตรวิจสอบ วิิธ่กิารตรวิจสอบทั่�สำาคัญ

สำรองปัระกันภัยสำหุ้รับสัญญาปัระกันภัยระยะยาว

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 กลุ้่มบริษััทม้ย์อด้คืงเหล้ือของสิำรอง
ประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวจำนวน 287,772 ล้า้น
บาท คืดิ้เปน็รอ้ย์ล้ะ 96.19 ของหน้�สินิรวม ซึ�งเปน็ย์อด้สิำรองสิะสิม
ต่ั�งแต่่เริ�มทำประกันภััย์ถืึงวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งานสิำหรับ
กรมธิรรม์ประกันภััย์ท้�ม้ผล้บังคืับอย์ู่ แล้ะคืำนวณต่ามแบบจำล้อง
ทางคืณติ่ศาสิต่รป์ระกนัภััย์โด้ย์อา้งองิต่ามวธ้ิิสิำรองเบ้�ย์ประกนัภััย์
สิทุธิิชีำระคืงท้� (Net Premium Valuation: NPV) ซึ�งเปน็วธ้ิิการทาง
คืณติ่ศาสิต่รป์ระกนัภัยั์ท้�ใชีส้ิมมต่ฐิานคืงท้�ท้�ไมเ่ปล้้�ย์นแปล้งต่ล้อด้
อาย์กุรมธิรรม์ (Lock-in Assumption) โด้ย์บวกเพิ�มด้ว้ย์สิำรองเพิ�ม
เติ่มสิำหรบัคืวามเสิ้�ย์งจากการท้�สิมมต่ฐิานท้�ใชีใ้นการคืำนวณแต่ก
ต่่างไปจากประสิบการณ์ท้�เกิด้ขึ�นจริงอ้กร้อย์ล้ะ 5 

นอกจากน้� กลุ้่มบริษััททด้สิอบคืวามเพ้ย์งพอของหน้�สิินทุกวันสิิ�น
รอบระย์ะเวล้าราย์งาน หากหน้�สินิมจ้ำนวนไม่เพ้ย์งพอบริษัทัจะรบั
รูส่้ิวนต่่างเป็นค่ืาใช้ีจ่าย์เพิ�มเต่มิใน งบกำไรขาด้ทนุแล้ะกำไรขาด้ทนุ

วิธิ้การต่รวจสิอบท้�สิำคืัญของข้าพเจ้าประกอบด้้วย์
• การทำคืวามเข้าใจเก้�ย์วกับขั�นต่อนการปฏิิบัต่ิงานของการรับรู้สิำรอง

ประกนัภัยั์สิำหรบัสิญัญาประกนัภัยั์ระย์ะย์าวแล้ะการคืวบคืมุภัาย์ในท้�
เก้�ย์วข้อง

• การทด้สิอบการออกแบบแล้ะการปฏิิบัต่ิต่ามการคืวบคืุมภัาย์ในท้�
เก้�ย์วขอ้งกบัการรบัรูส้ิำรองประกันภัยั์สิำหรบัสิญัญาประกันภัยั์ระย์ะย์าว

• การต่รวจสิอบเนื�อหาสิาระ ซึ�งประกอบด้้วย์
-  ผู้เชี้�ย์วชีาญของผู้สิอบบัญชี้ซึ�งเป็นนักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ได้้

ประเมนิขอ้มลู้ สิมมต่ฐิานท้�สิำคืญั แล้ะแบบจำล้องทางคืณติ่ศาสิต่ร์
ประกันภััย์ ต่ามวิธ้ิสิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์สิุทธิิชีำระคืงท้� (NPV) แล้ะ
ต่ามวิธิ้สิำรองประกันภััย์แบบเบ้�ย์ประกันภััย์รวม (Gross Premium 
Valuation: GPV) ซึ�งฝ่่าย์บริหารของกลุ้่มบริษััทใชี้ในการทด้สิอบ
คืวามเพ้ย์งพอของหน้�สิิน 
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เรื�องสำาคัญใน์กิารตรวิจสอบ วิิธ่กิารตรวิจสอบทั่�สำาคัญ

เบ็ด้เสิร็จอื�น วิธิ้การทด้สิอบคืวามเพย้์งพอของหน้�สิินคืำนวณต่ามแบบ
จำล้องทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ด้้วย์วิธ้ิสิำรองประกันภััย์แบบเบ้�ย์
ประกันภััย์รวม (Gross Premium Valuation: GPV) โด้ย์ใชี้สิมมต่ิฐาน
ท้�เปน็คืา่ประมาณการท้�ด้ท้้�สิดุ้ (Best-estimate Assumption) ของภัาระ
ผูกพันต่ามสิัญญาประกันภััย์ ณ ขณะนั�น 

การเปล้้�ย์นแปล้งแบบจำล้องทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ในการวัด้
มูล้ค่ืาสิำรองประกันภััย์สิำหรับสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวต่ามวิธ้ิการ
คืำนวณสิำรองประกนัภััย์ขา้งต่น้ อาจสิง่ผล้กระทบกบัสิำรองประกนัภััย์
สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวอย่์างม้สิาระสิำคัืญ ด้ังนั�น เรื�อง
สิำคืญัในการต่รวจสิอบ คือื การรบัรูแ้ล้ะวดั้มลู้คืา่ของสิำรองประกนัภััย์
สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวท้�ม้ผล้กระทบจากการเปล้้�ย์นแปล้ง
แบบจำล้องทางคืณิต่ศาสิต่รป์ระกนัภัยั์ข้างต่น้ วา่เปน็ไปต่ามมาต่รฐาน
การราย์งานทางการเงินหรือไม่

กลุ้่มบริษััทได้้เปิด้เผย์นโย์บาย์การบัญชี้ เรื�อง สิำรองประกันภััย์สิำหรับ
สิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว ราย์ล้ะเอ้ย์ด้สิำรองประกันภััย์สิำหรับ
สิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวแล้ะสิมมติ่ฐานท้�สิำคืัญท้�ใช้ีในวัด้มูล้ค่ืา
สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวไว้ในหมาย์เหตุ่
ประกอบงบการเงินข้อ 4.15.1 ข้อ 22.1 แล้ะข้อ 22.5.1 ต่ามล้ำด้ับ

- ทด้สิอบข้อมูล้ท้�ใช้ีในการประมาณการสิำรองประกันภััย์สิำหรับ
สิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวกับแหล้่งท้�มาของข้อมูล้ ประเมินคืวาม
เหมาะสิมของสิมมติ่ฐาน แบบจำล้องทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ 
แล้ะเปร้ย์บเท้ย์บสิมมต่ิฐานท้�ฝ่่าย์บริหารของบริษััทใช้ีกับแหล่้ง
ขอ้มลู้ภัาพรวมของธิรุกจิประกนัชีว้ติ่ ในสิว่นของสิมมต่ฐิานทางด้้าน
การเงนิมก้ารวเิคืราะหแ์ล้ะเปรย้์บเท้ย์บขอ้สิมมต่ดิ้งักล้า่วกบัขอ้มลู้
ทางด้้านการเงิน 

- ผู้เชี้�ย์วชีาญของผู้สิอบบัญชี้ซึ�งเป็นนักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์
ทด้สิอบแบบจำล้องทางคืณิต่ศาสิต่ร์โด้ย์การทด้สิอบการคืำนวณ
แล้ะประเมินวิธ้ิการท้�ใชี้ในการคืำนวณเพื�อการวัด้มูล้คื่าสิำรอง
ประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวว่าเป็นไปต่ามวิธิ้ของ
คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ แล้ะเป็นไปต่ามต่ามประกาศของคืณะ
กรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ 

- วิเคืราะหแ์ล้ะสิอบทานราย์การเคืล้ื�อนไหวของย์อด้สิำรองประกนัภัยั์
สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว 

- วิเคืราะหเ์ปร้ย์บเทย้์บขอ้มลู้ทางการเงนิท้�เก้�ย์วขอ้งกบัสิำรองประกนั
ภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว

ข�อมูลอ่�น์
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิด้ชีอบต่่อข้อมูล้อื�น ข้อมูล้อื�นประกอบด้้วย์ข้อมูล้ซึ�งรวมอยู่์ในราย์งานประจำปี แต่่ไม่รวมถึืงงบการเงินรวมแล้ะงบการเงิน

เฉพาะกิจการแล้ะราย์งานของผู้สิอบบัญชี้ท้�อย์ู่ในราย์งานนั�น ซึ�งคืาด้ว่าจะถืูกจัด้เต่ร้ย์มให้ข้าพเจ้าภัาย์หล้ังวันท้�ในราย์งานของผู้สิอบบัญชี้

คืวามเห็นของข้าพเจ้าต่อ่งบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการไม่คืรอบคืลุ้มถึืงข้อมลู้อื�นแล้ะข้าพเจ้าไม่ได้แ้สิด้งคืวามเห็นเก้�ย์วกับขอ้มลู้
อื�นด้ังกล้่าว

คืวามรับผิด้ชีอบของข้าพเจ้าท้�เก้�ย์วเนื�องกับการต่รวจสิอบงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ คืือ การอ่านแล้ะพิจารณาว่าข้อมูล้อื�นม้
คืวามขัด้แย้์งท้�มส้ิาระสิำคัืญกบังบการเงิน หรือกบัคืวามรูท้้�ได้รั้บจากการต่รวจสิอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏิว่าข้อมลู้อื�นมก้ารแสิด้งข้อมลู้ท้�ขดั้ต่อ่ข้อ
เท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคืัญหรือไม่

เมื�อข้าพเจ้าได้้อ่านราย์งานประจำปี หากข้าพเจ้าสิรุปได้้ว่าม้การแสิด้งข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคืัญ ข้าพเจ้าต่้องสิื�อสิารเรื�องด้ัง
กล้่าวกับฝ่่าย์บริหารหรือผู้ม้หน้าท้�ในการกำกับดู้แล้เพื�อด้ำเนินการแก้ไขให้เหมาะสิมต่่อไป

ควิามรับผู้ิดูชุอบของผูู้�บริหารและผูู้�ม่หน์�าทั่�ใน์กิารกิำากิับดููแลต่องบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์
เฉพื่าะกิิจกิาร

ผู้บริหารม้หน้าท้�รับผิด้ชีอบในการจัด้ทำแล้ะนำเสินองบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการเหล้่าน้�โด้ย์ถูืกต่้องต่ามท้�คืวร ต่ามมาต่รฐาน
การราย์งานทางการเงิน แล้ะรับผิด้ชีอบเก้�ย์วกับการคืวบคืุมภัาย์ในท้�ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื�อให้สิามารถืจัด้ทำงบการเงินรวมแล้ะงบการเงิน
เฉพาะกิจการท้�ปราศจากการแสิด้งข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคืัญไม่ว่าจะเกิด้จากการทุจริต่หรือข้อผิด้พล้าด้

ในการจดั้ทำงบการเงนิรวมแล้ะงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิ้ชีอบในการประเมนิคืวามสิามารถืของกลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัในการด้ำเนนิ
งานต่่อเนื�อง การเปดิ้เผย์เรื�องท้�เก้�ย์วกบัการด้ำเนนิงานต่อ่เนื�อง (ต่ามคืวามเหมาะสิม) แล้ะการใชีเ้กณฑิก์ารบญัชีส้ิำหรบัการด้ำเนนิงานต่อ่เนื�องเวน้
แต่่ผู้บริหารม้คืวามต่ั�งใจท้�จะเล้ิกกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท หรือหย์ุด้ด้ำเนินงาน หรือไม่สิามารถืด้ำเนินงานต่่อเนื�องต่่อไปได้้ 

ผู้ม้หน้าท้�ในการกำกับดู้แล้ม้หน้าท้�ในการกำกับดู้แล้กระบวนการในการจัด้ทำราย์งานทางการเงินของกลุ้่มบริษััท

198 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ควิามรับผู้ิดูชุอบของผูู้�สอบบัญชุ่ต่อกิารตรวิจสอบงบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร
การต่รวจสิอบของข้าพเจ้าม้วัต่ถืุประสิงคื์เพื�อให้ได้้คืวามเชีื�อมั�นอย์่างสิมเหตุ่สิมผล้ว่างบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการโด้ย์รวม

ปราศจากการแสิด้งข้อมูล้ท้�ขดั้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคัืญหรือไม่ ไม่วา่จะเกิด้จากการทุจริต่หรือข้อผดิ้พล้าด้ แล้ะเสินอราย์งานของผูส้ิอบบัญช้ี
ซึ�งรวมคืวามเห็นของข้าพเจ้าอย์ู่ด้้วย์ คืวามเชีื�อมั�นอย์่างสิมเหตุ่สิมผล้ คืือ คืวามเชีื�อมั�นในระด้ับสิูงแต่่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัต่ิงานต่รวจ
สิอบต่ามมาต่รฐานการสิอบบัญชี้จะสิามารถืต่รวจพบข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคัืญท้�ม้อยู่์ได้้เสิมอไป ข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริง อาจ
เกิด้จากการทุจริต่หรือข้อผิด้พล้าด้ แล้ะถืือว่าม้สิาระสิำคัืญเมื�อคืาด้การณ์ได้้อย่์างสิมเหตุ่สิมผล้ว่าราย์การท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงแต่่ล้ะราย์การหรือทุก
ราย์การรวมกัน จะม้ผล้ต่่อการต่ัด้สิินใจทางเศรษัฐกิจของผู้ใชี้งบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใชี้งบการเงินเหล้่าน้�

ในการต่รวจสิอบของข้าพเจ้าต่ามมาต่รฐานการสิอบบัญชี้ ข้าพเจ้าได้้ใชี้ดุ้ล้ย์พินิจแล้ะการสิังเกต่แล้ะสิงสิัย์เย้์�ย์งผู้ประกอบวิชีาชี้พต่ล้อด้การ
ต่รวจสิอบ การปฏิิบัต่ิงานของข้าพเจ้ารวมถืึง 

• ระบุแล้ะประเมินคืวามเสิ้�ย์งจากการแสิด้งข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคืัญในงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า
จะเกิด้จากการทุจริต่หรือข้อผิด้พล้าด้ ออกแบบแล้ะปฏิิบัต่ิงานต่ามวิธิ้การต่รวจสิอบเพื�อต่อบสินองต่่อคืวามเสิ้�ย์งเหล้่านั�น แล้ะได้้หล้ักฐานการสิอบ
บัญช้ีท้�เพ้ย์งพอแล้ะเหมาะสิมเพื�อเป็นเกณฑิ์ในการแสิด้งคืวามเห็นของข้าพเจ้า คืวามเสิ้�ย์งท้�ไม่พบข้อมูล้ท้�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำคืัญซึ�ง
เป็นผล้มาจากการทุจริต่จะสิูงกว่าคืวามเสิ้�ย์งท้�เกิด้จากข้อผิด้พล้าด้ เนื�องจากการทุจริต่อาจเก้�ย์วกับการสิมรู้ร่วมคิืด้ การปล้อมแปล้งเอกสิารหลั้ก
ฐาน การต่ั�งใจล้ะเว้นการแสิด้งข้อมูล้ การแสิด้งข้อมูล้ท้�ไม่ต่รงต่ามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการคืวบคืุมภัาย์ใน 

• ทำคืวามเข้าใจในระบบการคืวบคืุมภัาย์ในท้�เก้�ย์วข้องกับการต่รวจสิอบ เพื�อออกแบบวิธิ้การต่รวจสิอบท้�เหมาะสิมกับสิถืานการณ์ แต่่ไม่ใชี่
เพื�อวัต่ถืุประสิงคื์ในการแสิด้งคืวามเห็นต่่อคืวามม้ประสิิทธิิผล้ของการคืวบคืุมภัาย์ในของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท

• ประเมินคืวามเหมาะสิมของนโย์บาย์การบัญชี้ท้�ผู้บริหารใช้ี แล้ะคืวามสิมเหตุ่สิมผล้ของประมาณการทางบัญชี้ แล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้ท้�
เก้�ย์วข้องซึ�งจัด้ทำขึ�นโด้ย์ผู้บริหาร 

• สิรุปเก้�ย์วกับคืวามเหมาะสิมของการใช้ีเกณฑ์ิการบัญช้ีสิำหรับการด้ำเนินงานต่่อเนื�องของผู้บริหารแล้ะจากหลั้กฐานการสิอบบัญช้ีท้�ได้้รับ 
สิรุปว่าม้คืวามไม่แน่นอนท้�ม้สิาระสิำคัืญท้�เก้�ย์วกับเหตุ่การณ์ หรือสิถืานการณ์ท้�อาจเป็นเหตุ่ให้เกิด้ข้อสิงสิัย์อย่์างม้นัย์สิำคัืญต่่อคืวามสิามารถืของ
กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัในการด้ำเนินงานต่อ่เนื�องหรอืไม ่ถืา้ขา้พเจา้ได้ข้้อสิรุปวา่มค้ืวามไม่แนน่อนท้�มส้ิาระสิำคัืญ ขา้พเจา้ต่อ้งกล้า่วไวใ้นราย์งานของ
ผู้สิอบบัญชี้ของข้าพเจ้า โด้ย์ให้สิังเกต่ถืึงการเปิด้เผย์ข้อมูล้ท้�เก้�ย์วข้องในงบการเงิน หรือถื้าการเปิด้เผย์ข้อมูล้ด้ังกล้่าวไม่เพ้ย์งพอ คืวามเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปล้้�ย์นแปล้งไป ข้อสิรุปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่์กับหล้ักฐานการสิอบบัญชี้ท้�ได้้รับจนถืึงวันท้�ในราย์งานของผู้สิอบบัญชี้ของข้าพเจ้า อย์่างไร
ก็ต่าม เหตุ่การณ์หรือสิถืานการณ์ในอนาคืต่อาจเป็นเหตุ่ให้กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทต่้องหย์ุด้การด้ำเนินงานต่่อเนื�อง

• ประเมินการนำเสินอ โคืรงสิร้างแล้ะเนื�อหาของงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการโด้ย์รวม รวมถึืงการเปิด้เผย์ข้อมูล้ว่างบการเงิน
รวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการแสิด้งราย์การแล้ะเหตุ่การณ์ในรูปแบบท้�ทำให้ม้การนำเสินอข้อมูล้โด้ย์ถืูกต่้องต่ามท้�คืวรหรือไม่

• ได้้รับหลั้กฐานการสิอบบัญช้ีท้�เหมาะสิมอย่์างเพ้ย์งพอเก้�ย์วกับข้อมูล้ทางการเงินของกิจการภัาย์ในกลุ้่มหรือกิจกรรมทางธุิรกิจภัาย์ในกลุ้่ม
บริษััทเพื�อแสิด้งคืวามเห็นต่่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิด้ชีอบต่่อการกำหนด้แนวทาง การคืวบคืุมดู้แล้ แล้ะการปฏิิบัต่ิงานต่รวจสิอบกลุ้่มบริษััท 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด้ชีอบแต่่เพ้ย์งผู้เด้้ย์วต่่อคืวามเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้้สิื�อสิารกับผู้ม้หน้าท้�ในการกำกับดู้แล้ในเรื�องต่่าง ๆ ท้�สิำคืัญ ซึ�งรวมถืึงขอบเขต่แล้ะชี่วงเวล้าของการต่รวจสิอบต่ามท้�ได้้วางแผนไว้ 
แล้ะประเด็้นท้�มนั้ย์สิำคัืญท้�พบจากการต่รวจสิอบ รวมถึืงข้อบกพร่องท้�มนั้ย์สิำคัืญในระบบการคืวบคุืมภัาย์ในหากข้าพเจ้าได้้พบในระหว่างการต่รวจ
สิอบของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้ได้ใ้หค้ืำรบัรองแกผู่ม้ห้น้าท้�ในการกำกบัด้แูล้วา่ขา้พเจา้ได้ป้ฏิบิตั่ติ่ามข้อกำหนด้จรรย์าบรรณท้�เก้�ย์วข้องกบัคืวามเปน็อสิิระแล้ะได้ส้ิื�อสิาร
กบัผูม้้หนา้ท้�ในการกำกบัดู้แล้เก้�ย์วกบัคืวามสัิมพันธ์ิทั�งหมด้ ต่ล้อด้จนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจา้เชีื�อว่ามเ้หตุ่ผล้ท้�บคุืคืล้ภัาย์นอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ่
คืวามเป็นอิสิระของข้าพเจ้าแล้ะมาต่รการท้�ข้าพเจ้าใชี้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด้คืวามเป็นอิสิระ

จากเรื�องท้�สิื�อสิารกับผู้ม้หน้าท้�ในการกำกับดู้แล้ ข้าพเจ้าได้้พิจารณาเรื�องต่่าง ๆ ท้�ม้นัย์สิำคืัญมากท้�สิุด้ในการต่รวจสิอบงบการเงินรวมแล้ะงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวด้ปัจจุบันแล้ะกำหนด้เป็นเรื�องสิำคืัญในการต่รวจสิอบ ข้าพเจ้าได้้อธิิบาย์เรื�องเหล้่าน้�ในราย์งานของผู้สิอบบัญชี้เว้นแต่่
กฎหมาย์หรอืขอ้บงัคัืบไม่ให้เปดิ้เผย์ต่อ่สิาธิารณะเก้�ย์วกบัเรื�องด้งักล้า่ว หรือในสิถืานการณ์ท้�ย์ากท้�จะเกิด้ขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่ืวรสิื�อสิารเรื�อง
ด้งักล่้าวในราย์งานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดั้งกล่้าวสิามารถืคืาด้การณ์ได้อ้ย่์างสิมเหตุ่สิมผล้ว่าจะมผ้ล้กระทบในทางล้บมากกว่าผล้ประโย์ชีน์
ต่่อสิ่วนได้้เสิ้ย์สิาธิารณะจากการสิื�อสิารด้ังกล้่าว

กรุงเทพมหานคืร
วันท้� 25 กุมภัาพันธิ์ 2565

นันทุวัฒน์  สำรวญหุ้ันต่์
ผู้สิอบบัญชี้รับอนุญาต่เล้ขทะเบ้ย์น 7731
บริษััท ด้้ล้อย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำกัด้
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

	งบกิารเงิน์รวิม	 	งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร	

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทุรัพื้ย์

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 6  7,636,769  8,072,221  7,621,955  8,061,451 

เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 7  1,647,622  1,786,021  1,647,622  1,786,021 

ราย์ได้้จากการล้งทุนคื้างรับ  1,599,447  1,647,384  1,599,447  1,647,384 

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 8, 22  693,336  616,807  693,336  616,807 

ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 9  1,094,300  724,824  1,094,300  724,824 

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์ 10  190,377  1,304,283  190,377  1,304,283 

สิินทรัพย์์ล้งทุน

   เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 11, 34, 35  318,939,305  310,811,466  318,939,305  310,811,466 

   เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ 12  -  -  23,760  23,760 

   เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 14  12,129,089  11,313,578  12,129,089  11,313,578 

   อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 15  14,556  15,621  14,556  15,621 

สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง 16  35,862  -  35,862  - 

ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ 17  2,283,275  2,187,895  2,283,256  2,187,860 

คื่าคืวามนิย์ม 18  4,955  4,955  -  - 

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น 19  43,208  27,460  43,203  27,450 

สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ 20  411,768  600,160  411,768  600,160 

สิินทรัพย์์อื�น 21  418,961  665,595  407,537  654,832 

รวมูสินทุรัพื้ย์  347,142,830  339,778,270  347,135,373  339,775,497 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

	งบกิารเงิน์รวิม	 	งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร	

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ

หน้�สิิน

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 22  295,479,972  291,328,579  295,479,972  291,328,579 

เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 23  1,185,267  798,906  1,185,267  798,906 

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 10  846,697  75,973  846,697  75,973 

ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์  57,685  -  57,685  - 

ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงาน 24  198,818  170,749  198,003  170,220 

หน้�สิินอื�น 25  1,408,249  1,305,674  1,402,861  1,301,443 

รวมูหุ้นี�สิน  299,176,688  293,679,881  299,170,485  293,675,121 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจด้ทะเบ้ย์น 

      หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูล้คื่าหุ้นล้ะ 1 บาท  1,708,000  1,708,000  1,708,000  1,708,000 

   ทุนท้�ออกแล้ะชีำระแล้้ว

      หุ้นสิามญั  1,707,566,000 หุน้ มูล้ค่ืาหุน้ล้ะ 1 บาท ชีำระคืรบแล้้ว      1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 

สิ่วนเกินมูล้คื่าหุ้น  3,360,993  3,360,993  3,360,993  3,360,993 

กำไรสิะสิม

   จัด้สิรรแล้้ว 

      ทุนสิำรองต่ามกฎหมาย์ 26  170,800  170,800  170,800  170,800 

      เงินสิำรองทั�วไป  400,000  400,000  400,000  400,000 

   ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร  33,951,235  31,157,822  33,950,241  31,160,035 

องคื์ประกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ 

   สิ่วนเกินทุนจากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ 11  8,275,803  9,092,423  8,275,803  9,092,423 

   สิ่วนเกินทุนจากการวัด้มูล้คื่าต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ

     การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้

     - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้  99,485  208,559  99,485  208,559 

สิ่วนของผู้ถืือหุ้นของบริษััท  47,965,882  46,098,163  47,964,888  46,100,376 

สิ่วนของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำนาจคืวบคืุมของบริษััทย์่อย์  260  226  -  - 

รวมูส่วนของเจ้าของ  47,966,142  46,098,389  47,964,888  46,100,376 

รวมูหุ้นี�สินและส่วนของเจ้าของ  347,142,830  339,778,270  347,135,373  339,775,497 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้่น
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การดำเนินงานต่่อเน้�อง

รายได้

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 27, 33  35,717,108  34,744,462  35,717,194  34,744,641 

หัก  เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ 27, 33  (1,630,434)  (1,318,974)  (1,630,434)  (1,318,974)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ  34,086,674  33,425,488  34,086,760  33,425,667 

หัก  สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�น
จากปีก่อน 27  (94,322)  (29,344)  (94,322)  (29,344)

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเปน็ราย์ได้สุ้ิทธิิจากการประกันภััย์ต่อ่  33,992,352  33,396,144  33,992,438  33,396,323 

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 27  671,283  431,928  671,283  431,928 

ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ 33  12,083,782  12,231,089  12,083,782  12,231,089 

ผล้กำไรจากเงินล้งทุน 11  922,142  1,020,337  922,142  1,035,995 

ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 31  379,009  129,663  379,009  129,663 

ราย์ได้้อื�น 33  120,023  127,891  103,084  111,100 

รวมูรายได้  48,168,591  47,337,052  48,151,738  47,336,098 

ค่่าใชี้จ่าย

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิญัญาประกันภััย์ระย์ะย์าวเพิ�ม

ขึ�นจากปีก่อน 27  5,364,283  4,918,780  5,364,283  4,918,780 

ผล้ประโย์ชีนจ่์าย์ต่ามกรมธิรรมป์ระกนัภัยั์แล้ะคืา่สินิไหม
ทด้แทน 27, 33  34,518,877  36,262,471  34,518,877  36,262,471 

หัก   ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

แล้ะค่ืาสินิไหมทด้แทนรับคืนืจากการประกนัภััย์ต่่อ 27  (866,192)  (801,105)  (866,192)  (801,105)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 27, 33  2,717,502  2,765,077  2,708,319  2,756,164 

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 27  551,366  557,597  551,276  557,597 

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 28  1,647,369  1,533,829  1,643,205  1,529,656 

ผล้ขาด้ทนุด้้านเคืรด้ติ่ท้�คืาด้วา่จะเกดิ้ขึ�นแล้ะขาด้ทุนจาก

การด้้อย์คื่า 42  471,701  338,997  471,701  338,997 

รวมูค่่าใชี้จ่าย  44,404,906  45,575,646  44,391,469  45,562,560 

กำไรก่อนภาษีเงินได้  3,763,685  1,761,406  3,760,269  1,773,538 

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 20  (567,701)  (152,924)  (567,701)  (152,924)

กำไรสุทุธิจากการดำเนินงานต่่อเน้�อง  3,195,984  1,608,482  3,192,568  1,620,614 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การดำเนินงานทุี�ยกเลิก

ขาดทุุนจากการดำเนินงานทุี�ยกเลิก - สุทุธิจากภาษี 13 -  (345) - -

กำไรสุทุธิ  3,195,984  1,608,137  3,192,568  1,620,614 

การแบ่งปัันกำไรสุทุธิสำหุ้รับปัี

สิ่วนท้�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท

   จากการด้ำเนินงานต่่อเนื�อง  3,195,950  1,608,448  3,192,568  1,620,614 

   จากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิก -  (180)

 3,195,950  1,608,268 

สิ่วนท้�เป็นของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำนาจคืวบคืุมของ
บริษััทย์่อย์

   จากการด้ำเนินงานต่่อเนื�อง  34  35 

   จากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิก -  (166)

 34  (131)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้่น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

 3,195,984  1,608,137 

กำไรสำหุ้รับปัี  3,195,984  1,608,137  3,192,568  1,620,614 

กำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง

   ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

     ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 11, 32  (897,560)  1,008,033  (897,560)  1,008,033 

  การโอนกล้ับกำไรท้�เกิด้ขึ�นจริงจากการขาย์เงินล้งทุน

    ท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 11, 32  (82,084)  (555,462)  (82,084)  (555,462)

  ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ

    การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ 32  (136,342)  (479,852)  (136,342)  (479,852)

  ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุน

    เบ็ด้เสิร็จอื�น 20, 32  190,292  32,089  190,292  32,089 

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง 

   - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้  (925,694)  4,808  (925,694)  4,808 

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการต่ามหล้ัก

    คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ 32  (12,937)  54,777  (12,762)  55,381 

ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำไรขาด้ทุน

    เบ็ด้เสิร็จอื�น 20, 32  2,552  (11,076)  2,552  (11,076)

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำไร

   หรือขาด้ทุนในภัาย์หล้ัง - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้  (10,385)  43,701  (10,210)  44,305 

กำไร (ขาดทุุน) เบด็เสร็จอ้�นสำหุ้รับปีั - สทุุธิจากภาษเีงนิได้  (936,079)  48,509  (935,904)  49,113 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี  2,259,905  1,656,646  2,256,664  1,669,727 

การแบ่งปัันกำไรเบ็ดเสร็จรวมูสำหุ้รับปัี

สิ่วนท้�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท  2,259,871  1,656,777  2,256,664  1,669,727 

สิ่วนท้�เป็นของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำนาจคืวบคืุมของบริษััทย์่อย์  34  (131)

 2,259,905  1,656,646 

กำไรต่่อหุุ้้น 37 

   กำไร (ขาด้ทุน) ต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

     จากการด้ำเนินงานต่่อเนื�อง  1.872  0.942 

     จากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิก 13 -  (0.001)

กำไรต่่อหุ้นสิำหรับปี  1.872  0.941  1.870  0.949 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้่น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

204 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

 (หน่วย์ : พันบาท)

หมาย	
เหตุ

งบกิารเงิน์รวิม

ส่วิน์ทั่�เป็น์ของผูู้�ถ่อหุ�น์บริษััทั

ส่วิน์ของ	
ผูู้�ม่

ส่วิน์ไดู�เส่ย
ทั่�ไม่ม่
อำาน์าจ
ควิบคุม
ของบริษััทั
ย่อย รวิม

ทัุน์ทั่�ออกิ
และชุำาระแล�วิ

ส่วิน์เกิิน์	
มูลค่าหุ�น์
สามัญ

กิำาไรสะสม

องค์ประกิอบอ่�น์ของส่วิน์ของเจ�าของ

รวิมส่วิน์
ของผูู้�ถ่อหุ�น์
ของบริษััทั

กิารป้องกิัน์
ควิามเส่�ยงใน์
กิระแสเงิน์สดู
	-	สุทัธิจากิ
ภาษั่เงิน์ไดู�

เงิน์ลงทัุน์ทั่�
วิัดูมูลค่า

ยุติธรรมผู้่าน์
กิำาไรขาดูทัุน์
เบ็ดูเสร็จ
อ่�น์	-	สุทัธิ
จากิ

ภาษั่เงิน์ไดู�

ผู้ลต่างของ
อัตรา

แลกิเปล่�ยน์
จากิกิาร
แปลงค่า
งบกิารเงิน์
ทั่�เป็น์
เงิน์ตรา

ต่างประเทัศ

จัดูสรรแล�วิ

ยังไม่ไดู�	
จัดูสรร

สำารองตาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 1 มูกราค่มู 2563 1,707,566 3,360,993  170,800 400,000 30,057,207  592,440 8,703,734  (4,781) 44,987,959  35,158 45,023,117 

เงินปันผล้จ่าย์ 38 - - - -  (546,573) - - -  (546,573) -  (546,573)

การเปล้้�ย์นแปล้งสิ่วนของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ไม่ม้อำนาจคืวบคืุม

     จากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - - - - - - - - (34,801)  (34,801)

กำไร (ขาด้ทุน) สิำหรับปี - - - -  1,603,487 - -  4,781  1,608,268  (131)  1,608,137 

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับปี

   กำไรจากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้

         มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไรขาด้ทุน

         เบ็ด้เสิร็จอื�น - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - - - -  388,689 -  388,689 -  388,689 

   ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิาร          

         อนุพันธิ์ สิำหรับการป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง

         ในกระแสิเงินสิด้- สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - - -  (383,881) - -  (383,881) -  (383,881)

   ผล้กำไรจากการประมาณการต่ามหล้ัก 

         คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

       - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - -  43,701 - - -  43,701 -  43,701 

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จรวมสิำหรับปี - - - -  1,647,188  (383,881)  388,689  4,781  1,656,777  (131)  1,656,646 

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 31 ธันวาค่มู 2563 1,707,566  3,360,993  170,800 400,000 31,157,822  208,559 9,092,423 - 46,098,163  226  46,098,389 

205แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

 (หน่วย์ : พันบาท)

หมาย	
เหตุ

งบกิารเงิน์รวิม

ส่วิน์ทั่�เป็น์ของผูู้�ถ่อหุ�น์บริษััทั

ส่วิน์ของ	
ผูู้�ม่

ส่วิน์ไดู�เส่ย
ทั่�ไม่ม่
อำาน์าจ
ควิบคุม
ของบริษััทั
ย่อย รวิม

ทัุน์ทั่�ออกิ
และชุำาระแล�วิ

ส่วิน์เกิิน์	
มูลค่าหุ�น์
สามัญ

กิำาไรสะสม

องค์ประกิอบอ่�น์ของส่วิน์
ของเจ�าของ

รวิมส่วิน์
ของผูู้�ถ่อหุ�น์
ของบริษััทั

กิารป้องกิัน์
ควิามเส่�ยงใน์
กิระแสเงิน์สดู
	-	สุทัธิจากิ
ภาษั่เงิน์ไดู�

เงิน์ลงทัุน์ทั่�
วิัดูมูลค่า

ยุติธรรมผู้่าน์
กิำาไรขาดูทัุน์
เบ็ดูเสร็จ
อ่�น์	-	สุทัธิ
จากิ

ภาษั่เงิน์ไดู�

จัดูสรรแล�วิ

ยังไม่ไดู�	
จัดูสรร

สำารองตาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 1 มูกราค่มู 2564 1,707,566  3,360,993  170,800 400,000 31,157,822  208,559 9,092,423 46,098,163  226  46,098,389 

เงินปันผล้จ่าย์ 38 - - - -  (392,152) - -  (392,152) -  (392,152)

กำไรสิำหรับปี - - - -  3,195,950 - -  3,195,950  34  3,195,984 

ขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับปี

   ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าเงิน

      ล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

      ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น - สิุทธิิ

      จากภัาษั้เงินได้้ - - - - - -  (816,620)  (816,620) -  (816,620)

   ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่า

      ย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์

      สิำหรับการป้องกันคืวาม

      เสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้

      - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - - -  (109,074) -  (109,074) -  (109,074)

   ผล้ขาด้ทุนจากการประมาณการต่ามหล้ัก

      คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

       - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - -  (10,385) - -  (10,385) -  (10,385)

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จรวมสิำหรับปี - - - -  3,185,565  (109,074)  (816,620)  2,259,871  34  2,259,905 

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 31 ธันวาค่มู 2564 1,707,566  3,360,993  170,800 400,000 33,951,235  99,485 8,275,803 47,965,882  260  47,966,142 

206 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

 (หน่วย์ : พันบาท)

หมาย	
เหตุ

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ทัุน์ทั่�ออกิ
และชุำาระแล�วิ

ส่วิน์เกิิน์	
มูลค่าหุ�น์
สามัญ

กิำาไรสะสม

องค์ประกิอบอ่�น์ของส่วิน์ของ
เจ�าของ

รวิม

กิารป้องกิัน์
ควิามเส่�ยงใน์
กิระแสเงิน์สดู
	-	สุทัธิจากิภาษั่

เงิน์ไดู�

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดู
มูลค่า

ยุติธรรมผู้่าน์
กิำาไรขาดูทัุน์
เบ็ดูเสร็จอ่�น์	
-	สุทัธิจากิ
ภาษั่เงิน์ไดู�

จัดูสรรแล�วิ

ยังไม่ไดู�
จัดูสรร

สำารองตาม
กิฎหมาย สำารองทัั�วิไป

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 1 มูกราค่มู 2563 1,707,566 3,360,993 170,800  400,000 30,041,689  592,440 8,703,734  44,977,222 

เงินปันผล้จ่าย์ 38 - - - -  (546,573) - -  (546,573)

กำไรสิำหรับปี - - - -  1,620,614 - -  1,620,614 

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับปี

    กำไรจากการวัด้มูล้คื่าเงิน

       ล้งทุนท้�วดั้มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรม

       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น        

       - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - - - -  388,689  388,689 

    ขาด้ทุนจากการวัด้มลู้ค่ืา ต่ราสิารอนพุนัธ์ิ

       สิำหรับการป้องกัน คืวามเสิ้�ย์ง

       ในกระแสิเงินสิด้ - สิทุธิิ ภัาษัเ้งินได้้ - - - - -  (383,881) -  (383,881)

   ผล้กำไรจากการประมาณการต่าม

       หลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์ประกนัภัยั์ - สุิทธิิจาก

       ภัาษั้เงินได้้ - - - -  44,305 - -  44,305 

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จรวมสิำหรับปี - - - -  1,664,919  (383,881)  388,689  1,669,727 

ยอดค่งเหุ้ลอ้ ณ วันทีุ� 31 ธนัวาค่มู 2563 1,707,566 3,360,993 170,800  400,000 31,160,035  208,559 9,092,423  46,100,376 

207แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

 (หน่วย์ : พันบาท)

หมาย	
เหตุ

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ทัุน์ทั่�ออกิ
และชุำาระแล�วิ

ส่วิน์เกิิน์	
มูลค่าหุ�น์
สามัญ

กิำาไรสะสม

องค์ประกิอบอ่�น์ของส่วิน์ของ
เจ�าของ

รวิม

กิารป้องกิัน์
ควิามเส่�ยงใน์
กิระแสเงิน์สดู
	-	สุทัธิจากิภาษั่

เงิน์ไดู�

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดู
มูลค่า

ยุติธรรมผู้่าน์
กิำาไรขาดูทัุน์
เบ็ดูเสร็จอ่�น์	
-	สุทัธิจากิ
ภาษั่เงิน์ไดู�

จัดูสรรแล�วิ

ยังไม่ไดู�
จัดูสรร

สำารองตาม
กิฎหมาย สำารองทัั�วิไป

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 1 มูกราค่มู 2564 1,707,566 3,360,993 170,800  400,000 31,160,035  208,559 9,092,423  46,100,376 

เงินปันผล้จ่าย์ 38 - - - -  (392,152) - -  (392,152)

กำไรสิำหรับปี - - - -  3,192,568 - -  3,192,568 

ขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับปี

   ขาด้ทนุจากการวดั้มลู้ค่ืาเงนิล้งทนุท้�วดั้มูล้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม

       ผ่านกำไรขาด้ทุนเบด็้เสิรจ็อื�น - สุิทธิิจากภัาษัเ้งนิได้้ - - - - - - (816,620)  (816,620)

    ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าต่ราสิาร

       อนุพันธิ์สิำหรับการป้องกัน

       คืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงนิสิด้ - สิทุธิิจากภัาษัเ้งนิได้้ - - - - -  (109,074) -  (109,074)

   ผล้ขาด้ทุนจากการประมาณการต่ามหลั้กคืณติ่ศาสิต่ร์

      ประกันภััย์ - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้ - - - -  (10,210) - -  (10,210)

กำไร (ขาด้ทุน) เบ็ด้เสิร็จรวมสิำหรับปี - - - -  3,182,358  (109,074) (816,620)  2,256,664 

ยอดค่งเหุ้ล้อ ณ วันทุี� 31 ธันวาค่มู 2564 1,707,566 3,360,993 170,800  400,000 33,950,241  99,485 8,275,803  47,964,888 

208 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดได้มูาจากกิจกรรมูดำเนินงาน

เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง  35,837,190  34,664,156  35,837,276  34,664,156 

เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ  (652,754)  (1,288,593)  (652,754)  (1,288,593)

ด้อกเบ้�ย์รับ  10,524,858  10,336,710  10,524,858  10,335,732 

เงินปันผล้รับ  1,551,578  1,826,325  1,551,578  1,826,325 

ราย์ได้้จากการล้งทุนอื�น  1,119,771  860,214  1,119,771  860,214 

ราย์ได้้อื�น  117,739  132,128  101,017  110,849 

เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน

   จากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง (35,238,855) (35,351,362) (35,238,855) (35,351,362)

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง  (2,726,624)  (2,751,962)  (2,717,549)  (2,742,331)

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น  (468,149)  (672,613)  (468,058)  (672,613)

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน  (1,509,274)  (1,336,481)  (1,505,831)  (1,322,769)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้  21,725  (69,547)  21,725  (69,529)

เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน  17,102,982  31,497,106  17,102,982  31,497,106 

เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน (25,493,541)  (41,837,586) (25,493,541) (41,804,937)

   เงินสดสุทุธิได้มูาจาก (ใชี้ไปัใน) กิจกรรมูดำเนินงาน  186,646  (3,991,505)  182,619  (3,957,752)

กระแสเงินสดใชี้ไปัจากกิจกรรมูลงทุุน

   เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์  (229,946)  (860,836)  (229,963)  (860,791)

   เงินสิด้รับจากการจำหน่าย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ -  59,201 -  59,201 

      เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูลงทุุน  (229,946)  (801,635)  (229,963)  (801,590)

กระแสเงินสดใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน

   เงินปันผล้จ่าย์  (392,152)  (546,573)  (392,152)  (546,573)

      เงินสดสุทุธิใชี้ไปัจากกิจกรรมูจัดหุ้าเงิน  (392,152)  (546,573)  (392,152)  (546,573)

ผล้กระทบจากส่ิวนของผูม้ส่้ิวนได้เ้สิย้์ท้�ไมม่อ้ำนาจคืวบคุืมของบรษิัทัย่์อย์ -  (34,931) - -

ผล้กระทบจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นของเงินต่ราต่่างประเทศ -  4,982 - -

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสดลดลงสุทุธิ  (435,452)  (5,369,662)  (439,496)  (5,305,915)

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี  8,072,221  13,441,883  8,061,451  13,367,366 

เงินสดและรายการเทุียบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี 6  7,636,769  8,072,221  7,621,955  8,061,451 
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1.	 ข�อมูลทัั�วิไปและกิารดูำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทั

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) (“บริษััท”) เป็นบริษััทมหาชีนซึ�งจัด้ต่ั�งแล้ะม้ภัูมิล้ำเนา ในประเทศไทย์ โด้ย์ม้บริษััท นิปปอนไล้ฟ์ อิน
ชีวัรนัสิ ์ซึ�งเปน็บรษิัทัท้�จด้ทะเบย้์นจัด้ต่ั�งในประเทศญ้�ปุน่เป็นผูถื้ือหุน้ราย์ใหญ่ ธิรุกจิหลั้กของบริษัทัคือืการรับประกันชีว้ติ่ ท้�อยู่์ต่ามท้�จด้ทะเบย้์น
ของบริษััทอย์ู่ท้� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซื�อ กรุงเทพมหานคืร 10800 

การแพื้ร่ระบาดของโรค่ต่ิดเชี้�อไวรัสโค่โรนา 2019 

สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคืต่ิด้เชีื�อไวรัสิโคืโรนา 2019 (“COVID-19”) ท้�ปัจจุบันได้้ขย์าย์วงกว้างขึ�นอย์่างต่่อเนื�อง ทำให้เกิด้การชีะล้อ
ต่ัวของเศรษัฐกิจ แล้ะม้ผล้กระทบต่่อธิุรกิจแล้ะอุต่สิาหกรรมสิ่วนใหญ่ สิถืานการณ์ด้ังกล้่าวอาจนำมาซึ�งคืวามไม่แน่นอนแล้ะผล้กระทบต่่อ
สิภัาพแวด้ล้้อมของการด้ำเนินธิุรกิจ อย์่างไรก็ต่าม ฝ่่าย์บริหารของบริษััทจะต่ิด้ต่ามคืวามคืืบหน้าของสิถืานการณ์ด้ังกล้่าวอย์่างต่่อเนื�องแล้ะ
จะประเมินผล้กระทบทางการเงินเก้�ย์วกับมูล้คื่าของสิินทรัพย์์ ประมาณการหน้�สิินแล้ะหน้�สิินท้�อาจจะเกิด้ขึ�นอย์่างสิม�ำเสิมอ

2.	 เกิณฑ์์ใน์กิารจัดูทัำาและน์ำาเสน์องบกิารเงิน์

2.1 กลุ้ม่บรษิัทัจดั้ทำบญัชีเ้ปน็เงนิบาทแล้ะจดั้ทำงบการเงนิต่ามกฎหมาย์เปน็ภัาษัาไทย์ต่ามมาต่รฐาน การราย์งานทางการเงนิแล้ะวธ้ิิปฏิิบตั่ิ
ทางการบัญชี้ท้�รับรองทั�วไปในประเทศไทย์

2.2 งบการเงินของกลุ้่มบริษััทได้้จัด้ทำขึ�นต่ามมาต่รฐานการบัญชี้ฉบับท้� 1 เรื�อง “การนำเสินองบการเงิน” ซึ�งม้ผล้บังคืับใชี้สิำหรับงบการเงินท้�
ม้รอบระย์ะเวล้าบัญชี้ท้�เริ�มในหรือหล้ังวันท้� 1 มกราคืม 2564 เป็นต่้นไป แล้ะต่ามวิธิ้การบัญชี้เก้�ย์วกับการประกันภััย์ในประเทศไทย์แล้ะ
หล้ักเกณฑิ์ท้�เก้�ย์วข้อง ซึ�งกำหนด้โด้ย์คืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ (“คืปภั.”) แล้ะเป็นไปต่ามรูปแบบงบ
การเงินท้�กำหนด้ในประกาศ คืปภั. เรื�อง หลั้กเกณฑ์ิ วธ้ิิการ เงื�อนไขแล้ะระย์ะเวล้า ในการจัด้ทำแล้ะยื์�นงบการเงินแล้ะราย์งานเก้�ย์วกับผล้
การด้ำเนินงานของบริษััทประกันชี้วิต่ ล้งวันท้� 4 ม้นาคืม 2559 ซึ�งเริ�มม้ผล้บังคืับใชี้ต่ั�งแต่่วันท้� 1 มกราคืม 2559 เป็นต่้นไป แล้ะฉบับท้� 2 
พ.ศ. 2562 ล้งวันท้� 4 เมษัาย์น 2562 ซึ�งเริ�มม้ผล้บังคืับใชี้ต่ั�งแต่่วันท้� 1 มกราคืม 2562 เป็นต่้นไป

2.3 งบการเงินฉบับภัาษัาไทย์เป็นงบการเงินฉบับท้�บริษััทใชี้เป็นทางการต่ามกฎหมาย์ งบการเงิน ฉบับภัาษัาอังกฤษัแปล้มาจากงบการเงิน
ฉบับภัาษัาไทย์น้�

2.4 งบการเงนิน้�ได้จ้ดั้ทำขึ�นโด้ย์ใชีเ้กณฑิร์าคืาทนุเด้มิในการวดั้มลู้คืา่ขององคืป์ระกอบของงบการเงนิ ย์กเวน้ต่ามท้�ได้เ้ปดิ้เผย์ในนโย์บาย์การ
บัญชี้ท้�สิำคืัญ (ดู้หมาย์เหตุ่ข้อ 4)

2.5 งบการเงินรวมน้�ได้้จัด้ทำขึ�นโด้ย์รวมงบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) แล้ะบริษััทย์่อย์ ด้ังต่่อไปน้� 

ชุ่�อบริษััทั ลักิษัณะธุรกิิจ จัดูตั้งขึ้น์ใน์
ประเทัศ

สัดูส่วิน์กิารถ่อหุ�น์

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564
ร�อยละ

2563
ร�อยละ

บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ นาย์หน้าประกันวินาศภััย์ ไทย์ 99 99

กลุ้ม่บรษิัทัจะถืือวา่มก้ารคืวบคืมุกิจการท้�เขา้ไปล้งทนุหรอืบรษิัทัย่์อย์ได้ ้หากบรษิัทั มส้ิทิธิิได้้รบัหรอืมส่้ิวนได้เ้สิย้์ในผล้ต่อบแทนของกจิการ
ท้�เข้าไปล้งทุน แล้ะสิามารถืใชี้อำนาจในการสิั�งการกิจกรรมท้�สิ่งผล้กระทบอย์่างม้นัย์สิำคืัญต่่อจำนวนเงินผล้ต่อบแทนนั�นได้้

กลุ้่มบริษััทนำงบการเงินของบริษััทย์่อย์มารวมในการจัด้ทำงบการเงินรวมต่ั�งแต่่วันท้�บริษััทม้อำนาจในการคืวบคืุมบริษััทย์่อย์จนถืึงวันท้�
บริษััทสิิ�นสิุด้การคืวบคืุมบริษััทย์่อย์นั�น

งบการเงินของบริษััทย์่อย์ได้้จัด้ทำขึ�นโด้ย์ใชี้นโย์บาย์การบัญชี้ท้�สิำคืัญเชี่นเด้้ย์วกันกับของบริษััท 
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ย์อด้คืงคื้างระหว่างบริษััทแล้ะบริษััทย์่อย์ ราย์การคื้าระหว่างกันท้�ม้สิาระสิำคืัญได้้ถืูกต่ัด้ออกจาก งบการเงินรวมน้�แล้้ว 

สิ่วนของผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำนาจคืวบคืุม คืือ จำนวนกำไรหรือขาด้ทุนแล้ะสิินทรัพย์์สิุทธิิของบริษััทย์่อย์สิ่วนท้�ไม่ได้้เป็นของบริษััท แล้ะ
แสิด้งเป็นราย์การแย์กต่่างหากในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนรวมแล้ะสิ่วนของเจ้าของในงบแสิด้งฐานะการเงินรวม

2.6 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษััทได้้จัด้ทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื�อประโย์ชีน์ต่่อสิาธิารณะ ซึ�งแสิด้งเงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ต่ามวิธิ้ราคืาทุน 

2.7 มาต่รฐานการราย์งานทางการเงินท้�ม้ผล้ต่่อการราย์งานแล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้ในงบการเงินสิำหรับงวด้บัญชี้ปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษััทได้้นำมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินฉบับปรับปรุงแล้ะกรอบแนวคืิด้สิำหรับการราย์งานทางการเงินท้�ออกโด้ย์สิภัา
วิชีาชี้พบัญชี้ ซึ�งม้ผล้บังคืับใชี้สิำหรับรอบระย์ะเวล้าบัญชี้ท้�เริ�มในหรือหล้ังวันท้� 1 มกราคืม 2564 มาถืือปฏิิบัต่ิ มาต่รฐานการราย์งาน
ทางการเงินด้ังกล้่าวได้้รับการปรับปรุงหรือจัด้ให้ม้ขึ�นเพื�อให้ม้เนื�อหาเท่าเท้ย์มกับมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินระหว่างประเทศ โด้ย์
สิ่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคืิด้ในมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน การปรับปรุงคืำนิย์ามของธิุรกิจ การปรับปรุงคืำ
นิย์ามของคืวามม้สิาระสิำคืัญ แล้ะข้อกำหนด้ทางการบัญชี้เก้�ย์วกับการปฏิิรูปอัต่ราด้อกเบ้�ย์อ้างอิง การนำมาต่รฐานการราย์งานทางการ
เงินด้ังกล้่าวมาถืือปฏิิบัต่ิน้�ไม่ม้ผล้กระทบอย์่างเป็นสิาระสิำคืัญต่่องบการเงินของกลุ้่มบริษััท

3.		 มาตรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ซึ�งไดู�ประกิาศใน์ราชุกิิจจาน์ุเบกิษัาแล�วิ	แต่ยังไม่ม่ผู้ลบังคับใชุ�

มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 16 เรื�อง สิัญญาเชี่า (“TFRS 16”) ได้้เพิ�มข้อกำหนด้เก้�ย์วกับข้อย์กเว้นชีั�วคืราวสิำหรับการปฏิิรูป
อัต่ราด้อกเบ้�ย์อ้างอิง ระย์ะท้� 2 โด้ย์กิจการต่้องถืือปฏิิบัต่ิต่ามการปรับปรุงด้ังกล้่าวกับงบการเงินประจำปีสิำหรับรอบระย์ะเวล้าบัญชี้ท้�เริ�ม
ในหรือหล้ังวันท้� 1 มกราคืม 2565 เป็นต่้นไป ทั�งน้�อนุญาต่ให้กิจการถืือปฏิิบัต่ิก่อนวันท้�ม้ผล้บังคืับใชี้ได้้ ซึ�ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงน้�ได้้
ประกาศในราชีกิจจานุเบกษัาแล้้วเมื�อวันท้� 27 มกราคืม 2564

สิภัาวิชีาช้ีพบญัชีไ้ด้อ้อกประกาศเก้�ย์วกบัมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิท้�มก้ารปรบัปรุง ได้แ้ก ่มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบบั
ท้� 4 เรื�อง สิญัญาประกนัภััย์ มาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิ ฉบบัท้� 7 เรื�อง การเปดิ้เผย์ขอ้มลู้สิำหรบัเคืรื�องมอืทางการเงนิ แล้ะมาต่รฐาน
การราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 9 เรื�อง เคืรื�องมือทางการเงิน ซึ�งได้้ประกาศในราชีกิจจานุเบกษัาแล้้วเมื�อวันท้� 28 มิถืุนาย์น 2564 แล้ะจะ
มผ้ล้บังคืบัใชีส้ิำหรบังบการเงินท้�ม้รอบระย์ะเวล้าบัญชีท้้�เริ�มในหรอืหล้งัวนัท้� 1 มกราคืม 2565 เปน็ต่น้ไป ทั�งน้� อนญุาต่ใหก้จิการถืือปฏิิบตั่ิ
ก่อนวันท้�ม้ผล้บังคัืบใช้ี การปรับปรุงมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินดั้งกล่้าว สิืบเนื�องมาจากการปฏิิรูปอัต่ราด้อกเบ้�ย์อ้างอิง ระย์ะท้� 2 
โด้ย์ได้เ้พิ�มข้อผ่อนปรนสิำหรับการเปล้้�ย์นแปล้งในกระแสิเงินสิด้ต่ามสัิญญาของสินิทรัพย์์ทางการเงนิหรือหน้�สินิทางการเงนิ ท้�เกิด้จากการ
ปฏิิรูปอัต่ราด้อกเบ้�ย์อ้างอิง รวมทั�งขอ้ย์กเวน้สิำหรบัการถืือปฏิิบัต่ติ่ามข้อกำหนด้ของการบัญช้ีปอ้งกนัคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์เฉพาะเปน็การชีั�วคืราว 
แล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้เพิ�มเต่ิมต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 7

แนวปัฏิิบัต่ิทุางการบัญชีีเร้�องเค่ร้�องมู้อทุางการเงินและการเปัิดเผยข้อมููลสำหุ้รับธุรกิจปัระกันภัย 

สิภัาวิชีาชี้พบัญชี้ได้้ออกประกาศเก้�ย์วกับแนวปฏิิบัต่ิทางการบัญชี้ เรื�อง เคืรื�องมือทางการเงิน แล้ะการเปิด้เผย์ข้อมูล้สิำหรับธิุรกิจประกัน
ภััย์ ซึ�งมก้ารปรบัปรงุใหส้ิอด้คืล้อ้งกบัการปรบัปรงุเก้�ย์วกบัการปฏิิรปูอตั่ราด้อกเบ้�ย์อา้งองิ ระย์ะท้� 2 ของมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิ 
ฉบบัท้� 4 เรื�อง สิญัญาประกนัภััย์ มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 7 เรื�อง การเปิด้เผย์ขอ้มลู้สิำหรบัเคืรื�องมอืทางการเงนิ มาต่รฐาน
การราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 9 เรื�อง เคืรื�องมือทางการเงิน แล้ะมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 16 เรื�อง สิัญญาเชี่า โด้ย์ได้้
ประกาศในราชีกจิจานเุบกษัาแล้ว้เมื�อวนัท้� 28 มถิืนุาย์น 2564 แล้ะจะมผ้ล้บงัคืบัใชีส้ิำหรบังบการเงนิท้�มร้อบระย์ะเวล้าบญัชีท้้�เริ�มในหรอื
หล้ังวันท้� 1 มกราคืม 2565 เป็นต่้นไป ทั�งน้� อนุญาต่ให้ถืือปฏิิบัต่ิก่อนวันท้�ม้ผล้บังคืับใชี้

ผูบ้รหิารของกลุ้ม่บริษัทัจะนำมาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิท้�เก้�ย์วขอ้งมาเริ�มถืือปฏิิบัต่กิบังบการเงนิของกลุ้ม่บริษัทัเมื�อมาต่รฐานการ
ราย์งานทางการเงินดั้งกล่้าวมผ้ล้บังคัืบใช้ี โด้ย์ผูบ้ริหารของกลุ้ม่บริษัทัอยู่์ระหว่างการประเมินผล้กระทบจากมาต่รฐานการราย์งานทางการ
เงินด้ังกล้่าวท้�ม้ต่่องบการเงินของกลุ้่มบริษััทในงวด้ท้�จะเริ�มถืือปฏิิบัต่ิ
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4.	 น์โยบายกิารบัญชุ่ทั่�สำาคัญ

4.1 การจัด้ประเภัทสิัญญาประกันภััย์

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้จัด้ประเภัทของสิัญญาประกันภััย์แล้ะสิัญญาประกันภััย์ต่่อโด้ย์การพิจารณาล้ักษัณะของสิัญญาประกันภััย์ โด้ย์
สิัญญาประกันภััย์คืือสิัญญาซึ�งผู้รับประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง ด้้านการรับประกันภััย์ท้�ม้นัย์สิำคืัญจากคืู่สัิญญาอ้กฝ่่าย์หนึ�ง (ผู้เอาประกัน
ภััย์) โด้ย์ต่กล้งจะชีด้ใช้ี คื่าสิินไหมทด้แทนให้แก่ผู้เอาประกันภััย์หากเหตุ่การณ์ในอนาคืต่อันไม่แน่นอนท้�ระบุไว้ (เหตุ่การณ์ท้�เอาประกัน
ภััย์) เกิด้ผล้กระทบในทางล้บต่่อผู้เอาประกันภััย์ ในการพิจารณาว่าม้การรับคืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์ท้�ม้นัย์สิำคืัญหรือไม่นั�นจะ
พิจารณาจากจำนวนผล้ประโย์ชีน์ท้�ต่้องจ่าย์กรณ้ท้�ม้เหตุ่การณ์ท้�รับประกันภััย์เกิด้ขึ�นกับจำนวนเงินต่ามภัาระผูกพันท้�จะต่้องจ่าย์ต่าม
สิญัญาหากไมม่เ้หต่กุารณท้์�รบัประกนัภัยั์เกดิ้ขึ�น ซึ�งหากไม่เขา้เงื�อนไขด้งักล้า่วขา้งต่น้ บรษิัทัจะจดั้ประเภัทสิญัญาประกนัภัยั์ดั้งกล้า่วเปน็
สิัญญาการล้งทุน ซึ�งสิัญญาการล้งทุน คืือสิัญญาท้�ม้รูปแบบทางกฎหมาย์เป็นสิัญญาประกันภััย์แล้ะทำให้ผู้รับประกันภััย์ม้คืวามเสิ้�ย์ง
ทางการเงินแต่่ไม่ได้้ทำให้ผู้รับประกันภััย์ม้คืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์ท้�สิำคืัญ คืวามเสิ้�ย์งทางการเงินได้้แก่ คืวามเสิ้�ย์งจากการ
เปล้้�ย์นแปล้งของอัต่ราด้อกเบ้�ย์ อัต่ราแล้กเปล้้�ย์น หรือราคืา เป็นต่้น

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจัด้ประเภัทของสิัญญาโด้ย์ประเมินคืวามสิำคืัญของคืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์เป็นราย์สิัญญา ณ วันเริ�มต่้น
สิัญญา หากสิัญญาใด้จัด้ประเภัทเป็นสิัญญาประกันภััย์แล้้ว จะย์ังคืงเป็นสิัญญาประกันภััย์ต่ล้อด้ไปจนกว่าสิิทธิิแล้ะภัาระผูกพันทั�งหมด้
ถืกูทำให้สิิ�นสิดุ้หรือสิิ�นผล้บังคืบั หากสัิญญาใด้เคืย์จัด้ประเภัทเป็นสิญัญาการล้งทุน ณ วนัเริ�มต่น้สิญัญา อาจจะถูืกจัด้ประเภัทเป็นสิญัญา
ประกันภััย์ในเวล้าต่่อมาได้้ หากพบว่าคืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์เพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญ

สิัญญาประกันภััย์แล้ะสิัญญาการล้งทุนน้�อาจม้ทั�งล้ักษัณะการร่วมรับหรือไม่ร่วมรับผล้ประโย์ชีน์ต่ามดุ้ล้ย์พินิจ ล้ักษัณะการร่วมรับผล้
ประโย์ชีน์ต่ามดุ้ล้ย์พินิจคืือสิิทธิิต่ามสัิญญาท้�จะได้้รับผล้ประโย์ชีน์เป็นจำนวนเงินเพิ�มเต่ิมจากผล้ประโย์ชีน์ท้�ได้้รับการประกันภััย์ ซึ�งมัก
เปน็ผล้ประโย์ชีนส์ิว่นใหญข่องสิญัญาประกนัภััย์ จำนวนเงนิหรอืจงัหวะเวล้าท้�จะได้ร้บัผล้ประโย์ชีนเ์พิ�มนั�นจะขึ�นอยู่์กบัด้ลุ้ย์พนิจิของผูอ้อก
สิญัญาประกนัภััย์ ผล้ประโย์ชีนท้์�จะได้ร้บัขึ�นอยู่์กบั ผล้การด้ำเนนิงานของกลุ้ม่สิญัญาท้�ระบไุว ้หรอืผล้ต่อบแทนจากการล้งทนุเกดิ้ขึ�นแล้ว้
แล้ะ/หรือท้�ย์งัไม่เกิด้ขึ�นจากกลุ้ม่ของสินิทรัพย์์ท้�ระบไุว้ซึ�งถืือโด้ย์ผูอ้อก หรือกำไรหรอืขาด้ทนุของบริษัทั กองทุน หรือกจิการอื�นท้�ออกสิญัญาน้�

ทั�งน้� กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบริษัทัจดั้ประเภัทของสิญัญาประกนัภัยั์แล้ะวดั้คืวามเสิ้�ย์งของการรบัประกนัภััย์ด้ว้ย์การพจิารณาเปรย้์บเทย้์บจำนวน
ผล้ประโย์ชีน์ท้�ต่้องจ่าย์กรณ้มรณกรรมกับจำนวนมูล้คื่าเวนคืืนในปีนั�นๆ โด้ย์กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทกำหนด้ระด้ับนัย์สิำคืัญของคืวามเสิ้�ย์ง
ของการรับประกันภััย์จากอัต่ราสิ่วนผล้ประโย์ชีน์มรณกรรมต่่อมูล้คื่าเวนคืืนท้�อย์่างน้อย์ร้อย์ล้ะ 5

4.2 การรับรู้ราย์ได้้

(1) เบ้�ย์ประกันภััย์รับ

กรณ้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก รับรู้เป็นราย์ได้้หล้ังจากหักเบ้�ย์ประกันภััย์ต่่อแล้ะสิ่งคืืนต่ั�งแต่่วันท้�ท้�ม้ผล้บังคืับใชี้ในกรมธิรรม์ แล้ะ
กรณ้เบ้�ย์ประกนัภัยั์ปีต่อ่มารบัรูเ้ปน็ราย์ได้ห้ลั้งจาก หกัเบ้�ย์ประกนัภัยั์ต่อ่แล้ะสิง่คืนืโด้ย์จะรบัรูเ้มื�อถึืงกำหนด้ชีำระเฉพาะเบ้�ย์ประกนั
ภััย์ของกรมธิรรม์ท้�ม้ผล้บังคืับใชี้อย์ู่ ณ วันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน

(2) เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ

เบ้�ย์ประกนัภััย์ต่อ่จา่ย์จากการเอาประกนัภััย์ต่อ่รบัรู้เปน็ราย์การหกัออกจากเบ้�ย์ประกนัภััย์รบัเมื�อได้โ้อนคืวามเสิ้�ย์งจากการประกนั
ภััย์ให้บริษััทรับประกันภััย์ต่่อแล้้วต่ามจำนวนท้�ระบุไว้ในกรมธิรรม์

(3) ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ

ราย์ได้ค่้ืาจ้างแล้ะค่ืาบำเหน็จจากการเอาประกันภัยั์ต่อ่ถืือเป็นราย์ได้ต้่ามเงื�อนไขท้�กำหนด้ไว้ในสัิญญาแล้ะรบัรูเ้ป็นราย์ได้เ้มื�อได้้
ให้บริการแล้้วเสิร็จ

(4) ราย์ได้้จากการล้งทุนสิุทธิิ

ด้อกเบ้�ย์แล้ะเงินปันผล้รับจากเงินล้งทุน

ด้อกเบ้�ย์รบัถืือเปน็ราย์ได้ต้่ามเกณฑ์ิคืงคืา้งโด้ย์คืำนงึถืงึอตั่ราผล้ต่อบแทนท้�แทจ้ริง เงินปันผล้รับถืือเปน็ราย์ได้เ้มื�อกลุ้ม่บริษัทัแล้ะ
บริษััทม้สิิทธิิในการรับเงินปันผล้

คื่าใชี้จ่าย์เก้�ย์วกับการล้งทุนรับรู้เป็นคื่าใชี้จ่าย์ต่ามเกณฑิ์คืงคื้าง
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(5) ด้อกเบ้�ย์รับจากเงินให้กู้ย์ืม

ด้อกเบ้�ย์รับถือืเปน็ราย์ได้ต้่ามระย์ะเวล้าของเงนิให้กู้ยื์มโด้ย์คืำนวณจากย์อด้เงนิต้่นท้�คืงค้ืาง ย์กเวน้ส่ิวนของราย์ได้ด้้อกเบ้�ย์ท้�คืา้ง
ชีำระเกินกว่า 6 เด้ือนโด้ย์ใชี้เกณฑิ์เงินสิด้

(6) ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากเงินล้งทุน

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากเงินล้งทุนถืือเป็นราย์ได้้หรือคื่าใชี้จ่าย์ ณ วันท้�ท้�เกิด้ราย์การ

(7) ราย์ได้้อื�น

ราย์ได้้อื�นรับรู้ต่ามเกณฑิ์คืงคื้าง

4.3 การรับรู้คื่าใชี้จ่าย์

(1) ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์บันทึกเมื�อได้้รับแจ้งหรือเมื�อผล้ประโย์ชีน์คืรบกำหนด้ต่ามเงื�อนไขในกรมธิรรม์

คื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการจัด้การคื่าสิินไหมทด้แทน

คืา่สินิไหมทด้แทนแล้ะคืา่ใชีจ้า่ย์ในการจดั้การคืา่สินิไหมทด้แทนประกอบด้ว้ย์ คืา่สินิไหมทด้แทนแล้ะคืา่ใชีจ้า่ย์ในการจดั้การคืา่
สินิไหมทด้แทนจากการรับประกันภัยั์สิำหรับ ทั�งคืวามเสิย้์หาย์ท้�ได้รั้บราย์งานแล้ว้แล้ะยั์งไม่ได้รั้บราย์งาน ซึ�งแสิด้งต่ามมูล้ค่ืาของ
คืา่สินิไหมทด้แทน แล้ะค่ืาใชีจ้า่ย์อื�นท้�เก้�ย์วข้อง แล้ะราย์การปรับปรงุคืา่สินิไหมของงวด้ปัจจบัุนแล้ะงวด้ก่อน ท้�เกดิ้ขึ�นในระหว่าง
ปีหักด้้วย์การรับคืืนอื�น (ถื้าม้)

คื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการจัด้การคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์ จะรับรู้เมื�อได้้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภััย์
ต่ามจำนวนท้�ผู้เอาประกันภััย์แจ้ง แล้ะโด้ย์การประมาณการของฝ่่าย์บริหาร มูล้คื่าประมาณการสิินไหมทด้แทนสูิงสิุด้จะไม่เกิน
ทุนประกันของกรมธิรรม์ท้�เก้�ย์วข้อง

(2) คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จถืือเป็นคื่าใชี้จ่าย์ต่ามเกณฑิ์คืงคื้าง

(3) คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�นแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�นแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงานรับรู้เป็นคื่าใชี้จ่าย์ต่ามเกณฑิ์คืงคื้าง

4.4 เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ หมาย์ถืึง เงินสิด้แล้ะเงินฝ่ากธินาคืาร แล้ะเงินล้งทุนระย์ะสิั�นท้�ม้สิภัาพคืล้่องสิูงซึ�งม้กำหนด้จ่าย์คืืน
ภัาย์ในระย์ะเวล้าไม่เกิน 3 เด้ือน นับจากวันท้�ได้้มาแล้ะไม่ม้ข้อจำกัด้ในการเบิกใชี้

4.5 เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับแล้ะคื่าเผื�อหน้�สิงสิัย์จะสิูญ

เบ้�ย์ประกนัภััย์ค้ืางรบัแสิด้งต่ามมลู้ค่ืาสิทุธิิท้�จะได้ร้บั โด้ย์กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบรษิัทับนัทกึคืา่เผื�อหน้�สิงสิยั์จะสิญูสิำหรบัผล้ขาด้ทุนโด้ย์ประมาณ
ท้�อาจเกิด้ขึ�นจากการเก็บเงินคื่าเบ้�ย์ประกันภััย์ค้ืางรับไม่ได้้ ซึ�งพิจารณาจากประสิบการณ์การเก็บเงินแล้ะต่ามสิถืานะปัจจุบันของเบ้�ย์
ประกันภััย์คื้างรับ ณ วันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน

สิำหรับกรมธิรรม์ประเภัทราย์บุคืคืล้ท้�ม้มูล้คื่าเงินสิด้เกินกว่าเบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับแล้ะเกินกำหนด้ชีำระจากระย์ะเวล้าท้�บริษััทผ่อนผันให้
แก่ลู้กคื้า เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับด้ังกล้่าวจะถืูกชีำระโด้ย์อัต่โนมัต่ิจากการอนุมัต่ิให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน
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4.6 สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อแสิด้งต่ามจำนวนสิำรองประกันภััย์สิ่วนท้�เร้ย์กคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ ซึ�งประมาณขึ�นโด้ย์อ้างอิงจาก
สิัญญาประกันภััย์ต่่อท้�เก้�ย์วข้องของสิำรองเบ้�ย์ประภัันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้ แล้ะสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนคื้าง
จ่าย์ต่ามกฎหมาย์ว่าด้้วย์การคืำนวณสิำรองประกันภััย์ ย์กเว้นสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนท้�เกิด้ขึ�นแล้้วแต่่ย์ังไม่ได้้รับราย์งาน

กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทับนัทกึคืา่เผื�อหน้�สิงสิยั์จะสิญูสิำหรบัสินิทรพัย์์จากการประกนัภัยั์ต่อ่เมื�อม ้ขอ้บ่งช้ี�ของการด้อ้ย์ค่ืาเกดิ้ขึ�น โด้ย์พิจารณา
จากผล้ขาด้ทุนโด้ย์ประมาณท้�อาจเกิด้ขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได้้ แล้ะกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทสิามารถืวัด้มูล้คื่าของจำนวนเงินด้ังกล้่าวนั�นได้้
อย์่างน่าเชีื�อถืือ คื่าเผื�อหน้�สิงสิัย์จะสิูญต่ั�งเพิ�ม (ล้ด้) บันทึกบัญชี้เป็นคื่าใชี้จ่าย์ในระหว่างปี

4.7 ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อแล้ะเจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ

(1) ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อแสิด้งต่ามจำนวนเงินคื้างรับจากการประกันภััย์ต่่อ

เงนิคืา้งรบัจากบรษิัทัประกนัภััย์ต่อ่ประกอบด้ว้ย์คืา่จา้งแล้ะคืา่บำเหนจ็คืา้งรบั คืา่สินิไหมทด้แทนคืา้งรบั แล้ะราย์การคืา้งรบัอื�นๆ 
จากบริษัทัประกันภััย์ต่อ่ย์กเว้นเบ้�ย์ประกันภััย์ต่อ่ค้ืางรับหกัคืา่เผื�อหน้�สิงสัิย์จะสูิญ โด้ย์กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทับันทกึคืา่เผื�อหน้�สิงสัิย์
จะสิูญสิำหรับ ผล้ขาด้ทุนโด้ย์ประมาณท้�อาจเกิด้ขึ�นจากการเก็บเงินไม่ได้้ ซึ�งพิจารณาจากประสิบการณ์การเก็บเงินแล้ะต่าม
สิถืานะปัจจุบันของเงินคื้างรับจากบริษััทประกันภััย์ต่่อ ณ วันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน

(2) เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อแสิด้งด้้วย์จำนวนเงินคื้างจ่าย์จากการประกันภััย์ต่่อ 

เงินคื้างจ่าย์จากบริษััทประกันภััย์ต่่อประกอบด้้วย์ เบ้�ย์ประกันภััย์ต่่อจ่าย์ แล้ะราย์การคื้างจ่าย์อื�นๆ ให้กับบริษััทประกันภััย์ต่่อ 

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแสิด้งราย์การประกันภััย์ต่่อด้้วย์ย์อด้สุิทธิิของกิจการเด้้ย์วกัน (ลู้กหน้�จากสัิญญาประกันภััย์ต่่อหรือเจ้าหน้�
ประกันภััย์ต่่อ) เมื�อเข้าเงื�อนไขการหักกล้บทุกข้อด้ังต่่อไปน้�

(1) กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้สิิทธิิต่ามกฎหมาย์ในการนำจำนวนท้�รับรู้ไว้ในงบแสิด้งฐานะการเงินมาหักกล้บล้บกัน แล้ะ

(2) กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทต่ั�งใจท้�จะรับหรือจ่าย์ชีำระจำนวนท้�รับรู้ไว้ในงบแสิด้งฐานะการเงินด้้วย์ย์อด้สุิทธิิ หรือตั่�งใจท้�จะรับ
ประโย์ชีน์จากสิินทรัพย์์ในเวล้าเด้้ย์วกับท้�จ่าย์ชีำระหน้�สิิน

4.8 สิินทรัพย์์/หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์

สิินทรัพย์์/หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์แสิด้งต่ามมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม การเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินล้งทุนบันทึกในสิ่วนของกำไรหรือ
ขาด้ทุน ย์กเว้นสิัญญาอนุพันธิ์ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งกระแสิเงินสิด้ท้�นำการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งกระแสิเงินสิด้มาปฏิิบัต่ิใชี้ โด้ย์สิ่วนท้�ม้
ประสิทิธิิผล้ของการเปล้้�ย์นแปล้งในมลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของอนพุนัธิแ์ล้ะเคืรื�องมอืท้�ใชีป้อ้งกนัคืวามเสิ้�ย์งท้�เขา้เงื�อนไขเปน็การปอ้งกนัคืวามเสิ้�ย์ง
ในกระแสิเงินสิด้รับรู้ในกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น สิ่วนท้�ไม่ม้ประสิิทธิิผล้รับรู้ทันท้ในสิ่วนของกำไรขาด้ทุน

การบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง

กลุ้่มบริษััทพิจารณากรณ้ท้�เข้าเงื�อนไขของการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง ด้ังน้� 

หากเป็นการป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในมูล้ค่ืายุ์ต่ิธิรรม การเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้ค่ืายุ์ต่ิธิรรมของเคืรื�องมือป้องกันคืวามเสิ้�ย์งจะรับรู้ในกำไรหรือ
ขาด้ทุน เชี่นเด้้ย์วกับการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมเฉพาะสิ่วนของคืวามเสิ้�ย์งท้�เก้�ย์วข้องของราย์การท้�ถืูกป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง 

หากเปน็การปอ้งกนัคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงนิสิด้ การเปล้้�ย์นแปล้งในมลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรม ของเคืรื�องมอืป้องกนัคืวามเสิ้�ย์งสิว่นท้�มป้ระสิทิธิผิล้จะ
รับรู้ในกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น สิ่วนการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่ายุ์ต่ิธิรรมของเคืรื�องมือป้องกันคืวามเสิ้�ย์งส่ิวนท้�ไม่ม้ประสิิทธิิผล้จะรับรู้ใน
กำไรหรือขาด้ทุน
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4.9  สิินทรัพย์์ล้งทุน

4.9.1 เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจัด้ประเภัทแล้ะวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ ด้ังต่่อไปน้�

(1) เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้ค่ืาผ่านกำไรขาด้ทุนแสิด้งต่ามมูล้ค่ืายุ์ต่ิธิรรม การเปล้้�ย์นแปล้ง ในมูล้ค่ืายุ์ต่ิธิรรมของเงินล้งทุนบันทึกใน
สิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

(2) เงนิล้งทุนท้�วดั้มูล้ค่ืาผ่านกำไรขาด้ทุนเบด็้เสิร็จอื�นแสิด้งต่ามมูล้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรม การเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรมของเงินล้งทุน
บนัทกึรับรูใ้นส่ิวนของกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิรจ็อื�น แล้ะจะโอนไปรบัรูใ้นส่ิวนของกำไรหรอืขาด้ทนุเมื�อได้้จำหน่าย์ เงนิล้งทนุนั�นออก
ไป ย์กเว้นกำไรขาด้ทนุจากอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นของเงนิล้งทนุท้� จดั้ประเภัทเป็นต่ราสิารหน้�บนัทกึรบัรูท้นัท้ในส่ิวนของกำไรขาด้ทนุ

(3) เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์แสิด้งมูล้คื่าต่ามวิธ้ิราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทตั่ด้บัญชี้สิ่วน
เกิน/รับรู้สิ่วนต่�ำกว่ามูล้ค่ืาต่ราสิารหน้�ต่ามอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�แท้จริง ซึ�งจำนวนท้�ต่ัด้จำหน่าย์/รับรู้น้�จะแสิด้งเป็นราย์การปรับ
กับด้อกเบ้�ย์รับต่ราสิารหน้�จัด้เป็นประเภัทเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ เมื�อบริษััทม้คืวามต่ั�งใจแน่วแน่แล้ะ
ม้คืวามสิามารถืท้�จะถืือไว้จนคืรบกำหนด้ไถื่ถือน 

(4) เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ท้�แสิด้งอย์ู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสิด้งมูล้คื่าต่ามวิธิ้ราคืาทุน

มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของหล้กัทรพัย์์ในคืวามต่อ้งการของต่ล้าด้คืำนวณจากราคืาเสินอซื�อหล้งัสิดุ้ ณ สิิ�นวนัทำการสิดุ้ทา้ย์ของปขีอง
ต่ล้าด้หล้ักทรัพย์์ท้�ต่ราสิารนั�นๆ จด้ทะเบ้ย์น มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของต่ราสิารหน้�คืำนวณโด้ย์ใชี้อัต่ราผล้ต่อบแทนหรือราคืาท้�
ประกาศโด้ย์สิมาคืมต่ล้าด้ต่ราสิารหน้�ไทย์ มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของหน่วย์ล้งทุนคืำนวณจากมูล้คื่าสิินทรัพย์์สิุทธิิของหน่วย์ล้งทุน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกราย์การซื�อขาย์เงินล้งทุนต่ามเกณฑ์ิวันท้�เกิด้ราย์การ (Transaction date) สิำหรับเงินล้งทุน
ประเภัทต่ราสิารทุน แล้ะต่ามเกณฑ์ิวันท้�ชีำระราคืาแล้ะสิ่งมอบหลั้กทรัพย์์ (Settlement date) สิำหรับเงินล้งทุนประเภัท
ต่ราสิารหน้� 

ในกรณ้ท้�ม้การโอนเปล้้�ย์นประเภัทเงินล้งทุนจากประเภัทหนึ�งไปเป็นอ้กประเภัทหนึ�ง บริษััทจะปรับมูล้คื่าของเงินล้งทุนด้ัง
กล้า่วใหมโ่ด้ย์ใชีม้ลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรม ณ วนัท้�โอนเปล้้�ย์นประเภัทเงนิล้งทนุ ผล้แต่กต่า่งระหวา่งราคืาต่ามบญัชีแ้ล้ะมลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรม 
ณ วันท้�โอนจะบันทึกในงบกำไรขาด้ทุนหรือแสิด้งเป็นส่ิวนเกิน (ส่ิวนต่�ำ) ทุนจากการวัด้มูล้ค่ืาเงินล้งทุนในองค์ืประกอบอื�น
ของสิ่วนของเจ้าของแล้้วแต่่ประเภัทของเงินล้งทุนท้�ม้การโอนเปล้้�ย์น

เมื�อม้การจำหน่าย์เงินล้งทุน ผล้ต่่างระหว่างสิิ�งต่อบแทนสิุทธิิท้�ได้้รับกับต่้นทุนของ เงินล้งทุนจะถืูกบันทึกในงบกำไรขาด้ทุน 
กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทใช้ีวิธ้ิถัืวเฉล้้�ย์ถ่ืวงน�ำหนักสิำหรับเงินล้งทุนประเภัทต่ราสิารทุน แล้ะวิธ้ิเข้าก่อนออกก่อนสิำหรับเงิน
ล้งทุนประเภัท ต่ราสิารหน้�ในการคืำนวณต่้นทุนของเงินล้งทุน

4.9.2 เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับแสิด้งมูล้คื่าต่ามวิธิ้ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์สิุทธิิจากคื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่

4.9.3  การรับรู้ราย์การผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่แล้ะคื่าเผื�อการด้้อย์คื่า

กลุ้ม่บริษัทับันทึกผล้ขาด้ทนุจากการด้อ้ย์ค่ืาของสินิทรพัย์์ล้งทุนโด้ย์ใชีแ้บบจำล้อง ผล้ขาด้ทนุด้า้นเคืรดิ้ต่ท้�คืาด้วา่จะเกดิ้ขึ�น บนัทึก
ผล้ขาด้ทุนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแล้ะ การเปล้้�ย์นแปล้งในผล้ขาด้ทุนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นเหล่้านั�น ณ แต่่ล้ะวันท้�ราย์งาน เพื�อสิะท้อน
การเปล้้�ย์นแปล้งในคืวามเสิ้�ย์งด้า้นเคืรดิ้ต่ต่ั�งแต่รั่บรูส้ินิทรัพย์ท์างการเงนิเมื�อเริ�มแรก แล้ะจะตั่�งค่ืาเผื�อการด้อ้ย์ค่ืาของต่ราสิารทุน
ท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น เมื�อมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม ของเงินล้งทุนด้ังกล้่าวได้้ล้ด้ล้งอย์่างม้สิาระสิำคืัญแล้ะเป็น
ระย์ะเวล้านานหรือเมื�อม้ข้อบ่งชี้�ของการด้้อย์คื่า
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4.9.4 อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกมูล้คื่าเริ�มแรกของอสัิงหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนต่ามราคืาทุนซึ�งรวมต่้นทุนการทำราย์การ ภัาย์หลั้ง
การรบัรูก้ารเริ�มแรก กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัจะบนัทกึอสิงัหารมิทรัพย์์เพื�อการล้งทนุด้ว้ย์ราคืาทนุหกัคืา่เสิื�อมราคืาสิะสิมแล้ะคืา่เผื�อ
การด้้อย์คื่า (ถื้าม้)

คืา่เสิื�อมราคืาของอสัิงหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนรับรูเ้ป็นค่ืาใช้ีจา่ย์ในงบกำไรขาด้ทุน ซึ�งคืำนวณโด้ย์วิธ้ิเส้ินต่รงต่ามอายุ์การใช้ีงาน
โด้ย์ประมาณ 20 ปี คื่าเสิื�อมราคืาของอสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนรับรู้เป็นคื่าใชี้จ่าย์ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทรับรู้ผล้ต่่างระหว่างจำนวนเงินท้�ได้้รับสิุทธิิจากการจำหน่าย์กับมูล้คื่า ต่ามบัญช้ีของสิินทรัพย์์ในงบกำไร
ขาด้ทุนในปีท้�ต่ัด้ราย์การอสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนออกจากบัญชี้

4.10 สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง

สิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์งคืือ สิินทรัพย์์ล้งทุนสิำหรับกรมธิรรม์ประกันภััย์ท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์งจากการ
เปล้้�ย์นแปล้งมูล้คื่าของสิินทรัพย์์ล้งทุนนั�น ๆ เชี่น กรมธิรรม์ประกันภััย์คืวบการล้งทุน โด้ย์จะรับรู้มูล้คื่าเริ�มแรกด้้วย์ราคืาทุนแล้ะวัด้มูล้คื่า
ภัาย์หล้ังด้้วย์ราคืาย์ุต่ิธิรรม

4.11 ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์แล้ะคื่าเสิื�อมราคืา

ท้�ด้ินแสิด้งมูล้คื่าต่ามราคืาทุน อาคืารแล้ะอุปกรณ์แสิด้งมูล้คื่าต่ามราคืาทุนหักคื่าเสิื�อมราคืาสิะสิมแล้ะ คื่าเผื�อการด้้อย์คื่า (ถื้าม้) 

คื่าเสิื�อมราคืาของอาคืารแล้ะอุปกรณ์คืำนวณจากราคืาทุนของสิินทรัพย์์นั�นโด้ย์วิธ้ิเสิ้นต่รงต่ามอาย์ุการให้ประโย์ชีน์โด้ย์ประมาณของ
สิินทรัพย์์หรืออาย์ุของสิัญญาเชี่าด้ังต่่อไปน้�

อาคืาร 20 ปี แล้ะ 50 ปี 
อาคืารชีุด้ 20 ปี 
สิ่วนปรับปรุงอาคืาร 5 ปี
สิ่วนปรับปรุงอาคืารเชี่า ต่ามอาย์ุของสิัญญาเชี่า
เคืรื�องต่กแต่่งต่ิด้ต่ั�ง แล้ะอุปกรณ์สิำนักงาน 3 ปี แล้ะ 5 ปี
ย์านพาหนะ 5 ปี

คื่าเสิื�อมราคืาแสิด้งรวมอย์ู่ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

ไม่ม้การคืิด้คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับท้�ด้ินแล้ะงานระหว่างก่อสิร้าง

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทต่ัด้ราย์การท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์ออกจากบัญชี้ เมื�อจำหน่าย์สิินทรัพย์์ หรือคืาด้ว่าจะไม่ได้้รับประโย์ชีน์เชีิง
เศรษัฐกจิในอนาคืต่จากการใชีห้รอืการจำหนา่ย์สินิทรพัย์์ ราย์การผล้กำไรหรอืขาด้ทนุจากการจำหนา่ย์สินิทรพัย์์จะรบัรูใ้นงบกำไรขาด้ทนุ
เมื�อกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทต่ัด้ราย์การสิินทรัพย์์นั�นออกจากบัญชี้

4.12 คื่าคืวามนิย์ม 

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกมูล้คื่าเริ�มแรกของคื่าคืวามนิย์มในราคืาทุน ซึ�งเท่ากับต้่นทุนการรวมธุิรกิจส่ิวนท้�สิูงกว่ามูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของ
สิินทรัพย์์สิุทธิิท้�ได้้มา หากมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์สิุทธิิ ท้�ได้้มาสิูงกว่าต่้นทุนการรวมธิุรกิจ กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะรับรู้สิ่วนท้�สิูงกว่า
น้�เป็นกำไรในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนทันท้

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแสิด้งค่ืาคืวามนิย์มต่ามราคืาทุนหักค่ืาเผื�อการด้้อย์ค่ืาแล้ะจะทด้สิอบการด้้อย์ค่ืาของค่ืาคืวามนิย์มทุกปีหรือเมื�อใด้
ก็ต่ามท้�ม้ข้อบ่งชี้�ของการด้้อย์คื่าเกิด้ขึ�น

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะรับรู้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน แล้ะกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทไม่สิามารถืกล้ับบัญชี้ขาด้ทุน
จากการด้้อย์คื่าได้้ในอนาคืต่
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4.13 สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่นแล้ะคื่าต่ัด้จำหน่าย์

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่นแสิด้งมูล้คื่าต่ามราคืาทุนหักคื่าต่ัด้จำหน่าย์สิะสิมแล้ะคื่าเผื�อการด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์นั�น (ถื้าม้)

กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัตั่ด้จำหน่าย์สินิทรัพย์์ไม่มตั้่วต่นท้�มอ้ายุ์การให้ประโย์ชีน์จำกัด้อย่์างมร้ะบบต่ล้อด้อายุ์การให้ประโย์ชีน์เชีงิเศรษัฐกิจ
ของสินิทรพัย์์นั�น แล้ะจะมก้ารประเมนิการด้อ้ย์คืา่ของสินิทรพัย์์ด้งักล้า่วเมื�อมข้อ้บง่ชี้�วา่สินิทรพัย์์นั�นเกดิ้การด้อ้ย์คืา่ กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทั
จะทบทวนระย์ะเวล้าการต่ัด้จำหน่าย์แล้ะวิธ้ิการตั่ด้จำหน่าย์ของสิินทรัพย์์ไม่ม้ตั่วต่นด้ังกล้่าวทุกสิิ�นปีเป็นอย์่างน้อย์ คื่าต่ัด้จำหน่าย์รับรู้
เป็นคื่าใชี้จ่าย์ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่นท้�ม้อาย์ุการให้ประโย์ชีน์จำกัด้ คืือ โปรแกรมคือมพิวเต่อร์ ม้อาย์ุการให้ประโย์ชีน์ 3 ปี 5 ปี แล้ะ 10 ปี

4.14 การด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์

ทกุวนัสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัจะทำการประเมนิการด้อ้ย์คืา่ของท้�ด้นิ อาคืารแล้ะอปุกรณห์รอืสินิทรพัย์์ไมม่ต้่วัต่น 
หากมข้้อบง่ชี้�วา่สินิทรัพย์์ดั้งกล่้าวอาจด้อ้ย์ค่ืา กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัรับรูข้าด้ทุนจากการด้อ้ย์ค่ืาเมื�อมลู้คืา่ท้�คืาด้ว่าจะได้รั้บคืนืของสินิทรัพย์์
มมู้ล้ค่ืาต่�ำกว่ามูล้ค่ืาต่ามบัญช้ีของสินิทรัพย์์นั�น ทั�งน้�มลู้ค่ืาท้�คืาด้ว่าจะได้รั้บคืนืหมาย์ถึืง มลู้ค่ืายุ์ต่ธิิรรมหักต้่นทุนในการขาย์ของสินิทรัพย์์
หรือมูล้คื่าจากการใชี้สิินทรัพย์์แล้้วแต่่ราคืาใด้จะสิูงกว่า 

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะรับรู้ราย์การขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

หากในการประเมินการด้้อย์ค่ืาของสิินทรัพย์์ ม้ข้อบ่งชี้�ท้�แสิด้งให้เห็นว่าผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์ค่ืาของสิินทรัพย์์ท้�รับรู้ในงวด้ก่อนได้้หมด้
ไปหรือล้ด้ล้ง กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะประมาณมูล้ค่ืา ท้�คืาด้ว่าจะได้้รับคืืนของสิินทรัพย์์นั�น แล้ะจะกลั้บราย์การผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์
คื่าท้�รับรู้ในงวด้ก่อนก็ต่่อเมื�อม้การเปล้้�ย์นแปล้งประมาณการท้�ใชี้กำหนด้มูล้คื่าท้�คืาด้ว่าจะได้้รับคืืนภัาย์หล้ังจากการรับรู้ผล้ขาด้ทุนจาก
การด้้อย์คื่าคืรั�งล้่าสิุด้ โด้ย์มูล้คื่าต่ามบัญชี้ของสิินทรัพย์์ท้�เพิ�มขึ�นจากการกล้ับราย์การผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าต่้องไม่สิูงกว่ามูล้คื่าต่าม
บัญชี้ท้�คืวรจะเป็น หากกลุ้่มบริษััท แล้ะบริษััทไม่เคืย์รับรู้ผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์ในงวด้ก่อน กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะบัน
ทึกกล้ับราย์การผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์โด้ย์รับรู้ไปในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุนทันท้

4.15 หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์

4.15.1 สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวเป็นย์อด้สิำรองสิะสิมต่ั�งแต่่เริ�มทำประกันถึืงวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน
สิำหรับกรมธิรรม์ท้�มผ้ล้บังคัืบอยู่์ สิำรองดั้งกล่้าวต่ั�งขึ�นสิำหรับชีด้ใช้ีคืา่สินิไหมทด้แทนแล้ะผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ท้�ประมาณ
การว่า จะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่จากกรมธิรรม์ประกันชี้วิต่ท้�ม้ผล้บังคืับอยู่์ทั�งหมด้ กลุ้่มบริษััทแล้ะ บริษััทคืำนวณสิำรองประกันภััย์
สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวโด้ย์อ้างอิงต่ามวิธ้ิสิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์สิุทธิิชีำระคืงท้� (Net Premium Valuation : NPV) ซึ�ง
เป็นวิธ้ิการทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์รวมกับสิำรองเพิ�มเต่ิมสิำหรับคืวามเสิ้�ย์งจากการท้�สิมมต่ิฐานท้�ใชี้ในการคืำนวณแต่กต่่าง
ไปจากประสิบการณ์ท้�เกิด้ขึ�นจริงอ้กร้อย์ล้ะ 5 ของเงินสิำรองต่ามวิธิ้เบ้�ย์ประกันภััย์สิุทธิิชีำระคืงท้� ข้อสิมมต่ิหล้ักท้�ใชี้เก้�ย์วข้องกับ
อัต่รามรณะท้�ได้้ม้การปรับปรุงจากประสิบการณ์ซึ�งเป็นข้อมูล้ทางสิถืิต่ิ อัต่ราเจ็บป่วย์ อาย์ุแล้ะอัต่ราคืิด้ล้ด้

ทกุวนัสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัได้ท้ด้สิอบคืวามพอเพ้ย์งของหน้�สินิด้ว้ย์วธ้ิิสิำรองประกนัภััย์แบบเบ้�ย์ประกนั
ภัยั์รวม (Gross Premium Valuation: GPV) โด้ย์ข้อสิมมติ่สิำคัืญท้�ใชีใ้นการคืำนวณ ประกอบด้ว้ย์ อตั่รามรณะท้�ได้ม้ก้ารปรับปรุง
จากประสิบการณ์ ซึ�งเป็นข้อมูล้ทางสิถืิต่ิ อัต่ราการขาด้อาย์ุหรือเวนคืืนกรมธิรรม์ อัต่ราคื่าใชี้จ่าย์เก้�ย์วกับการขาย์แล้ะบริหารงาน
ซึ�งเป็นคื่าประมาณการท้�ด้้ท้�สิุด้ของภัาระผูกพันต่ามสิัญญาประกันภััย์ ณ ขณะนั�น (Best-estimate assumption) แล้ะอัต่ราคืิด้
ล้ด้ ซึ�งถืกูกำหนด้มาจากอตั่ราด้อกเบ้�ย์ปราศจากคืวามเสิ้�ย์งต่ามหล้กัเกณฑิใ์นการคืำนวณหน้�สินิต่ามสิญัญาประกนัภััย์ต่ามเกณฑิ์
การคืำนวณเงินกองทุนต่ามระดั้บคืวามเสิ้�ย์ง บวกเพิ�มด้้วย์ค่ืาชีด้เชีย์คืวามไม่ม้สิภัาพคืล้่องเพื�อสิะท้อนลั้กษัณะของหน้�สิินต่าม
สิัญญาประกันภััย์ซึ�งไม่ม้สิภัาพคืล้่อง

หากหน้�สิินต่ามสิัญญาประกันภััย์ท้�คืำนวณได้้ต่ามหล้ักเกณฑิ์การทด้สิอบคืวามเพ้ย์งพอของหน้�สิินสิูงกว่าจำนวนท้�แสิด้งในงบ
การเงิน กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทก็จะรับรู้สิ่วนต่่างเป็นคื่าใชี้จ่าย์เพิ�มเต่ิมในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

4.15.2 สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนคื้างจ่าย์

คื่าสิินไหมทด้แทนคื้างจ่าย์บันทึกต่ามจำนวนท้�จะจ่าย์จริง สิ่วนสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนจะบันทึกเมื�อได้้รับการแจ้งคืำเร้ย์กร้อง
คืา่เสิย้์หาย์จากผูเ้อาประกนัภััย์ต่ามจำนวนท้�ผูเ้อาประกนัภััย์แจง้ แล้ะโด้ย์การประมาณการต่ามหล้กัคืณติ่ศาสิต่รป์ระกนัภััย์ มลู้คืา่
ประมาณการสิินไหมทด้แทนสิูงสิุด้จะไม่เกินทุนประกันของกรมธิรรม์ท้�เก้�ย์วข้อง

ประมาณการสิำรองสิินไหมทด้แทนคืำนวณโด้ย์วิธิ้การทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ โด้ย์คืำนวณจากประมาณการท้�ด้้ท้�สิุด้ของคื่า
สิินไหมทด้แทนท้�คืาด้ว่าจะจ่าย์ให้แก่ ผู้เอาประกันภััย์ในอนาคืต่สิำหรับคืวามสูิญเสิ้ย์ท้�เกิด้ขึ�นแล้้วก่อนหรือ ณ วันสิิ�นรอบระย์ะ
เวล้าราย์งาน ทั�งจากราย์การคืวามสูิญเสิ้ย์ท้�บริษััทได้้รับราย์งานแล้้วแล้ะยั์งไม่ได้้รับราย์งาน รวมถึืง ผล้ต่่างของประมาณการ
สิำรองสิินไหมทด้แทนท้�คืำนวณได้้สิูงกว่า คื่าสิินไหมทด้แทนท้�ได้้รับรู้ไปแล้้วในบัญชี้จะรับรู้เป็นคืวามเสิ้ย์หาย์ท้�เกิด้ขึ�นแล้้ว แต่่
ย์ังไม่ได้้ม้การราย์งานให้บริษััททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)

4.15.3  สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์

สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ประกอบด้้วย์ สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้ แล้ะสิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์ังไม่สิิ�นสิุด้

(1) สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้

ณ วันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกสิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้สิำหรับการประกัน
ภััย์สิำหรับสิัญญาระย์ะสิั�นเพิ�มเต่ิมแล้ะ การประกันภััย์กลุ้่มโด้ย์คืำนวณจากเบ้�ย์ประกันภััย์สิุทธิิสิำหรับปีโด้ย์วิธ้ิเฉล้้�ย์ ราย์
เด้ือน (วิธิ้เศษัหนึ�งสิ่วนย์้�สิิบสิ้�)

(2) สิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์ังไม่สิิ�นสิุด้

สิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์งัไมส่ิิ�นสิดุ้ เปน็จำนวนเงนิท้�กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัจดั้สิำรองไวเ้พื�อชีด้ใชีค้ืา่สินิไหมทด้แทนท้�อาจเกดิ้
ขึ�นในอนาคืต่สิำหรับการประกันภััย์ท้�ย์ังม้ ผล้บังคัืบอยู่์ ซึ�งคืำนวณโด้ย์วิธ้ิการทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ กลุ้่มบริษััทแล้ะ
บริษััทใชี้การประมาณการท้�ด้้ท้�สิุด้ของคื่าสิินไหมทด้แทนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในระย์ะเวล้าเอาประกันท้�เหล้ืออย์ู่ โด้ย์อ้างอิง
จากข้อมูล้ในอด้้ต่

ทกุวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัจะเปร้ย์บเทย้์บมูล้ค่ืาของสิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์งัไม่สิิ�นสุิด้กับสิำรอง
เบ้�ย์ประกันภัยั์ท้�ย์งัไมถื่ือเป็นราย์ได้ ้หากมูล้คืา่ของสิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์งัไมส่ิิ�นสิดุ้สิงูกว่าสิำรองเบ้�ย์ประกันภัยั์ท้�ย์งัไมถื่ือ
เป็นราย์ได้้ กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะรับรู้สิ่วนต่่างแล้ะแสิด้งราย์การสิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์ังไม่สิิ�นสิุด้ในงบการเงิน

4.15.4 ผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์คื้างจ่าย์

ผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์คื้างจ่าย์บันทึกเมื�อได้้รับแจ้งหรือเมื�อเข้าเงื�อนไขในกรมธิรรม์

4.15.5 หน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

หน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ประกอบด้้วย์ เบ้�ย์ประกันภััย์รับล้่วงหน้าจากผู้เอาประกันภััย์ มูล้ค่ืาต่ามบัญช้ีของกรมธิรรม์
ประกันภััย์แบบคืวบการล้งทุนแล้ะเงินท้�บริษััทต่้องจ่าย์ให้แก่ผู้เอาประกันภััย์นอกเหนือจากเงินท้�ต่้องจ่าย์ต่ามเงื�อนไขกรมธิรรม์
ประกันภััย์

4.16 ผล้ประโย์ชีน์พนักงาน

ผล้ประโย์ชีน์ระย์ะสิั�นของพนักงาน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทรับรู้เงินเด้ือน คื่าจ้าง โบนัสิ แล้ะเงินสิมทบกองทุนประกันสิังคืมเป็นคื่าใชี้จ่าย์เมื�อเกิด้ราย์การ

ผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงานของพนักงานแล้ะผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงาน
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โคืรงการสิมทบเงิน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจัด้ต่ั�งกองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พซึ�งประกอบด้้วย์เงินท้�พนักงานจ่าย์สิะสิมแล้ะ เงินท้�กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจ่าย์สิมทบให้
เป็นราย์เดื้อน สิินทรัพย์์ของกองทุนสิำรองเล้้�ย์งช้ีพ ได้้แย์กออกจากสิินทรัพย์์ของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท เงินท้�กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจ่าย์
สิมทบกองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พบันทึกเป็นคื่าใชี้จ่าย์ในปีท้�เกิด้ราย์การ

โคืรงการผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงานแล้ะผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงาน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ภัาระสิำหรับเงินชีด้เชีย์ท้�ต่้องจ่าย์ให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงาน ต่ามกฎหมาย์แรงงานแล้ะต่ามโคืรงการผล้
ต่อบแทนพนักงานอื�นๆ ซึ�งกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท ถืือว่าเงินชีด้เชีย์ดั้งกล้่าวเป็นโคืรงการผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงานสิำหรับพนักงาน 
นอกจากนั�น กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจัด้ให้ม้โคืรงการผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงาน ได้้แก่ โคืรงการ เงินรางวัล้การปฏิิบัต่ิงานคืรบ
กำหนด้ระย์ะเวล้า

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทคืำนวณหน้�สิินต่ามโคืรงการผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงานของพนักงานแล้ะผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงาน 
โด้ย์ใช้ีวิธ้ิคืิด้ล้ด้แต่่ล้ะหน่วย์ท้�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โด้ย์ได้้ทำการประเมินภัาระผูกพันด้ังกล้่าวต่ามหลั้ก
คืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

ผล้กำไรหรือขาด้ทุนจากการประมาณการต่ามหลั้กคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์หล้งัออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ทันท้ในกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

ผล้กำไรหรือขาด้ทุนจากการประมาณการต่ามหลั้กคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงานจะรับ
รู้ทันท้ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

4.17 ประมาณการหน้�สิิน

กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบริษัทัจะบันทกึประมาณการหน้�สินิไวใ้นบัญชีเ้มื�อภัาระผกูพันซึ�งเป็นผล้มาจากเหต่กุารณใ์นอด้ต้่ได้เ้กดิ้ขึ�นแล้ว้ แล้ะมค้ืวาม
เป็นไปได้้คื่อนข้างแน่นอนว่ากลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท จะเสิ้ย์ทรัพย์ากรเชีิงเศรษัฐกิจไปเพื�อปล้ด้เปล้ื�องภัาระผูกพันนั�น แล้ะกลุ้่มบริษััทแล้ะ
บริษััทสิามารถืประมาณมูล้คื่าภัาระผูกพันนั�นได้้อย์่างน่าเชีื�อถืือ

4.18 สิัญญาเชี่าระย์ะย์าว

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทประเมินว่าสัิญญาเป็นสัิญญาเช่ีาหรือประกอบด้้วย์สัิญญาเช่ีาหรือไม่ ณ วันเริ�มต้่นของสัิญญาเช่ีา กลุ้่มบริษััทแล้ะ
บริษััทรับรู้สิินทรัพย์์สิิทธิิการใช้ีแล้ะหน้�สิินต่ามสัิญญาเช่ีาท้�เก้�ย์วข้องกับทุกข้อต่กล้งสิัญญาเชี่าท้�เป็นสิัญญาเชี่า ย์กเว้นสิัญญาเชี่าระย์ะ
สิั�น (อาย์ุสิัญญาเชี่า 12 เด้ือนหรือน้อย์กว่า) แล้ะสิัญญาเชี่าซึ�งสิินทรัพย์์ม้มูล้คื่าต่�ำ รับรู้การจ่าย์ชีำระต่ามสิัญญาเชี่าเป็นคื่าใชี้จ่าย์ด้ำเนิน
งานด้้วย์วิธิ้เสิ้นต่รงต่ล้อด้อาย์ุสิัญญาเชี่า

หน้�สิินต่ามสัิญญาเช่ีาวัด้มูล้คื่าเริ�มแรกด้้วย์มูล้คื่าปัจจุบันของการจ่าย์ชีำระต่ามสัิญญาเช่ีาท้�ย์ังไม่ได้้จ่าย์ชีำระ ณ วันนั�น โด้ย์คิืด้ล้ด้ด้้วย์
อัต่ราด้อกเบ้�ย์ต่ามนัย์ของสิัญญาเชี่า แต่่หากอัต่รานั�นไม่สิามารถืกำหนด้ได้้ กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทใชี้อัต่ราด้อกเบ้�ย์การกู้ย์ืมสิ่วนเพิ�ม

การวดั้มลู้คืา่ภัาย์หล้งัของหน้�สินิต่ามสิญัญาเชีา่ โด้ย์การเพิ�มมลู้คืา่ต่ามบญัชีเ้พื�อสิะทอ้นด้อกเบ้�ย์จากหน้�สินิต่ามสิญัญาเชีา่ (ใชีว้ธ้ิิด้อกเบ้�ย์
ท้�แท้จริง) แล้ะล้ด้มูล้คื่าต่ามบัญชี้เพื�อสิะท้อนการชีำระการจ่าย์ชีำระต่ามสิัญญาเชี่าท้�จ่าย์ชีำระ
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4.19 เงินต่ราต่่างประเทศ

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแสิด้งงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสิกุล้เงินบาท ซึ�งเป็นสิกุล้เงินท้�ใช้ีในการด้ำเนินงานของบริษััท 
ราย์การต่่าง ๆ ของแต่่ล้ะบริษััทท้�รวมอย์ู่ในงบการเงินรวมวัด้มูล้คื่าด้้วย์สิกุล้เงินท้�ใชี้ในการด้ำเนินงานของแต่่ล้ะบริษััทนั�น

ราย์การบัญชี้ท้�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ

ราย์การบัญชี้ท้�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศแปล้งค่ืาเป็นสิกุล้เงินท้�ใชี้ในการด้ำเนินงานของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทโด้ย์ใช้ีอัต่ราแล้กเปล้้�ย์น ณ 
วันท้�เกิด้ราย์การ

สินิทรพัย์์แล้ะหน้�สินิท้�เปน็ต่วัเงินแล้ะเป็นเงินต่ราต่า่งประเทศ ณ วนัท้�ราย์งาน แปล้งค่ืาเปน็สิกลุ้เงนิท้�ใชีใ้นการด้ำเนินงานโด้ย์ใช้ีอตั่ราแล้ก
เปล้้�ย์น ณ วันนั�น

ผล้ต่า่งของอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นท้�เกดิ้ขึ�นจากการแปล้งคืา่ใหร้บัรูเ้ปน็กำไรหรอืขาด้ทนุในงวด้บญัชีน้ั�นย์กเวน้ผล้ต่า่งของอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นของ
ต่ราสิารทุนท้�วัด้มูล้คื่ากำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จ

บริษััทย์่อย์ในต่่างประเทศ

สิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินของบริษััทย์่อย์ในต่่างประเทศแปล้งคื่าเป็นเงินบาทโด้ย์ใชี้อัต่ราแล้กเปล้้�ย์น ณ วันท้�ราย์งาน

ราย์ได้้แล้ะคื่าใชี้จ่าย์ของบริษััทย์่อย์ในต่่างประเทศแปล้งคื่าเป็นเงินบาทโด้ย์ใชี้อัต่ราแล้กเปล้้�ย์น ท้�ใกล้้เคื้ย์งกับอัต่รา ณ วันท้�เกิด้ราย์การ

ผล้ต่า่งจากอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นท้�เกดิ้จากการแปล้งคืา่บนัทกึในกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิรจ็อื�น แล้ะแสิด้งเปน็ราย์การผล้ต่า่งจากอตั่ราแล้กเปล้้�ย์น
ในสิ่วนของเจ้าของ จนกว่าม้การจำหน่าย์เงินล้งทุนนั�นออกไป ย์กเว้นผล้ต่่างจากการแปล้งคื่าท้�ถืูกปันสิ่วนให้สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำนาจ
คืวบคืุม

4.20 ภัาษั้เงินได้้ 

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ประกอบด้้วย์ภัาษั้เงินได้้ปัจจุบันแล้ะภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้

ภัาษั้เงินได้้ปัจจุบัน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกภัาษั้เงินได้้ปัจจุบันต่ามจำนวนท้�คืาด้ว่าจะจ่าย์ให้กับหน่วย์งานจัด้เก็บภัาษั้ของรัฐ โด้ย์คืำนวณจากกำไรทาง
ภัาษั้ต่ามหล้ักเกณฑิ์ท้�กำหนด้ในกฎหมาย์ภัาษั้อากร

ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ของผล้แต่กต่่างชีั�วคืราวระหว่างราคืา ต่ามบัญชี้ของสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิิน ณ วันสิิ�น
รอบระย์ะเวล้าราย์งานกับฐานภัาษั้ของสิินทรัพย์์ แล้ะหน้�สิินท้�เก้�ย์วข้องนั�น โด้ย์ใชี้อัต่ราภัาษั้ท้�ม้ผล้บังคืับใชี้อยู่์ หรือท้�คืาด้ได้้คื่อนข้างแน่
ว่าจะม้ ผล้บังคืับใชี้ภัาย์ในสิิ�นรอบระย์ะเวล้าท้�ราย์งาน

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทรับรู้หน้�สิินภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ของผล้แต่กต่่างชีั�วคืราวท้�ต่้องเสิ้ย์ภัาษั้ทุกราย์การ แต่่รับรู้สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้
รอการต่ดั้บญัชีส้ิำหรบัผล้แต่กต่า่งชีั�วคืราวท้�ใช้ีหกัภัาษัร้วมทั�งผล้ขาด้ทุนทางภัาษัท้้�ย์งัไมไ่ด้ใ้ช้ีในจำนวนเทา่ท้�มค้ืวามเปน็ไปได้ค้ือ่นขา้งแน่
ท้�กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัจะมก้ำไรทางภัาษัใ้นอนาคืต่เพ้ย์งพอท้�จะใชีป้ระโย์ชีนจ์ากผล้แต่กต่า่งชีั�วคืราวท้�ใชีห้กัภัาษัแ้ล้ะผล้ขาด้ทนุทางภัาษั้
ท้�ย์ังไม่ได้้ใชี้นั�น

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะทบทวนมูล้คื่าต่ามบัญชี้ของสิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ทุกสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งานแล้ะจะทำการปรับ
ล้ด้มูล้คื่าต่ามบัญชี้ด้ังกล่้าว หากม้คืวามเป็นไปได้้คื่อนข้างแน่ว่ากลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะไม่ม้กำไรทางภัาษั้เพ้ย์งพอต่่อการนำสิินทรัพย์์
ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ทั�งหมด้หรือบางสิ่วนมาใชี้ประโย์ชีน์

กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัจะบนัทกึภัาษัเ้งนิได้ร้อการตั่ด้บัญช้ีโด้ย์ต่รงไปยั์งส่ิวนของผูถื้ือหุน้หากภัาษั ้ท้�เกดิ้ขึ�นเก้�ย์วขอ้งกับราย์การท้�ได้บั้นทกึ
โด้ย์ต่รงไปย์ังสิ่วนของเจ้าของ 
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4.21 การวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม หมาย์ถืึง ราคืาท้�คืาด้ว่าจะได้้รับจากจากการขาย์สิินทรัพย์์หรือเป็นราคืาท้�จะต่้องจ่าย์เพื�อโอนหน้�สิินให้ผู้อื�นโด้ย์ราย์การด้ัง
กล้่าวเป็นราย์การท้�เกิด้ขึ�นในสิภัาพปกต่ิระหว่างผู้ซื�อแล้ะผู้ขาย์ (ผู้ร่วมในต่ล้าด้) ณ วันท้�วัด้มูล้คื่า กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทใชี้ราคืาเสินอซื�อ
ขาย์ในต่ล้าด้ท้�ม้สิภัาพคืล้่องในการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินซึ�งมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินท้�เก้�ย์วข้องกำหนด้ให้
ต่อ้งวดั้มลู้คืา่ด้ว้ย์มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรม ย์กเวน้ในกรณ้ท้�ไมม่ต้่ล้าด้ท้�มส้ิภัาพคืล้อ่งสิำหรบัสินิทรพัย์์หรอืหน้�สินิท้�มล้้กัษัณะเด้้ย์วกนัหรอืไมส่ิามารถื
หาราคืาเสินอซื�อขาย์ในต่ล้าด้ท้�มส้ิภัาพคืล่้องได้ ้กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัจะประมาณมูล้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมโด้ย์ใช้ีเทคืนิคืการประเมินมลู้คืา่ท้�เหมาะ
สิมกบัแต่ล่้ะสิถืานการณ์ แล้ะพย์าย์ามใช้ีขอ้มลู้ท้�สิามารถืสัิงเกต่ได้้ท้�เก้�ย์วข้องกบัสินิทรัพย์์หรือหน้�สินิท้�จะวดั้มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมนั�นใหม้ากท้�สิดุ้ 

ล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมท้�ใช้ีวัด้มูล้คื่าแล้ะเปิด้เผย์มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสิามระด้ับต่าม
ประเภัทของข้อมูล้ท้�นำมาใชี้ในการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม ด้ังน้�

ระด้ับ 1  ใชี้ข้อมูล้ราคืาเสินอซื�อขาย์ของสิินทรัพย์์หรือหน้�สิินอย์่างเด้้ย์วกันในต่ล้าด้ท้�ม้สิภัาพคืล้่อง

ระด้ับ 2  ใชี้ข้อมูล้อื�นท้�สิามารถืสิังเกต่ได้้ของสิินทรัพย์์หรือหน้�สิิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล้ทางต่รงหรือทางอ้อม

ระด้ับ 3  ใชี้ข้อมูล้ท้�ไม่สิามารถืสิังเกต่ได้้ เชี่น ข้อมูล้เก้�ย์วกับกระแสิเงินในอนาคืต่ท้�กิจการประมาณขึ�น 

ทุกวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะประเมินคืวามจำเป็นในการโอนราย์การระหว่างล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม
สิำหรับสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินท้�ถืืออย์ู่ ณ วันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งานท้�ม้การวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมแบบเกิด้ขึ�นประจำ

4.22 ราย์การธิุรกิจกับบุคืคืล้หรือกิจการท้�เก้�ย์วข้องกัน

บคุืคืล้หรอืกจิการท้�เก้�ย์วขอ้งกนักบักลุ้ม่บริษัทัแล้ะบรษิัทั หมาย์ถึืง บคุืคืล้หรอืกจิการท้�มอ้ำนาจคืวบคืมุกลุ้ม่บริษัทัแล้ะบรษิัทั หรอืถืกูกลุ้ม่
บริษััทแล้ะบริษััทคืวบคืุมไม่ว่าจะเป็นโด้ย์ทางต่รง หรือทางอ้อม หรืออย์ู่ภัาย์ใต่้การคืวบคืุมเด้้ย์วกันกับกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท

นอกจากน้�บุคืคืล้หรือกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันยั์งหมาย์รวมถึืงบุคืคืล้ท้�ม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งโด้ย์ทางต่รงหรือทางอ้อมซึ�งทำให้ม้อิทธิิพล้อย่์างเป็น
สิาระสิำคืัญต่่อกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท ผู้บริหารสิำคืัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทท้�ม้อำนาจในการวางแผนแล้ะ
คืวบคืุมการด้ำเนินงานของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท

5.	 กิารใชุ�ดูุลยพื่ิน์ิจและประมาณกิารทัางบัญชุ่ทั่�สำาคัญ

ในการจัด้ทำงบการเงินต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฝ่่าย์บริหารของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท จำเป็นต่้องใชี้ดุ้ล้ย์พินิจแล้ะการประมาณ
การในเรื�องท้�ม้คืวามไม่แน่นอนเสิมอ การใชี้ดุ้ล้ย์พินิจแล้ะ การประมาณการด้ังกล้่าวน้�สิ่งผล้กระทบต่่อจำนวนเงินท้�แสิด้งในงบการเงินแล้ะต่่อ
ขอ้มูล้ท้�แสิด้ง ในหมาย์เหต่ปุระกอบงบการเงนิ ผล้ท้�เกดิ้ขึ�นจริงอาจแต่กต่า่งไปจากจำนวนท้�ประมาณการไว ้การใชีด้้ลุ้ย์พนิจิแล้ะการประมาณ
การท้�สิำคืัญม้ด้ังน้�

5.1 คื่าเผื�อหน้�สิงสิัย์จะสิูญของลู้กหน้�/เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ

ในการประมาณคืา่เผื�อหน้�สิงสัิย์จะสิญูของล้กูหน้� แล้ะเบ้�ย์ประกนัภัยั์ค้ืางรับ ฝ่า่ย์บริหารของ กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทั จำเปน็ต่อ้งใช้ีด้ลุ้ย์พินจิ
ในการประมาณการผล้ขาด้ทุนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นจากลู้กหน้�แต่่ล้ะราย์โด้ย์คืำนึงถืึงประสิบการณ์การเก็บเงินในอด้้ต่ อาย์ุของหน้�ท้�คืงคื้าง
แล้ะ สิภัาวะเศรษัฐกิจท้�เป็นอย์ู่ในขณะนั�น เป็นต่้น

5.2 มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเคืรื�องมือทางการเงิน

ในการประเมนิมลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของเคืรื�องมือทางการเงนิท้�บนัทกึในงบแสิด้งฐานะการเงนิท้�ไมม่ ้การซื�อขาย์ในต่ล้าด้แล้ะไมส่ิามารถืหาราคืา
ได้้ในต่ล้าด้ซื�อขาย์คืล้่อง ฝ่า่ย์บริหารของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทต่อ้งใชี้ดุ้ล้ย์พนิจิ ในการประเมินมูล้คืา่ย์ตุ่ิธิรรมของเคืรื�องมือทางการเงนิด้งั
กล้่าว โด้ย์ใชี้เทคืนิคืแล้ะแบบจำล้องการประเมินมูล้คื่า ซึ�งต่ัวแปรท้�ใช้ีในแบบจำล้องได้้มาจากการเท้ย์บเคื้ย์งกับตั่วแปรท้�ม้อยู่์ในต่ล้าด้ 
โด้ย์คืำนึงถืงึคืวามเสิ้�ย์งทางด้า้นเคืรดิ้ต่ (ทั�งของกลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทั แล้ะคืูสั่ิญญา) สิภัาพคืล่้อง ขอ้มลู้คืวามสัิมพนัธ์ิ แล้ะการเปล้้�ย์นแปล้ง
ของมูล้ค่ืาของเคืรื�องมือทางการเงินในระย์ะย์าว การเปล้้�ย์นแปล้งของสิมมติ่ฐานท้�เก้�ย์วข้องกับตั่วแปรท้�ใช้ีในการคืำนวณ อาจม้ผล้กระ
ทบต่่อมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมท้�แสิด้งอย์ู่ในงบแสิด้งฐานะการเงิน แล้ะการเปิด้เผย์ล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

221แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

5.3 การรับรู้ราย์การผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่แล้ะคื่าเผื�อการด้้อย์คื่า

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบันทึกผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์โด้ย์ใชี้แบบจำล้องผล้ขาด้ทุน ด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสิำหรับ
ต่ราสิารหน้�ท้�ไมร่วมหนว่ย์ล้งทนุ แล้ะเงนิใหกู้้ย์มืท้�ไมร่วมเงนิใหกู้้ย์มืโด้ย์มก้รมธิรรมป์ระกนัภััย์เปน็ประกนั แล้ะจะต่ั�งคืา่เผื�อการด้อ้ย์คืา่ของ
ต่ราสิารทุนแล้ะต่ราสิารหน้�ท้�เปน็หนว่ย์ล้งทุนท้�วดั้มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมผา่นกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิร็จอื�น เมื�อมลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของเงนิล้งทนุด้งักล้า่วได้้
ล้ด้ล้งอย์า่งมส้ิาระสิำคืญัแล้ะเปน็ระย์ะเวล้านานหรอืเมื�อมข้อ้บง่ชี้�ของการด้อ้ย์คืา่ การท้�จะสิรปุวา่เงนิล้งทนุด้งักล้า่วได้ล้้ด้ล้งอย์า่งมส้ิาระ
สิำคืัญหรือเป็นระย์ะเวล้านานหรือไม่นั�นจำเป็นต่้องใชี้ดุ้ล้ย์พินิจของฝ่่าย์บริหาร

5.4 ท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์แล้ะคื่าเสิื�อมราคืา

ในการคืำนวณคืา่เสิื�อมราคืาของอาคืารแล้ะอปุกรณ ์ฝ่า่ย์บรหิารของกลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัจำเปน็ต่อ้งทำการประมาณอาย์กุารใหป้ระโย์ชีน์
แล้ะมูล้คื่าคืงเหล้ือเมื�อเล้ิกใช้ีงานของอาคืารแล้ะอุปกรณ์ แล้ะต้่องทบทวนอาย์ุการให้ประโย์ชีน์แล้ะมูล้คื่าคืงเหล้ือใหม่หากม้การ
เปล้้�ย์นแปล้งเชี่นนั�นเกิด้ขึ�น

นอกจากน้� ฝ่า่ย์บริหารของกลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทั จำเป็นต่อ้งสิอบทานการด้อ้ย์ค่ืาของท้�ด้นิ อาคืารแล้ะอุปกรณใ์นแต่่ล้ะชีว่งเวล้าแล้ะบันทกึ
ขาด้ทุนจากการด้้อย์ค่ืาหากคืาด้ว่ามูล้ค่ืาท้�คืาด้ว่าจะได้้รับคืืนต่�ำกว่ามูล้ค่ืาต่ามบัญช้ีของสิินทรัพย์์นั�น ในการน้�ฝ่่าย์บริหารจำเป็นต้่องใช้ี
ดุ้ล้ย์พินิจท้�เก้�ย์วข้องกับ การคืาด้การณ์ราย์ได้้แล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในอนาคืต่ซึ�งเก้�ย์วเนื�องกับสิินทรัพย์์นั�น

5.5 สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทจะรับรู้สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการตั่ด้บัญชี้สิำหรับผล้แต่กต่่างชีั�วคืราวท้�ใชี้ หักภัาษั้แล้ะขาด้ทุนทางภัาษั้ท้�ไม่ได้้ใช้ี
เมื�อม้คืวามเป็นไปได้้คื่อนข้างแน่ว่ากลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท จะม้กำไรทางภัาษั้ในอนาคืต่เพ้ย์งพอท้�จะใชี้ประโย์ชีน์จากผล้แต่กต่่างชีั�วคืราว
แล้ะขาด้ทุนนั�น ในการน้�ฝ่่าย์บริหารจำเป็นต่้องประมาณการว่ากลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทคืวรรับรู้จำนวนสิินทรัพย์์ ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้
เป็นจำนวนเท่าใด้ โด้ย์พิจารณาถืึงจำนวนกำไรทางภัาษั้ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ ในอนาคืต่ในแต่่ล้ะชี่วงเวล้า

5.6 สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวคืำนวณต่ามวิธิ้ของคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ ซึ�งประมาณจากข้อสิมมต่ิปัจจุบันหรือข้อ
สิมมติ่ท้�กำหนด้ต่ั�งแต่วั่นเริ�มรบัประกัน โด้ย์สิะท้อนถึืงการประมาณการท้�ด้ท้้�สิดุ้ต่ามระย์ะเวล้าในเวล้านั�น แล้ะปรับเพิ�มด้ว้ย์คืวามเสิ้�ย์งแล้ะ
คื่าการเบ้�ย์งเบน โด้ย์ข้อสิมมต่ิหล้ักท้�ใชี้จะเก้�ย์วข้องกับอัต่รามรณะ อัต่ราการเจ็บป่วย์ อาย์ุแล้ะอัต่ราคืิด้ล้ด้ 

การประมาณเงินสิำรองด้ังกล้่าวต่้องใชี้ดุ้ล้ย์พินิจของฝ่่าย์บริหารซึ�งสิะท้อนถืึงประมาณการอย์่างด้้ท้�สิุด้ ณ ขณะนั�น

5.7 สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าสิินไหมทด้แทนคื้างจ่าย์

ทกุวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งาน กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัต้่องประมาณการสิำรองคืา่สินิไหมทด้แทนแล้ะคืา่สินิไหมทด้แทนคืา้งจา่ย์โด้ย์แย์ก
พิจารณาสิองสิ่วน คืือ สิ่วนของคื่าสิินไหมทด้แทนท้�เกิด้ขึ�นแล้ะกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้รับราย์งานคืวามเสิ้ย์หาย์แล้้ว แล้ะสิ่วนของคืวาม
เสิ้ย์หาย์ท้�เกิด้ขึ�นแล้้ว แต่่กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทย์ังไม่ได้้รับราย์งาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ�งต่้องใชี้วิธิ้การทางคืณิต่ศาสิต่ร์
ประกันภััย์ท้�เป็นมาต่รฐานสิากล้ในการประมาณการ โด้ย์ข้อสิมมติ่ท้�ใชี้ในวิธ้ิการทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ดั้งกล่้าวประกอบด้้วย์ข้อมูล้
ในอด้้ต่ รวมถืงึพฒันาการของประมาณการสินิไหม สินิไหมจา่ย์ ต่น้ทนุเฉล้้�ย์ต่อ่ราย์การสินิไหม แล้ะจำนวนสินิไหม อย์า่งไรกต็่าม ประมาณ
การด้งักล้า่วต่อ้งใชีด้้ลุ้ย์พนิจิของฝ่า่ย์บรหิารซึ�งสิะท้อนถืงึการประมาณการอย์า่งด้ท้้�สิดุ้ในขณะนั�นซึ�งเปน็การคืาด้การณเ์หต่กุารณใ์นอนาคืต่ 
ผล้ล้ัพธิ์ท้�เกิด้ขึ�นจริงจึงอาจแต่กต่่างกับท้�ได้้ประมาณการไว้

5.8 สิำรองคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ไม่สิิ�นสิุด้

สิำรองประกันภััย์สิำหรับคืวามเสิ้�ย์งภััย์ท้�ย์ังไม่สิิ�นสิุด้คืำนวณต่ามวิธ้ิการทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ โด้ย์ใชี้การประมาณการท้�ด้้ท้�สิุด้ของ
คืา่สินิไหมทด้แทนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในระย์ะเวล้าเอาประกันภััย์ท้�เหลื้ออยู่์ ซึ�งการประมาณสิำรองดั้งกล่้าวจำเป็นต่อ้งใช้ีด้ลุ้ย์พินจิของฝ่า่ย์
บริหาร ซึ�งอ้างอิงจากข้อมูล้ในอด้้ต่แล้ะประมาณการอย์่างด้้ท้�สิุด้ ณ ขณะนั�น

5.9 ผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงานของพนักงานต่ามโคืรงการผล้ประโย์ชีน์แล้ะผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�นของพนักงาน

หน้�สินิต่ามโคืรงการผล้ประโย์ชีนห์ล้งัออกจากงานของพนกังานแล้ะต่ามโคืรงการผล้ประโย์ชีนร์ะย์ะย์าวอื�นของพนกังานประมาณขึ�นต่าม
หล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ ซึ�งต่้องอาศัย์ข้อสิมมต่ิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เชี่น อัต่ราคืิด้ล้ด้ อัต่ราการขึ�นเงินเด้ือนในอนาคืต่ 
อัต่รามรณะ แล้ะอัต่ราการเปล้้�ย์นแปล้งในจำนวนพนักงาน เป็นต่้น
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

6.	 เงิน์สดูและรายกิารเทั่ยบเทั่าเงิน์สดู

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

เงินสิด้ 3,480 5,978 3,479 5,977

เงินฝ่ากธินาคืารประเภัทไม่กำหนด้ระย์ะเวล้าจ่าย์คืืน 2,281,948 4,340,655 2,267,135 4,329,886

เงินล้งทุนระย์ะสิั�นในต่ั�วสิัญญาใชี้เงิน 5,351,341 3,725,588 5,351,341 3,725,588

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,636,769 8,072,221 7,621,955 8,061,451

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 เงินฝ่ากออมทรัพย์์ แล้ะต่ั�วสิัญญาใชี้เงินม้อัต่ราด้อกเบ้�ย์ระหว่างร้อย์ล้ะ 0.13 ถืึง 0.50 ต่่อปี (ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 
2563: อัต่ราร้อย์ล้ะ 0.13 ถืึง 0.63 ต่่อปี)

7.	 เบ่้ยประกิัน์ภัยค�างรับ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ย์อด้คืงเหล้ือของเบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับจำแนกต่ามอาย์ุคื้างชีำระนับต่ั�งแต่่วันคืรบกำหนด้ชีำระแสิด้งได้้
ด้ังน้� 

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

จากิกิารรับประกิัน์ภัยโดูยตรง

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ย์ังไม่ถืึงกำหนด้รับชีำระ 1,585,647 1,715,483

คื้างรับไม่เกิน 30 วัน 40,261 47,118

คื้างรับ 30 - 60 วัน 3,145 18,669

คื้างรับ 60 - 90 วัน 16,140 3,175

คื้างรับเกินกว่า 90 วัน 2,429 1,576

รวมเบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ 1,647,622 1,786,021

สิำหรบัเบ้�ย์ประกนัภััย์คืา้งรบัจากตั่วแทนแล้ะนาย์หนา้ กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัได้ก้ำหนด้หล้กัเกณฑ์ิ การติ่ด้ต่ามหน้�ใหเ้ป็นไปต่ามระย์ะเวล้าการ
ชีำระหน้� โด้ย์หน้�ท้�เกินกว่ากำหนด้รับชีำระ กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทด้ำเนินการต่ามกฎหมาย์กับต่ัวแทนแล้ะนาย์หน้าเป็นกรณ้ไป

สิำหรับเบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับราย์บุคืคืล้ซึ�งม้มูล้คื่าเงินสิด้แล้ะคื้างรับเกินกว่าระย์ะเวล้าท้�กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทผ่อนผันให้แก่ลู้กคื้า เบ้�ย์ประกัน
ภััย์คืา้งรบัด้งักล้า่วจะถูืกชีำระโด้ย์อัต่โนมัต่จิากการอนุมตั่ใิหกู้้ย์มืโด้ย์มก้รมธิรรมป์ระกนัภััย์เปน็ประกนั ทั�งน้�ขึ�นอยู่์กบัมลู้ค่ืาเงินสิด้ของกรมธิรรม์
ด้ังกล้่าว
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

8.	 สิน์ทัรัพื่ย์จากิกิารประกิัน์ภัยต่อ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อประกอบด้้วย์ราย์การด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

สิำรองประกันภััย์สิ่วนท้�เร้ย์กคืืนจากบริษััทประกันภััย์ต่่อ

สิำรองสิินไหมทด้แทน 207,240 141,559

สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้ 486,096 475,248

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 693,336 616,807

9.	 ลูกิหน์่้จากิสัญญาประกิัน์ภัยต่อ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อประกอบด้้วย์ราย์การด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

เงินคื้างรับจากการประกันภััย์ต่่อ 1,094,300 724,824

ลู้กหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ 1,094,300 724,824

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เงินคื้างรับเก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อจำแนกต่ามอาย์ุแสิด้ง ได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ย์ังไม่ถืึงกำหนด้รับชีำระ 1,094,300 724,824

รวมเงินคื้างรับเก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ 1,094,300 724,824
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

10.	สิน์ทัรัพื่ย์และหน์่้สิน์ตราสารอน์ุพื่ัน์ธ์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ต่ราสิารอนุพันธิ์จำแนกต่ามวัต่ถืุประสิงคื์ในการใชี้ ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ ด้ังน้�

ประเภทัสัญญาและวิัตถุประสงค์
จำาน์วิน์
สัญญา

จำาน์วิน์เงิน์
ตามสัญญา
(พื่ัน์หน์่วิย)

31	ธัน์วิาคม	2564 สำาหรับปีสิ้น์สุดู

มูลค่ายุติธรรม
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	

2564

สิน์ทัรัพื่ย์
(พื่ัน์บาทั)

หน์่้สิน์
(พื่ัน์บาทั)

กิำาไรจากิมูลค่า
ยุติธรรม

ของตราสารอน์ุพื่ัน์ธ์
(พื่ัน์บาทั)

ต่ราสิารอนุพันธิ์ท้�ไม่ได้้นำการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งมาปฏิิบัต่ิใชี้

ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในเงินล้งทุนสิุทธิิ

 ท้�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ 143 863,737 18,454 105,943 2,045

ต่ราสิารอนุพันธิ์ท้�นำการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง

มาปฏิบัิต่ใิชีป้อ้งกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ 98 484,170 171,923 740,754 124,356

รวมสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 190,377 846,697

ประเภทัสัญญาและวิัตถุประสงค์
จำาน์วิน์	
สัญญา

จำาน์วิน์เงิน์
ตามสัญญา
(พื่ัน์หน์่วิย)

31	ธัน์วิาคม	2563 สำาหรับปีสิ้น์สุดู

มูลค่ายุติธรรม
วิัน์ทั่�	31	

ธัน์วิาคม	2563

สิน์ทัรัพื่ย์
(พื่ัน์บาทั)

หน์่้สิน์
(พื่ัน์บาทั)

กิำาไร	(ขาดูทัุน์)	
จากิมูลค่า
ยุติธรรม

ของตราสาร
อน์ุพื่ัน์ธ์
(พื่ัน์บาทั)

ต่ราสิารอนุพันธิ์ท้�ไม่ได้้นำการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งมาปฏิิบัต่ิใชี้

ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในเงินล้งทุนสิุทธิิ
     ท้�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ 67 578,708 72,270 73,940 (43,715)

 ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ 1 150,000 7,463 - 7,463

79,733 73,940 (36,252)

ต่ราสิารอนุพันธิ์ท้�นำการบัญชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์ง

มาปฏิิบัต่ิใชี้ป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ 98 484,170 1,224,550 2,033 260,698

รวมสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ 1,304,283 75,973
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์ประกอบด้้วย์ราย์การ ด้ังต่่อไปน้�

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

จำาน์วิน์เงิน์
ตามสัญญา
(พื่ัน์หน์่วิย)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

สิน์ทัรัพื่ย์
(พื่ัน์บาทั)

หน์่้สิน์
(พื่ัน์บาทั)

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 474,170 157,005 740,754

ย์ูโร 10,000 14,918 -

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า

เย์น 639,375 2,491 981

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 118,510 2,725 50,821

เหร้ย์ญสิิงคืโปร์ 70,906 - 44,117

ย์ูโร 34,946 13,238 10,024

รวมต่ราสิารอนุพันธิ์ 1,347,907 190,377 846,697

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

จำาน์วิน์เงิน์
ตามสัญญา
(พื่ัน์หน์่วิย)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

สิน์ทัรัพื่ย์
(พื่ัน์บาทั)

หน์่้สิน์
(พื่ัน์บาทั)

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 474,170 1,197,924 2,033

ย์ูโร 10,000 26,626 -

สิัญญาซื�อขาย์สิินทรัพย์์ล้่วงหน้า

บาท 150,000 7,463 -

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า

เย์น 355,775 30 2,702

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 130,000 71,654 17,998

เหร้ย์ญสิิงคืโปร์ 66,223 120 24,930

ย์ูโร 26,710 466 28,310

รวมต่ราสิารอนุพันธิ์ 1,212,878 1,304,283 75,973

ทั�งน้� บริษัทัได้้ทำสิญัญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่า่งประเทศแล้ะสัิญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่า่งประเทศล่้วงหนา้เพื�อปอ้งกนัคืวามเสิ้�ย์งจากการผันผวน
อัต่ราแล้กเปล้้�ย์นของเงินล้งทุน
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

11.	เงิน์ลงทัุน์ใน์หลักิทัรัพื่ย์

11.1 เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ราคาทัุน์ มูลค่ายุติธรรม ราคาทัุน์ มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าผ่านกำไรขาดทุุน

ต่ราสิารทุน 52,534 39,104 28,840 14,040

รวม 52,534 39,104 28,840 14,040

หัก ขาด้ทุนท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริง (13,430) - (14,800) -

รวมเงินล้งทุนเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่า 
ผ่านกำไรขาด้ทุน 39,104 39,104 14,040 14,040

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าผ่านกำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 31,213,988 35,039,048 33,307,784 39,467,580

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 30,171,679 31,915,447 32,158,664 34,267,661

ต่ราสิารทุน 31,585,986 33,159,576 31,702,644 32,685,117

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 11,615,633 14,443,807 9,892,455 10,765,742

ต่ราสิารทุนต่่างประเทศ 335,972 209,711 176,080 49,551

รวม 104,923,258 114,767,589 107,237,627 117,235,651

บวก กำไรท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริง 9,844,331 - 9,998,024 -

รวมเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไร 
ขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 114,767,589 114,767,589 117,235,651 117,235,651
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ราคาทัุน์
ตัดูจำาหน์่าย

ราคาทัุน์
ตัดูจำาหน์่าย

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าด้วยราค่าทุุนต่ัดจำหุ้น่าย

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 132,045,615 127,624,927

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 67,507,068 60,622,139

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 4,849,281 5,592,270

รวม 204,401,964 193,839,336

หัก คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น (269,352) (277,561)

รวมเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุน 
ต่ัด้จำหน่าย์ 204,132,612 193,561,775

 รวมเงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 318,939,305 310,811,466

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 บริษััทม้การต่ั�งคื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าแล้ะค่ืาเผื�อผล้ขาด้ทุน ด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสิำหรับ
เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์จำนวนรวมทั�งสิิ�น 515 ล้้านบาท แล้ะ 320 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563 บริษััทม้การต่ั�งคื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนจากการด้้อย์คื่าแล้ะค่ืาเผื�อผล้ขาด้ทุน ด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสิำหรับ
เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์จำนวนรวมทั�งสิิ�น 129 ล้้านบาท แล้ะ 314 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

11.2 คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผู้่�อผู้ลขาดูทัุน์
ทั่�คาดูวิ่าจะเกิิดูขึ้น์
ทั่�รับรู�ใน์กิำาไร
ขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จ

อ่�น์ มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผู้่�อผู้ลขาดูทัุน์
ทั่�คาดูวิ่าจะเกิิดู
ขึ้น์ทั่�รับรู�ใน์กิำาไร
ขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จ

อ่�น์

เงินลงทุุนทุี�วัดด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมูผ่านกำไร
ขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น 

ต่ราสิารหน้�ท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญของ
คืวามเสิ้�ย์งด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 1) 66,862,295 (50,476) 73,693,901 (34,276)

ต่ราสิารหน้�ท้�ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญ 
ของคืวามเสิ้�ย์งด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 2) - - 100,284 (1,637)

รวม 66,862,295 (50,476) 73,794,185 (35,913)

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

มูลค่าตามบัญชุ่
ขั้น์ต�น์

ค่าเผู้่�อผู้ลขาดูทัุน์
ทั่�คาดูวิ่าจะเกิิดูขึ้น์

มูลค่า
ตามบัญชุ่

เงินลงทุุนทุี�วัดด้วยราค่าทุุนต่ัดจำหุ้น่าย 

ต่ราสิารหน้�ท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญของ 
คืวามเสิ้�ย์งด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 1)

204,077,079 (102,816) 203,974,263

ต่ราสิารหน้�ท้�ม้การด้้อย์คื่าด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 3) 324,885 (166,536) 158,349

รวม 204,401,964 (269,352) 204,132,612

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

มูลค่าตามบัญชุ่
ขั้น์ต�น์

ค่าเผู้่�อผู้ลขาดูทัุน์
ทั่�คาดูวิ่าจะเกิิดูขึ้น์

มูลค่า
ตามบัญชุ่

เงินลงทุุนทุี�วัดด้วยราค่าทุุนต่ัดจำหุ้น่าย 

ต่ราสิารหน้�ท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญของคืวามเสิ้�ย์งด้้าน
เคืรด้ิต่ (Stage 1)

193,439,336 (76,081) 193,363,255

ต่ราสิารหน้�ท้�ม้การด้้อย์คื่าด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 3) 400,000 (201,480) 198,520

รวม 193,839,336 (277,561) 193,561,775
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

11.3 ระย์ะเวล้าคืงเหล้ือของต่ราสิารหน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

ครบกิำาหน์ดู

ภายใน์	1	ปี 1	-	5	ปี เกิิน์	5	ปี รวิม

เงนิลงทุุนทีุ�วดัมููลค่่าผ่านงบกำไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 1,263,289 6,918,738 21,767,635 29,949,662

ต่ราสิารหน้�เอกชีน 2,137,137 21,562,387 6,472,155 30,171,679

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 9,637,755 1,977,878 - 11,615,633

บวก  กำไรท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริง 2,865,965 1,924,258 3,559,937 8,350,160

รวมูเงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าผ่านงบกำไร 
ขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น 15,904,146 32,383,261 31,799,727 80,087,134

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าด้วยราค่าทุุนต่ัดจำหุ้น่าย

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 2,610,413 10,544,708 118,890,494 132,045,615

ต่ราสิารหน้�เอกชีน 8,783,752 23,737,927 34,985,389 67,507,068

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ - 2,935,444 1,913,837 4,849,281

หัก  คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่
         ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น (8,631) (43,251) (217,470) (269,352)

รวมูเงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าด้วยราค่าทุุน 
ต่ัดจำหุ้น่าย 11,385,534 37,174,828 155,572,250 204,132,612
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

ครบกิำาหน์ดู

ภายใน์	1	ปี 1	-	5	ปี เกิิน์	5	ปี รวิม

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าผ่านงบกำไร
ขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 4,635,496 7,829,782 19,485,874 31,951,152

ต่ราสิารหน้�เอกชีน 4,507,840 13,817,303 13,833,521 32,158,664

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 7,911,687 1,980,768 - 9,892,455

บวก  กำไรท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริง 1,075,215 1,922,791 6,182,177 9,180,183

รวมูเงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าผ่านงบกำไร
ขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ้�น 18,130,238 25,550,644 39,501,572 83,182,454

เงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าด้วยราค่าทุุนต่ัด
จำหุ้น่าย

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 3,636,919 11,732,922 112,255,086 127,624,927

ต่ราสิารหน้�เอกชีน 1,903,982 30,125,502 28,592,655 60,622,139

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 850,000 2,834,990 1,907,280 5,592,270

หัก  คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่
      ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น (207,173) (44,140) (26,248) (277,561)

รวมูเงินลงทุุนทุี�วัดมููลค่่าด้วยราค่าทุุน 
ต่ัดจำหุ้น่าย 6,183,728 44,649,274 142,728,773 193,561,775

11.4 เงินล้งทุนในต่ราสิารหน้�ท้�ม้อนุพันธิ์แฝ่ง (Structured notes)

เงนิล้งทนุในต่ราสิารหน้�ท้�มอ้นพัุนธ์ิแฝ่งท้�บรษิัทัจดั้ประเภัทเปน็เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้คืา่ผา่นกำไรขาด้ทนุเบ็ด้เสิรจ็อื�นแล้ะเงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้คืา่
ด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ ม้ด้ังต่่อไปน้�

(1) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้เงินล้งทุนในต่ั�วสิัญญาใชี้เงินแล้ะต่ั�วแล้กเงินจำนวนรวม 928 ล้้านบาท แล้ะ 1,476 
ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ ซึ�งออกโด้ย์สิาขาของธินาคืารพาณิชีย์์ต่่างประเทศ ม้อาย์ุคืงเหล้ือประมาณ 1 - 5 ปี แล้ะ 1 - 6 ปี ต่ามล้ำด้ับ 
แล้ะมเ้งื�อนไขของการเวนคืนืต่ั�วสิญัญาใช้ีเงนิแล้ะต่ั�วแล้กเงินด้งักล่้าวเมื�อเกิด้ผล้กระทบจากเคืรดิ้ต่ (Credit Event) กบัหล้กัทรัพย์์
อ้างอิง

(2) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้เงินล้งทุนในต่ั�วแล้กเงินจำนวนรวม 1,641 ล้้านบาท แล้ะ 1,475 ล้้านบาท ต่าม
ล้ำด้ับ ซึ�งออกเป็นสิกุล้เงินต่่างประเทศ โด้ย์สิาขาของธินาคืารพาณิชีย์์ต่่างประเทศ ม้อาย์ุคืงเหล้ือประมาณ 4 - 5 ปี แล้ะ 5 - 6 ปี 
ต่ามล้ำด้ับ แล้ะม้เงื�อนไขของการเวนคืืนต่ั�วแล้กเงินด้ังกล้่าวเมื�อเกิด้ผล้กระทบจากเคืรด้ิต่ (Credit Event) กับหล้ักทรัพย์์อ้างอิง

11.5 เงินล้งทุนท้�ต่ิด้ภัาระผูกพัน

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้พันธิบัต่รรัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ ซึ�งม้ราคืาทุนหรือทุนต่ัด้จำหน่าย์จำนวน 
66,247 ล้้านบาท แล้ะ 61,509 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ วางไว้กับนาย์ทะเบ้ย์นเพื�อเป็นหลั้กทรัพย์์ประกันแล้ะเงินสิำรองต่ามท้�กล่้าวไว้ใน
หมาย์เหตุ่ประกอบ งบการเงินข้อ 34 แล้ะ 35
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

11.6 ผล้กำไรจากเงินล้งทุน

ผล้กำไรจากเงินล้งทุนสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ผล้กำไรจากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่า 
ผ่านกำไรขาด้ทุน 6,440 3,126

ผล้กำไรจากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่าน
 กำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 915,702 1,049,130

ผล้ขาด้ทุนจากการขาย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ -  (31,919)

รวมกำไรจากเงินล้งทุน 922,142 1,020,337

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ผล้กำไรจากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่า
 ผ่านกำไรขาด้ทุน 6,440 3,126

ผล้กำไรจากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่าน
 กำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 915,702 1,049,130

ผล้ขาด้ทุนจากการขาย์เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ -  (16,261)

รวมกำไรจากเงินล้งทุน 922,142 1,035,995
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

11.7 ผล้ต่่างจากการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิุทธิิของมูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

ผล้ต่่างจากการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

สิ่วนเกินทุนจากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 
ณ วันต่้นปี 11,324,397 10,871,826

กำไร (ขาด้ทุน) จากการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิุทธิิจาก 
การวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897,560) 1,008,033

กำไรจากการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิุทธิิของสิ่วนท้�โอน 
ไปกำไรหรือขาด้ทุน (82,084) (555,462)

สิ่วนเกินกว่าทุนจากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุน
เบ็ด้เสิร็จอื�น ณ วันสิิ�นปี 10,344,753 11,324,397

หัก ภัาษั้เงินได้้ (2,068,950) (2,231,974)

ผล้ต่่างจากการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิุทธิิของ 
มูล้คื่าเงินล้งทุนผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น - สิุทธิิจากภัาษั้ 8,275,803 9,092,423

11.8 มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินล้งทุนต่ราสิารหน้�ต่ามประเภัทด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

ประเภทัสิน์ทัรัพื่ย์ทัางกิารเงิน์

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

มูลค่ายุติธรรม
ณ	สิ้น์งวิดู

จำาน์วิน์กิาร
เปล่�ยน์แปลงใน์
มูลค่ายุติธรรม
ระหวิ่างงวิดู

มูลค่ายุติธรรม
ณ	สิ้น์งวิดู

จำาน์วิน์กิาร
เปล่�ยน์แปลงใน์
มูลค่ายุติธรรม
ระหวิ่างงวิดู

สิินทรัพย์์ทางการเงินท้�กระแสิเงินสิด้ท้�เกิด้ขึ�นต่าม
สิญัญาจากสินิทรพัย์์ทางการเงนิในวนัท้�กำหนด้ไว้
เปน็การรบัชีำระเงนิต่น้แล้ะด้อกเบ้�ย์จากจำนวนเงนิ
ต่้นคืงคื้างเท่านั�น โด้ย์ไม่รวมสิินทรัพย์์ทางการเงิน
ท้� เข้านิย์ามการถืือเพื�อคื้าต่ามมาต่รฐานการ
ราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 9 (เมื�อม้การประกาศ
ใชี)้ หรือท้�บรษิัทับริหารแล้ะประเมนิผล้งานด้ว้ย์การ
ประเมินมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

284,590,729 (12,199,588) 296,790,317 9,425,750

กระแสิเงินสิด้ท้�เกิด้ขึ�นต่ามสิัญญาในวัน
ท้�กำหนด้ไว้ไมเ่ปน็การรบัชีำระเงนิต่น้แล้ะด้อกเบ้�ย์
จากจำนวนเงินต่้นคืงคื้างเท่านั�น

15,793,994 3,454,479 12,339,515 (1,011,287)
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

12.	เงิน์ลงทัุน์ใน์บริษััทัย่อย	

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ต่ามท้�แสิด้งอย์ู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

บริษััทั ลักิษัณะธุรกิิจ
จัดูตั้งขึ้น์	
ใน์ประเทัศ

ทัุน์ทั่�ออกิและ		
เรียกิชุำาระแล�วิ สัดูส่วิน์เงิน์ลงทัุน์ ราคาทัุน์

	31	
ธัน์วิาคม	
2564

31	
ธัน์วิาคม
	2563

31	
ธนั์วิาคม
	2563

31	
ธัน์วิาคม
	2563

	31	
ธัน์วิาคม	
2564

31	
ธัน์วิาคม
2563

(พันบาท) (พันบาท) (ร้อย์ล้ะ) (ร้อย์ล้ะ) (พันบาท) (พันบาท)

บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรัน
สิ์ โบรคืเกอร์ จำกัด้

นาย์หน้าประกัน
วินาศภััย์ ไทย์ 24,000 24,000 99 99 23,760 23,760

รวมเงนิล้งทนุในบรษิัทัย่์อย์ 23,760 23,760

13.	กิารดูำาเน์ิน์งาน์ทั่�ยกิเลิกิ	

เมื�อวันท้� 9 ธิันวาคืม 2563 บริษััทได้้จำหน่าย์เงินล้งทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ�งเป็นบริษััท
ย์อ่ย์ของบรษิัทั มผ้ล้ทำใหบ้รษิัทัสิญูเสิย้์อำนาจการคืวบคืมุบรษิัทัย์อ่ย์ด้งักล่้าว โด้ย์กลุ้ม่บรษิัทัไมไ่ด้น้ำฐานะการเงนิแล้ะผล้การด้ำเนนิงานของ
บรษิัทัย์อ่ย์ด้งักล้า่วมารวมในงบการเงนิรวมต่ั�งแต่ว่นัท้�บริษัทัได้ส้ิญูเสิย้์อำนาจการคืวบคืมุ ทั�งน้�บริษัทัได้แ้สิด้งผล้การด้ำเนนิงานของบริษัทัย์อ่ย์
ด้ังกล้่าวสิำหรับงวด้ก่อนสิูญเสิ้ย์อำนาจการคืวบคืุมอย์ู่ภัาย์ในขาด้ทุนจากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิกในงบการเงินรวม

งบกำไรขาด้ทุนแล้ะกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นรวมสิำหรับการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิกแสิด้งด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับงวิดูตั้งแต่
วิัน์ทั่�	1	มกิราคม	

ถึงวิัน์ทั่�	9	ธัน์วิาคม	2563

การดำเนินงานทุี�ยกเลิก 

ราย์ได้้ 977

คื่าใชี้จ่าย์ (1,304)

ขาดทุุนก่อนภาษีเงินได้ (327)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ (18)

ขาดทุุนสำหุ้รับปัีจากการดำเนินงานทุี�ยกเลิก - สุทุธิจากภาษี (345)

ขาดทุุนต่่อหุุ้้น*

ขาด้ทุนต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) (0.001)

* ขาด้ทุนต่่อหุ้นจากการด้ำเนินงานท้�ย์กเล้ิกสิำหรับสิ่วนท้�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

14.	เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ย์อด้คืงเหล้อืของเงนิใหกู้้ย์มืแล้ะด้อกเบ้�ย์ค้ืางรับโด้ย์จำแนกอาย์ตุ่ามเงินต่น้แล้ะด้อกเบ้�ย์ท้�คืา้งชีำระแสิด้ง
ได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

ระยะเวิลาค�างชุำาระ

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

กิรมธรรม์ประกิัน์
ภัยเป็น์ประกิัน์

ทัรัพื่ย์สิน์จำาน์อง
เป็น์ประกิัน์ อ่�น์ๆ รวิม

ย์ังไม่ถืึงกำหนด้ชีำระ 9,652,703 2,388,129 -. 12,040,832

เกินกว่ากำหนด้ชีำระ

น้อย์กว่า 3 เด้ือน - 21,275 - 21,275

3 - 6 เด้ือน - 1,840 - 1,840

6 - 12 เด้ือน - 34,785 - 34,785

มากกว่า 12 เด้ือน - 102,236 55 102,291

รวม 9,652,703 2,548,265 55 12,201,023

หัก คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น - (71,934) - (71,934)

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ - สิุทธิิ 9,652,703 2,476,331 55 12,129,089

(หน่วย์ : พันบาท)

ระยะเวิลาค�างชุำาระ

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

กิรมธรรม์ประกิัน์
ภัยเป็น์ประกิัน์

ทัรัพื่ย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อ่�น์	ๆ รวิม

ย์ังไม่ถืึงกำหนด้ชีำระ 9,523,824 1,637,585 54 11,161,463

เกินกว่ากำหนด้ชีำระ

น้อย์กว่า 3 เด้ือน - 111,462 - 111,462

3 - 6 เด้ือน - 1,990 - 1,990

6 - 12 เด้ือน - 7,650 - 7,650

235แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ระยะเวิลาค�างชุำาระ

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

กิรมธรรม์ประกิัน์
ภัยเป็น์ประกิัน์

ทัรัพื่ย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อ่�น์	ๆ รวิม

มากกว่า 12 เด้ือน - 99,648 55 99,703

รวม 9,523,824 1,858,335 109 11,382,268

หัก คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น - (68,690) - (68,690)

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ - สิุทธิิ 9,523,824 1,789,645 109 11,313,578

(หน่วย์ : พันบาท)

กิารจัดูชุั้น์

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

ทัรัพื่ย์สิน์จำาน์อง
เป็น์ประกิัน์ อ่�น์	ๆ รวิม

เงินให้กู้ย์ืมท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญ 

ของคืวามเสิ้�ย์งด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 1) 2,409,404 - 2,409,404

เงินให้กู้ย์ืมท้�ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญของคืวามเสิ้�ย์ง

ด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 2) 36,625 - 36,625

เงินให้กู้ย์ืมท้�ม้การด้้อย์คื่าด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 3) 102,236 55 102,291

รวม 2,548,265 55 2,548,320

หัก คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น (71,934)  - (71,934)

รวม 2,476,331 55 2,476,386

236 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

กิารจัดูชุั้น์

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

เงิน์ให�กิู�ย่มและดูอกิเบ่้ยค�างรับ

ทัรัพื่ย์สิน์จำาน์อง
เป็น์ประกิัน์ อ่�น์	ๆ รวิม

เงินให้กู้ย์ืมท้�ไม่ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญ 

ของคืวามเสิ้�ย์งด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 1) 1,749,047 54 1,749,101

เงินให้กู้ย์ืมท้�ม้การเพิ�มขึ�นอย์่างม้นัย์สิำคืัญของคืวามเสิ้�ย์ง

ด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 2) 9,640 - 9,640

เงินให้กู้ย์ืมท้�ม้การด้้อย์คื่าด้้านเคืรด้ิต่ (Stage 3) 99,648 55 99,703

รวม 1,858,335 109 1,858,444

หัก คื่าเผื�อผล้ขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น (68,690) - (68,690)

รวม 1,789,645 109 1,789,754

เงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกันเป็นเงินให้กู้ย์ืมแก่ผู้เอาประกันภััย์ โด้ย์ให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูล้คื่าเงินสิด้ของกรมธิรรม์ แล้ะคืิด้
ด้อกเบ้�ย์ในอัต่ราร้อย์ล้ะ 4 - 8 ต่่อปี ซึ�งเป็นอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�ได้้รับการอนุมัต่ิจากสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกิจ
ประกันภััย์

เงินให้กู้ย์ืมแก่พนักงาน กำหนด้วงเงินกู้ย์ืมให้แก่พนักงานแต่่ล้ะราย์โด้ย์กรณ้บุคืคืล้คื�ำประกันด้้วย์วงเงินสิูงสิุด้ ท้� 0.10 ล้้านบาท ซึ�งคืิด้อัต่รา
ด้อกเบ้�ย์ร้อย์ล้ะ 6 ต่่อปี ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เงินให้กู้ย์ืมแก่พนักงานม้จำนวนเงิน 0.01 ล้้านบาท แล้ะ 0.10 ล้้านบาท ต่าม
ล้ำด้ับ 

เงินให้กู้ย์ืมแก่พนักงานกรณ้ม้หล้ักทรัพย์์คื�ำประกันจำนวนเงินสิูงสิุด้ท้� 50 เท่าของเงินเด้ือนราย์เด้ือน ซึ�งคืิด้อัต่ราด้อกเบ้�ย์ร้อย์ล้ะ 5 - 6 ต่่อปี ณ 
วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เงินให้กู้ย์ืมแก่พนักงานกรณ้ม้หล้ักทรัพย์์คื�ำประกันม้จำนวนเงิน 9 ล้้านบาท แล้ะ 12 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

237แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

15.	อสังหาริมทัรัพื่ย์เพื่่�อกิารลงทัุน์	

มูล้คื่าต่ามบัญชี้ของอสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 แสิด้งได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

อาคืารสิำนักงานให้เชี่า

ราคืาทุน 21,303 21,303

หัก คื่าเสิื�อมราคืาสิะสิม (6,747) (5,682)

มูล้คื่าต่ามบัญชี้ 14,556 15,621

การกระทบย์อด้มูล้คื่าต่ามบัญชี้ของอสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนสิำหรับปี 2564 แล้ะ 2563 แสิด้งได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

มูล้คื่าต่ามบัญชี้ต่้นปี 15,621 16,686

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับปี (1,065) (1,065)

มูล้คื่าต่ามบัญชี้สิิ�นปี 14,556 15,621

มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของอสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 แสิด้งได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

อาคืารสิำนักงานให้เชี่า 35,987 36,506

มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมประเมินโด้ย์ผู้ประเมินราคืาอิสิระโด้ย์ใชี้เกณฑิ์วิธ้ิวิเคืราะห์มูล้คื่าจากต่้นทุน (Cost Approach) สิำหรับอาคืารสิำนักงานให้เชี่า 
คืือ การประมาณการต้่นทุนในการสิร้างอาคืารทด้แทนใหม่ต่ามราคืา ณ ปัจจุบัน แล้้วหักล้บด้้วย์คื่าเสิื�อมราคืาต่ามอายุ์การใชี้งาน แล้ะบวก
ด้้วย์มูล้คื่าต่ล้าด้ของท้�ด้ิน

ในระหว่างปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ราย์ได้้ค่ืาเช่ีาจาก อสัิงหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุนจำนวน 0.60 
ล้้านบาท แล้ะ 0.90 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

238 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

16.	สิน์ทัรัพื่ย์ลงทัุน์ทั่�ผูู้�เอาประกิัน์ภัยรับควิามเส่�ยง

มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์ล้งทุนท้�ผู้เอาประกันภััย์รับคืวามเสิ้�ย์ง ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์ราย์การด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563	

หน่วย์ล้งทุนท้�จัด้ประเภัทเป็นต่ราสิารหน้� 34,885 -

หน่วย์ล้งทุนท้�จัด้ประเภัทเป็นต่ราสิารทุน 977 -

รวม 35,862 -

17.	ทั่�ดูิน์	อาคารและอุปกิรณ์

ราย์การเปล้้�ย์นแปล้งของท้�ด้ิน อาคืารแล้ะอุปกรณ์สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิรุปได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

ทั่�ดูิน์

อาคารและ
ส่วิน์ปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเชุ่า อาคารชุุดู

เครื�องตกิแต่ง
ติดูตั้งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์ ยาน์พื่าหน์ะ

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง รวิม

ราค่าทุุน

1 มกราคืม 2563 791,346 748,408 36,633 682,702 47,613 168,820 2,475,522

ซื�อเพิ�ม - 55,787 - 69,051 2,249 734,471 861,558

จำหน่าย์ - (192,155) - (102,039) - - (294,194)

โอนเข้า (ออก) - 715,743 - 185,824 - (901,567) -

ต่ัด้จำหน่าย์จากการขาย์เงินล้งทุนใน

บริษััทย์่อย์ - - - (1,070) - - (1,070)

31 ธิันวาคืม 2563 791,346 1,327,783 36,633 834,468 49,862 1,724 3,041,816

ซื�อเพิ�ม - 5 - 55,149 4,396 172,618 232,168

จำหน่าย์ - - - (46,053) (7,575) (35) (53,663)

โอนเข้า (ออก) - 58,954 - 113,516 - (172,470) -

31 ธิันวาคืม 2564 791,346 1,386,742 36,633 957,080 46,683 1,837 3,220,321

ค่่าเส้�อมูราค่าสะสมู

1 มกราคืม 2563 - 412,662 29,614 581,357 26,193 - 1,049,826

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับสิ่วนท้�จำหน่าย์ - (192,155) - (101,569) - - (293,724)

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับปี - 32,281 1,832 58,253 6,322 - 98,688

คื่าเสิื�อมราคืาต่ัด้จำหน่าย์จากการขาย์

เงินล้งทุนในบริษััทย์่อย์ - - - (869) - - (869)

31 ธิันวาคืม 2563 - 252,788 31,446 537,172 32,515 - 853,921

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับสิ่วนท้�จำหน่าย์ - - - (45,949) (7,575) - (53,524)

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับปี - 38,864 1,828 89,310 6,647 - 136,649

31 ธิันวาคืม 2564 - 291,652 33,274 580,533 31,587 - 937,046

239แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

งบกิารเงิน์รวิม

ทั่�ดูิน์

อาคารและ
ส่วิน์ปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเชุ่า อาคารชุุดู

เครื�องตกิแต่ง
ติดูตั้งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์ ยาน์พื่าหน์ะ

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง รวิม

มููลค่่าสุทุธิต่ามูบัญชีี

31 ธิันวาคืม 2563 791,346 1,074,995 5,187 297,296 17,347 1,724 2,187,895

31 ธิันวาคืม 2564 791,346 1,095,090 3,359 376,547 15,096 1,837 2,283,275 

ค่่าเส้�อมูราค่าสำหุ้รับปัีสิ�นสุดวันทุี� 31 ธันวาค่มู

2563 พันบาท 98,688

2564 พันบาท 136,649

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ทั่�ดูิน์

อาคารและส่วิน์
ปรับปรุงอาคาร
และอาคารเชุ่า อาคารชุุดู

เครื�องตกิแต่ง
ติดูตั้งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์ ยาน์พื่าหน์ะ

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง รวิม

ราค่าทุุน

1 มกราคืม 2563 791,346 748,310 36,633 681,283 47,613 168,820 2,474,005

ซื�อเพิ�ม - 55,787 - 69,006 2,249 734,471 861,513

จำหน่าย์ - (192,155) - (102,039) - - (294,194)

โอนเข้า (ออก) - 715,743 -  185,824 - (901,567) -

31 ธิันวาคืม 2563 791,346 1,327,685 36,633 834,074 49,862 1,724 3,041,324

ซื�อเพิ�ม - 5 - 55,149 4,396 172,618 232,168

จำหน่าย์ - - - (46,053)  (7,575)  (35) (53,663)

โอนเข้า (ออก) - 58,954 - 113,516 - (172,470) -

31 ธิันวาคืม 2564 791,346 1,386,644 36,633 956,686 46,683 1,837 3,219,829

ค่่าเส้�อมูราค่าสะสมู

1 มกราคืม 2563 - 412,561 29,616 580,162 26,194 - 1,048,533

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับสิ่วนท้�จำหน่าย์- (192,155)  - (101,569) - - (293,724)

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับปี - 32,281 1,832 58,220 6,322 - 98,655

31 ธิันวาคืม 2563 - 252,687 31,448 536,813 32,516 - 853,464

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับสิ่วนท้�จำหน่าย์- - - (45,949) (7,575)  - (53,524)

คื่าเสิื�อมราคืาสิำหรับปี - 38,864 1,828 89,294 6,647 - 136,633

31 ธิันวาคืม 2564 - 291,551 33,276 580,158 31,588 - 936,573

240 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ทั่�ดูิน์

อาคารและส่วิน์
ปรับปรุงอาคาร
และอาคารเชุ่า อาคารชุุดู

เครื�องตกิแต่ง
ติดูตั้งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์ ยาน์พื่าหน์ะ

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง รวิม

มููลค่่าสุทุธิต่ามูบัญชีี

31 ธิันวาคืม 2563 791,346 1,074,998 5,185 297,261 17,346 1,724 2,187,860

31 ธิันวาคืม 2564 791,346 1,095,093 3,357 376,528 15,095 1,837 2,283,256

ค่่าเส้�อมูราค่าสำหุ้รับปัีสิ�นสุดวันทุี� 31 ธันวาค่มู

2563 พันบาท 98,655

2564 พันบาท 136,633

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้อาคืารแล้ะอุปกรณ์จำนวนหนึ�ง ซึ�งต่ัด้คื่าเสิื�อมราคืาหมด้แล้้วแต่่ยั์งใชี้งานอย์ู่ 
ราคืาทนุเด้มิกอ่นหกัคืา่เสิื�อมราคืาสิะสิมของสินิทรพัย์์ด้งักล้า่วในงบการเงนิรวมมจ้ำนวนประมาณ 551 ล้า้นบาท แล้ะ 571 ล้า้นบาท ต่ามล้ำด้บั 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 551 ล้้านบาท แล้ะ 571 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ)

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้ท้�ด้ินแล้ะอาคืารจำนวนหนึ�งซึ�งเล้ิกใชี้งานแล้้วแต่่ไม่เข้าเงื�อนไขการจัด้เป็นสิินทรัพย์์รอการขาย์ 
ราคืาทุนเด้ิมก่อนหักคื่าเสิื�อมราคืาสิะสิมของสิินทรัพย์์ม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

	 งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ท้�ด้ิน 2,480 2,480

อาคืาร 5,437 5,437

สิ่วนปรับปรุงทรัพย์์สิินท้�เชี่า 16,168 16,168

อุปกรณ์สิำนักงาน 8,049 12,859

คือมพิวเต่อร์ 371 806

เคืรื�องต่กแต่่งต่ิด้ต่ั�งแล้ะอุปกรณ์สิำนักงาน 6,557 6,557

รวม 39,062 44,307

18.	ค่าควิามน์ิยม

คื่าคืวามนิย์มเกิด้จากเมื�อวันท้� 7 กรกฎาคืม 2557 บริษััทได้้มาซึ�งอำนาจคืวบคืุมในบริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ (“บริษััทย์่อย์”) 
โด้ย์การซื�อหุ้นทุนแล้ะสิิทธิิออกเสิ้ย์งในบริษััทย่์อย์แล้ะมูล้ค่ืาสิินทรัพย์์สุิทธิิท้�ได้้มาจากการรวมธุิรกิจน้อย์กว่าสิิ�งต่อบแทนท้�โอนให้ทำให้เกิด้คื่า
คืวามนิย์มจากการซื�อธิุรกิจ 

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 งบการเงินรวมม้คื่าคืวามนิย์มคืงเหล้ือจำนวน 5 ล้้านบาท แล้ะ 5 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

241แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

19.	สิน์ทัรัพื่ย์ไม่ม่ตัวิตน์

ราย์การเปล้้�ย์นแปล้งของสิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิรุปได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

โปรแกิรม
คอมพื่ิวิเตอร์

โปรแกิรม
คอมพื่ิวิเตอร์
ระหวิ่างพื่ัฒน์า รวิม

ราค่าทุุน

1 มกราคืม 2563 114,952 1,787 116,739

เพิ�มขึ�น 20,086 8,219 28,305

31 ธิันวาคืม 2563 135,038 10,006 145,044

เพิ�มขึ�น 27,562 848 28,410

ปรับปรุง - (1,873) (1,873)

31 ธิันวาคืม 2564 162,600 8,981 171,581

ค่่าต่ัดจำหุ้น่ายสะสมู

1 มกราคืม 2563 112,807 - 112,807

คื่าต่ัด้จำหน่าย์สิำหรับปี 4,777 - 4,777

31 ธิันวาคืม 2563 117,584 - 117,584

คื่าต่ัด้จำหน่าย์สิำหรับปี 10,789 - 10,789

31 ธิันวาคืม 2564 128,373 - 128,373

มููลค่่าสุทุธิต่ามูบัญชีี

31 ธิันวาคืม 2563 17,454 10,006 27,460

31 ธิันวาคืม 2564 34,227 8,981 43,208

ค่่าต่ัดจำหุ้น่ายสำหุ้รับปัีสิ�นสุดวันทุี� 31 ธันวาค่มู

2563 พันบาท 4,777

2564 พันบาท 10,789

242 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

โปรแกิรม
คอมพื่ิวิเตอร์

โปรแกิรม
คอมพื่ิวิเตอร์
ระหวิ่างพื่ัฒน์า รวิม

ราค่าทุุน

1 มกราคืม 2563 114,871 1,787 116,658

เพิ�มขึ�น 20,076 8,219 28,295

31 ธิันวาคืม 2563 134,947 10,006 144,953

เพิ�มขึ�น 27,562 848 28,410

ปรับปรุง - (1,873) (1,873)

31 ธิันวาคืม 2564 162,509 8,981 171,490

 

ค่่าต่ัดจำหุ้น่ายสะสมู

1 มกราคืม 2563 112,726 - 112,726

คื่าต่ัด้จำหน่าย์สิำหรับปี 4,777 - 4,777

31 ธิันวาคืม 2563 117,503 - 117,503

คื่าต่ัด้จำหน่าย์สิำหรับปี 10,784 - 10,784

31 ธิันวาคืม 2564 128,287 - 128,287

มููลค่่าสุทุธิต่ามูบัญชีี

31 ธิันวาคืม 2563 17,444 10,006 27,450

31 ธิันวาคืม 2564 34,222 8,981 43,203

ค่่าต่ัดจำหุ้น่ายสำหุ้รับปัีสิ�นสุดวันทุี� 31 ธันวาค่มู 

2563 พันบาท 4,777

2564 พันบาท 10,784

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้คือมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์ซึ�งต่ัด้จำหน่าย์เต่็มมูล้คื่าแล้้วแต่่ย์ังคืงใชี้งานอย์ู่โด้ย์ราคืา
ทุนเด้ิมก่อนหักคื่าต่ัด้จำหน่าย์สิะสิมของสิินทรัพย์์ด้ังกล้่าวในงบการเงินรวมแล้ะงบการเงินเฉพาะกิจการม้จำนวนรวมประมาณ 103 ล้้านบาท 
แล้ะ 101 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ 

243แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

20.	สิน์ทัรัพื่ย์/หน์่้สิน์ภาษั่เงิน์ไดู�รอกิารตัดูบัญชุ่และค่าใชุ�จ่ายภาษั่เงิน์ไดู�

20.1 สิินทรัพย์์/หน้�สิินภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้

สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้แล้ะหน้�สิินภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้ ประกอบด้้วย์ผล้กระทบทางภัาษั้ท้�เกิด้จากราย์การด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม

ส่วิน์เปล่�ยน์แปลงใน์
สิน์ทัรัพื่ย์/หน์่้สิน์ภาษั่เงิน์
ไดู�รอกิารตัดูบัญชุ่ทั่�รับรู�

เข�ากิำาไรขาดูทัุน์
สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

ส่วิน์เปล่�ยน์แปลงใน์
สิน์ทัรัพื่ย์/หน์่้สิน์ภาษั่เงิน์ไดู�
รอกิารตัดูบัญชุ่ทั่�รับรู�เข�า
กิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์

สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563
สินทุรัพื้ย์ภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว 1,881,093 2,123,450 (242,357) (298,473) - -

สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 19,702 14,648 5,054 (1,929) - -

สิำรองผล้ประโย์ชีน์พนักงานระย์ะย์าว 39,600 34,044 3,004 4,101 2,552 (11,076)

ค่ืาเผื�อผล้ขาด้ทนุด้้านเคืรด้ติ่ท้�คืาด้ว่าจะเกดิ้ขึ�นแล้ะคื่า

เผื�อผล้ขาด้ทุนการด้้อย์คื่า 196,338 102,155 94,183 67,799 - -

อื�นๆ - 113,953 (113,953) 103,417 - -

สินทุรัพื้ย์ภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี 2,136,733 2,388,250 (254,069) (125,085) 2,552 (11,076)

หุ้นี�สินภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี

เงนิล้งทนุท้�วดั้มลู้ค่ืาผ่านงบกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิรจ็อื�น 1,699,685 1,743,201 119,509 63,919 (163,025) 63,882

การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ 25,280 44,889 7,658 (30,238) (27,267) (95,971)

หุ้นี�สินภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี 1,724,965 1,788,090 127,167 33,681 (190,292) (32,089)

สินทุรัพื้ย์/หุ้นี�สินภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี - สุทุธิ 411,768 600,160 (381,236) (158,766) 192,844 21,013
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

20.2 คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิรุปได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ภาษีเงินได้ปััจจุบัน

ภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล้ 186,465 -

ราย์การปรับปรุงคื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล้ของปีก่อน - (5,842)

ภาษีเงินได้รอการต่ัดบัญชีี

ภัาษั้เงินได้้รอต่ัด้บัญชี้จากผล้แต่กต่่างชีั�วคืราวแล้ะ 
การกล้ับราย์การผล้แต่กต่่างชีั�วคืราว 381,236 158,766

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ท้�รับรู้ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน 567,701 152,924

ราย์การกระทบย์อด้จำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชี้กับคื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิามารถื
แสิด้งได้้ด้ังน้� 

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

กำไรทางบัญชี้ก่อนคื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ 3,763,685 1,761,406 3,760,269 1,773,538

อัต่ราภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล้ 20% 20% 20% 20%

จำนวนภัาษั้ต่ามอัต่ราภัาษั้เงินได้้ 752,054 354,708 752,054 354,708

ราย์การปรับปรุงคื่าใชี้จ่าย์ 
ภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล้ของปีก่อน - (5,842) - (5,842)

ผล้กระทบทางภัาษั้สิุทธิิของราย์ได้้ 
หรือคื่าใชี้จ่าย์ท้�ไม่ถืือเป็นราย์ได้้หรือ 
คื่าใชี้จ่าย์ทางภัาษั้ (184,353) (195,942) (184,353) (195,942)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ท้�รับรู้ 
ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน 567,701 152,924 567,701 152,924
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

จำนวนภัาษั้เงินได้้ท้�เก้�ย์วข้องกับสิ่วนประกอบแต่่ล้ะสิ่วนของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 
สิรุปได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะ
กิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ภัาษั้เงินได้้ท้�เกิด้จาก

กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 
ผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

146,607 (174,974)

กำไรจากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นท้�โอนไปรับ
รู้ในสิ่วนของกำไรหรือขาด้ทุน

16,417 111,092

กำไรจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับ 
การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้

27,268 95,971

(กำไร) ขาด้ทุนจากการประมาณการต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ 2,552 (11,076)

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้ท้�แสิด้งอย์ู่ในสิ่วนของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 192,844 21,013

21.	สิน์ทัรัพื่ย์อ่�น์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิินทรัพย์์อื�นประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ภัาษั้เงินได้้จ่าย์ล้่วงหน้า 174,823 275,740 174,823 275,740

เงินมัด้จำ 67,766 44,967 67,766 44,967

ลู้กหน้�จากการขาย์เงินล้งทุน 203 197,830 203 197,830

คื่าใชี้จ่าย์จ่าย์ล้่วงหน้า 38,864 14,270 38,864 14,270

อื�นๆ 137,305 132,788 125,881 122,025

รวมสิินทรัพย์์อื�น 418,961 665,595 407,537 654,832
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.	หน์่้สิน์จากิสัญญาประกิัน์ภัย	

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

หน์่้สิน์
ตามสัญญา
ประกิัน์ภัย

หน์่้สิน์	ส่วิน์ทั่�
เอาประกิัน์ภัย

ต่อ สุทัธิ

หน์่้สิน์
ตามสัญญา
ประกิัน์ภัย

หน์่้สิน์
ส่วิน์ทั่�เอา

ประกิัน์ภัยต่อ สุทัธิ

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์

ระย์ะย์าว 287,771,587 - 287,771,587 282,407,305 - 282,407,305

สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน

คื่าสิินไหมทด้แทนท้�ได้้รับราย์งานแล้้ว 279,446 (207,240) 72,206 189,309 (141,559) 47,750

ค่ืาสินิไหมทด้แทนท้�เกดิ้ขึ�นแต่่ย์งัไม่ได้้รบัราย์งาน 98,512 - 98,512 73,242 - 73,242

สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์

สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้ 1,588,010 (486,096) 1,101,914 1,482,840 (475,248) 1,007,592

ผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์ 347,815 - 347,815 236,895 - 236,895

หน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ 5,394,602 - 5,394,602 6,938,988 - 6,938,988

รวมหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ 295,479,972 (693,336) 294,786,636 291,328,579 (616,807) 290,711,772

ในระหว่างปี 2564 แล้ะ 2563 ฝ่่าย์บริหารของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้เข้าทำสิัญญาประกันภััย์ต่่อเพื�อเป็นการบริหารคืวามเสิ้�ย์งจากการรับ
ประกันภััย์ ฝ่่าย์บริหารของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทบริหารคืวามเสิ้�ย์ง โด้ย์การพิจารณาภัาระคืวามเสิ้ย์หาย์สิุทธิิจากการรับประกันภััย์ โด้ย์ได้้เปิด้
เผย์ภัาระหน้�สิินต่ามสิัญญาประกันทั�งในสิ่วนของคืวามเสิ้ย์หาย์รวมแล้ะคืวามเสิ้ย์หาย์สิุทธิิ

ต่ั�งแต่่วันท้� 1 มกราคืม 2563 บริษััทได้้เปล้้�ย์นแปล้งประมาณการต่ั�งสิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มเต่ิมสิำหรับคืวาม
เสิ้�ย์งจากการท้�สิมมต่ิฐานท้�ใชี้ในการคืำนวณสิำรองประกันภััย์แต่กต่่างไปจากประสิบการณ์ท้�เกิด้ขึ�นจริง (PAD) จากเด้ิมร้อย์ล้ะ 4 เป็นร้อย์ล้ะ 
5 ของเงินสิำรองต่ามวิธิ้เบ้�ย์ประกันภััย์สุิทธิิชีำระคืงท้� เพื�อรองรับการบริหารคืวามเสิ้�ย์งจากคืวามผันผวนของอัต่ราด้อกเบ้�ย์ โด้ย์บริษััทได้้บันทึก
ผล้กระทบสิะสิมจากการเปล้้�ย์นแปล้งประมาณการ PAD ด้ังกล้่าว สิำหรับสิำรองประกันภััย์สิำหรับสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว ณ วันท้� 31 
ธินัวาคืม 2563 ซึ�งเคืย์บันทึกไวท้้�รอ้ย์ล้ะ 4 เป็นรอ้ย์ล้ะ 5 เพิ�มขึ�นจำนวน 2,668 ล้า้นบาท ในงบกำไรขาด้ทุนแล้ะกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำหรับ
ปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.1 สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่� สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�

31	ธัน์วิาคม 31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ย์อด้คืงเหล้ือต่้นปี 282,407,305 277,488,536 282,407,305 277,488,525

สิำรองเพิ�มขึ�นจากกรมธิรรม์ประกันภััย์ใหม่แล้ะกรมธิรรม์

ประกันภััย์ท้�ย์ังม้ผล้บังคืับ 30,004,656 32,614,960 30,004,656 32,614,971

สิำรองล้ด้ล้งจากการจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์กรมธิรรม์ประกันภััย์

ขาด้อาย์ุ การย์กเล้ิกกรมธิรรม์ประกันภััย์ ฯล้ฯ (24,640,374) (27,696,191) (24,640,374) (27,696,191)

ย์อด้คืงเหล้ือปล้าย์ปี 287,771,587 282,407,305 287,771,587 282,407,305

22.2 สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ย์อด้คืงเหล้ือต่้นปี 262,551 234,462

คื่าสิินไหมทด้แทนท้�เกิด้ขึ�นระหว่างปีปัจจุบัน 2,477,891 2,179,313

คื่าสิินไหมทด้แทนจ่าย์ระหว่างปี (2,362,484) (2,151,224)

ย์อด้คืงเหล้ือปล้าย์ปี 377,958 262,551

22.3 สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้ ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ย์อด้คืงเหล้ือต่้นปี 1,482,840 1,451,634

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิำหรับปี 4,213,165 4,086,611

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้ในปีปัจจุบัน (4,107,995) (4,055,405)

ย์อด้คืงเหล้ือปล้าย์ปี 1,588,010 1,482,840
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.4 ต่ารางคื่าสิินไหมทด้แทนสิุทธิิ

22.4.1  ต่ารางคื่าสิินไหมทด้แทนก่อนการประกันภััย์ต่่อ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ปีอุบัติเหตุ กิ่อน์ปี	2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวิม

ประมาณการคื่าสิินไหม

ทด้แทน :

- ณ สิิ�นปีอุบัต่ิเหตุ่ 1,662,384 1,786,229 1,787,570 2,072,358 2,118,688 2,015,945 2,220,699 -

- หนึ�งปีถืัด้ไป 1,737,766 1,853,351 1,870,902 2,138,994 2,189,974 2,116,192 - -

- สิองปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 2,193,864 - - -

- สิามปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 - - - -

- สิ้�ปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 - - - - -

- ห้าปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 - - - - - -

ประมาณการคื่าสิินไหม

ทด้แทนสิัมบูรณ์ 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 2,193,864 2,118,003 2,317,400 14,238,413

คื่าสิินไหมทด้แทนจ่าย์สิะสิม (1,735,835) (1,857,196) (1,872,437) (2,140,032) (2,192,353) (2,114,881) (1,947,721) (13,860,455)

รวมสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 

ก่อนการประกันภััย์ต่่อ 2,691 720 46 189 1,511 3,122 369,679 377,958

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ปีอุบัติเหตุ กิ่อน์ปี	2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวิม

ประมาณการคื่าสิินไหม

ทด้แทน :

- ณ สิิ�นปีอุบัต่ิเหตุ่ 1,609,003 1,662,384 1,786,229 1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968 -

- หนึ�งปีถืัด้ไป 1,659,839 1,737,766 1,853,351 1,870,827 2,124,857 2,204,536 - -

- สิองปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 1,872,409 2,126,051 - - -

- สิามปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 1,872,409 - - - -

- สิ้�ปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 - - - - -

- ห้าปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,527 - - - - - -

ประมาณการคื่าสิินไหม

ทด้แทนสิัมบูรณ์ 1,662,355 1,738,527 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,379

คื่าสิินไหมทด้แทนจ่าย์สิะสิม (1,659,382) (1,738,026) (1,856,350) (1,872,363) (2,125,862) (2,194,382) (1,812,463) (13,258,828)

รวมสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 

ก่อนการประกันภััย์ต่่อ 2,973  501 1,566 46  189 11,393 245,883  262,551

249แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.4.2  ต่ารางคื่าสิินไหมทด้แทนสิุทธิิ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ปีอุบัติเหตุ กิ่อน์ปี	2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวิม
ประมาณการคื่าสิินไหม 

ทด้แทน :

- ณ สิิ�นปีอุบัต่ิเหตุ่ 1,662,384 1,786,229 1,787,570 2,072,358 2,118,688 2,015,945 2,220,699 -

- หนึ�งปีถืัด้ไป 1,737,766 1,853,351 1,870,902 2,138,994 2,189,974 2,116,192 - -

- สิองปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 2,193,864 - - -

- สิามปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 - - - -

- สิ้�ปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 1,872,483 - - - - -

- ห้าปีถืัด้ไป 1,738,526 1,857,916 - - - - - -

ประมาณการคื่าสิินไหม

ทด้แทนสิัมบูรณ์ 1,738,526 1,857,916 1,872,483 2,140,221 2,193,864 2,118,003 2,317,400 14,238,413

คื่าสิินไหมทด้แทนจ่าย์สิะสิม (1,735,935) (1,857,196) (1,872,437) (2,141,934) (2,195,481) (2,133,870) (2,130,842) (14,067,695)

รวมสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 
ก่อนการประกันภััย์ต่่อ  2,591  720  46  (1,713) (1,617)  (15,867) 186,558  170,718

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ปีอุบัติเหตุ กิ่อน์ปี	2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวิม

ประมาณการคื่าสิินไหม
 ทด้แทน :

- ณ สิิ�นปีอุบัต่ิเหตุ่ 1,609,003 1,662,384 1,786,229 1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968 -

- หนึ�งปีถืัด้ไป 1,659,839 1,737,766 1,853,351 1,870,827 2,124,857 - - -

- สิองปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,526 1,857,916 1,872,409 - - - -

- สิามปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,526 1,857,916 - - - - -

- สิ้�ปีถืัด้ไป 1,662,355 1,738,526 - - - - - -

- ห้าปีถืัด้ไป 1,662,355 - - - - - - -

ประมาณการคื่าสิินไหม

 ทด้แทนสิัมบูรณ์ 1,662,355 1,738,526 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,378

คืา่สินิไหมทด้แทนจา่ย์สิะสิม (1,659,482) (1,738,332) (1,856,991) (1,873,200) (2,128,529) (2,197,586) (1,946,266) (13,400,386)

รวมสิำรองค่ืาสินิไหมทด้แทน
 ก่อนการประกันภััย์ต่่อ 2,873 194 925 (791) (2,478) 8,189 112,080 120,992

250 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.5 ข้อสิมมต่ิท้�สิำคืัญ

22.5.1  ข้อสิมมต่ิท้�ใชี้ในการวัด้มูล้คื่าสิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทใช้ีวิธ้ิการวัด้มูล้คื่าหน้�สิินจากสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวด้้วย์วิธ้ิสิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์สุิทธิิชีำระคืงท้� (Net 
Level Premium Reserve : NPV) ซึ�งใชี้วิธ้ิการประมาณการกระแสิเงินสิด้จากเบ้�ย์ประกันภััย์แล้ะผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ ภัาย์ใต่้วิธ้ิ 
NPV บริษััทประมาณการเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�จะได้้รับด้้วย์วิธ้ิการทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ แล้ะใชี้ข้อสิมมต่ิในการวัด้มูล้ค่ืาโด้ย์
คืำนึงถืึงอัต่ราคืิด้ล้ด้ อัต่ราการเสิ้ย์ชี้วิต่ แล้ะอัต่ราการทุพพล้ภัาพ โด้ย์ม้การบวกสิ่วนเพิ�ม (Margin) สิำหรับเป็นคื่าใชี้จ่าย์ในการ
บริหารจัด้การกรมธิรรม์ วิธิ้การน้�จะไม่ม้การใชี้ข้อสิมมต่ิในเรื�องอัต่ราคืงอย์ู่ของกรมธิรรม์ (Persistency rate)

ข้อสิมมต่ิท้�สิำคืัญในการประมาณการต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ สิรุปได้้ด้ังน้� 

(1) อัต่ราการต่าย์ อัต่ราการเจ็บป่วย์ แล้ะอัต่ราการอย์ู่รอด้

อ้างอิงต่ารางมรณะไทย์ประเภัทสิามัญแล้ะประเภัทอุต่สิาหกรรม แล้ะต่ารางบำนาญไทย์ ซึ�งเป็นไปต่ามประกาศ คืปภั.

(2) อัต่ราคืิด้ล้ด้

อัต่ราคืิด้ล้ด้ในการคืำนวณสิำรอง ใชี้อัต่ราด้อกเบ้�ย์ไม่สิูงกว่าอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�ใชี้ใน การกำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์แล้ะไม่
สิูงกว่าร้อย์ล้ะ 6 ต่่อปี

22.5.2  ข้อสิมมต่ิท้�ใชี้ในการวัด้มูล้คื่าของสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทนท้�เกิด้ขึ�นแต่่ย์ังไม่ได้้รับราย์งาน

กลุ่้มบริษััทแล้ะบริษััทได้้ประมาณการค่ืาสิินไหมทด้แทนสิำหรับสัิญญาระย์ะสิั�นโด้ย์ได้้คืำนึงค่ืาสิินไหมทด้แทนท้�เกิด้ขึ�นแล้้วแต่่
ย์ังไม่ได้้รับราย์งาน โด้ย์ข้อสิมมต่ิในการคืำนวณจะใชี้จากข้อมูล้ล้่าสิุด้ท้�บริษััททราบ ณ วันท้�ราย์งาน ซึ�งประมาณการจากข้อมูล้
ท้�เก็บจาก ในอด้้ต่แล้ะการใชี้ดุ้ล้ย์พินิจนักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

22.6 ผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

เงินคื่ามรณกรรม 93,174 66,820

เงินคืรบกำหนด้ 217,164 139,688

เงินจ่าย์ต่ามเงื�อนไข 36,341 29,105

เงินคื่าเวนคืืนกรมธิรรม์ประกันภััย์ 1,136 1,282

รวมผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์ 347,815 236,895

251แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

22.7 หน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 หน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

เงินฝ่ากเนื�องจากกรมธิรรม์ประกันภััย์ 5,119,918 6,613,326

เบ้�ย์ประกันรับล้่วงหน้า 157,840 240,624

เจ้าหน้�กรณ้ย์กเว้นคื่าเบ้�ย์ประกันภััย์ 80,740 85,038

มูล้คื่าต่ามบัญชี้ของกรมธิรรม์ประกันภััย์แบบคืวบการล้งทุน 36,104 -

รวมหน้�สิินอื�นต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์คื้างจ่าย์ 5,394,602 6,938,988

23.	เจ�าหน์่้บริษััทัประกิัน์ภัยต่อ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ย์อด้คื้างเจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อจำแนกต่ามประเภัทหน้�สิิน ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

เงินคื้างจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ 1,185,267 798,906

รวมเจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ 1,185,267 798,906

24.	ภาระผูู้กิพื่ัน์ผู้ลประโยชุน์์พื่น์ักิงาน์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงานประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงานสิำรอง 
ผล้ประโย์ชีน์พนักงานระย์ะย์าว (ดู้หมาย์เหตุ่ข้อ 24.1) 171,422 145,012 170,673 144,530

ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงานระย์ะย์าวอื�น 
(ดู้หมาย์เหตุ่ข้อ 24.2) 27,396 25,737 27,330 25,690

รวมผล้ประโย์ชีน์พนักงานคื้างจ่าย์ 198,818 170,749 198,003 170,220

252 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)
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24.1 ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงานหล้ังออกจากงาน

คืวามเคืล้ื�อนไหวของภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนักงานหล้ังออกจากงานสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม แสิด้งได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ย์อด้คืงเหล้ือต่้นปี ณ วันท้� 1 มกราคืม 145,012 185,863 144,530 183,925

เพิ�มขึ�น (ล้ด้ล้ง) ระหว่างปี 26,410 (40,851) 26,143 (39,395)

ย์อด้คืงเหล้ือปล้าย์ปี ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 171,422 145,012 170,673 144,530

ต่ามพระราชีบัญญัต่ิคืุ้มคืรองแรงงานแล้ะนโย์บาย์การจ้างงานของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท พนักงาน ทุกคืนม้สิิทธิิได้้รับเงินชีด้เชีย์ต่ามข้อ
กำหนด้ในกฎหมาย์แรงงาน เมื�อพนักงานคืรบเกษั้ย์ณอาย์ุ 60 ปี

24.2 ภัาระผูกพันผล้ประโย์ชีน์พนกังานระย์ะย์าวอื�นสิำหรับการทำงานกับกลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัเป็นเวล้านาน คืวามเคืล้ื�อนไหวของภัาระผูกพัน
ผล้ประโย์ชีนพ์นกังานระย์ะย์าวอื�นสิำหรบัการทำงานกบักลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัเปน็เวล้านานสิำหรบัปีสิิ�นสิดุ้วนัท้� 31 ธินัวาคืม แสิด้งได้้ด้งัน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ย์อด้คืงเหล้ือต่้นปี ณ วันท้� 1 มกราคืม 25,737 27,997 25,690 27,952

เพิ�มขึ�น (ล้ด้ล้ง) ระหว่างปี 1,659 (2,260) 1,640 (2,262)

ย์อด้คืงเหล้อืปล้าย์ป ีณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 27,396 25,737 27,330 25,690
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

จำนวนเงินสิำรองผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวของพนักงานซึ�งเป็นเงินชีด้เชีย์พนักงานเมื�อออกจากงานแล้ะผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�น สิำหรับปี
สิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 แสิด้งได้้ด้ังน้� 

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

สำรองผลปัระโยชีน์ระยะยาวของ 
พื้นักงานต่้นปัี 170,749 213,860 170,220 211,877

สิ่วนท้�รับรู้ในกำไรหรือขาด้ทุน :

ต่้นทุนบริการในปัจจุบัน 28,664 31,010 28,565 31,943

ต่้นทุนด้อกเบ้�ย์ 3,108 4,555 3,098 4,513

(กำไร) ขาด้ทุนจากการประมาณการ 
ต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

สิ่วนท้�เกิด้จากการเปล้้�ย์นแปล้ง 
ข้อสิมมต่ิด้้านประชีากรศาสิต่ร์ 1,502  (2,833) 1,496  (2,824)

สิ่วนท้�เกิด้จากการเปล้้�ย์นแปล้ง 
ข้อสิมมต่ิทางการเงิน  (1,087) (143)  (1,083) (148)

สิ่วนท้�เกิด้จากการปรับปรุง 
จากประสิบการณ์ (252) (612) (252) (604)

สิ่วนท้�รับรู้ในกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น:

(กำไร) ขาด้ทุนจากการประมาณการ 
ต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

สิ่วนท้�เกิด้จากการเปล้้�ย์นแปล้ง 
ข้อสิมมต่ิด้้านประชีากรศาสิต่ร์ 17,267  (35,027) 17,200  (34,924)

สิ่วนท้�เกิด้จากการเปล้้�ย์นแปล้ง 
ข้อสิมมต่ิทางการเงิน (4,629) (13,144) (4,611) (13,107)

สิ่วนท้�เกิด้จากการปรับปรุง 
จากประสิบการณ์ 299 (6,606) 173 (7,350)

ผล้ประโย์ชีน์ท้�จ่าย์ในระหว่างปี (16,803) (20,311) (16,803) (19,156)

สำรองผลปัระโยชีน์ระยะยาวของ 
พื้นักงานปัลายปัี 198,818 170,749 198,003 170,220

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทคืาด้ว่าจะจ่าย์ชีำระผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวของพนักงานภัาย์ใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจำนวน 10 ล้้านบาท แล้ะ จำนวน 5 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ระย์ะเวล้าเฉล้้�ย์ถืว่งน�ำหนักในการจ่าย์ชีำระผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวของพนักงานของกลุ้ม่บริษัทัแล้ะ
บริษััทประมาณ 20 ปี แล้ะ 21 ปี ต่ามล้ำด้ับ 
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ข้อสิมมต่ิท้�สิำคืัญในการประมาณการต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ สิรุปได้้ด้ังน้�

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2564 2563 2564 2563

(ร�อยละต่อปี) (ร�อยละต่อปี) (ร�อยละต่อปี) (ร�อยละต่อปี)

อัต่ราคืิด้ล้ด้สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงาน 2.13 1.82 2.13 1.82

อัต่ราคืิด้ล้ด้สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าวอื�น 2.13 1.82 2.13 1.82

อัต่ราเงินเฟ้อของราคืาทองรูปพรรณ 3.00 3.00 3.00 3.00

อัต่ราการขึ�นเงินเด้ือน 5.00 5.00 5.00 5.00

อัต่ราการเปล้้�ย์นแปล้งในจำนวนพนักงาน  
(ขึ�นอย์ู่กับชี่วงอาย์ุของพนักงาน) 6.30, 9.10 7.30, 9.70 6.30, 9.10 7.30, 9.70

ราคืาทองรูปพรรณต่่อน�ำหนัก 1 บาท (บาท) 22,050 22,050 22,050 22,050

อัต่รามรณะอ้างอิงจากต่ารางมรณะไทย์พื�นฐานประเภัทสิามัญปี 2560 ท้�ย์ังไม่ได้้บวกสิ่วนท้�เผื�อไว้

ผล้กระทบของการเปล้้�ย์นแปล้งข้อสิมมติ่ท้�สิำคืญัต่อ่มูล้ค่ืาปจัจุบนัของภัาระผกูพนัผล้ประโย์ชีน์ระย์ะย์าว ของพนกังาน ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 
2564 สิรุปได้้ด้ังน้�

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ข�อสมมติเปล่�ยน์แปลง	
เพื่ิ�มขึ้น์	(ลดูลง)
(ร�อยละต่อปี)

จำาน์วิน์ผู้ลประโยชุน์์
เพื่ิ�มขึ้น์	(ลดูลง)
(พื่ัน์บาทั)

จำาน์วิน์ผู้ลประโยชุน์์
เพื่ิ�มขึ้น์	(ลดูลง)
(พื่ัน์บาทั)

อัต่ราคืิด้ล้ด้ 0.25% (4,522) (4,506)

อัต่ราคืิด้ล้ด้ (0.25%) 4,688 4,671

อัต่ราเงินเฟ้อของราคืาทอง 1.00% 1,825 1,818

อัต่ราเงินเฟ้อของราคืาทอง (1.00%) (1,668) (1,662)

อัต่ราการขึ�นเงินเด้ือน 0.25% 4,094 4,078

อัต่ราการขึ�นเงินเด้ือน (0.25%) (3,966) (3,951)

อัต่ราการล้าออกของพนักงาน 10.00% (12,224) (12,179)

อัต่ราการล้าออกของพนักงาน (10.00%) 13,337 13,288

ราคืาทองรูปพรรณต่่อน�ำหนัก 1 บาท 10.00% 2,740 2,733

ราคืาทองรูปพรรณต่่อน�ำหนัก 1 บาท (10.00%) (2,740) (2,733)

การวิเคืราะห์คืวามอ่อนไหวข้างต้่นอาจไม่ได้แ้สิด้งถึืงการเปล้้�ย์นแปล้งท้�เกิด้ขึ�นจริงในประมาณการหน้�สินิไม่หมุนเวย้์นสิำหรับผล้ประโย์ชีน์
พนักงาน เนื�องจากเป็นการย์ากท้�การเปล้้�ย์นแปล้งข้อสิมมต่ิต่่าง ๆ จะเกิด้ขึ�นแย์กต่่างหากจากข้อสิมมต่ิอื�นซึ�งอาจม้คืวามสิัมพันธิ์กัน
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

25.	หน์่้สิน์อ่�น์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 หน้�สิินอื�นประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

คื่าบำเหน็จคื้างจ่าย์ 519,494 528,616 518,634 527,864

คื่าใชี้จ่าย์คื้างจ่าย์ 324,797 209,500 324,498 209,414

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ได้้รับเงินแล้้ว 
แต่่กรมธิรรม์ย์ังไม่อนุมัต่ิ 74,913 33,098 74,913 33,098

เงินรับรอการโอนบัญชี้ 101,469 92,936 101,469 92,936

ภัาษั้ธิุรกิจเฉพาะคื้างจ่าย์ 153,739 150,737 153,739 150,737

เงินคื้างจ่าย์จากการซื�อหล้ักทรัพย์์ - 110,886 - 110,886

ภัาษั้หัก ณ ท้�จ่าย์คื้างจ่าย์ 34,582 53,846 34,545 53,809

ผล้ประโย์ชีน์พนักงานระย์ะสิั�นคื้างจ่าย์ 111,614 - 111,353 -

อื�นๆ 87,641 126,055 83,710 122,699

รวมหน้�สิินอื�น 1,408,249 1,305,674 1,402,861 1,301,443

26.	ทัุน์สำารองตามกิฎหมาย

ภัาย์ใต่้บทบัญญัต่ิของมาต่รา 116 แห่งพระราชีบัญญัต่ิบริษััทมหาชีนจำกัด้ พ.ศ. 2535 บริษััทต้่องจัด้สิรรกำไรสุิทธิิประจำปีสิ่วนหนึ�งไว้เป็น
ทุนสิำรองไม่น้อย์กว่าร้อย์ล้ะ 5 ของกำไรสุิทธิิประจำปีหักด้้วย์ ย์อด้ขาด้ทุนสิะสิมย์กมา (ถ้ืาม้) จนกว่าทุนสิำรองน้�จะม้จำนวนไม่น้อย์กว่าร้อย์
ล้ะ 10 ของทุนจด้ทะเบ้ย์น สิำรองต่ามกฎหมาย์ดั้งกล่้าวไม่สิามารถืนำไปจ่าย์เงินปันผล้ได้้ ในปัจจุบันบริษััทได้้จัด้สิรรสิำรอง ต่ามกฎหมาย์ไว้
คืรบถื้วนแล้้ว

27.	ส่วิน์งาน์ดูำาเน์ิน์งาน์

กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทันำเสินอขอ้มูล้สิว่นงานด้ำเนนิงานในรปูแบบเชีน่เด้ย้์วกับการราย์งานขอ้มลู้ ต่ามประเภัทการรบัประกนัภัยั์ท้�ต่อ้งราย์งาน
แกค่ืณะกรรมการกำกบัแล้ะสิง่เสิรมิการประกอบธิรุกิจประกนัภััย์ (“คืปภั.”) เนื�องจากฝ่า่ย์บรหิารเหน็วา่ กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัด้ำเนนิธิรุกจิหล้กั
ในสิ่วนงานด้ำเนินงานท้�ราย์งานเพ้ย์งสิ่วนงานเด้้ย์วคืือธิุรกิจประกันชี้วิต่ แล้ะด้ำเนินธิุรกิจในเขต่ภัูมิศาสิต่ร์เด้้ย์ว คืือ ประเทศไทย์ โด้ย์สิ่วนงาน
ในประเทศกัมพชูีา มจ้ำนวนท้�ไมม่ส้ิาระสิำคืญั ทั�งน้� ราย์การท้�นำเสินอใน สิว่นงานด้ำเนินงานน้�สิอด้คืล้อ้งกับราย์งานภัาย์ในของกลุ้ม่บริษัทัแล้ะ
บริษััทท้�ผู้ม้อำนาจตั่ด้สิินใจสูิงสุิด้ ด้้านการด้ำเนินงานได้้รับแล้ะสิอบทานอย่์างสิม�ำเสิมอเพื�อใช้ีในการตั่ด้สิินใจในการจัด้สิรรทรัพย์ากรให้กับ
สิ่วนงานแล้ะประเมินผล้การด้ำเนินงานของสิ่วนงาน ทั�งน้�ผู้ม้อำนาจต่ัด้สิินใจสิูงสิุด้ด้้านการด้ำเนินงานของกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท คืือ กรรมการ
ผู้จัด้การใหญ่
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ข้อมูล้สิ่วนงานด้ำเนินงานต่ามท้�กล้่าวไว้ข้างต่้นสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ม้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
ดูั้งเดูิม	

-	แบบม่ส่วิน์
ร่วิมใน์
เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ควิบกิาร
ลงทัุน์

ประกิัน์
อุบัติเหตุ	ส่วิน์

บุคคล อ่�น์	ๆ รวิม

รายได้จากการรับปัระกันภัย

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 30,252,796 4,820,388 599,286 329 44,309 - 35,717,108

หัก เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอา
ประกันภััย์ต่่อ (1,630,434) - - - - - (1,630,434)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 28,622,362 4,820,388 599,286 329 44,309 - 34,086,674

บวก (หัก) สิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม ่
  ถืือเป็นราย์ได้้

  (เพิ�มขึ�น) ล้ด้ล้งจากปีก่อน (94,677)  - - 355 - (94,322)

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิ

จากการประกันภััย์ต่่อ 28,527,685 4,820,388 599,286 329 44,664 - 33,992,352

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 655,895 - - 15,388 - - 671,283

รวมูรายได้จากการรับปัระกันภัย 29,183,580 4,820,388 599,286 15,717 44,664 - 34,663,635

ค่่าใชี้จ่ายในการรับปัระกันภัย

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกัน
ภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 692,696 611,531 4,059,955 101 - - 5,364,283

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

แล้ะคื่าสิินไหมทด้แทน - สิุทธิิจาก
การประกันภััย์ต่่อ 33,518,668 25,085 99,912 - 9,020 - 33,652,685

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,420,058 246,710 27,142 12,961 1,447 9,184 2,717,502

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 479,611 60,948 7,577 2,574 565 91 551,366

รวมูค่่าใชี้จ่ายในการรับปัระกันภัย 37,111,033 944,274 4,194,586 15,636 11,032 9,275 42,285,836

257แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2563

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
ดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบม่ส่วิน์

ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ประกิัน์
อุบัติเหตุ	
ส่วิน์บุคคล อ่�น์	ๆ รวิม

รายได้จากการรับปัระกันภัย

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 31,483,608 2,558,081 658,006 44,767 - 34,744,462

หัก เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ (1,318,974) - - - - (1,318,974)

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ 30,164,634 2,558,081 658,006 44,767 - 33,425,488

บวก (หัก) สิำรองเบ้�ย์ประกนัภััย์ท้�ยั์งไม่ถืือเป็นราย์ได้้ 
(เพิ�มขึ�น)ล้ด้ล้งจากปีก่อน (29,678)  - 334 - (29,344)

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิ

จากการประกันภััย์ต่่อ 30,134,956 2,558,081 658,006 45,101 - 33,396,144

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 431,928 - - - - 431,928

รวมูรายได้จากการรับปัระกันภัย 30,566,884 2,558,081 658,006 45,101 - 33,828,072

ค่่าใชี้จ่ายในการรับปัระกันภัย

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว 
เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 2,066,628 659,498 2,192,654 - - 4,918,780

ผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

แล้ะค่ืาสินิไหมทด้แทน - สิทุธิิจากการประกันภััย์ต่่อ 35,350,881 4,271 96,741 9,473 - 35,461,366

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 2,543,107 181,326 30,742 988 8,914 2,765,077

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 516,217 32,465 8,352 563 - 557,597

รวมูค่่าใชี้จ่ายในการรับปัระกันภัย 40,476,833 877,560 2,328,489 11,024 8,914 43,702,820

258 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

28.	ค่าใชุ�จ่ายใน์กิารดูำาเน์ิน์งาน์

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงานสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

คื่าใชี้จ่าย์พนักงาน 918,879 845,280 914,932 841,350

คื่าใชี้จ่าย์เก้�ย์วกับอาคืารสิถืานท้�แล้ะอุปกรณ์ 187,006 179,131 186,686 178,711

คื่าภัาษั้อากร 2,987 2,777 2,986 2,777

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงานอื�น 538,497 506,641 538,601 506,818

รวมคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 1,647,369 1,533,829  1,643,205 1,529,656

29.	ค่าใชุ�จ่ายตามลักิษัณะ

คื่าใชี้จ่าย์ต่ามล้ักษัณะสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ค่่าใชี้จ่ายพื้นักงาน

  รวมอย์ู่ในผล้ประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์

คื่าสิินไหมทด้แทนแล้ะคื่าใชี้จ่าย์ในการจัด้การ

 คื่าสิินไหมทด้แทน 35,962 36,509 35,962 36,509

  รวมอย์ู่ในคื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อื�น 20,626 23,647 20,626 23,647

  รวมอย์ู่ในคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 918,879 845,280 914,932 814,350

รวม 975,467 905,436 971,520 874,506

ค่่าใชี้จ่ายเกี�ยวกับอาค่ารสถานทุี�และอุปักรณ์  

  รวมอย์ู่ในคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำเนินงาน 187,006 179,131 186,686 178,711

รวม 187,006 179,131 186,686 178,711

259แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

30.	กิองทัุน์สำารองเล่้ยงชุ่พื่

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแล้ะพนักงานได้้ร่วมกันจัด้ต่ั�งกองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พขึ�นต่ามพระราชีบัญญัต่ิกองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พ พ.ศ. 2530 โด้ย์กลุ้่ม
บรษิัทัแล้ะพนักงานจะจา่ย์สิมทบเข้ากองทนุเปน็ราย์เด้อืนในอตั่ราร้อย์ล้ะ 5 ถืงึ 15 ของเงนิเด้อืนซึ�งขึ�นอยู่์กบัอาย์งุานของพนกังาน กองทุนสิำรอง
เล้้�ย์งชี้พน้�ถืูกบริหารโด้ย์ผู้จัด้การกองทุนท้�ได้้รับอนุญาต่จากกระทรวงการคืลั้งแล้ะจะจ่าย์ให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานต่าม
ระเบ้ย์บว่าด้้วย์กองทุนของกลุ้่มบริษััท ในระหว่างปี 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้จ่าย์เงินสิมทบเข้ากองทุนสิำรองเล้้�ย์งชี้พเป็น
จำนวนเงิน 39 ล้้านบาท แล้ะ 39 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ 

31.	ผู้ลกิำาไรจากิกิารปรับมูลค่ายุติธรรม

ผล้กำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

กำไร (ขาด้ทุน) ท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริงจากการปรับมูล้คื่าเงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่าน 
กำไรขาด้ทุน 1,370 (3,995)

ขาด้ทุนท้�ย์ังไม่เกิด้ขึ�นจริงจากสิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า (522,611) (164,299)

กำไรจากอัต่ราแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศ 861,953 449,148

กำไร (ขาด้ทุน) จากการต่้ราคืามูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมสิัญญาซื�อขาย์เงินต่รา 
ต่่างประเทศล้่วงหน้า 38,297 (151,191)

รวมกำไรจากการปรับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 379,009 129,663

260 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

32.	ผู้ลกิระทับทัางภาษั่ทั่�เกิ่�ยวิข�องกิับแต่ละองค์ประกิอบของกิำาไรขาดูทัุน์เบ็ดูเสร็จอ่�น์

ผล้กระทบทางภัาษัท้้�เก้�ย์วข้องกับแต่่ล้ะองค์ืประกอบของกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น สิำหรับปีสิิ�นสุิด้วันท้� 31 ธินัวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

จำาน์วิน์
กิ่อน์ภาษั่

รายไดู�
(ค่าใชุ�จ่าย)	
ภาษั่

จำาน์วิน์
สุทัธิจากิ
ภาษั่

จำาน์วิน์	
กิ่อน์ภาษั่

รายไดู�
(ค่าใชุ�จ่าย)	
ภาษั่

จำาน์วิน์	
สุทัธิจากิ
ภาษั่

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงิน
ล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไร
ขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897,560) 146,607 (750,953) 1,008,033 (174,974) 833,059

การโอนกล้ับกำไรท้�เกิด้ขึ�นจริง 
จากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่า 
ย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (82,084) 16,417 (65,667) (555,462) 111,092 (444,370)

ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม 
ต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับการป้องกัน
คืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136,342) 27,268 (109,074) (479,852) 95,971 (383,881)

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการ
 ต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์
  สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์พนักงาน (12,937) 2,552 (10,385) 54,777 (11,076) 43,701

รวม (1,128,923) 192,844 (936,079) 27,496 21,013 48,509

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

จำาน์วิน์
กิ่อน์ภาษั่

รายไดู�
(ค่าใชุ�จ่าย)	
ภาษั่

จำาน์วิน์
สุทัธิจากิ
ภาษั่

จำาน์วิน์
กิ่อน์ภาษั่

รายไดู�
(ค่าใชุ�จ่าย)	
ภาษั่

จำาน์วิน์
สุทัธิจากิภาษั่

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูล้คื่าเงิน
ล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมผ่านกำไร
ขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น (897,560) 146,607 (750,953) 1,008,033 (174,974) 833,059

 การโอนกล้ับกำไรท้�เกิด้ขึ�นจริง  
จากการขาย์เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่า 
ย์ตุ่ธิิรรมผ่านกำไรขาด้ทนุเบด็้เสิรจ็อื�น (82,084) 16,417 (65,667) (555,462) 111,092 (444,370)

ขาด้ทุนจากการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม
ต่ราสิารอนุพันธิ์สิำหรับการป้องกัน
คืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้ (136,342) 27,268 (109,074) (479,852) 95,971 (383,881)

ผล้กำไร (ขาด้ทุน) จากการประมาณการ
  ต่ามหล้ักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์
  สิำหรับโคืรงการผล้ประโย์ชีน์พนักงาน (12,762) 2,552 (10,210) 55,381 (11,076) 44,305

รวม (1,128,748) 192,844 (935,904) 28,100 21,013 49,113

261แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

33.	รายกิารธุรกิิจกิับกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์

 ในการพจิารณาคืวามสิมัพนัธิร์ะหวา่งกจิการท้�เก้�ย์วขอ้งกนัแต่ล่้ะราย์การ กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัคืำนงึถืงึเนื�อหาของคืวามสิมัพันธิม์ากกวา่
รูปแบบทางกฎหมาย์

 ล้ักษัณะคืวามสิัมพันธิ์ระหว่างบริษััทกับกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันสิามารถืสิรุปได้้ด้ังน้�

รายชุ่�อกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์ ประเภทักิิจกิาร ควิามสัมพื่ัน์ธ์กิับบริษััทั

ธินาคืารกรุงเทพ จำกัด้ (มหาชีน) ธินาคืาร ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำกัด้ (มหาชีน) ประกันภััย์ การถืือหุ้นแล้ะม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท สิรชีัย์วิวัฒน์ จำกัด้ พัฒนาสิังหาริมทรัพย์์ ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ จำกัด้ (มหาชีน) ประกันชี้วิต่ ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท โรงพย์าบาล้บำรุงราษัฎร์ จำกัด้ (มหาชีน) การแพทย์์ ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท ทริสิ คือร์ปอเรชีั�น จำกัด้ ธิุรกิจบริการ ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท ย์ูเน้�ย์นอุต่สิาหกรรมสิิ�งทอ จำกัด้ (มหาชีน) อุต่สิาหกรรม ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท อินโด้รามา เวนเจอร์สิ จำกัด้ (มหาชีน) ปิโต่รเคืม้แล้ะเคืม้ภััณฑิ์ ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท อาเซ้ย์คืล้ังสิินคื้า จำกัด้ ให้เชี่าทรัพย์์สิิน ถืือหุ้นโด้ย์ผู้ถืือหุ้นราย์ใหญ่ของบริษััท

บริษััทหล้ักทรัพย์์จัด้การกองทุนรวม บัวหวง จำกัด้ จัด้การกองทุน ม้ผู้ถืือหุ้นแล้ะกรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััทหล้ักทรัพย์์ บัวหล้วง จำกัด้ (มหาชีน) หล้ักทรัพย์์ เป็นบริษััทย์่อย์ของผู้ถืือหุ้นราย์ใหญ่ของบริษััท

บริษััท บ้แอล้เอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ นาย์หน้าประกันวินาศภััย์ เป็นบริษััทย์่อย์

บริษััท ไอ-ได้เร็คืท์ ไล้ฟ์ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำกัด้ นาย์หน้าประกันชีิวิต่ ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท ไฟน์ เม็ททัล้ เทคืโนโล้ย์้สิ์ จำกัด้ (มหาชีน) อุต่สิาหกรรม ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท บางปะอิน กอล้์ฟ จำกัด้ ธิุรกิจบริการ ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนร่วมกัน

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 
Limited Company (1) 

ประกันชี้วิต่ เป็นบริษััทย์่อย์

บริษััท เอก-ชีัย์ ด้้สิทริบิวชีั�น ซิสิเทม จำกัด้(2) พาณิชีย์์ ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท น�ำต่าล้ราชีบุร้ จำกัด้(3) อุต่สิาหกรรม ม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

บริษััท นาราย์ณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด้(4) พัฒนาสิังหาริมทรัพย์์ ถืือหุน้โด้ย์บุคืคืล้ท้�เก้�ย์วข้องกบัผูถื้ือหุน้ราย์ใหญ่
ของบริษััท

(1) ถืือเปน็กจิการท้�เก้�ย์วข้องกนัจนถืงึวนัท้� 9 ธินัวาคืม 2563 เนื�องจากบริษัทัได้จ้ำหน่าย์เงินล้งทนุใน Bangkok Life Assurance (Cambodia)
Public Limited Company ต่ั�งแต่่วันด้ังกล้่าวแล้้ว

(2) ถืือเป็นกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 30 มิถืุนาย์น 2563 เนื�องจากม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

(3) ถืือเป็นกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 31 ตุ่ล้าคืม 2563 เนื�องจากม้กรรมการบางสิ่วนร่วมกัน

(4) ถืือเป็นกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันจนถืึงวันท้� 30 พฤศจิกาย์น 2563 เนื�องจากม้ถืือหุ้นโด้ย์บุคืคืล้ท้�เก้�ย์วข้องกับผู้ถืือหุ้นราย์ใหญ่ของบริษััท

ในระหว่างปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ราย์การธิุรกิจท้�สิำคืัญกับกิจการท้�เก้�ย์วข้องกัน ราย์การธิุรกิจด้ัง
กล้่าวเป็นไปต่ามเงื�อนไขทางการค้ืาแล้ะเกณฑ์ิต่ามท้�ต่กล้งกันระหว่างกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแล้ะกิจการเหล่้านั�น ซึ�งเป็นไปต่ามปกติ่ธิุรกิจโด้ย์
สิามารถืสิรุปได้้ด้ังน้�
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

น์โยบายกิารกิำาหน์ดูราคา

สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

บริษัทุทุี�เกี�ยวข้องกัน 

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 13,433 10,347 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

เบ้�ย์ประกันภััย์ต่่อจ่าย์ 923,557 517,993 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 347,806 161,738 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

ด้อกเบ้�ย์รับ - เงินฝ่ากธินาคืาร ต่ั�วสิัญญาใชี้เงิน
แล้ะหุ้นกู้ 358,077 403,874

อัต่ราเด้้ย์วกับสิถืาบันการเงินแล้ะบริษััทท้�เก้�ย์วข้องกัน
คืิด้ให้กับลู้กคื้าทั�วไป

ด้อกเบ้�ย์รับ - เงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนอง
เป็นประกัน 7,520 8,089

อัต่ราเด้้ย์วกับอัต่ราท้�กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทคืิด้ให้กับ 
ผู้กู้ย์ืมทั�วไปท้�ม้ทรัพย์์สิินจำนอง

เงินปันผล้รับ 274,994 424,562 ต่ามท้�ประกาศจ่าย์

ราย์ได้้คื่าเชี่าแล้ะคื่าบริการ 11,585 11,160 อัต่ราต่ามสิัญญาท้�ต่กล้งกันโด้ย์คืิด้คื่าเชี่าแล้ะ 
คื่าบริการต่่อต่ารางเมต่รต่่อเด้ือน

ราย์ได้้คื่าธิรรมเน้ย์มนาย์หน้าซื�อขาย์หล้ักทรัพย์์ 77,599 65,071 เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจนาย์หน้าซื�อขาย์หล้ัก
ทรัพย์์

กำไร (ขาด้ทุน) จากสิัญญาซื�อขาย์ล้่วงหน้าแล้ะ
แล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศ (649,646) 1,767 เป็นไปต่ามเงื�อนไขสิัญญา

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 852,183 970,916 อัต่ราต่ามสิัญญาท้�ต่กล้งกันโด้ย์คืิด้เป็นอัต่ราร้อย์ล้ะ
ต่่อเบ้�ย์ประกันภััย์รับ

คื่าสิินไหมรับคืืนจากการประกันต่่อ 488,384 331,607 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าสิินไหมจ่าย์แล้ะคื่าต่รวจสิุขภัาพ 36,636 23,847 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าธิรรมเน้ย์มธินาคืาร 199,223 184,582 อัต่ราเด้้ย์วกับสิถืาบันการเงินแล้ะบริษััทท้�เก้�ย์วข้องกัน
คืิด้ให้กับลู้กคื้าทั�วไป

คื่าเบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์ 4,107 3,138 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าเชี่าอาคืารแล้ะคื่าบริการ
  

5,715 57,320 สิำหรับอาคืารสิำนักงานใหญ่คื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 90 บาท ต่่อเด้ือน คื่าบริการต่ารางเมต่ร
ล้ะประมาณ 29 บาทต่่อเด้ือน ต่ามสิัญญาเชี่าระย์ะ
ย์าว แล้ะคื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะประมาณ  
44 บาท แล้ะ 138 บาทต่่อเด้ือน แล้ะคื่าบริการ 
ต่ารางเมต่รล้ะประมาณ 91 บาทแล้ะ 307 บาทต่่อเดื้อน 

สิำหรับอาคืารเชี่าของสิาขาคื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท แล้ะ  
315 บาทต่่อเด้ือน แล้ะคื่าบริการต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 342 บาท แล้ะ 200 บาท ต่่อเด้ือน

คื่าบริการอื�น ๆ 5,720 6,391 เป็นต่ามเงื�อนไขสิัญญาแล้ะเป็นราคืาท้�คืิด้กับสิมาชีิก
ในอัต่ราโด้ย์ทั�วไป
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

น์โยบายกิารกิำาหน์ดูราคา

สำาหรับปีสิ้น์สุดู
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

รายการธุรกิจกับบริษัทุทุี�เกี�ยวข้องกัน

บริษัทุย่อย

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 86 180 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

ราย์ได้้คื่าเชี่าแล้ะคื่าบริการ 423 496 อัต่ราต่ามสิัญญาท้�ต่กล้งกันโด้ย์คืิด้คื่าเชี่าแล้ะคื่าบริการ
 ต่่อต่ารางเมต่รต่่อเด้ือน

บริษัทุทุี�เกี�ยวข้องกัน

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 13,433 10,347 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

เบ้�ย์ประกันภััย์ต่่อจ่าย์ 923,557 517,993 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

ราย์ได้้คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 347,806 161,738 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

ด้อกเบ้�ย์รับ - เงินฝ่ากธินาคืาร ต่ั�วสิัญญาใชี้เงิน
แล้ะหุ้นกู้ 358,068 403,866

อัต่ราเด้้ย์วกับสิถืาบันการเงินแล้ะบริษััทท้�เก้�ย์วข้องกันคืิด้
 ให้กับลู้กคื้าทั�วไป

ด้อกเบ้�ย์รับ - เงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้ทรัพย์์สิิน จำนอง
เป็นประกัน 7,520 8,089

อัต่ราเด้้ย์วกับอัต่ราท้�บริษััทคืิด้ให้กับผู้กู้ย์ืมทั�วไปท้�ม้
 ทรัพย์์สิินจำนอง

เงินปันผล้รับ 274,994 424,562 ต่ามท้�ประกาศจ่าย์

ราย์ได้้คื่าธิรรมเน้ย์มนาย์หน้าซื�อขาย์หล้ักทรัพย์์ 77,599 65,071 เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจนาย์หน้าซื�อขาย์หล้ักทรัพย์์

กำไร (ขาด้ทุน) จากสิัญญาซื�อขาย์ล้่วงหน้าแล้ะ
แล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศ (649,646) 1,767 เป็นไปต่ามเงื�อนไขสิัญญา

คื่าจ้างแล้ะคื่าบำเหน็จ 852,183 970,916 อัต่ราต่ามสิัญญาท้�ต่กล้งกันโด้ย์คืิด้เป็นอัต่ราร้อย์ล้ะต่่อเบ้�ย์
ประกันภััย์รับ

คื่าสิินไหมรับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ 488,384 331,607 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าสิินไหมจ่าย์แล้ะคื่าต่รวจสิุขภัาพ 36,636 23,847 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าธิรรมเน้ย์มธินาคืาร 199,125 184,507 อัต่ราเด้้ย์วกับสิถืาบันการเงินแล้ะบริษััทท้�เก้�ย์วข้องกัน
 คืิด้ให้กับลู้กคื้าทั�วไป

คื่าเบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์ 4,100 3,131 เป็นปกต่ิทางการคื้าของการรับประกันภััย์

คื่าเชี่าอาคืารแล้ะคื่าบริการ
  

5,715 57,320 สิำหรับอาคืารสิำนักงานใหญ่คื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 90 บาทต่่อเด้ือน คื่าบริการต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 29 บาทต่่อเด้ือน ต่ามสิัญญาเชี่าระย์ะย์าว 
แล้ะคื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะประมาณ 44 บาท แล้ะ  
138 บาทต่่อเด้ือน แล้ะคื่าบริการ ต่ารางเมต่รล้ะ
ประมาณ 91 บาทแล้ะ 307 บาทต่่อเด้ือน

สิำหรับอาคืารเชี่าของสิาขาคื่าเชี่าต่ารางเมต่รล้ะประมาณ 
 100 บาท 150 บาท 188 บาท แล้ะ 315 บาทต่่อเด้ือน 

แล้ะคื่าบริการต่ารางเมต่รล้ะประมาณ 342 บาทแล้ะ 
200 บาท ต่่อเด้ือน

คื่าบริการอื�น ๆ  - 320 เป็นต่ามเงื�อนไขสิัญญาแล้ะเป็นราคืาท้�คืิด้กับสิมาชีิกใน
อัต่ราโด้ย์ทั�วไป
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 เบ้�ย์ประกันภััย์รับจากชี่องทางการจัด้จำหน่าย์ Bancassurance ม้จำนวนโด้ย์ประมาณร้อย์
ล้ะ 56.49 แล้ะร้อย์ล้ะ 54.88 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ ต่ามล้ำด้ับ

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ย์อด้คืงคื้างระหว่างกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทแล้ะกิจการท้�เก้�ย์วข้องกันม้ราย์ล้ะเอ้ย์ด้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

31	ธัน์วิาคม	
2564

31	ธัน์วิาคม	
2563

บริษัทุย่อย

หน้�สิินอื�น

เงินมัด้จำ - - 66 66

รวมหน้�สิินอื�น - - 66 66

บริษัทุทุี�เกี�ยวข้องกัน

เงินฝ่ากสิถืาบันการเงิน 
(รวมอย์ู่ในเงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้) 1,540,657 3,585,042  1,525,949 3,574,885

สิินทรัพย์์ล้งทุน

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 12,799,660 16,717,195 12,799,660 16,717,195

เงินให้กู้ย์ืม 134,705 151,185  134,705 151,185

รวมสิินทรัพย์์ล้งทุน 12,934,365 16,868,380 12,934,365 16,868,380

ลู้กหน้�จากการประกันภััย์ต่่อ 420,864 209,920 420,864 209,920

ลู้กหน้�ต่ามสิัญญาซื�อขาย์ล้่วงหน้าแล้ะแล้กเปล้้�ย์นเงินต่รา 
ต่่างประเทศ 7,758,534 6,642,438 7,758,534 6,642,438

สิินทรัพย์์อื�น  5,238 15,023 - 9,909

เจ้าหน้�จากการประกันภััย์ต่่อ 341,495 150,843 341,495 150,843

คื่าสิินไหมทด้แทนคื้างจ่าย์ 7,871 5,542 7,871 5,542

เจ้าหน้�ต่ามสิัญญาซื�อขาย์ล้่วงหน้าแล้ะแล้กเปล้้�ย์นเงินต่รา 
ต่่างประเทศ 7,918,973 6,546,170 7,918,973 6,546,170

หน้�สิินอื�น 164,117 176,534 160,471 173,169

265แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ค่่าต่อบแทุนกรรมูการและผู้บริหุ้ารสำค่ัญ

ในระหว่างปีสิิ�นสุิด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้ค่ืาใช้ีจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์พนักงานท้�ให้แก่กรรมการแล้ะผู้บริหาร
สิำคืัญ ด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	
31	ธัน์วิาคม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	
31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563

ผล้ประโย์ชีน์ระย์ะสิั�น 66,133 87,684 66,133 87,684

ผล้ประโย์ชีน์หล้ังออกจากงาน 2,224 2,952 2,164 2,952

รวมคื่าต่อบแทนกรรมการแล้ะผู้บริหารสิำคืัญ 68,357 90,636 68,297 90,636

34.	หลักิทัรัพื่ย์ประกิัน์วิางไวิ�กิับน์ายทัะเบ่ยน์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้วางหล้ักทรัพย์์ประกันไว้กับนาย์ทะเบ้ย์น ต่ามพระราชีบัญญัต่ิประกันชี้วิต่ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ราคาทัุน์/	
ราคาทัุน์ตัดูจำาหน์่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทัุน์/	
ราคาทัุน์ตัดูจำาหน์่าย มูลค่ายุติธรรม

พันธิบัต่รรัฐวิสิาหกิจ 22,891 25,969 22,973 30,090

35.	ทัรัพื่ย์สิน์ทั่�จัดูสรรไวิ�เป็น์เงิน์สำารองวิางไวิ�กิับน์ายทัะเบ่ยน์

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทได้้วางหล้ักทรัพย์์ไว้เป็นเงินสิำรองประกันภััย์กับนาย์ทะเบ้ย์นต่ามพระราชีบัญญัต่ิ
ประกันชี้วิต่ด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ราคาทัุน์/	
ราคาทัุน์ตัดูจำาหน์่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทัุน์/	
ราคาทัุน์ตัดูจำาหน์่าย มูลค่ายุติธรรม

พันธิบัต่รรัฐบาล้ 63,024,086 72,255,995 58,286,270 76,622,708

พันธิบัต่รรัฐวิสิาหกิจ 3,198,750 3,473,504 3,199,448 3,622,938

รวม 66,222,836 75,729,499 61,485,718 80,245,646
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

36.	เงิน์สมทับกิองทัุน์ประกิัน์ชุ่วิิต

เงินสิมทบกองทุนประกันชี้วิต่สิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและ
งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ย์อด้เงินสิมทบกองทุนประกันชี้วิต่สิะสิมต่้นปี 455,157 420,412

เงินสิมทบกองทุนประกันชี้วิต่ระหว่างปี 35,760 34,745

ย์อด้เงินสิมทบกองทุนประกันชี้วิต่สิะสิมสิิ�นปี 490,917 455,157

37.	กิำาไร	(ขาดูทัุน์)	ต่อหุ�น์

กำไร (ขาด้ทุน) ต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 แสิด้งการคืำนวณได้้ด้ังน้�

งบกิารเงิน์รวิม

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

กิารดูำาเน์ิน์งาน์ต่อเน์่�อง กิารดูำาเน์ิน์งาน์ทั่�ยกิเลิกิ รวิม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

กำไร (ขาด้ทุน) สิุทธิิ (พันบาท) 3,195,950 1,608,448 - (180) 3,195,950 1,608,268

จำนวนหุ้นสิามัญ (พันหุ้น) 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566

กำไร (ขาด้ทนุ) ต่อ่หุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อ่หุน้) 1.872 0.942 - (0.001) 1.872 0.941

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดู

วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

กำไรสิุทธิิ (พันบาท) 3,192,568 1,620,614

จำนวนหุ้นสิามัญ (พันหุ้น) 1,707,566 1,707,566

กำไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่่อหุ้น) 1.870 0.949
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

38.	เงิน์ปัน์ผู้ลจ่าย

เงินปันผล้จ่าย์ท้�ประกาศจ่าย์ในระหว่างปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 ประกอบด้้วย์

อน์ุมัติโดูย จำาน์วิน์เงิน์ปัน์ผู้ล
รวิม

จำาน์วิน์เงิน์ปัน์ผู้ลต่อ
หุ�น์

(ล�าน์บาทั) (บาทั)

เงินปันผล้ประจำปีสิำหรับปี 2563 มต่ทิ้�ประชีมุสิามญัผูถื้ือหุ้น เมื�อวนัท้� 28 
เมษัาย์น 2564แล้ะอนุมัต่ิโด้ย์ คืปภั. 
เมื�อวันท้� 26 เมษัาย์น 2564 392 0.23

รวมูเงนิปัันผลจ่ายในระหุ้ว่างงวด 2564 392 0.23

เงินปันผล้ประจำปีสิำหรับปี 2562 มต่ทิ้�ประชีมุสิามญัผูถื้ือหุ้น เมื�อวนัท้� 10 
กรกฎาคืม 2563แล้ะอนุมัต่ิโด้ย์ คืปภั. 
เมื�อวันท้� 2 กรกฎาคืม 2563 547 0.32

รวมูเงนิปัันผลจ่ายในระหุ้ว่างงวด 2563 547 0.32

39.	ภาระผูู้กิพื่ัน์

39.1 ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทได้้ทำสิัญญาก่อสิร้างอาคืารกับบริษััทภัาย์ในประเทศ เป็นจำนวนเงิน 643.97 ล้้านบาท แล้ะ 
979.70 ล้้านบาท ต่ามล้ำดั้บ แล้ะกลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััท ม้ภัาระผูกพันคืงเหลื้อท้�ต่้องจ่าย์ต่ามสัิญญาเป็นจำนวน 31.44 ล้้านบาท แล้ะ 
175.12 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ 

39.2 กลุ้ม่บริษัทัแล้ะบริษัทัได้เ้ขา้ทำสิญัญาเชีา่ด้ำเนนิงานท้�เก้�ย์วขอ้งกบัการเชีา่พื�นท้�ในอาคืาร รถืย์นต่แ์ล้ะอปุกรณ ์อาย์ขุองสิญัญามร้ะย์ะเวล้า
ประมาณ 1 ถืึง 5 ปี สิำหรับการเชี่าพื�นท้�ในอาคืาร แล้ะประมาณ 1 ถืึง 5 ปี สิำหรับการเชี่ารถืย์นต่์แล้ะอุปกรณ์ สิัญญาด้ังกล้่าวเป็นสิัญญา
ท้�บอกเล้ิกไม่ได้้ 

268 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้จำนวนเงินขั�นต่�ำท้�ต่้องจ่าย์ในอนาคืต่ทั�งสิิ�นภัาย์ใต่้สิัญญาเชี่าด้ำเนินงานท้�
บอกเล้ิกไม่ได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : ล้้านบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564

จ่ายชุำาระภายใน์

1	ปี 1	-	5	ปี รวิม

สิัญญาเชี่าด้ำเนินงาน - อื�นๆ 17.19 15.96 33.15

สิัญญาบริการ 1.60 - 1.60

รวม 18.79 15.96 34.75

(หน่วย์ : ล้้านบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2563

จ่ายชุำาระภายใน์

1	ปี 1	-	5	ปี รวิม

สิัญญาเชี่าด้ำเนินงาน - บริษััทท้�เก้�ย์วข้อง 3.07 1.83 4.90

สิัญญาเชี่าด้ำเนินงาน - อื�นๆ 17.82 17.05 34.87

สิัญญาบริการ 7.79 5.85 13.64

รวม 28.68 24.73 53.41

กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทรับรู้ค่ืาเชี่าท้�เกิด้ขึ�นจากสัิญญาเชี่าด้ำเนินงานสิำหรับปีสิิ�นสิุด้วันท้� 31 ธิันวาคืม2564 แล้ะ 2563 จำนวน 24.08  
ล้้านบาท แล้ะจำนวน 38.95 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

39.3 ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้หนังสิือคื�ำประกันท้�ออกโด้ย์ธินาคืารจำนวน 2.7 ล้้านบาท แล้ะ 1.6 ล้้านบาท ต่ามล้ำด้ับ

40.	คดู่ฟ้้องร�อง

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้คืด้้ถืูกฟ้องร้องเร้ย์กคื่าเสิ้ย์หาย์แล้ะคืด้้คืวามย์ังไม่สิิ�นสิุด้จำนวนรวมประมาณ 6 
ล้า้นบาท แล้ะ 5 ล้า้นบาท ต่ามล้ำด้บั จากการเปน็ผูร้บัประกนัภัยั์ กลุ้่มบรษิัทัแล้ะบรษิััทไมไ่ด้ต้่ั�งสิำรองเผื�อคืวามเสิย้์หาย์จากคืด้ค้ืวามด้งักล้า่ว 
เนื�องจากย์ังคืงม้คืวามไม่แน่นอนเก้�ย์วกับผล้ของการพิจารณาคืด้้

41.	กิารวิัดูมูลค่ายุติธรรมของเครื�องม่อทัางกิารเงิน์

กลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัใช้ีวธ้ิิราคืาต่ล้าด้เปน็เทคืนิคืในการวดั้มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของสินิทรพัย์์ ซึ�งมาต่รฐาน การราย์งานทางการเงนิกำหนด้ใหต้่อ้งวดั้
มลู้ค่ืาด้ว้ย์มลู้ค่ืายุ์ต่ธิิรรม ย์กเวน้ในกรณ้ท้�ไมม่ต้่ล้าด้ท้�มส้ิภัาพคืล้อ่ง หรอืไมส่ิามารถืหาราคืาเสินอซื�อขาย์ในต่ล้าด้ท้�มส้ิภัาพคืล้อ่งได้ ้บรษิัทัแล้ะ
บริษััทย์่อย์จะใชี้วิธิ้ราคืาทุนหรือวิธิ้ราย์ได้้เป็นเทคืนิคืในการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์ด้ังกล้่าวแทน

ลำดับชีั�นของมููลค่่ายุต่ิธรรมู

ในการนำเทคืนิคืการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมข้างต่้นมาใชี้ กิจการต่้องใชี้ข้อมูล้ท้�สิามารถืสิังเกต่ได้้ (observable inputs) ท้�เก้�ย์วข้องกับสิินทรัพย์์ท้�จะ
วัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมให้มากท้�สิุด้ 
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มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 13 เรื�อง มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม กำหนด้ล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมออกเป็น 3 ระด้ับ ต่ามประเภัทของข้อมูล้
ท้�นำมาใชี้ในการวัด้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม ด้ังน้�

ระด้ับ 1 ใชี้ข้อมูล้ราคืาเสินอซื�อขาย์ของสิินทรัพย์์อย์่างเด้้ย์วกันในต่ล้าด้ท้�ม้สิภัาพคืล้่อง

ระด้ับ 2 ใชี้ข้อมูล้อื�นท้�สิามารถืสิังเกต่ได้้ของสิินทรัพย์์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล้ทางต่รงหรือทางอ้อม

ระด้ับ 3 ใชี้ข้อมูล้ท้�ไม่สิามารถืสิังเกต่ได้้ (unobservable inputs) เชี่น ข้อมูล้เก้�ย์วกับกระแสิเงินในอนาคืต่ ท้�กิจการประมาณขึ�น 

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 กลุ้่มบริษััทแล้ะบริษััทม้สิินทรัพย์์ท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม แล้ะสิินทรัพย์์ท้�เปิด้เผย์มูล้คื่าย์ุติ่ธิรรม 
แย์กแสิด้งต่ามล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

ระดูับ	1 ระดูับ	2 ระดูับ	3 รวิม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 171,923 - 171,923

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 18,454 - 18,454

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน

ต่ราสิารทุน 39,104 - - 39,104

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

ต่ราสิารทุน 33,590,504 - 1,089,951 34,680,455

ต่ราสิารหน้� 5,047,988 72,469,991 2,569,155 80,087,134

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์

ต่ราสิารหน้� - 217,149,483 3,148,106 220,297,589

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน - - 35,987 35,987

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 11,277,872 11,277,872

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน - - 2,468,244 2,468,244

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 740,754 - 740,754

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 105,943 - 105,943
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(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

ระดูับ	1 ระดูับ	2 ระดูับ	3 รวิม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 1,224,550 - 1,224,550

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 72,270 - 72,270

สิัญญาซื�อขาย์สิินทรัพย์์ล้่วงหน้า -  7,463 -  7,463

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน

ต่ราสิารทุน 14,040 - - 14,040

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น

ต่ราสิารทุน 32,963,937 - 1,089,260 34,053,197

ต่ราสิารหน้� 3,437,911 76,793,296 2,951,247 83,182,454

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์

ต่ราสิารหน้� - 222,284,646 3,662,733 225,947,379

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน - - 36,506 36,506

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 11,299,308 11,299,308

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน - - 1,781,135 1,781,135

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 2,033 - 2,033

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า - 73,940 - 73,940

เทุค่นิค่การปัระเมูินมููลค่่ายุต่ิธรรมูและข้อมููลทุี�ใชี้สำหุ้รับการวัดมููลค่่ายุต่ิธรรมูระดับ 2

ก) มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินล้งทุนในต่ราสิารหน้�ท้�ไม่รวมหน่วย์ล้งทุนท้�วัด้มูล้ค่ืาผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นแล้ะท้�วัด้มูล้ค่ืาด้้วย์ราคืาทุน 
ต่ัด้จำหน่าย์ คืำนวณโด้ย์ใชี้อัต่ราผล้ต่อบแทนท้�ประกาศโด้ย์สิมาคืมต่ล้าด้ต่ราสิารหน้�ไทย์หรือต่ล้าด้อื�นท้�เก้�ย์วข้อง

ข) มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินล้งทุนในหน่วย์ล้งทุน ท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น คืำนวณโด้ย์ใชี้มูล้คื่าสิุทธิิต่ามบัญชี้ ท้�ประกาศโด้ย์ 
ผู้จัด้การกองทุน

คื) มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของต่ราสิารอนุพันธิ์ ประมาณโด้ย์การใชี้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมท้�ได้้จากธินาคืารคืู่คื้า
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เทุค่นิค่การปัระเมูินมููลค่่ายุต่ิธรรมูและข้อมููลทุี�ใชี้สำหุ้รับการวัดมููลค่่ายุต่ิธรรมูระดับ 3

(ก) มลู้ค่ืาย์ติุ่ธิรรมของเงนิล้งทุนในต่ราสิารทุนท้�วดั้มลู้ค่ืาผา่นงบกำไรขาด้ทนุเบ็ด้เสิรจ็อื�น คืำนวณโด้ย์วิธ้ิมลู้คืา่เทย้์บเคืย้์งอตั่ราสิว่นราคืาต่ล้าด้
ต่่อสิ่วนของผู้ถืือหุ้นของเงินล้งทุนอื�นท้�อย์ู่ในอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกันแล้ะวิธิ้การคืิด้ล้ด้เงินปันผล้

(ข) มูล้ค่ืาย์ุติ่ธิรรมของเงินล้งทุนในต่ราสิารหน้�ท้�วัด้มูล้คื่าผ่านงบกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�นแล้ะ ท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ คืำนวณ
โด้ย์วิธิ้คืิด้ล้ด้กระแสิเงินสิด้ โด้ย์ใชี้อัต่ราด้อกเบ้�ย์อ้างอิงเป็นอัต่ราคืิด้ล้ด้

(คื) มูล้ค่ืาย์ุต่ิธิรรมของอสัิงหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน ประเมินโด้ย์ผู้ประเมินราคืาอิสิระโด้ย์ใช้ีเกณฑิ์วิธ้ิวิเคืราะห์มูล้ค่ืาจากต่้นทุน  
(Cost Approach) สิำหรับอาคืารสิำนักงานให้เชี่า คืือ การประมาณการต่้นทุนในการสิร้างอาคืารทด้แทนใหม่ต่ามราคืา ณ ปัจจุบัน แล้้ว
หักล้บด้้วย์คื่าเสิื�อมราคืาต่ามอาย์ุการใชี้งาน แล้ะบวกด้้วย์มูล้คื่าต่ล้าด้ของท้�ด้ิน

(ง) มลู้คืา่ย์ตุ่ธิิรรมของเงนิใหกู้้ย์มืโด้ย์มก้รมธิรรมป์ระกนัภััย์เปน็ประกนั ประมาณจากมลู้คืา่ปจัจบุนัของกระแสิเงนิสิด้คืดิ้ล้ด้ด้ว้ย์อตั่ราด้อกเบ้�ย์
พันธิบัต่รท้�ปล้อด้ด้อกเบ้�ย์

(จ) มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนองเป็นประกัน ประมาณจากมูล้คื่าปัจจุบันของกระแสิเงินสิด้คืิด้ล้ด้ด้้วย์อัต่ราด้อกเบ้�ย์
ต่ล้าด้ปัจจุบันของเงินให้สิินเชีื�อประเภัทเด้้ย์วกัน ทั�งน้�มูล้คื่าท้�ปรากฏิในงบแสิด้งฐานะการเงินม้จำนวนใกล้้เคื้ย์งกับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

ในระหว่างงวด้ปัจจุบัน ไม่ม้การโอนราย์การระหว่างล้ำด้ับชีั�นของมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของสิินทรัพย์์ต่่อไปน้�ม้มูล้คื่าใกล้้เคื้ย์งกับมูล้คื่าต่ามบัญชี้

• เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้

• เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ

42.	ผู้ลขาดูทัุน์ดู�าน์เครดูิตทั่�คาดูวิ่าจะเกิิดูขึ้น์และขาดูทัุน์จากิกิารดู�อยค่า

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สำาหรับปีสิ้น์สุดูวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563

ผลขาดทุุนด้านเค่รดิต่ทุี�ค่าดว่าจะเกิดข้�น

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 6,357 186,950

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 3,244 23,437

ขาดทุุนจากการด้อยค่่า

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 461,315 128,610

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ 785 -

รวม 471,701 338,997
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43.	ควิามเส่�ยงของบริษััทัประกิัน์ชุ่วิิต

บริษััทต่ระหนักถืึงคืวามสิำคืัญในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งว่าเป็นองคื์ประกอบสิำคืัญต่่อคืวามสิำเร็จ การบรรลุ้เป้าหมาย์ขององคื์กร บริษััทจึง
กำหนด้ให้บริษััทแล้ะกลุ้่มบริษััทต้่องด้ำเนินการบริหารคืวามเสิ้�ย์งต่ามกรอบนโย์บาย์แล้ะมาต่รฐานในการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�สิอด้คืล้้องกับ
แนวทางการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�ด้้ของบริษััท โด้ย์กำหนด้ให้บริษััทแล้ะกลุ้่มบริษััทต่้องบริหารคืวามเสิ้�ย์งแบบองคื์รวม (Enterprise Risk Man-
agement : ERM) เพื�อล้ด้ผล้กระทบซึ�งอาจจะเกิด้ขึ�นทั�งในด้้านฐานะการเงินแล้ะชีื�อเสิ้ย์งของบริษััทแล้ะกลุ้่มบริษััท

43.1 คืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์

คืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์ คืือ คืวามเสิ้�ย์งท้�เกิด้จากอัต่ราการต่าย์ อัต่ราการเจ็บป่วย์ อัต่ราคืวามคืวามคืงอย์ู่หรืออัต่ราคื่าใชี้จ่าย์ท้�เกิด้
ขึ�นจริงแต่กต่่างจากอัต่ราคื่าใช้ีจ่าย์ท้�ได้้ประมาณการไว้ ทำให้เกิด้ผล้กระทบทางล้บกับผล้การด้ำเนินงานของบริษััท ทั�งน้� บริษััท ม้กรอบ
นโย์บาย์แล้ะแผนบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์ ด้ังน้�

(ก) ค่วามูเสี�ยงด้านการออกแบบผลิต่ภัณฑ์์และการกำหุ้นดราค่า

คืวามเสิ้�ย์งด้้านการออกแบบผล้ิต่ภััณฑิ์แล้ะการกำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกัน หมาย์ถืึง ข้อบกพร่อง ในการพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์ประกัน
ภััย์ รวมถืึงคืวามเสิ้�ย์งท้�อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์จะไม่เพ้ย์งพอสิำหรับภัาระผูกพันธิ์ต่ามท้�กำหนด้ไว้ในเงื�อนไขของสิัญญาประกันภััย์ 

บรษิัทัจดั้การคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์หนว่ย์งานท้�เก้�ย์วขอ้งแล้ะคืณะทำงานพฒันาผลิ้ต่ภััณฑิ ์มห้นา้ท้�ในการสิรา้งแนวคืดิ้แล้ะพฒันาสินิคืา้
ใหเ้ปน็ไปต่ามคืวามต้่องการของกลุ้ม่ลู้กคืา้เป้าหมาย์ กำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกนัท้�เหมาะสิมแล้ะสิอด้คืล้อ้งกับกล้ยุ์ทธิใ์นการด้ำเนิน
งานภัาย์ใต้่กรอบนโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งของบริษััท พร้อมทั�งจะม้การทบทวนการกำหนด้ราคืา การออกแบบผลิ้ต่ภััณฑิ์ รวม
ถืึงสิมมต่ิฐานท้�ใชี้ในการทด้สิอบผล้ิต่ภััณฑิ์ก่อนได้้รับอนุมัต่ิจากแผนกพัฒนาผล้ิต่ภััณฑิ์

(ข) ค่วามูเสี�ยงด้านการพื้ิจารณารับปัระกันภัย

คืวามเสิ้�ย์งด้้านการพิจารณารับประกันภััย์อาจเกิด้ขึ�นจากการประเมินคืวามเสิ้�ย์งไม่เหมาะสิมในการพิจารณารับประกัน 

บริษััทกำหนด้นโย์บาย์แล้ะแนวทางในการพิจารณารับประกันภััย์ท้�เป็นมาต่รฐานต่ามแบบประกันภััย์ อาย์ุ เพศ แล้ะระด้ับคืวาม
เสิ้�ย์งภััย์ไวอ้ย์า่งชีดั้เจน กระบวนการพจิารณารบัประกนัภััย์พจิารณาปจัจยั์เสิ้�ย์งทั�งท้�เก้�ย์วกบัสิขุภัาพแล้ะปจัจยั์เสิ้�ย์งท้�ไมเ่ก้�ย์วกบั
สิุขภัาพ รวมถึืงคืวามสิามารถืในการชีำระเบ้�ย์ประกันภััย์ เป็นเหตุ่ให้คืวามคืุ้มคืรองแล้ะเบ้�ย์ประกันภััย์ของผู้เอาประกันภััย์แต่่ล้ะ
ราย์จะแต่กต่่างกัน

นอกจากน้� บริษัทัยั์งมก้ารพิจารณาส่ิงประกนัภััย์ต่อ่ไปย์งัผูร้บัประกันภััย์ต่อ่ท้�มค้ืวามมั�นคืงทางการเงิน เพื�อล้ด้คืวามเสิ้�ย์งจากการ
รับภัาระการจ่าย์คื่าสิินไหมท้�ไม่คืาด้คืิด้แล้ะม้มูล้คื่าสิูง รวมทั�งเพื�อเพิ�มศักย์ภัาพในการรับประกันภััย์ของบริษััท 

(ค่) ค่วามูเสี�ยงด้านการกำหุ้นดเงินสำรองปัระกันภัย

คืวามเสิ้�ย์งด้้านการกำหนด้เงินสิำรองประกันภััย์ คืือ คืวามเสิ้�ย์งท้�เงินสิำรองประกันภััย์ ซึ�งบริษััทรับรู้ในงบการเงินอาจจะไม่เพ้ย์ง
พอต่่อภัาระผูกพันท้�บริษััทม้ต่่อผู้ถืือกรมธิรรม์ประกันภััย์ ทั�งน้� บริษััทม้การพิจารณาคืวามพอเพ้ย์งของเงินสิำรองทุกวันสิิ�นรอบ
ระย์ะเวล้าราย์งาน รวมถืึงม้การวิเคืราะห์คืวามอ่อนไหวของสิมมต่ิฐานท้�สิำคืัญ โด้ย์เฉพาะอัต่ราด้อกเบ้�ย์

นอกจากน้� บริษัทัยั์งคืำนึงถึืงกระบวนการคืวบคุืมคุืณภัาพของกรมธิรรม์ประกนัภััย์ท้�มผ้ล้บังคัืบอยู่์ โด้ย์มก้ารทบทวนสิมมติ่ฐานท้�
ใช้ีในการคืำนวณเงินสิำรองประกันภััย์อย่์างสิม�ำเสิมอ เพื�อให้มั�นใจว่าเงินสิำรองประกันภััย์เพ้ย์งพอต่่อภัาระผูกพันต่ล้อด้อายุ์
สิัญญากรมธิรรม์ประกันภััย์
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(ง) การกระจุกต่ัวของค่วามูเสี�ยงด้านการรับปัระกันภัย

คืวามเสิ้�ย์งจากการกระจุกต่ัว คืือ คืวามเสิ้�ย์งท้�บริษััทอาจได้้รับผล้กระทบอย์่างม้นัย์สิำคืัญจากเหตุ่การณ์ใด้เหตุ่การณ์หนึ�ง ทั�งน้� 
บริษััทกำหนด้แนวทางการบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านการกระจุกต่ัว ด้้วย์การจัด้สัิด้ส่ิวนการขาย์ผล้ิต่ภััณฑิ์ประกันช้ีวิต่ให้กระจาย์ใน
กลุ้่มลู้กคื้าท้�หล้ากหล้าย์ทั�วภัูมิภัาคื โด้ย์เหตุ่การณ์ท้�อาจม้ผล้กระทบจากการกระจุกต่ัวของผล้ิต่ภััณฑิ์ ได้้แก่ 

- การเปล้้�ย์นแปล้งของแนวโน้มอัต่ราการมรณะของประชีากร ด้้วย์เทคืโนโล้ย้์ทางการแพทย์์ม้แนวทางในการรักษัาท้�พัฒนา
เคืรื�องมือทางการแพทย์์ ต่ล้อด้จนย์ารักษัาโรคืต่่าง ๆ ท้�ทันสิมัย์แล้ะม้การวิจัย์อย่์างต่่อเนื�องมาใช้ีในการรักษัา สิ่งผล้ให้
ประชีากรม้อาย์ุเฉล้้�ย์ ท้�ย์ืนย์าวขึ�นอาจกระทบการจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์ท้�เพิ�มสิูงขึ�นของกลุ้่มผล้ิต่ภััณฑิ์ประเภัทบำนาญ 

- การเปล้้�ย์นแปล้งของอัต่ราด้อกเบ้�ย์ คืือ คืวามเสิ้�ย์งท้�เกิด้จากการเปล้้�ย์นแปล้งของอัต่ราด้อกเบ้�ย์อย์่างม้นัย์สิำคัืญ กระทบ
ต่่อการเปล้้�ย์นแปล้งในมูล้คื่าของสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินของบริษััท สิ่งผล้ทางล้บต่่อผล้ิต่ภััณฑิ์ท้�ม้การรับรองผล้ประโย์ชีน์ต่าม
กรมธิรรม์ประกันภััย์ ซึ�งคืวามเสิ้�ย์งจะขึ�นอยู่์กับระด้ับการรับรองผล้ประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์กับอัต่ราด้อกเบ้�ย์ ณ 
ปัจจุบัน 

ต่ารางแสิด้งการกระจุกต่ัวของหน้�สิินสิัญญาประกันภััย์ โด้ย์แย์กต่ามผล้ิต่ภััณฑิ์ด้ังต่่อไปน้�

(หน่วย์ : พันบาท)
งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หน์่้สิน์ตามสัญญาประกิัน์ภัยกิ่อน์กิารประกิัน์ภัยต่อ

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	

-	แบบม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
แบบยูน์ิตลิ้งค์

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญาเพื่ิ�ม

เติม รวิม

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	

-	แบบม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญาเพื่ิ�ม

เติม รวิม

สิำรองประกันภััย์

สิำหรับสิัญญา

ประกันภััย์ 

ระย์ะย์าว 275,877,304 6,252,609 5,641,573 101 - 287,771,587 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305

สิำรองคื่าสิินไหม

ทด้แทน - - - - 377,958 377,958 - - - 262,551 262,551

รวม 275,877,304 6,252,609 5,641,573 101 377,958 288,149,545 275,184,609 2,192,654 5,030,042 262,551 282,669,856
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(หน่วย์ : พันบาท)

	 	

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

หน์่้สิน์ตามสัญญาประกิัน์ภัยสุทัธิจากิกิารประกิัน์ภัยต่อ

31	ธัน์วิาคม	2564 31	ธัน์วิาคม	2563

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	

-	แบบม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
แบบยูน์ิตลิ้งค์

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญาเพื่ิ�ม

เติม รวิม

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทัดูั้งเดูิม	

-	แบบม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิตภัณฑ์์
ประกิัน์ชุ่วิิต
ประเภทั
บำาน์าญ	
-	แบบไม่ม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญา
เพื่ิ�มเติม รวิม

สิำรองประกันภััย์

สิำหรับสิัญญา

ประกันภััย์

ระย์ะย์าว 275,877,304 6,252,609 5,641,573 101  - 287,771,587 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305

สิำรองคื่าสิินไหม

ทด้แทน - - - - 170,718  170,718 - - - 120,992 120,992

รวม 275,877,304 6,252,609 5,641,573 101 170,718 287,942,305 275,184,609 2,192,654 5,030,042 120,992 282,528,297

43.2 คืวามเสิ้�ย์งจากอัต่ราด้อกเบ้�ย์

ภัาวะอตั่ราด้อกเบ้�ย์อยู่์ในระด้บัต่�ำกระทบต่อ่คืวามสิามารถืในการทำกำไร แล้ะการพฒันาผล้ติ่ภััณฑิป์ระกนัชีว้ติ่ ซึ�งอตั่ราด้อกเบ้�ย์เปน็หนึ�ง
ในสิมมต่ฐิานหล้กัของการกำหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกนัชีว้ติ่ การประเมินมลู้คืา่หน้�สินิเงนิสิำรองของสัิญญาประกนัภััย์ แล้ะประเมินเงนิกองทุน
ต่ามระดั้บคืวามเสิ้�ย์ง โด้ย์กระทบต่อ่คืวามสิามารถืในการจ่าย์ผล้ประโย์ชีน์ต่ามท้�ระบุไวใ้นสัิญญาประกันภัยั์ การรักษัาระดั้บผล้กำไรแล้ะ
อตั่ราผล้ต่อบแทนจากการล้งทนุ การด้ำรงเงนิกองทุน รวมถืงึการบริหารจดั้การคืวามสิอด้คืล้้องของสินิทรพัย์์แล้ะหน้�สินิจากสิญัญาประกันภััย์

บรษิัทับริหารคืวามเสิ้�ย์งโด้ย์จัด้ต่ั�งคืณะทำงานบริหารคืวามเสิ้�ย์งเงินกองทุนเพื�อต่ดิ้ต่าม ประเมินแล้ะราย์งานปัจจยั์เสิ้�ย์งแล้ะดั้ชีนช้ี้�วดั้คืวาม
เสิ้�ย์ง (KRI : Key Risk Indicators) อย์่างใกล้้ชีิด้ โด้ย์จัด้ทำแผนบริหารเงินกองทุน การบริหารสิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิิน (Asset and Liability 
Management: ALM) รวมถืึงการทบทวนแล้ะปรับแผนการล้งทุนต่ามสิถืานการณ์ ได้้แก่ การบริหาร Asset allocation การบริหาร  
Duration gap อ้กทั�งยั์งม้การทบทวนการกำหนด้ราคืาของผลิ้ต่ภััณฑ์ิให้เหมาะสิมกับต่้นทุนของบริษััทในปัจจุบันอย่์างสิม�ำเสิมอ ทั�งน้� 
ม้การต่ิด้ต่ามคืวามเสิ้�ย์งด้้วย์ระบบสิัญญาณเต่ือนภััย์ล้่วงหน้า (Early Warning System) การวิเคืราะห์คืวามอ่อนไหว (Sensitivity Test) 
แล้ะการทด้สิอบภัาวะวิกฤต่ (Stress Test) ของปัจจัย์เสิ้�ย์งหล้ัก

43.3 คืวามเสิ้�ย์งด้้านสิภัาพคืล้่อง 

คืวามเสิ้�ย์งด้้านสิภัาพคืล้่อง คืือ คืวามเสิ้�ย์งท้�บริษััทอาจได้้รับคืวามเสิ้ย์หาย์อันสิืบเนื�องมาจากการท้�บริษััทไม่สิามารถืรักษัาระด้ับเงินสิด้
หรอืเปล้้�ย์นสินิทรพัย์์เปน็เงนิสิด้ แล้ะ/หรอื ไมส่ิามารถืจดั้หาเงนิทนุได้เ้พ้ย์งพอต่ามคืวามต่อ้งการแล้ะทนัต่อ่เวล้าท้�จะต่อ้งชีำระภัาระผกูพนั
ได้้เมื�อคืรบกำหนด้ ทั�งน้� บรษิัทัมก้ารคืวบคุืมคืวามเสิ้�ย์งจากการขาด้สิภัาพคืล้อ่งโด้ย์การรกัษัาระด้บัของเงนิสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเทา่เงนิสิด้
ให้เพ้ย์งพอต่่อการด้ำเนินงานในแต่่ล้ะวัน แล้ะได้้จัด้ทำแผนกระแสิเงิน Cash Flow Management แล้ะแผนบริหารเงินทุน เพื�อไม่ให้เกิด้
ผล้กระทบจากคืวามผันผวนของกระแสิเงินสิด้

275แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

0	-	5	ปี 5	-	10	ปี 10	ปีขึ้น์ไป รวิม

สินทุรัพื้ย์

สิินทรัพย์์จากการประกันต่่อ 693,336 - - 693,336

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ (1) 137,371,642 99,234,227 149,084,619 385,690,488

รวมสิินทรัพย์์ 138,064,978 99,234,227 149,084,619 386,383,824

หุ้นี�สิน

สิำรองประกันภััย์สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว (2) 123,794,761 79,653,319 181,460,374 384,908,454

สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 279,446 - - 279,446

รวมหน้�สิิน 124,074,207 79,653,319 181,460,374 385,187,900

(1) ย์อด้รวมเงินต่้นแล้ะด้อกเบ้�ย์
(2) จำนวนเงินก่อนคืิด้ล้ด้

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

0	-	5	ปี 5	-	10	ปี 10	ปีขึ้น์ไป รวิม

สินทุรัพื้ย์

สิินทรัพย์์จากการประกันต่่อ 616,807 - - 616,807

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ (1) 140,416,821 90,951,428 150,568,253 381,936,502

รวมสิินทรัพย์์ 141,033,628 90,951,428 150,568,253 382,553,309

หุ้นี�สิน

สิำรองประกนัภััย์สิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าว (2) 128,023,778 75,905,632 174,959,332 378,888,742

สิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน 262,551 - - 262,551

รวมหน้�สิิน 128,286,329 75,905,632 174,959,332 379,151,293

(1) ย์อด้รวมเงินต่้นแล้ะด้อกเบ้�ย์
(2) จำนวนเงินก่อนคืิด้ล้ด้

276 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

43.4 คืวามอ่อนไหวของคืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์

สิำรุองปรุะกันภัย์สิำหรุับสิัญญาปรุะกันภัย์รุะย์ะย์าวิ

บริษััทคืำนวณสิำรองประกันภััย์สิำหรับสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวด้้วย์วิธ้ิสิำรองเบ้�ย์ประกันภััย์สุิทธิิชีำระคืงท้� (Net Level Premium 
Valuation: NPV) ซึ�งใชี้ข้อสิมมต่ิคืงท้�ไม่เปล้้�ย์นแปล้งต่ล้อด้อาย์ุกรมธิรรม์ (Lock-in Assumption) สิ่งผล้ให้การคืำนวณสิำรองประกันภััย์
สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวไม่ได้้รับผล้กระทบจากอัต่รามรณะ อัต่ราการขาด้อายุ์ หรืออัต่ราคิืด้ล้ด้ท้�เปล้้�ย์นแปล้ง อย่์างไรก็ต่าม 
เนื�องจากการทด้สิอบคืวามพอเพ้ย์งของหน้�สินิทุกวันสิิ�นรอบระย์ะเวล้าราย์งานนั�นจดั้ทำโด้ย์ใช้ีวธ้ิิเปร้ย์บเทย้์บสิำรองต่ามวิธ้ิเบ้�ย์ประกันภัยั์
สิทุธิิชีำระคืงท้�กบัสิำรองต่ามวิธ้ิสิำรองประกันภััย์แบบเบ้�ย์ประกันภััย์รวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ�งใช้ีข้อสิมมติ่ท้�เป็นปัจจบุนั 
แล้ะเนื�องจากผลิ้ต่ภััณฑ์ิสิว่นใหญ่ของแล้ะบริษัทัเป็นแบบรบัรองของผล้ประโย์ชีน์ ทำให้ปจัจยั์ท้�มผ้ล้กระทบมากท้�สิดุ้ในการคืำนวณสิำรอง
ประกันภััย์แบบเบ้�ย์ประกันภััย์รวม ได้้แก่ อัต่ราคืิด้ล้ด้ ซึ�งคืำนวณจาก Risk-free rate บวกด้้วย์ illiquidity premium ด้ังนั�น ในสิภัาวะท้�
อตั่ราด้อกเบ้�ย์ปล้อด้คืวามเสิ้�ย์งมอั้ต่ราท้�เพิ�มสูิงขึ�นจะสิง่ผล้ให้สิำรองประกนัภัยั์แบบเบ้�ย์ประกนัภัยั์รวมมจ้ำนวนท้�ล้ด้ล้งแล้ะต่�ำกวา่สิำรอง
เบ้�ย์ประกันภััย์สุิทธิิชีำระคืงท้� บริษััทไม่ต่้องรับรู้ค่ืาใช้ีจ่าย์เพิ�มเต่ิมในงบกำไรขาด้ทุนในทางต่รงกันข้าม ในสิภัาวะท้�อัต่ราด้อกเบ้�ย์ปล้อด้
คืวามเสิ้�ย์งมอั้ต่ราท้�ล้ด้ล้งจะสิง่ผล้ใหส้ิำรองประกนัภััย์แบบเบ้�ย์ประกนัภััย์รวมมจ้ำนวนท้�เพิ�มขึ�น ในกรณ้ท้�สิำรองประกนัภััย์แบบเบ้�ย์ประกนั
ภััย์รวมเพิ�มสิงูขึ�นเกนิกวา่จำนวนต่ามสิำรองเบ้�ย์ประกนัภััย์สิทุธิิชีำระคืงท้� บรษิัทัจะต่อ้งรบัรู้สิว่นต่่างเปน็คืา่ใชีจ้า่ย์เพิ�มเต่มิในงบกำไรขาด้ทนุ
จากผล้การทด้สิอบคืวามเพ้ย์งพอของหน้�สิิน 

ทั�งน้� ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทไม่ม้จำนวนของสิำรองท้�ต่ั�งเพิ�มเต่ิมจากการทด้สิอบคืวามพอเพ้ย์งของหน้�สิิน เนื�องจาก
สิำรองประกนัภัยั์สิำหรบัสิญัญาประกนัภัยั์ ระย์ะย์าวท้�บรษิัทัได้บ้นัทกึในงบการเงนินั�นเพ้ย์งพอ แล้ะในกรณท้้�ทด้สิอบการล้ด้ล้งของอตั่รา
ด้อกเบ้�ย์ท้�รอ้ย์ล้ะ 0.25 สิำหรับสัิญญาประกันภััย์ระย์ะย์าว ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษัทัไม่มภ้ัาระสิำรองประกันภััย์สิำหรับ
สิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวท้�ต่้องต่ั�งเพิ�มเต่ิม 

สิำรุองค่าสิินไหมทดุแทน

บรษิัทับนัทกึสิำรองคืา่สินิไหมทด้แทนสิำหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะสิั�น สิำหรบัคืวามเสิย้์หาย์ท้�เกดิ้ขึ�นแล้ว้แต่ก่ลุ้ม่บรษิัทัแล้ะบรษิัทัย์งัไม่
ได้้รับราย์งาน (Incurred but not reported: IBNR) ด้้วย์ข้อสิมมต่ิท้�ใชี้ในวิธิ้การทางคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์ โด้ย์ข้อสิมมต่ิสิำคืัญท้�อาจสิ่ง
ผล้กระทบต่่อการประมาณการ คืือ อัต่ราเงินเฟอ้ของคื่ารักษัาพย์าบาล้ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ ซึ�งอาจทำให้สิำรองท้�ประมาณการไว้
ต่�ำกว่าท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ อย่์างไรก็ต่าม เนื�องจากสัิด้ส่ิวนของเงินสิำรองค่ืาสินิไหมทด้แทนเมื�อเปรย้์บเท้ย์บกับสิำรองประกันภััย์
สิำหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวนั�น ม้อัต่ราสิ่วนต่�ำกว่าร้อย์ล้ะ 1 ด้ังนั�นการเปล้้�ย์นแปล้งข้อสิมมต่ิของการคืำนวนเงินสิำรองคื่าสิินไหม
ทด้แทนน้� จงึไมส่ิง่ผล้กระทบอย์า่งมส้ิาระสิำคืญัต่อ่การเปล้้�ย์นแปล้งของกำไรหรอืขาด้ทนุ บรษิัทัจงึไมไ่ด้ท้ำการทด้สิอบคืวามออ่นไหวของ
คืวามเสิ้�ย์งด้้านการรับประกันภััย์เก้�ย์วกับสิำรองคื่าสิินไหมทด้แทน

44.	เครื�องม่อทัางกิารเงิน์

44.1 นโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

เคืรื�องมือทางการเงินท้�สิำคัืญของบริษัทัต่ามท้�นยิ์ามอยู่์ในมาต่รฐานการบัญช้ี ฉบับท้� 32 “การแสิด้งราย์การเคืรื�องมือทางการเงิน” ประกอบ
ด้้วย์ เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ สิินทรัพย์์/หน้�สิินจากการประกันภััย์ต่่อ เงินให้กู้ย์ืมแล้ะเงินล้งทุน บริษััทม้ 
คืวามเสิ้�ย์งท้�เก้�ย์วข้องกับเคืรื�องมือทางการเงินด้ังกล้่าว แล้ะม้นโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้ังน้�

ค่วามูเสี�ยงด้านการใหุ้้สินเชี้�อ 

คืวามเสิ้�ย์งเก้�ย์วกบัการกระจกุต่วัของสินิเชีื�อซึ�งเกดิ้จากเงนิใหกู้้ยื์มแล้ะเบ้�ย์ประกนัภััย์ค้ืางรบัอยู่์ในระด้บัต่�ำ เนื�องจากผูกู้้ย์มืแล้ะผูเ้อาประกนั
ภััย์ของบริษััทกระจาย์อย์ู่ในอุต่สิาหกรรมท้�แต่กต่่างกันแล้ะภัูมิภัาคืต่่าง ๆ ในประเทศ แล้ะมูล้คื่าสิูงสิุด้ของคืวามเสิ้�ย์งคืือมูล้คื่าต่ามบัญชี้
ของสิินทรัพย์์ด้ังกล้่าวต่ามท้�แสิด้งไว้ในงบแสิด้งฐานะการเงิน

คืวามเสิ้�ย์งซึ�งเกดิ้ขึ�นจากเงินให้กู้ย์มืโด้ย์มก้รมธิรรมเ์ป็นประกนัไมม่ส้ิาระสิำคืญั เนื�องจาก บรษิัทัให้ผูเ้อาประกนักู้ย์มืเปน็จำนวนเงนิท้�นอ้ย์
กวา่มลู้คืา่เงนิสิด้ต่ามกรมธิรรมท้์�มกั้บบรษิัทั แล้ะคืวามเสิ้�ย์งซึ�งเกดิ้ขึ�นจากเงนิใหกู้ย้์มืโด้ย์มท้รพัย์์สินิจำนองเปน็ประกนัมม้ลู้คืา่สิงูสุิด้เทา่กบั
มูล้คื่าของเงินกู้ย์ืมหักด้้วย์มูล้คื่าท้�บริษััทสิามารถืรับชีำระคืืนจากสิินทรัพย์์ท้�นำมาจำนอง

ค่วามูเสี�ยงจากการเปัลี�ยนแปัลงของราค่าต่ลาด

คืวามเสิ้�ย์งจากการเปล้้�ย์นแปล้งของราคืาต่ล้าด้ หมาย์ถืึง คืวามเสิ้�ย์งท้�บริษััทอาจได้้รับคืวามเสิ้ย์หาย์อันสิืบเนื�องมาจากการเปล้้�ย์นแปล้ง
อัต่ราด้อกเบ้�ย์ อัต่ราแล้กเปล้้�ย์นแล้ะราคืาของหล้ักทรัพย์์ ซึ�งสิ่งผล้กระทบต่่อฐานะการเงินของบริษััท 
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ค่วามูเสี�ยงจากอัต่ราดอกเบี�ย 

คืวามเสิ้�ย์งด้้านอัต่ราด้อกเบ้�ย์ หมาย์ถึืง คืวามเสิ้�ย์งท้�มูล้ค่ืาของเคืรื�องมือทางการเงินจะเปล้้�ย์นแปล้งไป เนื�องจากการเปล้้�ย์นแปล้งของ
อัต่ราด้อกเบ้�ย์ในต่ล้าด้

บริษััทม้คืวามเสิ้�ย์งจากอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�สิำคืัญอันเก้�ย์วเนื�องกับเงินฝ่ากสิถืาบันการเงิน เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์แล้ะเงินให้กู้ย์ืม 

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สิินทรัพย์์ทางการเงินท้�สิำคืัญสิามารถืจัด้ต่ามประเภัทอัต่ราด้อกเบ้�ย์ได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

31	ธัน์วิาคม	2564

ไม่ม่ดูอกิเบ่้ย
อัตราดูอกิเบ่้ยปรับขึ้น์ลง

ตามอัตราตลาดู อัตราดูอกิเบ่้ยคงทั่�

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 1,406,432 878,996 5,351,341

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ - - 165,765,812

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 758,049 - 98,414,448

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 12,466,790 - 6,814,648

เงินให้กู้ย์ืม

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 8,491,006

โด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนองเป็นประกัน - - 2,540,972

 เงินให้กู้ย์ืมอื�น - - 53

รวม 14,631,271 878,996 287,378,280

 

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

31	ธัน์วิาคม	2563

ไม่ม่ดูอกิเบ่้ย
อัตราดูอกิเบ่้ยปรับขึ้น์ลง

ตามอัตราตลาดู
อัตราดูอกิเบ่้ย

คงทั่�

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 1,023,761 3,322,872 3,725,588

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ - - 165,768,032

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 440,490 - 94,192,315

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 8,947,778 - 7,395,614

เงินให้กู้ย์ืม

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 8,420,410

โด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนองเป็นประกัน - - 1,852,578

 เงินให้กู้ย์ืมอื�น - - 107

รวม 10,412,029 3,322,872 281,354,644
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

ไม่ม่ดูอกิเบ่้ย
อัตราดูอกิเบ่้ยปรับขึ้น์ลง

ตามอัตราตลาดู
อัตราดูอกิเบ่้ย

คงทั่�

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 1,397,973 872,641 5,351,341

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ - - 165,765,812

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 758,049 - 98,414,448

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 12,466,790 - 6,814,648

เงินให้กู้ย์ืม

 โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 8,491,006

โด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนองเป็นประกัน - - 2,540,972

 เงินให้กู้ย์ืมอื�น - - 53

รวม 14,622,812 872,641 287,378,280

 (หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

ไม่ม่ดูอกิเบ่้ย
อัตราดูอกิเบ่้ยปรับขึ้น์ลง

ตามอัตราตลาดู
อัตราดูอกิเบ่้ย

คงทั่�

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 1,017,415 3,318,448 3,725,588

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์ 

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ - - 165,768,032

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 440,490 - 94,192,315

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 8,947,778 - 7,395,614

เงินให้กู้ย์ืม

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน - - 8,420,410

โด้ย์ม้ทรัพย์์สิินจำนองเป็นประกัน - - 1,852,578

 เงินให้กู้ย์ืมอื�น - - 107

รวม 10,405,683 3,318,448 281,354,644
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2564 แล้ะ 2563 สินิทรพัย์์ทางการเงนิท้�มอ้ตั่ราด้อกเบ้�ย์คืงท้�สิามารถืแย์ก ต่ามวนัท้�คืรบกำหนด้หรอืวนัท้�มก้ารกำหนด้
อัต่ราด้อกเบ้�ย์ใหม่ (หากวันท้�ม้การกำหนด้อัต่ราด้อกเบ้�ย์ใหม่ ถืึงก่อน) ได้้ด้ังน้�

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2564

อัตรา
ดูอกิเบ่้ย

ถัวิเฉล่�ย

ภายใน์	1	ปี 1	-	5	ปี เกิิน์	5	ปี รวิม (ร�อยละต่อปี)

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 5,351,341 - - 5,351,341 0.36

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 3,873,617 18,134,063 143,758,132 165,765,812 3.52

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 10,191,225 46,520,053 41,703,170 98,414,448 3.87

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ - 4,903,973 1,910,675 6,814,648 4.54

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

เงนิให้กู้ยื์มโด้ย์มท้รัพย์์สินิจำนองเป็นประกัน 199,120 2,109,386 232,466 2,540,972 6.19

เงินให้กู้ย์ืมอื�น - - 53 53 6.00

รวม 19,615,303 71,667,475 187,604,496 278,887,274

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิมและงบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

31	ธัน์วิาคม	2563

อัตราดูอกิเบ่้ย

ถัวิเฉล่�ย

ภายใน์	1	ปี 1	-	5	ปี เกิิน์	5	ปี รวิม (ร�อยละต่อปี)

ราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 3,725,588 - - 3,725,588 0.39

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

หล้ักทรัพย์์รัฐบาล้แล้ะรัฐวิสิาหกิจ 8,280,317 20,638,452 136,849,263 165,768,032 3.62

ต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีน 5,799,002 44,917,434 43,475,879 94,192,315 3.92

ต่ราสิารหน้�ต่่างประเทศ 846,379 4,644,032 1,905,203 7,395,614 4.48

เงินให้กู้ย์ืม

เงนิให้กู้ยื์มโด้ย์มท้รัพย์์สินิจำนองเป็นประกัน 280,486 1,322,175 249,917 1,852,578 6.26

เงินให้กู้ย์ืมอื�น 54 - 53 107 6.00

รวม 18,931,826 71,522,093 182,480,315 272,934,234
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

ค่วามูเสี�ยงจากอัต่ราแลกเปัลี�ยน

บรษิัทัมค้ืวามเสิ้�ย์งจากอตั่ราแล้กเปล้้�ย์นท้�สิำคืญัอนัเก้�ย์วเนื�องกบัการล้งทนุในพนัธิบตั่รแล้ะหนว่ย์ล้งทนุท้�เป็นสิกลุ้เงนิต่า่งประเทศ บรษิัทั
ได้ต้่กล้งทำสิญัญาแล้กเปล้้�ย์นเงนิต่ราต่า่งประเทศแล้ะสิญัญาซื�อขาย์เงนิต่ราต่า่งประเทศล้ว่งหนา้เพื�อใชีเ้ปน็เคืรื�องมอืในการบรหิารคืวาม
เสิ้�ย์ง

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้ย์อด้คืงเหล้ือของสิินทรัพย์์ทางการเงินท้�เป็นสิกุล้เงินต่ราต่่างประเทศ ด้ังน้�

สกิุลเงิน์ สิน์ทัรัพื่ย์ทัางกิารเงิน์ หน์่้สิน์ทัางกิารเงิน์ อัตราแลกิเปล่�ยน์เฉล่�ย

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล�าน์หน์่วิย) (ล�าน์หน์่วิย) (บาทัต่อหน์่วิยเงิน์ตราต่างประเทัศ)

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 656.6 626.5 592.68 604.17 31.98 31.29

เย์น 691.8 300.0 639.38 355.77 0.29 0.29

ย์ูโร 53.4 45.9 44.97 36.71 37.81 35.68

ก้บ 40,824.0 40,824.0 - - 0.0033 0.0036

เหร้ย์ญสิิงคืโปร์ 71.1 60.6 70.91 66.22 23.80 22.69

ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2564 แล้ะ 2563 บริษััทม้สัิญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศ แล้ะสัิญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล่้วงหน้า 
คืงเหล้ือด้ังน้�

สกิุลเงิน์ จำาน์วิน์ทั่�ซ่้อคงเหล่อ

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม อัตราแลกิเปล่�ยน์ตามสัญญา วิัน์ครบกิำาหน์ดูตามสัญญา

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล�าน์หน์่วิย) (บาทัต่อหน์่วิยเงิน์ตราต่างประเทัศ)

เหร้ย์ญสิหรัฐอเมริกา 592.7 604.2 29.25 - 36.30 29.25 - 36.30 ม.คื. 2565 - ต่.คื. 2569 ม.คื. 2564 - มิ.ย์. 2564

เย์น 639.4 355.8 0.2864 - 0.3072 0.2804 - 0.2985 ม.คื. 2565 - ธิ.คื. 2565 ม.คื. 2564 - ธิ.คื. 2564

ย์ูโร 45.0 36.7 36.62 - 39.60 34.24 - 38.27 ม.คื. 2565 - มิ.ย์. 2571 ก.พ. 2564 - มิ.ย์. 2571

เหร้ย์ญสิิงคืโปร์ 70.9 66.2 22.69 - 24.71 22.31 - 23.00 ม.คื. 2565 - มิ.ย์. 2565 ม.คื. 2564 - ธิ.คื. 2564
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

44.2 มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเคืรื�องมือทางการเงิน

ต่ารางต่่อไปน้�เป็นการสิรุปเปร้ย์บเท้ย์บมูล้คื่าต่ามบัญชี้ แล้ะมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเคืรื�องมือทางการเงิน ท้�ม้สิาระสิำคืัญ 

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564

มูลค่าตามบัญชุ่ มูลค่ายุติธรรม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,636,769 7,636,769

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน 39,104 39,104

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 114,767,589 114,767,589

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 171,923 171,923

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 18,454 18,454

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ 204,132,612 220,297,589

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน 9,652,703 11,277,873

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน 2,476,331 2,468,244

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14,556 35,987

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 740,754 740,754

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 105,943 105,943
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์รวิม

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2563

มูลค่าตามบัญชุ่ มูลค่ายุติธรรม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 8,072,221 8,072,221

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน 14,040 14,040

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 117,235,651 117,235,651

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 1,224,550 1,224,550

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 72,270 72,270

สิัญญาซื�อขาย์สิินทรัพย์์ล้่วงหน้า 7,463 7,463

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ 193,561,775 225,947,379

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน 9,523,824 11,299,308

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน 1,789,645 1,781,135

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 15,621 36,506

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 2,033 2,033

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 73,940 73,940
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2564

มูลค่าตามบัญชุ่ มูลค่ายุติธรรม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 7,621,955 7,621,955

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน 39,104 39,104

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 114,767,589 114,767,589

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 171,923 171,923

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 18,454 18,454

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ 204,132,612 220,297,589

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน 9,652,703 11,277,873

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน 2,476,331 2,468,244

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 14,556 35,987

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 740,754 740,754

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 105,943 105,943
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

(หน่วย์ : พันบาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคม	2563

มูลค่าตามบัญชุ่ มูลค่ายุติธรรม

สินทุรัพื้ย์ทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 8,061,451 8,061,451

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุน 14,040 14,040

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าผ่านกำไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอื�น 117,235,651 117,235,651

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 1,224,550 1,224,550

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 72,270 72,270

สิัญญาซื�อขาย์สิินทรัพย์์ล้่วงหน้า 7,463 7,463

สินทุรัพื้ย์ทุี�เปัิดเผยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

เงินล้งทุนในหล้ักทรัพย์์

เงินล้งทุนท้�วัด้มูล้คื่าด้้วย์ราคืาทุนต่ัด้จำหน่าย์ 193,561,775 225,947,379

เงินให้กู้ย์ืมแล้ะด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

โด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกัน 9,523,824 11,299,308

โด้ย์ม้อสิังหาริมทรัพย์์จำนองเป็นประกัน 1,789,645 1,781,135

อสิังหาริมทรัพย์์เพื�อการล้งทุน 15,621 36,506

หุ้นี�สินทุี�วัดมููลค่่าด้วยมููลค่่ายุต่ิธรรมู

ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิัญญาแล้กเปล้้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 2,033 2,033

สิัญญาซื�อขาย์เงินต่ราต่่างประเทศล้่วงหน้า 73,940 73,940

บริษััทม้การประมาณการมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของเคืรื�องมือทางการเงินต่ามหล้ักเกณฑิ์ด้ังน้�

1) สิินทรัพย์์แล้ะหน้�สิินทางการเงินท้�จะคืรบกำหนด้ในระย์ะเวล้าอันสิั�น ได้้แก่ เงินสิด้แล้ะราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ แสิด้งมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม
โด้ย์ประมาณต่ามมูล้คื่าต่ามบัญชี้ท้�แสิด้งในงบแสิด้งฐานะการเงิน

2) เงนิล้งทนุในต่ราสิารหน้� แสิด้งมลู้ค่ืาย์ตุ่ธิิรรมต่ามราคืาต่ล้าด้ หรอืคืำนวณโด้ย์ใชีอ้ตั่ราผล้ต่อบแทนท้�ประกาศโด้ย์สิมาคืมต่ล้าด้ต่ราสิาร
หน้�ไทย์หรือต่ล้าด้ท้�เก้�ย์วข้องอื�น 
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บริิษััท กริุงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน
สำำ�หริับปีสำ้�นสำุดวิันที� 31 ธัันวิ�คม 2564

3) เงินล้งทุนในต่ราสิารทุน แสิด้งมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมต่ามราคืาต่ล้าด้

4) มูล้ค่ืายุ์ต่ิธิรรมของเงินให้กู้ยื์มโด้ย์ม้กรมธิรรม์ประกันภััย์เป็นประกันประมาณจากมูล้ค่ืาปัจจุบันของกระแสิเงินสิด้คิืด้ล้ด้ด้้วย์อัต่รา
ด้อกเบ้�ย์พันธิบัต่รท้�ปล้อด้ด้อกเบ้�ย์

5) มลู้คืา่ยุ์ต่ธิิรรมของเงินให้กูยื้์มโด้ย์มท้รัพย์์สินิจำนองเป็นประกันประมาณจากมูล้คืา่ปัจจบัุนของกระแสิเงินสิด้คิืด้ล้ด้ด้ว้ย์อัต่ราด้อกเบ้�ย์
ต่ล้าด้ปัจจุบันของเงินให้สิินเชีื�อประเภัทเด้้ย์วกันทั�งน้�มูล้คื่าท้�ปรากฏิในงบแสิด้งฐานะการเงินม้จำนวนใกล้้เคื้ย์งกับมูล้คื่าย์ุต่ิธิรรม

6) มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมของต่ราสิารอนุพันธิ์ประมาณโด้ย์การใชี้มูล้คื่าย์ุต่ิธิรรมท้�ได้้จากธินาคืารคืู่คื้า

45.	กิารบริหารจัดูกิารทัุน์ของบริษััทัประกิัน์ชุ่วิิต

วตั่ถืปุระสิงคืใ์นการบรหิารจดั้การทนุของบรษิัทั คือื การจดั้ใหม้โ้คืรงสิรา้งทางการเงนิท้�เหมาะสิมการด้ำรงไว ้ซึ�งคืวามสิามารถืในการด้ำเนนิงาน
อย์่างต่่อเนื�อง แล้ะการด้ำรงเงินกองทุนให้ต่ามคืวามเสิ้�ย์งเป็นไปต่ามข้อกำหนด้ของ คืปภั.

46.	เหตุกิารณ์ภายหลังรอบระยะเวิลารายงาน์

ต่ามมต่ิท้�ประชีุมคืณะกรรมการบริษััทเมื�อวันท้� 25 กุมภัาพันธิ์ 2565 คืณะกรรมการบริษััทม้มต่ิพิจารณาอนุมัต่ิการจ่าย์เงินปันผล้ให้แก่ผู้ถืือหุ้น
สิามัญของบริษััท ในอัต่ราหุ้นล้ะ 0.56 บาท ทั�งน้�การจ่าย์เงินปันผล้ด้ังกล้่าวบริษััทจะต้่องได้้รับการอนุมัต่ิจากมต่ิท้�ประชีุมสิามัญผู้ถืือหุ้นของ
บริษััท แล้ะสิำนักงานคืณะกรรมการกำกับแล้ะสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์

47.	กิารอน์ุมัติงบกิารเงิน์

งบการเงินน้�ได้้รับอนุมัต่ิให้ออกโด้ย์คืณะกรรมการของบริษััทเมื�อวันท้� 25 กุมภัาพันธิ์ 2565
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ส่วิน์ทั่�	4

กิารรับรองควิามถูกิต�องของข�อมูล
บรษิัทัได้ส้ิอบทานขอ้มลู้ในแบบแสิด้งราย์การข้อมลู้ประจำป ี(แบบ56-1 one report) ฉบบัน้�แล้ว้ด้ว้ย์คืวามระมดั้ระวงั บริษัทัขอรบัรองวา่ ขอ้มลู้

ด้ังกล้่าวถืูกต่้องคืรบถื้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื�นสิำคืัญผิด้ หรือไม่ขาด้ข้อมูล้ท้�คืวรต่้องแจ้งในสิาระสิำคืัญ นอกจากน้� บริษััทขอรับรองว่า

1. งบการเงินแล้ะข้อมูล้ทางการเงินท้�สิรุปมาในแบบแสิด้งราย์การข้อมูล้ประจำปี (แบบ56-1 one report) ได้้แสิด้งขอ้มูล้อย์า่งถืกูต่้องคืรบถืว้นใน
สิาระสิำคืัญเก้�ย์วกับฐานะการเงิน ผล้การด้ำเนินงาน แล้ะกระแสิเงินสิด้ของบริษััทแล้ะบริษััทย์่อย์แล้้ว 

2. บริษััทได้้จัด้ให้ม้ระบบการเปิด้เผย์ข้อมูล้ท้�ด้้ เพื�อให้แน่ใจว่าบริษััทได้้เปิด้เผย์ข้อมูล้ในสิ่วนท้�เป็นสิาระสิำคืัญทั�งของบริษััทแล้ะบริษััทย์่อย์อย์่าง
ถืูกต่้องคืรบถื้วนแล้้ว รวมทั�งคืวบคืุมดู้แล้ให้ม้การปฏิิบัต่ิต่ามระบบด้ังกล้่าว

3. บรษิัทัได้จั้ด้ให้มร้ะบบการคืวบคุืมภัาย์ในท้�ด้ ้แล้ะคืวบคุืมด้แูล้ให้มก้ารปฏิิบัต่ติ่ามระบบดั้งกล่้าว แล้ะบริษัทัได้แ้จ้งข้อมลู้การประเมินระบบการ
คืวบคืุมภัาย์ใน ณ วันท้�ล้่าสิุด้ท้�ม้ ต่่อผู้สิอบบัญชี้แล้ะกรรมการต่รวจสิอบของบริษััทแล้้ว ซึ�งคืรอบคืลุ้มถืึงข้อบกพร่องแล้ะการเปล้้�ย์นแปล้งท้�
สิำคืัญของระบบการคืวบคืุมภัาย์ใน  รวมทั�งการกระทำท้�มิชีอบท้�อาจม้ผล้กระทบต่่อการจัด้ทำราย์งานทางการเงินของบริษััทแล้ะบริษััทย์่อย์

ในการน้�เพื�อเป็นหล้ักฐานว่าเอกสิารทั�งหมด้เป็นเอกสิารชีุด้เด้้ย์วกันกับท้�บริษััทได้้รับรองคืวามถูืกต่้องแล้้ว บริษััทได้้มอบหมาย์ให้นาย์เสินาะ  
ธิรรมพิพัฒนกุล้ เป็นผู้ล้งล้าย์มือชีื�อกำกับเอกสิารน้�ไว้ทุกหน้าด้้วย์  หากเอกสิารใด้ไม่ม้ล้าย์มือชีื�อของนาย์เสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล้ กำกับไว้ บริษััทจะ
ถืือว่าไม่ใชี่ข้อมูล้ท้�บริษััทได้้ รับรองคืวามถืูกต่้องของข้อมูล้แล้้วด้ังกล้่าวข้างต่้น

ชี้�อ    ต่ำแหุ้น่ง       ลายมู้อชี้�อ

1. คืุณโชีน  โสิภัณพนิชี  กรรมการผู้จัด้การใหญ่แล้ะประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร    

2. คืุณชีล้ล้ด้า  โสิภัณพนิชี  กรรมการ

ผู้รับมูอบอำนาจ

ชี้�อ    ต่ำแหุ้น่ง       ลายมู้อชี้�อ

1. นาย์เสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล้  เล้ขานุการบริษััท
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เอกิสารแน์บ

https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo?id=20

เอกสารแนบ 1 ราย์ล้ะเอย้์ด้เก้�ย์วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อ้ำนาจคืวบคืมุ ผูท้้�ได้้รบัมอบหมาย์ให้รบัผดิ้ชีอบสิงูสิดุ้ในสิาย์งานบญัชีแ้ล้ะการเงนิ  
ผู้ท้�ได้้รับมอบหมาย์ให้รับผิด้ชีอบโด้ย์ต่รงในการคืวบคืุมดู้แล้การทำบัญชี้ เล้ขานุการบริษััท

เอกสารแนบ 2   ราย์ล้ะเอ้ย์ด้เก้�ย์วกับกรรมการบริษััทย์่อย์ 

เอกสารแนบ 3   ราย์ล้ะเอ้ย์ด้เก้�ย์วกับหัวหน้างานผู้ต่วรจสิอบภัาย์ใน แล้ะหัวหน้างานกำกับดู้แล้ 

เอกสารแนบ 4   ราย์ล้ะเอ้ย์ด้เก้�ย์วกับราย์การประเมินราคืาทรัพย์์สิิน

เอกสารแนบ 5   นโย์บาย์แล้ะแนวปฏิิบัต่ิการกำกับดู้แล้กิจการ แล้ะจรรย์าบรรณธิุรกิจ

เอกสารแนบ 6  ราย์งานคืณะกรรมการต่รวจสิอบ

288 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี  (แบบ 56-1 one report)



ทัำาเน์่ยบสาขา	ข�อมูลกิารติดูต่อ

ชุ่�อสาขา สถาน์ทั่�ติดูต่อ โทัรศัพื่ทั์ โทัรสาร

กรุงเทุพื้ฯ และปัริมูณฑ์ล

ปทุมธิาน้ 380  ถื.รังสิิต่-ปทุมธิาน้  ต่.ประชีาธิิปัต่ย์์ 0-2567-1414 0-2567-4729

อ.ธิัญบุร้  จ.ปทุมธิาน้  12130

E-mail  :  pathumthani@bangkoklife.com

ศร้นคืรินทร์ 209 ,211 ถื.ศร้นคืรินทร์ 0-2383-4591 0-2758-8001

แขวงบางนา  เขต่บางนา  กรุงเทพ ฯ  10260   

E-mail  :  srinakarin@bangkoklife.com

เอกมัย์ 23/66-73  อาคืารสิรชีัย์  ชีั�น 19 0-2726-9777 0-2726-9676

ซ.สิุขุมวิท 63  ถื.สิุขุมวิท แขวงคืล้องต่ันเหนือ

เขต่วัฒนา   กรุงเทพฯ   10110

E-mail  :  eakamai@bangkoklife.com

ภาค่กลาง

ชีัย์นาท 84,84/1 ถื.พหล้โย์ธิิน  ต่.บ้านกล้้วย์ 0-5641-4646 0-5641-4647

อ.เมือง  จ.ชีัย์นาท  17000

E-mail  : chainat@bangkoklife.com

นคืรปฐม 194,194/1  ถื.ทรงพล้  ต่.ล้ำพย์า 0-3424-4272 0-3424-4275

อ.เมือง  จ.นคืรปฐม  73000

E-mail  :  nakhonpathom@bangkoklife.com

พระนคืรศร้อย์ุธิย์า 3/37-39  หมู่ 1  ถื.เด้ชีาวุธิ  ต่.ประตู่ชีัย์ 0-3532-2002 0-3532-2005

อ.พระนคืรศร้อย์ุธิย์า  จ.พระนคืรศร้อย์ุธิย์า 13000  

E-mail  :  ayuthaya@bangkoklife.com

เพชีรบุร้ 116  หมู่ 3  ถื.เพชีรเกษัม  ต่.ไร่สิ้ม 0-3242-4190 0-3242-4409

อ.เมือง   จ.เพชีรบุร้  76000

E-mail :  pethchaburi@bangkoklife.com

ราชีบุร้ 26/15-16  ถื.เพชีรเกษัม  ต่.หน้าเมือง 0-3232-1713 0-3233-7517

อ.เมือง  จ.ราชีบุร้  70000

E-mail :  ratchaburi@bangkoklife.com

ล้พบุร้ 256/13-15 ม.2 ต่.ท่าศาล้า 0-3642-4361 0-3642-4256

อ.เมือง  จ.ล้พบุร้   15000

E-mail :  lopburi@bangkoklife.com

สิมุทรสิงคืราม 155/21-22 ม.1 ถื.ธินบุร้-ปากท่อ ต่.บางแก้ว 0-3471-1774 0-3471-4845

อ.เมือง  จ.สิมุทรสิงคืราม  75000

E-mail :  samutsongkram@bangkoklife.com
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ชุ่�อสาขา สถาน์ทั่�ติดูต่อ โทัรศัพื่ทั์ โทัรสาร

สิมุทรสิาคืร 931/108-109  ถื.พระรามท้� 2  ต่.มหาชีัย์ 0-3481-0277 0-3487-0907

อ.เมือง  จ.สิมุทรสิาคืร  74000

E-mail  :  samutsakhorn@bangkoklife.com

สิระบุร้  179/4  ถื.สิุด้บรรทัด้   ต่.ปากเพร้ย์ว 0-3630-8205 0-3623-0460

อ.เมือง   จ.สิระบุร้  18000

E-mail :  saraburi@bangkoklife.com

สิุพรรณบุร้ 170/24  ถื.นางพิม  ต่.ท่าพ้�เล้้�ย์ง 0-3552-3432 0-3552-3434

อ.เมือง   จ.สิุพรรณบุร้  72000

E-mail :  supanburi@bangkoklife.com

อ่างทอง 82 ถืนนเทศบาล้ 10 ต่.ต่ล้าด้หล้วง 0-3562-6396 0-3562-6395

อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

E-mail : angthong@bangkoklife.com

ภาค่ต่ะวันออก

จันทบุร้ 29/10-11  ถื.พระย์าต่รัง  ต่.วัด้ใหม่ 0-3931-3251 0-3932-3782

อ.เมือง    จ.จันทบุร้   22000 0-3931-3870

E-mail : chanthaburi@bangkoklife.com 0-3930-2926

0-3930-2927

ฉะเชีิงเทรา 456, 458, 460  ถื.ฉะเชีิงเทรา-บางปะกง 0-3851-5805 0-3851-3859

ต่.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชีิงเทรา 24000

E-mail :  chachoensoa@bangkoklife.com

ชีล้บุร้ 102/4 ม.4 ถื.สิุขุมวิท  ต่.เสิม็ด้ 0-3838-6311 0-3838-6313

อ.เมือง  จ.ชีล้บุร้  20000

E-mail  :  chonburi@bangkoklife.com

บ้านเพ 107/32  หมู่ 2   ต่.เพ 0-3865-2937 0-3865-2939

อ.เมือง   จ.ระย์อง  21160

E-mail  : banphe@bangkoklife.com

พัทย์า 62/3-4   หมู่ 5   ต่.นาเกล้ือ 0-3836-8064 0-3836-8066

อ.บางล้ะมุง  จ.ชีล้บุร้  20150

E-mail  :  pattaya@bangkoklife.com

ระย์อง 83,85,87 ซ.6  ถื.ราษัฎร์บำรุง  ต่.เนินพระ 0-3861-5015 0-3861-7152

อ.เมือง   จ.ระย์อง  21000 0-3880-0449

E-mail  :  rayong@bangkoklife.com 0-3880-0184
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ชุ่�อสาขา สถาน์ทั่�ติดูต่อ โทัรศัพื่ทั์ โทัรสาร

ภาค่เหุ้น้อ

กำแพงเพชีร 638,640 ถื.เจริญสิุข ต่.ในเมือง อ.เมือง 0-5577-3041 0-5577-3043

จ.กำแพงเพชีร  62000

E-mail : kamphaeng@bangkoklife.com

เชี้ย์งคืำ 25 หมู่ 10 ต่.หย์่วน 0-5445-4258 0-5445-4260

อ.เชี้ย์งคืำ  จ.พะเย์า    56110

E-mail : chiangkham@bangkoklife.com

เชี้ย์งราย์ 836/21  ถื.พหล้โย์ธิิน  ต่.เว้ย์ง 0-5371-1816 0-5371-1875

อ.เมือง  จ.เชี้ย์งราย์    57000

E-mail : chiangrai@bangkoklife.com

เชี้ย์งใหม่ 119/3 ถื.ชี้างเผือก ต่.ศร้ภัูมิ 0-5328-7251 0-5328-7250

อ.เมือง  จ.เชี้ย์งใหม่  50200

E-mail : chiangmai@bangkoklife.com

ต่ะพานหิน 324/42-43 ม.3 ถื.ต่ะพานหิน-บางมูล้นาก 0-5662-2223 0-5662-1800

ต่.ห้วย์เกตุ่ อ.ต่ะพานหิน  จ.พิจิต่ร    66110

E-mail : taphanhin@bangkoklife.com

ต่าก 5/2 ถื.พหล้โย์ธิิน ต่.หนองหล้วง 0-5551-1290 0-5551-1292

อ.เมือง  จ.ต่าก    63000

E-mail : tak@bangkoklife.com

นคืรสิวรรคื์ 36/6-8   ถื.โกสิ้ย์์ใต่้   ต่.ปากน�ำโพ 0-5622-8744 0-5622-8745

อ.เมือง  จ.นคืรสิวรรคื์  60000

E-mail : nakhonsawan@bangkoklife.com

ฝ่าง 376/3 ม.2 ถื.โชีต่นา  ต่.เว้ย์ง อ.ฝ่าง 0-5345-1066 0-5345-1067

จ.เชี้ย์งใหม่  50110

E-mail : fang@bangkoklife.com

พะเย์า 15/26-27 ถื.ประตู่กล้อง 2 ต่.เว้ย์ง 0-5448-2112 0-5448-0281

อ. เมือง   จ. พะเย์า   56000

E-mail :  phayao@bangkoklife.com

พิจิต่ร 24/172 ถื.สิระหล้วง ต่.ในเมือง  0-5661-2626 - 34 0-5661-2635

อ. เมือง   จ. พิจิต่ร  66000

E-mail : phichit@bangkoklife.com

พิษัณุโล้ก 68/29 ม.10 ถื.สิ้หราชีเด้โชีชีัย์ ต่.วัด้จันทร์ 0-5533-4662 0-5533-4700

อ.เมือง   จ.พิษัณุโล้ก  65000

E-mail : phitsanulok@bangkoklife.com

เพชีรบูรณ์ 6/7- 8  ถื.สิามัคืคื้ชีัย์    ต่.ในเมือง 0-5672-2838 0-5672-0164

อ.เมือง จ.เพชีรบูรณ์  67000

E-mail : phetchabun@bangkoklife.com
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ชุ่�อสาขา สถาน์ทั่�ติดูต่อ โทัรศัพื่ทั์ โทัรสาร

ล้ำปาง 236/9 หมู่ 1 ถื.ล้ำปาง-เชี้ย์งใหม่  ต่.ปงแสินทอง 0-5435-2623 0-5435-2624

อ.เมือง  จ.ล้ำปาง   52100 0-5481-0063

E-mail : lampang@bangkoklife.com

สิวรรคืโล้ก 90/7,9  หมู่ 3 ถื.จรด้วิถื้ถื่อง  ต่.ย์่านย์าว 0-5564-1218 0-5564-1807

อ.สิวรรคืโล้ก  จ.สิุโขทัย์  64110

E-mail : sawankhalok@bangkoklife.com

หล้่มสิัก 149/3 ถื.คืชีเสิน้ย์์  ต่.หล้่มสิัก 0-5670-4162 0-5670-4162

อ.หล้่มสิัก จ.เพชีรบูรณ์  67110

E-mail : lomsak@bangkoklife.com

ภาค่ต่ะวันออกเฉียงเหุ้น้อ

กาฬสิินธิุ์ 3/9 ถื.เล้้�ย์งเมืองสิงเปล้ือย์  ต่.กาฬสิินธิุ์ 0-4381-3435 0-4381-3126

อ.เมือง   จ.กาฬสิินธิุ์  46000 0-4383-5036

E-mail : kalasin@bangkoklife.com

ขอนแก่น 168/97 ม.4 ถื.ประชีาสิโมสิร ต่.ในเมือง 0-4342-4579 0-43424-589

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

E-mail : khonkhan@bangkoklife.com

ชีัย์ภัูมิ 270/9-11 ม.6 ถื.ชีัย์ภัูมิ-สิ้คืิ�ว 0-4481-6072 0-4481-6074

ต่.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชีัย์ภัูมิ  36000

E-mail : chaiyaphum@bangkoklife.com

ชีุมแพ  389/7-8 หมู่ 18 ถื.มะล้ิวัล้ย์์ ต่.ชีุมแพ 0-4331-2481 0-4331-2483

อ.ชีุมแพ   จ.ขอนแก่น  40130

E-mail : chumpae@bangkoklife.com

นคืรพนม 175/3-4  ถื.บำรุงเมือง  ต่.ในเมือง 0-4251-2503 0-4251-2506

อ.เมือง   จ.นคืรพนม   48000

E-mail : nakhonphanom@bangkoklife.com

นคืรราชีสิ้มา 2727/7-9  ถื.สิืบศิริ  ต่.ในเมือง 0-4427-8688 0-4427-8724

อ.เมือง  จ.นคืรราชีสิ้มา  30000

E-mail : nakhonratchasima@bangkoklife.com

น�ำโสิม 95-95/1 ม.1  ต่.ศร้สิำราญ อ.น�ำโสิม 0-4228-7314 0-4228-7315

อุด้รธิาน้   41210

E-mail :namsom@bangkoklife.com

บ้านผือ 79 ม.4 ถื.พล้ับผือ ต่.บ้านผือ 0-4228-1525 0-4228-1523

อ.บ้านผือ จ.อุด้รธิาน้ 41160

E-mail :banphue@bangkoklife.com

โพนพิสิัย์ 2/4-5 ม.1 ต่.จุมพล้ 0-4247-1384 0-4247-1025

อ.โพนพิสิัย์  จ.หนองคืาย์  43120

E-mail : phonphisai@bangkoklife.com
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มหาสิารคืาม 1112/291-292   ถื.ริมคืล้องสิมถืวิล้ 0-4371-1789 0-4371-2025

ต่.ต่ล้าด้ อ.เมือง จ.มหาสิารคืาม 44000

E-mail : mahasarakham@bangkoklife.com

ร้อย์เอ็ด้ 38/8-9  ถื.สิันต่ิสิุข  ต่.ในเมือง 0-4351-6575 0-4351-3833

อ.เมือง จ.ร้อย์เอ็ด้   45000

E-mail : roiet@bangkoklife.com

เล้ย์ 22/9   ถื.ชีุมสิาย์   ต่.กุด้ป่อง 0-4281-4930 0-4281-4931

อ.เมือง   จ.เล้ย์   42000 0-4283-0158-9

E-mail : loei@bangkoklife.com

ศร้บุญเรือง 152 หมู่ 8 ต่.เมืองใหม่ อ.ศร้บุญเรือง 0-4235-3483 0-4235-3484

จ.หนองบัวล้ำภัู 39180

E-mail : sribunrueang@bangkoklife.com

ศร้สิะเกษั 306/3-4 ม.10 ถื.ศร้สิะเกษั-อุบล้  ต่.โพธิิ� 0-4581-0313 0-4581-3314

อ.เมือง  จ.ศร้สิะเกษั  33000

E-mail : srisaket@bangkoklife.com

สิกล้นคืร 241/4   ถื.สิกล้นคืร-อุด้รธิาน้  ต่.ธิาตุ่เชีิงชีุม 0-4271-1834 0-4271-2861

อ.เมือง  จ.สิกล้นคืร  47000 0-4273-0394

E-mail :sakonnakhon@bangkoklife.com

สิุรินทร์ 511-513   ถื.ธินสิาร   ต่.ในเมือง  0-4451-2246 0-4451-2092

อ.เมือง   จ.สิุรินทร์  32000

E-mail :  surin@bangkoklife.com

หนองคืาย์ 1189/2  หมู่ 2  ถื.ประจักษั์  ต่.ในเมือง 0-4246-4034 0-4241-3892

อ.เมือง  จ.หนองคืาย์   43000

E-mail :  nongkhai@bangkoklife.com

หนองบัวล้ำภัู 189  หมู่ 2  ถื.หนองบัวล้ำภัู-ชีุมแพ (ทล้.228) 0-4231-6666 0-4231-6677

ต่.หนองบัว อ.เมือง   จ.หนองบัวล้ำภัู  39000

E-mail :  nongbualamphu@bangkoklife.com

อุด้รธิาน้ 230/1 หมู่ 4   ถื.นิต่โย์(ทล้.22) 0-4293-2540 0-4293-2600

ต่.หนองบัว   อ.เมือง จ.อุด้รธิาน้ 41000 

E-mail :  udon@bangkoklife.com

อุบล้ราชีธิาน้ 183 ถื.พิชีิต่รังสิรรคื์  ต่.ในเมือง 0-4524-0845 0-4524-0878

อ.เมือง   จ.อุบล้ราชีธิาน้   34000

E-mail :  ubonratchathani@bangkoklife.com
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ภาค่ใต่้

กระบ้� 305/6   ถื.มหาราชี     ต่.ปากน�ำ 0-7561-2838 0-7563-2866

อ.เมือง    จ. กระบ้�  81000

E-mail : krabi@bangkoklife.com

ชีุมพร 181  ถื.กรมหล้วงชีุมพร   ต่.ท่าต่ะเภัา 0-7750-1871 0-7750-2727

 อ.เมือง  จ.ชีุมพร  86000 0-7757-1775

E-mail : chumphon@bangkoklife.com

ต่รัง 59/61 ถื.ห้วย์ย์อด้  ต่.ทับเท้�ย์ง 0-7521-8826 0-7521-1247

อ.เมือง  จ.ต่รัง  92000

E-mail :  trang@bangkoklife.com

นคืรศร้ธิรรมราชี 774  ถื.ราชีด้ำเนิน  ต่.ในเมือง 0-7534-7011 0-7534-8030

อ.เมือง  จ.นคืรศร้ธิรรมราชี  80000

E-mail :  nakhonsi@bangkoklife.com

ปัต่ต่าน้ 400/53-54  หมู่ 4  ถื.หนองจิก ต่.รูสิะมิแล้ 0-7345-0621 0-7345-0622

อ.เมือง   จ.ปัต่ต่าน้    94000

E-mail :  pattani@bangkoklife.com

ภัูเก็ต่ 1/4,1/122-124 หมู่ 3  ถื.เทพกระษััต่ร้   ต่.รัษัฎา 0-7621-5650 0-7621-5654

อ.เมือง   จ.ภัูเก็ต่   83000

E-mail : phuket@bangkoklife.com

ระนอง 130/260    ถื.ท่าเมือง    ต่.เขานิเวศน์  0-7782-6896 0-7782-6898

อ.เมือง   จ.ระนอง  85000

E-mail : ranong@bangkoklife.com

สิุราษัฎร์ธิาน้ 4/26-27  หมู่ 1  ถื.เล้้�ย์งเมือง  ต่.บางกุ้ง 0-7729-5025 0-7729-5027

อ.เมือง จ.สิุราษัฎร์ธิาน้  84000

E-mail : suratthani@bangkoklife.com

หาด้ใหญ่ 225 ถื.สิัจจกุล้ ต่.หาด้ใหญ่ 0-7425-2072 0-7425-2232

อ.หาด้ใหญ่  จ.สิงขล้า  90110

E-mail :  hatyai@bangkoklife.com
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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