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ก้าวยั่�างท่ี่�งหลายั่ท่ี่�ดำาเนินไปในชีุวิต่น่�น ม่ั่ท่ี่�งค่วามั่

ร่�นรมั่ย์ั่และเร่�องราวท้ี่าที่ายั่ปะปนก่นไป กรุงเที่พประก่น

ชีุวิต่พรอ้มั่เดนิเค่่ยั่งข้้างสู่รา้งค่วามั่ม่ั่�นใจว�าทุี่กก้าวเราจะ

ม่ั่ก่นและก่น ก้าวท่ี่�สู่ร้างสู่รรค์่หล่กประก่นที่างการเงิน

และปกป้องค่วามั่เสู่่�ยั่งยั่ามั่เจ็บป่วยั่อ่นค่รอบค่ลุมั่ทุี่ก

ค่วามั่ต่้องการ  ก้าวท่ี่�สู่ร้างประสู่บการณ์เชิุงบวกด้วยั่

บริการจากใจ ก้าวต่�อไปเพ่�อเติ่มั่เต็่มั่ค่วามั่สู่ะดวกสู่บายั่

ในยุั่ค่ดิจิท่ี่ลท่ี่�ให้ท่ี่�งค่วามั่สู่มั่าร์ที่และสู่ะดวกสู่บายั่ มั่อบ

ค่วามั่ร้่สึู่กด่สู่�งต่�อถึึงก่นได้อยั่�างไมั่�ร้่จบ

ปี 2564 เป็นปีท่ี่�กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ต่่�งใจจะก้าวไปข้้าง

หน้าด้วยั่ค่วามั่สูุ่ข้ที่่�มั่ากข้้�น เรายั่้ายั่มั่าสู่่�สู่ำาน่กงาน

ใหญ�แห�งใหมั่�ท่ี่�พร้อมั่เป็นสู่�วนหนึ�งในการมุั่�งไปสู่่�ค่วามั่

สู่ำาเร็จร�วมั่ก่น ผู้สู่านค่วามั่ใสู่�ใจในคุ่ณภาพชีุวิต่ไว้ใน

ทุี่กต่ารางนิ�ว ต่อบโจที่ย์ั่ทุี่กบริการและค่วามั่ต้่องการ

ข้องล่กค้่า โดยั่ไมั่�ลืมั่ท่ี่�จะให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญต่�อการด่แล

สิู่�งแวดล้อมั่ผู้�านงานออกแบบท่ี่�โดดเด�นเป็นเอกล่กษัณ์

เพ่�อค่วามั่สุู่ข้ในทุี่กด้านท่ี่�มั่ากกว�าข้องพน่กงานทีุ่กค่น 

ซึ่้�งเป็นจุดเริ�มั่ต่้นข้องค่วามั่สูุ่ข้อ่กไมั่�ร่ ้จบที่่�จะสู่�งต่�อไป

ยั่่งพ่นธมั่ิต่รและล่กค่้าค่นสู่ำาค่่ญทุี่กที่�าน ให้เราก้าว

เดินบนเสู้่นที่างอ่นย่ั่�งยืั่นไปด้วยั่ก่นอยั่�างม่ั่�นใจ



STEP
TOWARDS
NEW
CHANNELS
ก้าวสู่่�ชุ�องที่างบริการใหมั่�ๆ ในการติ่ดต่�อสืู่�อสู่ารท่ี่�หลากหลายั่ท่ี่�งออฟไลน์

และออนไลน์ผู้�านต่่วแที่นมืั่ออาชีุพมั่ากประสู่บการณ์ และระบบท่ี่�เพ่�มั่ค่วามั่

สู่ะดวกสู่บายั่ มั่อบค่วามั่ร้่สึู่กด่ๆ ไปพร้อมั่ก่บข้้อม่ั่ลท่ี่�ต่อบโจที่ย์ั่ต่รงใจ







STEP
TOWARDS

DIGITAL
LIFESTYLE

ก้าวสู่่�ไลฟ์สู่ไต่ล์ดิจิท่ี่ลท่ี่�ที่ำาให้ธุรกรรมั่การวางแผู้นการเงิน บริการข้้อม่ั่ล

สู่�วนบุค่ค่ล และการชุำาระเงินเกิดข้้�นได้ทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลา เพ่�มั่ต่่วเลือกบน

แพลต่ฟอร์มั่อ่นหลากหลายั่ มั่อบค่วามั่สู่ะดวกสู่บายั่ท่ี่�สู่อดค่ล้องไปก่บ

กิจกรรมั่ประจำาว่น



STEP
TOWARDS
CUSTOMER
EXPERIENCES
ก้าวสู่่�ประสู่บการณ์ด้านการวางแผู้นการเงินท่ี่�ประท่ี่บใจต่่�งแต่�เริ�มั่ต้่นจน

จบธุรกรรมั่ พร้อมั่บริการหล่งการข้ายั่ท่ี่�ด่แลด้วยั่ใจ และสิู่ที่ธิประโยั่ชุน์ท่ี่�

สู่ร้างสู่รรค์่เพ่�อค่วามั่สุู่ข้ข้องล่กค้่า







STEP
TOWARDS

BETTER
PRODUCTS

ก้าวสู่่�อ่กข่้�นข้องผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ที่างการเงินท่ี่�ค่รอบค่ลุมั่ค่รบวงจร จุดประกายั่

ค่วามั่สุู่ข้ทุี่กร่ปแบบค่วามั่ต่้องการด้วยั่การเต่ิมั่เต่็มั่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ทุี่กกลุ�มั่

ท่ี่�งสุู่ข้ภาพ สู่ะสู่มั่ที่ร่พย์ั่ วางแผู้นเกษีัยั่ณ มั่รดกเพ่�อล่กหลาน และข้ยั่ายั่

อายุั่ข้องแบบประก่นเพ่�อรองร่บสู่่งค่มั่สู่่งว่ยั่



STEP
TOWARDS
EVERYONE’S
HAPPINESS
ก้าวสู่่�สู่ำาน่กงานใหญ�แห�งใหมั่�ท่ี่�ออกแบบอยั่�างเป็นมิั่ต่รต่�อสิู่�งแวดล้อมั่

พร้อมั่ไปด้วยั่ค่วามั่คิ่ดสู่ร้างสู่รรค์่ เพ่�อรอยั่ยิั่�มั่ข้องพน่กงานทุี่กค่น และ

พ่นธมิั่ต่รหร่อล่กค้่า ท่ี่�ม่ั่โอกาสู่ได้เข้้ามั่าสู่่มั่ผู่้สู่ก่บสู่ำาน่กงานใหญ�แห�งใหมั่�







วิสั่ยทัี่ศน์
ภารกิจำ

ให้ประชุาชุนเห็นประโยั่ชุน์การประก่นชีุวิต่และที่ำาประก่นชีุวิต่ให้เหมั่าะก่บฐานะ

ที่างการเงินและคุ่ณค่�าชีุวิต่

บริษ่ัที่ม่ั่ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นท่ี่�จะเป็นผู้่้นำาในการสู่ร้างค่วามั่ม่ั่�นค่งที่างการเงินให้ก่บ

ประชุาชุนทุี่กกลุ�มั่ ด้วยั่การปกป้องคุ่ณค่�าชีุวิต่ การให้ค่ำาแนะนำาด้านการ

วางแผู้นที่างการเงิน และบริการท่ี่�ประท่ี่บใจผู้�านต่่วแที่น ค่่�ค้่า และพน่กงานท่ี่�

ม่ั่ค่วามั่จริงใจ และม่ั่ค่วามั่ร้่ระด่บแนวหน้าข้องประเที่ศ
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วสิ่ยัที่ศัน์ 

ภารกิจำ
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ดำร.ศิริ การเจำริญด่ำ
ประธานกรรมั่การ

ส่ารจำาก
ประธุานกรรมการ

 เนื�องด้วยั่เศรษัฐกิจในประเที่ศม่ั่สู่่ญญาณชุะลอต่่วลง

ประกอบก่บภาวะอ่ต่ราดอกเบ่�ยั่นโยั่บายั่ท่ี่�ต่ำ�ามั่าอยั่�างต่�อเนื�อง 

ที่ำาให้ภาค่ธุรกิจประก่นชีุวิต่จำาเป็นต้่องม่ั่การปร่บต่่วท่ี่�งใน

ด้านการบริหารการลงทุี่น และการปร่บเปล่�ยั่นการเสู่นอ

ข้ายั่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์โดยั่ลดการข้ายั่สู่ินค้่าประก่นชีุวิต่แบบท่ี่�ม่ั่

ต้่นทุี่นด้านดอกเบ่�ยั่สู่่งและเพ่�มั่สิู่นค้่าท่ี่�ม่ั่ต้่นทุี่นดอกเบ่�ยั่ต่ำ�า

หร่อสิู่นค้่าท่ี่�เน้นค่วามั่คุ้่มั่ค่รองชีุวิต่และสุู่ข้ภาพ ยิั่�งกว�าน่�น 

ย่ั่งม่ั่ผู้ลกระที่บจากการแพร�ระบาดข้องเชุ่�อไวร่สู่โค่โรนาสู่ายั่พ่นธ์ุ

ใหมั่� (โค่วิด-19) ท่ี่�เกิดข้้�นระหว�างปี 2563  รวมั่ถึึงการดำาเนิน

มั่าต่รการปิดเมืั่องข้องร่ฐบาลเพ่�อสู่ก่ดการแพร�ระบาด ที่ำาให้

ให้กิจกรรมั่ที่างเศรษัฐกิจในประเที่ศลดลง สู่�งผู้ลให้ภาค่ค่ร่ว

เร่อนเพ่�มั่ค่วามั่ระม่ั่ดระว่งในการใชุ้จ�ายั่มั่ากข้้�น และก�อให้เกิด

ค่วามั่ผู่้นผู้วนต่�ออ่ต่ราดอกเบ่�ยั่และต่ลาดที่นุไที่ยั่ สู่�งผู้ลให้ในปี 

2563 ธุรกิจประก่นชีุวิต่ม่ั่เบ่�ยั่ร่บปีแรกติ่ดลบถึึงร้อยั่ละ 11.3



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน)  ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563 15

 ต่ลอดปีท่ี่�ผู้�านมั่า บริษ่ัที่ได้ดำาเนินการบริหารจ่ดการชุ�องที่างการข้ายั่ และปร่บกลยุั่ที่ธ์ในการดำาเนินงาน โดยั่เน้นการออก

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ท่ี่�ต่รงก่บค่วามั่ต้่องการข้องล่กค้่ามั่ากข้้�น และริเริ�มั่ที่ำาการต่ลาดเพ่�อดึงกลุ�มั่ล่กค้่าเก�าให้เกิดการซ่ึ่�อซึ่ำ�า บริษ่ัที่ย่ั่งได้นำา

เค่ร่�องมืั่อดิจิท่ี่ลมั่าใชุ้เพ่�อบริการล่กค้่า และอำานวยั่ค่วามั่สู่ะดวกให้ก่บพน่กงาน เพ่�อให้สู่ามั่ารถึที่ำางานจากท่ี่�บ้านได้อยั่�างราบร่�นใน

ชุ�วงท่ี่�เกิดการแพร�ระบาดข้องเชุ่�อไวร่สู่โค่โรนาสู่ายั่พ่นธ์ุใหมั่� (โค่วิด-19) จากการบริหารจ่ดการข้้างต้่น สู่�งผู้ลให้บริษ่ัที่ สู่ามั่ารถึ

สู่ร้างผู้ลงานม่ั่เบ่�ยั่ประก่นร่บปีแรกเที่�าก่บ 6,550 ล้านบาที่ เพ่�มั่ข้้�นร้อยั่ละ 5.7 จากปีก�อนหน้า เติ่บโต่สู่วนที่างก่บเบ่�ยั่ร่บปีแรกข้อง

อุต่สู่าหกรรมั่ท่ี่�ลดลงร้อยั่ละ 11.3 บริษ่ัที่ม่ั่เบ่�ยั่ประก่นปีต่�อจำานวน 28,195 ล้านบาที่ ลดลงร้อยั่ละ 4.4 จากปีก�อน และม่ั่เบ่�ยั่ร่บรวมั่

สุู่ที่ธิเที่�าก่บ 34,745 ล้านบาที่ ลดลงร้อยั่ละ 2.7 จากปีก�อนหน้า ซ้ึ่�งเป็นการลดลงต่ามั่ท่ี่�บริษ่ัที่ค่าดการณ์ไว้

 นอกจากน่� สู่ภาพแวดล้อมั่ที่างธุรกิจได้สู่ร้างค่วามั่ท้ี่าที่ายั่ให้ก่บบริษ่ัที่ในการดำารงอ่ต่ราสู่�วนค่วามั่เพียั่งพอข้องเงินกองทุี่นให้

อย่ั่�ในระด่บท่ี่�เหมั่าะสู่มั่ บริษ่ัที่ได้ที่ำาการปร่บพอร์ต่การลงทุี่นและบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งดอกเบ่�ยั่ผู้�านการบริหารสิู่นที่ร่พย์ั่และหน่�สิู่น 

ประกอบก่บนโยั่บายั่ผู้�อนค่ลายั่ข้องหน�วยั่งานกำาก่บ ที่ำาให้บริษ่ัที่ม่ั่อ่ต่ราสู่�วนค่วามั่เพียั่งพอข้องเงินกองทุี่นอย่ั่�ท่ี่� 274% ณ สิู่�นปี 

2563 ซ้ึ่�งสู่่งกว�าระด่บท่ี่�กฎหมั่ายั่กำาหนดท่ี่� 100% 

 บริษ่ัที่ย่ั่งค่งม่ั่แผู้นงานระยั่ะยั่าวท่ี่�จะเพ่�มั่ศ่กยั่ภาพด้านเที่ค่โนโลย่ั่ดิจิท่ี่ล ผู้�านการประยุั่กต์่ใชุ้เที่ค่โนโลย่ั่และข้้อม่ั่ลในการดำาเนิน

งานและการให้บริการ ประกอบก่บการนำาข้้อม่ั่ลท่ี่�ม่ั่มั่าใชุ้สู่ำาหร่บกระบวนการต่่ดสิู่นใจต่�างๆข้ององค์่กร วิเค่ราะห์พฤติ่กรรมั่ล่กค้่า

เพ่�อนำาเสู่นอผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ท่ี่�ต่รงค่วามั่ต้่องการและที่ำาให้เกิดการซ่ึ่�อซึ่ำ�า บริษ่ัที่ย่ั่งมุั่�งเน้นไปท่ี่�การปร่บกระบวนการที่ำางานภายั่ในเพ่�อ

บริหารจ่ดการต้่นทุี่น  เพ่�มั่ค่วามั่พึงพอใจข้องล่กค้่า เพ่�อให้บริษ่ัที่ม่ั่ค่วามั่ได้เปรียั่บที่างการแข้�งข่้น และสู่ร้างผู้ลการดำาเนินงานท่ี่�

เติ่บโต่ได้อยั่�างสู่มั่ดุลและย่ั่�งยืั่น นอกจากน่� บริษ่ัที่ย่ั่งค่งม่ั่ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นท่ี่�จะสู่ร้างแบรนด์ท่ี่�น�าเชุ่�อถืึอและม่ั่ค่วามั่โดดเด�นเป็นอ่นด่บ

ต้่นๆในอุต่สู่าหกรรมั่ โดยั่ย่ั่งค่งให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญก่บการบริหารจ่ดการค่วามั่เสู่่�ยั่งองค์่รวมั่ และการดำาเนินกิจการด้วยั่ค่วามั่โปร�งใสู่

และการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ เพ่�อการเติ่บโต่ท่ี่�ม่ั่�นค่งและย่ั่�งยืั่น

 ในนามั่ข้องค่ณะกรรมั่การบริษ่ัที่ ผู้มั่ข้อข้อบคุ่ณล่กค้่า ผู้่้ถืึอหุ้น ต่่วแที่นประก่นชีุวิต่และท่ี่�ปร้กษัาการเงิน และค่่�ค้่าข้องบริษ่ัที่

ท่ี่�ที่�านได้มั่อบค่วามั่เชุ่�อม่ั่�นและค่วามั่ไว้วางใจบริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ ด้วยั่ด่เสู่มั่อมั่า นอกจากน่�ข้อข้อบคุ่ณผู้่้บริหารและพน่กงาน

ท่ี่�ร�วมั่แรงร�วมั่ใจที่ำางานด้วยั่ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นและทุี่�มั่เที่ รวมั่ถึึงให้การบริการท่ี่�ด่แก�ล่กค้่าด้วยั่ค่วามั่จริงใจ ซ้ึ่�งเป็นสู่�วนท่ี่�สู่ำาค่่ญยิั่�งท่ี่�ที่ำาให้

บริษ่ัที่ประสู่บค่วามั่สู่ำาเร็จต่ลอดระยั่ะเวลาท่ี่�ผู้�านมั่า
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ส่ารจำาก
ประธุานกรรมการ
ตรวจำส่อบ

เรียั่น ที่�านผู้่้ถืึอหุ้น

 ค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบประกอบด้วยั่กรรมั่การอิสู่ระ

จำานวน 3 ที่�าน ซ้ึ่�งเป็นผู้่้ที่รงคุ่ณวุฒิิ ม่ั่ค่วามั่ร้่ ค่วามั่สู่ามั่ารถึ 

และม่ั่คุ่ณสู่มั่บ่ติ่ค่รบถ้ึวนต่ามั่ข้้อกำาหนดข้องต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่

แห�งประเที่ศไที่ยั่ การปฏิิบ่ติ่งานม่ั่ค่วามั่เป็นอิสู่ระไมั่�ม่ั่ข้้อจำาก่ด

ในการไดร่้บข้้อม่ั่ลท่ี่�งจากผู้่้บริหาร พน่กงาน และผู้่้ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง 

ต่ลอดจนได้ให้ค่วามั่เห็นและข้้อเสู่นอแนะต่�างๆ เพ่�อประโยั่ชุน์

ต่�อผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่ทุี่กฝ่่ายั่อยั่�างเที่�าเท่ี่ยั่มั่ก่น

 ในรอบปี 2563 ค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบได้ม่ั่การประชุุมั่

รวมั่ท่ี่�งสิู่�นจำานวน 5 ค่ร่�ง ม่ั่การประชุุมั่ร�วมั่ก่บผู้่้บริหาร ผู้่้ต่รวจ

สู่อบภายั่ใน หน�วยั่งานกำาก่บการปฏิิบ่ติ่งานและผู้่้สู่อบบ่ญชีุ 

เพ่�อปร้กษัาหาร่อและแลกเปล่�ยั่นข้้อคิ่ดเห็นในวาระท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง

สู่รุปสู่าระสู่ำาค่่ญข้องงานท่ี่�ปฏิิบ่ติ่ได้ด่งต่�อไปน่�

สุ่นที่ร อรุณานนท์ี่ชััย
   ประธานกรรมั่การต่รวจสู่อบ
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สู่อบที่านงบการเงินรายั่ไต่รมั่าสู่และงบการเงินประจำาปีท่ี่�ผู้�าน

การสู่อบที่าน/ต่รวจสู่อบจากผู้่้สู่อบบ่ญชีุและรายั่งานค่วามั่

เห็นอยั่�างไมั่�ม่ั่เง่�อนไข้โดยั่ประชุุมั่ร�วมั่ก่บผู้่้สู่อบบ่ญชีุ และ

ผู้่้บริหารท่ี่�เก่�ยั่วข้้องเพ่�อพ่จารณาถึึงนโยั่บายั่บ่ญชีุท่ี่�สู่ำาค่่ญ 

ค่วามั่ถ่ึกต้่องค่รบถ้ึวนข้องงบการเงินและรายั่การท่ี่�ม่ั่ผู้ลกระ

ที่บต่�องบการเงนิอยั่�างม่ั่น่ยั่สู่ำาค่่ญ นอกจากน่�ย่ั่งม่ั่การประชุุมั่

ร�วมั่ก่บผู้่้สู่อบบ่ญชีุโดยั่ไมั่�ม่ั่ฝ่่ายั่จ่ดการเข้้าร�วมั่ประชุุมั่ด้วยั่

จำานวน 1 ค่ร่�งเพ่�อปร้กษัาหาร่อก่นอยั่�างอิสู่ระถึึงข้้อม่ั่ลและ

ปัญหาท่ี่�ม่ั่ค่วามั่สู่ำาค่่ญในการจ่ดที่ำางบการเงนิ ซ้ึ่�งผู้่้สู่อบบ่ญชีุ

ไมั่�ม่ั่ข้้อสู่่งเกต่ท่ี่�เปน็สู่าระสู่ำาค่่ญ ค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบเหน็

ว�าบริษั่ที่ม่ั่รายั่งานที่างการเงินท่ี่�เชุ่�อถืึอได้ ถ่ึกต้่องค่รบถ้ึวน 

เป็นไปต่ามั่หล่กการบ่ญชีุท่ี่�ร่บรองท่ี่�วไปและม่ั่การเปิดเผู้ยั่

ข้้อม่ั่ลอยั่�างเพียั่งพอเหมั่าะสู่มั่

1

สู่อบที่านระบบการค่วบคุ่มั่ภายั่ใน ได้หาร่อก่บฝ่่ายั่ต่รวจสู่อบ

ภายั่ในเก่�ยั่วก่บข้้อสู่่งเกต่ในรายั่งานข้องฝ่่ายั่ต่รวจสู่อบภายั่ใน

หาร่อก่บผู้่้สู่อบบ่ญชีุเก่�ยั่วก่บการค่วบคุ่มั่ภายั่ในและค่วามั่

เสู่่�ยั่งข้องบริษ่ัที่ในสู่�วนท่ี่�อย่ั่�ภายั่ใต้่ข้อบเข้ต่งานข้องผู้่้สู่อบบ่ญชีุ

ได้พ่จารณาการประเมั่นิค่วามั่เพยีั่งพอข้องระบบการค่วบค่มุั่

ภายั่ในและการบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งต่ามั่ท่ี่�สู่ำาน่กงานค่ณะ

กรรมั่การกำาก่บหล่กที่ร่พย์ั่และต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่ (ก.ล.ต่.) 

กำาหนดม่ั่การสู่อบที่านการปฏิิบ่ติ่ต่ามั่นโยั่บายั่และมั่าต่รการ

ต่�อต้่านการค่อร์ร่ปชุ่น และด้านการป้องก่นและปราบปรามั่

การฟอกเงิน ร่บที่ราบสู่รุปข้้อร้องเรียั่นท่ี่�บริษ่ัที่ให้บุค่ค่ล

ภายั่นอกและพน่กงานแจ้งเบาะแสู่ในชุ�องที่างต่�างๆ และ

สู่ามั่ารถึแจ้งร้องเรียั่นต่�อค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบได้โดยั่ต่รง

ต่ามั่หล่กการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ โดยั่ม่ั่ค่วามั่เห็นว�าบริษ่ัที่

2

ม่ั่การค่วบคุ่มั่ภายั่ในท่ี่�เพียั่งพอ ม่ั่การกำาก่บด่แลและบริหาร

ค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�ร่ดกุมั่และเหมั่าะสู่มั่ สู่น่บสู่นุนให้การดำาเนินงาน

ข้องบริษ่ัที่บรรลตุ่ามั่ว่ต่ถึปุระสู่งค่์ได้อยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพและ

ประสิู่ที่ธิผู้ล

สู่อบที่านให้บริษัท่ี่ม่ั่ระบบการต่รวจสู่อบภายั่ในท่ี่�ม่ั่ค่วามั่เหมั่าะ

สู่มั่และม่ั่ประสู่ิที่ธิผู้ล ได้พิจารณาและอนุม่ั่ต่ิแผู้นการต่รวจ

สู่อบประจำาปีข้องฝ่่ายั่ต่รวจสู่อบ ต่ิดต่ามั่การดำาเนินงานข้อง

ฝ่่ายั่ต่รวจสู่อบเพื�อร่บที่ราบรายั่งานผู้ลการต่รวจการดำาเนิน

การต่ามั่ข้้อเสู่นอแนะทีุ่กไต่รมั่าสู่ รวมั่ท่ี่�งม่ั่การประเมั่ินผู้ล

การปฏิิบ่ต่ิงานข้องหน�วยั่งานต่รวจสู่อบภายั่ในเห็นว�าระบบ

การต่รวจสู่อบภายั่ในข้องบริษั่ที่เป็นไปอยั่�างอิสู่ระเพ่ยั่งพอ 

แผู้นงานต่รวจสู่อบประจำาปีสู่อดค่ล้องก่บเป้าหมั่ายั่และค่วามั่

เสู่่�ยั่งข้องบริษั่ที่ มั่่การพ่ฒินาการปฏิิบ่ต่ิงานต่รวจสู่อบให้

สู่อดค่ล้องก่บมั่าต่รฐานสู่ากลข้องการปฏิิบต่่งิานวชิุาชุพ่การ

ต่รวจสู่อบภายั่ในอยั่�างสู่มั่ำ�าเสู่มั่อ

3

สู่อบที่านการปฏิิบ่ต่ิงานข้องบริษั่ที่ให้เป็นไปต่ามั่กฎหมั่ายั่

ว�าด้วยั่หล่กที่ร่พยั่์และต่ลาดหล่กที่ร่พยั่์ ข้้อกำาหนดข้อง

ต่ลาดหล่กที่รพ่ย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่ กฎหมั่ายั่ว�าด้วยั่การประก่น

ชุ่วิต่และกฎหมั่ายั่ที่่�เก่�ยั่วข้้องก่บการดำาเนินธุรกิจข้องบริษั่ที่ 

ได้พิจารณาอนุม่ั่ต่ิแผู้นการปฏิิบ่ต่ิงานข้องหน�วยั่งานกำาก่บ

การปฏิิบ่ต่ิงาน ซึ่ึ�งมั่่ค่วามั่อิสู่ระและข้ึ�นต่รงต่�อค่ณะกรรมั่การ

ต่รวจสู่อบ เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ด่แลติ่ดต่ามั่ และประสู่านงานให้หน�วยั่

งานต่�างๆ ภายั่ในบรษิัท่ี่ยึั่ดถืึอปฏิิบต่่ติ่ามั่กฎหมั่ายั่ กฎเกณฑ์์ 

4



ค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบม่ั่การรายั่งานผู้ลการปฏิิบ่ติ่งาน

ต่�อค่ณะกรรมั่การบริษ่ัที่เป็นประจำาทุี่กไต่รมั่าสู่ โดยั่ได้เสู่นอ

ค่วามั่เห็นและข้้อเสู่นอแนะท่ี่�เป็นประโยั่ชุน์ต่�อการบริหารงาน

ข้องฝ่่ายั่จ่ดการ รวมั่ท่ี่�งม่ั่การประเมิั่นต่นเองเก่�ยั่วก่บการที่ำา

หน้าท่ี่�และค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบข้องค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบใน

รอบปี 2563 โดยั่ได้พ่จารณาถึึงค่วามั่เหมั่าะสู่มั่ข้องโค่รงสู่ร้าง

และองค์่ประกอบข้องค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบและการปฏิิบ่ติ่

หน้าท่ี่�ต่ามั่ข้อบเข้ต่ค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบ ซ้ึ่�งผู้ลสู่รุปโดยั่รวมั่เป็น

ไปต่ามั่เกณฑ์์และแนวปฏิิบ่ติ่ท่ี่�ด่ข้องต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�ง

ประเที่ศไที่ยั่

7

สู่อบที่านและใหค้่วามั่เห็นต่�อการเข้้าที่ำารายั่การท่ี่�เก่�ยั่วโยั่งก่น 

หร่อรายั่การท่ี่�อาจม่ั่ค่วามั่ข่้ดแย้ั่งที่างผู้ลประโยั่ชุน์ รายั่งาน

ข้องค่ณะกรรมั่การท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง ให้เป็นไปต่ามั่กฎหมั่ายั่และข้้อ

กำาหนดท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง พร้อมั่ท่ี่�งเปิดเผู้ยั่ให้ต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�ง

ประเที่ศไที่ยั่อยั่�างถ่ึกต้่องต่ามั่เวลาท่ี่�กำาหนด

6

พ่จารณาค่่ดเลือกและเสู่นอแต่�งต่่�ง รวมั่ท่ี่�งการพ่จารณา

เสู่นอค่�าต่อบแที่นผู้่้สู่อบบ่ญชีุ ประจำาปี 2563 นำาเสู่นอ

ต่�อค่ณะกรรมั่การบริษ่ัที่เพ่�อข้ออนุม่ั่ ติ่จากท่ี่�ประ ชุุมั่

ผู้่้ ถืึอ หุ้น โดยั่ได้ประ เ มิั่นจากค่วามั่ร้่  ค่วามั่สู่ามั่ารถึ 

ค่วามั่ เ ข้้า ใจและปร ะสู่บการณ์ ใน ธุร กิจปร ะ ก่น ชีุ วิต่

5

 สู่รุปในภาพรวมั่แล้ว ค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบเห็นว�า 

บริษ่ัที่ม่ั่รายั่งานที่างการเงินท่ี่�ถ่ึกต้่องและม่ั่การเปิดเผู้ยั่ข้้อม่ั่ล

ท่ี่�สู่ำาค่่ญอยั่�างค่รบถ้ึวนเพียั่งพอและท่ี่นเวลา ม่ั่การค่วบคุ่มั่

ภายั่ในท่ี่�เหมั่าะสู่มั่และร่ดกุมั่ ม่ั่กระบวนการกำาก่บการปฏิิบ่ติ่

งานให้เป็นต่ามั่กฎหมั่ายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องก่บธุรกิจอยั่�างเหมั่าะ

สู่มั่ และรายั่การท่ี่�เก่�ยั่วโยั่งหร่อรายั่การท่ี่�อาจข่้ดแย้ั่งที่างผู้ล

ประโยั่ชุน์เป็นไปเพ่�อประโยั่ชุน์ข้องบริษ่ัที่เป็นสู่ำาค่่ญ รวมั่ท่ี่�ง

ม่ั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งอยั่�างเพียั่งพอและให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญ

ต่�อการดำาเนินงานภายั่ใต่้ระบบการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ม่ั่

ประสิู่ที่ธิผู้ล โปร�งใสู่ และเชุ่�อถืึอได้

จรรยั่าบรรณ และระเบ่ยั่บที่่�เก่�ยั่วข้้อง โดยั่ได้ร่บรายั่งานทีุ่ก

ไต่รมั่าสู่ถึงึการเปล่�ยั่นแปลงกฎเกณฑ์์ต่�างๆ รวมั่ถึงึผู้ลกระที่บ

และการดำาเนนิการข้องบรษิัท่ี่จากการประกาศใชุ้กฎเกณฑ์์ดง่

กล�าว ซึ่ึ�งที่่�ผู้�านมั่าบรษ่ิัที่ได้ปฏิิบต่่ติ่ามั่กฎหมั่ายั่และข้้อกำาหนด

กฎเกณฑ์์ต่�างๆ ที่่�เก่�ยั่วข้้องอยั่�างเหมั่าะสู่มั่และที่่นเวลา

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด (มั่หาชุน) ANNUAL  REPORT 2020 | รายั่งานประจำาปี 256318





BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 256320

ส่ารจำาก
ประธุานกรรมการ
บริหารความเส่่�ยง

 ปี 2563 ค่ณะกรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง ต่ระหน่ก

ถึึงค่วามั่สู่ำาค่่ญข้องปัจจ่ยั่ค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�ม่ั่อย่ั่�ต่�อเนื�องและ

ค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�เกิดข้้�นใหมั่�ข้องการแพร�ระบาดเชุ่�อไวร่สู่โค่วิด

19 ท่ี่�สู่�งผู้ลกระที่บโดยั่ต่รงต่�อการดำาเนินงาน และกระที่บ

ต่�อภาวะเศรษัฐกิจอยั่�างรุนแรงในระด่บมั่หภาค่ข้องโลกและ

ข้องประเที่ศ โดยั่ต่ลาดเงินต่ลาดทุี่นผู่้นผู้วนมั่ากข้้�น อ่ต่รา

ดอกเบ่�ยั่ลดลงและอย่ั่�ในระด่บต่ำ�า กระที่บการจ้างงานและ

อำานาจซ่ึ่�อข้องประชุาชุน ซ้ึ่�งค่วามั่เสู่่�ยั่งด่งกล�าวอาจสู่�งผู้ล

กระที่บต่�อฐานะการเงินข้องบริษ่ัที่ หากดำาเนินมั่าต่รการท่ี่�

ไมั่�เหมั่าะสู่มั่ ได้แก� การสู่ร้างรายั่ได้จากเบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บ

ค่วามั่สู่ามั่ารถึในการลงทีุ่นและรายั่ได้จากการลงทีุ่น ระด่บ

เงินกองทุี่น และอาจกระที่บต่�อค่วามั่สู่ามั่ารถึในการที่ำากำาไร 

ท่ี่�งน่�ฝ่่ายั่จ่ดการได้ดำาเนินการต่ามั่มั่าต่รการและแผู้นบริหาร

ค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�จ่ดที่ำาไว้ ด่งน่�

เรียั่น ที่�านผู้่้ถืึอหุ้น

นายประพัันธ์ุ อัศวอารี
   ประธานกรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง
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การบริหารจ่ดการชุ�องที่างการข้ายั่ โดยั่เพ่�มั่ศ่กยั่ภาพการ

แข้�งข่้นในหลายั่มั่ติิ่ ได้แก� การเพ่�มั่พ่นธมั่ติ่รใหมั่�ที่างธรุกิจท่ี่�ง

ชุ�องที่างธนาค่าร และชุ�องที่างต่่วแที่นประก่นชีุวิต่ การค่วบคุ่มั่

คุ่ณภาพการเสู่นอข้ายั่ ต่ลอดจนการนำาเสู่นอผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ร่ป

แบบใหมั่�อยั่�างสู่มั่ำ�าเสู่มั่อ และได้เพ่�มั่ขี้ดค่วามั่สู่ามั่ารถึในการ

เสู่นอข้ายั่ในชุ�วงการแพร�ระบาดข้องโค่วิด 19 ด้วยั่ระบบการ

เสู่นอข้ายั่แบบไมั่�พบล่กค้่าต่�อหนา้ (Digital Face-to-Face) 

สู่�งผู้ลให้อ่ต่ราการเต่ิบโต่ข้องเบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บปีแรกข้อง

บริษ่ัที่สู่่งกว�าค่�าเฉล่�ยั่อุต่สู่าหกรรมั่

การวิเค่ราะห์และประเมิั่นค่วามั่เสู่่�ยั่งในการลงทุี่น ได้ที่บที่วน

นโยั่บายั่การลงทุี่นและสู่่ดสู่�วนการลงทุี่นให้เหมั่าะสู่มั่

สู่อดค่ล้องก่บสู่ถึานการณ์ ค่วบค่่�ไปก่บการบริหารค่วามั่

เสู่่�ยั่งด้านสิู่นที่ร่พย์ั่และหน่�สิู่น (ALM) และสู่ภาพค่ล�องข้อง

บริษ่ัที่ เพ่�อร่กษัาระด่บค่วามั่สู่ามั่ารถึในการลงที่นุ รายั่ได้จาก

การลงทีุ่นไมั่�ให้กระที่บต่�อระด่บเงินกองทุี่นอยั่�างม่ั่น่ยั่สู่ำาค่่ญ

การบริหารจ่ดการด้านการดำาเนินงานและกระบวนการที่ำางาน

ให้เป็นไปอยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพเพ่�อค่วบคุ่มั่ปัจจ่ยั่เสู่่�ยั่งท่ี่�อาจ

กระที่บต่�อค่วามั่สู่ามั่ารถึในการที่ำากำาไร การพ่ฒินาผู้ลิต่ภ่ณฑ์์

รวมั่ถึึงการบริหารค่�าใชุ้จ�ายั่ โดยั่นำาเที่ค่โนโลย่ั่และดิจิท่ี่ลมั่า

สู่น่บสู่นนุเพ่�อเป็นเค่ร่�องมืั่อในการอำานวยั่ค่วามั่สู่ะดวกในการ

ให้บริการและกระบวนการที่ำางานข้องบริษ่ัที่

1

2

3

 ท่ี่�งน่� เพ่�อให้การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งเป็นไปต่ามั่กรอบ

นโยั่บายั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�อนุม่ั่ติ่โดยั่ค่ณะกรรมั่การ

บริษ่ัที่ประจำาปี 2563 ค่ณะกรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งม่ั่การ

ประชุุมั่รวมั่ 4 ค่ร่�ง เพ่�อที่บที่วน ติ่ดต่ามั่และประเมิั่นค่วามั่

เหมั่าะสู่มั่ข้องการบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งองค์่รวมั่ และรายั่งานต่�อ

ค่ณะกรรมั่การบริษ่ัที่เป็นประจำาทุี่กไต่รมั่าสู่ เพ่�อให้ม่ั่�นใจว�าจะ

สู่ร้างค่วามั่เชุ่�อม่ั่�นและค่วามั่น�าเชุ่�อถืึอให้ก่บผู้่้ม่ั่สู่�วนเก่�ยั่วข้้อง

ทุี่กภาค่สู่�วน

สู่ำาหร่บค่วามั่เสู่่�ยั่งด้านปฏิิบ่ต่ิการโดยั่ภาพรวมั่ได้ร่บผู้ล

กระที่บจากการแพร�ระบาดข้องไวร่สู่โค่วิด 19 ท่ี่�ต้่องจ่ดการ

ด้านสุู่ข้อนาม่ั่ยั่ภายั่ในสู่ำาน่กงานทุี่กแห�งท่ี่�วประเที่ศ เพ่�อ

ป้องก่นการแพร�ระบาดท่ี่�เข้้มั่งวด และการบริหารค่วามั่ต่�อ

เนื�องที่างธุรกิจ บริษ่ัที่ได้บริหารจ่ดการท่ี่�งด้านบุค่ลากร เค่ร่�อง

มืั่อ และอุปกรณ์สู่น่บสู่นุนในการที่ำางานท่ี่�บ้าน หร่อ Work 

From Home ซ้ึ่�งบริษ่ัที่ย่ั่งค่งสู่ามั่ารถึให้บริการประชุาชุน

ผู้่้เอาประก่น และค่่�ค้่า ได้อยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพ ข้ณะท่ี่�

ค่วามั่เสู่่�ยั่งด้านการปฏิิบ่ติ่ต่ามั่กฎหมั่ายั่ใหมั่�ท่ี่�กระที่บต่�อ

กระบวนการที่ำางานหล่กและอาจสู่�งผู้ลกระที่บต่�อการรายั่งาน

ที่างการเงินข้องบริษ่ัที่ในอนาค่ต่ อาทิี่ การรายั่งานที่างการเงิน

ต่ามั่มั่าต่รฐาน IFRS  พ.ร.บ คุ้่มั่ค่รองค่รองข้้อม่ั่ลสู่�วนบุค่ค่ล

พ.ศ. 2562 พ.ร.บ การร่กษัาค่วามั่ม่ั่�นค่งปลอดภ่ยั่ที่างไซึ่เบอร์

และกฎหมั่ายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง เป็นต้่น ฝ่่ายั่จ่ดการได้เต่รียั่มั่ค่วามั่

พร้อมั่ท่ี่�งในด้านระบบงาน กระบวนการและบุค่ลากรรองร่บ

4



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 256322

ส่ารจำาก
ประธุานกรรมการ
กำากับดูำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ

 ค่ณะกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ซ้ึ่�งได้ร่บมั่อบหมั่ายั่

จากค่ณะกรรมั่การบริษ่ัที่ให้ที่ำาหน้าท่ี่�กำา ก่บด่แลการ

ดำาเนินการต่ามั่หล่กการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่� ด่สู่ำาหร่บ

บริษ่ัที่จดที่ะเบ่ยั่น รวมั่ท่ี่�ง การที่บที่วนค่วามั่เหมั่าะสู่มั่

ข้องนโยั่บายั่และแนวปฏิิบ่ติ่ด้านการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ใ ห้ ม่ั่ค่วามั่สู่อดค่ล้อง ก่บห ล่กปฏิิ บ่ ติ่ข้องสู่ำา น่กงาน

ค่ณะกรรมั่การกำาก่บหล่กที่ร่พย์ั่และต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่

(ก.ล.ต่.) และสู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การ

ประกอบธุรกิจประก่นภ่ยั่ (ค่ปภ.)

เรียั่น ที่�านผู้่้ถืึอหุ้น

นางคมคาย  ธูุส่รานนท์ี่
 ประธานกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่
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 ในระหว�างปี 2563 ค่ณะกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการ

ท่ี่�ด่ม่ั่การประชุุมั่รวมั่ 3 ค่ร่�ง เพ่�อกำาก่บด่แลและต่ิดต่ามั่

การดำา เ นินการข้องฝ่่ายั่บริหารในด้านการสู่ร้างการ

ต่ระหน่กร้่และสู่�งเสู่ริมั่ให้ ทุี่กค่นในองค่์กรปฏิิบ่ติ่ต่ามั่

นโยั่บายั่ แนวที่างปฏิิบ่ติ่ และหล่กจรรยั่าบรรณข้องบริษ่ัที่

อ่กท่ี่�ง ค่ณะกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ได้พ่จารณา

ที่บที่วนนโยั่บายั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ ข้้อบ่งค่่บเก่�ยั่ว

ก่บการที่ำางาน และแนวปฏิิบ่ติ่ท่ี่� เ ก่�ยั่วข้้องให้เหมั่าะสู่มั่

ก่บสู่ถึานการณ์ปัจจุบ่นท่ี่� ม่ั่การเปล่�ยั่นแปลงอย่ั่� เสู่มั่อ

นอกจากน่�ในปีท่ี่�ผู้�านมั่าค่ณะกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ย่ั่งได้พ่จารณารายั่งานค่วามั่ย่ั่�งยืั่นประจำาปี 2562 ท่ี่�ถ่ึก

จ่ดที่ำาข้้�นเป็นค่ร่�งแรก โดยั่ม่ั่ว่ต่ถุึประสู่งค์่ในการเพ่�มั่ชุ�อง

ที่างการสืู่�อสู่ารให้ผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่ที่ราบถึึงผู้ลการดำาเนินงาน

ด้านค่วามั่ย่ั่�งยืั่นข้องบริษัท่ี่ท่ี่�ค่รอบค่ลุมั่ท่ี่�งมิั่ต่เิศรษัฐกิจ สู่่งค่มั่

สิู่�งแวดล้อมั่ และธรรมั่าภิบาล 

 ด้วยั่ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นและค่วามั่ต่่�งใจท่ี่�ม่ั่มั่าอยั่�างต่�อเนื�องใน

การประกอบธรุกิจด้วยั่ค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบ บนพ่�นฐานข้องหล่ก

ปฏิิบ่ติ่ ด้านการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ บริษ่ัที่จ้งได้ร่บรางว่ล

และผู้ลการประเมิั่นจากองค์่กรต่�างๆ ด่งน่�

การประเมิั่นการกำาก่บด่แลกิจการข้องบริษ่ัที่จดที่ะเบ่ยั่น 

(Corporate Governance Assessment) โดยั่สู่มั่าค่มั่สู่�ง

เสู่ริมั่สู่ถึาบ่นกรรมั่การบริษ่ัที่ไที่ยั่ บริษ่ัที่ได้ร่บการจ่ดอ่นด่บ

ประจำาปี 2563 ในระด่บ “5 ดาว” หร่อ “ด่เลิศ” หล่งจากได้ร่บ

การจ่ดอ่นด่บในระด่บ “4 ดาว” หร่อ “ด่มั่าก” ต่ลอด 7 ปีท่ี่�

ผู้�านมั่า

การประเมิั่นคุ่ณภาพจ่ดการประชุุมั่สู่าม่ั่ญผู้่้ถืึอหุ้น (Annual 

General Meeting Assessment) โดยั่สู่มั่าค่มั่สู่�งเสู่ริมั่

ผู้่้ลงทุี่นไที่ยั่ สู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การกำาก่บหล่กที่ร่พย์ั่ และ

ต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่ บริษ่ัที่ได้ร่บการจ่ดอ่นด่บ ประจำาปี 2563 

ในระด่บ “ด่เย่ั่�ยั่มั่”

รางว่ลบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่ท่ี่�ม่ั่การบริหารงานด่เด�น อ่นด่บ 3 

ประจำาปี 2562 โดยั่สู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่

การประกอบธุรกิจประก่นภ่ยั่

 ค่ณะกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ม่ั่ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นท่ี่�จะ

สู่น่บสู่นุนการพ่ฒินาข้องบริษ่ัที่สู่่�การเป็นองค์่กรท่ี่�ดำาเนินการ

ต่ามั่มั่าต่รฐานการกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ จรรยั่าบรรณการ

ดำาเนินธุรกิจ และกรอบการพ่ฒินาสู่่�ค่วามั่ย่ั่�งยืั่น เพ่�อสู่ร้าง

ค่วามั่เป็นธรรมั่ และประโยั่ชุน์สู่่งสุู่ดข้องผู้่้ถืึอหุ้นและผู้่้ม่ั่สู่�วน

ได้เสู่่ยั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องอยั่�างย่ั่�งยืั่น

1

2

3
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ส่ารจำากกรรมการผู�จัำดำการใหญ่
และประธุานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหาร

ม.ล. จิำรเศรษฐ ศุขส่วัส่ดิำ�
กรรมั่การผู้่้จ่ดการใหญ�และประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

 ในปี 2563 ธุรกิจประก่นชีุวิต่ต้่องเผู้ชิุญก่บปัจจ่ยั่ภายั่นอก

ท่ี่�ไมั่�เอื�ออำานวยั่หลายั่ๆ ประการ ไมั่�ว�าจะเป็นสู่ภาวะเศรษัฐกิจท่ี่�

ชุะลอต่่ว ค่วามั่ผู่้นผู้วนข้องอ่ต่ราดอกเบ่�ยั่และต่ลาดทุี่น รวมั่

ไปถึึงสู่ถึานการณ์การแพร�ระบาดข้องเชุ่�อไวร่สู่โค่โรนาสู่ายั่

พ่นธ์ุใหมั่� (โค่วิด-19) ท่ี่�สู่�งผู้ลต่�อพฤติ่กรรมั่ข้องผู้่้บริโภค่ท่ี่�

เปล่�ยั่นแปลงไป ที่ำาให้อ่ต่ราการเติ่บโต่เบ่�ยั่ประก่นชีุวิต่ปีแรกข้อง

อุต่สู่าหกรรมั่ท่ี่�ติ่ดลบถึึงร้อยั่ละ 11.3  บริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่จำาเป็น

ต้่องม่ั่การปร่บกลยุั่ที่ธ์ท่ี่�งด้านผู้ลิต่ภ่ณฑ์์และการข้ายั่ กลยุั่ที่ธ์

ด้านการลงทีุ่น รวมั่ถึึงการบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง โดยั่ได้ร่บการ

สู่น่บสู่นนุจากสู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การ

ประกอบธรุกิจประก่นภ่ยั่ (ค่ปภ.) อยั่�างเต่ม็ั่ท่ี่� ผู้�านการอนมุ่ั่ติ่วิธ่

เสู่นอข้ายั่แบบ Digital Face to Face ท่ี่�อำานวยั่ค่วามั่สู่ะดวก

และปร่บกระบวนการข้ายั่ให้สู่อดค่ล้องก่บสู่ถึานการณ์ปัจจุบ่น

การอนุโลมั่การอบรมั่ต่�ออายุั่ใบอนุญาต่ต่่วแที่นประก่นชีุวิต่และ

นายั่หน้าประก่นชีุวิต่ ต่ลอดจนการผู้�อนค่ลายั่ประกาศการลงทุี่น

ประกอบธุรกิจอื�นข้องบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่/บริษ่ัที่ประก่นวินาศภ่ยั่

(ฉบ่บท่ี่� 5) อยั่�างไรกต็่ามั่ การแพร�ระบาดข้องเชุ่�อไวร่สู่โค่โรนา

สู่ายั่พ่นธ์ุใหมั่� (โค่วิด-19) ที่ำาให้ประชุาชุนห่นมั่าต่ระหน่กถึึงค่วามั่

สู่ำาค่่ญข้องการที่ำาประก่นชีุวิต่และสุู่ข้ภาพมั่ากยิั่�งข้้�น สู่�งผู้ลให้

ธุรกิจประก่นชีุวิต่ม่ั่เบ่�ยั่ประก่นชีุวิต่ประเภที่สู่่ญญาเพ่�มั่เติ่มั่การ

ประก่นสุู่ข้ภาพ และเบ่�ยั่ประก่นชีุวิต่ประเภที่สู่่ญญาเพ่�มั่เติ่มั่การ

ประก่นโรค่ร้ายั่แรง เติ่บโต่เพ่�มั่ข้้�นร้อยั่ละ 6.1 และ ร้อยั่ละ 13.6 

ต่ามั่ลำาด่บ เมืั่�อเท่ี่ยั่บก่บปี 2562
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 บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด (มั่หาชุน) ได้ดำาเนินการปร่บพอร์ต่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ให้ม่ั่ค่วามั่เหมั่าะสู่มั่ก่บภาวะค่วามั่ผู่้นผู้วนที่าง

เศรษัฐกิจและค่วามั่ต้่องการข้องผู้่้บริโภค่มั่าอยั่�างต่�อเนื�อง อาทิี่ การออกผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ประก่นชีุวิต่แบบม่ั่สู่�วนร�วมั่ในเงินปันผู้ล (Par-

ticipating Product) การปร่บผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ด้านสุู่ข้ภาพและโรค่ร้ายั่แรงให้ม่ั่ค่วามั่เหมั่าะสู่มั่ก่บล่กค้่าแต่�ละกลุ�มั่ อ่กท่ี่�งบริษ่ัที่ย่ั่งได้

มุั่�งเน้นการดำาเนินกลยุั่ที่ธ์ในการสู่ร้างค่วามั่สู่มั่ดุลข้องเบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บจากชุ�องที่างต่�างๆ โดยั่ในสู่�วนข้องชุ�องที่างการข้ายั่ต่่วแที่น

และท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน บริษ่ัที่ได้มุั่�งเน้นไปท่ี่�การเพ่�มั่ปริมั่าณและคุ่ณภาพข้องต่่วแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน สู่�งผู้ลให้ชุ�องที่าง

ต่่วแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงินม่ั่ผู้ลการดำาเนินงานท่ี่�ด่กว�าอุต่สู่าหกรรมั่และม่ั่สู่่ดสู่�วนการข้ายั่สู่นิค้่าประเภที่ค่วามั่คุ้่มั่ค่รองและ

สู่่ญญาเพ่�มั่เต่มิั่เพ่�มั่ข้้�นอยั่�างเป็นท่ี่�น�าพอใจ นอกจากน่� บริษ่ัที่ย่ั่งสู่ามั่ารถึสู่ร้างเสู่ริมั่และร่กษัาค่วามั่สู่่มั่พ่นธ์ท่ี่�ด่ก่บชุ�องที่างธนาค่าร

ซ้ึ่�งเป็นชุ�องที่างการข้ายั่หล่ก รวมั่ถึึงสู่ร้างพ่นธมิั่ต่รที่างการค้่าใหมั่�ๆ  เชุ�น บริษ่ัที่หล่กที่ร่พย์ั่ และพ่ฒินาชุ�องที่างการข้ายั่แบบดิจิท่ี่ล

เพ่�อมั่ารองร่บก่บพฤติ่กรรมั่ข้องผู้่้บริโภค่ท่ี่�เปล่�ยั่นแปลงไป 

 แนวที่างการปร่บกลยั่ทุี่ธ์ด่งกล�าว ได้สู่�งผู้ลให้บริษ่ัที่ม่ั่ผู้ลการดำาเนนิงานท่ี่�น�าพึงพอใจเมืั่�อเท่ี่ยั่บก่บบริษ่ัที่อื�นในอุต่สู่าหกรรมั่ 

โดยั่ ในปี 2563 บริษ่ัที่ม่ั่เบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บปีแรก 6,550 ล้านบาที่ เพ่�มั่ข้้�นจากปีก�อนหน้าร้อยั่ละ 5.7 สู่วนที่างก่บอุต่สู่าหกรรมั่

สู่�วนเบ่�ยั่ประก่นปีต่�อน่�นลดลงร้อยั่ละ 4.4 จากปีก�อน เที่�าก่บ 28,195 ล้านบาที่ และม่ั่เบ่�ยั่ร่บรวมั่สุู่ที่ธิเที่�าก่บ 34,745 ล้านบาที่ ลดลง

ร้อยั่ละ 2.7 จากปีก�อนหน้า ซ้ึ่�งเป็นไปต่ามั่บริษ่ัที่ค่าดการณ์ไว้ ท่ี่�งน่� สิู่นที่ร่พย์ั่รวมั่ข้องบริษ่ัที่ย่ั่งค่งเต่บิโต่อยั่�างต่�อเนื�อง โดยั่ ณ สิู่�นปี 

2563 ม่ั่สิู่นที่ร่พย์ั่จำานวน 339,778 ล้านบาที่ และม่ั่อ่ต่ราสู่�วนค่วามั่เพียั่งพอข้องเงินกองทุี่นที่� ่274% ซ้ึ่�งสู่่งกว�าระด่บท่ี่�กฎหมั่ายั่

กำาหนดท่ี่� 140%

 สู่ำาหร่บแนวที่างในการดำาเนินธุรกิจ บริษ่ัที่ย่ั่งค่งมุั่�งเน้นการสู่ร้างค่วามั่สู่มั่ดุลข้องเบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บในแต่�ละชุ�องที่าง โดยั่การ

สู่ร้างต่่วแที่นประก่นชีุวิต่และท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงินท่ี่�ม่ั่คุ่ณภาพในทุี่กชุ�องที่าง เพ่�มั่จำานวนพ่นธมิั่ต่รที่างธุรกิจและมั่องหาโอกาสู่ที่าง

ธุรกิจใหมั่�ๆ  รวมั่ถึึงการออกแบบผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ท่ี่�ต่รงก่บค่วามั่ต้่องการข้องล่กค้่า โดยั่บริษ่ัที่ย่ั่งค่งให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญก่บผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ประเภที่

ค่วามั่คุ้่มั่ค่รองและผู้ลิต่ภ่ณฑ์์สุู่ข้ภาพ เพ่�อให้ต่อบร่บก่บแนวโน้มั่ประชุากรผู้่้สู่่งอายุั่เพ่�มั่ข้้�นและค่�าร่กษัาพยั่าบาลท่ี่�แพงข้้�น นอกจาก

น่�บริษ่ัที่ย่ั่งม่ั่แผู้นการท่ี่�จะเพ่�มั่ผู้ลติ่ภ่ณฑ์์ประเภที่ค่วามั่คุ้่มั่ค่รองค่วบลงที่นุ เพ่�อให้ต่อบโจที่ย์ั่ค่วามั่ต้่องการข้องล่กค้่าได้สู่มั่บ่รณ์มั่าก

ข้้�นอ่กด้วยั่

 บริษ่ัที่ย่ั่งค่งม่ั่ค่วามั่ต่่�งใจท่ี่�จะเป็นผู้่้นำาในการข่้บเค่ลื�อนธุรกิจสู่่�ยุั่ค่ดิจิท่ี่ล และเพ่�มั่ศ่กยั่ภาพที่างด้านการใชุ้เที่ค่โนโลย่ั่ข้องบริษ่ัที่ผู้�าน

การออกแบบและพ่ฒินาเค่ร่�องมืั่อดิจิท่ี่ลต่�างๆเพ่�อที่ำาให้การให้บริการล่กค้่า และผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่ม่ั่ค่วามั่สู่ะดวก รวดเร็วมั่ากข้้�น บริษ่ัที่

จะย่ั่งค่งมุั่�งเน้นและกระตุ้่นให้เกิดการนำาเค่ร่�องมืั่อดิจิท่ี่ลต่�างๆไปใชุ้งาน และปร่บกระบวนการที่ำางานภายั่ในองค์่กรให้ใชุ้ประโยั่ชุน์จาก

เค่ร่�องมืั่อดิจิท่ี่ลให้มั่ากข้้�น โดยั่ม่ั่จุดมุั่�งหมั่ายั่เพ่�อการเป็นบริษ่ัที่ประก่นท่ี่�สู่ามั่ารถึสู่ร้างค่วามั่ร้่สึู่กด่ๆให้ก่บล่กค้่าและผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่

 สุู่ดท้ี่ายั่น่� ในนามั่ข้องบริษ่ัที่ ผู้มั่ข้อข้อบคุ่ณล่กค้่าท่ี่�ม่ั่อุปการคุ่ณ พ่นธมิั่ต่รที่างธุรกิจ ต่่วแที่นประก่นชีุวิต่และท่ี่�ปร้กษัาที่างการ

เงินข้องบริษ่ัที่ และผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่ทุี่กที่�าน ท่ี่�ให้การสู่น่บสู่นุนและไว้วางใจก่บบริษ่ัที่เสู่มั่อมั่า และข้อข้อบคุ่ณค่ณะผู้่้บริหารและพน่กงาน

ข้องบริษ่ัที่ทุี่กที่�านท่ี่�ม่ั่ค่วามั่ต่่�งใจ ปฏิิบ่ติ่หน้าท่ี่�ด้วยั่ค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบ ม่ั่ค่วามั่ร�วมั่แรงร�วมั่ใจก่นพ่ฒินาองค์่กร และพ่ฒินาต่นอย่ั่�เสู่มั่อ

รวมั่ถึึงการมั่อบค่วามั่จริงใจในการให้บริการแก�ล่กค้่า ซ้ึ่�งเป็นสู่�วนท่ี่�สู่ำาค่่ญยิั่�งท่ี่�จะสู่ามั่ารถึนำาพาให้บริษ่ัที่เติ่บโต่ได้อยั่�างม่ั่�นค่งและ

ย่ั่�งยืั่น
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จุำดำเด่ำนที่างการเ งิน

งบการเงินรวม

2563 2561 25592562 2560

งบแสดงฐานะการเงิน 

รวมสิินทรัพย์์

สิินทรัพย์์ลงทุน

รวมหน้�สิิน

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์

สิ่วนของเจ้าของ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ร้อย์ละ)

(บาท)

งบกำาไรขาดทุุน 

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ หักย์กเลิกและสิ่งคืืน

 - เบ้�ย์ประกันภััย์ปีแรก

   หักย์กเลิกและสิ่งคืืน

 - เบ้�ย์ประกันภััย์ปีต่่อไป

   

ราย์ได้้จากการลงทุนสิุทธิิ

เงินสิำารองประกันชี้วิต่เพิ�มจากปีก่อน

กำาไรสิุทธิิ

ข้อมูลต่่อหุุ้้น

จำานวนหุ้นสิามัญท้�ออกและชีำาระเต็่มมูลค่ืา

มูลคื่าต่ามบัญชี้ต่่อหุ้น

กำาไรสิุทธิิต่่อหุ้น

เงินปันผลจ่าย์ต่่อหุ้น

อัต่ราการจ่าย์เงินปันผลต่่อกำาไรสิุทธิิ

ราคืาหุ้น ณ วันสิิ�นงวด้

339,778

330,197

293,680

291,329

46,098

34,744

6,550

28,194

12,231

4,919

1,608

1,708

27.00

0.94

0.23

24.44

21.00

333,680

324,800

289,420

286,642

44,260

35,692

6,198

29,494

12,632

3,580

4,384

1,708

25.92

2.57

0.65

25.31

20.70

324,578

314,909

286,070

283,281

38,508

40,892

8,101

32,791

12,255

17,313

4,960

1,708

22.55

2.91

0.72

24.74

26.25

308,729

299,705

269,964

266,015

38,765

44,039

11,947

32,093

11,552

23,183

3,627

1,708

22.70

2.13

0.54

25.35

35.25

282,356

272,908

249,027

243,117

33,329

43,333

11,149

32,183

10,600

26,104

5,100

1,706

19.54

3.00

0.75

25.00

53.00

(บาท)

(บาท)

มูลค่่าพื้้�นฐานของกิจการและมูลค่่า

ปััจจุบันของกรมธรรม์ใหุ้ม่

มูลค่ืาพื�นฐานของกิจการต่่อหุ้น

มูลคื่าปัจจุบันของกรมธิรรม์ใหม่ต่่อหุ้น

39.53

0.67

41.51

0.21

36.86

0.87

36.73

0.94

32.09

0.95
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  (12.72)

  (23.49)

  2.80 

  (11.61)

อัต่ราส่วนทุางการเงิน

งบการเงินรวม

2563 2561 25592562 2560

อัต่ราส่วนสภาพื้ค่ล่อง 

อัต่ราสิ่วนสิินทรัพย์์หมุนเว้ย์นต่่อ

หน้�สิินหมุนเว้ย์น

อตั่ราสิว่นหมุนเว้ย์นเบ้�ย์ประกนัภัยั์ค้ืางรบั

(เท่า)

(วัน)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(%)

(เท่า)

(%)

(%)

(%)

(%)

อัต่ราส่วนแสดงค่วามสามารถในการ

ทุำากำาไร

อัต่รากำาไรขั�นต่้น

อตั่ราส่ิวนคืา่ใชีจ้า่ย์ในการรบัประกนัภัยั์ต่อ่

เบ้�ย์ประกันรับ

อัต่ราผลต่อบแทนจากการลงทุน

อัต่รากำาไรสิุทธิิ

อัต่ราผลต่อบแทนผู้ถืือหุ้น

อตั่ราส่วนวิเค่ราะห์ุ้นโยบายทุางการเงิน

อัต่ราสิ่วนหน้�สิินต่่อสิ่วนของผู้ถืือหุ้น

อัต่ราสิ่วนเงินสิำารองต่่อสิ่วนของผู้ถืือหุ้น

อัต่ราสิ่วนหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ

สิินทรัพย์์ลงทุน

อัต่ราส่วนแสดงปัระสิทุธิภาพื้ในการ

ดำาเนินงาน

อัต่ราผลต่อบแทนต่่อสิินทรัพย์์รวม

อัต่ราสิ่วนราย์ได้้รวมต่่อสิินทรัพย์์รวม

อัต่ราการเจริญเต่ิบโต่

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ 

เบ้�ย์ประกันภััย์ปีแรก

สิินทรัพย์์รวม

กำาไรสิำาหรับปี

  6.83 

  18.84 

 

 6.04 

 9.56 

  4.07 

 3.40 

  3.56 

  6.37 

 6.16 

  0.88 

  0.48 

  0.14 

  (2.66)

  5.67 

  1.83 

  (63.32)

  7.62 

  18.98 

15.54 

 10.13 

  4.43 

  8.97 

  10.59 

  6.54 

 6.31 

  0.89 

 

 1.33 

  0.15 

  8.21 

  17.05 

 

 14.86 

 10.57 

  4.60 

 9.21 

  12.84 

 7.43 

  7.15 

  0.90 

1.57 

  0.17 

  (7.15)

  (32.19)

  5.13 

  36.76 

  4.53 

  17.03 

 

 9.87 

 10.20 

  4.65 

 6.44 

  10.06 

  6.96 

  6.66 

  0.89 

  1.23 

  0.19 

  1.63 

  7.15 

  9.34 

  (28.89)

  6.44 

  16.50 

  

12.92 

 8.75 

  5.20 

  9.20 

  16.91 

 7.47 

  7.04 

  0.89 

 1.92 

  0.21 

  (3.36)

  (18.18)

  13.13 

  24.15 
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เบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ร่บ
(ล้านบาที่)

กำาไรต่�อหุ้น
(บาที่)

ม่ั่ลค่�าพ่�นฐานข้อง
กิจการต่�อหุ้น
(บาที่)

11,149 11,947

8,101
6,198 6,550

32,183 32,093 32,791

29.494
28,195

3.00

32.09

2.13

36.73

2.91

36.86

2.57

41.51

0.94

39.53

เบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ปีแรก

เบ่�ยั่ประก่นภ่ยั่ปีต่�อไป

งบการเงินรวมั่

2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563
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กำาไรสุู่ที่ธิ
(ล้านบาที่)

ม่ั่ลค่�าต่ามั่บ่ญชีุต่�อหุ้น 
(บาที่)

ม่ั่ลค่�าปัจจุบ่น
ข้องกรมั่ธรรม์ั่ใหมั่�
ต่�อหุ้น
(บาที่)

5,100

19.54

0.95

22.70

0.94

22.55

0.87

25.92

0.21

27.00

0.67

3,627

4,960

4,384

1,608

งบการเงินรวมั่

งบการเงินรวมั่

2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563





ศร่ที่ธา

ร่บผิู้ดชุอบ

จริงใจ

พ่ฒินาต่น

ที่ำางานเป็นท่ี่มั่

ค่านิยมองค์กร

ที่ำางานเชิุงรุกอยั่�างม่ั่เป้าหมั่ายั่ ม่ั่การประสู่าน

งานอยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพ มุั่�งม่ั่�นสู่่�จุดหมั่ายั่ท่ี่�

วางไว้ร�วมั่ก่นอยั่�างสู่ร้างสู่รรค์่ เป็นกำาล่งใจ

และเป็นมิั่ต่รต่�อเพ่�อนร�วมั่งาน

มุั่�งม่ั่�นด้วยั่เป้าหมั่ายั่ท่ี่�ชุ่ดเจน ม่ั่ค่วามั่ค่ดิริเริ�มั่

แสู่วงหาค่วามั่ร้่ใหมั่�ๆ พ่ฒินาต่นเองอยั่�าง

สู่มั่ำ�าเสู่มั่อและต่�อเนื�อง จนก้าวข้้�นสู่่�ค่วามั่

สู่ำาเร็จในอาชีุพ

สู่ร้างค่วามั่ไว้วางใจให้ล่กค้่าและผู้่้มั่าติ่ดต่�อ

ด้วยั่การบริการท่ี่�ประท่ี่บใจเกินค่วามั่ค่าด

หมั่ายั่ ม่ั่การสืู่�อสู่ารและการให้ข้้อม่ั่ลท่ี่�เปิด

เผู้ยั่ต่รงไปต่รงมั่า

มุั่�งม่ั่�นให้งานสู่ำาเร็จและเกิดผู้ลสู่่มั่ฤที่ธิ�ต่ามั่

ว่ต่ถุึประสู่งค์่ท่ี่�ได้ร่บมั่อบหมั่ายั่ภายั่ในเวลา

ท่ี่�กำาหนด ประพฤติ่ต่นต่ามั่จรรยั่าบรรณ 

วิชุาชีุพและเค่ารพสิู่ที่ธิข้องผู้่้อื�น

สู่�งมั่อบการประก่นชีุวิต่ด้วยั่ค่วามั่ยิั่นด่

มุั่�งม่ั่�นสู่ร้างเสู่ริมั่ให้ประชุาชุนเห็นประโยั่ชุน์

และคุ่ณค่�าการที่ำาประก่นชีุวิต่

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด (มั่หาชุน)  ANNUAL  REPORT 2020 | รายั่งานประจำาปี 2563 31



ประวัติบริษัที่
และรางวัลต่างๆ

พ่นต่รีค่วง อภ่ยั่วงศ์ พระยั่าศรีวิศาลวาจา

และนายั่ชิุน โสู่ภณพณิชุจดที่ะเบ่ยั่น

ก�อ ต่่� งบ ริ ษ่ัที่โดยั่ใ ชุ้ ชุ่� อว� า“บ ริ ษ่ัที่

สุู่ข้สู่ว่สู่ดิ�ประก่นชุีวิต่ จำาก่ด”

เปล่�ยั่นชุ่�อเป็น “บริษ่ัที่ กรุงสู่ยั่ามั่

ประก่นชีุวิต่ จำาก่ด”

คุ่ณชิุน โสู่ภณพนิชุ ผู้่้ซ้ึ่�งมั่องการณ์ไกล

เห็นว�า ถึึงเวลาดำาเนินธุรกิจประก่นชีุวิต่

อยั่�างจริงจ่ง จ้งได้มั่อบหมั่ายั่ให้บริษ่ัที่ท่ี่�

ปร้กษัาสู่ากลธรุกิจ (IFCCA) โดยั่ คุ่ณ

ว่ยั่ วรรธนะกุล เป็นผู้่้วางโค่รงสู่ร้าง

ร�วมั่ก่บ Mr. K.V.Claridge F.I.A. ผู้่้

เชีุ�ยั่วชุาญที่างค่ณิต่ศาสู่ต่ร์ประก่นชีุวติ่

ข้องบริษ่ัที่ Swiss Re Insurance 

ดำาเนินการวางโค่รงสู่ร้างและจ่ดระบบ

องค์่กรใหมั่�

 2494 -
23 ม่นาคม

บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด

(มั่หาชุน) ได้จดที่ะเบ่ยั่นแปรสู่ภาพ

เ ป็นบ ริ ษ่ัที่มั่หาชุนจำา ก่ด  เ พ่� อ ใ ห้

บริษ่ัที่ม่ั่ค่วามั่โปร�งใสู่ในการบริหาร

จ่ดการ ต่รวจสู่อบได้ และเพ่�อเพ่�มั่

ประสิู่ที่ธิภาพในการที่ำางานแล้วให้

บริการท่ี่�ด่แก�ประชุาชุน

 2550 

 10 
เมษายน  2519

ได้ยั่กระด่บระบบบริหารคุ่ณภาพ

เป็นมั่าต่รฐาน ISO 9001:2000 จาก 

International Certif ication 

Ltd.,Auckland, New Zealand (ICL) 

ในการดำาเนนิการกรมั่ธรรม์ั่ประก่นชีุวิต่

ประเภที่สู่าม่ั่ญและการบริการล่กค้่า ถืึอ

เป็นบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่แห�งแรกท่ี่�ได้ร่บ

ISO 9001 ด้านน่�

2546
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บริษ่ัที่ กรุงสู่ยั่ามั่ประก่นชีุวิต่ จำาก่ดได้

เปล่�ยั่นชุ่�อมั่าเป็น บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่น

ชีุวิต่ จำาก่ด

ได้ร่บใบร่บรองคุ่ณภาพมั่าต่รฐาน

ISO 9002:1994 จาก International

Certifications Ltd., Auckland, 

New Zealand (ICL) ในการดำาเนิน

การกรมั่ธรรมั่์ประก่นชีุวิต่ประเภที่

สู่าม่ั่ญ

บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่จำาก่ด

(มั่หาชุน) จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่

แห�งประเที่ศไที่ยั่ ด้วยั่ทุี่นจดที่ะเบ่ยั่น 

1,220 ล้านบาที่ เมืั่�อว่นท่ี่� 25 ก่นยั่ายั่น

2552

 2552

 2522  2543
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รางวัลต่างๆ

ต่่�งแต่�ปี 2554 ถึึงปัจจุบ่น บริษ่ัที่เป็นบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่แห�งแรก

ท่ี่�ได้ร่บการร่บรองระบบคุ่ณภาพมั่าต่รฐาน ISO9001:2008 

จาก International Certifications Ltd., Auckland, 

NewZealand (ICL) ด้านการดำาเนินงานกรมั่ธรรม์ั่สู่าม่ั่ญ 

บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ล Thailand’s Corporate Brand Rising 

Star 2013 ประจำาปี 2556 และรางว่ล “Thailand’s Top 

Corporate Brands” 3 ปีซ้ึ่อน ได้แก�ปี 2558-2560 เป็น

บริษ่ัที่จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่ท่ี่�ม่ั่ม่ั่ลค่�าแบรนด์องค์่กร

สู่่งสุู่ดในหมั่วดธุรกิจประก่นชีุวิต่และประก่นภ่ยั่ จากหล่กสู่่ต่ร

ค่ณะพาณิชุยั่ศาสู่ต่ร์และการบ่ญชีุจฬุาลงกรณ์มั่หาวิที่ยั่าล่ยั่ 

ร�วมั่ก่บต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ลศ่นย์ั่ร่บเร่�องและแก้ไข้ปัญหาให้ก่บผู้่้บริโภค่ด่เด�น

(Call Center) จากสู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การคุ้่มั่ค่รองผู้่บ้ริโภค่

(สู่ค่บ.) 3 ปีซ้ึ่อน ต่ามั่ท่ี่� สู่ค่บ. ได้ม่ั่การจ่ดประกวดในปี 2557-2560 

บริษ่ัที่ได้ร่บการร่บรองมั่าต่รฐานคุ่ณภาพ ISO 22301:2012 

การร่บรองระบบมั่าต่รฐานการบริหารค่วามั่ต่�อเนื�องที่าง

ธุรกิจ (Business Continuity Management Systems 

(BCMS) ต่่�งแต่�ปี 2559 ถึึงปัจจุบ่น จากบริษ่ัที่ Bureau 

Veritas Certification (Thailand) Ltd. โดยั่สู่ถึาบ่นร่บรอง

คุ่ณภาพ United Kingdom Accreditation Service 

(UKAS) ถืึอเป็นมั่าต่รฐานสู่ากลท่ี่�ชุ�วยั่ในการบริหารจ่ดการ

ในสู่ภาวะวิกฤต่ เพ่�อป้องก่นค่วามั่ไมั่�แน�นอน และค่วามั่เสู่่�ยั่ง

ต่�างๆ ท่ี่�อาจเกิดข้้�น ที่ำาให้บริษ่ัที่ม่ั่ระบบการบริหารค่วามั่ต่�อ

เนื�องที่างธุรกิจอยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพ

บริษัท่ี่ได้ร่บรางว่ล บริษัท่ี่ประก่นชีุวติ่ท่ี่�ม่ั่การบริการงานเติ่บโต่

และด่เด�นต่�อเนื�องมั่าโดยั่ต่ลอด จนในปี 2559 บริษ่ัที่ได้ร่บ

รางว่ล “บรษ่ิัที่ประก่นชีุวิต่ท่ี่�ม่ั่การบรหิารด่เด�น อ่นด่บ 1 ประจำา

ปี 2558” จากสู่ำาน่กงานค่ณะกรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การ

ประกอบธุรกิจประก่นภ่ยั่ (ค่ปภ.) 

กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ ค่ว้ารางว่ลบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่ท่ี่�ม่ั่การ

บริหารงานด่เด�นอ่นด่บ 3 ประจำาปี 2561 จาก สู่ำาน่กงานค่ณะ

กรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การประกอบธุรกิจประก่นภ่ยั่

(ค่ปภ.) เพ่�อสู่�งเสู่ริมั่บที่บาที่ข้องอตุ่สู่าหกรรมั่ประก่นภ่ยั่ให้เป็นท่ี่�

เชุ่�อถืึอ ศร่ที่ธา และเป็นท่ี่�ยั่อมั่ร่บข้องประชุาชุน โดยั่สู่ำาน่กงานค่ณะ

กรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การประกอบธรุกิจประก่นภ่ยั่ (ค่ปภ.) ม่ั่

การมั่อบรางว่ลประก่นภ่ยั่ด่เด�นแก�ผู้่้ประกอบการภาค่อตุ่สู่าหกรรมั่

ประก่นภ่ยั่มั่าอยั่�างต่�อเนื�อง และหนึ�งในรางว่ลท่ี่�ม่ั่พ่จารณาเป็นประจำา

ทุี่กปีคื่อรางว่ลบริษ่ัที่ประก่นภ่ยั่ท่ี่�ม่ั่การบริหารงานด่เด�น ซ้ึ่�งค่ร่�งน่�

กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ ค่ว้ารางว่ลบริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่ท่ี่�ม่ั่การบริหาร

งานด่เด�น อ่นด่บ 3 ประจำาปี 2561 โดยั่ม่ั่เกณฑ์์การค่่ดสู่รรจาก

บริษ่ัที่ประก่นภ่ยั่ท่ี่�ม่ั่การบริหารงานอยั่�างมืั่ออาชีุพ ม่ั่ศ่กยั่ภาพ การ

ดำาเนินงาน ม่ั่ฐานะที่างการเงินท่ี่�ม่ั่�นค่ง และม่ั่ธรรมั่าภิบาลเป็นเลิศ
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บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ล “องค์่กรท่ี่�ม่ั่ม่ั่ลค่�าแบรนด์สู่่งสุู่ด” หร่อรางว่ล

“Thailand’s Top Corporate Brand Value” 5 ปีติ่ดต่�อก่น

ต่่�งแต่�ปี 2558-2562 โดยั่ในปีน่�กรุงเที่พประก่นชีุวิต่เป็นองค์่กร

ท่ี่�ม่ั่ม่ั่ลค่�าแบรนด์องค์่กรสู่่งสุู่ด 46,327 ล้านบาที่ในหมั่วดธุรกิจ

ประก่นภ่ยั่และประก่นชีุวิต่ ซ้ึ่�งแสู่ดงถึึงศ่กยั่ภาพ ค่วามั่ม่ั่�นค่งข้อง

องค์่กร และค่วามั่เชุ่�อม่ั่�นท่ี่�ประชุาชุนม่ั่ต่�อกรุงเที่พประก่นชีุวิต่

ในปี 2558 บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ล ESG 100 Company จาก

สู่ถึาบ่นไที่ยั่พ่ฒิน์ ในฐานะองค่์กรท่ี่�ม่ั่ผู้ลดำาเนินงานโดดเด�น

ด้านสิู่�งแวดล้อมั่ สู่่งค่มั่ และธรรมั่าภิบาล (ESG) จำานวน 100 

บริษ่ัที่สู่ำาหร่บรางว่ล ESG 100 เป็นรางว่ลอ่นที่รงเก่ยั่รติ่เป็น

ท่ี่�ยั่อมั่ร่บในท่ี่�วโลก 

บริษ่ัที่ได้ร่บการร่บรองมั่าต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้าน

การบริหารจ่ดการค่วามั่ม่ั่�นค่งปลอดภ่ยั่สู่ารสู่นเที่ศ หร่อ In-

formation Security Management System โดยั่บริษ่ัที่ได้

ร่บการร่บรองต่่�งแต่�ปี 2558 ถึึงปัจจุบ่น จาก บ่โร เวอริท่ี่สู่

บริษ่ัที่ชุ่�นนำาระด่บโลก ท่ี่�ม่ั่ค่วามั่ชุำานาญด้านการต่รวจสู่อบ วิเค่ราะห์

ให้การร่บรองผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ โค่รงสู่ร้าง และระบบการจ่ดการท่ี่�

สู่อดค่ล้องก่บข้้อกำาหนด

บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ลชุมั่เชุยั่องค่์กรโปร�งใสู่ ค่ร่�งท่ี่� 4 ประจำาปี

พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เก่ยั่รติ่ยั่ศ

แห�งการดำาเนินงานด้วยั่หล่กธรรมั่าภิบาล โปร�งใสู่ ม่ั่จริยั่ธรรมั่

และจรรยั่าบรรณในการประกอบธุรกิจจากสู่ำาน่กงานค่ณะ

กรรมั่การป้องก่นและปราบปรามั่การทุี่จริต่แห�งชุาติ่

ในปี 2562 บริษ่ัที่ได้ร่บการร่บรองระบบบริหารงานคุ่ณภาพ

ต่ามั่มั่าต่รฐานสู่ากล ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas 

Certification (Thailand) Ltd. ซ้ึ่�งเป็นบริษ่ัที่ชุ่�นนำาระด่บ

โลก การยั่กระด่บในค่ร่�งน่�เน้นการเพ่�มั่เติ่มั่ล่กษัณะการดำาเนิน

กิจกรรมั่การบริหารต่�างๆ ให้ม่ั่ค่วามั่ชุ่ดเจนและสู่มั่ำ�าเสู่มั่อ

มั่ากข้้�น โดยั่วิเค่ราะห์ปัจจ่ยั่เสู่่�ยั่งท่ี่�จะกระที่บค่วามั่สู่ามั่ารถึใน

การต่อบสู่นองล่กค้่า และผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่ และหาแนวที่างต่อบ

สู่นองค่วามั่ต้่องการด่งกล�าว เพ่�อให้ล่กค้่าและผู้่้ม่ั่สู่�วนได้เสู่่ยั่

เกิดค่วามั่ผู่้กพ่น (Engagement) ต่�อองค์่กรอยั่�างย่ั่�งยืั่น
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ในปี 2562 บริษ่ัที่ได้ร่บรางว่ล “บริษ่ัที่ท่ี่�ให้ค่วามั่คุ้่มั่ค่รอง

ประก่นสุู่ข้ภาพด่ท่ี่�สุู่ดแห�งปี” หร่อ “Company with the 

Best Health Insurance Coverage of the Year” ใน

งานประกาศรางว่ล Emerging Asia Insurance Awards 

2019 จ่ดโดยั่หอการค้่าแห�งประเที่ศอินเด่ยั่ร�วมั่ก่บองค์่กร

พ่นธมิั่ต่ร เพ่�อยั่กยั่�องเชิุดชุ่เก่ยั่รติ่บริษ่ัที่ประก่นในภ่มิั่ภาค่

เอเชีุยั่ ท่ี่�ม่ั่ค่วามั่ค่รอบค่ลุมั่และค่วามั่หลากหลายั่ในร่ปแบบ

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ประก่นสุู่ข้ภาพ รวมั่ถึึงค่วามั่ยั่อดเยั่่�ยั่มั่ข้องการ

บริการและบริการเสู่ริมั่ต่�างๆ ท่ี่�บริษ่ัที่มั่อบให้แก�ผู้่้เอาประก่น 



รางวัลบริษัที่ประกันชีัวิตท่ี่�ม่การบริหารงานด่ำเด่ำน

(Prime Minister’s Insurance Awards)

ลำาดัำบท่ี่� 3 ประจำำาปี 2562 

รางวัลบริษัที่ท่ี่�ไดำ�รับความไว�วางใจำสู่งท่ี่�สุ่ดำแห่งปี

(Most Trusted Brand Award)

จำากงาน Thailand Top Company Awards 2020 

กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ได้ร่บเลือกให้ร่บรางว่ล บริษ่ัที่ประก่นชีุวิต่

ท่ี่�ม่ั่การบริหารงานด่เด�น (Prime Minister’s Insurance 

Awards) ลำาด่บท่ี่� 3 ประจำาปี 2562 จากสู่ำาน่กงานค่ณะ

กรรมั่การกำาก่บและสู่�งเสู่ริมั่การประกอบธุรกิจประก่นภ่ยั่ (ค่ปภ.) 

อ่กค่ร่�งหนึ�ง รางว่ลน่�ได้พ่จารณาต่ามั่หล่กเกณฑ์์อ่นเหมั่าะสู่มั่

ท่ี่�งค่วามั่ม่ั่�นค่งข้องบริษ่ัที่ การพ่ฒินาท่ี่�โดดเด�น ท่ี่�งที่างด้าน

ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ ต่่วแที่นประก่นชีุวิต่ การด่แลผู้่้เอาประก่นภ่ยั่ และ

การพ่ฒินาระบบพ่�นฐานด้านดิจิต่อลเพ่�อต่อบโจที่ยั่์ค่วามั่

ต้่องการผู้่้เอาประก่นภ่ยั่และต่่วแที่นประก่นชีุวิต่ นอกจาก

น่�บริษ่ัที่ย่ั่งดำาเนินงานเพ่�อต่อบแที่นสู่่งค่มั่ข้องเราอยั่�าง

สู่มั่ำ�าเสู่มั่อ เพ่�อค่วามั่สุู่ข้ข้องผู้่้เอาประก่นภ่ยั่และค่นไที่ยั่ทุี่กค่น

ท่ี่�จ่ดข้้�นโดยั่นิต่ยั่สู่าร Business+ ร�วมั่ก่บมั่หาวิที่ยั่าล่ยั่

หอการค้่าไที่ยั่ ภายั่ใต้่แนวคิ่ด “ธุรกิจอ่จฉริยั่ะ เพ่�อสู่่งค่มั่แห�ง

อนาค่ต่” (Smart Businesses for Future Societies) 

ต่อกยั่ำ�าค่วามั่ไว้ใจและค่วามั่เชุ่�อม่ั่�นข้องล่กค้่าทุี่กค่นท่ี่�ม่ั่ต่�อ

กรุงเที่พประก่นชีุวิต่กว�า 69 ปี ข้องการดำาเนินธุรกิจ ไมั่�เพียั่ง

มั่อบค่วามั่ม่ั่�งค่่�งที่างการเงินผู้�านการวางแผู้นการเงินท่ี่�เหมั่าะ

สู่มั่ให้ก่บล่กค้่า แต่�ย่ั่งมั่อบค่วามั่อุ�นใจในทุี่กยั่�างก้าวข้องค่น

ไที่ยั่ และการมุั่�งม่ั่�นพ่ฒินาองค์่กรรอบด้านอยั่�างไมั่�หยุั่ดนิ�ง 

เพ่�อต่อบโจที่ย์ั่ค่วามั่ต้่องการข้องค่นทุี่กกลุ�มั่ได้อยั่�างด่เย่ั่�ยั่มั่ 

พร้อมั่มั่อบสิู่ที่ธิประโยั่ชุน์สู่่งสุู่ดให้แก�ผู้่้ถืึอกรมั่ธรรม์ั่
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รางวัลต่างๆ



กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ได้ร่บรางว่ลน่� เพราะเราเชุ่�อม่ั่�นว�าการท่ี่�

บริษ่ัที่จะก้าวไปข้้างหน้า เราต้่องยืั่นหย่ั่ดและย่ั่�งยืั่นไปพร้อมั่ก่บ

ค่นไที่ยั่ที่กุค่น เราไดด้ำาเนนิกิจการพรอ้มั่การดำาเนนิกิจกรรมั่

เพ่�อสู่่งค่มั่ (CSR) ท่ี่�จ่ดข้้�นภายั่ใต้่แนวคิ่ด “ชีุวิต่ออกแบบได้” 

(Live as You Design) โดยั่สู่อดค่ล้องก่บวิสู่่ยั่ท่ี่ศน์และ

ธุรกิจข้องบรษ่ิัที่ เป้าหมั่ายั่หล่กคื่อการสู่�งเสู่รมิั่ท่ี่กษัะที่างด้าน

การเงินและการวางแผู้นการเงินให้ก่บประชุาชุนกลุ�มั่ต่�าง  ๆในสู่่งค่มั่

ไที่ยั่ รวมั่ถึึงค่นในชุนบที่และผู้่้ท่ี่�ข้าดแค่ลนโอกาสู่ที่างการเงิน 

เพ่�อให้ค่นเหล�าน่�นและค่รอบค่ร่วได้ม่ั่ชีุวิต่ท่ี่�ม่ั่�นค่งและม่ั่ค่วามั่

สุู่ข้ในทุี่กชุ�วงอายุั่ ม่ั่ท่ี่กษัะในการวางแผู้นการเงิน เพราะการเงิน

และการวางแผู้นการเงินม่ั่ค่วามั่สู่ำาค่่ญในการป้องก่น

ผู้ลกระที่บจากเหตุ่การณ์ท่ี่�ค่าดไมั่�ถึึง ต่่วอยั่�างล�าสุู่ดท่ี่�

เห็นได้ชุ่ดคื่อการระบาดข้องไวร่สู่โค่โรนา 2019 หร่อโค่วิด-19

ผู้่้ท่ี่�สู่ามั่ารถึร่บค่วามั่เสู่่�ยั่งจากเหตุ่การณ์น่�ได้ ต้่องคิ่ดถึึง

และหม่ั่�นวางแผู้นสู่ร้างค่วามั่ม่ั่�นค่งที่างการเงิน เราบ�มั่เพาะ

ท่ี่�ปร้กษัาการเงนิมืั่ออาชีุพค่อยั่ให้ค่ำาแนะนำาแก�ล่กค้่าเก่�ยั่วก่บ

แผู้นประก่นภ่ยั่ การลงทุี่นในกองทุี่นรวมั่ และการวางแผู้น

ที่างการเงินอยั่�างม่ั่ประสิู่ที่ธิภาพ รางว่ลด่งกล�าวน่บเป็นเค่ร่�อง

ยืั่นย่ั่นค่วามั่มุั่�งม่ั่�นข้องเราในการลดชุ�องว�างที่างสู่่งค่มั่และ

เศรษัฐกิจ เพ่�อให้ประชุาชุนม่ั่ชีุวิต่ท่ี่�ด่ข้้�น และเพ่�อคุ่ณภาพชีุวิต่

ท่ี่�ด่ในสู่่งค่มั่สู่�วนรวมั่

รางวัล Top Community Care Companies in Asia

จำาก Asia Corporate Excellence & Sustainability 

Awards 2020
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รางวัล Most Innovative Health Product Thailand 

บริษัที่ยอดำเย่�ยมดำ�านนวัตกรรมประกันสุ่ขภาพั

จำากงาน International Finance Awards 2019

ต่อกยั่ำ�าค่วามั่แข็้งแกร�งข้องกรุงเที่พประก่นชีุวิต่ในค่วามั่โดดเด�น

ด้านการพ่ฒินาประก่นสุู่ข้ภาพ รางว่ลน่�ย่ั่งเป็นรางว่ลท่ี่�เชิุดชุ่

เก่ยั่รติ่ให้แก�องค์่กรในภาค่อุต่สู่าหกรรมั่การเงินระด่บสู่ากล 

ท่ี่�ม่ั่การดำาเนินกิจการท่ี่�โดดเด�นและม่ั่คุ่ณค่�าต่�อภาค่การเงิน

ในระด่บโลก จ่ดโดยั่ International Finance Magazine 

นิต่ยั่สู่ารชุ่�นนำาจากประเที่ศอ่งกฤษั ท่ี่�นำาเสู่นอข้้อม่ั่ลบที่วิเค่ราะห์

ต่ลาดการเงินท่ี่�วโลกให้แก�ผู้่้บริหารชุ่�นนำาข้องโลก

บทพิิสููจน์์ความเช่ื่�อม่�น์

และความสูำาเร็็จ

ด้้าน์ปร็ะก่ัน์สุูขภาพิ

 กรุงเที่พัประกันชีัวิตไดำ�รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจำ

จำากเกณฑ์์การพิัจำารณาทัี่�งรูปแบบของผลิตภัณฑ์์ประกัน

สุ่ขภาพัท่ี่�หลากหลาย ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์์ การ

บริการและบริการเส่ริมต่างๆ ท่ี่�บริษัที่มอบให�แก่ผู�เอาประกัน

รวมทัี่�งคุณภาพัของประกันสุ่ขภาพัในดำ�านต่างๆ อาทิี่ ระยะ

เวลาเฉล่�ยในการจัำดำการการเคลมค่าใชั�จ่ำายดำ�านสุ่ขภาพัและ

จำำานวนเงินเฉล่�ยท่ี่�จ่ำายให�ในการเคลมประกันต่ออัตราการ

จัำดำการการเคลมประกนัเส่ร็จำสิ่�นต่อปี เป็นต�น ที่ำาให�เรามั�นใจำ

ว่า แผนคุ�มครองส่ขุภาพัท่ี่�บรษัิที่มุ่งมั�นพััฒนาจำะส่ามารถเข�า

ถึงประชัาชันทุี่กกลุ่ม และช่ัวยเพิั�มโอกาส่ในการรักษาส่่งผล

ให�ประชัาชันม่คุณภาพัชีัวิตท่ี่�ด่ำ ม่ชีัวิตท่ี่�ยืนยาว 2 รางวัล

อันที่รงเก่ยรติเป็นการตอกยำ�าความแข็งแกร่งของกรุงเที่พั

ประกันชีัวิตในความโดำดำเด่ำนดำ�านการพััฒนาประกันสุ่ขภาพั

เพ่ั�อตอบโจำที่ย์ความต�องการของลูกค�าและคุณภาพัการ

บริการท่ี่�ด่ำท่ี่�สุ่ดำ จำนประส่บความส่ำาเร็จำตลอดำหลายปีท่ี่�ผ่านมา
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รางวัลต่างๆ



รางวัล Product Innovation Awards 2020

สุ่ดำยอดำนวัตกรรมสิ่นค�าและบริการแห่งปี 2020 ในกลุ่ม

สิ่นค�าไลฟ์์ส่ไตล ์ประเภที่ประกนัสุ่ขภาพัท่ี่�ตอบโจำที่ยผู์�บริโภค

มากท่ี่�สุ่ดำ กับแผนประกัน “บ่แอลเอ เพัรส่ท่ี่จำ เฮลธ์ุ” จำาก

งาน “Business+ Product Innovation Awards 2020”

ต่อกยั่ำ�าค่วามั่แข็้งแกร�งการพ่ฒินาแนวค่วามั่ค่ดิในการพ่ฒินา

สิู่นค้่าและบริการอยั่�างไมั่�หยุั่ดย่ั่�งเพ่�อให้ต่อบโจที่ย์ั่ผู้่้บริโภค่

อยั่�างค่รอบค่ลุมั่และคุ้่มั่ค่�า ซ้ึ่�งการออกแบบผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ในค่ร่�งน่� 

กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ม่ั่แนวคิ่ดในการคิ่ดค้่นผู้ลิต่ภ่ณฑ์์มั่าจาก

ค่ำาว�า “ค่วามั่คุ้่มั่ค่รองค่รบ จบในท่ี่�เด่ยั่ว” ค่วามั่โดดเด�นข้อง

แบบประก่นน่� คื่อ ค่วามั่ค่รอบค่ลุมั่ท่ี่�หลากหลายั่ รวมั่ถึึง

คุ้่มั่ค่รองด้วยั่วงเงินเอาประก่นภ่ยั่ท่ี่�สู่่ง ค่รอบค่ลุมั่ท่ี่�งการร่กษัา

ท่ี่�วไป โรค่ร้ายั่แรง หร่อแพที่ย์ั่ที่างเลอืก ที่ำาให้ผู้่้เอาประก่นหมั่ด

ก่งวลเร่�องค่�าร่กษัาพยั่าบาลท่ี่�ไมั่�ค่าดคิ่ดได้แน�นอน

2 รางวัลอันที่รงเก่ยรติ

THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020 

และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020

จำากงานประกาศรางวัล

15th EMPLOYER BRANDING AWARDS 

ต่อกยั่ำ�าการเป็นองค์่กรท่ี่�แข็้งแกร�งด้านพ่ฒินาบุค่ลากร

อยั่�างม่ั่คุ่ณภาพพร้อมั่ข่้บเค่ลื�อนองค์่กรสู่่�ค่วามั่ย่ั่�งยืั่น รางว่ล

ท่ี่�ที่างบริษัท่ี่ได้ร่บในค่ร่�งน่�มั่าจากค่วามั่ร�วมั่มืั่อข้องบุค่ลากรทุี่ก

ภาค่สู่�วนข้ององค์่กร ท่ี่�งผู้่้บริหารและพน่กงานท่ี่�ได้ทุี่�มั่เที่แรง

กายั่แรงใจที่ำางาน ชุ�วยั่ก่นสู่ร้างสู่รรค์่สิู่�งท่ี่�ด่ให้ก่บบริษ่ัที่ ต่ลอด

จนการให้ค่วามั่ร�วมั่มืั่อและสู่น่บสู่นุนกิจกรรมั่ต่�างๆ ข้องบริษ่ัที่

ในเร่�องข้องการอบรมั่สู่่มั่มั่นาและพ่ฒินาบุค่ลากร ในด้าน

Business Innovation & Design Thinking รวมั่ถึึง

กิจกรรมั่ต่�างๆ ท่ี่�ที่างบริษ่ัที่จ่ดข้้�นเพ่�อให้บุค่ลากรในองค่์กร

ม่ั่การเรียั่นร้่ ซ้ึ่�งรางว่ลน่�เป็นการแสู่ดงถึึงประสู่ทิี่ธิภาพในการ

บริหารองค์่กรให้สู่อดค่ลอ้งก่บกลยุั่ที่ธ์การบริหารที่ร่พยั่ากร

บุค่ค่ลอยั่�างม่ั่คุ่ณภาพ ค่วามั่มุั่�งม่ั่�นและต่่�งใจในการพ่ฒินา

บุค่ลากรข้องกรุงเที่พประก่นชีุวิต่ ซ้ึ่�งเป็นห่วใจสู่ำาค่่ญในการ

ข่้บเค่ลื�อนองค์่กรให้ไปสู่่�เป้าหมั่ายั่อยั่�างต่�อเนื�อง ไมั่�ว�าจะเป็น

กิจกรรมั่การพ่ฒินาด้านบุค่ลากรให้พร้อมั่ร่บมืั่อก่บการ

เปล่�ยั่นแปลงในต่ลาดข้องธุรกิจประก่นชีุวิต่ และให้องค์่กร

ม่ั่ค่วามั่พร้อมั่จากภายั่ในองค์่กรสู่่�ภายั่นอก ในด้านการให้

บริการล่กค้่าอยั่�างเป็นเลิศ
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โครงส่ร�างองค์กร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บร�หาร

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หาร

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หารฝายขาย

สายงานตัวแทนและ
ท่ีปร�กษา

ทางการเง�น

สายธุรกิจ
และชองทางอ่ืน

สายการขายชองทาง
สถาบันการเง�น สายประกันช�ว�ต

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
สรรหา

และพ�จารณาคา
ตอบแทน

ท่ีปร�กษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบรองประธาน
กรรมการบร�หาร

สายกลยุทธและ
วางแผนธุรกิจ

องคกร

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายการลงทุน สายบัญช�
และการเง�น

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หาร

ฝายการเง�น
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บร�หาร

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หาร

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หารฝายขาย

สายงานตัวแทนและ
ท่ีปร�กษา

ทางการเง�น

สายธุรกิจ
และชองทางอ่ืน

สายการขายชองทาง
สถาบันการเง�น สายประกันช�ว�ต

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
สรรหา

และพ�จารณาคา
ตอบแทน

ท่ีปร�กษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบรองประธาน
กรรมการบร�หาร

สายกลยุทธและ
วางแผนธุรกิจ

องคกร

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายการลงทุน สายบัญช�
และการเง�น

ประธานเจาหนาท่ี
บร�หาร

ฝายการเง�น
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คณะกรรมการ

ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash 

University, Australia

ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, 

Australia

ปริญญาต่ร้ (เก้ย์รติ่นิย์มอันดั้บ 2, 1st division) Economic Statistics, University of Sydney, 

Australia

หลักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทุน รุ่นท้� 5/2550

หลักสิูต่ร Advanced Management Program, รุ่นท้� 113/2538 Harvard Business School

หลักสูิต่ร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท้� 6/2548 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์ 

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 60/2548 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่ร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท้� 4/2546 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

>

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ดำร. ศิริ การเจำริญด่ำ
73 ปี

ประธานกรรมั่การ และกรรมั่การอิสู่ระ

ประธานกรรมั่การลงทุี่น

ประธานกรรมั่การสู่รรหา และพ่จารณาค่�าต่อบแที่น

ประธานกรรมั่การประเมิั่นผู้ลการปฏิิบ่ติ่งาน
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ประส่บการณ์ที่ำางาน
บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

ประธิานกรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการลงทุน  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ และกรรมการสิรรหาพิจารณาคื่าต่อบแทนและกำากับดู้แลกิจการ 

บริษััท อินโด้รามาเวนเจอร์สิ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการบริษััท และประธิานกรรมการบริหาร บริษััท นวเวชี อินเต่อร์ เนชีั�นแนล จำากัด้ (มหาชีน )

ประธิานกรรมการบริษััท และประธิานกรรมการบริหาร บริษััท เคืพ้เอ็น เฮลท์แคืร์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการบริหาร  บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ และกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท สิมิต่ิเวชี จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอสิิระ ประธิานกรรมการต่รวจสิอบ และประธิานกรรมการบรหิารคืวามเสิ้�ย์ง บรษัิัท ไรมอน แลนด้ ์จำากดั้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ กรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่ืาต่อบแทน และประธิานกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท โพสิต์่ พับลิชีชิีง จำากัด้ (มหาชีน)

รองประธิานกรรมการ และประธิานกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท นำ�ามันพืชีไทย์ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ และกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่ืาต่อบแทน บริษััท โทร้เซนไทย์ เอเย์นต์่ซ้ส์ิ จำากัด้(มหาชีน)

กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ รักษัาการกรรมการผู้จัด้การใหญ่ และกรรมการผู้จัด้การใหญ่ ธินาคืารทหารไทย์ จำากัด้ (มหาชีน)

รองประธิานกรรมการ  และประธิานกรรมการบริหาร บริษััท ประสิิทธิิ�พัฒนา จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการต่รวจสิอบ  บริษััท ประสิิทธิิ�พัฒนา จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการสิภัามหาวิทย์าลัย์ผู้ทรงคุืณวุฒิ และประธิานคืณะกรรมการการเงินและทรัพย์์สิิน มหาวิทย์าลัย์สุิโขทัย์ธิรรมาธิิราชี

ประธิานกรรมการ และประธิานกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท ทริสิ เรทต่ิ�ง จำากัด้

คืณะกรรมการจัด้ทำาบันทึกข้อต่กลง และประเมินผลการด้ำาเนินงานรัฐวิสิาหกิจ (ราย์สิาขา) สิำานักงานคืณะกรรมการ

นโย์บาย์รัฐวิสิาหกิจ กระทรวงการคืลัง

กรรมการ กรรมการต่รวจสิอบ กรรมการพิจารณาค่ืาต่อบแทน และประธิานกรรมการสิรรหา บริษััท ทริสิ คือร์ปอเรชัี�น จำากัด้

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชีการเก้�ย์วกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สิำานักงานคืณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชีการ (สิำานักงาน ก.พ.ร.)

กรรมการ กรรมการบริหารคืวามเส้ิ�ย์ง กรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร และกรรมการนโย์บาย์การเงิน ธินาคืารแห่ง

ประเทศไทย์

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

2561

2560

2559

2553

2547

พ.คื.62

ก.พ.61

2559

2557

2557

2543

2543

2550

2545

2545

2542

2561

2559 

2546

2546

2553

2552

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

พ.คื.62

พ.คื.61

ก.คื.61

ก.คื.61

ก.พ.61

เม.ย์.60

2555

2546

2557

2545

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2550

2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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B.Sc., University of Colorado, U.S.A

Advanced Management Program the Wharton School

ปริญญาหลักสิูต่รป้องกันราชีอาณาจักร ภัาคืรัฐร่วมเอกชีน(ปรอ.) รุ่นท้� 6

หลักสิูต่ร Chairman 2000 รุ่นท้� 10/2547

ประกาศน้ย์บัต่รหลักสิูต่ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้� 16/2545

>

> 

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

คุณชััย โส่ภณพันิชั
76 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การสู่รรหาและพิจารณาค่�าต่อบแที่น
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ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการ กรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท ไฟน์ เม็ททัล เทคืโนโลย์้สิ์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสิรรหาและกำาหนด้ค่ืาต่อบแทน บริษััท ไทย์รับประกันภััย์ต่่อ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท จรุงไทย์ไวร์แอนด้์เคืเบิ�ล จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท โรงพย์าบาลบำารุงราษัฎร์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท ไทย์รับประกันภััย์ต่่อ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการและประธิานคืณะผู้บริหาร บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำากัด้ (มหาชีน)

รองประธิานกรรมการ บริษััท ไทย์รับประกันภััย์ต่่อ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการผู้อำานวย์การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน) 

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ คืณะกรรมการการเงินและทรัพย์์สิิน มหาวิทย์าลัย์แม่ฟ้าหลวง

ประธิานกรรมการบริหาร หอศิลป์สิมเด็้จพระนางเจ้าสิิริกิติ่�พระบรมราชิีน้นาถื

กรรมการ มูลนิธิิอาสิารักษัาดิ้นแด้น ในพระบรมราชิีนูปถัืมภ์ั

กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries

กรรมการ มูลนิธิิ 100 ปี สิมเด็้จพระศร้นคืรินทร์

กรรมการ สิภัามหาวิทย์าลัย์แม่ฟ้าหลวงประเภัทผู้ทรงคุืณวุฒิ

กรรมการ คืณะกรรมการส่ิงเสิริมกิจการสิภัา มหาวิทย์าลัย์แม่ฟ้าหลวง

กรรมการ PT Asian International Investindo

กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.

กรรมการ มูลนิธิิคืณะแพทย์ศาสิต่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

ประธิานกรรมการ มูลนิธิิกรุงเทพประกันภััย์

ประธิานกรรมการ มูลนิธิิโรงพย์าบาลบำารุงราษัฎร์

กรรมการ คืณะกรรมการการเงินและทรัพย์์สิิน

กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.

รองประธิานกรรมการบริหาร หอศิลป์สิมเด็้จพระนางเจ้าสิิริกิติ่�พระบรมราชิีน้นาถื

ประธิานสิภัาธุิรกิจประกันภััย์ไทย์

Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore

Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta

นาย์กสิมาคืม สิมาคืมประกันวินาศภััย์ไทย์

นาย์กสิมาคืม สิมาคืมประกันวินาศภััย์ไทย์

นาย์กสิมาคืม สิมาคืมประกันวินาศภััย์ไทย์

กรรมการ สิมาคืมประกันวินาศภััย์ไทย์

President, The East Asian Insurance Congress

21,810,328 หุ้น (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คิืด้เป็นร้อย์ละ 1.2770 ของจำานวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเส้ิย์งทั�งหมด้

- ไม่ม้การถืือหุ้นทางอ้อม -

สิ.คื. 63

พ.ย์. 61

พ.ย์. 61

พ.ย์. 61

ก.ย์. 61

สิ.คื. 61

2559

2553

2534

2519

2511

2511

พ.คื. 61

2560

2556

2555

2552

2551

2546

2541

2541

2540

2537

2523

2558

2552

2551

2549

2548

2513

2531

2530

2540 – 2542, 2542 – 2544

2527 – 2529, 2532 – 2534

2527 – 2529, 2547 - 2549

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

มิ.ย์. 60

2558

2558

2552

2558

2518

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

17 พ.คื. 61

2558

2559

2551

2550

2550

2535

2532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท บริหารธิรุกิจ University of Arkansas, USA

ปริญญาต่ร้ Southern Arkansas University, USA

ปริญญาด้ษุัฎ้บัณฑิิต่กิต่ติ่มศกัดิ้� บริหารธุิรกิจ มหาวิทย์าลยั์ขอนแก่น

ปริญญาด้ษุัฎ้บัณฑิิต่กิต่ติ่มศกัดิ้� บริหารธุิรกิจ มหาวิทย์าลยั์เทคืโนโลย้์ราชีมงคืล ธิญับรุ้

ปริญญาด้ษุัฎ้บัณฑิิต่กิต่ติ่มศกัดิ้� บริหารธุิรกิจ มหาวิทย์าลยั์เทคืโนโลย้์ราชีมงคืล สิวุรรณภูัมิ

ปริญญาด้ษุัฎ้บัณฑิิต่กิต่ติ่มศกัดิ้� บริหารธุิรกิจ มหาวิทย์าลยั์ราชีภัฏัิ มหาสิารคืาม

หลักสูิต่รการป้องกันราชีอาณาจักรภัาคืรฐัร่วมเอกชีนวิทย์าลยั์ป้องกนัราชีอาณาจักร ปรอ. 366

หลกัสูิต่รการเมืองการปกคืรองในระบอบประชีาธิิปไต่ย์สิำาหรบันกับริหารระด้บัสูิง รุ่นท้� 5 สิถืาบนั

พระปกเกล้า

หลักสูิต่รผู้บริหารระดั้บสูิง สิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทนุ รุ่นท้� 6

หลักสูิต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 98/2551 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนักรรมการ

บริษััทไทย์

หลกัสูิต่ร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนั

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสูิต่รการวิเคืราะห์และการแก้ปัญหาธุิรกิจ จาก East-West Center, University of Hawaii, USA

หลักสูิต่รการบริหารชัี�นสูิง จาก Harvard University, USA

หลกัสูิต่รการบริหารชัี�นสูิง จาก Kellogg- Northwestern University, USA

>

> 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายสุ่นที่ร อรุณานนที่์ชััย
79 ปี

กรรมั่การอิสู่ระ

ประธานกรรมั่การต่รวจสู่อบ

กรรมั่การประเมิั่นผู้ลการปฏิิบ่ติ่งาน
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ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ และประธิานกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

รองประธิานกรรมการอาวุโสิ บริษััท เคืรือเจริญโภัคืภัณัฑ์ิ จำากัด้

กรรมการสิภัามหาวิทย์าลัย์ผู้ทรงคืุณวุฒิ มหาวิทย์าลัย์ขอนแก่น

กรรมการสิภัาสิถืาบันผู้ทรงคืุณวุฒิ สิถืาบันพระปกเกล้า

ประธิานกรรมการ บริษััท ราชีบุร้ เอทานอล จำากัด้

ประธิานกรรมการ บริษััท เบิกไพรโคืเจนเนอเรชีั�น จำากัด้

ประธิานกรรมาการ บริษััท ทิพมาศ จำากัด้

ประธิานกรรมการ บริษััท เอ็สิ แอนด้์ เอ เอ็นเต่อร์ไพรสิ์ จำากัด้

กรรมการผู้จัด้การใหญ่ และประธิานคืณะผู้บริหาร บริษััท ซ้.พ้. แลนด้์ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการ บริษััท นำ�าต่าลราชีบุร้ จำากัด้

รองประธิานกรรมการ บริษััท เคืรือเจริญโภัคืภััณฑิ์ จำากัด้

ประธิานกรรมการ บริษััท เอก-ชีัย์ ด้ิสิทริบิวชีั�น ซิสิเทม จำากัด้

ต่.คื. 60

2550

2519

2560

2558

2558

2547

2531

2528

2547

2541

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2549

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2560

2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,079,200 หุ้น (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คิืด้เป็นร้อย์ละ 0.0632 ของจำานวนหุ้นท้�ม้สิิทธิิออกเส้ิย์งทั�งหมด้

- ไม่ม้การถืือหุน้ทางอ้อม-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท พฒันาการเศรษัฐกิจมหาบัณฑิิต่ สิถืาบนับณัฑิิต่พฒันบริหารศาสิต่ร์

ปริญญาต่ร้ พาณิชีย์ศาสิต่ร์บณัฑิิต่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทย์าลยั์

หลักสูิต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 26/2546 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนักรรมการ

บริษััทไทย์

ประกาศน้ย์บตั่รหลกัสูิต่รนกับริหารระดั้บสูิง รุ่นท้� 34 สิถืาบันพฒันาข้าราชีการ

ปริญญาบัต่ร วิทย์าลยั์ป้องกนัราชีอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท้� 17/2546 สิถืาบันป้องกนัราชีอาณาจกัร

หลักสูิต่รผู้บริหารระดั้บสูิง สิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทนุ รุ่นท้� 7

ประกาศน้ย์บตั่รวิทย์าการประกันภัยั์ระด้บัสูิง รุ่นท้� 1/2554 สิถืาบันวิทย์าการประกันภัยั์ระด้บัสูิง

>

> 

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางคมคาย ธุูส่รานนที่์
69 ปี

กรรมั่การอิสู่ระ

ประธานกรรมั่การบริหาร

ประธานกรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่ 

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

กรรมั่การประเมิั่นผู้ลการปฏิิบ่ติ่งาน
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ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการอิสิระ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ กรรมการต่รวจสิอบ กรรมการสิรรหาและกำาหนด้คื่าต่อบแทน และประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

บริษััท ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ บริษััท ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และรักษัาการกรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ท้�ปรึกษัากรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

รองเลขาธิิการ สิำานักงานคืณะกรรมการกำากับและส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกิจประกันภัยั์ (คืปภั.)

รองอธิิบด้้กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์

ผู้เชี้�ย์วชีาญพิเศษัด้้านการประกันชี้วิต่ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์

ผู้อำานวย์การกองนโย์บาย์และสิารสินเทศ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์

ผู้อำานวย์การสิำานักนาย์ทะเบ้ย์นคืุ้มคืรองผู้ประสิบภััย์จากรถื กรมการประกันภััย์

เลขานุการกรม กรมการประกันภััย์

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงและทางอ้อม – (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

1 ม้.คื. 62

พ.คื. 61

ต่.คื. 60

เม.ย์. 57

เม.ย์. 56

พ.ย์. 59

ก.คื. 59

ก.คื. 59

เม.ย์. 57

ม.คื. 56

2551

2546

2543

2539

2538

2536

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ก.พ. 60 

มิ.ย์. 59

เม.ย์. 57

2554

2551

2546

2543

2539

2538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาต่ร้ สิาขารัฐศาสิต่ร์ มหาวิทย์าลัย์รามคืำาแหง

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท้� 101/2551 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนั

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่ร Audit Certification Program (ACP) รุ่นท้� 21/2550 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

>

> 

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

คุณประพัันธ์ุ  อัศวอารี
63 ปี

กรรมั่การอิสู่ระ

ประธานกรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

กรรมั่การต่รวจสู่อบ

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการอิสิระ และประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท จัด้การและพัฒนาทรัพย์ากรนำ�าภัาคืต่ะวันออก จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท บ้ซ้ อันด้ามนั จำากดั้

กรรมการ บริษััท บ้ซ้ กอล์ฟ ร้สิอร์ท เมเนจเม้นท์ จำากัด้

กรรมการ บริษััท บลูแคืนย์อน โฮลดิ้�งส์ิ (ไทย์แลนด์้) จำากัด้

กรรมการ บริษััท บลูแคืนย์อน พรอพเพอร์ท้� จำากัด้

กรรมการ บริษััท บลูแคืนย์อน ด้้เวลลอปเมนท์ จำากัด้

กรรมการ บริษััท แคืนย์อน แคืปปิต่อล จำากัด้

กรรมการ บริษััท ล้กาซ้ ร้ซอสิเซสิ (ประเทศไทย์) จำากัด้

กรรมการ บริษััท มิวเร็กซ์ จำากัด้

กรรมการ บริษััท ปลวกแด้งอ้สิเทอร์นเอสิเต่ท จำากัด้

กรรมการบริหารสิมาคืม, กรรมการสิมาคืม, กรรมการพัฒนาข้ด้คืวามสิามารถืในการแข่งขัน สิมาคืมบริษััทจด้ทะเบ้ย์นไทย์

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

2559

2557

2557

2550

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2552

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2559

2556

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เม.ย์. 56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์เกษัต่รศาสิต่ร์

ปริญญาโท สิังคืมวิทย์ามหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

ปริญญาต่ร้ ศิลปศาสิต่ร์บัณฑิิต่ (สิถืิต่ิ) มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

ปริญญาบัต่ร วิทย์าลัย์ป้องกันราชีอาณาจักร รุ่นท้� 24/2554 สิถืาบันป้องกันราชีอาณาจักร

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 181/2556 สิมาคืมสิ่งสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

ประกาศน้ย์บัต่รนักบริหารระด้ับสิูง รุ่นท้� 45/2545 สิถืาบันพัฒนาข้าราชีการพลเรือน

ประกาศน้ย์บัต่รหลักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทุน (วต่ท.) รุ่น 19/2558

ประกาศนย้์บัต่รวิทย์าการประกันภัยั์ระดั้บสิงู รุ่นท้� 1/2554 สิถืาบันวิทย์าการประกันภัยั์ระดั้บสิงู

หลักสิูต่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 38/2563 สิมาคืมสิ่งสิริม

สิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

>

>

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางส่าววราวรรณ  เวชัชัสั่ส่ถ์
62 ปี

กรรมั่การอิสู่ระ

กรรมั่การต่รวจสู่อบ

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการอิสิระและกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

รองเลขาธิิการ ด้้านต่รวจสิอบ สิำานักงานคืณะกรรมการกำากับและสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์

รองเลขาธิิการ ด้้านกำากับ สิำานักงานคืณะกรรมการกำากับและสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์

ผู้ช่ีวย์เลขาธิิการ สิาย์กำากับผลิต่ภัณัฑ์ิและบคุืลากรประกันภัยั์ สิำานกังานคืณะกรรมการกำากับและส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกิจประกันภัยั์ 

ผู้อำานวย์การกองสิ่งเสิริมการประกันภััย์และสิารสินเทศ กรมการประกันภััย์ กระทรวงพาณิชีย์์

ท้�ปรึกษัาคืณะกรรมการพัฒนามาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 17 เร่อง สัิญญาประกนัภัยั์ (IFRS17)

ประธิานคืณะกรรมการจัด้ทำามาต่รฐานโคืรงสิร้างข้อมูล และมาต่รฐานการแลกเปล้�ย์น

ประธิานคืณะกรรมการพัฒนาและปรบัปรงุการให้คืวามเห็นชีอบอัต่ราเบ้�ย์ประกันช้ีวิต่ กรมธิรรม์ประกันช้ีวิต่

และสิญัญาแนบท้าย์

ประธิานคืณะกรรมการบริหารคืวามเส้ิ�ย์งและการด้ำารงเงินกองทุนต่ามระด้บัคืวามเส้ิ�ย์ง (RBC)

ประธิานคืณะกรรมการแนวทางการเข้าร่วมโคืรงการทด้สิอบนวตั่กรรมท้�นำาเทคืโนโลย้์มาสินบัสินนุ ให้บริการสิำาหรบัธิรุกิจประกนัภัยั์ 

(Insurance Regulatory Sandbox)

คืณะกรรมการร่วมภัาคืรัฐและเอกชีน เพ่อกำาหนด้นโย์บาย์พัฒนาธิุรกิจประกันภััย์ผ่านมาต่รการภัาษั้

ประธิานคืณะทำางานจัด้ทำาต่ารางมรณะไทย์ 2560

คืณะทำางานร่วม 3 Regulators Steering Committee

คืณะกรรมการพัฒนาต่ลาด้ทุนไทย์

- ไม่ม้ทั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

ก.คื. 63

พ.คื. 62

2554

2550

2545

พ.คื. 62

พ.คื. 62

2560

2554

2560

2556

2558

2556

2554

ปัจจุบัน

ธิ.คื. 62

เม.ย์. 62

2553

2549

ธิ.คื. 62

ธิ.คื. 62

เม.ย์. 62

เม.ย์. 62

2562

2561

2560

2558

2556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท เศรษัฐศาสิต่ร์และคืวามสิัมพันธิ์ระหว่างประเทศJohns Hopkins University

ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์ Upper Second Class Honors, University College London

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 142/2554 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 29/2561 สิมาคืมสิ่งเสิริม

สิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

Fellow, Life Management Institute, LOMA

>

> 

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายโชัน โส่ภณพันิชั
46 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การลงทุี่น

รองประธานกรรมั่การบริหาร

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง
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ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง กรรมการลงทุน และรักษัาการผู้บริหารสิาย์กลย์ุทธิ์และวางแผนธิุรกิจองคื์กร

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ และรองประธิานกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ ฝ่าย์การต่ลาด้สิถืาบันการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

Senior Dealer, Foreign Exchange Department ธินาคืารกรุงเทพ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท เวลานาใต้่ เรสิซิเด้นเซสิ (วิลล่า) จำากดั้

กรรมการ บริษััทหลกัทรพัย์์จดั้การกองทนุรวม บวัหลวง จำากดั้          

กรรมการ บริษััท จนู-จลูาย์ จำากดั้

กรรมการ บริษััท สิิริเด้ชีา จำากดั้

กรรมการ บริษััท ศร้ร่วมใจ หนองปรือ จำากดั้

กรรมการ บริษััท ศร้พัฒนา โป่ง จำากดั้

กรรมการ บริษััท เด้อะ ลินเนย้์จ จำากดั้

กรรมการ และกรรมการต่รวจสิอบ บริษััท ไทย์ศร้ประกันภัยั์ จำากดั้

กรรมการ บริษััท บางกอก บท้เ้อ็มย์ ูจำากดั้

กรรมการ บริษััท บางกอก มิต่ซบูชิี ิย์เูอฟเจ ลส้ิ จำากดั้

กรรมการ บริษััท เย็์นใจ จำากดั้

กรรมการ บริษััท เวลา ชีะอำา เรสิซิเด้นเซสิ จำากดั้

กรรมการ บริษััท ไอเด้ย้์ส์ิ 1606 จำากดั้

กรรมการ บริษััท วัฒนเชิีด้ชี ูจำากดั้

กรรมการ บริษััท เพลเชีอร์ ออฟ ลิฟวิ�ง จำากดั้

ประธิานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.

Innovative Finance Consultant, UNICEF

กรรมการ สิมาคืมนักวางแผนการเงินไทย์

กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.

กรรมการ และกรรมการบริหาร สิมาคืมประกันชีว้ติ่ไทย์

กรรมการ บริษััทหลกัทรัพย์์จดั้การกองทนุรวม บวัหลวง จำากดั้           

Director, International Business บรษัิัท กร้นสิปอต่ จำากดั้

Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

185,000 หุน้ (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.0108 ของจำานวนหุ้นท้�มสิ้ิทธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

- ไม่มก้ารถืือหุน้ทางอ้อม -

ก.พ. 63

ธิ.คื. 60

2556

2554

2554

สิ.คื. 53

ก.ย์. 51

2541

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

2560

2556

2551

2545

2539

2561

2560

2555

2555

2554

2554

2543

2540

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ก.คื. 59

ก.คื. 59

ก.คื. 59

ธิ.คื. 53

สิ.คื. 53

2543

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2563

2561

2559

2558

2559

2559

2551

2541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 256354

ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma State University, USA 

ปริญญาต่ร้เศรษัฐศาสิต่ร์บัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์รามคืำาแหง

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท้� 270/2562 สิมาคืมส่ิงเสิรมิสิถืาบนั

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูงสิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทุน รุ่นท้� 28 (วต่ท.28) วิทย์าการต่ลาด้ทุน

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ม.ล. จำิรเศรษฐ ศุขส่วัส่ดำิ�
64 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การบริหาร

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

กรรมั่การผู้่้จ่ดการใหญ�และประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง และกรรมการผู้จัด้การใหญ่และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

อปุนาย์กฝ่าย์วิชีาการ สิมาคืมประกันชีว้ติ่ไทย์

กรรมการ บริษััท เนชัี�นแนลด้จิทิลัไอด้ ้จำากดั้

อปุนาย์กฝ่าย์บรหิาร สิมาคืมประกันชีว้ติ่ไทย์

ท้�ปรึกษัากรรมการผู้จัด้การใหญ่ บริษััท เมืองไทย์ประกันชีว้ติ่ จำากดั้ (มหาชีน)

อปุนาย์กฝ่าย์วชิีาการ สิมาคืมประกันชีว้ติ่ไทย์

ประธิานเจ้าหน้าท้�ฝ่าย์กจิการภัาย์นอก บรษัิัท เอไอเอ จำากดั้

ประธิานเจ้าหน้าท้�ฝ่าย์ปฏิบัิต่กิาร บริษััท เอไอเอ จำากดั้

อปุนาย์กฝ่าย์การต่ลาด้ สิมาคืมประกันชีว้ติ่ไทย์

รองกรรมการผูจั้ด้การอาวุโสิฝ่าย์ตั่วแทน บริษััท เอไอเอ จำากดั้

VP, Bangkok Agency / Agency Administration บริษััท เอไอเอ จำากดั้

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

สิ.คื. 61

สิ.คื. 61

สิ.คื. 63

มิ.ย์. 62

สิ.คื. 61

สิ.คื. 60

สิ.คื. 59

2559

2555

สิ.คื. 55

2554

2550

ปัจจุบัน

ก.พ. 63

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ก.คื. 63

ก.คื. 61

ก.คื. 61

2560

2559

ก.คื. 59

2555

2554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท MBA (Finance) สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร์

ปริญญาต่ร้ Economics, Barnard College, Columbia University, USA

หลักสิูต่รผู้บริหารระด้ับสิูง สิถืาบันวิทย์าการต่ลาด้ทุน (หลักสิูต่ร วต่ท.) รุ่นท้� 17/2556

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท้� 176/2556 สิมาคืมส่ิงเสิรมิสิถืาบนั

กรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่ร Ultra-Wealth สิมาคืมเศรษัฐศาสิต่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

หลักสูิต่รการบริหารการท่องเท้�ย์วสิำาหรับผู้บริหารระสูิง (กทสิ) รุ่น 2 การท่องเท้�ย์วแห่ง

ประเทศไทย์

หลักสิูต่ร ทูต่สิุขภัาพ ประจำาปีการศึกษัา 2561-2562 ราชีวิทย์าลัย์จุฬาภัรณ์

หลักสิูต่รวิทย์าการจัด้การสิำาหรับนักบริหารระด้ับสูิง (วบสิ) รุ่นท้� 3 สิถืาบันบัณฑิิต่

พัฒนบริหารศาสิต่ร์

>

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางส่าวิตร่ รมยะรูป
59 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การบริหาร

กรรมั่การลงทีุ่น

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหาร บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการผู้จัด้การ บริษััท ริเวอร์ไซด์้ การ์เด้้น มาร้น่า จำากดั้

กรรมการ บริษััท ซิต้่�เร้ย์ลต่้� จำากดั้

กรรมการ บริษััท เอเซ้ย์ อินด้สัิเต่ร้ย์ลพาร์คื จำากดั้

กรรมการ บริษััท เอเซ้ย์เสิริมกจิ จำากดั้

- ไม่มก้ารถืือหุน้ทางต่รง - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

การถืือหุน้ทางอ้อม 213,240 หุ้น (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.0125 ของจำานวนหุ้นท้�มสิ้ิทธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

(จำานวนหุ้นลด้ลง 20,000 หุ้น จากวันท้� 30 สิิงหาคืม 2562)

พ.คื. 60

2546

2542

2551

2552

2552

2542

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร์

ปริญญาต่ร้ คืณะพาณิชีย์ศาสิต่ร์และการบัญชี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 80/2549 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

หลกัสิตู่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท้� 32/2562 สิมาคืมสิ่งเสิริม

สิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์

>

> 

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางประไพัวรรณ ลิมที่รง
53 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการต่รวจสิอบ บริษััท กร้นสิปอต่ จำากดั้

กรรมการ บริษััท กร้นสิปอต่ จำากดั้

กรรมการ บริษััท เอ็น แอล แอสิเซ็ท จำากดั้

กรรมการ บริษััท เอ็น แอล เรสิซิเด้้นซ์ จำากดั้ 

31,376,000 หุน้ (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 1.8375 ของจำานวนหุ้นท้�มสิ้ิทธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

การถืือหุน้ทางอ้อมจำานวน 2,000,000 หุ้น (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.1171 ของจำานวนหุ้นท้�มสิ้ิทธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

2563

2548

2561

2550

2547

2534

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ Stanford University สิหรัฐอเมริกา

ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์ University of Cambridge อังกฤษั

Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and 

Research, USA

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท้� 269/2562 สิมาคืมส่ิงเสิรมิสิถืาบนั

กรรมการบริษััทไทย์

>

> 

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางส่าวชัลลดำา โส่ภณพันิชั
40 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การลงทุี่น

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง 

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่การลงทุี่น

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การลงทุน

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์กลย์ุทธิ์และวางแผนธิุรกิจองคื์กร

ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์ลงทุนต่ราสิารทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ท้�ปรึกษัาด้้านวางแผนกลยุ์ทธ์ิองค์ืกร บริษััท กร้นสิปอต่ จำากัด้

ท้�ปรึกษัารองนาย์กรัฐมนต่ร้ ด้้านโคืรงการและแผนงาน สิำานกันาย์กรัฐมนต่ร้           

ท้�ปรึกษัาด้้านกลยุ์ทธ์ิ The Boston Consulting Group

เศรษัฐกร สิำานักนโย์บาย์เศรษัฐกิจมหภัาคืและระหว่างประเทศ สิำานกังานเศรษัฐกิจการคืลงั กระทรวงการคืลัง

110,000 หุน้ (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563) 

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.0064 ของจำานวนหุ้นท้�มสิ้ิทธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

- ไม่มก้ารถืือหุน้ทางอ้อม -

ก.พ. 63

พ.คื. 62

ธิ.คื. 60

มิ.ย์. 63

ม้.คื. 61

2554

2553

2552

2549 

2545

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

พ.คื. 63

ธิ.คื. 63

2553

2552

2551

2547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่
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ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สิหรัฐอเมริกา

ปริญญาต่ร้นิต่ิศาสิต่ร์บัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

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 

หลักสูิต่ร Director Certification Program (DCP) รุ่นท้� 90/2550 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

>

> 

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายเวทิี่ศ อัศวมังคละ
51 ปี

กรรมั่การ

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ธินาคืารกรุงเทพ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ ผู้จัด้การสิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล

รองผู้จัด้การอาวุโสิ ผู้จัด้การสิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล

รองผู้จัด้การอาวุโสิ บริหารแรงงานสิัมพันธิ์ สิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล

รองผู้จัด้การอาวุโสิ ปฏิิบัต่ิการทรัพย์ากรบุคืคืล สิาย์ทรัพย์ากรบุคืคืล

รองผู้จัด้การอาวุโสิ วิเทศนิต่ิ ฝ่าย์ผู้จัด้การใหญ่

ผู้จัด้การ วิเทศนิต่ิ ฝ่าย์ผู้จัด้การใหญ่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การ วิเทศนิต่ิ ฝ่าย์ผู้จัด้การใหญ่

นิต่ิกร สิำานักงานกฎหมาย์ บริษััท ปูนซ้เมนต่์ไทย์ จำากัด้ (มหาชีน)

เม.ย์. 61

2554

2541

2534

- ไม่ม ้-

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2552

2537

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
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ปริญญาต่ร้ กฎหมาย์ University of Tokyo ประเทศญ้�ปุ่น>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายคาซุุยูกิ  ไซุโกะ
56 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การสู่รรหาและพ่จารณาค่�าต่อบแที่น

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

Director and Member of the Nominating and Remuneration Committee Bangkok Life Assurance PCL.

Managing Executive Officer

Regional CEO for Asia Pacific

Head of India

Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd

Executive Officer, General Manager – Global Business Planning Dept.

Executive Officer, General Manager - Personnel Dept. and HR Development Dept.

General Manager - Ota Branch

General Manager - Secretarial /Public Affairs Dept.

General Manager - Product Planning / Business Process and Information Systems Planning

Deputy Chief Representative, New York Rep. Office

Deputy Chief Representative, London Rep. Office

Joined Nippon Life Insurance Company

พ.คื. 63

2563

2561

2559

2556

2554

2552

2545

2544

2541

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2563

2562

2559

2556

2553

2546

2545

2541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
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ปริญญาต่ร้ นิต่ิศาสิต่ร์บัณฑิิต่ Doshisha University ประเทศญ้�ปุ่น>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายโคจิำ อิชิับะ
50 ปี

กรรมั่การ

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)

Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)

General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company

Commissioner, PT Sequis (Indonesia)

General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company

Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)

Deputy General Manager, International Planning & Operations Department 

เม.ย์. 61

2562

2562

2561

2558

2558

2554

2549

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2561

2558

2554

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
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ปริญญาต่ร้ พาณิชีย์ศาสิต่ร์ Doshisha University ประเทศญ้�ปุ่น>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายยูอิชัิ ฮอนดำ�า
49 ปี

กรรมั่การ

กรรมั่การบริหาร

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

กรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ประส่บการณ์ที่ำางาน

หน่วยงานอื�นๆ

การถือหุ�นในบริษัที่

กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์ง และกรรมการกำากบัด้แูลกจิการท้�ด้ ้บรษัิัท กรงุเทพประกนัชีว้ติ่ จำากดั้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการสิรรหาและพิจารณาค่ืาต่อบแทน บรษัิัท กรุงเทพประกันชีว้ติ่ จำากดั้ (มหาชีน)

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset Management Corporation

2559

2558

2559

2558

2552

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

พ.คื. 61

2559

2558

-

-

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
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ท่ี่�ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเดำชัา ตุลานันท์ี่ นายปานศักดิำ� พัฤกษากิจำ
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ปริญญาโท เศรษัฐศาสิต่ร์มหาบัณฑิิต่ Western Michigan University สิหรัฐอเมริกา 

ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์ (บริหารธิุรกิจ) มหาวิทย์าลัย์เกษัต่รศาสิต่ร์

Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research, USA

Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board, USA

Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA

หลักสิูต่ร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท้� 198/2557 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

หลกัสิตู่ร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท้�19/2549 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนักรรมการบรษัิัทไทย์

หลักสิูต่ร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท้� 64/2549 สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

หลกัสิตู่ร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นท้� 4/2548 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบนักรรมการบริษััทไทย์

หลักสิูต่ร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท้� 2/2544 สิมาคืมส่ิงเสิริมสิถืาบัน

กรรมการบริษััทไทย์

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายเส่นาะ  ธุรรมพิัพััฒนกุล
57 ปี

รองผู้่้จ่ดการใหญ� และประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารฝ่่ายั่การเงิน

เลข้านุการบริษ่ัที่

กรรมั่การลงทุี่น

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

กรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ประส่บการณ์ที่ำางาน

รองผู้จัด้การใหญ่ และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่อาวุโสิ สิาย์การลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การลงทุน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

มิ.ย์ 2561

2556

2550

ธิ.คื. 63

พ.คื. 61

2555

-

-

-

บริษ่ัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยั่นในต่ลาดหล่กที่ร่พย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่

การถือหุ�นในบริษัที่

100,000 หุน้ (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.0059 ของจำานวนหุ้นท้�ม้สิทิธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

การถืือหุน้ทางอ้อมจำานวน 14,000 หุ้น (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

คืดิ้เป็นร้อย์ละ 0.0008 ของจำานวนหุ้นท้�ม้สิทิธิอิอกเส้ิย์งทั�งหมด้

คณะผู�บริหาร
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ปริญญาโท บริหารธิุรกิจสิำาหรับผู้บริหาร สิถืาบันบัณฑิิต่บริหารธิุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทย์าลัย์

ปริญญาต่ร้ วิทย์าศาสิต่รบัณฑิิต่ Michigan State University, USA

ALMI : Associate, Life  Management Institute

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายอนุชัา ภิงคารวัฒน์
58 ปี

กรรมั่การกำาก่บด่แลกิจการท่ี่�ด่

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่งานต่่วแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์งานต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาทางการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้

เจ้าของแฟรนไชีสิ์ บริษััท ซับเวย์์ อันลิ�งคื์ จำากัด้

รองกรรมการผู้จัด้การใหญ่ สิาย์งานบริหารต่ัวแทน บริษััท อลิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ประธิานเจ้าหน้าท้�สิาย์งานพัฒนาธิุรกิจ บริษััท วินน์ อินเต่อร์เนชีั�นแนล โบรคืเกอร์ จำากัด้

Director of Accidental & Health บริษััท เอไอเอ จำากัด้

Director of Agency BKK Zone C, บริษััท เอไอเอ จำากัด้

Head of Financial Planner, บริษััท เอไอเอ จำากัด้

พ.ย์. 61

สิ.คื. 62

2562

2552

2558

2557

2555

2549

2547

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2559

2558

2557

2555

2549

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)
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- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

ปริญญาต่ร้ บัญชี้บัณฑิิต่(เก้ย์รต่ินิย์ม อันด้ับ 1) มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

ปริญญาต่ร้ เศรษัฐศาสิต่ร์บัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์รามคืำาแหง

ผู้สิอบบัญชี้รับอนุญาต่

Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA

คืุณวุฒิวิชีาชี้พท้�ปรึกษัาทางการเงิน AFPT
TM

ประกาศนย้์บัต่รวิทย์าการประกันภัยั์ระดั้บสิงู รุ่นท้� 4/2557 สิถืาบันวิทย์าการประกันภัยั์ระดั้บสิงู

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางส่าวจำารุวรรณ ลิ�มคุณธุรรมโม
41 ปี

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่บ่ญชีุและการเงิน 

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์บัญชี้และการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ สิาย์บัญชี้และการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้จัด้การฝ่าย์ต่รวจสิอบ บริษััท สิำานักงาน อ้วาย์ จำากัด้

1 ม.คื. 62

2557

2555

2555

2545

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

31 ธิ.คื 61

2555

-

-

-

-

-
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- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

ปริญญาโท สิาขาเศรษัฐศาสิต่ร์และการพัฒนามหาบัณฑิิต่ University College London 

ประเทศอังกฤษั

ปริญญาโท สิาขาเทคืโนโลย์้สิารสินเทศมหาบัณฑิิต่ University of Warwick ประเทศอังกฤษั

ปริญญาต่ร้ สิาขาเทคืโนโลย์้สิารสินเทศ มหาวิทย์าลัย์อัสิสิัมชีัญ

วุฒิบัต่ร สิาขาเศรษัฐศาสิต่ร์ University of Warwick ประเทศอังกฤษั

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นายอภิพังศ์ พังศ์เส่าวภาคย์
40 ปี

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่ธุรกิจและชุ�องที่างอื�น

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ธิุรกิจและชี่องทางอ่น บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผูอ้ำานวย์การอาวุโสิ สิาย์ธิรุกิจและช่ีองทางอน่ รกัษัาการผูบ้ริหารสิาย์การขาย์ช่ีองทางสิถืาบันการเงิน รกัษัาการผูอ้ำานวย์

การฝ่าย์ขาย์ชี่องทางอ่นและ รักษัาการผู้บริหารสิ่วนกลย์ุทธิ์ธิุรกิจย์ูนิต่ลิงคื์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์พัฒนากลย์ุทธิ์ธิุรกิจและสินับสินุนการขาย์ ย์ูนิต่ ลิงคื์ บริษััท เอไอเอ (ประเทศไทย์) จำากัด้

ผู้จัด้การอาวุโสิ ฝ่าย์พัฒนากลย์ุทธิ์ธิุรกิและกองทุนรวม ย์ูนิต่ ลิงคื์ บริษััท เอไอเอ (ประเทศไทย์) จำากัด้

ผู้จัด้การ โคืรงการธิุรกิจ ย์ูนิต่ ลิงคื์ บริษััท เอไอเอ (ประเทศไทย์) จำากัด้

2563

2562

2559

2558

2553

ปัจจุบัน

2563

2562

2559

2558

-

-

-

-

-
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- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์รามคืำาแหง

ปริญญาต่ร้ บริหารธิุรกิจบัณฑิิต่ มหาวิทย์าลัย์รามคืำาแหง

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
TM

ศึกษัาดู้งานด้้าน Operation ท้� Nippon Life Insurance Company, Japan

>

>

>

>

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางอรนุชั  ส่ำาราญฤที่ธิุ�
55 ปี

กรรมั่การบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่ประก่นชีุวิต่

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

กรรมการ บริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การ สิาย์ประกันชี้วิต่ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์บริหารงานกรมธิรรม์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้ชี่วย์ผู้อำานวย์การ สิ่วนงานกรมธิรรม์ Bancassurance บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

2563

พ.คื. 62

2555

2559

2557

2555

2549

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2562

2558

2556

2554

-

-

-

-

-

-

-
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- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

ปริญญาโท, การจัด้การมหาบัณฑิิต่  วิทย์าลัย์การจัด้การมหาวิทย์าลัย์มหิด้ล  

ปรญิญาต่ร้, นเิทศศาสิต่ร์บัณฑิติ่ (โฆษัณาประชีาสัิมพนัธ์ิ) มหาวิทย์าลัย์สิุโขทัย์ธิรรมาธิิราชี

ปริญญาต่ร้, ศิลปะศาสิต่ร์บัณฑิิต่ (ภัาษัาอังกฤษั) มหาวิทย์าลัย์ขอนแก่น

>

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางลัดำดำาวัลย์  สิ่ที่ธิุวรนันท์ี่ 
53 ปี

ผู้่้ชุ�วยั่ผู้่้จ่ดการใหญ� สู่ายั่การข้ายั่ชุ�องที่างสู่ถึาบ่นการเงิน

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงิน บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ สิาย์ธิุรกิจและชี่องทางอ่น และรักษัาการผู้บริหารฝ่าย์ขาย์ชี่องทางอ่น 

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

Chief Partnership Distribution Officer, CHUBB Life Assurance Public Company Limited

SVP, Head of Bancassurance, Siam Commercial Bank Public Company Limited

AGM, Head of Bancassurance & Alternative Marketing, MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.

AVP, Head of Small Business Solution Department, New Hampshire Insurance Co., Ltd. 

Public Relations Manager, Le Meridien President Hotel, Bangkok.

Account & Media Manager FP Connection Co., Ltd.

มิ.ย์. 63

ม้.คื. 63

2557

2552

2549

2537

2536

2535

ปัจจุบัน

พ.คื. 63

ก.พ. 63

2557

2552

2549

2537

2536

-

-

-

-

-

-

-

-



ปริญญาต่ร้ สิาขาสิถืิต่ิประกันภััย์ มหาวิทย์าลัย์ธิรรมศาสิต่ร์

ศึกษัาดู้งานด้้าน Operation และ Life Plaza ท้� Nippon Life Insurance Company, Japan

>

>

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางส่าวศิรินารถ วงศ์เจำริญส่ถิตย์
50 ปี

ผู้่้อำานวยั่การอาวุโสู่ สู่ายั่เที่ค่โนโลย่ั่สู่ารสู่นเที่ศ

ประส่บการณ์ที่ำางาน

การถือหุ�นในบริษัที่

ผูอ้ำานวย์การอาวโุสิ สิาย์เทคืโนโลย์ส้ิารสินเทศ และรกัษัาการผูบ้รหิารฝ่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร์และพฒันาระบบ 1 และ 2

บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ ฝ่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ2 บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์สิถืาปัต่ย์กรรมซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ2 บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์ฐานข้อมูลและทด้สิอบซอฟท์แวร์ บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน)

2562

2561

2557

2556

ปัจจุบัน

2562

2561

-

-

-

- ไม่มท้ั�งทางต่รงและทางอ้อม - (ณ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด (มั่หาชุน) ANNUAL  REPORT 2020 | รายั่งานประจำาปี 256370
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สู่�วนท่ี่�

1 

โค่รงสู่ร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ�มั่บริษ่ัที่1

1.1 นโยั่บายั่และภาพรวมั่การประกอบธุรกิจ

ใหป้ระชีาชีนเหน็ประโย์ชีนก์ารประกนัชีว้ติ่และทำาประกนัชีว้ติ่ใหเ้หมาะสิมกบัฐานะทางการเงนิและคืณุคืา่ชีว้ติ่

บรษัิัทมค้ืวามมุง่มั�นท้�จะเป็นผูน้ำาในการสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงินให้กบัประชีาชีนทุกกลุม่ ด้ว้ย์การปกป้องคืณุคืา่ชีว้ติ่ การให้คืำาแนะนำาด้า้นการวางแผน

ทางการเงิน และบริการท้�ประทับใจผ่านต่ัวแทน คืู่คื้า และพนักงานท้�ม้คืวามจริงใจ และม้คืวามรู้ระด้ับแนวหน้าของประเทศ

วสัิยทุศัน ์

ภารกิจ

 บรษัิัท กรงุเทพประกนัชีว้ติ่ จำากดั้ (มหาชีน) เริ�มต้่นจาก ฯพณฯ คืวง อภัยั์วงศ์ (อด้ต้่นาย์กรฐัมนต่ร้)  พระย์าศร้วิศาลวาจา  คืณุชีนิ โสิภัณพนชิี และ

คืหบด้ผู้ม้เ้ก้ย์รต่อิก้หลาย์ท่านได้้ร่วมกนัก่อต่ั�งบรษัิัทประกนัชีว้ติ่ขึ�น โด้ย์ใช้ีช่ีอว่า “บรษัิัท กรงุสิย์ามประกนัช้ีวิต่ จำากัด้” และได้้เริ�มด้ำาเนนิกจิการต่ั�งแต่่วนัท้�

1 มถิืนุาย์น พ.ศ. 2494 เป็นต้่นมา โด้ย์ในระย์ะแรกการประกอบธุิรกจิของบรษัิัทได้้เน้นไปในด้้านสิวสัิดิ้การสิงเคืราะห์เป็นส่ิวนใหญ่ จนกระทั�งถึืงปี 2520 คืณุชีนิ 

โสิภัณพนชิี ประธิานท้�ปรึกษัาของบริษััทในขณะนั�นได้้แนะนำาให้บริษััทเริ�มพัฒนาด้้านประกนัช้ีวิต่อย่์างจริงจัง โด้ย์ได้้มอบหมาย์ให้คืณุวัย์ วรรธินะกลุ ผูซึ้�งมาก 

ด้้วย์ประสิบการณ์และคุืณวฒุเิป็นท้�ย์อมรบัทั�งภัาย์ในและต่่างประเทศมาวางโคืรงสิร้าง และจัด้องค์ืกรการบริหารโด้ย์อาศยั์คืำาแนะนำาจาก Mr. K.V. Claridge, 

F.I.A. ผูเ้ช้ี�ย์วชีาญด้้านคืณติ่ศาสิต่ร์ประกันชีว้ติ่ของบรษัิัท สิวสิิร้อนิชีวัรนัส์ิ คือมปะน ้แห่งประเทศสิวิต่เซอร์แลนด์้ และเม่อวันท้� 1 มกราคืม พ.ศ. 2522 บริษััท 

กรงุสิย์ามประกันชีว้ติ่ จำากดั้ ได้้ทำาการเปล้�ย์นช่ีอเป็น “บรษัิัท กรุงเทพประกันชีว้ติ่ จำากดั้” จากนั�นบรษัิัทได้้เข้าจด้ทะเบ้ย์นในต่ลาด้หลกัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์ 

เม่อวนัท้� 25 กันย์าย์น 2552 เป็นต้่นมา

 บริษััท กรุงเทพประกันชี้วิต่ จำากัด้ (มหาชีน) ด้ำาเนินธิุรกิจประกันชี้วิต่และบริการวางแผนทางการเงินอย์่างรอบด้้าน โด้ย์การประกันชี้วิต่เป็นวิธิ้การท้�

บุคืคืลกลุ่มหนึ�งร่วมกันเฉล้�ย์ภััย์อันเน่องจากการเสิ้ย์ชี้วิต่ การสิูญเสิ้ย์อวัย์วะ ทุพพลภัาพ และการสิูญเสิ้ย์ราย์ได้้ในย์ามชีรา เม่อบุคืคืลใด้ต่้องประสิบกับ

ภััย์เหล่านั�น จะได้้รับเงินต่ามเง่อนไขข้อต่กลงท้�ต่กลงกันไว้ เพ่อบรรเทาคืวามเด้ือด้ร้อนแก่ต่นเองและคืรอบคืรัว โด้ย์บริษััทจะจ่าย์ให้แก่ผู้ประสิบภััย์ หรือ

ผู้รับผลประโย์ชีน์

 บรษัิัทจะนำาเบ้�ย์ประกันภัยั์ท้�ได้รั้บไปลงทุนต่ามกรอบนโย์บาย์การลงทุน โด้ย์จัด้สิรรสัิด้สิว่นการลงทุนให้สิอด้คืล้องกับหน้�สิินต่ามสัิญญาประกันภัยั์และ

นโย์บาย์คืวามเสิ้�ย์งของบริษััท โด้ย์ได้้รับผลต่อบแทนจากการลงทุนสิอด้คืล้องกับเง่อนไขกรมธิรรม์ท้�บริษััทรับประกัน

1.1.2 การเปัล่�ยนแปัลงและพื้ัฒนาการทุ่�สำาค่ัญ

1.1.1 วิสัยทุัศน์ และภารกิจ

 ในปี 2563 การด้ำาเนินธิุรกิจของบริษััทได้้รับผลกระทบจากปัจจัย์ภัาย์นอก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธ์ุิ

ใหม่ (โคืวิด้-19) สิภัาวะเศรษัฐกิจท้�ชีะลอตั่วและอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�ปรับตั่วลด้ลง ซึ�งทำาให้บริษััทต้่องทำาการทบทวนเพ่อปรับเปล้�ย์นพอร์ต่ผลิต่ภััณฑ์ิ และ

พอร์ต่การลงทุนใหม่ให้เหมาะสิม รวมทั�งการเต่ร้ย์มคืวามพร้อมเพ่อรองรับการกำากับจากหน่วย์งานภัาคืรัฐผ่านประกาศคืณะกรรมการกำากับและส่ิงเสิริม

การประกอบธุิรกิจประกนัภัยั์ เร่อง กำาหนด้หลกัเกณฑ์ิ วธ้ิิการออก การเสินอขาย์กรมธิรรม์ประกนัภัยั์ของบรษัิัทประกนัชีว้ติ่และปฏิบัิต่หิน้าท้�ของตั่วแทน

ประกันช้ีวิต่ นาย์หน้าประกันช้ีวิต่ และธินาคืาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบังคืับใช้ีมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 9 และ 17, 

การบงัคืบัใช้ีพระราชีบัญญัติ่คืุม้คืรองข้อมลูส่ิวนบคุืคืล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ การด้ำารงเงนิกองทนุต่ามระด้บัคืวามเส้ิ�ย์ง (Risk Based Capital : RBC2) บริษััทจึงได้้ทำาการ

ปรบัเปล้�ย์นกลย์ทุธ์ิในหลาย์ด้้านเพ่อเป็นการรกัษัาศกัย์ภัาพของบรษัิัทและเพ่อการเติ่บโต่ในอนาคืต่ได้้อย่์างมั�นคืงและย์ั�งยื์น อาทิ
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การประกอบธุุรกิจำ
และผลการดำำาเนินงาน

1.1.3 ชื่่อและสถานทุ่�ต่ั�งสำานักงานใหุ้ญ่

ทุ่�อยู่ต่ามทุ่�จดทุะเบ่ยนของบริษััทุ

บริษ่ัที่ กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ จำาก่ด (มั่หาชุน)

อย์ู่ท้� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซ่อ กรุงเทพฯ

10800 เลขทะเบ้ย์นบริษััท 0107550000238 โทรศัพท์ 0 2777 8000 

โทรสิาร 0 2777 8899 

เว็บไซต่์บริษััท www.bangkoklife.com

จำานวนและชีนิด้ของหุ้นท้�จำาหน่าย์ได้้แล้วทั�งหมด้ของบริษััท

1,707,566,000 บาท

-    พัฒนาผลติ่ภัณัฑ์ิประกันชีว้ติ่แบบมส่้ิวนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) และเต่ร้ย์มคืวามพร้อมการออกผลติ่ภัณัฑ์ิกรมธิรรม์ประกันชีว้ติ่คืวบการลงทุน (Unit Linked)

-  พฒันาผลติ่ภัณัฑิใ์หต้่อบโจทย์์ลกูคืา้ในแต่ล่ะชีอ่งทาง โด้ย์มุง่เนน้การเสินอขาย์ผลติ่ภัณัฑิท์้�เนน้คืวามคืุม้คืรอง เพิ�มสิดั้สิว่นของการแนบสิญัญาเพิ�มเต่มิ

    และลด้สิัด้สิ่วนการขาย์สิินคื้าระย์ะสิั�นลง รวมถืึงการปรับปรุงกลุ่มผลิต่ภััณฑิ์ท้�เสินอขาย์ผ่านทางชี่องทางธินาคืารใหม่ และการพัฒนาผลิต่ภััณฑิ์พร้อม

    แอปพลิเคืชีันเพ่อสิ่งเสิริมการดู้แลสิุขภัาพผ่าน BLA Healthy Life Application ซึ�งเป็นแอปพลิเคืชีันท้�สินันสินุนให้ลูกคื้าออกกำาลังกาย์ และสิะสิม

    คืะแนนเพ่อนำาไปแลกสิิทธิิพิเศษัต่่างๆ ได้้

- พัฒนาคืุณภัาพต่ัวแทนประกันชี้วิต่และการสิร้างท้มท้�ปรึกษัาทางการเงินท้�ม้คืุณภัาพ ม้คืวามเช้ี�ย์วชีาญ ปรับปรุงโคืรงสิร้างการบริหารต่ัวแทนและ

    ท้�ปรึกษัาทางการเงิน ออกแบบโคืรงการเพ่อสิรรหาต่ัวแทนใหม่ และพัฒนาหลักสิูต่รการอบรมให้คืวามรู้ด้้านต่่างๆ เพ่อผลักด้ันศักย์ภัาพบุคืลากรให้

    เกิด้ประโย์ชีน์สิูงสิุด้

- สิรรหาพันธิมิต่รทางการคื้าใหม่ๆ เพ่อสิร้างคืวามสิมดุ้ลให้กับชี่องทางการขาย์

-  เพิ�มฟังก์ชัี�นการใชี้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ�งเป็นแอปพลิเคืชีันบนมือถืือท้�ลูกคื้าสิามารถืเข้ามาใชี้บริการต่่างๆ ของบริษััท

     ได้ค้ืรอบคืลุมมากขึ�น ไมว่่าจะเปน็การต่รวจสิอบข้อมูลโรงพย์าบาล การคืน้หาแบบประกนัท้�เหมาะสิม การชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ รวมถึืงการรบัสิิทธิปิระโย์ชีน์

    ต่่างๆ ของลูกคื้า และสิ่งเสิริมการใชี้บริการทางด้ิจิทัลมากขึ�นเพ่อให้ลูกคื้าได้้รับบริการอย์่างสิะด้วกรวด้เร็ว เชี่น บริการรับกรมธิรรม์รูปแบบ

    อิเล็กทรอนิกส์ิ (E-Policy), บริการรับใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ิ (E-Receipt), บริการเปล้�ย์นแปลงข้อมูลกรมธิรรม์แบบ

    อิเล็กทรอนิกสิ์ (E-Pos), บริการเร้ย์กร้องสิินไหมแบบอิเล็กทรอนิกสิ์ (E-Claim), บริการชีำาระเบ้�ย์ประกันภััย์แบบไร้เงินสิด้ (Non-cash payment) 

- นอกจากน้�ย์ังมุ่งเน้นการเพิ�มการใชี้งานการจัด้ทำาใบคืำาขออิเล็กทรอนิกสิ์ (Smart App) ท้�ช่ีวย์อำานวย์สิะด้วกต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาทางการเงินในการ

    ขาย์ได้ค้ืรบถ้ืวนทุกขั�นต่อนต่ั�งแต่ก่ารเสินอขาย์ จดั้ทำาใบคืำาขอ ไปจนถึืงการชีำาระเบ้�ย์ประกัน และการปรับระบบการจัด้ทำาใบคืำาขออิเล็กทรอนกิสิใ์ห้รองรับ

    การเสินอขาย์แผนประกันภััย์แบบ Digital face to face ต่ามประกาศคืปภั. เร่อง หลักเกณฑิ์ วิธิ้การออก และเสินอขาย์กรมธิรรม์ประกันภััย์ของบริษััท

    ประกันชี้วิต่ ประกันวินาศภััย์ และการด้ำาเนินการของต่ัวแทนประกันชี้วิต่ ประกันวินาศภััย์ นาย์หน้าประกันชี้วิต่ ประกันวินาศภััย์ และธินาคืาร เพ่อลด้

    อปุสิรรคื และเพิ�มประสิิทธิภิัาพของการเสินอขาย์ประกันชีว้ติ่ในระหว่างสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคืติ่ด้เชืี�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุใ์หม ่(โคืวิด้-19)
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1.2  ล่กษัณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โค่รงสร้างรายได้ของบริษััทุ

1.2.2 ลักษัณะผลิต่ภัณฑ์์หุ้ร้อบริการ

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ
(1)

   เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก

   เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป

ราย์ได้้จากการลงทุน

ราย์ได้้อ่น

รวมราย์ได้้

• เป็นการประกันชี้วิต่ท้�ให้คืวามคืุ้มคืรอง

แก่ผู้เอาประกันภััย์ราย์บุคืคืล โด้ย์ม้แบบ

ประกันด้ังน้�

 - แบบต่ลอด้ชี้พ

 - แบบบำานาญ

 - แบบชีั�วระย์ะเวลา

 - แบบสิะสิมทรัพย์์

 - สิัญญาเพิ�มเต่ิม

• เป็นการประกันชี้วิต่ท้�กรมธิรรม์หนึ�งม้ผู้เอา

ประกันภััย์ร่วมกัน สิ่วนมากจะเป็นกลุ่มของ

พนักงานบริษััท  

• อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์อัต่ราเด้้ย์ว

• เบ้�ย์ประกันภััย์ส่ิวนใหญ่ต่ำ�ากว่าการประกัน

ชี้วิต่ราย์บุคืคืล

• เป็นสิัญญาปีต่่อปี

• แบบประกันช้ีวิต่ท้�คืุ ้มคืรองการเสิ้ย์ช้ีวิต่ 

หรือคืุ ้มคืรองการเส้ิย์ช้ีวิต่และทุพพลภัาพ

ถืาวรสิิ�นเชีิง ภัาย์ในระย์ะเวลาเอาประกัน

ภััย์ ด้้วย์จำานวนเงินเอาประกันภััย์ท้�ลด้ลง

เป็นราย์งวด้

ล้านบาท

39,554.22

8,101.15

32,790.95

13,803.24

512.87

53,870.33

ร้อย์ละ

73.43

25.62

0.95

100.00

2561

ปัระกันชื่่วิต่สามัญ ปัระกันชื่่วิต่กลุ่ม แบบคุ่้มค่รองสินเชื่่อ

ล้านบาท

34,307.76

6,198.25

29,494.18

14,050.88

543.41

48,902.05

ร้อย์ละ

70.16

28.73

1.11

100.00

2562

ล้านบาท

33,396.14

6,549.69

28,194.96

13,381.09

599.82

47,337.05

ร้อย์ละ

70.55

28.27

1.18

100.00

2563

 บริษััทม้ราย์ได้้ในปี 2563 รวมจำานวนทั�งสิิ�น 47,337 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 3 จากปีท้�ผ่านมา โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำานวน 6,550 ล้านบาท 

เพิ�มขึ�นร้อย์ละ 6 จากปีท้�ผ่านมา เต่ิบโต่ด้ก้ว่าอุต่สิาหกรรมท้�ลด้ลงร้อย์ละ 11 ม้เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไปลด้ลงร้อย์ละ 4 จากการคืรบกำาหนด้ชีำาระเบ้�ย์ 

โด้ย์ม้ราย์ได้้จากการลงทุนลด้ลงร้อย์ละ 5 จากผลกระทบของสิถืานการณ์โคืวิด้-19 ท้�สิ่งกระทบต่่ออัต่ราผลต่อบแทนจากการลงทุนท้�ร้อย์ละ 4.43 ในปี 

2562 ลด้ลงเป็นร้อย์ละ 4.14 ในปี 2563

 บริษััทพัฒนารูปแบบผลิต่ภััณฑ์ิเพ่อต่อบสินองคืวามต้่องการของลูกคื้าท้�ม้คืวามหลากหลาย์ในแต่่ละชี่วงวัย์ และก่อให้เกิด้ประโย์ชีน์กับลูกคื้าสูิงสุิด้ 

โด้ย์ให้ผลประโย์ชีน์กับผู้เอาประกันภััย์ในสิองรูปแบบหลัก คืือ ผลประโย์ชีน์ทางด้้านคืวามคืุ้มคืรองช้ีวิต่เพ่อเป็นหลักประกัน และผลประโย์ชีน์ทางด้้าน

การออมทรัพย์์เพ่อสิร้างฐานะ โด้ย์บริษััทจะชีำาระเงินคื่าคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่ให้กับผู้รับประโย์ชีน์หากผู้เอาประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ สิำาหรับประโย์ชีน์ทางด้้าน

การออมทรัพย์์ ผู้เอาประกันภััย์จะได้้รับเงินผลประโย์ชีน์ในระหว่างระย์ะเวลาของสิัญญาประกันภััย์ และได้้รับทุนประกันบวกเงินโบนัสิพิเศษัต่ามเง่อนไข

กรมธิรรม์เม่อคืรบอาย์ุ

 ทั�งน้�บรษัิัทด้ำาเนนิธิรุกจิประกนัชีว้ติ่โด้ย์มแ้หลง่เงนิทนุจากการชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์จากผูเ้อาประกนัภัยั์ และบรษัิัทสิำารองเงนิประกนัชีว้ติ่ไวส้ิว่นหนึ�งเพอ่

เปน็คืา่ใชีจ้า่ย์ชีด้เชีย์ต่ามเงอ่นไขขอ้ต่กลงท้�ต่กลงกนัไวต้่ามกรมธิรรม ์อาท ิผลประโย์ชีนจ์า่ย์ต่ามกรมธิรรมห์ากกรมธิรรมค์ืรบกำาหนด้ เงินเวนคืนืกรมธิรรม์ 

คื่าสิินไหมทด้แทนอันเน่องจากการเสิ้ย์ชี้วิต่ การสิูญเสิ้ย์อวัย์วะ ทุพพลภัาพ การสิูญเสิ้ย์ราย์ได้้ในย์ามชีรา หรือการเสิ้ย์ชี้วิต่ เป็นต่้น อ้กทั�งบริษััทได้้นำาเบ้�ย์

ประกันภััย์สิ่วนหนึ�งไปลงทุน เพ่อให้ได้้ผลต่อบแทนท้�มั�นคืงแก่ผู้เอาประกันภััย์หรือผู้รับผลประโย์ชีน์ต่ามภัาระผูกพันต่่างๆ ข้างต่้น  นอกจากแหล่งเงินทุน

ท้�บรษัิัทได้ร้บัมาจากการชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์จากผูเ้อาประกนัภัยั์แลว้ บรษัิัทต่อ้งด้ำารงเงนิกองทนุต่ามประกาศสิำานกังาน คืปภั. โด้ย์บรษัิัทต่อ้งมเ้งนิทนุสิว่น

หนึ�งเพ่อประกันคืวามเสิ้ย์หาย์จากการประกอบธิุรกิจ ซึ�ง ณ สิิ�นปี 2563 บริษััทม้อัต่ราสิ่วนคืวามเพ้ย์งพอของการด้ำารงเงินกองทุน (Capital Adequacy 

Ratio - CAR) เท่ากับ 274% ซึ�งสิูงกว่าระด้ับท้�กฎหมาย์กำาหนด้มากกว่า 2.7 เท่า

 ปัจจุบันบริษััทม้แบบประกันชี้วิต่เพ่อต่อบสินองคืวามต่้องการของลูกคื้า โด้ย์แบ่งต่ามประเภัทการประกันชี้วิต่ได้้ 3 ประเภัทด้ังต่่อไปน้�

(1) 
เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ = เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก + เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป - เบ้�ย์ประกันต่่อ +/- สิำารองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้

1 2 3
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ปัระกันชื่่วิต่สามัญ

ปัระกันชื่่วิต่กลุ่ม

แบบคุ่้มค่รองสินเชื่่อ

 เป็นการประกันช้ีวิต่ท้�ให้คืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่ และการออมทรัพย์์แก่ผู้เอาประกันภััย์ราย์บุคืคืล โด้ย์บริษััทจะจ่าย์เงินสิินไหมให้แก่ผู้รับประโย์ชีน์ และ/

หรือการจ่าย์เงินผลประโย์ชีน์ในระหว่างท้�ผู้เอาประกันภััย์ยั์งม้ชี้วิต่อย์ูแ่ละกรมธิรรม์ย์ังม้ผลบังคืับ ทั�งน้�เป็นไปต่ามราย์ละเอ้ย์ด้ท้�ได้้ต่กลงกันไว้ในเง่อนไข

กรมธิรรม์ โด้ย์ม้แบบประกันท้�สิำาคืัญสิรุปได้้ด้ังน้�

 ประกันชี้วิต่กลุ่มเป็นการประกันชี้วิต่ท้�กรมธิรรม์หนึ�งจะม้ผู้เอาประกันภััย์ร่วมกัน สิ่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษััท ซึ�งเป็นสิวัสิด้ิการท้�องคื์กร

หรือกลุ่มบุคืคืลจัด้ให้กับลูกจ้างหรือสิมาชิีก โด้ย์ม้หลักการพิจารณาคืวามเสิ้�ย์งของบุคืคืลในกลุ่มทั�งหมด้ด้้วย์อัต่ราเฉล้�ย์ ไม่ว่าจะเป็น อายุ์ เพศ หน้าท้�

การงาน หรือจำานวนเงินเอาประกันภััย์ โด้ย์จะคืำานวณออกมาเป็นอัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์เพ้ย์งอัต่ราเด้้ย์วและจะใชี้กับบุคืคืลทุกคืนในกลุ่มนั�น และเน่องจาก

ประกันชีว้ติ่กลุม่มค่้ืาใช้ีจา่ย์ในการรับประกันภัยั์ต่ำ�า จงึเปน็ผลด้แ้ละมส่้ิวนทำาใหเ้บ้�ย์ประกันภัยั์รวมโด้ย์ส่ิวนใหญ่ต่ำ�ากว่าการประกันชีว้ติ่ราย์บุคืคืล โด้ย์ปกติ่

กรมธิรรม์ประกันชี้วิต่กลุ่มจะเป็นสิัญญาปีต่่อปี

 แบบประกันชี้วิต่ท้�คืุ้มคืรองการเสิ้ย์ชี้วิต่ และ/หรือทุพพลภัาพถืาวรสิิ�นเชีิง ภัาย์ในระย์ะเวลาเอาประกันภััย์ ด้้วย์จำานวนเงินเอาประกันภััย์ท้�คื่อย์ๆ ลด้

ลงต่ามระย์ะเวลา โด้ย์ทั�วไปผู้เอาประกันจะซื�อกรมธิรรม์ประเภัทน้�คืวบคืู่กับการกู้เงิน เพ่อจะสิามารถืใชี้ผลประโย์ชีน์จากกรมธิรรม์ชีำาระหน้�เงินกู้ในกรณ้

ท้�เสิ้ย์ชี้วิต่

1

2

3

 - แบบต่ลอดชื่่พื้ (Whole Life Insurance) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�กำาหนด้เง่อนไขการจ่าย์เงินเอาประกันภััย์ให้กับผู้ รับ

ผลประโย์ชีน์เม่อผู้เอาประกันภััย์เส้ิย์ช้ีวิต่ หรือจ่าย์เงินเอาประกันภััย์ให้แก่ผู้เอาประกันภััย์ในกรณ้ท้�ผู้เอาประกันภััย์ม้ช้ีวิต่อย์ู่ในวันท้�กรมธิรรม์

คืรบกำาหนด้สิัญญา ซึ�งโด้ย์ทั�วไปจะกำาหนด้วันคืรบอาย์ุสิัญญาเม่อผู้เอาประกันภััย์ม้อาย์ุคืรบ 90 หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกันชี้วิต่สิามัญท้�เน้น

ผลประโย์ชีน์ด้้านคืวามคืุ้มคืรองชี้วิต่

 - แบบบำานาญ (Pension) หมาย์ถึืง การประกันช้ีวิต่แบบเงินได้้ประจำา เหมาะสิำาหรับผู้ท้�คืาด้ว่าจะม้อาย์ุย์ืนย์าว เป็นการประกันช้ีวิต่

เพ่อคืุ้มคืรองการสูิญเส้ิย์ทางเศรษัฐกิจ อันเน่องมาจากการสิูญเส้ิย์ราย์ได้้เม่อม้อาย์ุมากขึ�น หรือเม่อพ้นวัย์ทำางาน โด้ย์บริษััทจะจ่าย์เงินจำานวนหนึ�ง

เท่ากันอย์่างสิมำ�าเสิมอให้แก่ผู้เอาประกันภััย์ทุกเดื้อน หรือทุกปี นับแต่่ผู้เอาประกันภััย์เกษ้ัย์ณอายุ์ หรือม้อายุ์คืรบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต่้น แล้วแต่่

เง่อนไขในกรมธิรรม์ประกันภััย์ท้�กำาหนด้ไว้ สิำาหรับระย์ะเวลาการจ่าย์เงินขึ�นอย์ู่กับคืวามต่้องการของผู้เอาประกันภััย์ท้�จะเลือกซื�อ 

 - แบบชื่ั�วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมาย์ถืึง แบบประกันชี้วิต่ท้�กำาหนด้เง่อนไขการจ่าย์เงินเอาประกันภััย์ให้แก่ผู้รับประโย์ชีน์เม่อผู้ทำา

ประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ภัาย์ในระย์ะเวลาท้�กำาหนด้ไว้ในกรมธิรรม์ประกันภััย์ แบบประกันลักษัณะน้�ม้จุด้เด้่นท้�อัต่ราเบ้�ย์ประกันภััย์ต่ำ�า 

 - แบบสะสมทุรัพื้ย์ (Endowment Insurance) หมาย์ถืึง แบบประกันช้ีวิต่ท้�กำาหนด้เง่อนไขการจ่าย์เงินเอาประกันภััย์ให้แก่ผู้รับประโย์ชีน์

เม่อผู้เอาประกันภััย์เสิ้ย์ชี้วิต่ภัาย์ในระย์ะเวลาท้�กำาหนด้ในกรมธิรรม์ หรือจ่าย์เงินเอาประกันภััย์ให้กับผู้เอาประกันภััย์เม่อผู้เอาประกันภััย์ม้ชี้วิต่อย์ู่จนคืรบ

สิัญญาประกันภััย์ ซึ�งอาจม้ทางเลือกการชีำาระเบ้�ย์ประกันภััย์หลากหลาย์ระย์ะเวลา ต่ัวอย์่างเชี่น แบบประกับ BLA แฮปปี�เซฟวิ�ง 14/7 (แบบประกันท้�ม้

ระย์ะเวลาคืุ้มคืรอง 14 ปี และระย์ะเวลาชีำาระเบ้�ย์ 7 ปี) และเพิ�มการคืืนเงินผลประโย์ชีน์ในระหว่างระย์ะเวลาของกรมธิรรม์ประกันภััย์ แบบประกันชี้วิต่

น้�จึงเป็นแบบท้�เน้นผลประโย์ชีน์ด้้านการออมทรัพย์์ 

 - สัญญาเพิื้�มเติ่ม (Rider) เป็นสิัญญาเพ่อให้คืวามคืุ้มคืรองเพิ�มเต่ิมจากกรมธิรรม์หลักท้�ผู้เอาประกันภััย์ได้้ทำากับบริษััทแล้ว สิัญญาเพิ�มเต่ิม

ม้ให้ผู้เอาประกันภััย์เลือก 2 ประเภัทหลักๆ คืือ สิัญญาเพิ�มเต่ิมอุบัต่ิเหตุ่ (Personal Accident; PA) และสิัญญาเพิ�มเต่ิมสิุขภัาพ ซึ�งสัิญญาเพิ�ม

เต่ิมอุบัต่ิเหตุ่ให้คืวามคืุ้มคืรองการเส้ิย์ชี้วิต่และการสิูญเส้ิย์อวัย์วะเน่องจากอุบัต่ิเหตุ่ สิำาหรับสิัญญาเพิ�มเต่ิมสุิขภัาพให้คืวามคืุ้มคืรองเก้�ย์วกับ

การชีด้เชีย์คื่ารักษัาพย์าบาลท้�เกิด้ขึ�น ไม่ว่าจะเกิด้จากการเจ็บป่วย์หรือจากอุบัต่ิเหตุ่ รวมถืึงการให้คืวามคืุ้มคืรองโรคืร้าย์แรงประเภัทต่่างๆ ต่ามท้�จะระบุ

ในเง่อนไขการเอาประกันภััย์
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6,452.08

604.60

74.29

19,093.62

1,925.72

21.88

2.05

0.25

64.73

6.53

7,046.70

612.18

67.34

17,265.53

1,749.78

24.99

2.17

0.24

61.24

6.21

เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกแบ่งต่ามประเภัทการประกันชี้วิต่

เบ้�ย์ประกนัภัยั์รบัปตี่อ่ไปแบง่ต่ามประเภัทการประกนัชีว้ติ่

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

ปี 2561

ปี 2561

ประเภัทการประกันชี้วิต่

ประเภัทการประกันชี้วิต่

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

4.40

70.82

96.51

356.85

5,736.99

31,647.90

539.81

3,936.40

28,150.31

8.71

63.51

95.44

 71.24 

 5,073.63 

26,741.53

1.09

77.46

94.85

สิามัญ -  ชีำาระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว

สิามัญ

สิามัญ

26.30

1.63

0.25

39.03

3.61

14.99

1.57

0.22

73.92

5.81

7.23

3.49

17.55

0.00

100.00

100.00

2,130.24

132.24

20.61

3,161.61

292.29

4,915.87

513.21

73.44

24,239.87

1,905.51

585.60

1,142.41

1,421.71

0.64

8,101.15

32,790.95

831.55

95.24

7.69

2,617.83

384.09

506.63

1,343.68

1,215.41

0.19

6,198.25

29,494.18

13.42

1.54

0.12

42.23

6.20

8.17

4.56

19.61

0.00

100.00

100.00

 736.38 

 49.40 

 4.86 

 3,941.96 

 341.03 

 543.00 

1,452.71

 861.82 

0.72

 6,549.69 

28,194.96

11.24

0.75

0.07

60.19

5.21

8.29

5.15

13.16

0.00

100.00

100.00

ต่ลอด้ชี้พ

บำานาญ

ชีั�วระย์ะเวลา

สิะสิมทรัพย์์

สิัญญาเพิ�มเต่ิม

ต่ลอด้ชี้พ

บำานาญ

ชีั�วระย์ะเวลา

สิะสิมทรัพย์์

สิัญญาเพิ�มเต่ิม

ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม

คืุ้มคืรองสิินเชี่อ

คืุ้มคืรองสิินเชี่อ

ผลผลิต่รวมทุั�งสิ�น

ผลผลิต่รวมทุั�งสิ�น

หมาย์เหตุ่: เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก หักเบ้�ย์ประกันภััย์สิ่งคืืนให้กับผู้เอาประกันท้�ย์กเลิกกรมธิรรม์

 ในปี 2563 บรษัิัทมเ้บ้�ย์ประกนัภัยั์รบัปแีรกจำานวน 6,550 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ย์ละ 6 จากปที้�ผา่นมา ซึ�งเปน็อตั่ราการเต่บิโต่ท้�ด้เ้มอ่เทย้์บกบัอตุ่สิาหกรรม

ท้�เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกลด้ลงร้อย์ละ 11 โด้ย์การเต่ิบโต่เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของเบ้�ย์ของชี่องทางธินาคืารเป็นสิำาคืัญ

 ประกันชี้วิต่สิามัญย์ังคืงเป็นผลิต่ภััณฑ์ิหลักของบริษััท โด้ย์ม้อัต่ราการเต่ิบโต่อย์ู่ท้�ร้อย์ละ 15 คืิด้เป็นสิัด้สิ่วนร้อย์ละ 79 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรก 

จากการเพิ�มขึ�นของแบบประกนัสิะสิมทรพัย์ช์ีอ่งทางธินาคืาร โด้ย์ในป ี2563 บรษัิัทได้ป้รบัปรงุแบบประกนัของบรษัิัทใหม ่ให้สิอด้คืลอ้งกบัคืวามเส้ิ�ย์งเรอ่ง

อัต่ราผลต่อบแทนจากการลงทุน เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกสิ่วนใหญ่มาจากแบบประกันท้�ม้สิ่วนร่วมในการรับผลประโย์ชีน์ (PAR Product) ระหว่างบริษััท

และผูเ้อาประกัน โด้ย์ลด้จำานวนผลประโย์ชีน์ท้�รบัประกันลง ในขณะท้�มโ้อกาสิได้้รับส่ิวนแบ่งผลต่อบแทนเพิ�มขึ�นต่ามผลต่อบแทนจากการลงทนุท้�เกดิ้ขึ�นจริง

บริษััทม้ผลผลิต่จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจากธิุรกิจใหม่ และจากการชีำาระเบ้�ย์ประกันภััย์ปีต่่ออาย์ุ แย์กต่ามผลิต่ภััณฑิ์ ระหว่างปี 2561-2563 ด้ังน้� 
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เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมแบ่งต่ามประเภัทการประกันชี้วิต่

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

ปี 2561

ประเภัทการประกันชี้วิต่

ปี 2562 ปี 2563

0.87

91.42

356.85

37,384.89

539.81

32,086.71

1.51

89.90

 71.24 

31,815.16

0.21

91.57

สิามัญ -  ชีำาระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว

สิามัญ

4.23

3.48

100.00

1,728.01

1,422.35

40,892.10

1,850.31

1,215.60

35,692.43

5.18

3.41

100.00

1,995.71

862.54

34,744.65

5.74

2.48

100.00

ต่ลอด้ชี้พ

บำานาญ

ชีั�วระย์ะเวลา

สิะสิมทรัพย์์

สิัญญาเพิ�มเต่ิม

ประกันกลุ่ม

คืุ้มคืรองสิินเชี่อ

ผลผลิต่รวมทุั�งสิ�น

 ในปี 2563 บริษััทมเ้บ้�ย์ประกันภัยั์รบัปีต่่อไปจำานวน 28,195 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 4 จากปีท้�ผ่านมา ซึ�งเป็นผลมาจากกรมธิรรม์ท้�คืรบกำาหนด้ในปี 2563

 เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไปประเภัทสิามัญม้อัต่ราการเต่ิบโต่ลด้ลงร้อย์ละ 5 คืิด้เป็นสิัด้สิ่วนร้อย์ละ 95 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป ประกันชี้วิต่กลุ่มม้

อัต่ราเต่ิบโต่เพิ�มขึ�นร้อย์ละ 8 คืิด้เป็นสิัด้สิ่วนร้อย์ละ 5 ของเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไป

 ในปี 2563 บริษััทมเ้บ้�ย์ประกันภัยั์รบัรวมจำานวน 34,745 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 3 จากช่ีวงเด้ย้์วกันของปีก่อน ในส่ิวนของเบ้�ย์ประกันรบัรวมแบ่งต่าม

ประเภัทการประกันชีว้ติ่ในปี 2563 ประกันชีว้ติ่สิามญั ประกันชีว้ติ่กลุม่ และคืุม้คืรองสินิเช่ีอ คิืด้เป็นร้อย์ละ 92 ร้อย์ละ 6 และร้อย์ละ 2 ต่ามลำาด้บั

7,283.63

699.84

81.98

21,711.45

2,309.81

20.41

1.96

0.23

60.83

6.47

7,783.08

661.58

72.20

21,207.49

2,090.81

22.40

1.90

0.21

61.04

6.02

17.23

1.58

0.23

67.01

5.37

7,046.11

645.45

94.05

27,401.48

2,197.80

1.2.3 การพื้ัฒนานวัต่กรรมธุรกิจ

   กลยุทุธ์ (Strategy)

 วิสัิย์ทศัน์ของกรงุเทพประกนัชีว้ติ่ คือื ใหป้ระชีาชีนเหน็ประโย์ชีนก์ารประกนัชีว้ติ่ และทำาประกนัชีว้ติ่ใหเ้หมาะสิม กบัฐานะทางการเงนิและคุืณคืา่ชีว้ติ่ 

การออกแบบนวัต่กรรมต่่างๆ ในบริษััท จะต่้องต่อบโจทย์์วิสิัย์ทัศน์หลักไม่ว่าจะเป็นทางต่รงหรือทางอ้อม ปัจจุบันม้คืนไทย์จำานวนมากท้�ย์ังไม่ม้กรมธิรรม์

ประกนัช้ีวิต่ ซึ�งประชีาชีนท้�ย์งัไมไ่ด้เ้ปน็ลูกคืา้กลุม่น้� บริษััทพย์าย์ามเปล้�ย์นใหเ้ปน็ฐานลกูคืา้ ไมว่า่จะเปน็จากการบอกต่อ่ประสิบการณท์้�ด้จ้ากลกูคืา้ปจัจุบนั 

หรอืจากคืวามเชีอ่มั�นในการใหค้ืำาแนะนำาและการบรกิารท้�ด้จ้ากต่วัแทนประกนัชีว้ติ่ นวตั่กรรมท้�คืดิ้คืน้จะต่อ้งต่อบโจทย์ก์ารใหบ้รกิารทั�งลกูคืา้ และต่วัแทน

ประกนัช้ีวิต่ อก้ทั�งการศกึษัาคืวามต้่องการของลกูคืา้ เต่ร้ย์มพรอ้มรับมอืกับการเปล้�ย์นแปลงท้�อาจเกดิ้ขึ�นได้ใ้นอนาคืต่ บรษัิัทต่อ้งออกแบบนวัต่กรรมใหม่ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นทางด้้านสินิค้ืาหรอืบรกิาร เช่ีน ผลิต่ภัณัฑ์ิ BLA Smart CI ท้�คืุม้คืรองช้ีวติ่และโรคืร้าย์แรงด้้วย์การใช้ี BLA Healthy Life mobile application 

และอปุกรณ์ wearable device ในการบนัทึกกจิกรรมออกกำาลงักาย์และการก้าวเด้นิ นบัก้าวเพ่อวิเคืราะห์ข้อมูลอาย์ทุ้�แท้จริง Biological age และสิามารถื

แลกเป็นคืะแนนสิะสิมในการลด้เบ้�ย์ประกันหรือรับสิิทธิิพิเศษัอ่นๆ ได้้ นวัต่กรรมสิินคื้าท้�ต่อบสินองพฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืจะชี่วย์เพิ�มย์อด้ขาย์ให้กับบริษััท 

เพิ�มคืวามสิามารถืในการแข่งขัน การกำาหนด้กลย์ุทธิ์ในการพัฒนาด้้านนวัต่กรรมของบริษััทอย์่างรอบด้้าน ทำาให้บริษััทสิามารถืรักษัาคืวามสิามารถืในการ

แข่งขัน เพ่อเป็นท้�หนึ�งในใจของลูกคื้าเสิมอ

   โค่รงสร้างและกระบวนการทุำางาน (Structure and Process)

 กรงุเทพประกนัช้ีวิต่เลง็เหน็ถึืงคืวามสิำาคืญัของนวัต่กรรมและคืวามย์ั�งย์นืในระย์ะย์าว สินบัสินนุและสิง่เสิริมนวัต่กรรมต่ั�งแต่น่โย์บาย์จากคืณะกรรมการ

บริษััทท้�พิจารณาแต่่งต่ั�งหน่วย์งานด้ิจิทัลอินโนเวชัี�นขึ�นมาอย์่างเป็นทางการในเดื้อนกุมภัาพันธิ์ พ.ศ. 2563 เพ่อพัฒนาการบริการและการด้ำาเนินงานใน

บริษััท ทั�งด้้านลูกคื้า ต่ัวแทน และพนักงาน โด้ย์เน้นการพัฒนาระบบ เพ่อปรับปรุงกระบวนการทำางาน ใชี้หลัก agile เพ่อลด้ระย์ะเวลาการทำางานให้ม้

ประสิทิธิภิัาพมากขึ�น โด้ย์นำาระบบเขา้มาทด้แทนการทำางานท้�เปน็ขั�นต่อน หรอืงานด้้านเอกสิารลง โด้ย์ม้โคืรงการต่่างๆ ท้�ได้้ปรบัปรงุและด้ำาเนินการ ด้ังน้�
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 บริษััทได้้พัฒนาและปรับปรุงโคืรงการต่่างๆ เพ่อต่อบโจทย์์คืวามต่้องการของลูกคื้าและต่ัวแทนประกันชี้วิต่ อาทิเชี่น

 - Mobile application: BLA Happy Life พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคืชีันสิำาหรับลูกคื้า ให้สิามารถืเข้าใชี้งานเพ่อต่รวจสิอบข้อมูล

โรงพย์าบาล สิิทธิิพิเศษัของลูกคื้า การเคืลมออนไลน์ คื้นหาแบบประกันท้�เหมาะสิม การแจ้งเต่ือนการชีำาระเบ้�ย์ การชีำาระเบ้�ย์ออนไลน์

ขอเปล้�ย์นแปลงข้อมูลกรมธิรรม์ เป็นต่้น

 - Mobile application: BLA Healthy Life พัฒนาแอปพลิเคืชีันเพ่อการดู้แลสุิขภัาพ และสินับสินุนการออกกำาลังกาย์ ด้้วย์ระบบ

นับก้าวเดิ้น เพ่อคืำานวณ Biological Age หรืออาย์ุท้�แท้จริงของร่างกาย์ และนำาผลมาคืำานวณเป็นคืะแนน เพ่อแลกสิิทธิิพิเศษัต่่างๆ หรือสิ่วนลด้

เบ้�ย์ประกันภััย์ได้้ คืวบคืู่ไปกับสิินคื้า BLA Smart CI หรือแบบประกันชี้วิต่คืุ้มคืรองโรคืร้าย์แรง เน่องจากม้ผลการวิจัย์ว่าการเด้ินสิามารถืลด้คืวามเสิ้�ย์ง

ในการเป็นโรคืหัวใจได้้ สินับสินุนให้ลูกคื้ารักการดู้แลสิุขภัาพ คืวบคืู่ไปกับการม้สิุขภัาพท้�ด้้ 

 - Mobile application: GMC พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคืชีันสิำาหรับลูกคื้าประกันกลุ่ม เพ่อต่อบโจทย์์การให้บริการท้�รวด้เร็ว

และสิะด้วกต่่อผู้ใช้ีงาน โด้ย์แย์กประเภัทของคืวามคุ้ืมคืรองในแต่่ละแบบประกัน รวมถึืงเพิ�มเติ่มราย์ช่ีอโรงพย์าบาลคืู่สัิญญาให้คืรอบคืลุม

มากย์ิ�งขึ�น

 - โค่รงการ E-Receipt and E-Policy กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้เปิด้ต่ัวระบบให้บริการออกใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์ รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสิ์ผ่านทางอ้เมล ต่ั�งแต่่เดื้อนพฤษัภัาคืม 2562 ซึ�งเป็นบริษััทประกันช้ีวิต่แห่งแรก ท้�ให้บริการและอำานวย์คืวามสิะด้วกในการ

สิ่งใบเสิร็จรับเงินเบ้�ย์ประกันภััย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ิ โด้ย์สิามารถืด้าวน์โหลด้เก็บเป็นหลักฐานการลด้หย่์อนภัาษ้ัได้้อย่์างสิะด้วก รวด้เร็ว

แทนการใชี้กระด้าษั การออกกรมธิรรม์อิเล็กทรอนิกสิ์เป็นอ้กทางเลือกท้�สิะด้วกสิำาหรับลูกคื้าแทนการออกกรมธิรรม์กระด้าษั นอกจากจะสิามารถืลด้

การใชี้กระด้าษัแล้ว การออกเอกสิารรูปแบบอิเล็กทรอนิกสิ์ทั�งใบเสิร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสิ์ และกรมธิรรม์อิเล็กทรอนิกสิ์ ย์ังสิามารถืเร้ย์กดู้ย์้อนหลังได้้

ต่ลอด้เวลาท้�แอปพลิเคืชีัน BLA Happy Life และระบบบริการลูกคื้า Smart customer เพ่อชี่วย์ลด้ปริมาณการใชี้ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิ อ้กทั�งย์ังสิามารถื

ลด้การแพร่กระจาย์โรคืต่ิด้เชีื�อไวรัสิโคืโรนา 2019 (COVID-19) จากการไม่สิัมผัสิเอกสิารอ้กด้้วย์ โด้ย์ลูกคื้ากรุงเทพประกันชี้วิต่สิามารถืลงทะเบ้ย์นแจ้ง

คืวามประสิงคื์ได้้หลาย์ชี่องทาง 

 - โค่รงการย้นยันต่ัวต่นในรูปัแบบดิจิทุัล National Digital ID (NDID) เป็นระบบการยื์นย์ันต่ัวต่นของลูกคื้าสิำาหรับการลงทะเบ้ย์น

เปิด้บัญชี้การทำาธิุรกรรมทางการเงินและซื�อประกันชี้วิต่ผ่านชี่องทางออนไลน์ของบริษััท โด้ย์กรุงเทพประกันชี้วิต่เป็นบริษััทประกันชี้วิต่

ราย์แรกท้�ให้บริการ เพ่อย์กระด้ับการทำาธิุรกรรมให้ม้คืวามน่าเชี่อถืือ ม้คืวามปลอด้ภััย์และสิะด้วกกว่าการย์ืนย์ันต่ัวต่นด้้วย์สิำาเนาบัต่รประชีาชีน 

 - โค่รงการมอบค่วามคุ้่มค่รองค่่ารักษัาพื้ยาบาลชื่ดเชื่ยรายวันจากโรค่ติ่ดเช้ื่�อไวรัสโค่โรนา 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคืชัีน BLA Happy Life 

เพ่อรองรับสิถืานการณ์การแพร่กระจาย์ของโรคืต่ิด้เชีื�อไวรัสิโคืโรนา 2019 (COVID-19) และสินับสินุนนโย์บาย์ของภัาคืรัฐ

   วัฒนธรรมองค่์กรต่่อนวัต่กรรม (Climate and Culture)

 กรงุเทพประกนัชีว้ติ่มค้ืวามต่ั�งใจท้�จะปรบัเปล้�ย์นวฒันธิรรมองคืก์รเพ่อสินบัสินนุใหพ้นกังานคืดิ้คืน้นวตั่กรรมหรอืการเปล้�ย์นแปลง ปรบัปรงุกระบวนการ

ทำางานใหม่ๆ  ใหเ้กดิ้คืวามคืลอ่งต่วัและมป้ระสิทิธิภิัาพมากขึ�น มโ้คืรงการจดั้การคืวามรู้ ปลกูฝงัวฒันธิรรมของการแลกเปล้�ย์นเร้ย์นรู้ เพอ่การพฒันาอย์า่ง

ต่่อเน่อง หรือท้�เร้ย์กว่า Knowledge Management (KM) โด้ย์ใชี้เทคืโนโลย์้ในการจัด้การคืวามรู้อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ แนะนำาหลักสิูต่รการฝึกอบรม

ทั�งภัาย์ในและภัาย์นอก คืรอบคืลุมไปถืึงการสิร้างองค์ืคืวามรู้ท้�พัฒนาพนักงานเป็นผู้เช้ี�ย์วชีาญในแต่่ละด้้าน รวมถึืงการถ่ืาย์ทอด้องคื์คืวามรู้นั�นๆ ไปยั์ง

พนักงานคืนอ่นๆ ผ่านทางการจัด้ session แบ่งปันคืวามรู้ (อบรมต่ามปกต่ิ และอบรมออนไลน์) และม้ platform ผ่านทาง intranet ของบริษััทด้้วย์

 กรงุเทพประกันชีว้ติ่ย์งัสินบัสินุนให้รเิริ�มโคืรงการเพ่อสินับสินนุแนวคืวามคิืด้ด้งักล่าว คือื โคืรงการ BLA Big Idea ซึ�งเป็นการเปิด้เวทแ้สิด้งคืวามคิืด้

เพ่อให้พนักงานได้้มโ้อกาสิแสิด้งคืวามเหน็ผ่านการนำาเสินอโคืรงการต่่างๆ ท้�เป็นนวัต่กรรมใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการทำางานเดิ้มให้มป้ระสิทิธิภิัาพมาก

ขึ�น และได้้นำาไอเด้้ย์ท้�พนักงานนำาเสินอในปีท้�แล้วมาพัฒนาต่่อย์อด้ เชี่น โคืรงการ BLA Healthy Life Challenge สินับสินุนให้พนักงานดู้แลสิุขภัาพ

ด้้วย์การออกกำาลังกาย์ และบริโภัคือาหารท้�ม้ประโย์ชีน์ โด้ย์ใชี้ wearable device ในการนับก้าว ม้การชีั�งนำ�าหนักเพ่อวัด้คื่า BMI และกิจกรรมต่่างๆ เชี่น

การเต่้น ซึ�งนอกจากจะได้้เพิ�มคืวามสิัมพันธิ์ระหว่างพนักงานแล้ว ย์ังเป็นการสิร้างวัฒนธิรรมการใชี้เทคืโนโลย์้ใหม่ให้กับพนักงานในบริษััทอ้กด้้วย์

 กรุงเทพประกันชี้วิต่ได้้สินับสินุนวัฒนธิรรมองคื์กรให้ขับเคืล่อนด้้วย์นวัต่กรรมใหม่ๆ และสินับสินุนการสิ่อสิารท้�ม้ประสิิทธิิภัาพ โด้ย์จัด้หลักสิูต่รฝึก

อบรมต่่างๆ ทั�งภัาย์ในและภัาย์นอก เรย้์นเชีญิวทิย์ากรชีั�นนำาหรอืผู้เชี้�ย์วชีาญในด้้านต่่างๆ เชีน่ VUCA – digital disruption แนะนำาเทคืโนโลย์้หรอืบรษิัทั 

start-up ใหม่ๆ, The Connector Manager – เชี่อมโย์งผู้เชี้�ย์วชีาญในด้้านต่่างๆ โด้ย์การแนะนำาให้คืนในท้มได้้รับคืวามรู้จากผู้ม้ประสิบการณ์หรือคืวาม

รู้จริง, Leadership Competency - คืุณสิมบัต่ิท้�ด้้ของการเป็นผู้นำา และ Business Innovation - Gear up และ business canvas ต่่อย์อด้การวาง

กลย์ุทธิ์องคื์กร

 ผู้บริหารระด้ับสิูง เป็นสิ่วนสิำาคืัญในการสินับสินุนและเป็น project sponsor ในหลาย์ๆ โคืรงการทั�ง BLA Big Idea หรือการได้้รับคืำาแนะนำาจาก

ผู้บริหาร ซึ�งม้สิ่วนสิำาคืัญมากในการสินับสินุนการขับเคืล่อนทางนวัต่กรรม และผลักด้ันให้บริษััทต่อบโจทย์์ต่ามคืวามต่้องการของลูกคื้าอย์่างต่่อเน่อง

   โค่รงการ (Project)

1.2.4 การต่ลาดและการแข่งขัน

1.2.4.1 นโยบายการต่ลาด ผลิต่ภัณฑ์์และบริการ

 บรษัิัทด้ำาเนินนโย์บาย์เรอ่งการวางแผนการเงนิรอบด้า้น ซึ�งประกอบด้ว้ย์ผลิต่ภัณัฑิท์้�คืรอบคืลมุ ทั�งการสิรา้งฐานะและการสิรา้งหลกัประกนัในปจัจบุนั

และอนาคืต่ต่่อเน่องจากปีท้�ผ่านมา



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน)  ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563 79

 (1) กลยุทุธ์การแข่งขัน

 • ด้านผลิต่ภัณฑ์์

 บริษััทออกแบบประกันให้คืลอบคืลุมทุกคืวามต่้องการของผู้เอาประกันภััย์ในแต่่ละกลุ่ม ทุกชี่วงวัย์ ด้้วย์ผลิต่ภััณฑิ์คืุ้มคืรองชี้วิต่ ผลิต่ภััณฑิ์เต่ร้ย์ม

เกษ้ัย์ณ ผลิต่ภััณฑิ์เพ่อการคืุ้มคืรองสิุขภัาพและโรคืร้าย์แรง ม้การปรับปรุงแบบประกันเดิ้ม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้สิอด้คืล้องกับคืวาม

ต่้องการของลูกคื้าท้�ปรับเปล้�ย์นไปอย์ู่เสิมอ และด้้วย์คืวามผันผวนของอัต่ราผลต่อบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน ในปี 2563 บริษััทได้้ปรับแบบ

ประกันสิะสิมทรัพย์์ส่ิวนใหญ่เป็นแบบม้ส่ิวนร่วมในการรับผลประโย์ชีน์ระหว่างบริษััท และผู้เอาประกันภััย์ ซึ�งช่ีวย์ลด้คืวามเส้ิ�ย์งเร่องคืวามผันผวนของ

อัต่ราด้อกเบ้�ย์ และเพิ�มโอกาสิในการรับผลต่อบแทนของผู้เอาประกันต่ามผลต่อบแทนจากการลงทุนท้�เกิด้ขึ�นจริงด้้วย์ นอกจากน้�ย์ังม้การกระตุ่้นการ

สิร้างผลผลิต่ของสิัญญาสิุขภัาพเพิ�มเต่ิมต่่างๆ ท้�เป็นประโย์ชีน์ต่่อลูกคื้าและผลกำาไรท้�ด้้ของบริษััทในอนาคืต่

 • ด้านการพื้ัฒนาคุ่ณภาพื้ต่ัวแทุน

    สิ่งเสิริมให้ม้การเพิ�มปริมาณและคืุณภัาพของท้�ปรึกษัาการเงิน ต่ัวแทนประกันชี้วิต่ และท้มงานคืู่คื้า เพ่อให้เพ้ย์งพอต่่อการให้บริการ ด้ังน้�

      -    การพัฒนาต่วัแทนประกันชีว้ติ่ เนน้การพฒันาต่วัแทนเพ่อใหม้ค้ืวามย์ั�งย์นืในวิชีาชีพ้มม้าต่รฐานเป็นท้�ย์อมรบัทั�งในระด้บัประเทศและระดั้บสิากล โด้ย์ 

     ได้้รับรางวัลท้�สิำาคืัญ อาทิรางวัลต่ัวแทนคืุณภัาพด้้เด้่นแห่งชีาต่ิ (Thailand National Quality Awards - TNQA) ต่ามหลักเกณฑิ์ของสิมาคืมประกัน

     ชี้วิต่ไทย์ จำานวน 165 คืน รางวัลต่ัวแทนคืุณภัาพด้้เด้่นนานาชีาต่ิ (International Quality Awards - IQA) ต่ามหลักเกณฑิ์ของ Limra International 

     จำานวน 187 คืน รางวัลสิโมสิรล้านเหร้ย์ญโต่๊ะกลม (Million Dollar Round Table - MDRT) จำานวน 109 คืน และต่ัวแทนท้�ม้ศักย์ภัาพผลิต่ผลงาน

     ได้้ระด้ับ Court of table - COT อ้กจำานวน 11 คืน ต่ามหลักเกณฑิ์ของสิโมสิร MDRT รวมทั�งสิิ�น 120 คืน 

    - การพัฒนาและเพิ�มจำานวนท้�ปรึกษัาการเงิน ทั�งผู้แนะนำาการลงทุนด้้านหลักทรัพย์์ ด้้วย์หลักสิูต่รผู้แนะนำาการลงทุนด้้านหลักทรัพย์์ (Securities

     Investment Consultant) โด้ย์ปัจจุบันบริษััทม้ต่ัวแทนท้�ได้้รับใบอนุญาต่จากสิำานักงานคืณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และต่ลาด้หลักทรัพย์์ (ก.ล.ต่.)

     เปน็ผูแ้นะนำาการลงทุนด้า้นหลักทรัพย์จ์ำานวน 1,364 คืน  นอกจากน้� เพ่อใหต้่วัแทนของบริษััทสิามารถืวางแผนทางการเงินได้อ้ย่์างรอบด้า้น บริษััทให้การ

     สินับสินุนต่ัวแทนในการเป็นนักวางแผนการเงิน และท้�ปรึกษัาการเงินท้�ม้คืุณภัาพ โด้ย์ในปัจจุบันบริษััทม้นักวางแผนการเงิน CFP
®
 และท้�ปรึกษัา

     การเงิน AFPT
TM 

ท้�ได้้รับคืุณวุฒิวิชีาชี้พจากสิมาคืมนักวางแผนการเงินไทย์ CFP
®
/AFPT

TM  
ทั�งสิิ�น จำานวน 119 คืน

     -    พฒันาทม้งานของคืูค่ืา้ในทุกชีอ่งทางการขาย์ ทั�งการขาย์ผา่นธินาคืาร และพนัธิมิต่รอน่ของบริษััท อย่์างต่อ่เนอ่ง เพอ่ใหม้ค้ืวามรู้คืวามเขา้ใจในการ

     นำาเสินอขาย์ผลติ่ภัณัฑ์ิประกันชีว้ติ่ให้กบัลกูค้ืาได้้อย่์างถืกูต้่อง เป็นไปต่ามกฎเกณฑ์ิของสิำานกังานคืณะกรรมการกำากบัและส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกจิประกันภัยั์

     และกฎหมาย์อ่นๆ

 • ด้านเทุค่โนโลย่

 บริษััทได้้ม้การพัฒนาและเพิ�มฟังก์ชัี�นการใชี้งานบนแอปพลิเคืชีันมือถืือ BLA Happy Life ให้คืลอบคืลุมการบริการในทุกด้้านของบริษััท เชี่น

การชีำาระเงินคื่าเบ้�ย์ประกันภััย์ และขอรับใบเสิร็จรับเงินคื่าเบ้�ย์ประกันภััย์อิเล็กทรอนิกสิ์ (E-receipt) การให้บริการการเปล้�ย์นแปลงข้อมูลกรมธิรรม์แบบ

อิเล็กทรอนิกสิ์ (E-POS) การให้บริการการเร้ย์กร้องสิินไหมแบบอิเล็กทรอนิกสิ์ (E-Claim) นอกจากน้� บริษััทได้้ให้บริการและคืำาปรึกษัาแพทย์์ผ่านทาง

ออนไลน์ (Telemedicine) เพ่อประหย์ัด้คื่าใชี้จ่าย์ในการรักษัาและประหย์ัด้เวลาในการเด้ินทางไปย์ังโรงพย์าบาล อำานวย์คืวามสิะด้วกให้กับลูกคื้าในการ

ใชี้บริการ 

 นอกจากการพัฒนาระบบการให้บรกิารลูกค้ืาท้�ต่อบสินองต่อ่คืวามต่อ้งการของลูกคืา้แลว้ บรษัิัทย์งัมุง่เน้นการพฒันาระบบเพอ่สินบัสินนุการขาย์ของ

ต่ัวแทน ท้�ปรึกษัาทางการเงิน และคืู่คื่าของบริษััทด้้วย์ ทั�งระบบการเสินอขาย์อิเล็กทรอนิกสิ์ หรือระบบใบคืำาขออิเล็กทรอนิกสิ์ Smart app โด้ย์กรุงเทพ

ประกันชีว้ติ่เปน็บรษัิัทประกนัชีว้ติ่ราย์แรกท้�ได้พ้ฒันากระบวนการการซื�อประกนัชีว้ติ่ออนไลนผ์า่นการใหบ้รกิารโด้ย์การย์นืย์นัต่วัต่นในรปูแบบด้จิทิลั หรอื 

NDID (National Digital ID) เพ่อย์กระด้ับการทำาธิุรกรรมให้ม้คืวามน่าเชี่อถืือ ม้คืวามปลอด้ภััย์และสิะด้วกมากย์ิ�งขึ�น

 • ด้านชื่่องทุางการขายใหุ้ม่

 บริษััทได้้ม้การขย์าย์ช่ีองทางการขาย์ผ่านพันธิมิต่รทางการคื้าใหม่ๆ เพ่อขย์าย์ฐานลูกคื้าและเสิริมสิร้างคืวามสิมดุ้ลของเบ้�ย์ประกันรับจากชี่องทาง

ต่่างๆ นอกจากน้�บริษััทย์ังม้การปรับปรุงขั�นต่อนและกระบวนการการขาย์ผ่านชี่องทางออนไลน์เผ่อให้ลูกคื้าได้้รับคืวามสิะด้วกสิบาย์มากย์ิ�งขึ�น 

 • ด้านการส่อสารการต่ลาดและกิจกรรมเพื้่อสร้างค่วามสัมพื้ันธ์กับลูกค่้า

 ในปี 2563 บริษััทได้้กำาหนด้เป้าหมาย์ทางการต่ลาด้ท้�สิอด้คืล้องกับการพัฒนาคืุณภัาพชี้วิต่ประชีาชีนอย์่างย์ั�งย์ืน  โด้ย์มุ่งพัฒนาผลิต่ภััณฑิ์เพ่อการ

วางแผนการเงิน คืวบคืู่กับการพัฒนาผลิต่ภััณฑิ์และบริการเพ่อการดู้แลสิุขภัาพของประชีาชีน

 สิร้างการรับรู้และคืวามเชีอ่มั�นในผลติ่ภัณัฑิข์องบรษัิัท ท้�คืรอบคืลมุกบัคืวามต่อ้งการของผูบ้รโิภัคื โด้ย์เฉพาะการใหค้ืวามสิำาคืญักบัผลติ่ภัณัฑิร์องรบั

คืวามเสิ้�ย์งด้้านสิุขภัาพและโรคืร้าย์แรง รวมถืึงการสิร้างวินัย์การออมให้คืนไทย์ เชี่น แบบประกันบ้แอลเอ สิมาร์ท ซ้ไอ แบบประกันชี้วิต่สิะสิมทรัพย์์เกน

เฟิสิต่์ 650

 พัฒนาระบบบริการทางด้้านสิุขภัาพ BLA Every Care บริการเสิริมสิำาหรับผู้ท้�ม้กรมธิรรม์สิุขภัาพของกรุงเทพประกันชี้วิต่ โด้ย์ให้การบริการปรึกษัา

ปัญหาและคืวามรู้ด้้านสิุขภัาพต่ลอด้ 24 ชีั�วโมง การบริการในชี่วงเจ็บป่วย์โด้ย์เฉพาะการเจ็บป่วย์ในต่่างประเทศ และบริการเพ่ออำานวย์คืวามสิะด้วกใน

ชี่วงพักฟ้�น 

 โด้ย์ในปีน้� บริษััทได้้รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Award 2020 

รางวัลสิุด้ย์อด้นวัต่กรรมสิินคื้าและบริการแห่งปี 2020 (Product Innovation Award 2020) ในกลุ่มสิินคื้าไลฟ์สิไต่ล์ประเภัทประกันสิุขภัาพ และรางวัล

บริษััทประกันชี้วิต่ท้�ม้การบริหารงานด้้เด้่น ประจำาปี 2562 ต่อกย์ำ�าคืวามเป็นผู้นำาด้้านการวางแผนทางการเงินอย์่างรอบด้้านของบริษััท



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 256380

 (2) การจำาหุ้น่ายและชื่่องทุางการจำาหุ้น่าย

โคืรงสิร้างเบ้�ย์ประกันภััย์รับ จำาแนกต่ามชี่องทางจำาหน่าย์ ระหว่างปี 2561-2563

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

%

+/-

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

จำานวน

(ล้านบาท)

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

%

+/-

สิัด้สิ่วน

(ร้อย์ละ)

ปี 2561

เบ้�ย์รับรวม

ชี่องทางการจำาหน่าย์

บริษััท

ปี 2562

เบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว

ปี 2563

34.07

61.46

4.47

100.00

41.26

20.16

8.50

7.03

4.59

4.31

3.98

2.82

1.92

1.37

100.00

13,932

25,133

1,827

40,892

132,167

64,583

27,233

22,514

14,707

13,796

12,738

9,030

6,139

4,387

320,349

14,014

20,003

1,675

35,692

3.88

-2.78

-3.54

4.76

0.50

-1.56

-0.24

65.28

2.14

7.46

1.42

39.26

56.04

4.70

100.00

21,566

9,674

3,762

3,991

2,290

1,730

1,976

1,252

1,609

1,235

53,344

40.43

18.13

7.05

7.48

4.29

3.24

3.70

2.35

3.02

2.31 

100.00

1.23

-38.96

-33.83

-23.96

-8.74

-13.39

-13.63

10.08

-22.52

1.46

-16.26

19,796

19,108

1,841

34,744

39.70

55.00

5.30

100.00

ต่ัวแทน

ธินาคืาร

อ่นๆ

ผลผลิต่รวมทุั�งสิ�น

1. เอไอเอ

2. ไทย์ประกันชี้วิต่

3. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่

4. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่

5. อลิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่

6. กรุงเทุพื้ปัระกันชื่่วิต่

7.ไทย์สิมุทรประกันชี้วิต่

8. เอฟด้ับบลิวด้้ ประกันชี้วิต่

9. โต่เก้ย์วมาร้นประกันชี้วิต่

10. ไทย์ซัมซุง ประกันชี้วิต่

ธุรกิจ

 • ด้านชื่่องทุางจำาหุ้น่ายผ่านต่ัวแทุน 

ภัาพรวมธิุรกิจ : เบ้�ย์รับรวม และเบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว ผ่านชี่องทางต่ัวแทน ปี 2563 

หมาย์เหตุ่ : ข้อมูลของบริษััทอ่นจากสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์ เร้ย์งอันด้ับต่ามเบ้�ย์รับรวม

 ปี 2563 บริษััทมเ้บ้�ย์รับรวมอย์ูใ่นอันด้บัท้� 6 เชีน่เด้ย้์วกบัในปี 2562 โด้ย์มอั้ต่ราเต่บิโต่ต่ำ�ากวา่ธุิรกจิ จากการท้�บริษััททำาการลด้การขาย์สินิค้ืาแบบชีำาระ

เบ้�ย์คืรั�งเด้ย้์วมาอย่์างต่อ่เน่องในปีกอ่นหนา้ รวมถึืงแบบประกันท้�มร้ะย์ะเวลาการชีำาระเบ้�ย์ประกันระย์ะสัิ�น โด้ย์มุง่เน้นปรับกลยุ์ทธิโ์ด้ย์หันมาเน้นเสินอขาย์

สิินคื้าประเภัทประกันสิุขภัาพและสิัญญาเพิ�มเต่ิมซึ�งม้เบ้�ย์ต่ำ�ากว่าสิินคื้าประเภัทประกันชี้วิต่โด้ย์ทั�วไป แม้ว่าเบ้�ย์รับปีแรกของบริษััทลด้ลงร้อย์ละ 13.39 ด้้

กว่าอุต่สิาหกรรมท้�ลด้ลงร้อย์ละ 16.26 แต่่ด้้วย์การปรับกลย์ุทธิ์ด้ังกล่าว ชี่วย์ลด้ภัาระของบริษััทในระย์ะย์าว และสิร้างผลกำาไรท้�ด้้ให้กับบริษััท  นอกจาก

นั�นบริษััท ย์ังเน้นการเสินอขาย์สิินคื้าแก่ลูกคื้าเด้ิมเพ่อทำาให้เกิด้การซื�อซำ�าและรักษัาฐานลูกคื้าของบริษััทให้คืงอย์ู่ต่่อไป
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จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

%

+/-

%

+/-

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

%

+/-

%

+/-

เบ้�ย์รับรวม

เบ้�ย์รับรวม

บริษััท

บริษััท

เบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว

เบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว

28.78

19.93

11.32

9.20

8.98

8.25

4.17

3.86

1.91

1.83

100.00

16.17

13.79

11.17

9.66

8.87

8.34

6.43

4.95

3.07

3.81

100.00

66,654

46,156

26,212

21,316

20,788

19,108

9,652

8,937

4,413

4,233

231,569

7,807

 6,658

 5,394

 4,664

 4,285

 4,027 

 3,105

 2,391

 1,917

 1,841

48,289

3.81

-16.98

-9.28

7.27

0.79

-4.47

3.96

-14.04

-45.13

-0.24

-5.83

7.25

-1.46

-6.27

15.61

-2.71

-9.17

-6.50

5.12

-18.02

9.89

-1.47

25,614

14,070

6,864

7,772

8,053

4,269

6,919

2,050

2,713

3,690

84,648

 21,545

 3,502

 3,019

 2,208 

 1,875

 678

 1,913

 612

 575

 551

20,347

30.26

16.62

8.11

9.18

9.51

5.04

8.17

2.42

3.20

4.36

100.00

10.59

17.21

14.84

10.85

9.22

3.33

9.40

3.01

2.83

2.71

100.00

8.21

-18.17

1.08

-4.05

-7.48

13.52

-17.51

-5.48

-63.22

-10.38

-8.48

14.24

-0.29

-15.89

54.06

1.76

-59.74

-2.70

7.58

-44.39

25.09

-8.79

1. เอฟ ด้ับบลิว ด้้ ประกันชี้วิต่

2. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่

3. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่

4. ไทย์ประกันชี้วิต่

5. พรูเด้็นเชี้ย์ลประกันชี้วิต่

6. กรุงเทุพื้ปัระกันชื่่วิต่

7. เอไอเอ

8. อลิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่

9. ทิพย์ประกันชี้วิต่

10. อาคืเนย์์ประกันชี้วิต่

ธุรกิจ

1. อลิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่

2. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่

3. ไทย์ประกันชี้วิต่

4. เอฟด้ับบลิวด้้ ประกันชี้วิต่

5. เจนเนอราล้� ประกันชี้วิต่

6. เอไอเอ

7.ชีับบ์ประกันชี้วิต่

8. โต่เก้ย์วมาร้นประกันชี้วิต่

9.พรูเด้็นเชี้ย์ล ประกันชี้วิต่

10. กรุงเทุพื้ปัระกันชื่่วิต่

ธุรกิจ

 • ด้านชื่่องทุางจำาหุ้น่ายผ่านธนาค่าร

ภัาพรวมธิุรกิจ : เบ้�ย์รับรวม และเบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว ผ่านชี่องทางธินาคืาร ปี 2563

 • ด้านชื่่องทุางจำาหุ้น่ายอ่นๆ

หมาย์เหตุ่ : ข้อมูลของบริษััทอ่นจากสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์ เร้ย์งอันด้ับต่ามเบ้�ย์รับรวม 

หมาย์เหตุ่ : ข้อมูลของบริษััทอ่นจากสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์ เร้ย์งอันด้ับต่ามเบ้�ย์รับรวม  

 ในปี 2563 บริษััทม้เบ้�ย์รับรวมผ่านชี่องทางธินาคืารอย์ู่ในอันด้ับ 6 เช่ีนเด้้ย์วกับในปี 2562 โด้ย์ได้้รับผลบวกจากการเพิ�มขึ�นของเบ้�ย์ปีแรกซึ�งม้

การเติ่บโต่สูิงกว่าค่ืาเฉล้�ย์ของธุิรกิจ เน่องจากบริษััทม้การปรับการขาย์สิินค้ืาให้ต่รงกับคืวามต้่องการของลูกคื้าในช่ีองทางธินาคืารมากขึ�น รวมถึืงได้้ม้

การเสินอขาย์สิินคืา้แกล่กูคืา้เด้มิเพอ่ใหเ้กดิ้การซื�อซำ�า โด้ย์เบ้�ย์ประกนัปีแรกผา่นชีอ่งทางธินาคืารของบรษัิัทเต่บิโต่ร้อย์ละ 13.52 สิวนทางกบัอตุ่สิาหกรรม

ท้�ลด้ลงร้อย์ละ 8.48 
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 บริษััทได้้ม้การพัฒนาช่ีองทางขาย์ออนไลน์อย์่างต่่อเน่อง โด้ย์ได้้เพิ�มสิินค้ืาท้�ขาย์ผ่านช่ีองทางให้ม้คืวามเหมาะสิมและหลาย์หลาย์มากขึ�น รวมถึืงม้

การเน้นแคืมเปญการทำาประกันเพ่อลด้หย์่อนภัาษ้ัในชี่วงปลาย์ปีให้กับผู้ท้�สินใจ รวมถืึงการเพิ�มประสิิทธิิภัาพในการให้บริการ เพ่อให้สิามารถืเข้าถืึงฐาน

ลกูคืา้รุ่นใหม่ให้มากขึ�น นอกจากน้� บริษััทยั์งได้พั้ฒนาคืวามร่วมมือกับพันธิมิต่รทางธุิรกิจใหม่ท้�มศั้กย์ภัาพ เพ่อช่ีวย์สินับสินุนให้บริษััทเข้าถึืงต่ลาด้กลุ่มใหม่

ได้้โด้ย์ต่รง ชี่วย์ลด้ต่้นทุนและเพิ�มผลกำาไรให้กับบริษััทอย์่างต่่อเน่องด้้วย์

 ในเด้ือน มกราคืม – ธิันวาคืม 2563 ธิุรกิจประกันชี้วิต่ม้เบ้�ย์รับปีแรกทั�งสิิ�นจำานวน 158,238.69 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 11.34 จากปี 2562

การเต่ิบโต่ท้�ลด้ลงเป็นผลจากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ท้�สิ่งผลกระทบต่่อภัาวะเศรษัฐกิจของประเทศ 

และทำาให้กำาลังซื�อของผู้บริโภัคืลด้ลง ทั�งน้� เบ้�ย์รับปีแรกท้�ปรับต่ัวลด้ลงสิ่วนหนึ�งเป็นผลจากเบ้�ย์ประกันชี้วิต่แบบชีำาระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์วท้�ย์ังปรับต่ัวลด้ลง

ต่่อเน่องเป็นปีท้�สิามติ่ด้ต่่อกัน เน่องจากบริษััทประกันช้ีวิต่หลาย์แห่งได้้ทำาการปรับลด้ หรือย์กเลิกการขาย์ผลิต่ภััณฑ์ิประกันช้ีวิต่แบบชีำาระเบ้�ย์คืรั�งเด้้ย์ว

เพอ่ใหส้ิอด้คืล้องกับอัต่ราด้อกเบ้�ย์ท้�ปรับตั่วลด้ลงอย่์างต่่อเน่องในช่ีวงท้�ผ่านมา ส่ิงผลให้เบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้ย้์วลด้ลงร้อย์ละ 19.04 จากช่ีวงเวลาเด้ย้์วกนัของ

ปีก่อน มาอย์ู่ท้�จำานวน 56,467.57 ล้านบาท ขณะเด้้ย์วกัน อัต่ราผลต่อบแทนการลงทุนท้�ลด้ต่ำ�าลงมาก ทำาให้บริษััทประกันต่้องปรับลด้อัต่ราผลต่อบแทน

ของผลิต่ภััณฑิ์ใหม่ท้�ขาย์ในปีน้�ลง และเพิ�มการเสินอขาย์แบบประกันชี้วิต่ท้�ม้สิ่วนร่วมในเงินปันผล รวมถืึงเพิ�มการขาย์สิินคื้าประเภัทประกันสิุขภัาพเพ่อ

ต่อบสินองต่่อคืวามต่้องการของผู้บริโภัคืมากขึ�น นอกจากนั�น ในชี่วงการแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ต่ัวแทนประกันชี้วิต่

ไมส่ิามารถืออกไปพบลกูคืา้เพอ่เสินอขาย์ประกนัชีว้ติ่เหมอืนภัาวะปกต่ไิด้ ้ทางสิำานกังานคืณะกรรมการกำากบัและสิง่เสิรมิการประกอบธิรุกจิประกนัภัยั์ (คืปภั.)

ได้้อนุมต่ิการเสินอขาย์แบบ Digital face to face ผ่านชี่องทางอิเล็กทรอนิกสิ์ เพ่อชี่วย์ให้ธิุรกิจสิามารถืเด้ินหน้าได้้อย์่างต่่อเน่องไม่หย์ุด้ชีะงักก็ต่าม 

 อย์า่งไรกด็้ ้สิบืเนอ่งจากสิถืานการณแ์พรร่ะบาด้ของไวรสัิโคืโรนาสิาย์พนัธ์ุิใหม ่(โคืวดิ้-19) ประกอบกบัการประชีาสิมัพนัธิข์องหนว่ย์งานต่า่งๆในชีว่ง

ท้�ผ่านมาทำาให้ประชีาชีนต่่นตั่วและหันมาต่ระหนักถึืงคืวามสิำาคืัญของการม้ประกันชี้วิต่และประกันสิุขภัาพเพ่อนำามาใชี้เป็นเคืร่องมือบริหารจัด้การคืวาม

เสิ้�ย์งมากขึ�น นอกจากนั�น ผลจากแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ย์ังสิ่งผลให้บริษััทประกันชี้วิต่ได้้ปรับเปล้�ย์นนโย์บาย์การบริหาร

ชีอ่งทางการขาย์และการบริการใหส้ิอด้คืล้องกับสิถืานการณป์จัจบัุน และมุง่เนน้พัฒนาผลิต่ภัณัฑ์ิประกนัช้ีวิต่ใหม้ค้ืวามหลากหลาย์ และสิามารถืต่อบสินอง

ต่่อคืวามต่้องการและวิถื้ชี้วิต่ของลูกคื้าท้�เปล้�ย์นไป เพ่อให้กลุ่มผู้บริโภัคืได้้รับผลิต่ภััณฑิ์และบริการท้�ต่อบโจทย์์คืวามต่้องการของต่นเองอย์่างแท้จริง

 ทั�งน้� แม้จะเผชิีญกับปัจจัย์ท้าทาย์ข้างต่้นและการระบาด้ของเชืี�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) แต่่เน่องจากการท้�เบ้�ย์ประกันชี้วิต่ปีต่่อของ

ธิุรกิจม้การปรับฐานลงคื่อนข้างมากแล้วในปี 2562  ทำาให้เบ้�ย์ประกันชี้วิต่ปีต่่อในปี 2563 ย์ังคืงเต่ิบโต่ได้้ร้อย์ละ 2.21 ม้จำานวนทั�งสิิ�น 441,967.78 ล้าน

บาท และทำาให้เบ้�ย์รับรวมของธิุรกิจลด้ลงจากชี่วงเวลาเด้้ย์วกันของปีก่อนเพ้ย์งร้อย์ละ 1.75 หรือเท่ากับจำานวน 600,206.47 ล้านบาท

 สิำาหรับบริษััทประกันชี้วิต่ท้�ม้สิ่วนแบ่งต่ลาด้ของเบ้�ย์รับสิูงสิุด้ 10 อันด้ับแรก ในชี่วงเด้ือนมกราคืม – ธิันวาคืม 2563 ได้้แก่

1.2.4.2 ภาวะการแข่งขัน

(1) ภาพื้รวมธุรกิจ

ต่ารางแสิด้งเบ้�ย์รับของธิุรกิจประกันชี้วิต่ มกราคืม - ธิันวาคืม 2563

หุ้น่วย: ล้านบาทุ

2563 2562
%

+/-
เบ้�ย์รับ

เบ้�ย์ปีแรก

เบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว

เบ่�ยปัีแรกรวมเบ่�ยชื่ำาระค่รั�งเด่ยว

เบ้�ย์ปีต่่อไป

เบ่�ยรวม

101,771.12

56,467.57

158,238.69

441,967.78

600,206.47

108,737.99

69,749.45

178,487.45

432,426.66

610,914.11

13.64%

-17.68%

-1.07%

-3.25%

-2.63%

%

+/-

-6.41%

-19.04%

-11.34%

2.21%

-1.75%
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เบ้�ย์รับรวม และเบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว ปี 2563

จำานวน

(ล้านบาท)

%

+/-

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

จำานวน

(ล้านบาท)

%

+/-

เบ้�ย์รับรวม

บริษััท

เบ้�ย์ปีแรกรวมเบ้�ย์ชีำาระคืรั�งเด้้ย์ว

24.30

15.21

13.39

12.55

9.11

5.79

5.24

4.05

2.44

1.42

100.00

 145,846 

 91,292

 80,348

 75,327 

 54,651 

 34,745 

 31,452 

 24,312 

 14,620

 8,5401

600,206

3.47

-0.83

3.97

-10.15

-7.28

-2.66

-2.66

-1.12

1.04

2.94

-1.75

 29,163 

 20,465 

 29,074 

 21,563 

 11,753

 6,550 

 6,496 

 8,903 

 2,629

 2,221 

158,239

18.42

12.92

18.36

13.62

7.42

4.14

4.10

5.62

1.66

1.40

100.00

-7.05

-25.68

9.10

-16.92

-16.51

5.67

-1.06

-12.24

-14.50

-16.05

-11.29

1. เอไอเอ

2. ไทย์ประกันชี้วิต่

3. เอฟด้ับบลิวด้้ ประกันชี้วิต่

4. เมืองไทย์ประกันชี้วิต่

5. กรุงไทย์-แอกซ่าประกันชี้วิต่

6. กรุงเทุพื้ปัระกันชื่่วิต่

7. อลิอันซ์ อย์ุธิย์า ประกันชี้วิต่

8. พรูเด้็นเชี้ย์ล ประกันชี้วิต่

9. ไทย์สิมุทรประกันชี้วิต่

10. โต่เก้ย์วมาร้นประกันชี้วิต่

ธุรกิจ

หมาย์เหตุ่ : ข้อมูลของบริษััทอ่นจากสิมาคืมประกันชี้วิต่ไทย์ เร้ย์งอันด้ับต่ามเบ้�ย์รับรวม   

(2) แนวโน้มธุรกิจปัระกันชื่่วิต่ปัี 2564

 แนวโนม้ธิรุกจิประกนัชีว้ติ่ในป ี2564 นั�นจะย์งัคืงเผชีญิกบัปจัจยั์ทา้ทาย์รอบด้า้น ไมว่า่จะเปน็ภัาวะเศรษัฐกจิท้�ย์งัคืงชีะลอต่วัอย์า่งต่อ่เนอ่ง ภัาวะอตั่รา

ด้อกเบ้�ย์ต่ำ�า การระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) ภัาวะการว่างงาน หน้�สิินภัาคืคืรัวเรือน มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 

17 เร่อง สิัญญาประกันภััย์ (TFRS 17) พ.ร.บ.ข้อมูลสิ่วนบุคืคืล โคืรงการพัฒนาฐานข้อมูลด้้านการประกันภััย์ (Insurance  Bureau System) และการ

จัด้ทำากรมธิรรม์ประกันสิุขภัาพมาต่รฐานใหม่

 กลุม่ธุิรกจิประกนัชีว้ติ่จงึต่อ้งมก้ารพิจารณาปรบักลย์ทุธ์ิในการพัฒนาผลติ่ภัณัฑิ ์โด้ย์หลาย์บรษัิัทได้ป้รบักลยุ์ทธ์ิการขาย์โด้ย์ลด้การขาย์สิินค้ืาประเภัท

จ่าย์เบ้�ย์คืรั�งเด้ย้์ว และทย์อย์ปรบัลด้การขาย์ผลติ่ภัณัฑ์ิประเภัทออมทรพัย์์ท้�มก้ารรับประกนัผลต่อบแทน โด้ย์หนัมาเน้นการขาย์ผลติ่ภัณัฑ์ิแบบประกันชีว้ติ่

คืวบการลงทุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy ท้�เน้นการลงทุนต่ามคืวามเสิ้�ย์งท้�ผู้เอาประกันภััย์ย์อมรับได้้ รวมถึืงเพิ�มการขาย์

ผลิต่ภััณฑิ์แบบประกันท้�ให้คืวามคืุ้มคืรองระย์ะย์าว เชี่น แบบประกันต่ลอด้ชี้พ (Whole Life) แบบประกันบำานาญท้�ชี่วย์วางแผนเร่องเกษั้ย์ณ (Annuity) 

เป็นต่้น รวมถืึงการมุ่งเน้นการพัฒนาแบบประกันสิุขภัาพและโรคืร้าย์แรงมากขึ�น ในขณะเด้้ย์วกันย์ังคืงมุ่งมั�นเด้ินหน้าพัฒนาชี่องทางการขาย์ให้ม้คืวาม

หลากหลาย์ต่รงกับพฤต่กิรรมและคืวามต้่องการของประชีาชีน โด้ย์เฉพาะอย่์างย์ิ�งชีอ่งทางการขาย์ทางดิ้จิทลั (Digital) หรือชีอ่งทางออนไลน ์และพัฒนา

รูปแบบการให้บริการให้ม้คืวามทันสิมัย์ สิะด้วกสิบาย์ ต่อบโจทย์์ไลฟ์สิไต่ล์ของลูกคื้าแต่่ละกลุ่มมากขึ�น โด้ย์ธุิรกิจประกันช้ีวิต่ย์ังคืงม้ปัจจัย์สินับสินุนต่่อ

การเต่ิบโต่ต่่างๆ ด้ังต่่อไปน้�

- มาต่รการผ่อนคืลาย์ทางเศรษัฐกิจจากภัาคืรัฐและหน่วย์งานต่่างๆ

ทางภัาคืรัฐและทางสิำานักงานคืณะกรรมการกำากับและส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกิจประกันภััย์ (คืปภั.) ได้้ม้มาต่รการออกมาช่ีวย์เหลือประชีาชีนอย่์างต่่อ

เน่อง อาทิ การเพิ�มคื่าลด้หย์่อนภัาษั้สิำาหรับการซื�อประกันสิุขภัาพเป็น 25,000 บาทต่่อปี และมาต่รการผ่อนคืลาย์กฎเกณฑิ์หรือประกาศต่่างๆ ได้้แก่ การ

ผอ่นปรนการชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ การขย์าย์ระย์ะเวลาการผอ่นผนัเงอ่นไขกรมธิรรม์ฯ และอตั่ราเบ้�ย์ประกนัภัยั์ การแก้ไขหลักเกณฑ์ิ วธ้ิิการออกการเสินอ

ขาย์กรมธิรรมป์ระกนัภัยั์ การด้ำาเนนิการรวมถึืงหนา้ท้�การปฏิบิตั่ขิองต่วัแทนหรอืนาย์หนา้ประกนัภัยั์ ในระหวา่งสิถืานการณก์ารแพรร่ะบาด้ของโรคืติ่ด้เชืี�อ

ไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) โด้ย์วิธิ้ Digital Face to Face ต่ลอด้จนการผ่อนคืลาย์ประกาศการลงทุนประกอบธิุรกิจอ่นของบริษััทประกันชี้วิต่/

บริษััทประกันวินาศภััย์ (ฉบับท้� 5) 

- แนวโน้มประชีากรผู้สิูงอาย์ุเพิ�มขึ�น

ประเทศไทย์มแ้นวโนม้จำานวนประชีากรผูส้ิงูอาย์เุพิ�มสูิงขึ�นอย่์างต่อ่เนอ่งและมอ้ายุ์ย์นืย์าวขึ�น โด้ย์ประเทศไทย์จะกา้วเขา้สู่ิสัิงคืมประชีากรสิงูวยั์ในปี 2573 

เป็นต่้นไป โด้ย์ม้ผู้ม้อาย์ุมากกว่า 60 ปี เกินร้อย์ละ 20 ของจำานวนประชีากรทั�งหมด้ ประกอบกับประชีาชีนในวัย์ทำางานจะม้สิัด้สิ่วนท้�ลด้ลงจากอัต่รา

การเกิด้ของประชีากรในประเทศ ทำาให้รัฐบาลไทย์อาจต่้องม้ภัาระด้้านงบประมาณราย์จ่าย์สิำาหรับสิวัสิด้ิการเพ่อประชีาชีนสูิงวัย์ท้�เพิ�มขึ�น รวมถึืงราย์ได้้

หลังเกษั้ย์ณอาจไม่เพ้ย์งพอต่่อการด้ำารงชี้พ จึงเป็นโอกาสิทางธิุรกิจท้�จะสิ่งเสิริมประชีาชีนเก็บออมในรูปของประกันชี้วิต่ เพ่อแบ่งเบาภัาระในการใชี้จ่าย์

ด้้านสิุขภัาพและคื่าใชี้จ่าย์ในการรักษัาพย์าบาลท้�ม้แนวโน้มสิูงขึ�น รวมถืึงการเต่ร้ย์มวางแผนการเงินหลังเกษั้ย์ณซึ�งจะม้คืวามจำาเป็นมากขึ�นในอนาคืต่
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- กระแสิการต่ระหนักถืึงการดู้แลสิุขภัาพ

ด้้วย์สิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืโรนาสิาย์พันธิุ์ใหม่ (โคืวิด้-19) และปัจจัย์เสิ้�ย์งในการทำาให้เกิด้โรคืท้�เพิ�มขึ�น เชี่น ปัญหามลภัาวะจากฝุ่น 

ประกอบกับค่ืาใชี้จ่าย์ในการรักษัาพย์าบาลท้�สิูงขึ�น ทำาให้ผู้บริโภัคืหันมาต่ระหนักถืึงการวางแผนประกันสุิขภัาพมากขึ�น และก่อให้เกิด้กระแสิคืวามนิย์ม

ในการรักษัาสิุขภัาพเชีิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็น การรักษัาคืวามสิะอาด้และอนามัย์สิ่วนบุคืคืล การรับประทานอาหารท้�เป็นประโย์ชีน์ การออกกำาลังกาย์ รวม

ไปถืงึการปอ้งกนัคืวามเส้ิ�ย์งโด้ย์การซื�อประกนัสิขุภัาพ ทำาให้บรษัิัทในธิรุกจิประกนัภัยั์ พฒันาผลติ่ภัณัฑิป์ระกนัสิขุภัาพหลากหลาย์รปูแบบใหเ้หมาะสิมกบั

คืวามต่้องการของผู้บริโภัคืท้�เปล้�ย์นแปลงไป อ้กทั�งยั์งเพิ�มมูลคื่าให้กับผลิต่ภััณฑ์ิด้้วย์การมอบสิิทธิิประโย์ชีน์พิเศษัให้กับลูกคื้าท้�ม้พฤติ่กรรมท้�สิอด้คืล้อง

กับการรักษัาสิุขภัาพเชีิงป้องกันอ้กด้้วย์

- คืวามต่้องการการวางแผนการเงินสิ่วนบุคืคืล

ประชีาชีนม้แนวโน้มให้คืวามสินใจในการวางแผนทางการเงินสิ่วนบุคืคืลเพิ�มขึ�นอย์่างต่่อเน่อง โด้ย์ผลิต่ภััณฑิ์ประกันชี้วิต่เป็นเคืร่องมือสิำาคืัญชีนิด้หนึ�งท้�

จะเป็นหลักประกนัในการแบ่งเบาคืวามเด้ือด้รอ้นเม่อเกดิ้เหตุ่การณ์ท้�ไม่คืาด้ฝันขึ�น นอกจากน้�ย์ังม้ผลิต่ภััณฑิ์ประกนัชีว้ติ่ท้�ถืกูออกแบบมาเพอ่ผู้ท้�ต่้องการ

คืวามคืุ้มคืรองคืวบคืู่กับการลงทุน รวมไปถืึงคืวามสิามารถืในการใชี้สิิทธิินำาเบ้�ย์ประกันภััย์บางประเภัทไปลด้หย์่อนภัาษั้ได้้อ้กด้้วย์

- การเข้าสิู่เศรษัฐกิจของโลกด้ิจิทัล

เทคืโนโลย์ด้้า้นดิ้จทิลัท้�มก้ารพัฒนาอย่์างรวด้เร็ว ชีว่ย์ให้บริษััทในธุิรกิจสิามารถืพัฒนาการบริการให้ลกูค้ืา พฒันาช่ีองทางการติ่ด้ต่อ่ส่ิอสิารกับลกูค้ืา รวมถึืง

พฒันากระบวนการทำางานภัาย์ในของบริษััท ซึ�งจะมส่้ิวนช่ีวย์ให้ลกูคืา้สิามารถืเข้าถืงึสิินคืา้และบริการได้ส้ิะด้วกและรวด้เร็วขึ�น รวมไปถึืงสิามารถืออกแบบ

ผลิต่ภััณฑิ์และบริการท้�ม้ลูกคื้าเป็นศูนย์์กลางมากย์ิ�งขึ�น

1.2.5 ทุรัพื้ย์สินทุ่�ใชื่้ในการปัระกอบธุรกิจ

 ต่ารางแสดงสินทุรัพื้ย์ของบริษััทุทุ่�ใชื่ใ้นการปัระกอบธุรกจิ ณ วนัทุ่� 31 ธนัวาค่ม 2563

 ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2563 บริษััทมส้ิาขา (ไม่รวมสิำานักงานใหญ่) จำานวน 64 สิาขา โด้ย์เป็นทรัพย์์สิินของบรษัิัท จำานวน 32 แห่ง (อาคืารไม่ใช้ี 6 แห่ง 

ได้แ้ก ่สิมทุรสิงคืราม กาฬสินิธิุ ์ขอนแกน่ นคืรราชีส้ิมา อบุลราชีธิานแ้ละย์ะลา และมชั้ี�นพื�นท้�แบง่ใหเ้ช่ีา 1 แหง่ (หาด้ใหญ่)) และสิาขาท้�บริษััทเชีา่จำานวน 

38 สิาขา

 บริษััทม้ทรัพย์์สิินประเภัท ท้�ด้ิน อาคืารชีุด้ ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลูกสิร้าง และอุปกรณ์ ด้ังน้�

 - สิำานักงานใหญ่ของบริษััท ต่ั�งอย์ู่เลขท้� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุร้ แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซ่อ กรุงเทพมหานคืร 10800

 - ท้�ด้ิน อาคืารชีุด้ ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลูกสิร้าง และอุปกรณ์สิุทธิิอ่น ๆ ณ สิิ�นปี 2563 ม้จำานวน 2,203.52 ล้านบาท โด้ย์ม้ราย์ละเอ้ย์ด้ด้ังน้�

ท้�ด้ินเปล่า อาคืารชีุด้ และท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลูกสิร้าง

ปัระเภทุทุรัพื้ย์สิน

มูลค่่าทุางบัญช่ื่

ณ สิ�นปัี 2563

(ล้านบาทุ)

พ้ื้�นทุ่�

(ต่ร.วา)

ราค่าปัระเมิน

(ล้านบาทุ)

ลักษัณะ

กรรมสิทุธิ�

ภาระ

ผูกพัื้น
วัต่ถุปัระสงค์่

อาคืารชีดุ้ จำานวน 1 ห้องชุีด้ 

(สิาขาเอกมัย์)

ท้�ต่ั�ง เขต่พระโขนง 

จ. กรุงเทพมหานคืร

ท้�ด้ินพร้อมสิิ�งปลูกสิร้าง

- ท้�ด้ิน

- สิิ�งปลูกสิร้าง

รวม

5.19

791.35

1,088.83

1,885.37

327.08

7,864.60

8,211.12

16,402.80

109.96

960.65

1,646.23

2,716.84

บรษัิัทเป็นเจ้าของ

บรษัิัทเป็นเจ้าของ

บรษัิัทเป็นเจ้าของ

-ไม่ม-้

-ไม่ม-้

-ไม่ม-้

ท้�ต่ั�งสิำานกังาน

ท้�ต่ั�งสิำานกังาน

ท้�ต่ั�งสิำานกังาน

หมาย์เหตุ่: ราคืาท้�ด้ินและอาคืารประเมินต่ามกฎการประเมินของสิำานักงานคืณะกรรมการกำากับและสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์
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เคืร่องมือ อุปกรณ์ และเคืร่องใชี้สิำานักงานของบริษััท

ปัระเภทุทุรัพื้ย์สิน

เคืร่องใชี้สิำานักงาน 248.40 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

คือมพิวเต่อร์และอุปกรณ์ 50.62 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

รวม 318.15

มูลค่่าทุางบัญชื่่ 

ณ สิ�นปัี 2563

(ล้านบาทุ)

ลักษัณะ

กรรมสิทุธิ�
ภาระผูกพัื้น

คื่าปรับปรุงทรัพย์์สิินท้�เชี่า 1.78 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

ย์านพาหนะ 17.35 บริษััทเป็นเจ้าของ -ไม่ม้-

1.3  โค่รงสู่ร้างการถืึอหุ้นข้องกลุ�มั่บริษ่ัที่

ดู้ข้อมูลเพิ�มเต่ิมในราย์งานประจำาปี 2563 หน้า 96

1.3.2 รายชื่่อผู้ถ้อหุุ้้นรายใหุ้ญ่ 10 อันดับแรกของบริษััทุ

1.3.1 โค่รงสร้างการถ้อหุุ้้นของกลุ่มบริษััทุ

ต่ารางแสิด้งราย์ชี่อผู้ถืือหุ้นราย์ใหญ่ 10 อันด้ับแรกของบริษััท ณ วันท้� 16 มิถืุนาย์น 2563 

จำานวนหุ้นท้�ชีำาระแล้ว 1,707,566,000 หุ้น

1.3.3 ข้อต่กลงระหุ้ว่างผู้ถ้อหุุ้้นใหุ้ญ่

 บริษััทไม่ม้ข้อต่กลงท้�ม้ผลกระทบต่่อการบริหารงานระหว่างผู้ถืือหุ้นใหญ่กับบริษััท

รายชื่่อ

จำานวนหุุ้้น (หุุ้้น)

413,396,200

222,505,000

130,022,480

78,574,760

63,967,204

63,000,000

59,005,745

57,201,480

52,222,160

45,294,014

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

2. บริษััท วัฒนโสิภัณพนิชี จำากัด้

3. ธินาคืารกรุงเทพ จำากัด้ (มหาชีน)

4. บริษััท กรุงเทพประกันภััย์ จำากัด้(มหาชีน)

5. นาย์ชีาต่ร้ โสิภัณพนิชี

6. บริษััท จตุ่บุต่รโฮลด้ิ�ง จำากัด้

7. บริษััท ไทย์เอ็นว้ด้้อาร์ จำากัด้

8. บริษััท เอ็มเอสิไอ โฮลด้ิ�ง (ประเทศไทย์) จำากัด้

9. กองทุนเปิด้บัวหลวงหุ้นระย์ะย์าว

10. นาย์เชีิด้ชีู โสิภัณพนิชี

ณ วันทุ่� 16 มิถุนายน 2563

ร้อยละของหุุ้้นทุ่�เร่ยกชื่ำาระแล้วทุั�งหุ้มด

24.21

13.03

7.61

4.60

3.75

3.69

3.46

3.35

3.06

2.65

 บริษััทม้ทุนจด้ทะเบ้ย์น 1,708,000,000 บาท เร้ย์กชีำาระแล้ว 1,707,566,000 บาท โด้ย์แบ่งเป็นหุ้นสิามัญ จำานวน 1,707,566,000 หุ้น มูลคื่าท้�ต่รา

ไว้หุ้นละ 1 บาท

 บริษััทกำาหนด้นโย์บาย์การจ่าย์เงินปันผลในอัต่ราไม่น้อย์กว่าร้อย์ละ 25 ของกำาไรสิุทธิิหลังหักภัาษั้เงินได้้นิต่ิบุคืคืล แต่่จะต่้องไม่ม้ย์อด้ขาด้ทุนสิะสิม 

ทั�งน้�คืณะกรรมการอาจพิจารณาจ่าย์เงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถืือหุ้นได้้ เม่อปรากฏิว่า บริษััทม้กำาไรสิมคืวรท้�จะทำาได้้ และราย์งานให้ท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น

ทราบในการประชีุมคืราวถืัด้ไป

 ภัาย์ใต่้พระราชีบัญญัต่ิประกันชี้วิต่ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเต่ิม (ฉบับท้� 2) พ.ศ.2551 การจ่าย์เงินปันผล บริษััทต่้องได้้รับคืวามเห็นชีอบจากสิำานักงาน

คืณะกรรมการกำากับและสิ่งเสิริมการประกอบธิุรกิจประกันภััย์ (คืปภั.)

1.4 จำานวนทุี่นจดที่ะเบ่ยั่นและทุี่นชุำาระแล้ว

1.5 นโยั่บายั่การจ�ายั่เงินปันผู้ล
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การบริหารจ่ดการค่วามั่เสู่่�ยั่ง2

 ปี 2563 เป็นอ่กหนึ�งปีท่ี่�สู่ภาวะเศรษัฐกิจท่ี่�งไที่ยั่และต่�างประเที่ศได้ร่บผู้ลกระที่บจากการแพร�ระบาดข้องเชุ่�อไวร่สู่

โค่วิด-19 สู่�งผู้ลให้ธุรกิจภาค่เอกชุนต้่องม่ั่การปร่บต่่วในการดำาเนินงานธุรกิจอยั่�างไมั่�เค่ยั่เกิดข้้�นมั่าก�อน เพ่�อท่ี่�จะให้

ทุี่กภาค่สู่�วนผู้�านพ้นวิกฤต่ไปได้ ซ้ึ่�งในปีน่�นอกจากบริษั่ที่จะให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญข้องการบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�วท่ี่�งองค์่กร

โดยั่จ่ดให้ม่ั่การบริหารจ่ดการและการค่วบคุ่มั่ภายั่ในข้องกิจกรรมั่ หร่อกระบวนการต่�างๆ เพ่�อลดท่ี่�งโอกาสู่ท่ี่�จะที่ำาให้

เกิดค่วามั่เสู่่ยั่หายั่ และเพ่�อลดผู้ลกระที่บท่ี่�อาจจะเกิดข้้�นให้อย่ั่�ในระด่บท่ี่�ยั่อมั่ร่บได้หร่อได้ร่บผู้ลกระที่บน้อยั่ท่ี่�สุู่ด 

 บริษ่ัที่ย่ั่งได้บริหารค่วามั่ต่�อเนื�องที่างธุรกิจเพ่�อร่บมืั่อก่บสู่ถึานการณ์การแพร�ระบาดเพ่�อไมั่�ให้กระที่บต่�อการให้บริการ

ผู้่้เอาประก่นภ่ยั่ ค่่�ค้่า และกระบวนการดำาเนินงานหล่กข้องบริษ่ัที่  อยั่�างไรก็ต่ามั่การจ่ดการค่วามั่เสู่่�ยั่งบริษ่ัที่ได้ค่ำานึงถึึง

การบรรลุเป้าหมั่ายั่ และว่ต่ถึปุระสู่งค์่หล่กข้ององค์่กรให้เป็นไปต่ามั่กฎหมั่ายั่และสู่อดค่ลอ้งต่ามั่แนวที่างมั่าต่รฐานสู่ากล

เป็นหล่กการและแนวที่างในการบริหารค่วามั่เสู่่�ยั่ง โดยั่บริษ่ัที่ได้ประเมิั่นค่วามั่เสู่่�ยั่งท่ี่�งจากปัจจ่ยั่ภายั่ในและภายั่นอกประจำา

ปี 2563 ด่งน่�

 เน่องจากภัาคือตุ่สิาหกรรมและการบริการต่่างๆ มก้ารปิด้ตั่วลง หรือมก้ารลด้อัต่ราค่ืาจ้างจำานวนมาก ทำาให้อำานาจซื�อ คืวามสิามารถืในการออม รวมถึืง

คืวามไม่เชี่อมั�นของประชีาชีนต่่อสิถืานการณ์ สิ่งผลต่่อการต่ัด้สิินใจในการซื�อประกันช้ีวิต่ของประชีาชีนลด้ลงด้้วย์ ทั�งน้� บริษััทได้้ปรับสัิด้สิ่วนการขาย์

ผลิต่ภััณฑิ์ประกันช้ีวิต่ (Product mix) โด้ย์นำาเสินอผลิต่ภััณฑิ์ท้�เป็นการให้คืวามคืุ้มคืรองมากขึ�น เน่องจากเป็นสิินคื้าจำาเป็น ต่รงคืวามต่้องการของ

ลกูคืา้ และมอ้ตั่ราเบ้�ย์ประกนัจำานวนต่ำ�ากวา่สิินค้ืาท้�เปน็การออมและได้ข้ย์าย์ระย์ะเวลาการชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ปตี่อ่อาย์อุอกไปเปน็เวลาสิงูสิดุ้ถึืง 180 วนั

 ปัจจัย์เส้ิ�ย์งหลกัเกดิ้จากภัาวะเศรษัฐกิจท้�ชีะลอตั่วท้�เกดิ้ขึ�นก่อนแล้ว ทั�งจากปัญหาการค้ืาระหว่างประเทศมหาอำานาจอย่์างจน้และสิหรฐัอเมริกาท้�เป็น

ปัจจัย์ท้�อ่อนไหวต่่อภัาวะเศรษัฐกิจโลก รวมถืึงประเทศไทย์ย์ังได้้รับผลกระทบท้�รุนแรงและต่่อเน่องจากการระบาด้รอบ 2 ในปลาย์ปีของปีเด้้ย์วกัน

จากการแพร่ระบาด้ของเชีื�อไวรัสิโคืวิด้-19 ซึ�งปัจจัย์ท้�ม้อิทธิิพลและสิ่งผลกระทบต่่อธิุรกิจประกันชี้วิต่ ได้้แก่

 - ทำาใหเ้กดิ้คืวามเส้ิ�ย์งจากการเปล้�ย์นแปลงของอตั่ราด้อกเบ้�ย์ การเปล้�ย์นแปลงราคืาของสิินทรัพย์ล์งทนุและอตั่ราแลกเปล้�ย์น เปน็ต้่น ซึ�งเปน็คืวาม

เส้ิ�ย์งท้�กระทบต่่อราย์ได้้จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริษััท โด้ย์บริษััทได้้บริหารจัด้การให้มูลคื่าคืวามเส้ิ�ย์งนั�นอย์ู่ในระด้ับไม่เกินเงินกองทุนรองรับ

คืวามเส้ิ�ย์งท้�จดั้สิรรไว้ต่ามแผนธิรุกจิ โด้ย์บรษัิัทมค้ืวามเสิ้�ย์งจากคืวามผนัผวนของต่ลาด้อย์ูใ่นระด้บัท้�ย์อมรบัได้้ และเม่อรวมกบัคืวามเสิ้�ย์งประเภัทอน่แล้ว 

บริษััทย์ังม้ฐานะเงินกองทุนท้�เข้มแข็งและสิูงกว่าท้�กฎหมาย์กำาหนด้

 - คืวามเสิ้�ย์งจากภัาวะอตั่ราด้อกเบ้�ย์ลด้ลงและอยู่์ในระด้บัต่ำ�า กระทบต่อ่คืวามสิามารถืในการทำากำาไร และการพฒันาผลติ่ภัณัฑิป์ระกนัชีว้ติ่ ซึ�งอตั่รา

ด้อกเบ้�ย์เปน็หนึ�งในสิมมต่ฐิานหลกัของการกำาหนด้อตั่ราเบ้�ย์ประกนัชีว้ติ่ การประเมนิมลูคืา่หน้�สินิเงนิสิำารองของสิญัญาประกนัภัยั์  และประเมนิเงนิกองทนุ

ต่ามระด้บัคืวามเส้ิ�ย์ง คืวามเส้ิ�ย์งจากภัาวะอตั่ราด้อกเบ้�ย์อย์ูใ่นระด้บัต่ำ�าเปน็เวลานานจะสิง่ผลกระทบต่อ่คืวามสิามารถืในการจา่ย์ผลประโย์ชีนต์่ามท้�ระบไุว้

ในสิญัญาประกนัภัยั์ การรกัษัาระด้บัผลกำาไร การด้ำารงเงนิกองทนุ รวมถืงึการบรหิารจดั้การคืวามสิอด้คืลอ้งของสิินทรพัย์แ์ละหน้�สินิจากสิญัญาประกนัภัยั์

ทั�งน้� คืณะกรรมการ และคืณะกรรมการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์ง ได้ม้อบหมาย์ใหค้ืณะทำางานบรหิารเงนิกองทนุต่ดิ้ต่าม ประเมนิและราย์งานปจัจยั์เส้ิ�ย์งและด้ชัีน้

ชี้�วัด้คืวามเสิ้�ย์ง (KRI : Key Risk Indicators) อย์่างใกล้ชีิด้ รวมถืึงการบริหารสิินทรัพย์์และหน้�สิิน (Asset and Liability Management: ALM) ด้้วย์ 

รวมถืึงได้้ปรับแผนการลงทุนเพ่อลด้คืวามเส้ิ�ย์งด้้วย์การลงทุนในต่ราสิารหน้�ท้�ม้อาย์ุเฉล้�ย์สิูงขึ�น ลด้การลงทุนในหุ้นกู้เอกชีนลงและปรับเพิ�มการลงทุนใน

พันธิบัต่รรัฐบาล เพ่อเพิ�ม Asset Duration และเพ่อลด้ Duration gap อ้กทั�งย์ังม้การทบทวนการกำาหนด้ราคืาของผลิต่ภััณฑิ์ให้เหมาะสิมกับต่้นทุนของ

บรษัิัทในปัจจบัุนอย่์างสิมำ�าเสิมอ สิำาหรับด้า้นการลงทุน จะมก้ารปรับกลยุ์ทธิก์ารลงทุนเพ่อการบริหารคืวามสิอด้คืล้องระหว่างสิินทรัพย์แ์ละหน้�สิิน คืวบคืูไ่ป

กบัการรกัษัาระด้บัผลต่อบแทนจากการลงทนุใหอ้ย์ูใ่นระด้บัท้�ย์อมรบัได้ ้ทั�งน้� ย์งัเพิ�มประสิิทธิิภัาพการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งและการต่ดิ้ต่ามด้ว้ย์ระบบสิญัญาณ

เต่ือนภััย์ล่วงหน้า การวิเคืราะห์คืวามอ่อนไหวและการทด้สิอบภัาวะวิกฤต่ของปัจจัย์เสิ้�ย์งหลัก

ปัจำจัำยความเส่่�ยงและการบริหารความเส่่�ยง

2.1 ค่วามเส่�ยงจากภาวะเศรษัฐกิจ

2.1.1 รายได้และค่วามเชื่่อมั�นของปัระชื่าชื่นทุ่�ลดลง

2.1.2 ค่วามผันผวนของต่ลาดเงินต่ลาดทุุน
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 นอกเหนือจากการแขง่ขันด้า้นผลิต่ภัณัฑ์ิทั�งรูปแบบคืวามคืุม้คืรองและผลประโย์ชีน์ท้�จะได้รั้บแลว้ การแขง่ขันด้า้นการนำาเทคืโนโลย์ใ้หม่ๆ มานำาเสินอ

เพ่อการบริการท้�เข้าถืึงได้้ทุกท้�ทุกเวลา ขณะเด้้ย์วกันปัจจัย์ท้�ผลักด้ันให้ภัาคืธิุรกิจนำาเทคืโนโลย์้มาใชี้มากขึ�น สิ่วนหนึ�งจากผลกระทบการแพร่ระบาด้

เชืี�อไวรัสิโคืวิด้-19 ในปีท้�ผ่านมา สิ่งผลกระทบต่่อปัจจัย์และสิภัาวะแวด้ล้อมในการด้ำาเนินธิุรกิจ พฤต่ิกรรมผู้บริโภัคืเปล้�ย์นแปลงไปจากเดิ้ม ผลักด้ัน

ให้เกิด้การปรับตั่วและนำาเสินอผลิต่ภััณฑ์ิแก่ลูกคื้าแบบไม่พบลูกคื้าต่่อหน้า (Non Face-to-Face)  สิ่งผลกระทบต่่อการเสินอขาย์ของช่ีองทางต่ัวแทน

และช่ีองทางธินาคืารท้�การใชีบ้รกิาร ณ สิาขาธินาคืารนอ้ย์ลง อย์า่งไรก็ต่ามบรษัิัทได้จ้ดั้ทำาแผนธิรุกิจท้�กำาหนด้มาต่รการและแผนบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งรองรบั

ไว้ล่วงหน้าต่ามสิถืานการณ์ให้สิามารถืปรับเปล้�ย์นกลย์ุทธิ์ต่่างๆ ท้�ใชี้ในการด้ำาเนินธุิรกิจได้้ ทั�งการพัฒนาระบบงาน กระบวนการให้บริการด้้านต่่างๆ รวม

ถืึงการบริหารชี่องทางการขาย์การพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ เพ่อเพิ�มศักย์ภัาพในการแข่งขันของบริษััท

 เป็นคืวามเสิ้�ย์งท้�เกิด้จากการท้�อัต่ราการต่าย์ อัต่ราการเจ็บป่วย์ อัต่ราการขาด้อาย์ุ การเวนคืืนกรมธิรรม์ หรืออัต่ราคื่าใชี้จ่าย์ท้�เก้�ย์วข้องท้�เกิด้ขึ�นจริง

เบ้�ย์งเบนไปจากขอ้สิมมต่ฐิานท้�ใช้ีในการกำาหนด้อตั่ราเบ้�ย์ประกนัภัยั์ การพจิารณารบัประกนัภัยั์ รวมถืงึการคืำานวณเงนิสิำารองประกนัภัยั์ โด้ย์อาจจะทำาให้

เกิด้ผลกระทบทางลบกับผลการด้ำาเนินงานของบริษััท ด้ังนั�น บริษััทจึงด้ำาเนินการให้ม้การบริหารคืวามเสิ้�ย์งด้้านการประกันภััย์อย์่างเหมาะสิม ต่ั�งแต่่การ

พฒันาผลิต่ภัณัฑ์ิประกันภัยั์ โด้ย์มค้ืณะทำางานพัฒนาผลิต่ภัณัฑ์ิ ซึ�งมห้น้าท้�ในการสิร้างแนวคืดิ้และพฒันาสิินค้ืาให้เป็นไปต่ามคืวามต้่องการของกลุม่ลูกคืา้

เป้าหมาย์ กำาหนด้อัต่ราเบ้�ย์ประกันท้�เหมาะสิมและสิอด้คืล้องกับกลย์ุทธิ์ในการด้ำาเนินงานภัาย์ใต่้กรอบนโย์บาย์บริหารคืวามเส้ิ�ย์งของบริษััท รวมถืึงการ

ต่ั�งเงินสิำารองประกันภััย์และเงินกองทุนต่ามระด้ับคืวามเส้ิ�ย์งให้อย์ู่ในระด้ับท้�เพ้ย์งพอและสิูงกว่าเกณฑิ์ท้�กฎหมาย์กำาหนด้อ้กด้้วย์ เพ่อให้มั�นใจว่าบริษััท

สิามารถืรองรับคืวามเสิ้�ย์งท้�อาจจะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ได้้  

 จากสิถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืวิด้-19 ต่ั�งแต่่ปลาย์ปี 2562 ท้�ย์ังไม่คืล้�คืลาย์จนถืึงปัจจุบัน สิ่งผลกระทบให้บริษััทต่้องปรับเปล้�ย์น

กระบวนการทำางานให้สิอด้คืล้องต่ามสิถืานการณ์และข้อกำาหนด้ของภัาคืรัฐ เพ่อให้สิามารถืด้ำาเนินกิจกรรมได้้อย่์างต่่อเน่อง และบริษััทต่ระหนักถืึง

คืวามปลอด้ภัยั์และสิขุอนามยั์ของบคุืลากรของบรษัิัท รวมถืงึลกูคืา้และผูม้าต่ดิ้ต่อ่ บรษัิัทได้ต้่ดิ้ต่ามสิถืานการณอ์ย์า่งใกลช้ีดิ้และมม้าต่รการ และแนวทาง

ปฏิิบัต่ิเพ่อลด้คืวามเส้ิ�ย์งท้�อาจเกิด้ขึ�น ได้้แก่ (1) มาต่รการป้องกันการแพร่ระบาด้ ได้้แก่ หลักปฏิิบัต่ิสิำาหรับพนักงานและผู้ท้�เข้ามาต่ิด้ต่่อจะต่้องปฏิิบัต่ิ

ต่ามระบบการคืัด้กรองและมาต่รการป้องกันการแพร่ระบาด้ต่ามมาต่รฐานของกระทรวงสิาธิารณสิุข (2) การปฏิิบัต่ิงานจากท้�พักอาศัย์ ชี่วงระหว่างเด้ือน

ม้นาคืม – มิถืุนาย์น 2563 และในการระบาด้รอบ 2 เม่อปลาย์เด้ือนธิันวาคืม ในการลด้คืวามเสิ้�ย์งต่่างๆ โด้ย์จัด้หาเทคืโนโลย์้ท้�ชี่วย์อำานวย์คืวามสิะด้วก

ในการต่ิด้ต่่อสิ่อสิารออนไลน์ท้�คืำานึงถืึงการรักษัาคืวามปลอด้ภััย์ของเทคืโนโลย์้สิารสินเทศเป็นหลัก แต่่ย์ังคืงไว้ซึ�งประสิิทธิิภัาพของการบริการ

 จากการเกิด้ขึ�นของนวัต่กรรมด้ิจิทัล ท้�นำามาสิู่ Digital Disruption สิ่งผลกระทบกับทุกภัาคืสิ่วนในวงกว้าง รวมถืึงธิุรกิจประกันชี้วิต่เป็นอ้กหนึ�งธิุรกิจ

ท้�ได้้รับผลกระทบ ทำาให้ต้่องม้การเปล้�ย์นแปลงและการปรับต่ัว โด้ย์การนำาแพลต่ฟอร์มมาใชี้ในการสินับสินุนกิจกรรมต่่างๆ อาทิ การให้บริการและ

ให้คืำาปรึกษัาแก่ลูกคื้า การบริการกรมธิรรม์แก่ลูกคื้าและคืู่คื้า ไม่ว่าจะเป็นต่ัวแทน นาย์หน้า และโรงพย์าบาลคืู่สิัญญา เป็นต่้น ผ่านชี่องทางออนไลน์

บนแพลต่ฟอร์มโซเช้ีย์ลม้เด้้ย์ รวมถึืง การพัฒนาแอปพลิเคืชัีนท้�ชี่วย์สินับสินุนคืวามสิะด้วกสิบาย์ ลด้ระย์ะเวลาในการทำาธิุรกรรมระหว่างกัน เพ่อให้

ประสิบการณ์ในการเข้าใชี้บริการของลูกคื้าเกิด้ประสิิทธิิภัาพและม้คืวามพึงพอใจสิูงสิุด้ ทั�งน้� บริษััทม้คืวามต่ระหนักรู้ด้้านคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์ในการใชี้

ทรพัย์ากรสิารสินเทศและการรบัมอืภัยั์คืกุคืามทางไซเบอรเ์พอ่ใหบ้รษัิัทปฏิบิติั่งานเปน็ไปต่ามกฎขอ้บงัคืบัของหนว่ย์งานกำากบัด้แูลธุิรกจิ และพระราชีบญัญตั่ิ

การรักษัาคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์ทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 บริษััทได้้กำาหนด้โคืรงสิร้างการบริหารจัด้การคืวามเส้ิ�ย์งด้ังกล่าว ม้การจัด้ต่ั�งคืณะกรรมการ

รักษัาคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์ระบบเทคืโนโลย์้สิารสินเทศ โด้ย์บทบาทหน้าท้�หลักคืือ จัด้ทำากรอบนโย์บาย์ แผนการบริหารจัด้การ แนวปฏิิบัต่ิในการบริหาร

จัด้การ ต่ิด้ต่ามและราย์งานต่่อคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งอย์่างสิมำ�าเสิมอ นอกจากน้�เป็นอ้กหนึ�งปีท้�บริษััทย์ังคืงได้้รับรองระบบมาต่รฐาน ISO/IEC 

27001:2013 เร่อง การจัด้การคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์สิารสินเทศ (Information Security Management System (ISMS)) อ้กด้้วย์

2.2 ค่วามเส่�ยงด้านการแข่งขัน

2.3 ค่วามเส่�ยงด้านการปัระกันภัย

2.4 ค่วามเส่�ยงด้านการบริหุ้ารค่วามต่่อเน่องทุางธุรกิจในสถานการณ์การแพื้ร่ระบาดของไวรัสโค่วิด-19

2.5 ค่วามเส่�ยงด้านเทุค่โนโลย่สารสนเทุศและการรับม้อภัยคุ่กค่ามทุางไซเบอร์
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 ปีท้�ผ่านมาบริษััทม้การติ่ด้ต่ามการเปล้�ย์นแปลงของกฎหมาย์ กฎเกณฑ์ิ รวมทั�งการกำากับดู้แลจากหน่วย์งานภัาคืรัฐ โด้ย์บริษััทม้การเต่ร้ย์มการและ

ปรับกระบวนการภัาย์ในเพ่อพร้อมรับการบังคืับใชี้กฎหมาย์ใหม่ๆ ได้้แก่ พระราชีบัญญัต่ิคืุ้มคืรองข้อมูลสิ่วนบุคืคืล พ.ศ. 2562 ซึ�งในปีท้�ผ่านมา บริษััท

ได้้ม้การเต่ร้ย์มคืวามพร้อมทั�งด้้านระบบงาน บุคืลากร และกระบวนการทำางาน เพ่อให้บริษััทม้การจัด้การข้อมูลส่ิวนบุคืคืลเป็นไปต่ามการบังคืับใช้ีของ

กฎหมาย์รวมถืึง พระราชีบัญญัต่ิการรักษัาคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์ทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท้�ม้การจัด้ต่ั�งคืณะกรรมการท้�เก้�ย์วข้อง เพ่อจัด้ทำากรอบนโย์บาย์

แผนบริหารจัด้การ การคืวบคืุมต่ิด้ต่าม และการราย์งานผล ในสิ่วนของกฎหมาย์ กฎเกณฑิ์ และข้อบังคืับท้�เก้�ย์วข้องกับการเงิน ได้้แก่ มาต่รฐานการ

ราย์งานทางการเงิน IFRS เป็นต่้น ท้�ม้การศึกษัาผลกระทบ เต่ร้ย์มคืวามพร้อมเร่องระบบและแบบจำาลองให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ท้�จะบังคืับใชี้ในอนาคืต่

 สิำาหรับคืวามเสิ้�ย์งด้้านการพิจารณารับประกันภััย์ บริษััทกำาหนด้แนวทางในการพิจารณารับประกันภััย์ทั�งท้�เก้�ย์วกับสิุขภัาพ และปัจจัย์เสิ้�ย์งท้�ไม่เก้�ย์ว

กับสิุขภัาพ ท้�เป็นมาต่รฐานต่ามแบบประกันภััย์ โด้ย์อาย์ุ เพศ อาชี้พ เป็นปัจจัย์ประกอบการพิจารณารับประกันภััย์ รวมถืึงการพิจารณาสิ่งประกันภััย์ต่่อ

ไปย์ังผู้รับประกันภััย์ต่่อท้�ม้คืวามมั�นคืงทางการเงิน เพ่อลด้คืวามเสิ้�ย์งจากการรับภัาระการจ่าย์คื่าสิินไหมท้�ไม่คืาด้คืิด้และม้มูลคื่าสิูง และเพ่อเป็นการเพิ�ม

ศักย์ภัาพในการรับประกันภััย์ของบริษััท

2.6 ค่วามเส่�ยงด้านการปัฏิิบัต่ิต่ามกฎหุ้มายและการกำากับดูแลธุรกิจ

2.7 ค่วามเส่�ยงด้านการพื้ิจารณารับปัระกันภัย
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ค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบต่�อสู่่งค่มั่3

 บริษััทกำาหนด้นโย์บาย์ในการให้คืวามสิำาคัืญต่่อสิิ�งแวด้ล้อมเพ่อคืวามย์ั�งย์ืนทางสิังคืมและเศรษัฐกิจของประเทศ และส่ิงเสิริมการอนุรักษ์ั

ทรัพย์ากรธิรรมชีาต่ิในชุีมชีนของบริษััทประกอบด้้วย์พนักงานและคืรอบคืรัวต่ัวแทน คืู่คื้าและพันธิมิต่ร ให้ม้การใชี้ทรัพย์ากรอย่์างคืุ้มค่ืา ประหยั์ด้

ลด้การสูิญเปลา่ การนำามาใชีซ้ำ�าหรอืการใช้ีวสัิดุ้ท้�ผา่นกระบวนการแปรสิภัาพต่ามคืวามเหมาะสิมแล้วแต่ก่รณ ้บริษััทสินบัสินนุกจิกรรมอนรุกัษัสิ์ิ�งแวด้ลอ้ม

และปลูกฝังจิต่สิำานึกในการรักษัาสิิ�งแวด้ล้อมเพ่อผลระย์ะย์าวและคืวามย์ั�งย์ืน บริษััทได้้แต่่งต่ั�งคืณะกรรมการปรับลด้การใช้ีกระด้าษั และได้้จัด้ทำาแผน

งานด้้านด้ิจิทัลเทคืโนโลย์้ต่ลอด้ห่วงโซ่คืุณคื่าเพ่อเพิ�มคืวามสิะด้วกในการให้บริการผู้ม้สิ่วนได้้สิ่วนเสิ้ย์ทุกกลุ่ม ลด้การใชี้กระด้าษั ลด้ต่้นทุนในการด้ำาเนิน

การด้า้นกรมธิรรม ์ประกอบด้ว้ย์ระบบรบัประกนัภัยั์แบบอเิลก็ทรอนคิืสิ ์ระบบบรกิารกรมธิรรมแ์บบอเิลก็ทรอนคิืสิ ์ ระบบการอบรมทางไกลสิำาหรบัต่วัแทน

ประกันชี้วิต่ ท้�ปรึกษัาการเงิน และพนักงาน รวมทั�งการให้คืวามสิำาคืัญกับชี่องทางส่ิอสิารออนไลน์ต่่างๆ บริษััทย์ังได้้กำาหนด้ให้การประหย์ัด้พลังงานเป็น

แนวคืิด้สิำาคืัญหนึ�งท้�ใชี้ในการออกแบบอาคืารสิำานักงานใหญ่แห่งใหม่ท้�บริษััทกำาหนด้ใชี้งานอาคืารในชี่วงปลาย์ปี 2563 

• โคืรงการประหย์ัด้พลังงานโด้ย์การรณรงคื์การปิด้ไฟในชี่วงเวลากลางวัน การออกไปประชีุม หรือหลังเลิกงานโด้ย์การต่ิด้สิต่ิกเกอร์เลขหมาย์กำากับบน

โต่๊ะทำางานเพ่อคืวบคืุมการใชี้พลังงานเฉพาะพื�นท้� และการต่ิด้ต่ั�งระบบปิด้หน้าเคืร่องคือมพิวเต่อร์อัต่โนมัต่ิในองคื์กร

• การใชี้อุปกรณ์ประหย์ัด้พลังงาน เชี่น หลอด้ไฟในบริเวณท้�ต่้องเปิด้ทิ�งไว้ต่ลอด้เวลา เชี่น โถืงทางเด้ินแต่่ละชีั�น

• การออกแบบอาคืารสิำานกังานใหญ่แห่งใหมข่องกรุงเทพประกันชีว้ติ่

ซึ�งได้้ผสิานคืวามใส่ิใจและคุืณคื่าการดู้แลสิิ�งแวด้ล้อมเข้าไว้ด้้วย์กัน

ผ่านการจัด้วางทิศทางของอาคืารเพ่อหลบคืวามร้อนจากแสิงอาทิต่ย์์

ออกแบบคืร้บอาคืารเป็นแนวต่ั�งคืลุมอาคืารฝั�งทิศต่ะวันออกเฉ้ย์งใต่้

และทิศต่ะวันต่กเฉ้ย์งใต้่ อ้กทั�งนโย์บาย์การใช้ีพลังงานทด้แทนใน

อาคืารสิำานักงานใหญ่แห่งใหม่ จึงม้การต่ิด้แผงโซล่าเซลล์ เพ่อสิร้าง

กระแสิไฟฟ้าสิำาหรับใชี้งานในอาคืารสิำานักงานใหญ่แห่งใหม่ ชี่วย์ลด้

การใชีพ้ลงังานเพ่อสิิ�งแวด้ลอ้ม จงึทำาใหอ้าคืารสิำานกังานใหญแ่หง่ใหม่

ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ ได้้รับรางวัล 1 ใน 10 อาคืารออกแบบด้้เด้่น

จาก BCI ASIA AWARDS 2020 

1) โค่รงการปัระหุ้ยัดไฟฟ้า

 กรุงเที่พประก่นชีุวิต่ให้ค่วามั่สู่ำาค่่ญก่บการผู้นวกแนวคิ่ดด้านค่วามั่ย่ั่�งยืั่นเป็นสู่�วนหนึ�งข้องกลยุั่ที่ธ์ที่างธุรกิจโดยั่มุั่�งเน้น

การสู่ร้างค่วามั่สู่มั่ดุลในด้านการบริหารจ่ดการท่ี่�ค่รอบค่ลุมั่มิั่ติ่ต่�างๆ รวมั่ถึึงค่วามั่ร่บผิู้ดชุอบต่�อสิู่�งแวดล้อมั่และการสู่ร้าง

ค่วามั่ม่ั่�นค่งให้แก�สู่่งค่มั่ ท่ี่�งน่�บริษ่ัที่กำาหนดนโยั่บายั่ด้านสู่่งค่มั่และสิู่�งแวดล้อมั่ไว้ต่่�งแต่�ปี 2559 โดยั่ม่ั่แผู้นการอนรุ่กษ์ัพล่งงาน

และสิู่�งแวดล้อมั่เป็นสู่�วนหนึ�งข้องกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ ต่่�งแต่�การจ่ดซ่ึ่�อจ่ดหา การผู้ลติ่ การสู่�งมั่อบสู่นิค้่าบริการ

และการกำาจ่ดข้องเสู่่ยั่ 

นโยบายและแนวปัฎิบัต่ิด้านสิ�งแวดล้อม

3.1 การดำำาเนินงานตามนโยบายสั่งคมและสิ่�งแวดำล�อม

3.2 ผลการดำำาเนินงานดำ�านสิ่�งแวดำล�อม

• โค่รงการรณรงค์่การปัระหุ้ยัดนำ�า โด้ย์การเช็ีคืก่อนใช้ี รองก่อนใช้ี การใช้ีนำ�าซำ�า การเปิด้-ปิด้นำ�าให้สินทิหลังการใช้ีงานทุกคืรั�ง และ/หรือหากพบอุปกรณ์

การใช้ีนำ�าชีำารดุ้ใหแ้จง้ผูรั้บผิด้ชีอบทราบทันท ้เพ่อกำาจดั้จดุ้รั�วไหลในองค์ืกร รวมถึืงการติ่ด้ต่ั�งก๊อกอัต่โนมัต่บิรเิวณอ่างลา้งมอืในหอ้งนำ�าประจำาชัี�นทกุชัี�นใน

อาคืารสิำานักงานใหญ่แห่งใหม่

2) โค่รงการปัระหุ้ยัดนำ�าปัระปัา
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• การจัดเก็บเอกสารรณรงค่์ใชื่้กระดาษัใชื่้ซำ�า (Re-use) หรือ Scan เก็บไว้ในเคืร่องคือมพิวเต่อร์แทนการถื่าย์สิำาเนา เพ่อลด้การใชี้กระด้าษัในองคื์กร

ทำาให้เกดิ้การใชีท้รพัย์ากรกระด้าษัเกดิ้คืวามคืุ้มคื่ารวมทั�งเป็นการลด้พื�นท้�ในการจัด้เกบ็เอกสิาร เพอ่คืวามปลอด้ภััย์และป้องกนัคืวามเสิ้�ย์งจากอัคืคื้ภััย์ใน

สิำานักงาน

• โค่รงการรณรงค์่รกัษัาสิ�งแวดลอ้มในออฟฟศิ โด้ย์การจัด้กล่องรับเอกสิารท้�เปน็กระด้าษัส้ิขาวในทุกจดุ้ท้�มเ้คืร่องถ่ืาย์เอกสิารในองค์ืกรเพ่อนำาไปร้ไซเคิืล

• การทุำาลายเอกสาร โด้ย์การนำาสิ่งบริษััท/ร้านคื้าเพ่อนำาไปทำาลาย์โด้ย์วิธิ้การต่้ม ซึ�งจะสิามารถืนำามาสิู่กระบวนการผลิต่กระด้าษัใหม่ได้้ ทำาให้เกิด้การใชี้

ทรัพย์ากรต่้นไม้อย์่างคืุ้มคื่า เพ่ออนุรักษั์สิิ�งแวด้ล้อม

• การพื้ัฒนาระบบการทุำางานผ่านระบบออนไลน ์และการอนุมัต่ิออนไลน์ เพ่อลด้การใชี้กระด้าษั

 o การพัฒนาระบบใบเสินอขาย์ของต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาทางการเงินแบบออนไลน์ และ แบบกึ�งออนไลน์ เพ่อลด้การใชี้ใบคืำาขอและสิำาเนาเอกสิาร

สิำาคืัญแบบกระด้าษั และสิามารถืส่ิงเร่องเข้าสู่ิการพิจารณาได้้ทันท้ นอกจากเป็นการลด้ปริมาณกระด้าษัท้�เกิด้จากการขาย์ประกันแล้วยั์งเป็นการเพิ�ม

ประสิทิธิภิัาพการทำางานและการใหบ้ริการแกผู่ท้ำาประกนัด้ว้ย์ ณ สิิ�นปี 2563 พบว่าต่วัแทนประกนัช้ีวิต่และท้�ปรึกษัาทางการเงนิมก้ารใชีใ้บเสินอขาย์แบบ

ออนไลน์เพิ�มขึ�นในสิัด้สิ่วน 58.5% ของใบคืำาขอทั�งหมด้ เพิ�มขึ�นจากสิัด้สิ่วน 27% ในปี 2562  

 o การใช้ีเอกสิารเสินอขาย์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ิแทนเอกสิารท้�เป็นกระด้าษั เช่ีน โบรชัีวร์ราย์ละเอย้์ด้แบบประกัน รวมถึืงคืูม่อื และเอกสิารอบรมต่่างๆ

4) โค่รงการ “ด่ต่่อใจ สะดวกสบาย พื้ร้อมลดการใชื่้ทุรัพื้ยากร” ท้�เชีิญชีวนผู้ถืือกรมธิรรม์ให้เลือกรับใบเสิร็จรับเงินและกรมธิรรม์แบบอเิลก็ทรอนกิส์ิ

แทนเอกสิารแบบกระด้าษั ซึ�งแต่่ละปีจะต่้องใชี้กระด้าษัเพ่อพิมพ์เอกสิารเหล่าน้�เท้ย์บเท่ากับ กระด้าษั 114 กิโลกรัม หรือต่้นไม้ 35 ต่้น ทุกปี  โด้ย์บริษััท

จะนำาคื่าใชี้จ่าย์ในการออกเอกสิารไปร่วมสิมทบทุนสิร้างศูนย์์วิทย์าการเวชีศาสิต่ร์ผู้สิูงอาย์ุระด้ับชีาต่ิ คืณะแพทย์ศาสิต่ร์ศิริราชีพย์าบาล

 ในปัี 2563 ม่ผู้สมัค่รเข้าร่วมโค่รงการ “ด่ต่่อใจ สะดวกสบาย

พื้ร้อมลดการใชื่้ทุรัพื้ยากร” โดยม่จำานวนของกรมธรรม์แบบ

อิเล็กทุรอนิกส์ (e-Policy) และใบเสร็จรับเงินเบ่�ยปัระกันภัยแบบ

อิเล็กทุรอนิกส์ (e-Receipt) จำานวน 24,434 ฉบับ

3) โค่รงการปัระหุ้ยัดทุรัพื้ยากรกระดาษั

สิัด้สิ่วนการใชี้งานระบบเสินอขาย์แบบออนไลน์ ในปี 2563

% ใบคืำาขอแบบออนไลน์

% การชีำาระเงินแบบปราศจากเงินสิด้

% สดัสว่น ณ สิ�นปั ี2562 % สดัสว่น ณ สิ�นปั ี2563

27%

n.a.

58.5%

81.3%

ปริมาณการใชี้กระด้าษัภัาย์ในองคื์กร

ปัี พื้.ศ

ปริมาณกระด้าษัร้ไซเคืิล

2561 2562 2563

36,826

กิโลกรัม

41,008

กิโลกรัม

20,986

กิโลกรัม
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BLA Happy Life Go Green ร่วมกับสิมาคืมสิร้างสิรรคื์ไทย์ (ต่าวิเศษั) จัด้กิจกรรมปลูกจิต่สิำานึกประชีาชีนคืนไทย์หันมาใชี้ผลิต่ภััณฑ์ิท้�นำากลับมาใชี้

ใหม่ได้้ โด้ย์จัด้พื�นท้�สิำาหรับกิจกรรม BLA Happy Life Go Green ในบูธิการเงินของกรุงเทพประกันชี้วิต่ ในงาน Money Expo 2020 ณ เมืองทองธิาน้ 

โด้ย์ต่ลอด้งานม้ผู้ปกคืรองและเด้็กเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิต่สิำานึกจำานวนมาก

5) กิจกรรมสร้างจิต่สำานึกรักและดูแลรักษัาสิ�งแวดล้อมแก่ปัระชื่าชื่นภายนอก

 บริษััทกำาหนด้นโย์บาย์ในการสิ่งเสิริมคืวามย์ั�งย์ืนทางสิังคืมและเศรษัฐกิจของประเทศ โด้ย์ม้ภัารกิจท้�มุ่งมั�นในการสิร้างคืวามมั�นคืงทางการเงินให้กับ

ประชีาชีนทุกกลุ่ม ด้้วย์การให้คืำาแนะนำาด้้านการวางแผนทางการเงินผ่านต่ัวแทนและพนักงานท้�ม้คืวามรู้ระด้ับแนวหน้าของประเทศ 

 บรษัิัทได้ด้้ำาเนินการย์กระดั้บการกำากับดู้แลการให้บริการลกูคืา้อย่์างเปน็ธิรรม (Market Conduct) โด้ย์จัด้ต่ั�งคืณะกรรมการกำากับการปฏิบัิต่ติ่อ่ลูกคืา้ 

(Market Conduct Committee) และส่ิงเสิริมการด้ำาเนินธิุรกิจร่วมกับต่ัวแทนนาย์หน้าและบริษััทพันธิมิต่รท้�ให้คืวามสิำาคืัญต่่อการด้ำาเนินธุิรกิจอย์่างม้

คืณุธิรรมและมค้ืวามรบัผิด้ชีอบต่อ่สิงัคืม ผา่นการอบรมสิมัมนาเก้�ย์วกบัการปฏิบิตั่ติ่อ่ลกูคืา้อย์า่งเป็นธิรรม ทั�งท้�จดั้อบรมในหอ้งเร้ย์นและการสิอ่สิารผา่น

ระบบด้ิจิทัล  

 บริษััทม้การวัด้คืวามพึงพอใจของลูกคื้าในด้้านของคืุณภัาพบริการเพ่อใชี้พัฒนาและย์กระด้ับการให้บริการของบริษััท และกำาหนด้ให้เป็นด้ัชีน้ชี้�วัด้

คืวามสิำาเร็จ (KPI) ในระด้ับองคื์กร เพ่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระด้ับให้คืวามสิำาคืัญและร่วมกันย์กระด้ับคืุณภัาพการบริการของบริษััท 

3.3 นโยบายและแนวปฎิิบัติดำ�านสั่งคม

 บรษัิัทประสิบคืวามสิำาเรจ็ในการรว่มทด้สิอบระบบพสิิจูนต์่วัต่นของ

ลูกคื้าด้้วย์วิธ้ิทางอิเล็กทรอนิกสิ์กับธินาคืารแห่งประเทศไทย์ ธินาคืาร

พาณิชีย์์ และหน่วย์งานภัาคืรัฐท้�เก้�ย์วข้องภัาย์ใต่้โคืรงการ National 

Digital ID เพ่อย์กระด้ับมาต่รฐานในการพิสิูจน์ต่ัวต่นหรือต่รวจสิอบ

เพ่อทราบข้อเท็จจริงเก้�ย์วกับลูกคื้าท้�ใชี้บริการกับสิถืาบันการเงินหรือ

หน่วย์งานภัาคืรัฐ และชีว่ย์ลด้ขั�นต่อนการเด้นิเอกสิารของลูกคืา้ในการ

ขอใชีบ้รกิารกบัสิถืาบนัการเงนิ ซึ�งทำาใหส้ิถืาบนัการเงนิมแ้หลง่ขอ้มลูท้�

นา่เชีอ่ถืือเพอ่นำามาใชีใ้นการพิสิจูนตั์่วต่นลกูค้ืาให้เปน็ไปต่ามท้�กฎหมาย์

กำาหนด้

1) ระบบการพื้ิสูจน์ต่ัวต่นลูกค่้ารูปัแบบใหุ้ม่
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 ในด้า้นของการใหบ้ริการกรมธิรรม ์บริษััทได้ข้ย์าย์ช่ีองทางออนไลน์

เพอ่อำานวย์คืวามสิะด้วกในการใหบ้รกิารผูท้ำาประกนั โด้ย์เฉพาะในสิว่น

ของ BLA Happy Life application ท้�ลูกคื้าสิามารถืทำาธิุรกรรมเก้�ย์ว

กบักรมธิรรม์ได้ต้่ั�งแต่ ่การเช็ีคืเบ้�ย์ประกันท้�คืรบกำาหนด้ชีำาระ  การชีำาระ

เบ้�ย์ผ่านช่ีองทางต่่างๆ ท้�สิะด้วกท้�สิดุ้ การเปล้�ย์นแปลงข้อมลูในกรมธิรรม์ 

การทำาธิุรกรรมเก้�ย์วกับสิินไหม เป็นต่้น

 สิุขภัาพท้�ด้้เกิด้จากการดู้แลต่นเองและการออกกำาลังกาย์ การสิ่ง

เสิริมสุิขภัาพท้�ด้้จึงเริ�มต่ั�งแต่่การสิร้างจิต่สิำานึกด้้านสุิขภัาพ การดู้แล

และออกกำาลังกาย์ และการสิร้างคืวามคืุ้มคืรองคื่าใชี้จ่าย์ในการรักษัา

ย์ามเจ็บป่วย์และพักฟ้�น

 กรงุเทพประกนัช้ีวิต่จงึได้พั้ฒนาผลิต่ภัณัฑ์ิประกนัสุิขภัาพและโรคื

รา้ย์แรง และเปดิ้ต่วัแบบประกนับแ้อลเอ สิมารท์ ซ้ไอ (BLA Smart CI) 

พร้อมแอปพลิเคืชีัน BLA Healthy Life ท้�ผู้ถืือกรมธิรรม์ BLA Smart 

CI สิามารถืใชีเ้พอ่เกบ็ขอ้มลูการเด้นิสิะสิมเปน็คืะแนนเพอ่ใชีใ้นการลด้

เบ้�ย์ประกันในปีต่่อไป เป็นการสิ่งเสิริมให้ผู้ถืือกรมธิรรม์ต่ระหนักและ

เริ�มดู้แลสิุขภัาพของต่นเองอย์่างง่าย์ๆ ด้้วย์การเด้ินให้ได้้จำานวนก้าวท้�

เหมาะสิม

 บรกิาร BLA Every Care เป็นบริการเสิริมสิำาหรับผูถื้ือกรมธิรรมป์ระกนัสุิขภัาพต่า่งๆ ใช้ีบริการได้ต้่ั�งแต่ช่่ีวงก่อนป่วย์ ในการให้คืำาปรึกษัาด้า้นสุิขภัาพ

และข้อสิงสิัย์เก้�ย์วกับอาการต่่างๆ การให้บริการช่ีวงป่วย์ไปจนถืึงการให้คืำาปรึกษัาเก้�ย์วกับพักฟ้�น และในปี 2563 ซึ�งเกิด้การแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิ

บริษััทย์ังได้้ขย์าย์บริการ Telemedicine เพ่อให้ผู้ถืือกรมธิรรม์สิามารถืรับคืำาปรึกษัาทางการแพทย์์และการสิั�งจ่าย์ย์าผ่านระบบทางไกลโด้ย์ไม่จำาเป็นต่้อง

เข้าไปใช้ีบริการท้�โรงพย์าบาลและยั์งได้้รับคืวามคืุ้มคืรองต่ามกรมธิรรม์ท้�ม้อย์ู่ด้้วย์ บริษััทย์ังได้้ร่วมกับโรงพย์าบาลบำารุงราษัฎร์ในการขย์าย์บริการ 2B 

Care Privilege สิำาหรับผู้ถืือกรมธิรรม์ของกรุงเทพประกันชี้วิต่ท้�กำาหนด้ด้้วย์

ปัจจุบัน BLA Every Care ให้บริการลูกคื้าท้�ถืือกรมธิรรม์ประกันสิุขภัาพรวมจำานวนประมาณ 60,000 ราย์ ทั�วประเทศ

2) การพื้ัฒนาชื่่องทุางการใหุ้้บริการแบบดิจิทุัล

4) การพื้ัฒนาผลิต่ภัณฑ์์เพื้่อส่งเสริมสุขภาพื้ทุ่�ด่ของปัระชื่าชื่น

3) โค่รงการ BLA Every Care บริการเสริมเพื้่อสุขภาพื้ของลูกค่้า
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 การพัฒนาระบบบริการเสิริมด้้านสุิขภัาพแล้ว คืวามร่วมมือกับ

พันธิมิต่รด้้านสุิขภัาพจะทำาให้บริษััทสิามารถืมอบคืวามมั�นใจในการ

บริการและคืวามคืุ้มคืรองด้้านสุิขภัาพแก่ประชีาชีน บริษััทจึงได้้มอบ

รางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020 

ให้กบัโรงพย์าบาลคืูสั่ิญญาบรกิารประกนัสิขุภัาพ 11 แห่งท้�มค้ืวามโด้ด้เด่้น

ใน 6 ด้้าน ได้้แก่ คืวามร่วมมือระด้ับองคื์กร การจัด้การคืวามเหมาะ

สิมทางการแพทย์์ การให้บริการต่รวจสิุขภัาพ การให้บริการเคืลม การ

บริหารคื่ารักษัาพย์าบาล และการใหบ้รกิารลูกคื้า เพอ่เสิรมิสิรา้งคืวาม

สิัมพันธ์ิอันด้้ระหว่างองคื์กร สิ่งเสิริมการพัฒนาบริการเพ่อดู้แลลูกคื้า

อย่์างย์ั�งย์นืร่วมกัน ต่ลอด้จนสิร้างคืวามเช่ีอมั�นให้กบัลกูค้ืาผูเ้อาประกันภัยั์

ท้�มาใชี้บริการ  

 ในป ี2563 แบบประกันสิขุภัาพของบริษััทได้รั้บรางวัลนวตั่กรรมสิำาหรบัผลติ่ภัณัฑ์ิประกันชีว้ติ่ท้�บรษัิัทได้พั้ฒนาเพอ่รองรบัคืวามต้่องการของประชีาชีน

ในปัจจุบัน ได้้แก่

5) การร่วมม้อและพื้ัฒนาบริการด้านสุขภาพื้กับโรงพื้ยาบาล

ทุั�วปัระเทุศ ผ่านโค่รงการ BLA Smart Hospital Awards

รางวัล สุดยอดนวัต่กรรมสินค่้าและบริการแหุ้่งปัี 2020 (Product 

Innovation Awards 2020) ในกลุ่มสินค้่าไลฟ์สไต่ล์ ปัระเภทุ

ปัระกันสุขภาพื้ จากงาน “Business+ Product Innovation 

Awards 2020”

รางวัล บริษััทุยอดเย่�ยมด้านนวัต่กรรมปัระกันสุขภาพื้ (Most 

Innovative Health Insurance Product Thailand) จากงาน 

International Finance Awards 2019 
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 บรษัิัทได้ด้้ำาเนนิการสิอ่สิารใหค้ืวามรู้ทางการเงนิแกป่ระชีาชีนผา่นชีอ่งทางสิอ่สิารต่า่งๆ รวมถืงึการสิอ่สิารผา่นการอบรมสิมัมนาท้�ต่วัแทนประกนัชีวิ้ต่

และท้�ปรึกษัาทางการเงินได้้จัด้ทำาในพื�นท้�ต่่างๆ ทั�วประเทศด้ังน้�

ชื่่องทุางส่อสารโซเชื่่ยลม่เด่ย : ได้้ทำาการสิ่อสิารผ่าน Facebook,  Line,  Youtube, และ website ของบริษััท ต่ลอด้ปี เชี่น

6) การใหุ้้ค่วามรู้ทุางการเงินแก่ปัระชื่าชื่นทุุกระดับชื่ั�น

จัดสรรการส่อสารผ่าน Facebook, Line และโซเชื่่ยลม่เด่ยต่่างๆ

จำานวน 5-8 บทุค่วามทุางการเงินต่่อเด้อน เพ่ื้อใหุ้ค้่วามรูค้่วามเข้าใจ

ทุ่�ถูกต่้องในด้านต่่างๆ ทุ่�เก่�ยวข้องกับการวางแผนการเงิน

รายการ BLA Healthy Channel บนชื่่องทุาง Youtube เด้อนละ

1-2 ต่อน เพื้่อใหุ้้ค่วามรู้ด้านสุขภาพื้ทุ่�เปั็นปัระโยชื่น์ต่่อปัระชื่าชื่น

รายการบนช่ื่อง Youtube ยังชื่่วยรองรับโอกาสการใหุ้้ค่วามรู้ใน

ระหุ้ว่างการ Social Distancing ระหุ้ว่างการแพื้ร่ระบาดของ

ไวรัสโค่โรนา (โค่วิด-19) อ่กด้วย

การสัมมนาทุางการเงิน สำาหุ้รับปัระชื่าชื่นทัุ�วไปั รวมถึงกิจกรรม

ค่วามรูทุ่้�ต่วัแทุนปัระกันชื่วิ่ต่และทุ่�ปัรกึษัาการเงนิจดัทุำาทัุ�วปัระเทุศ

 ในปี 2563 เป็นปีท้�ประเทศไทย์และทั�วโลกเผชีิญปัญหาการแพร่ระบาด้ของไวรัสิโคืโรนา (โคืวิด้-19) บริษััทจึงได้้ออกมาต่ราการผ่อนผันเง่อนไข

กรมธิรรม์แก่ผู้ถืือกรมธิรรม์ 

- ขย์าย์ระย์ะเวลาผ่อนผันการชีำาระเบ้�ย์ประกันภัยั์ออกไปอก้ 60 วนั สิำาหรบักรมธิรรม์ท้�คืรบกำาหนด้ระย์ะเวลาผ่อนผนัการชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ ระหว่างวันท้� 

27 ก.พ. 63 ถืึงวันท้� 30 มิ.ย์. 63

- ย์กเว้นคื่าธิรรมเน้ย์มการต่่ออาย์ุกรมธิรรม์และคื่าธิรรมเน้ย์มจากการกู้เงินอัต่โนมัต่ิ หากผู้เอาประกันขอต่่ออาย์ุกรมธิรรม์ประกันชี้วิต่หรือขอกลับคืืนสู่ิ

สิถืานะเด้ิมของกรมธิรรม์ประกันชี้วิต่ ภัาย์ใน 6 เด้ือนในกรณ้ท้�กรมธิรรม์ประกันชี้วิต่สิิ�นผลบังคืับ ระหว่างวันท้� 27 ก.พ. 63 ถืึงวันท้� 30 มิ.ย์. 63

- หากลกูคืา้ต่อ้งการทำาประกนัเพอ่เพิ�มคืวามคืุม้คืรองชีว้ติ่และสิขุภัาพ บรษัิัทได้ม้ม้าต่รการผอ่นชีำาระเบ้�ย์ 0% ระย์ะเวลา 3 เด้อืนเมอ่ชีำาระด้ว้ย์บตั่รเคืรด้ติ่

ท้�ร่วมราย์การ ผ่านชี่องทางต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาการเงินกรุงเทพประกันชี้วิต่ เพ่อแบ่งเบาภัาระทางการเงินให้กับลูกคื้า

 อก้ทั�งบริษััทได้้มอบคืวามคืุม้คืรองหากเกดิ้การเจบ็ป่วย์จากการต่ดิ้เชืี�อไวรสัิโคืโรนา (โคืวิด้-19) สิำาหรับลูกคื้า โด้ย์ท้�ย์ืนย์ันรับคืวามคืุ้มคืรองผ่านชี่อง

ทางท้�บริษััทจัด้เต่ร้ย์มไว้จะได้้รับคืวามคืุ้มคืรองเป็นเงินชีด้เชีย์ราย์วัน โด้ย์ม้ลูกคื้าจำานวน 1,596,866 ราย์ได้้รับสิิทธิิคืวามคืุ้มคืรอง

7) มาต่ราการพื้ิเศษัเพื้่อชื่่วยบรรเทุาค่วามเด้อดร้อนของผู้ถ้อกรมธรรม์ในชื่่วงการแพื้ร่ระบาดของไวรัสโค่โรนา (โค่วิด-19)
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 บรษัิัทด้ำาเนนิธิรุกจิด้ว้ย์คืวามรับผดิ้ชีอบต่อ่ชีมุชีนและสิงัคืมและให้

คืวามสิำาคัืญกบัการลด้ผลกระทบสิิ�งแวด้ลอ้มและหลก้เล้�ย์งการด้ำาเนนิ

งานท้�อาจสิร้างผลกระทบเชีิงลบต่่อคืุณภัาพชี้วิต่ของชีุมชีนรอบสิถืาน

ประกอบการ ในปี 2563 บริษััทได้้ทำาการก่อสิร้างสิำานกังานใหญ่แห่งใหม่ 

และได้้เริ�มใชี้งานในชี่วงปลาย์ปี 2563  ผู้บริหารและพนักงานได้้ร่วม

กนัเด้นิเย์้�ย์มเพอ่นบา้นรอบอาคืาร พร้อมใหร้าย์ละเอย้์ด้ผูป้ระสิานงาน

ชีุมชีน เพ่อรับเร่องราวและข้อคืิด้เห็นต่่างๆ จากเพ่อนบ้านจากการเข้า

มาอย์ูร่่วมในพื�นท้�รอบชุีมชีนของบรษัิัท โด้ย์หากได้ร้บัการรอ้งเร้ย์นหรอื

คืวามเห็นจากประชีาชีนท้�อาศัย์อย์ู่รอบๆ บริษััท ผู้ประสิานงานชุีมชีน

จะนำาเสินอให้ผู้บริหารพิจารณาและแก้ไขปัญหาโด้ย์เร็ว บริษััทย์ังม้น

โย์บาย์ท้�จะส่ิงเสิริมให้ชีุมชีนม้คืวามรู้ทางการเงินพื�นฐานโด้ย์เฉพาะใน

เร่องการทำาประกันเพ่อคืุ้มคืรองต่ามคืวามจำาเป็นของแต่่ละคืน และ

กระตุ่้นให้ดู้แลรักษัาสิุขภัาพ  เริ�มจากการมอบคืวามคืุ้มคืรองอุบัต่ิเหตุ่

กับกรมธิรรม์ประกันภััย์กลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัสิ ในชีุมชีน

เด้ือนธิันวาคืม 2563

 สิำาหรับสิาขาของบริษััททั�วประเทศ บริษััทได้้เข้าร่วมกับกิจกรรมประเพณ้ในพื�นท้� รวมทั�งการสินับสินุนกิจกรรมเก้�ย์วกับคืวามรู้ด้้านประกันช้ีวิต่ผ่าน

หน่วย์งานในพื�นท้�ต่่างๆ  โด้ย์ต่ัวแทนประกันชี้วิต่และท้�ปรึกษัาทางการเงินของบริษััท 

ชืุ่มชื่นและสังค่ม

 บริษััทยั์งให้คืวามสิำาคืัญในการสิ่งเสิริมสุิขภัาพท้�ด้้แก่ประชีาชีน โด้ย์ได้้สินับสินุนสิมาคืมกร้ฑิาแห่งประเทศไทย์ในพระบรมราชูีปถัืมภั์อย่์างต่่อเน่อง 

เพ่อสิ่งเสิริมให้นักก้ฬาท้มชีาต่ิชี่วย์เผย์แพร่คืวามรู้ในการออกกำาลังกาย์ท้�เหมาะสิม และบริษััทย์ังได้้สินับสินุนกิจกรรมวิ�งเพ่อสิุขภัาพท้�จัด้ขึ�นในพื�นท้�ต่่างๆ 

ทั�วประเทศอ้กด้้วย์ อาทิ กิจกรรมโอลิมปิกเด้ย์์ 2020 โด้ย์ในแต่่ละพื�นท้�ได้้ม้ท้มงานและต่ัวแทนประกันช้ีวิต่เข้าร่วมกิจกรรมและให้คืวามรู้ด้้านการเงิน

แก่ผู้เข้าร่วมงานด้้วย์

กรุงเทุพื้ปัระกันช่ื่วิต่ได้รับ รางวัล “Top Community Care Companies in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 

(ACES) 2020 ทุ่�มอบใหุ้้แก่องค์่กรธุรกิจและบุค่ค่ลในเอเช่ื่ยทุ่�ดำาเนินโค่รงการทุ่�เป็ันปัระโยชื่น์ต่่อชุื่มชื่นและสังค่มโลก จากกิจกรรมเพ่ื้อสังค่ม 

(CSR) ภายใต้่แนวคิ่ด “ช่ื่วิต่ออกแบบได้” (Live as You Design) มุ่งส่งเสริมทุักษัะการวางแผนการเงินใหุ้้กับปัระชื่าชื่น ผ่านหุ้ลากหุ้ลายกิจกรรม

ด้านการเงิน พื้ร้อมอำานวยค่วามสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการผ่านโมบายล์แอปัพื้ลิเค่ชัื่นและระบบอัจฉริยะต่่างๆ ต่ลอดจนการพัื้ฒนา

ผลิต่ภัณฑ์์และปัระสิทุธิภาพื้ในการใหุ้้บริการ เพื้่อใหุ้้ปัระชื่าชื่นม่ชื่่วิต่ทุ่�มั�นค่ง ม่ค่วามสุขและม่คุ่ณภาพื้ชื่่วิต่ทุ่�ด่ในสังค่ม ต่ามวิสัยทุัศน์และภารกิจ

ของกรุงเทุพื้ปัระกันชื่่วิต่
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การวิเค่ราะห์และค่ำาอธิบายั่ข้องฝ่่ายั่จ่ดการ4

 เม่อวันท้� 7 กรกฎาคืม 2557 บริษััทได้้มาซึ�งอำานาจคืวบคืุมในบริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้ (“บริษััทย์่อย์”) ซึ�งเป็นบริษััทท้�ประกอบ

กจิการนาย์หน้าประกนัวินาศภัยั์ โด้ย์การซื�อหุ้นทุนและสิิทธิอิอกเส้ิย์งในบริษััทร้อย์ละ 84 ทำาใหบ้ริษััทมส่้ิวนได้เ้ส้ิย์ในบริษััท บแ้อลเอ อนิชัีวรนัส์ิ โบรกเกอร์ 

จำากัด้ เพิ�มขึ�นจากเด้ิมร้อย์ละ 15 เป็นร้อย์ละ 99 และทำาให้บริษััทต่้องจัด้ทำางบการเงินรวมต่ั�งแต่่วันท้� 7 กรกฎาคืม 2557 เป็นต่้นมา

 ในปี 2558 บริษััทได้้เข้าซื�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุนในบริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้ จำานวน 1,980,000 หุ้น ราคืาหุ้นละ 10 บาท คืิด้เป็น

เงินทั�งสิิ�น 19,800,000 บาท เน่องจากบริษััทย์่อย์จด้ทะเบ้ย์นเพิ�มทุนจำานวน  20 ล้านบาท ทำาให้ทุนจด้ทะเบ้ย์นของบริษััทย์่อย์เพิ�มขึ�นจาก 4 ล้านบาท 

เป็น 24 ล้านบาท โด้ย์ถืือเป็นสิัด้สิ่วนการถืือหุ้นร้อย์ละ 99 ของจำานวนหุ้นท้�ออกจำาหน่าย์ได้้แล้วทั�งหมด้ของบริษััทย์่อย์

 ในปี 2559 ถืึง 2563 ไม่ม้การเปล้�ย์นแปลงโคืรงสิร้างการถืือหุ้นในบริษััทย์่อย์ในระหว่างปี

 ในปี 2559 บริษััทได้้เข้าร่วมลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ�งเป็นบริษััทท้�จด้ทะเบ้ย์นในประเทศกัมพูชีา ด้ำาเนินธิุรกิจหลัก

ด้้านการรับประกันชี้วิต่ บริษััทม้สิัด้สิ่วนการร่วมลงทุนร้อย์ละ 52

 ในปี 2561 เม่อวันท้� 15 มิถืุนาย์น 2561 ท้�ประชีุมวิสิามัญผู้ถืือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ�ง

เปน็บริษััทย่์อย์ของบริษััทมม้ติ่อนุมติั่ใหห้ย์ดุ้การประกอบกิจการและด้ำาเนนิการชีำาระบญัช้ีโด้ย์สิมัคืรใจ ทั�งน้�บริษััทได้จั้ด้ประเภัทขาด้ทนุสุิทธิขิอง Bangkok 

Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company เป็นการด้ำาเนินงานท้�ย์กเลิก

 ในปี 2563 เม่อวันท้� 9 ธิันวาคืม 2563 บริษััทได้้จำาหน่าย์เงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company และ

สิิ�นสิุด้กระบวนการชีำาระบัญชี้แล้ว

 ผลการด้ำาเนินงานในปี 2563 บริษััทมเ้บ้�ย์ประกันภัยั์รบัสิทุธิิ 33,425 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 3 จากเบ้�ย์ประกันภัยั์รบัสิทุธิิปี 2562 ท้� 34,349 ล้านบาท

 เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกจำานวน 6,550 ล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อย์ละ 6 จากจำานวน 6,198 ล้านบาทของ ปี 2562 โด้ย์เพิ�มขึ�นจากชี่องทางธินาคืารจาก

สิินคืา้กลย์ทุธิซึ์�งได้ว้างแผนการขาย์ร่วมกบัธินาคืารในไต่รมาสิท้� 3 เป็นสิว่นใหญซึ่�งถืือว่าเป็นอตั่ราเต่บิโต่ท้�ด้ ้เมอ่เปร้ย์บเทย้์บกับคืา่เฉล้�ย์ของอตุ่สิาหกรรม

ท้�เบ้�ย์ประกันภััย์รับปีแรกลด้ลง 11% และเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อไปม้จำานวน 28,195 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 4 จากจำานวน 29,494 ล้านบาทของ ปี 2562 

จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับปีต่่อซึ�งคืรบกำาหนด้ชีำาระเบ้�ย์ในปี 2563

 เบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมของปี 2563 จำานวน 34,745 ล้านบาท ลด้ลงร้อย์ละ 3 จากเบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมของปี 2562 จำานวน 35,692 ล้านบาท โด้ย์

เบ้�ย์ประกนัภัยั์รบัรวมชีอ่งทางธินาคืารต่อ่เบ้�ย์ประกนัภัยั์รบัรวมทกุช่ีองทางของป ี2563 คืดิ้เปน็สิดั้สิว่นรอ้ย์ละ 55 ในขณะท้�เบ้�ย์ประกนัภัยั์รบัรวมชีอ่งทาง

ต่ัวแทนต่่อเบ้�ย์ประกันภััย์รับรวมทุกชี่องทาง ม้สิัด้สิ่วนร้อย์ละ 39 (2562: ร้อย์ละ 56 และร้อย์ละ 38 ต่ามลำาด้ับ)

 ราย์ได้้จากการลงทุนสิุทธิิ 12,231 ล้านบาท กำาไรจากการขาย์เงินลงทุน 1,020 ล้านบาทและกำาไรจากการปรับมูลคื่าย์ุต่ิธิรรมจำานวน 130 ล้านบาท 

รวมเป็นราย์ได้้ 13,381 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 670 ล้านบาท หรือร้อย์ละ 5 โด้ย์ลด้ลงจากเงินปันผลและด้อกเบ้�ย์จากต่ั�วสิัญญาใชี้เงิน

เป็นสิ่วนใหญ่ และผลต่อบแทนจากการลงทุนในปี 2563 ทั�งปีอย์ู่ท้�ร้อย์ละ 4.14

1) งบกำาไรขาดทุุน

บ่แอลเอ อินชื่ัวรันส์ โบรกเกอร์

4.2 เงินลงทุี่นในบริษัที่ย่อย

4.1 ผลกระที่บของมาตรฐานบัญชีัใหม่

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.

4.3 ส่รุปผลการดำำาเนินงานท่ี่�ส่ำาคัญ

 ในระหวา่งป ีกลุม่บรษิัทัได้้นำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่รวมถืงึแนวปฎิบตั่ิทางบญัชีท้้�ออกโด้ย์สิภัาวชิีาชีพ้บญัชี ้ซึ�ง

มผ้ลบงัคืบัใชีส้ิำาหรบัรอบระย์ะเวลาบญัช้ีท้�เริ�มในหรอืหลงัวนัท้�  1 มกราคืม 2563 มาถืือปฎบิตั่ ิโด้ย์มม้าต่รฐานการราย์งานทางการเงนิท้�มผ้ลกระทบอย่์าง

เป็นสิาระสิำาคืัญต่่องบการเงินของกลุ่มบริษััท ได้้แก่ มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 4 เร่อง สิัญญาประกันภััย์ ซึ�งได้้กำาหนด้เพิ�มเต่ิม ให้ทาง

เลือกสิำาหรับธิุรกิจประกันภััย์ ในระหว่างท้�มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 17 เร่อง สิัญญาประกันภััย์ ย์ังไม่ม้ผลบังคืับใชี้ ให้สิามารถืย์กเว้นการ

ถืือปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 9 เร่อง เคืร่องมือทางการเงิน และมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบับท้� 7 เร่อง การเปิด้เผย์

ข้อมูลเคืร่องมือทางการเงิน เป็นการชีั�วคืราว  โด้ย์ให้สิามารถืเลือกถืือปฏิิบัต่ิต่ามแนวปฏิิบัต่ิทางการบัญชี้ เร่อง เคืร่องมือทางการเงิน และการเปิด้เผย์

ขอ้มลูสิำาหรับธุิรกจิประกนัภัยั์ ทั�งน้� กลุม่บริษััทได้บั้นทึกผลกระทบสิะสิมจากการนำาแนวปฏิบัิต่ทิางการบญัช้ีเร่องเคืรอ่งมือทางการเงินสิำาหรับธุิรกจิประกนั

ภััย์มาถืือปฏิิบัต่ิเป็นคืรั�งแรกเพิ�มขึ�น จำานวน 763 ล้านบาท ในสิ่วนของเจ้าของ 
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 คื่าใชี้จ่าย์ประกอบด้้วย์เงินสิำารองประกันภััย์ ผลประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์และคื่าสิินไหมทด้แทน คื่าจ้างและคื่าบำาเหน็จ คื่าใชี้จ่าย์การ

รับประกันภััย์อ่น และคื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำาเนินงาน โด้ย์ในปี 2563 บริษััทม้คื่าใชี้จ่าย์รวม 45,576 ล้านบาท เปร้ย์บเท้ย์บกับปี 2562 ท้� 43,596 ล้านบาท

เพิ�มขึ�นจำานวน 1,980 ล้านบาท หรือร้อย์ละ 5 โด้ย์ม้อัต่ราสิ่วนของเงินสิำารองประกันภััย์รวมกับผลประโย์ชีน์จ่าย์ต่่อกรมธิรรม์และค่ืาสิินไหมทด้แทน

ต่่อเบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิท้� ร้อย์ละ 121 และ ร้อย์ละ 112 ในปี 2563 และ 2562 ต่ามลำาด้ับ ทั�งน้� ในปี 2020 กลุ่มบริษััทได้้เปล้�ย์นแปลงประมาณการ

ต่ั�งสิำารองประกนัภััย์สิำาหรบัสิญัญาประกนัภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มเต่ิมสิำาหรบัคืวามเสิ้�ย์งจากการท้�สิมมต่ิฐานท้�ใชีใ้นการคืำานวณสิำารองประกนัภััย์แต่กต่่างไปจาก

ประสิบการณ์ท้�เกิด้ขึ�นจริง (PAD) จากเด้ิมร้อย์ละ 4 เป็นร้อย์ละ 5 ของเงินสิำารองต่ามวิธิ้เบ้�ย์ประกันภััย์สิุทธิิชีำาระคืงท้� เพ่อรองรับการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

จากคืวามผันผวนของอัต่ราด้อกเบ้�ย์ โด้ย์บรษัิัทได้้บนัทึกผลกระทบสิะสิมจากการเปล้�ย์นแปลงประมาณการ PAD ด้งักล่าวเพิ�มขึ�นจำานวน 2,668 ล้านบาท 

ในงบกำาไรขาด้ทุน

 กำาไรก่อนหักภัาษ้ัเงินได้้ลด้ลง 3,545 ล้านบาทหรือร้อย์ละ 67 โด้ย์ในปี 2563 บริษััทม้กำาไรก่อนคื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้จำานวน 1,761 ล้านบาทและม้

กำาไรก่อนภัาษั้เงินได้้ในปี 2562 จำานวน 5,306 ล้านบาท โด้ย์ในปี 2563 บริษััทได้้เปล้�ย์นแปลงประมาณการต่ั�งสิำารองประกันภััย์จำานวน 2,668 ล้านบาท 

ข้างต่้น นอกจากน้� ย์ังได้้รับผลกระทบจากโคืวิด้-19 สิ่งผลให้ราย์ได้้จากเงินลงทุนลด้ลง ทั�งเงินปันผลรับท้�ต่ำ�ากว่าคืาด้การณ์ และการต่ั�งคื่าเผ่อการด้้อย์

คื่าของเงินลงทุน รวมถืึงภัาวะต่ลาด้ท้�ไม่เอื�อต่่อการทำากำาไรจากการขาย์หลักทรัพย์์ลงทุน ทั�งน้�เม่อหักภัาษั้เงินได้้คืงเหลือเป็นกำาไรสิำาหรับปี 2563 จำานวน 

1,608 ล้านบาท ลด้ลงจากปี 2562 ท้� 4,387 ล้านบาทจำานวน 2,779 ล้านบาท หรือร้อย์ละ 63 หรือคืิด้เป็นกำาไรสิุทธิิต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.94 บาทลด้ลง

จากปี 2562 ซึ�งม้กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานเท่ากับ 2.57 บาท

 ภัาวะการลงทุนในปี 2563 เผชิีญกับคืวามผันผวนสูิงจากการแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิ COVID-19 ส่ิงผลกระทบให้เศรษัฐกิจอย์ู่ในภัาวะชีะงักงัน

ในทุกภัูมิภัาคืทั�วโลก โด้ย์การแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิ COVID-19 เริ�มต้่นขึ�นต่ั�งแต่่ต่้นปีโด้ย์ม้จุด้ต่ั�งต้่นของการแพร่ระบาด้ในประเทศจ้นสิ่งผลให้ต่้อง

ใช้ีมาต่รการคืวบคืุมการเด้ินทางทั�งภัาย์ในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ�งมาต่รการด้ังกล่าวกระทบประเทศไทย์โด้ย์ต่รงต่่อจำานวนนักท่องเท้�ย์วท้�ลด้ลง 

นอกจากน้�ในช่ีวงเวลาดั้งกล่าวเศรษัฐกจิไทย์อยู่์ในภัาวะชีะลอตั่วอย์ูเ่ป็นทุนเดิ้ม ส่ิงผลให้ธินาคืารแห่งประเทศไทย์ตั่ด้สินิใจผ่อนคืลาย์นโย์บาย์ทางการเงิน

เพิ�มมากขึ�นโด้ย์เริ�มลด้อตั่ราด้อกเบ้�ย์นโย์บาย์ในเด้อืนกมุภัาพนัธ์ิจากระด้บั 1.25% ลงสู่ิระดั้บ 1.00% และเม่อการระบาด้ในประเทศไทย์เริ�มรนุแรงขึ�นใน

เด้อืนมน้าคืมจึงได้้ปรบัลด้อัต่ราด้อกเบ้�ย์นโย์บาย์ลงมาอย์ูท่้�ระด้บั 0.50% 

 ในส่ิวนของการเคืล่อนไหวของอัต่ราผลต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาลไทย์อายุ์ 10 ปี และการเคืล่อนไหวของดั้ชีน้หลักทรัพย์์ เป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกัน

โด้ย์เริ�มปรับลด้ลงต่ั�งแต่่เด้ือนกุมภัาพันธิ์และทำาจุด้ต่ำ�าสิุด้ในเด้ือนม้นาคืมท้�ระด้ับ 0.83% สิำาหรับอัต่ราผลต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาลไทย์อาย์ุ 10 ปี และ

ด้ชัีนห้ลกัทรพัย์์ท้� 969.08 จดุ้ ซึ�งในช่ีวงเวลาดั้งกล่าวเป็นช่ีวงท้�มค้ืวามไม่แน่นอนสิงูทั�งในภัาคืเศรษัฐกจิจรงิและภัาคืการเงิน โด้ย์ในภัาคืการเงินได้้สิะท้อน

คืวามผิด้ปกติ่ผ่านคืวามผันผวนของราคืาสิินทรัพย์์ในทุกประเภัทท้�เพิ�มสิูงขึ�น อย่์างไรก็ด้้ด้้วย์การแทรกแซงของภัาคืรัฐทั�วโลกรวมถึืงประเทศไทย์ผ่าน

มาต่รการทางการเงินและการคืลังทำาให้ต่ลาด้เงินและต่ลาด้ทุนเริ�มกลับเข้าสู่ิภัาวะปกต่ิในช่ีวงไต่รมาสิท้� 2 โด้ย์อัต่ราผลต่อบแทนพันธิบัต่รรัฐบาลไทย์

อาย์ ุ10 ปี กลบัมาเคืล่อนไหวในกรอบ 1.20% - 1.50% ในช่ีวงท้�เหลอืของปี 2563 ในขณะท้�ด้ชัีนห้ลักทรพัย์์ย์งัคืงมค้ืวามผันผวนอย์ูบ้่างต่ามปัจจยั์ของ

การแพร่ระบาด้ ทั�งน้�ในช่ีวงปลาย์ปีมข่้าวคืวามสิำาเรจ็ในการพฒันาวคัืซ้นส่ิงผลให้ด้ชัีนห้ลักทรพัย์์ปรบัต่วัขึ�นและปิด้ท้�ระด้บั 1,449.35 จดุ้ ณ สิิ�นปี 2563

คืดิ้เป็นการเปล้�ย์นแปลงลด้ลง 8.26% จากสิิ�นปี 2562

4) ภาวะการลงทุุน

 บริษััทม้อัต่ราสิ่วนเงินกองทุนต่่อเงินกองทุนท้�ต่้องด้ำารงต่ามกฎหมาย์ (CAR) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563 ท้�ร้อย์ละ 274 ลด้ลงจากอัต่ราเงินกองทุน

ท้�ต่้องด้ำารงต่ามกฎหมาย์ ณ วันท้�  31 ธิันวาคืม 2562 ท้�ร้อย์ละ 314 จากผลกระทบของมูลคื่าย์ุต่ิธิรรมของเงินกองทุนจากการลด้ลงของอัต่ราด้อกเบ้�ย์

 มูลคื่าพื�นฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563 เท่ากับ 67,502 ล้านบาท คืิด้เป็น 39.53 บาทต่่อหุ้น ลด้ลงร้อย์ละ 5 

จากปี 2562 สิำาหรับมูลคื่าปัจจุบันของกรมธิรรม์ใหม่ (Value of New Business) เท่ากับ 1,151 ล้านบาท คืิด้เป็น 0.67 บาทต่่อหุ้น เพิ�มขึ�นร้อย์ละ 269 

จากปีท้�ผ่านมา สิาเหตุ่หลักจากการปรับแผนการขาย์ท้�เน้นคืวามคืุ้มคืรองและแบบประกันท้�ม้สิ่วนร่วมในเงินปันผลซึ�งม้อัต่รกำาไรท้�ด้้ขึ�น

2) ค่วามเพื้่ยงพื้อของเงินกองทุุนต่ามระดับค่วามเส่�ยง (Risk-Based Capital: RBC)

3) มูลค่่าพื้้�นฐานของกิจการและมูลค่่าปััจจุบันของกรมธรรม์ใหุ้ม่ (Embedded Value and Value of New Business)
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 งบการเงินรวมงบแสิด้งฐานะการเงินของบรษัิัท ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2563  ประกอบด้้วย์สิินทรัพย์์ 339,778 ล้านบาทเพิ�มขึ�นร้อย์ละ 2 จากปี 2562  

ท้�มส้ินิทรัพย์์ 333,680 ล้านบาท โด้ย์มสิ้ินทรพัย์์ลงทนุรวม 330,197 ล้านบาท คืดิ้เป็นร้อย์ละ 97 ของสินิทรัพย์์รวมซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของเงนิ

ลงทุนในหลกัทรพัย์์จากการด้ำาเนินงานของบรษัิัท และคิืด้เป็นอัต่ราร้อย์ละ 113 ต่่อหน้�สินิจากสิญัญาประกนัภัยั์

 บรษัิัทมห้น้�สินิ  293,680  ล้านบาท  เพิ�มขึ�นจากปี  2562 ร้อย์ละ 1 ราย์การสิำาคืญัคือืการเพิ�มขึ�นของหน้�สินิจากสิญัญาประกนัภัยั์เป็น 291,329 

ล้านบาท หรอืคืดิ้เป็นร้อย์ละ 99 ของหน้�สิินรวม เพิ�มขึ�นจากปี 2562 จำานวน 4,687 ล้านบาท แม้ว่าบรษัิัทมเ้บ้�ย์ประกันภัยั์รบัรวม 34,745 ล้านบาท  แต่่

สิัด้ส่ิวนของหน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์เพิ�มขึ�นไม่มาก เน่องจากการจ่าย์เงินต่ามเง่อนไขกรมธิรรม์ และเงินคืรบกำาหนด้จำานวนมาก ส่ิงผลให้หน้�สิินจาก

สิญัญาประกันภัยั์ลด้ลงในระหว่างปี

1) งบแสดงฐานะทุางการเงิน

4.4 ภาพัรวมฐานะการเงิน

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ สิิ�นปี 2563 บริษััทมสิ้ินทรัพย์์ลงทุนจำานวนทั�งสิิ�น 330,210 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจาก 323,787 ล้านบาท ในปี 2562 หรอืเพิ�มขึ�นใน

อตั่ราร้อย์ละ 2.0 โด้ย์สิินทรัพย์์ลงทุนส่ิวนใหญ่ย์งัคืงเป็นพันธิบัต่รรฐับาลและต่ราสิารหน้�ภัาคืเอกชีนรวมประมาณร้อย์ละ 81.0 โด้ย์ในระหว่างปีได้้เน้นการลงทุนใน

ต่ราสิารหน้�ภัาคืรฐัเพอ่ลด้คืวามเส้ิ�ย์งจากคืวามไมแ่น่นอนของภัาวะเศรษัฐกจิ ในส่ิวนของการลงทนุในหุน้มส้ิดั้สิว่นลด้ลงเลก็น้อย์ต่ามการปรบัลด้ลงของด้ชัีน้

หลกัทรัพย์์ ขณะท้�กองทนุรวมอสิงัหาริมทรพัย์์ กองทุนรวมโคืรงสิร้างพื�นฐาน และ REIT มสั้ิด้ส่ิวนร้อย์ละ 4.8 ลด้ลงจากร้อย์ละ 6.7 ณ สิิ�นปี 2562 เน่องจากเป็น

กลุ่มสิินทรัพย์์ท้�ได้้รับผลกระทบโด้ย์ต่รงจากการแพร่ระบาด้ของเชืี�อไวรัสิ COVID-19 ส่ิงผลให้ราคืาสิินทรัพย์์ด้ังกล่าวปรับต่ัวลด้ลงค่ือนข้างมาก

ในปี 2563 ทั�งน้�บริษััทม้เงินลงทุนท้�เป็นสิกุลเงินต่ราต่่างประเทศในสิัด้สิ่วนร้อย์ละ 7.9 ประกอบไปด้้วย์ต่ราสิารหน้�ร้อย์ละ 4.9 และต่ราสิารทุนรวมถึืง

หน่วย์ลงทุนร้อย์ละ 3.0

เงินสิด้ และราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้

พันธิบัต่ร และต่ั�วเงินคืลัง

หุ้นกู้ และต่ั�วเงินระย์ะย์าว

หุ้นทุน (รวมเงินลงทุนในกองทุนต่ราสิารทุน)

หน่วย์ลงทุน (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income fund)

เงินให้กู้ย์ืมโด้ย์ม้กรมธิรรม์เป็นประกัน

เงินให้กู้ย์ืมอ่นๆ

สินทุรัพื้ย์ลงทุุนทุั�งหุ้มด
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อัต่ราผลต่อบแทุนพื้ันธบัต่รรัฐบาลไทุยอายุ 10 ปัี ดัชื่น่ต่ลาดหุ้ลักทุรัพื้ย์แหุ้่งปัระเทุศไทุย

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ
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 บรษัิัทมอ้ตั่ราหมุนเว้ย์นเบ้�ย์ประกันภัยั์ค้ืางรบัในปี 2561 ถึืงปี 2563 เท่ากับ 17.05 วนั 18.98 วนั และ 18.84 วนั ต่ามลำาด้บั โด้ย์อตั่ราการหมนุเว้ย์น

ของเบ้�ย์ประกันภัยั์ค้ืางรบัดั้งกล่าว ย์งัต่ำ�ากว่านโย์บาย์ของบริษััท ท้�ให้ระย์ะเวลาผ่อนผันในการชีำาระเบ้�ย์ประกันภัยั์เป็นเวลา 30-60 วนั นอกจากนั�น อตั่รา

หมนุเว้ย์นเบ้�ย์ประกนัภัยั์ค้ืางรบัในแต่่ละปีมค้ืวามใกล้เคืย้์งกนั ซึ�งแสิด้งถึืงการรกัษัาอตั่ราในการเร้ย์กชีำาระเบ้�ย์ประกนัภัยั์ของบรษัิัท และการรกัษัาอตั่รา

คืวามคืงอย์ูต่่ามกรมธิรรม์ และผลกระทบจากสิถืานการณ์โคืวิด้19 ไม่ได้้ส่ิงผลต่่ออัต่ราคืวามคืงอย์ูข่องกรมธิรรม์ของบริษััท

อตั่ราสว่นสภาพื้ค่ล่อง

2) อัต่ราส่วนทุางการเงิน

 บรษัิัทมอั้ต่ราผลต่อบแทนต่่อสินิทรัพย์์ลงทุนในปี 2561 ถึืงปี 2563 เท่ากับ ร้อย์ละ 4.60 ร้อย์ละ 4.43 และ ร้อย์ละ 4.07 ต่ามลำาด้บั อตั่ราผลต่อบแทน

จากการลงทุนมแ้นวโน้มปรับตั่วลด้ลงจากผลกระทบของสิภัาวะต่ลาด้ต่ราสิารหน้�ในปัจจุบัน อตั่รากำาไรสิทุธิิ ในปี 2561 ถึืงปี 2563 เท่ากับ ร้อย์ละ 9.21 

ร้อย์ละ 8.97 และ ร้อย์ละ 3.40 ต่ามลำาดั้บ จะเห็นได้้ว่าอัต่ราส่ิวนในปี 2563 ลด้ลงเม่อเทย้์บกับปี 2562

 บรษัิัทมอ้ตั่ราผลต่อบแทนต่่อสิินทรพัย์์รวมในปี 2561 ถึืงปี 2563 เท่ากับร้อย์ละ 1.57 ร้อย์ละ 1.33 และร้อย์ละ 0.48 ต่ามลำาด้บั สิำาหรบัอตั่ราส่ิวน

ท้�ลด้ลงในปี 2563 น้� มส้ิาเหตุ่สิำาคัืญจากกำาไรสิำาหรบัปีท้�ลด้ลง

 บรษัิัทมอ้ตั่ราส่ิวนหน้�สินิจากสิญัญาประกนัภัยั์ต่่อสิินทรพัย์์ลงทุน ในปี 2561 ถึืงปี 2563 ซึ�งเท่ากบั 0.90 เท่า 0.89 เท่า และ 0.88 เท่า ต่ามลำาด้บั 

จะเหน็ได้้ว่าบรษัิัทมค้ืวามสิามารถืเพ้ย์งพอท้�จะสิามารถืชีำาระหน้�สินิท้�จะเกิด้ขึ�นในอนาคืต่ให้กบัผูเ้อาประกัน

อัต่ราส่วนค่วามสามารถในการทุำากำาไร

อัต่ราส่วนแสดงปัระสิทุธิภาพื้ในการดำาเนินงาน

อัต่ราส่วนวิเค่ราะหุ้์นโยบายทุางการเงิน

อ่ต่รากำาไรสุู่ที่ธิ

2561

9.21

1.57

8.97

1.33
3.40

0.48

25612562 25622563 2563

อ่ต่ราผู้ลต่อบแที่นต่�อสิู่นที่ร่พย์ั่รวมั่

 ด้้านส่ิวนของเจ้าของ  ณ วนัท้� 31 ธินัวาคืม 2563 บริษััทมส่้ิวนของเจ้าของ 46,098 ล้านบาทเพิ�มขึ�นร้อย์ละ 4 จากปี 2562 ท้�มส่้ิวนของเจ้าของ 

44,260 ล้านบาท โด้ย์เป็นผลจากการรบัรู้ผลกระทบสิะสิมจากการนำาแนวปฏิบัิต่ทิางการบญัช้ีเก้�ย์วกบัเคืร่องมอืทางการเงนิสิำาหรบัธิรุกจิประกนัภัยั์มาถืือ

ปฏิบัิต่เิป็นคืรั�งแรกเพิ�มขึ�น จำานวน 763 ล้านบาท ผลกำาไรจากการวัด้มูลค่ืาเงนิลงทนุผ่านกำาไรขาด้ทนุเบ็ด้เสิร็จอ่น-สุิทธิิจากภัาษ้ัเงนิได้้ จำานวน 389 ล้าน

บาท กำาไรจากผลการด้ำาเนินงาน จำานวน 1,608 ล้านบาท และกำาไรจากประมาณการต่ามหลกัคืณติ่ศาสิต่ร์ประกันภัยั์-สิทุธิิจากภัาษ้ัเงนิได้้ 44 ล้านบาท  

ทั�งน้�ม้เงินปันผลท้�จ่าย์ไปในระหว่างปี จำานวน 547 ล้านบาท ขาด้ทุนจากการวัด้มูลคื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธ์ิสิำาหรับการป้องกันคืวามเส้ิ�ย์งในกระแสิ

เงนิสิด้-สิทุธิจิากภัาษ้ัเงนิได้้ จำานวน 384 ล้านบาท และการเปล้�ย์นแปลงส่ิวนของผูม้ส่้ิวนได้้เส้ิย์ท้�ไม่มอ้ำานาจคืวบคืมุ จำานวน 35 ล้านบาท
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ตารางส่รุปงบการเงินของบริษัที่

ณ ว่นท่ี่� 31 ธ่นวาค่มั่ 2563  2562  และ 2561

เงินสิด้และราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้

เบ้�ย์ประกันภััย์คื้างรับ

ราย์ได้้จากการลงทุนคื้างรับ

สิินทรัพย์์จากการประกันภััย์ต่่อ 

ลูกหน้�จากสิัญญาประกันภััย์ต่่อ

สิินทรัพย์์ต่ราสิารอนุพันธิ์

สิินทรัพย์์ลงทุน

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์์

  เงินลงทุนในบริษััทย์่อย์

  เงินให้กู้ย์ืมและด้อกเบ้�ย์คื้างรับ

  อสิังหาริมทรัพย์์เพ่อการลงทุน

ท้�ด้ิน อาคืารและอุปกรณ์

คื่าคืวามนิย์ม

สิินทรัพย์์ไม่ม้ต่ัวต่น

สิินทรัพย์์ภัาษั้เงินได้้รอการต่ัด้บัญชี้

สิินทรัพย์์อ่น

รวมสินทุรัพื้ย์

13,441.88 

1,800.66 

1,684.13 

549.70 

1,044.32 

998.12 

300,136.75 

- 

11,221.67 

16.69 

1,425.70 

4.96 

3.93 

920.74 

430.84 

333,680.08

4.03 

0.54 

0.50 

0.16 

0.31 

0.30 

89.95 

- 

3.36 

0.01 

0.43 

0.00 

0.00 

0.28 

0.13 

100.00

8,072.22 

1,786.02 

1,647.38 

616.81 

724.82 

1,304.28 

310,811.47 

-   

11,313.58 

15.62 

2,187.89 

4.96 

27.46 

600.16 

665.59 

339,778.27

2.38 

0.53 

0.48 

0.18 

0.21 

0.38 

91.47 

- 

3.33 

0.00 

0.64 

0.00 

0.01 

0.18 

0.20 

100.00

งบแสู่ดงฐานะการเงิน

9,825.59 

1,910.40 

1,828.76 

539.18 

703.97 

274.89 

292,659.82 

- 

12,423.73 

17.75 

1,333.67 

4.96 

3.75 

2,154.03 

897.39 

324,577.85

3.03 

0.59 

0.56 

0.17 

0.22 

0.08 

90.17 

- 

3.83 

0.01 

0.41 

0.00 

0.00 

0.66 

0.28 

100.00

สินทุรัพื้ย์ 2562 %2563 %

งบการเงินรวม

2561 %
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13,367.37 

1,800.66 

1,684.13 

549.70 

1,044.32 

998.12 

300,136.75 

56.41 

11,221.67 

16.69 

1,425.47 

- 

3.93 

920.74 

395.50 

333,621.45

4.01 

0.54 

0.50 

0.16 

0.31 

0.30 

89.96 

0.02 

3.36 

0.01 

0.43 

- 

0.00 

0.28 

0.12 

100.00

8,061.45 

1,786.02 

1,647.38 

616.81 

724.82 

1,304.28 

310,811.47 

23.76 

11,313.58 

15.62 

2,187.86 

- 

27.45 

600.16 

654.83 

339,775.50

2.37 

0.53 

0.48 

0.18 

0.21 

0.38 

91.48 

0.01 

3.33 

0.00 

0.64 

- 

0.01 

0.18 

0.19 

100.00

หน�วยั่:ล้านบาที่

9,745.78 

1,910.40 

1,828.76 

539.18 

703.97 

274.89 

292,659.82 

98.44 

12,423.73 

17.75 

1,331.79 

- 

3.61 

2,154.03 

861.10 

324,553.23 

3.00 

0.59 

0.56

0.17 

0.22 

0.08 

90.17 

0.03 

3.83

0.01 

0.41 

- 

0.00 

0.66 

0.27 

100.00

2562 %2563 %

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ

2561 %
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หุ้น่�สินและส่วนของเจ้าของ

หุ้น่�สิน

ส่วนของเจ้าของ

หน้�สิินจากสิัญญาประกันภััย์

เจ้าหน้�บริษััทประกันภััย์ต่่อ

หน้�สิินต่ราสิารอนุพันธิ์

ภัาษั้เงินได้้คื้างจ่าย์

ภัาระผูกพันผลประโย์ชีน์พนักงาน

หน้�สิินอ่น

รวมหุ้น่�สิน

291,328.58

798.91

75.97

- 

170.75

1,305.67

293,679.88

1,708.00

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

31,157.82 

9,092.42 

208.56 

- 

46,098.16

0.23 

46,098.39

339,778.27

85.74 

0.24 

0.02 

- 

0.05 

0.38 

86.43

0.50

0.99 

0.05 

0.12 

9.17 

2.68 

0.06 

- 

13.57 

0.00 

13.57 

100.00

286,641.83 

1,128.74 

118.27 

90.83 

213.86 

1,226.09 

289,419.62

1708.00

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

31,055.14 

7,535.57 

- 

(4.78)

44,225.29 

35.16 

44,260.45 

333,680.08

85.90 

0.34 

0.04 

0.03 

0.06 

0.37 

86.74

0.51 

1.01 

0.05 

0.12 

9.31 

2.26 

- 

(0.00)

13.25 

0.01 

13.26 

100.00

งบแสู่ดงฐานะการเงิน
ณ ว่นท่ี่� 31 ธ่นวาค่มั่ 2563  2562  และ 2561

283,237.77 

585.44 

644.29 

7.54 

178.64 

1,416.02 

286,069.70

1,708.00 

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

27,908.09 

4,961.86 

- 

(4.70)

38,504.60 

3.55 

38,508.16 

324,577.85

87.26 

0.18 

0.20 

0.00 

0.06 

0.44 

88.14

0.53 

1.04 

0.05 

0.12 

8.60 

1.53 

- 

(0.00)

11.86 

0.00 

11.86 

100.00

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจด้ทะเบ้ย์น

 หุ้นสิามัญ 1,708,000,000 หุ้นมูลคื่าหุ้นละ 1 บาท

  ทุนท้�ออกและชีำาระแล้ว

 หุ้นสิามัญ 1,707,566,000 หุ้นมูลคื่าหุ้นละ 1 บาท

สิ่วนเกินมูลคื่าหุ้น

กำาไรสิะสิม

  จัด้สิรรแล้ว

 ทุนสิำารองต่ามกฎหมาย์

 เงินสิำารองทั�วไป

  ย์ังไม่ได้้จัด้สิรร

องคื์ประกอบอ่นของสิ่วนของเจ้าของ

  สิ่วนเกินทุนจากการวัด้มูลคื่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอ่น

 - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้

  ส่ิวนเกินทนุจากการวัด้มลูค่ืาต่ราสิารอนพุนัธ์ิสิำาหรบัการป้องกนัคืวามเส้ิ�ย์ง

 ในกระแสิเงินสิด้ - สุิทธิจิากภัาษ้ัเงนิได้้

  ผลต่่างจากอัต่ราแลกเปล้�ย์นจากการแปลง

 คื่างบการเงินจากการด้ำาเนินงานในต่่างประเทศ

ส่วนของผู้ถ้อหุุ้้นของบริษััทุ

ส่วนของผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุ่�ไม่ม่อำานาจค่วบคุ่มของบริษััทุย่อย

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหุ้น่�สินและส่วนของเจ้าของ

2562 %2563 %

งบการเงินรวม

2561 %
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291,328.58 

798.91 

75.97 

- 

170.22 

1,301.44 

293,675.12

1,708.00

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

31,160.04 

9,092.42 

208.56 

- 

46,100.38

- 

46,100.38

339,775.50

85.74 

0.24 

0.02 

- 

0.05 

0.38 

86.43

0.50 

0.99 

0.05 

0.12 

9.17 

2.68 

0.06 

- 

13.57 

- 

13.57 

100.00

286,641.82 

1,128.74 

118.27 

90.83 

211.88 

1,215.36 

289,406.89

1,708.00 

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

31,039.62 

7,535.57 

- 

- 

44,214.56 

- 

44,214.56 

333,621.45

85.92 

0.34 

0.04 

0.03 

0.06 

0.36 

86.75

0.51 

1.01 

0.05 

0.12 

9.30 

2.26 

- 

- 

13.25 

- 

13.25 

100.00

283,237.67 

585.44 

644.29 

7.54 

177.11 

1,405.45 

286,057.50

1,708.00

1,707.57 

3,360.99 

170.80 

400.00 

27,894.51 

4,961.86 

- 

- 

38,495.73 

- 

38,495.73 

324,553.23

87.27 

0.18 

0.20 

0.00 

0.05 

0.43 

88.14

0.53 

1.04 

0.05 

0.12 

8.59 

1.53 

- 

- 

11.86 

- 

11.86 

100.00

หน�วยั่:ล้านบาที่

2562 %2563 % 2561 %

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ
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สู่ำาหร่บสิู่�นสุู่ด ว่นท่ี่�  31  ธ่นวาค่มั่  2563 2562  และ  2561

รายได้

 34,744.46 

(1,318.97)

  33,425.49 

(29.34)

  33,396.14 

  431.93 

  12,231.09 

  1,020.34 

129.66

  127.89 

47,337.05

4,918.78

36,262.47

(801.11)

2,765.08

557.60

1,533.83

339.00

45,575.65

1,761.40

152.92

1,608.48

(0.35)

1,608.14

 35,692.32 

(1,343.32)

34,349.01 

(41.25)

34,307.76 

  351.36 

  12,631.63 

  1,072.05 

347.19

  192.06 

  48,902.05 

  3,580.42 

  35,505.32 

(740.83)

  3,004.48 

  610.31 

  1,636.43 

  -   

  43,596.13 

  5,305.92 

  918.03 

  4,387.90 

(3.60)

4,384.30

40,891.99 

(1,303.54)

  39,588.45 

(34.24)

  39,554.21 

  374.93 

  12,255.04 

  1,486.22 

61.98

  137.94 

  53,870.33 

  17,313.05 

  25,562.45 

(891.20)

  3,465.08 

  857.18 

  1,770.55 

  -   

  48,077.11 

  5,793.22 

  813.15 

  4,980.07 

(19.84)

4,960.23

73.40 

(2.79)

  70.61 

(0.06)

  70.55 

 0.91 

  25.84 

  2.16 

0.27

  0.27 

  100.00 

  10.39 

  76.60 

(1.69)

  5.84 

  1.18 

  3.24 

  0.72 

 96.28 

  3.72 

  0.32 

  3.40 

(0.00)

3.40

72.99 

(2.75)

  70.24 

(0.08)

  70.16 

  0.72 

  25.83 

  2.19 

0.71

  0.39 

  100.00 

 7.32 

  72.60 

(1.51)

  6.14 

  1.25 

  3.35 

  -   

  89.15 

  10.85 

  1.88 

  8.97 

(0.01)

8.97

งบกำาไรข้าดทุี่นและกำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเสู่ร็จอื�น

75.91 

(2.42) 

 73.49 

(0.06) 

 73.42  

 0.70 

  22.75 

  2.76 

0.12

  0.26 

  100.00 

 32.14 

  47.45 

(1.65)

  6.43 

  1.59 

  3.29 

  -   

  89.25 

  10.75 

  1.51 

  9.24 

(0.04)

9.21

เบ้�ย์ประกันภััย์รับ

หัก: เบ้�ย์ประกันภััย์จ่าย์จากการเอาประกันภััย์ต่่อ

เบ้�ย์ประกันภััย์รับสิุทธิิ

หัก: สิำารองเบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ย์ังไม่ถืือเป็นราย์ได้้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน

เบ้�ย์ประกันภััย์ท้�ถืือเป็นราย์ได้้สิุทธิิจากการประกันภััย์ต่่อ

ราย์ได้้คื่าจ้างและคื่าบำาเหน็จ

ราย์ได้้จากการลงทุนสิุทธิิ

ผลกำาไรจากเงินลงทุน

ผลกำาไรจากการปรับมูลคื่าย์ุต่ิธิรรม

ราย์ได้้อ่น

รวมรายได้

ค่่าใชื่้จ่าย

สิำารองประกันภััย์สิำาหรับสิัญญาประกันภััย์ระย์ะย์าวเพิ�มขึ�น 

 จากปีก่อน

ผลประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์และคื่าสิินไหมทด้แทน

หัก: ผลประโย์ชีน์จ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์และคื่าสิินไหมทด้แทน

  รับคืืนจากการประกันภััย์ต่่อ

คื่าจ้างและคื่าบำาเหน็จ

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อ่น

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำาเนินงาน

ผลขาด้ทุนด้้านเคืรด้ิต่ท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นและขาด้ทุนการด้้อย์คื่า

รวมค่่าใชื่้จ่าย

กำาไรก่อนภาษั่เงินได้

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้

กำาไรสุทุธิจากการดำาเนินงานต่่อเน่อง

การดำาเนินงานทุ่�ยกเลิก

ขาด้ทุนจากการด้ำาเนินงานท้�ย์กเลิก - สิุทธิิจากภัาษั้

กำาไรสุทุธิ

2562 %2563 %

งบการเงินรวม

2561 %
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หน�วยั่:ล้านบาที่

 34,744.64 

(1,318.97)

33,425.67 

(29.34)

33,396.32 

 431.93 

  12,231.09 

  1,036.00 

129.66

  111.10 

47,336.10

4,918.78

36,262.47

(801.11)

2,756.16

557.60

1,529.66

339.00

45,562.56

1,773.54

152.92

1,620.62

 35,692.43 

(1,343.32)

 34,349.11 

(41.25) 

 34,307.87  

 351.36 

  12,631.63 

  1,072.05 

347.19

  170.67 

  48,880.77 

  3,580.42 

  35,505.32 

(740.83)

  2,993.71 

  610.20 

  1,629.99 

  -   

  43,578.82 

  5,301.95 

  918.03 

  4,383.93 

 40,892.09 

(1,303.54)

 39,588.55 

(34.24)

39,554.31  

 374.93 

  12,202.36 

  1,486.22 

61.98

  120.03 

  53,799.83 

  17,313.05 

  25,562.45 

(891.20)

  3,455.23 

  857.16 

  1,763.97 

  -   

  48,060.66 

  5,739.17 

  813.15 

  4,926.02 

 73.40 

(2.79)

 70.61 

(0.06)

 70.55  

 0.91 

  25.84 

  2.19 

0.27

  0.23 

  100.00 

 10.39 

  76.61 

(1.69)

  5.82 

  1.18 

  3.23 

  0.72 

 96.25 

  3.75 

  0.32 

  3.42 

 73.02 

(2.75)

 70.27 

(0.08)

 70.19  

 0.72 

  25.84 

  2.19 

0.71

  0.35 

  100.00 

  7.32 

  72.64 

(1.52)

  6.12 

  1.25 

  3.33 

  -   

  89.15 

  10.85 

  1.88 

  8.97 

76.01 

(2.42)

  73.58 

(0.06) 

 73.52  

 0.70 

  22.68 

  2.76 

0.12

  0.22 

  100.00 

  32.18 

  47.51 

(1.66)

  6.42 

  1.59 

  3.28 

  -   

 89.33 

  10.67 

  1.51 

  9.16 

2562 %2563 % 2561 %

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ
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สู่ำาหร่บสิู่�นสุู่ด ว่นท่ี่�  31  ธ่นวาค่มั่  2563 2562  และ  2561

กำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ่น

1,008.03

(555.46)

(479.85)

  -   

32.09

4.81

54.77

(11.07)

43.70

48.51

1,656.65

0.94

3,643.44

(426.29)

 -   

(0.16)

(643.43)

2,573.56

 (14.74)

2.93 

(11.81)

2,561.75

6,946.05

2.57

(3,871.71)

(1,519.27)

 -   

(0.50)

1,078.20

(4,313.28)

21.18 

(4.18)

17.00 

(4,296.28)

663.95

2.91

2.13

(1.17)

(1.01)

 -   

0.07

0.01

 0.12 

(0.02)

0.09

0.10

3.50

7.45

(0.87)

 -   

(0.00)

(1.32)

5.26

 (0.03)

0.01

(0.02)

5.24

14.20

งบกำาไรข้าดทุี่นและกำาไรข้าดทุี่นเบ็ดเสู่ร็จอื�น

(7.19)

(2.82)

 -   

(0.00)

2.00

(8.01)

 0.04

(0.01)

0.03

(7.98)

1.23

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำาไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หลัง:

  ผลกำาไร (ขาด้ทุน) จากการวัด้มูลคื่าเงินลงทุนท้�วัด้มูลคื่าย์ุต่ิธิรรม

 ผ่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอ่น

  การโอนกลับกำาไรท้�เกิด้ขึ�นจริงจากการขาย์เงินลงทุนท้�วัด้มูลคื่าย์ุต่ิธิรรม

 ผ่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอ่น

  ขาด้ทุนจากการวัด้มูลคื่าย์ุต่ิธิรรมต่ราสิารอนุพันธิ์สิำาหรับ

 การป้องกันคืวามเสิ้�ย์งในกระแสิเงินสิด้

  ผลต่่างจากอัต่ราแลกเปล้�ย์นจากการแปลงคื่างบการเงิน

 จากการด้ำาเนินงานในต่่างประเทศ

  ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอ่น

ราย์การท้�จะถืูกบันทึกในสิ่วนของกำาไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หลัง 

 - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำาไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หลัง:

  ผลกำาไร(ขาด้ทุน)จากการประมาณการต่ามหลักคืณิต่ศาสิต่ร์ประกันภััย์

  ภัาษั้เงินได้้เก้�ย์วกับองคื์ประกอบของกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสิร็จอ่น

ราย์การท้�จะไม่ถืูกบันทึกในสิ่วนของกำาไรหรือขาด้ทุนในภัาย์หลัง 

 - สิุทธิิจากภัาษั้เงินได้้

กำาไร (ขาดทุุน) เบ็ดเสร็จอ่นสำาหุ้รับปัี - สุทุธิจากภาษั่เงินได้

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหุ้รับปัี

กำาไรต่่อหุุ้้น

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

  กำาไรสิำาหรับปี

2562 %2563 %

งบการเงินรวม

2561 %
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หน�วยั่:ล้านบาที่

1,008.03

(555.46)

(479.85)

-   

32.09

4.81

55.38

(11.08)

44.30

49.11

1,669.73

0.95

3,643.44

(426.29)

 -   

-   

(643.43)

2,573.72

(14.61)

 2.92 

(11.68)

2,562.03

6,945.96

2.57

(3,871.71)

(1,519.27)

 -   

 -   

1,078.20

(4,312.78)

20.93 

(4.19)

16.75 

(4,296.04)

629.98

2.89

2.13

(1.17)

(1.01)

-   

0.07

0.01

0.12

(0.02)

0.09

0.10

3.53

7.45

(0.87)

 -   

-   

(1.32)

5.27

(0.03)

0.01

(0.02)

5.24

14.21

(7.20)

(2.82)

 -   

 -   

2.00

(8.02)

0.04

(0.01)

0.03

(7.99)

1.17

2562 %2563 % 2561 %

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ
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งบกระแสู่เงินสู่ด

สู่ำาหร่บสิู่�นสุู่ดว่นท่ี่� 31 ธ่นวาค่มั่ 2563 2562 และ 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เบ้�ย์ประกันภัยั์รบัจากการรับประกนัภัยั์โด้ย์ต่รง

เงินจ่าย์เก้�ย์วกับการประกันภััย์ต่่อ

ด้อกเบ้�ย์รับ

เงินปันผลรับ

ราย์ได้้จากการลงทุนอ่น

ราย์ได้้อ่น

เงินจ่าย์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์

  และคื่าสิินไหมทด้แทนจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง

คื่าจ้างและคื่าบำาเหน็จจากการรับประกันภััย์โด้ย์ต่รง

คื่าใชี้จ่าย์ในการรับประกันภััย์อ่น

คื่าใชี้จ่าย์ในการด้ำาเนินงาน

คื่าใชี้จ่าย์ภัาษั้เงินได้้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์์

เงินให้กู้ย์ืม

เงินลงทุนอ่น

เงินสิด้รับ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน

เงินสิด้จ่าย์ - สิินทรัพย์์ทางการเงิน

เงินสดสุทุธิได้มา(ใชื่้ไปั)จากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุุน

เงินจ่าย์สิุทธิิจากการซื�อขาย์ท้�ด้ิน อาคืารและอุปกรณ์

เงินสิด้รับจากการจำาหน่าย์เงินลงทุนในบริษััทย์่อย์

เงินสิด้รับคืืนจากเงินลงทุนในบริษััทย์่อย์

เงินสดสุทุธิใชื่้ไปัในกิจกรรมลงทุุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหุ้าเงิน

เงินปันผลจ่าย์

เงินสดสุทุธิใชื่้ไปัจากกิจกรรมจัดหุ้าเงิน

ผลกระทุบจากส่วนของผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุ่�ไม่ม่อำานาจค่วบคุ่มของบริษััทุย่อย

ผลกระทุบจากอัต่ราแลกเปัล่�ยนของเงินต่ราต่่างปัระเทุศ

เงินสดและรายการเทุ่ยบเทุ่าเงินสดเพื้ิ�มขึ�น(ลดลง)สุทุธิ 

เงินสิด้และราย์การเท้ย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันต่้นปี

เงินสดและรายการเทุ่ยบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปัี

34,664.16 

(1,288.59)

10,336.71 

1,826.33 

860.21 

132.13 

(35,351.36)

(2,751.96)

(672.61)

(1,336.48)

(69.55)

-

-

-

31,497.11 

(41,837.59)

(3,991.50)

(860.84)

59.20 

-

(801.64)

(546.57)

(546.57)

(34.93)

4.98 

(5,369.66)

13,441.88 

8,072.22

35,595.50 

(547.66)

10,780.31 

1,870.94 

1,528.95 

170.98 

(35,150.35)

(3,129.80)

(572.96)

(1,523.90)

(244.88)

(1,102.69)

1,362.81 

(4,067.14)

-

-

4,970.12 

(158.27)

-

-

(158.27)

(1,227.13)

(1,227.13)

31.61 

(0.03)

3,616.29 

9,825.59 

13,441.88 

40,667.07 

(1,239.06)

10,027.84 

2,003.42 

1,421.10 

137.61 

(24,736.17)

(3,569.33)

(674.59)

(2,170.16)

(369.82)

(17,911.76)

(2,053.35)

5,356.27 

-

-

6,889.06 

(108.71)

-

-

(108.71)

(920.55)

(920.55)

-

(10.00)

5,849.80 

3,975.79 

9,825.59 

25622563

งบการเงินรวม

2561
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หน�วยั่:ล้านบาที่

34,664.16 

(1,288.59)

10,335.73 

1,826.33 

860.21 

110.85 

(35,351.36)

(2,742.33)

(672.61)

(1,322.77)

(69.53)

-

-

-

31,497.11 

(41,804.94)

(3,957.75)

(860.79)

59.20 

-

(801.59)

(546.57)

(546.57)

-

-

(5,305.91)

13,367.37 

8,061.45 

35,595.61 

(547.66)

10,780.30 

1,870.94 

1,528.95 

150.48 

(35,150.35)

(3,119.34)

(572.86)

(1,519.21)

(244.88)

(1,098.76)

1,362.81 

(4,067.14)

-

-

4,968.89 

(158.28)

-

38.10 

(120.18)

(1,227.13)

(1,227.13)

-

-

3,621.58 

9,745.78 

13,367.37 

35,595.61 

(547.66)

10,780.30 

1,870.94 

1,528.95 

150.48 

(35,150.35)

(3,119.34)

(572.86)

(1,519.21)

(244.88)

(1,098.76)

1,362.81 

(4,067.14)

-

-

4,968.89 

(158.28)

-

38.10 

(120.18)

(1,227.13)

(1,227.13)

-

-

3,621.58 

9,745.78 

13,367.37 

25622563 2561

งบการเงินเฉพื้าะกิจการ
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ผลกระทุบจากเหุ้ตุ่การณ์ COVID-19

1. ผลการดำาเนินงาน

2. การเงิน

3. ฐานะทุางการเงินและผลการดำาเนินงาน

คืวามต่้องการสิินคื้าและบริการ

การเปล้�ย์นแปลงแผนงานหรือเป้าหมาย์ท้�เคืย์ราย์งานไว้                                                                                         

การปิด้หรือหย์ุด้ด้ำาเนินงาน

ข้อจำากัด้ในการด้ำาเนินงาน

(เชี่น การ work from home, แผน BCP ท้�ไม่ได้้รองรับ

สิถืานการณ์ COVIC-19)

คืวามสิามารถืในการชีำาระหน้�

การปฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขสิัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

คืวามสิามารถืในการจ่าย์เงินปันผล

การด้้อย์คื่าของสิินทรัพย์์

การได้้มาหรือจำาหน่าย์สิินทรัพย์์ไปของสิินทรัพย์์ไม่เป็นไปต่ามแผน

ค่ำาอธบิาย บริษััทมแ้ผนงานในการเพิ�มจำานวนต่วัแทน และ IC License เพอ่รองรบัแบบประกนั Unit-linked ท้�จะเปดิ้ต่วัในป ี2564 น้� ด้ว้ย์สิถืานการณ ์COVID-19 

สิ่งผลให้บริษััทไม่สิามารถืจัด้อบรมได้้ต่ามแผนงาน ม้การปิด้ศูนย์์สิอบบัต่รต่ัวแทน และใบอนุญาต่ต่ัด้ต่่อผู้ลงทุน ทำาให้จำานวนต่ัวแทนใหม่ และFA ใหม่ (ต่ัวแทน

ท้�ม้ IC License) ต่ำ�ากว่าแผนท้�กำาหนด้

ค่ำาอธิบาย บริษััทม้เงินลงทุนในบริษััท หรือกิจการท้�ได้้รับผลกระทบโด้ย์ต่รง สิ่งผลต่่อมูลคื่าเงินลงทุนของบริษััท โด้ย์ในปี 2563 บริษััทได้้พิจารณาคื่าเผ่อการ

ด้้อย์คื่าและผลขาด้ทุนท้�คืาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในงบการเงินไว้แล้ว

ค่ำาอธิบาย

การระบาด้ของโรคืในกลุ่มพนักงาน

ห่วงโซ่อุปทาน 

(เชี่น ผลกระทบจากคืู่คื้าท้�ได้้รับผลกระทบจาก COVID-19 การ

ขาด้แคืลนวัต่ถืุด้ิบจากผู้สิ่งวัต่ถืุด้ิบ ปัญหาในการขนสิ่งวัต่ถืุด้ิบ/

สิินคื้า)

อื�นๆ

สิภัาพคืล่อง

อ่นๆ

การเปล้�ย์นแปลงประมาณการทางบัญชี้ท้�เคืย์เปิด้เผย์ไว้

การเปล้�ย์นแปลงราย์จ่าย์ฝ่าย์ทุนท้�เคืย์วางแผนไว้

อื�นๆ

ไม่กระทุบ

ไม่กระทุบ

ไม่กระทุบ

กระทุบ

กระทุบ

กระทุบ

4.5 แนวที่างการเปิดำเผยข�อมูลผลกระที่บจำากส่ถานการณ์แพัร่ระบาดำของ COVID-19
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5. ค่วามเส่�ยงต่่อค่วามอยู่รอดของกิจการ

6. อ่นๆ (โปัรดระบุ)

การด้ำาเนินงานต่่อเน่อง

ผลกระทบต่่อบริษััทใหญ่ บริษััทย์่อย์

บริษััทร่วมและบริษััทท้�เก้�ย์วข้อง   

ค่ำาอธิบาย

ค่ำาอธิบาย

การเปล้�ย์นแปลงแผนทางธิุรกิจเพ่อจัด้การต่้นทุนในระย์ะสิั�น

อ่นๆ

ไม่กระทุบกระทุบ

4. ภาระผูกพื้ันต่ามสัญญา

 คืวามเสิ้�ย์งในสิิทธิิหรือภัาระผูกพันในสิัญญา

การเปล้�ย์นแปลงข้อต่กลงท้�สิำาคืัญ                                                                                         

ค่ำาอธิบาย

บริษััทหรือคืู่สิัญญาใชี้สิิทธิิต่ามสิัญญาในการปลด้เปลื�องภัาระลูกหน้�

เป็นการชีั�วคืราว สิิทธิิเร่องเหตุ่สิุด้วิสิัย์ หรือสิิทธิิเลิกสิัญญาท้�สิำาคืัญ

อ่นๆ

ไม่กระทุบกระทุบ



ข้้อม่ั่ลท่ี่�วไปและข้้อม่ั่ลสู่ำาค่่ญอื�น5

5.1 ข้อมูลทุั�วไปั

นายทุะเบ่ยนหุ้ลักทุรัพื้ย์

ผู้สอบบัญชื่่

ทุ่�ปัรึกษัากฎหุ้มาย

ชี่อ บริษััท ศูนย์์รับฝากหลักทรัพย์์ (ประเทศไทย์) จำากัด้

สิถืานท้�ต่ั�ง 93 ชีั�น 14 ถืนนรัชีด้าภัิเษัก แขวงด้ินแด้ง เขต่ด้ินแด้ง กรุงเทพมหานคืร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02 209 9383

ชี่อ บริษััท ด้้ลอย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำากัด้

สิถืานท้�ต่ั�ง เลขท้� 3 ถืนนสิาธิรใต่้ แขวงย์านนาวา เขต่สิาทร กรุงเทพมหานคืร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0 2676 5700

โทรสิาร 0 2676 5757

ชี่อ สิำานักงานกฎหมาย์คืนึง แอนด้์ พาร์ทเนอร์สิ จำากัด้

สิถืานท้�ต่ั�ง 33/4 อาคืารเด้อะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรด้์ พระราม 9 (อาคืาร บ้) ชีั�น 25 ถืนนพระราม 9 แขวงห้วย์ขวาง             

เขต่ห้วย์ขวาง กรุงเทพมหานคืร 10310

เบอร์โทรศัพท์ 0 2168 1222

โทรสิาร 0 2168 1212

 ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563 บริษััทม้ข้อพิพาททางกฎหมาย์ท้�บริษััทเป็นคืู่คืวามหรือคืู่กรณ้ ซึ�งเป็นคืด้้หรือข้อพิพาทท้�ย์ังไม่สิิ�นสิุด้และเป็นคืด้้ท้�อาจม้

ผลกระทบต่่อสิินทรัพย์์ของบริษััท ด้ังน้�

 - บรษัิัทเปน็จำาเลย์ในคืด้เ้ร้ย์กรอ้งเงินผลประโย์ชีนต์่ามสิญัญาประกนัภัยั์ เนอ่งจากบรษัิัทได้ท้ำาการปฏิเิสิธิการจา่ย์เงนิผลประโย์ชีนก์บัผูเ้อาประกนัภัยั์

 หรือผู้รับประโย์ชีน์ (แล้วแต่่กรณ้) จำานวนทั�งสิิ�น 6 คืด้้ โด้ย์ม้การเร้ย์กร้องคื่าเส้ิย์หาย์ รวมเป็นจำานวนเงิน 4.98 ล้านบาท คืด้้ท้�ม้การเร้ย์กร้องคื่า

 เส้ิย์หาย์สิงูสิดุ้ (ทนุทรพัย์์ท้�ย่์นฟ้อง) จำานวนเงนิ 2.40 ล้านบาท โด้ย์ปัจจุบนับรษัิัทได้้แต่่งต่ั�งทนาย์คืวามเข้าสิูค้ืด้ ้เพ่อไม่ต้่องรับผดิ้ต่ามข้อกล่าวหาดั้งกล่าว  

5.2 ข้อพื้ิพื้าทุทุางกฎหุ้มาย
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สู่�วนท่ี่�

2

นโยั่บายั่การกำาก่บด่แลกิจการ6

6.1 ภาพรวมั่ข้องนโยั่บายั่และแนวปฏิิบ่ติ่การกำาก่บด่แลกิจการ

 คืณะกรรมการบริษััทให้คืวามสิำาคืัญกับการกำากับให้องค์ืกรม้ระบบบริหารจัด้การท้�ม้ประสิิทธิิภัาพ โปร่งใสิ ต่รวจสิอบได้้ และม้คืวามมุ่งมั�นในการ

ประกอบธุิรกิจอย่์างซ่อสิัต่ย์์ และเป็นธิรรมต่่อสัิงคืม เพ่อการสิร้างคืุณคื่าให้กิจการอย์่างย์ั�งย์ืน คืวบคืู่ไปกับการรักษัาผลประโย์ชีน์ให้กับผู้ถืือหุ้นและผู้ม้

สิ่วนได้้เสิ้ย์ท้�เก้�ย์วข้อง 

 คืณะกรรมการต่ระหนักถืงึบทบาทและหน้าท้�ของการเป็นผูน้ำาองค์ืกร และให้คืวามสิำาคืญัต่อ่การกำาหนด้วัต่ถุืประสิงค์ื เป้าหมาย์หลัก และกลยุ์ทธิเ์พ่อ

มุ่งสิู่คืวามสิำาเร็จอันยั์�งย์ืน การเสิริมสิร้างคืณะกรรมการให้ม้ประสิิทธิิภัาพและประสิิทธิิผล  การสิรรหาและพัฒนาผู้บริหารและบุคืลากร  การส่ิงเสิริม

นวตั่กรรมและประกอบธิรุกจิด้ว้ย์คืวามรบัผดิ้ชีอบ  การกำากบัด้แูลระบบการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งและการคืวบคืมุภัาย์ในการราย์งานทางการเงนิและการเปดิ้

เผย์ข้อมูล และสินับสินุนการสิ่อสิารและการม้สิ่วนร่วมของผู้ถืือหุ้น 

 บริษััทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย์ึด้ถืือและปฏิิบัต่ิต่ามนโย์บาย์และจรรย์าบรรณของบริษััทอย์่างเคืร่งคืรัด้

 ด้ว้ย์คืวามมุง่มั�นในการรกัษัามาต่รฐานการกำากบัด้แูลกจิการใหเ้ทย้์บเท่ามาต่รฐานสิากล คืณะกรรมการได้น้ำาหลกัการกำากบัด้แูลกจิการท้�ด้ข้องสิำานกังาน

คืณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และต่ลาด้หลักทรัพย์์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประย์ุกต่์ใชี้ต่ามบริบททางธิุรกิจของ

บริษััท แบ่งเป็น 8 ข้อหลักปฏิิบัต่ิ ด้ังน้�

 คืณะกรรมการต่ระหนักถืงึบทบาทและคืวามรับผิด้ชีอบจึงมก้ารทบทวนหน้าท้�และคืวามรับผดิ้ชีอบท้�ระบุไว้ในกฎบัต่คิืณะกรรมการอย่์างสิมำ�าเสิมอ ใน

หลาย์ปที้�ผ่านคืณะกรรมการได้มุ้ง่พฒันากจิการใหม้ค้ืวามสิามารถืทางการแขง่ขนั คืวามสิามารถืในการปรบัต่วัภัาย์ใต่ป้จัจยั์การเปล้�ย์นแปลง และการสิรา้ง

ผลประกอบการท้�ด้้ในระย์ะย์าว ด้ังจะเห็นได้้ชีัด้จากอัต่ราการเต่ิบโต่ของจำานวนผู้แนะนำาการวางแผนการเงินและการนำาเทคืโนโลย์้มาใชี้ในการสินับสินุน

การทำางานอย่์างเป็นมืออาช้ีพของทุกการบริการขององค์ืกร และเพ่อให้การด้ำาเนินกิจการเป็นไปได้้ด้้วย์ด้้ คืณะกรรมการได้้ม้การมอบหมาย์หน้าท้�และ

คืวามรับผิด้ชีอบในการบริหารจัด้การแก่กรรมการผู้จัด้การใหญ่และฝ่าย์จัด้การเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัรอย์่างชีัด้เจน 

 คืวบคืู่กับคืวามสิำาเร็จของการด้ำาเนินกิจการ คืณะกรรมการได้้ให้คืวามสิำาคืัญต่่อการประกอบธิุรกิจอย์่างเป็นธิรรมต่่อลูกคื้า และผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์อ่น จึง

ได้้ม้การสิร้างวัฒนธิรรมด้ังกล่าวผ่านนโย์บาย์บรรษััทภัิบาล  นโย์บาย์การปฏิิบัต่ิต่่อลูกคื้าอย์่างเป็นธิรรม และคืู่มือจรรณย์าบรรณของบริษััท 

 คืณะกรรมการเป็นผู้กำาหนด้วิสิัย์ทัศน์ของบริษััทท้�สิะท้อนถืึงคืวามมุ่งมั�นในการให้ประชีาชีนทุกกลุ่มเห็นประโย์ชีน์ของการประกันชี้วิต่และทำาประกัน

ชี้วิต่ให้เหมาะสิมกับฐานะทางการเงินและคืุณคื่าชี้วิต่ คืณะกรรมการจึงได้้กำาหนด้ภัารกิจของบริษััทในการพัฒนาสู่ิคืวามเป็นผู้นำาในการสิร้างคืวามมั�งคืง

ทางการเงินให้กับประชีาชีนด้้วย์การให้บริการแนะนำาการวางแผนทางการเงินโด้ย์บุคืลากรท้�ม้คืวามจริงใจและม้คืวามรู้ระด้ับแนวหน้า ซึ�งสิอด้คืล้องกับ

คื่านิย์มขององคื์กรอันประกอบด้้วย์ ศรัทธิา รับผิด้ชีอบ จริงใจ พัฒนาต่น และทำางานเป็นท้ม  

 คืณะกรรมการได้้กำากับดู้แลให้ม้การจัด้ทำากลย์ุทธิ์และแผนงานประจำาปีสิอด้คืล้องกับวัต่ถืุประสิงคื์และเป้าหมาย์หลักขององคื์กร โด้ย์คืำานึงถืึงปัจจัย์

แวด้ล้อมของกิจการ ณ ขณะนั�น อาทิ สิภัาวะการแข่งขัน แนวโน้มของผลต่อบแทนการลงทุน การเปล้�ย์นแปลงของกฎหมาย์ เป็นต่้น ต่ลอด้จนโอกาสิ

และคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับได้้ 

6.1.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการทุ่�ด่

6.1.2 หุ้ลักปัฏิิบัต่ิต่าม Corporate Governance Code: CG Code ปัี 2560

หุ้ลักปัฏิบิัต่ิ  1 ต่ระหุ้นักถงึบทุบาทุและค่วามรับผดิชื่อบของค่ณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองค์่กรทุ่�สรา้ง ค่ณุค่่าใหุ้้แกก่จิการอย่างยั�งยน้ 

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ  2 กำาหุ้นดวัต่ถุปัระสงค่์ เปั้าหุ้มายหุ้ลัก และกลยุทุธ์ของกิจการทุ่�เปั็นไปัเพื้่อค่วามยั�งย้น 



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน)  ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563 115

 คืณะกรรมการด้แูลการกำาหนด้โคืรงสิรา้งและองคืป์ระกอบของคืณะกรรมการท้�มค้ืณุสิมบตั่หิลากหลาย์ทั�งในด้า้นทกัษัะ ประสิบการณ ์คืวามสิามารถื

และคุืณลกัษัณะเฉพาะด้า้นท้�จำาเปน็ต่อ่การบรรลุวตั่ถืปุระสิงค์ืและเป้าหมาย์หลักขององค์ืกร  เหมาะสิมและจำาเป็นคืณะกรรมการมก้รรมการท้�เปน็ผูบ้ริหาร 

3 คืน จากจำานวนกรรมการ 15 คืน ซึ�งสิะท้อนอำานาจท้�ถื่วงดุ้ลกันอย์่างเหมาะสิม  และเพ่อให้เร่องสิำาคืัญได้้รับการพิจารณาในราย์ละเอ้ย์ด้อย์่างรอบคือบ 

คืณะกรรมการได้พิ้จารณาแต่ง่ต่ั�งคืณะกรรมการชุีด้ย์อ่ย์ เพอ่พจิารณาประเด็้นเฉพาะเร่อง กลั�นกรองข้อมลู และเสินอแนวทางพิจารณากอ่นเสินอใหค้ืณะ

กรรมการเห็นชีอบต่่อไป 

 คืณะกรรมการมอบหมาย์คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทนเป็นผู้ทำาหน้าท้�พิจารณาหลักเกณฑ์ิและวิธ้ิการสิรรหาบุคืคืลท้�ม้คุืณสิมบัต่ิ

เหมาะสิมเพ่อด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการผู้จัด้การใหญ่และรองผู้จัด้การใหญ่ รวมถืึงพิจารณาคื่าต่อบแทนของกรรมการผู้จัด้การใหญ่ และผู้บริหารระด้ับสิูง

ท้�สิูงกว่าหรือเท้ย์บเท่ารองผู้จัด้การใหญ่ให้เหมาะสิมกับหน้าท้�และคืวามรับผิด้ชีอบต่่อองคื์กร 

 คืณะกรรมการใหค้ืวามสิำาคืญัและสินบัสินุนการสิร้างนวัต่กรรมท้�ก่อใหเ้กดิ้มูลค่ืาแกธ่ิรุกจิ โด้ย์เฉพาะการต่อบสินองต่อ่พฤต่กิรรมผูบ้ริโภัคืท้�เปล้�ย์นแปลง

ไป ใหส้ิามารถืเขา้ถึืงสินิค้ืาและบริการของบริษััทได้โ้ด้ย์ง่าย์ อก้ทั�ง ย์งัต่ระหนักถืงึคืวามรับผิด้ชีอบและบทบาทต่อ่ผูม้ส่้ิวนได้เ้ส้ิย์ อนัได้แ้ก ่ผูถื้ือหุน้ ลกูคืา้/ผู้

ถืือกรมธิรรม ์พนกังาน ต่วัแทนประกันชีว้ติ่และท้�ปรกึษัาการเงิน คืูค้่ืา พนัธิมติ่รทางธุิรกจิ และคืูแ่ข่งทางการคืา้ ต่ลอด้จนชีมุชีน สิงัคืม ทรพัย์ากรธิรรมชีาติ่

และสิิ�งแวด้ล้อม ต่ามแนวทางและการปฏิิบัต่ิต่่อผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ต่่างๆ 

 คืณะกรรมการให้คืวามสิำาคืญักับการบริหารคืวามเส้ิ�ย์งทั�วทั�งองค์ืกร และต่ระหนกัว่าการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งเป็นกระบวนการสิำาคืญัท้�จะช่ีวย์สินบัสินุนให้

บริษััทสิามารถืบรรลวัุต่ถุืประสิงค์ืและเป้าหมาย์ทั�งในระย์ะสัิ�นและระย์ะย์าว และช่ีวย์ลด้ผลกระทบและโอกาสิจากคืวามผันผวนของปัจจัย์เส้ิ�ย์งทั�งภัาย์ใน

และภัาย์นอกท้�อาจส่ิงผลกระทบต่่อธิรุกจิให้อย์ูใ่นระด้บัคืวามเสิ้�ย์งท้�ย์อมรบัได้้ โด้ย์กำากบัด้แูลให้หน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้องประเมนิ ต่ดิ้ต่ามปัจจยั์เส้ิ�ย์งด้้วย์การ

จดั้ทำาระบบการเต่อืนภัยั์ล่วงหน้า เพ่อกำาหนด้มาต่รการและแผนบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งได้้อย่์างมป้ระสิิทธิผิล ต่ามลำาด้บัคืวามเสิ้�ย์งท้�มน้ยั์สิำาคืญัต่่อเป้าหมาย์ทาง

ธิรุกิจ ซึ�งจะนำาไปสู่ิการสิร้างมูลค่ืาให้กบัองค์ืกรสิามารถืเต่บิโต่ได้้อย่์างย์ั�งย์นื ทั�งน้�คืณะกรรมการได้้กำากบัด้แูลให้บรษัิัทมร้ะบบการบริหารคืวามเส้ิ�ย์งเป็นไป

ต่ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้และต่ามแนวทางมาต่รฐานสิากล มก้ารทบทวนคืวามเพ้ย์งพอ เหมาะสิมของนโย์บาย์และกรอบการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์งเป็นประจำาทกุปี 

เพ่อให้มั�นใจว่าสิอด้คืล้องต่ามการเปล้�ย์นแปลงของสิภัาวะแวด้ล้อมและปัจจยั์ต่่างๆ 

 นอกจากน้� คืณะกรรมการย์งัได้้ต่ระหนกัถึืงคืวามสิำาคืญัของการมร้ะบบการคืวบคุืมภัาย์ในท้�มป้ระสิิทธิิภัาพ ซึ�งเป็นองค์ืประกอบสิำาคืญัของการกำากับดู้แล

กจิการท้�ด้ ้และเป็นเคืร่องมอืสิำาคืญัของผูบ้ริหารในการบริหารจดั้การกับคืวามเสิ้�ย์งต่่างๆ ของบริษััท จึงกำาหนด้ให้ทกุหน่วย์งานมร้ะบบการคืวบคุืมภัาย์ในท้�

เหมาะสิม เพ่อเสิรมิสิร้างประสิิทธิภิัาพในการด้ำาเนนิธิรุกจิ และให้หน่วย์งานต่รวจสิอบท้�มค้ืวามเป็นอสิิระและราย์งานต่รงต่่อคืณะกรรมการต่รวจสิอบท้�เป็น

อสิิระ เป็นผูป้ระเมินคืวามเพย้์งพอของระบบการคืวบคุืมภัาย์ในเป็นประจำาทกุปี ต่ามแนวทางการกำากบัด้แูลของหน่วย์งานกำากบัและมาต่รฐานสิากล

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 3 เสริมสร้างค่ณะกรรมการทุ่�ม่ปัระสิทุธิภาพื้และปัระสิทุธิผล  

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 4 สรรหุ้าและพื้ัฒนาผู้บริหุ้ารระดับสูงและการบริหุ้ารบุค่ลากร 

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 5 การส่งเสริมนวัต่กรรมและปัระกอบธุรกิจด้วยค่วามรับผิดชื่อบ 

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 6 ดูแลใหุ้้ม่ระบบการบริหุ้ารค่วามเส่�ยงและการค่วบคุ่มภายในทุ่�เหุ้มาะสม 

การกำากับดูำแลกิจำการ



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563116

 คืณะกรรมการให้คืวามสิำาคืญักบัการเปิด้เผย์ขอ้มลูสิำาคัืญท้�เก้�ย์วข้องกับบรษัิัท ทั�งขอ้มูลทางการเงินและท้�มใิชีข้่อมูลทางการเงินอย์า่งถืกูต้่อง คืรบถ้ืวน 

ทันเหตุ่การณ์ เป็นไปต่ามกฎเกณฑิ์ มาต่รฐาน และแนวปฏิิบัต่ิท้�เก้�ย์วข้อง ผ่านชี่องทางท้�เข้าถืึงข้อมูลได้้ง่าย์ ม้คืวามเท่าเท้ย์มกัน น่าเชี่อถืือ ทั�งข้อมูลท้�

เป็นภัาษัาไทย์และภัาษัาอังกฤษั เพ่อให้ผู้ถืือหุ้น และนักลงทุนสิามารถืรับรู้ข่าวสิารได้้ทันต่่อเหตุ่การณ์ เข้าถืึงสิะด้วก และได้้รับประโย์ชีน์มากท้�สิุด้ 

 คืณะกรรมการเป็นผู้รับผิด้ชีอบต่่อคืุณภัาพของงบการเงินและคืำาอธิิบาย์ประกอบท้�ปรากฏิในราย์งานประจำาปี งบการเงินของบริษััทจัด้ทำาขึ�นต่าม

มาต่รฐานการบัญชี้ท้�รับรองทั�วไปของประเทศไทย์ โด้ย์การเลือกใชี้นโย์บาย์บัญชี้ท้�เหมาะสิม และถืือปฏิิบัติ่อย์่างสิมำ�าเสิมอ รวมทั�งม้การเปิด้เผย์ข้อมูล

สิำาคืัญอย่์างเพ้ย์งพอในงบการเงินของบริษััท ทั�งน้� ในการรับรองคืวามถูืกต่้องของราย์งานทางการเงิน คืณะกรรมการมอบหมาย์ให้คืณะกรรมการต่รวจ

สิอบทำาหน้าท้�สิอบทานราย์งานทางการเงินของบริษััทให้ม้การจัด้ทำาอย์่างถืูกต่้องต่ามมาต่รฐานการบัญช้ีท้�รับรองทั�วไป และการม้ระบบคืวบคืุมภัาย์ใน

สิำาหรับกระบวนการราย์งานทางการเงินท้�พอเพ้ย์ง

 คืณะกรรมการดู้แลให้ผู้ถืือหุ้นม้สิ่วนร่วมในการต่ัด้สิินใจในเร่องสิำาคืัญของบริษััท ทั�งประเด้็นท้�กำาหนด้ในกฎหมาย์และประเด้็นท้�อาจม้ผลกระทบต่่อ

ทิศทางการด้ำาเนินงานของกิจการ โด้ย์ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมัต่ิของผู้ถืือหุ้น โด้ย์เร่องสิำาคืัญด้ังกล่าวถืูกบรรจุเป็นวาระการประชุีมผู้ถืือหุ้น 

นอกจากน้� คืณะกรรมการสินับสินุนการม้สิ่วนร่วมของผู้ถืือหุ้น อาทิกำาหนด้หลักเกณฑิ์การให้ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อย์สิามารถืเสินอเพิ�มวาระการประชีุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชีุมผู้ถืือหุ้น และเสินอชี่อบุคืคืลเพ่อเข้าด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการ เป็นต่้น

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 7 รักษัาค่วามน่าเชื่่อถ้อทุางการเงินและการเปัิดเผยข้อมูล 

หุ้ลักปัฏิิบัต่ิ 8 สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส่อสารกับผู้ถ้อหุุ้้น 

6.2 จรรยั่าบรรณธุรกิจ

 บรษัิัทจดั้ทำาคืูม่อืจรรย์าบรรณสิำาหรบับคุืคืลขององคืก์ร ซึ�งได้รั้บการปรบัปรงุจากคืูม่อืการกำากบัด้แูลกจิการ ท้�จรยิ์ธิรรมและจรรย์าบรรณในการด้ำาเนนิ

ธิุรกิจ ฉบับปี 2557 เพ่อเป็นการเพิ�มเต่ิมเนื�อหาให้สิมบูรณ์ และม้คืวามเท้ย์บเคื้ย์งกับมาต่รฐานสิากลมากขึ�น โด้ย์ในคืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลของ

องคื์กร ประกอบด้้วย์ข้อพึงปฏิิบัต่ิในเร่องต่่างๆ เพ่อเป็นแนวทางในการด้ำาเนินธิุรกิจท้�ด้้สิำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้กระทำาแทนบริษััทและ

บริษััทย์่อย์ ย์ึด้ถืือปฏิิบัต่ิอย์่างเคืร่งคืรัด้ นอกจากน้� เพ่อให้ผู้ถืือหุ้น นักลงทุน และผู้ท้�สินใจทั�วไป สิามารถืเข้าถืึงข้อมูลได้้สิะด้วก บริษััทได้้เผย์แพร่คืู่มือ

จรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลขององคื์กรบนเว็บไซต่์บริษััท https://www.bangkoklife.com/source/ 

6.3 การเปล่�ยั่นแปลงและพ่ฒินาการท่ี่�สู่ำาค่่ญข้องนโยั่บายั่ แนวปฏิิบ่ติ่ และระบบการกำาก่บด่แลกิจการในรอบปีท่ี่�ผู้�านมั่า

 เพ่อสิร้างคืวามย์ั�งย์ืนให้องคื์กร การด้ำาเนินการด้้านการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ถืือเป็นเร่องสิำาคืัญ คืณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ซึ�งทำาหน้าท้�กำากับ 

ด้แูล ให้ฝ่าย์บริหารด้ำาเนินการต่ามมาต่รการกำากับดู้แลกิจการ และระเบย้์บปฏิบัิต่ติ่า่งๆ อย่์างเคืร่งคืรัด้ โด้ย์ในปี 2563 คืณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการท้�ด้้

ได้ม้ก้ารพิจารณาทบทวนนโย์บาย์และกรอบการกำากบัด้แูลกิจการท้�ด้ ้(CG Framework) ของสิำานกังานคืณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์แ์ละต่ลาด้หลักทรัพย์์

พร้อมประเมินการด้ำาเนินงานด้้านการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ของบริษััททั�ง 8 หลักปฏิิบัต่ิ ซึ�งคืณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ได้้ให้คืวามสิำาคืัญในหลัก

ปฏิิบัต่ิท้� 6 เร่อง “การดู้แลให้ม้ระบบบริหารคืวามเส้ิ�ย์งและการคืวบคืุมภัาย์ในท้�เหมาะสิม” เน่องจากเป็นการสิร้างมาต่รการสิำาคืัญในการกำากับดู้แลให้

รัด้กุมเพ้ย์งพอ และสิอด้คืล้องกับนโย์บาย์และกรอบการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ รวมถืึงในปีท้�ผ่านมา คืณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ ร่วมกันพิจารณา

ทบทวนข้อบังคัืบเก้�ย์วกับการทำางาน และคืู่มือการปฏิิบัต่ิงาน เพ่อใชี้สิำาหรับเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ่งานทั�วทั�งองคื์กร ทั�งน้�คืณะกรรมการดู้แลกิจการ

ท้�ด้้พิจารณาเห็นว่า นโย์บาย์และกรอบการกำากับกิจการท้�ด้้เข้ากับบริบททางธุิรกิจของบริษััท และเหมาะสิมกับสิถืานการณ์ในปัจจุบันแล้ว อย่์างไรก็ต่าม

คืณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ จะทำาการพิจารณาและทบทวนนโย์บาย์และกรอบการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ ให้ม้คืวามเหมาะสิมและสิอด้คืล้องกับ

สิถืานการณ์เป็นประจำาทุกปี เพ่อให้คืรอบคืลุมและทันต่่อพัฒนาการด้้านการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้จะเปล้�ย์นแปลงในอนาคืต่ต่่อไป 



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน)  ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563 117

โค่รงสู่ร้างการกำาก่บด่แลกิจการ และข้้อม่ั่ลสู่ำาค่่ญเก่�ยั่วก่บ
ค่ณะกรรมั่การ ค่ณะกรรมั่การชุุดยั่�อยั่ ผู้่้บริหาร พน่กงาน
และอื�น ๆ

7

7.1 โค่รงสู่ร้างการกำาก่บด่แลกิจการ

7.2 ข้้อม่ั่ลเก่�ยั่วก่บค่ณะกรรมั่การ

ดู้ข้อมูลเพิ�มเต่ิมในแบบราย์งานประจำาปี 2563 หน้า 23

 ณ สิิ�นปี 2563 คืณะกรรมการบริษััทม้จำานวน 15 ท่าน ประกอบด้้วย์กรรมการท้�เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการท้�ไม่เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน คืิด้เป็น

สิัด้สิ่วน 80% ของจำานวนกรรมการ ซึ�งในจำานวนน้�เป็นกรรมการอิสิระ 5 ท่าน คืิด้เป็นสิัด้สิ่วน 33.33% ของจำานวนกรรมการ โด้ย์กรรมการท้�ม้ถืิ�นท้�อย์ู่ใน

ราชีอาณาจักรม้จำานวน 13 ท่าน ซึ�งเกินกว่าร้อย์ละ 75 ต่ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้ ต่ามราย์ชี่อด้ังน้�

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัด้การใหญ่และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการบริษััท

ลำาดับทุ่� รายชื่่อกรรมการบริษััทุ ต่ำาแหุ้น่ง
ชื่่วงวาระการ

ดำารงต่ำาแหุ้น่ง คู่่สมรส/บุต่รทุ่�ยัง

ไม่บรรลุนิต่ิภาวะ

เพื้ิ�ม/ลด

(30 ส.ค่. 62 –

10 ก.ค่. 63)

ของต่นเอง

การถ้อค่รองหุุ้้น (หุุ้้น)

ด้ร. ศิริ  การเจริญด้้1
ประธิานกรรมการ

และกรรมการอิสิระ

26 เม.ย์. 2562

- เม.ย์. 2565

10 ก.คื. 2563

- เม.ย์. 2566
นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์2 กรรมการอิสิระ

26 เม.ย์. 2562

- เม.ย์. 2565
นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์3 กรรมการอิสิระ

10 ก.คื. 2563

- เม.ย์. 2566
นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้4 กรรมการอิสิระ

 10 ก.คื. 2563

- เม.ย์. 2566
นางสิาววราวรรณ  เวชีชีสิัสิถื์5 กรรมการอิสิระ

14 สิ.คื. 2563

- เม.ย์. 2566
นาย์ชีัย์  โสิภัณพนิชี6 กรรมการ

27 เม.ย์. 2561

- เม.ย์. 2564
นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป7 กรรมการ

10 ก.คื. 2563

- เม.ย์. 2566
นางประไพวรรณ  ลิมทรง8 กรรมการ

13 พ.คื. 2563

- พ.คื. 2566
นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ9 กรรมการ

27 เม.ย์. 2561

- เม.ย์. 2564
นาย์โคืจิ อิชีิบะ10 กรรมการ

27 เม.ย์. 2561

- เม.ย์. 2564
นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า11 กรรมการ

27 เม.ย์. 2561

- เม.ย์. 2564
นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี12 กรรมการ

27 เม.ย์. 2561

- เม.ย์. 2564
นาย์เวทิศ อัศวมังคืละ13 กรรมการ

26 เม.ย์. 2562

- เม.ย์. 2565
นาย์โชีน โสิภัณพนิชี14 กรรมการ

6 สิ.คื. 2561

- เม.ย์. 2564
ม.ล. จิรเศรษัฐ ศุขสิวัสิด้ิ�15 กรรมการผู้จัด้การใหญ่

- - -

1,079,200 - +500,000

- - -

-
- -

- - -

21,810,328 - ไม่เปล้�ย์นแปลง

- 213,240 -20,000

31,376,000 2,000,000 ไม่เปล้�ย์นแปลง

- - -

-

-

- -

- -

110,000 - ไม่เปล้�ย์นแปลง

- - -

185,000 - +63,000

- - -

ต่ารางแสดงการถ้อค่รองหุุ้้น
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 กรรมการซึ�งม้อำานาจลงลาย์มือชี่อผูกพันบริษััท ณ สิิ�นปี 2563 ม้จำานวน 5 ท่าน ประกอบด้้วย์ ม.ล. จิรเศรษัฐ ศุขสิวัสิด้ิ� นาย์โชีน โสิภัณพนิชี

นางสิาวิต่ร้ รมย์ะรูป นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า และนางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี สิองคืนลงลาย์มือชี่อร่วมกัน

1. บริหารกิจการบริษััทให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ วัต่ถืุประสิงค์ื และข้อบังคืับของบริษััท ต่ลอด้จนมต่ิของท้�ประชุีมสิามัญผู้ถืือหุ้นท้�ชีอบด้้วย์กฎหมาย์

ด้้วย์คืวามซ่อสิัต่ย์์สิุจริต่ และระมัด้ระวังรักษัาผลประโย์ชีน์ของบริษััทเป็นสิำาคืัญ

2. กำาหนด้เป้าหมาย์ แนวทาง นโย์บาย์ แผนงาน และงบประมาณของบรษัิัท คืวบคืมุกำากบัด้แูลการบรหิารกจิการใหเ้ป็นไปต่ามนโย์บาย์ท้�ได้รั้บมอบหมาย์

3. พิจารณาโคืรงสิร้างการบริหารงานท้�เหมาะสิม ซึ�งรวมถืึงการพิจารณาแต่่งต่ั�งคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ เพ่อชี่วย์กำากับและกลั�นกรองงานด้้านต่่างๆ และ

การพิจารณาแต่่งต่ั�งผู้บริหารระด้ับสิูง

1. พจิารณากำาหนด้วาระการประชุีมคืณะกรรมการบริษััทรว่มกบักรรมการผูจั้ด้การใหญ ่และด้แูลใหก้รรมการบริษััทได้ร้บัขอ้มลูอย์า่งถืกูต่อ้ง คืรบถ้ืวน และ

ทันเหตุ่การณ์ก่อนการประชีุม เพ่อให้กรรมการบริษััทสิามารถืต่ัด้สิินใจได้้อย์่างเหมาะสิม

2. เป็นผู้นำาคืณะกรรมการบริษััท และเป็นประธิานในการประชุีมคืณะกรรมการบริษััท โด้ย์ด้ำาเนินการประชุีมต่ามระเบ้ย์บวาระ ข้อบังคืับของบริษััทและ

กฎหมาย์ ภัาย์ใต่้การจัด้สิรรเวลาอย์่างเพ้ย์งพอ และสิ่งเสิริมให้กรรมการบริษััททุกท่านในการอภัิปราย์ แลกเปล้�ย์นข้อคืิด้เห็น โด้ย์คืำานึงถืึงผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์

ทุกฝ่าย์ รวมทั�งม้การสิรุปมต่ิท้�ประชีุม เพ่อด้ำาเนินการต่่ออย์่างชีัด้เจน

3. สินับสินุนและเป็นแบบอย์่างท้�ด้้ในการปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้และจรรย์าบรรณของบริษััท

1. ม้อำานาจหน้าท้�ในการบริหารกิจการของบริษััทให้เป็นไปต่ามวัต่ถืุประสิงคื์ ข้อบังคืับ มต่ิท้�ประชีุมหรือนโย์บาย์ คืำาสิั�งใด้ๆ ท้�คืณะกรรมการบริษััทกำาหนด้

2. มอ้ำานาจอนมุตั่ ิและ/หรอืเห็นชีอบแกก่ารด้ำาเนนิการใด้ๆ ในการบรหิารกจิการของบริษััทต่ามปกต่แิละอันจำาเปน็แกก่ารบรหิารกจิการของบริษััทเปน็การ

ทั�วไป ต่ามขอบเขต่อำานาจหน้าท้�ของกรรมการผู้จัด้การใหญ่

3. การอนุมัต่ิเพ่อด้ำาเนินการ ต่ลอด้จนการมอบหมาย์จากกรรมการผู้จัด้การใหญ่ให้ด้ำาเนินการเพ่อเข้าทำาราย์การ จะต่้องไม่ม้ลักษัณะเป็นการด้ำาเนินการ

เพอ่เข้าทำาราย์การท้�ทำาใหก้รรมการผูจั้ด้การใหญ่ หรือผูร้บัมอบอำานาจจากกรรมการผูจั้ด้การใหญ่สิามารถืด้ำาเนนิการอนมุตั่ ิเพ่อเขา้ทำาราย์การท้�ต่นเองหรอื

บุคืคืลอาจม้คืวามขัด้แย์้ง ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ หรืออาจม้คืวามขัด้แย์้งทางผลประโย์ชีน์อ่นใด้กับบริษััท ซึ�งการอนุมัต่ิด้ำาเนินการเพ่อเข้าทำาราย์การในลักษัณะด้ัง

กล่าว จะต่้องเสินอต่่อท้�ประชีุมคืณะกรรมการ และ/หรือท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น เพ่อพิจารณาและอนุมัต่ิ 

กรรมการทุ่�ม่อำานาจลงนามผูกพื้ันบริษััทุ

บทุบาทุหุ้น้าทุ่�และค่วามรับผิดชื่อบของค่ณะกรรมการบริษััทุ

บทุบาทุหุ้น้าทุ่�และค่วามรับผิดชื่อบของปัระธานกรรมการ

บทุบาทุหุ้น้าทุ่�และค่วามรับผิดชื่อบของกรรมการผู้จัดการใหุ้ญ่

7.3 ข้้อม่ั่ลเก่�ยั่วก่บค่ณะกรรมั่การชุุดยั่�อยั่

 คืณะกรรมการได้้แต่่งต่ั�งคืณะกรรมการชุีด้ย์่อย์ทั�งหมด้ 7 ชีุด้ ได้้แก่ คืณะกรรมการบริหาร คืณะกรรมการต่รวจสิอบ คืณะกรรมการบริหารคืวาม

เสิ้�ย์ง คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน คืณะกรรมการดู้แลกิจการท้�ด้้ คืณะกรรมการลงทุน และคืณะกรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน

ซึ�งประกอบด้้วย์คืณะกรรมการและผู้บริหารของบริษััท ประกอบด้้วย์ผู้ทรงคืุณวุฒิท้�ม้คุืณสิมบัต่ิต่ามมาต่รา 68 แห่งพระราชีบัญญัต่ิบริษััทมหาชีนจำากัด้ 

พ.ศ. 2535 

 คืณะกรรมการบริหาร ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 5 ท่าน โด้ย์ม้การประชีุมจำานวน 17 คืรั�ง ในปี 2563 และม้ราย์ละเอ้ย์ด้การเข้าร่วมประชีุมของ

กรรมการด้ังน้�

7.3.1 ค่ณะกรรมการบริหุ้าร

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

นางคืมคืาย์ ธิูสิรานนท์1 17/17ประธิานกรรมการบริหาร

นาย์โชีน โสิภัณพนิชี2 17/17รองประธิานกรรมการบริหาร

นางสิาวิต่ร้  รมย์ะรูป3 17/17กรรมการบริหาร

นาย์ย์ูอิชีิ  ฮอนด้้า4 17/17กรรมการบริหาร

ม.ล. จิรเศรษัฐ สิุขสิวัสิด้ิ�               5 17/17กรรมการบริหาร

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัด้การใหญ่ และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการบริหาร
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 ประกอบด้้วย์กรรมการอิสิระทั�งหมด้ 3 ท่าน ซึ�งม้คืุณสิมบัต่ิคืรบถื้วนต่ามประกาศคืณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุนท้� ทจ. 28/2551 รวมถืึงม้คืวามรู้และ

ประสิบการณ์เพ้ย์งพอท้�จะสิามารถืทำาหน้าท้�ในฐานะกรรมการต่รวจสิอบ นอกจากน้�ทั�ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่รวจสิอบท้�ม้คืวามรู้และประสิบการณ์ในการ

สิอบทานคืวามน่าเชี่อถืือของงบการเงินของบริษััท โด้ย์ในปี 2563 จัด้ให้ม้การประชีุม 4 คืรั�งเป็นอย์่างน้อย์ใน 1 ปี ซึ�งในปี 2563 ม้การจัด้ประชีุมทั�งหมด้ 

5 คืรั�ง โด้ย์ม้ราย์นามด้ังน้�

1. กำากับดู้แลกิจการของบริษััท ให้เป็นไปต่ามวัต่ถืุประสิงคื์ ข้อบังคืับ มต่ิท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น หรือนโย์บาย์คืำาสิั�งใด้ๆ ท้�คืณะกรรมการบริษััทกำาหนด้ และ

ให้ม้อำานาจอนุมัต่ิ และ/หรือเห็นชีอบแก่การด้ำาเนินการใด้ๆ ต่ามปกต่ิและอันจำาเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษััทเป็นการทั�วไป ต่ามกรอบอำานาจ

หน้าท้�ท้�ได้้รับอนุมัติ่จากคืณะกรรมการบริษััท นอกจากนั�นให้คืณะกรรมการบริหารม้หน้าท้�พิจารณากลั�นกรองข้อพิจารณาต่่างๆ ท้�จะได้้ม้การนำาเสินอต่่อ

คืณะกรรมการบริษััทเพ่อพิจารณาอนุมัต่ิ

2. กำากับดู้แลการประกอบธุิรกิจอ่นของบริษััทให้เป็นไปต่ามกรอบนโย์บาย์การประกอบธุิรกิจอ่น นโย์บาย์การบริหารคืวามเส้ิ�ย์งรวม และราย์งานผลการ

ด้ำาเนินงานให้คืณะกรรมการรับทราบอย์่างสิมำ�าเสิมอ

7.3.2 ค่ณะกรรมการต่รวจสอบ

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการบริหุ้าร

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

นาย์สิุนทร  อรุณานนท์ชีัย์1 5/5ประธิานกรรมการต่รวจสิอบ

นาย์ประพันธิ์  อัศวอาร้2 5/5กรรมการต่รวจสิอบ

นางสิาววราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์3 3/5*กรรมการต่รวจสิอบ

หมาย์เหตุ่: * นางสิาววราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์ ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการต่รวจสิอบ เม่อวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

โด้ย์ม้นาย์ประธิาน ขจิต่วิวัฒน์ ผู้อำานาย์การ ฝ่าย์ต่รวจสิอบ ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการต่รวจสิอบ

1. สิอบทานให้บริษััทม้การราย์งานทางการเงินอย์่างถืูกต่้องและเพ้ย์งพอ

2. สิอบทานให้บริษััทม้ระบบการคืวบคุืมภัาย์ใน และระบบการต่รวจสิอบภัาย์ในท้�เหมาะสิมและม้ประสิิทธิิผล  และพิจารณาคืวามเป็นอิสิระของหน่วย์

งานต่รวจสิอบภัาย์ใน ต่ลอด้จนให้คืวามเห็นชีอบในการพิจารณาแต่่งต่ั�งโย์กย์้าย์ เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย์งานต่รวจสิอบภัาย์ใน หรือหน่วย์งานอ่นใด้ท้�รับผิด้

ชีอบเก้�ย์วกับการต่รวจสิอบภัาย์ใน

3. สิอบทานให้บริษััทปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้องกับธิุรกิจ และการด้ำาเนินงานของบริษััท

4. พิจารณาราย์การท้�เก้�ย์วโย์งกนัหรอืราย์การท้�อาจม้คืวามขัด้แย์้งทางผลประโย์ชีน์ ให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์และขอ้กำาหนด้ของต่ลาด้หลักทรพัย์์ ทั�งน้�เพ่อ

ให้มั�นใจว่าราย์การด้ังกล่าวสิมเหตุ่สิมผลและเป็นประโย์ชีน์สิูงสิุด้ต่่อบริษััท

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการต่รวจสอบ
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 ประกอบด้้วย์กรรมการและผู้บริหารทั�งหมด้ 8 ท่าน โด้ย์ม้การประชีุมจำานวน 4 คืรั�ง ในปี 2563 ม้ราย์ละเอ้ย์ด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการด้ังน้�

7.3.3 ค่ณะกรรมการบริหุ้ารค่วามเส่�ยง

1. กำาหนด้กรอบนโย์บาย์ และกลยุ์ทธิก์ารบริหารคืวามเส้ิ�ย์ง โด้ย์สิามารถืระบุ ประเมิน ต่ดิ้ต่ามราย์งาน และคืวบคุืมคืวามเส้ิ�ย์งหลักของบริษััท ซึ�งคืรอบคืลุม

ทั�งคืวามเสิ้�ย์งต่ามมาต่รฐานและการกำากับดู้แลของภัาคืรัฐและหน่วย์งานกำากับ

2. ทบทวนคืวามเพ้ย์งพอของนโย์บาย์บรหิารคืวามเส้ิ�ย์งและระบบการบรหิารคืวามเส้ิ�ย์ง รวมถึืงคืวามมป้ระสิิทธิิภัาพและประสิทิธิิผลของระบบปฏิบิตั่กิาร 

ให้เป็นไปต่ามนโย์บาย์ท้�กำาหนด้ สิรุปผลและราย์งานต่่อคืณะกรรมการอย์่างสิมำ�าเสิมอ

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการบริหุ้ารค่วามเส่�ยง

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

นาย์ประพันธิ์ อัศวอาร้1 4/4ประธิานกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

นางคืมคืาย์ ธิูสิรานนท์2 4/4กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า3 4/4กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี4 4/4กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

ม.ล. จิรเศรษัฐ สิุขสิวัสิด้ิ�               

นาย์เสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล

นางสิาวจาวุวรรณ ลิ�มคืุณธิรรมโม

นางอรนุชี สิำาราญฤทธิิ�

5

6

7

8

4/4

4/4

4/4

4/4

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

กรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

โด้ย์ม้ นางศศิธิร ฐิต่ิผกาย์แก้ว ผู้อำานวย์การ ฝ่าย์บริหารคืวามเสิ้�ย์ง ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการ บริหารคืวามเสิ้�ย์ง

 ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 3 ท่าน ในปี 2563 ม้การจัด้ประชีุมทั�งหมด้ 4 คืรั�ง โด้ย์ม้ราย์ละเอ้ย์ด้การเข้าร่วมประชีุมของกรรมการด้ังน้�

7.3.4 ค่ณะกรรมการสรรหุ้าและพื้ิจารณาค่่าต่อบแทุน

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

ด้ร.ศิริ  การเจริญด้้1 4/4ประธิานกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน

นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ2 2/4*กรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน

นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี3 1/4**

หมาย์เหตุ่: * นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการสิรรหาฯ เม่อวันท้� 13 พฤษัภัาคืม 2563

  ** นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการสิรรหาฯ เม่อวันท้� 14 สิิงหาคืม 2563

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัด้การใหญ่ และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณา

คื่าต่อบแทน

กรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน

1. พิจารณาสิรรหาคืัด้เลือกบุคืคืลท้�เหมาะสิมมาด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระด้ับสิูงท้�ว่างลง เพ่อเสินอคืวามเห็นต่่อคืณะกรรมการบริษััท

และ/หรือขออนุมัต่ิต่่อท้�ประชีุมผู้ถืือต่ามข้อบังคืับของบริษััทแล้วแต่่กรณ้

2. พจิารณากำาหนด้ ปรับปรงุคืา่ต่อบแทน และผลประโย์ชีนอ์น่ ๆ  ของคืณะกรรมการบรษัิัท และผูบ้ริหารระด้บัสูิงท้�สิงูกวา่ หรอืเทย้์บเทา่รองผูจ้ดั้การใหญ่

ให้เหมาะสิมกับหน้าท้�และคืวามรับผิด้ชีอบ เพ่อนำาเสินอคืณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัต่ิ และ/หรือเสินอขออนุมัต่ิต่่อท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้น แล้วแต่่กรณ้

ต่ามข้อบังคืับของบริษััท

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการสรรหุ้าและพื้ิจารณาค่่าต่อบแทุน
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 ประกอบด้้วย์กรรมการและผูบ้ริหารทั�งหมด้ 4 ท่าน ซึ�งมคุ้ืณสิมบตั่คิืรบถ้ืวนต่ามประกาศ คืณะกรรมการกำากบัและส่ิงเสิริมการประกอบธุิรกจิประกนัภัยั์

เรอ่ง การลงทุนประกอบธุิรกจิอ่นของบริษััทประกนัช้ีวิต่ พ.ศ. 2556 รวมถึืงมบุ้คืคืลท้�มค้ืวามรู้ คืวามเช้ี�ย์วชีาญ และมป้ระสิบการณเ์ก้�ย์วกบัการบริหารการ

ลงทุน การบริหารคืวามเสิ้�ย์ง หรือการวิเคืราะห์หลักทรัพย์์เป็นเวลาไม่น้อย์กว่า 3 ปี ร่วมเป็นกรรมการลงทุนด้้วย์

7.3.5 ค่ณะกรรมการลงทุุน

หมาย์เหตุ่: * นาย์โชีน โสิภัณพนิชี และนางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการลงทุน เม่อวันท้� 26 กุมภัาพันธิ์ 2563 

โด้ย์ม้นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การลงทุน ทำาหน้าท้�เป็นเลขานุการคืณะกรรมการการลงทุน

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

ด้ร.ศิริ การเจริญด้้1 12/12ประธิานกรรมการลงทุน

นางสิาวิต่ร้ รมย์ะรูป2 11/12กรรมการลงทุน

นาย์โชีน โสิภัณพนิชี3 10/12*กรรมการลงทุน

นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล4 11/12กรรมการลงทุน

นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี5 10/12*กรรมการลงทุน

1. กำาหนด้นโย์บาย์การลงทุน นโย์บาย์การบริหารคืวามเสิ้�ย์งรวมและกระบวนการบริหารคืวามเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิมท้�เกิด้จากการลงทุน

2. พิจารณาอนุมัต่ิแผนการลงทุน

3. ต่ิด้ต่ามผลการลงทุน พร้อมทั�งจัด้ให้ม้ระบบคืวบคืุมภัาย์ในท้�เหมาะสิม

4. กำากับดู้แลการลงทุนของบริษััท ระเบ้ย์บวิธิ้ปฏิิบัต่ิเก้�ย์วกับการลงทุน

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่� และค่วามรับผิดชื่อบของค่ณะกรรมการลงทุุน

 ประกอบด้้วย์กรรมการและผู้บริหารทั�งหมด้ 5 ท่าน ม้การประชีุมจำานวน 3 คืรั�ง ในปี 2563 โด้ย์ม้ราย์ละเอ้ย์ด้ผู้เข้าร่วมประชีุมด้ังน้�

7.3.6 ค่ณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทุ่�ด่

1. เสินอนโย์บาย์ คืำาแนะนำา ข้อเสินอแนะ แนวปฏิิบัต่ิเก้�ย์วกับการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ต่่อคืณะกรรมการบริษััท

2. กำากับให้ม้แนวทางด้ำาเนินการ เพ่อให้สิามารถืต่ิด้ต่ามดู้แลการปฏิิบัต่ิงานของบริษััทให้เป็นไปต่ามหลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ของสิถืาบันกำากับ หรือ

หน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง ราย์งานคืวามคืืบหน้าและผลการปฏิิบัต่ิงานต่่อคืณะกรรมการบริษััท

3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำากบัด้แูลกิจการท้�ด้ข้องบริษััทอย์า่งสิมำ�าเสิมอเพ่อใหส้ิอด้คืลอ้งกบัแนวทางปฏิบัิติ่ของสิากลและข้อเสินอแนะของสิถืาบัน

หรือหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง

4. สิ่งเสิริมการเผย์แพร่วัฒนธิรรมในการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ให้เป็นท้�เข้าใจทั�วทุกระด้ับและม้ผลในทางปฏิิบัต่ิ

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่� และค่วามรับผิดชื่อบของค่ณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทุ่�ด่

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

นางคืมคืาย์  ธิูสิรานนท์1 3/3ประธิานกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้

นางประไพวรรณ  ลิมทรง2 0/3*กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้

นาย์ย์ูอิชีิ ฮอนด้้า3 3/3กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้

นาย์เสินาะ  ธิรรมพิพัฒนกุล4 3/3กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้

นาย์อนุชีา ภัิงคืารวัฒน์5 2/3กรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้

หมาย์เหตุ่: * นางประไพวรรณ ลิมทรง ได้้รับการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ เม่อวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

โด้ย์ม้นางสิาวสิุภัาภัรณ์ ทิพย์์ฝั�น ผู้อำานวย์การ สิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงาน ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้
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 ประกอบด้้วย์กรรมการทั�งหมด้ 3 ท่าน ซึ�งในปี 2563 ได้้ม้การจัด้ประชีุม จำานวน 2 คืรั�ง โด้ย์ม้ราย์ละเอ้ย์ด้กรรมการผู้เข้าร่วมประชีุมด้ังน้�

7.3.7 ค่ณะกรรมการปัระเมินผลการปัฏิิบัต่ิงาน

ลำาดับทุ่� รายชื่่อ ต่ำาแหุ้น่ง
จำานวนการเข้าร่วมปัระชืุ่ม/

จำานวนค่รั�งทุ่�จัดปัระชืุ่ม

ด้ร.ศิริ  การเจริญด้้1 2/2ประธิานกรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน

นาย์สิุนทร อรุณานนท์ชีัย์2 2/2กรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน

นางคืมคืาย์ ธิูสิรานนท์3 2/2

โด้ย์ม้ นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัด้การใหญ่ และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน ทำาหน้าท้�เลขานุการคืณะประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน

กรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน

พิจารณากำาหนด้แนวทาง ขั�นต่อน และวิธิ้การในการประเมินผลการปฏิิบัติ่งานของกรรมการผู้จัด้การใหญ่ รวมถึืงการประเมินผลการปฏิิบัติ่งานภัาย์ใน

ระย์ะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิิบัต่ิงานปกต่ิของบริษััท

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าทุ่� และค่วามรับผิดชื่อบของค่ณะกรรมการปัระเมินผลการปัฏิิบัต่ิงาน

 คื่าต่อบแทนกรรมการผู้จัด้การใหญ่และผู้บริหารระด้ับสิูงประกอบด้้วย์เงินเด้ือนและโบนัสิประจำาปี ท้�พิจารณาจาก

 1. หน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบ ผลการด้ำาเนินงานทางธุิรกิจของบริษััท การด้ำาเนินงานต่ามนโย์บาย์ท้�ได้้รับจากคืณะกรรมการ การบริหารงานภัาย์ใต่้

สิภัาวการณ์เศรษัฐกิจและสิังคืม คืวามสิามารถืในการพัฒนาธิุรกิจ รวมถืึงการปรับปรุงประสิิทธิิภัาพในการด้ำาเนินงานให้ด้้ขึ�นในแต่่ละปี

 2. การเปร้ย์บเทย้์บการจา่ย์คืา่ต่อบแทนผูบ้ริหารระด้บัสูิงในกลุม่อตุ่สิาหกรรมเด้ย้์วกนั รวมถึืงคืวามสิอด้คืล้องกบัแนวทางการเต่บิโต่ของผลกำาไร และ

มูลคื่าธิุรกิจของบริษััท

7.4.1 ค่ณะผู้บริหุ้ารของบริษััทุ ม่จำานวน 10 ทุ่าน ม่รายชื่่อดังน่�

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่่าต่อบแทุนผู้บริหุ้าร

ลำาดับทุ่� รายชื่่อผู้บริหุ้าร ต่ำาแหุ้น่ง

นาย์โชีน โสิภัณพนิชี1

6

รองประธิานกรรมการบริหาร

ม.ล.จิรเศรษัฐ ศุขสิวัสิด้ิ�2

7

กรรมการผู้จัด้การใหญ่และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร

นาย์เสินาะ ธิรรมพิพัฒนกุล3

8

รองผู้จัด้การใหญ่ และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน

นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี4

9

10

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การลงทุน

5

นาย์อภัิพงศ์ พงศ์เสิาวภัาคืย์์

นางอรนุชี สิำาราญฤทธิิ�

นางลัด้ด้าวัลย์์ สิิทธิิวรนันท์

นางสิาวจารุวรรณ ลิ�มคืุณธิรรมโม

นางสิาวศิรินารถื วงศ์เจริญสิถืิต่ย์์

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์บัญชี้และการเงิน

นาย์อนุชีา ภัิงคืารวัฒน์ ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์งานต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาทางการเงิน

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ธิุรกิจและชี่องทางอ่น

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์ประกันชี้วิต่

ผู้ชี่วย์ผู้จัด้การใหญ่ สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงิน

ผู้อำานวย์การอาวุโสิ สิาย์เทคืโนโลย์้สิารสินเทศ

7.4 ข้้อม่ั่ลเก่�ยั่วก่บผู้่้บริหาร
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 ค่ืาต่อบแทนของผูบ้ริหารประกอบด้ว้ย์เงินเด้อืนและโบนัสิประจำาปี พจิารณาจากการประเมินผลการด้ำาเนนิงานเทย้์บเคืย้์งกับบรษัิัทกลุม่ธุิรกิจเด้ย้์วกัน

แนวทางการเต่ิบโต่ของผลกำาไร ต่ลอด้จนมูลคื่าธิุรกิจ ซึ�งเพ้ย์งพอท้�จะรักษัาและจูงใจผู้บริหารให้สิามารถืปฏิิบัต่ิหน้าท้�ให้บรรลุเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ ซึ�งใน

ระหว่างปี 2563 ได้้ม้การจ่าย์คื่าต่อบแทนผู้บริหารระด้ับสิูง 10 ท่าน รวมเป็นเงินทั�งสิิ�น 75,991,929 บาท

 ณ วันท้� 31 ธิันวาคืม 2563 บริษััท ม้พนักงานรวมทั�งสิิ�นจำานวน 1,221 คืน จำานวนพนักงานแบ่งต่าม สิาย์งาน ด้ังราย์ละเอ้ย์ด้ต่่อไปน้�

7.4.3 ค่่าต่อบแทุนของผู้บริหุ้าร

7.5 ข้้อม่ั่ลเก่�ยั่วก่บพน่กงาน

ค่่าต่อบแทุนพื้นักงานทุ่�เปั็นต่ัวเงิน

สายงาน

ปัระเภทุค่่าต่อบแทุน

ปัี 2562 ปัี 2563ปัี 2561

ปัี 2561 ปัี 2562 ปัี 2563

จำานวนพื้นักงาน (ค่น)

จำานวนเงิน (บาทุ)

เงินเด้ือน และโบนัสิ

เงินสิมทบกองทุนและอ่นๆ

785,757,631 579,190,170 605,081,562

สิังกัด้ประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร - - 44

78,516,863 70,197,598 68,874,391

สิาย์กลย์ุทธิ์และวางแผนธิุรกิจองคื์กร 5 5 4

สิาย์บัญชี้และการเงิน 70 72 70

สิาย์ประกันชี้วิต่ 391 350 361

สิาย์งานต่ัวแทนและท้�ปรึกษัาทางการเงิน 405 292 297

สิาย์ธิุรกิจและชี่องทางอ่น - 83 74

สิาย์การขาย์ชี่องทางสิถืาบันการเงิน 192 181 187

รวม 1,257 1,185 1,221

สิังกัด้รองประธิานกรรมการบริหาร 133 133 106

ประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การเงิน 5 3 3

สิาย์การลงทุน 17 23 22

สิาย์เทคืโนโลย์้สิารสินเทศ 39 43 53
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7.6 ข้้อม่ั่ลสู่ำาค่่ญอื�นๆ

7.6.2  ค่่าต่อบแทุนผู้สอบบัญชื่่

7.6.1  รายชื่่อผู้ทุ่�ได้รับมอบหุ้มายใหุ้้รับผิดชื่อบในงานด้านต่่างๆ ได้แก่

ชื่่อ - นามสกุล อ่เมลต่ิดต่่อ/เบอร์โทุร

เลขานุการบริษััทุ

SANOH@BANGKOKLIFE.COM  

เบอร์โทุร : 02 777 8845

JARUWAN_LIM@BANGKOKLIFE.COM 

เบอร์โทุร :002 777 8822

SUPAPORN.TIP@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โทุร : 02 777 8230

SUCHADA.RER@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โทุร : 02 777 8861

CHOLLADA@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โทุร : 02 777 8677

คุ่ณเสนาะ  ธรรมพื้ิพื้ัฒนกุล

ผู้รับผิดชื่อบสูงสุดใน

สายงานบัญชื่่และการเงิน

ผู้ค่วบคุ่มดูแลการทุำาบัญชื่่

นางสาวจารุวรรณ  ลิ�มคุ่ณธรรมโม*

ผู้บริหุ้ารฝ่่ายต่รวจสอบ คุ่ณสุภาภรณ์  ทุิพื้ย์ฝ่ั�น*

ผู้บริหุ้ารสำานักกำากับการปัฏิิบัต่ิงาน คุ่ณสุชื่าดา เริ�มยินด่**

ผู้บริหุ้ารส่วนนักลงทุุนสัมพื้ันธ์

คุ่ณชื่ลลดา โสภณพื้นิชื่

ผู้บริหุ้ารสายการลงทุุน 

(รักษัาการผู้บริหุ้ารส่วน)

• ค่่าต่อบแทุนจากการสอบบัญชื่่ (Audit Fee)*

ชี่อผู้สิอบบัญชี้ นาย์ชีวาลา เท้ย์นประเสิริฐกิจ  บริษััท ด้้ลอย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำากัด้  

คื่าสิอบบัญชี้ 1,975,000 บาท

• ค่่าบริการอ่น (Non-Audit fee) 

ผู้สิอบบัญชี้ บริษััท ด้้ลอย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำากัด้

หมาย์เหตุ่: *  เริ�มปฏิิบัต่ิงานเม่อวันท้� 1 มกราคืม 2564

  ** เริ�มปฏิิบัต่ิงานเม่อวันท้� 15 มกราคืม 2564

ค่่าต่รวจสอบและสอบทุานรายการดำารงเงินกองทุุน

ต่ามระดับค่วามเส่�ยง

ค่่าสอบทุานมูลค่่าของบริษััทุทุ่�ค่ำานวณต่ามวิธ่ค่ณิต่ศาสต่ร์

ปัระกันภัย (Embedded value)

รวมค่่าต่อบแทุนของงานบริการอ่น

500,000

-

500,000

1,070,000

1,000,000

2,070,000

ส่วนทุ่�จ่ายไปัในระหุ้ว่างปัีบัญชื่่

ปัระเภทุของงานบริการอ่น

(Non-Audit Service)

ค่่าต่อบแทุนของงานบริการอ่น

ส่วนทุ่�จะต่้องจ่ายในอนาค่ต่

 คื่าต่อบแทนจากการสิอบบัญชี้ของบริษััท บ้แอลเอ อินชีัวรันสิ์ โบรกเกอร์ จำากัด้ ซึ�งเป็นบริษััทย์่อย์ ในประเทศไทย์ ต่รวจสิอบโด้ย์นาย์ชีวาลา เท้ย์น

ประเสิริฐกิจ ผู้สิอบบัญชี้รับอนุญาต่เลขทะเบ้ย์น  4301 จากบริษััท ด้้ลอย์ท์ ทู้ชี โธิมัทสิุ ไชีย์ย์ศ สิอบบัญชี้ จำากัด้ คื่าสิอบบัญชี้ต่่อปี 50,000 บาท 

ค่่าต่อบแทุนผู้สอบบัญชื่่ (บริษััทุย่อย)
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รายั่งานผู้ลการดำาเนินงานสู่ำาค่่ญด้านการกำาก่บด่แลกิจการ8

8.1 สู่รุปผู้ลการปฏิิบ่ติ่หน้าท่ี่�ข้องกรรมั่การในรอบปีท่ี่�ผู้�านมั่า

 ใน 1 ปีท้�ผ่านมาคืณะกรรมการบริษััทม้การประชีุม รวม 8 คืรั�ง เพ่อกำาหนด้กลย์ุทธิ์และทิศทางการประกอบธิุรกิจ แผนงานและงบประมาณ รวมถืึง

ต่ิด้ต่ามผลการด้ำาเนินงานท้�เกิด้ขึ�นจริงเปร้ย์บเท้ย์บกับแผนธิุรกิจและปฏิิบัต่ิหน้าท้�ท้�จำาเป็นต่ามท้�กำาหนด้ไว้ในข้อบังคืับ เพ่อให้แน่ใจว่าบริษััทม้การจัด้การ

อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ บรรลุเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ไว้ ม้การบริหารงานท้�ม้คืวามโปร่งใสิ เป็นไปต่ามหลักธิรรมาภัิบาลท้�ด้้ รวมถืึงม้ระบบการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง

ท้�เหมาะสิมอย์ู่ภัาย์ใต่้กรอบกฎหมาย์และนโย์บาย์ท้�ได้้รับจากท้�ประชีุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ด้้วย์คืวามซ่อสิัต่ย์์สิุจริต่ ระมัด้ระวังคืำานึงถืึงผลประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของ

บริษััท และม้คืวามรับผิด้ชีอบต่่อผู้ถืือหุ้นและต่่อผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ทุกฝ่าย์ นอกจากนั�นย์ังจัด้ให้ม้การประชีุมระหว่างกรรมการอิสิระโด้ย์ไม่ม้กรรมการผู้ม้สิ่วน

ได้้เสิ้ย์และผู้บริหารเข้าร่วมด้้วย์อ้ก 1 คืรั�ง

การสรรหุ้าค่ณะกรรมการ

การสิรรหากรรมการอิสิระ

 ในการแต่่งต่ั�งกรรมการอิสิระ คืณะกรรมการบริษััทจะเป็นผู้พิจารณาคืัด้เลือกกรรมการท้�ม้คืวามเป็นอิสิระต่ามนิย์ามของบริษััท เพ่อให้สิอด้คืล้องกับ

หลักการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ของต่ลาด้หลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ และข้อกำาหนด้ของคืณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุน

การสิรรหากรรมการ

 คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาค่ืาต่อบแทนทำาหนา้ท้�พจิารณาสิรรหาบุคืคืลท้�เหมาะสิม โด้ย์พิจารณาจากกรรมการเดิ้มท้�คืรบวาระ หรือผูท้รงคุืณวฒุิ

ภัาย์นอก รวมถืงึพจิารณาจากราย์ชีอ่ท้�มผู้น้ำาเสินอต่ามหลกัเกณฑิก์ารเปดิ้โอกาสิใหผู้ถื้ือหุน้เสินอชีอ่กรรมการ ทั�งน้� โด้ย์พจิารณาคืวามเหมาะสิมของคืวาม

รู้ ประสิบการณ์ คืวามสิามารถืเฉพาะด้้านท้�เป็นประโย์ชีน์กบับรษิััท และสิามารถือุทิศเวลาให้กบังานของบริษััทอย์่างเพ้ย์งพอ เพ่อให้คืณะกรรมการบริษััท

ม้องคื์ประกอบท้�เหมาะสิมสิอด้คืล้องกับนโย์บาย์และเป้าหมาย์ทางธิุรกิจของบริษััท

การสิรรหาผู้บริหารระด้ับสิูง

บริษััทได้้มอบหมาย์ให้ม้คืณะผู้ด้ำาเนินการในการสิรรหาผู้บริหารต่ามลำาด้ับ ด้ังน้�

1. คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน เป็นผู้พิจารณาสิรรหาผู้บริหารในต่ำาแหน่งกรรมการผู้จัด้การใหญ่และรองผู้จัด้การใหญ่ เพ่อเสินอให้

คืณะกรรมการพิจารณา  

2. กรรมการผูจั้ด้การใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสิรรหาผูบ้ริหารในต่ำาแหน่งผูบ้ริหารสิาย์/ระด้บัผูช่้ีวย์ผูจั้ด้การใหญ่ เพ่อเสินอให้คืณะกรรมการพจิารณา โด้ย์ผา่น

คืวามเห็นชีอบจากคืณะกรรมการบริหาร

3. กรรมการผู้จัด้การใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสิรรหาผู้บริหารในต่ำาแหน่งผู้บริหารฝ่าย์/ระด้ับผู้อำานวย์การ เพ่อเสินอให้คืณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา

 โด้ย์การสิรรหาจะพิจารณาบคุืลากรทั�งจากภัาย์ในและภัาย์นอกองค์ืกร ซึ�งจะเป็นผูท้้�มค้ืวามรู้ คืวามสิามารถื ประสิบการณ์  มคุ้ืณธิรรมและจรยิ์ธิรรม 

ต่ลอด้จนมค้ืวามเป็นมอือาชีพ้ท้�เหมาะสิมมาด้ำารงต่ำาแหน่ง เพ่อปฏิบิตั่หิน้าท้�และด้ำาเนนิกจิการงานของบรษัิัทให้บรรลเุป้าหมาย์และวตั่ถืปุระสิงค์ืท้�กำาหนด้ไว้

การพื้ัฒนากรรมการ และการปัฐมนิเทุศ

การพัฒนากรรมการ

 บริษััทสินับสินุนให้กรรมการแต่่ละท่านและเข้ารับการอบรม เพ่อเพิ�มพูนคืวามรู้ในด้้านต่่างๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับการปฏิิบัต่ิหน้าท้� ในฐานะกรรมการ และ/

หรือกรรมการชีุด้ย์่อย์อย์่างต่่อเน่อง นอกจากน้�ย์ังได้้เชีิญผู้ทรงคืุณวุฒิ ผู้ซึ�งม้คืวามรู้และประสิบการณ์ในสิาขาต่่างๆ มาบรรย์าย์และแลกเปล้�ย์นคืวามคืิด้

เห็นกับคืณะกรรมการเป็นประจำาทุกปี

 ปัจจุบันม้กรรมการบริษััทท้�ผ่านการอบรมในหลักสิูต่รท้�เก้�ย์วข้องกับบทบาทหน้าท้�ของกรรมการ ซึ�งจัด้โด้ย์สิมาคืมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษััทไทย์ 

(IOD) จำานวน 12 ท่าน จากกรรมการทั�งหมด้ 15 ท่าน

8.1.1 การสรรหุ้า พื้ัฒนา และปัระเมินผลการปัฏิิบัต่ิหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการ

ปัระเมินผลการปัฏิิบัต่ิหุ้น้าทุ่�ของค่ณะกรรมการ

 เพอ่ใหเ้ป็นไปต่ามหลกัการกำากบักจิการท้�ด้ ้คืณะกรรมการบริษััทได้ก้ำาหนด้ใหม้ก้ารจัด้ทำาแบบประเมินผลการปฏิบิตั่งิานต่นเองของคืณะกรรมการ และ

คืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ทุกชีุด้ ปีละ 1 คืรั�ง ทั�งในรูปแบบของการประเมินราย์บุคืคืล โด้ย์กรรมการแต่่ละท่านเป็นผู้ประเมินต่นเอง และการประเมินผลการ

ปฏิบัิต่งิานของคืณะกรรมการและคืณะกรรมการชุีด้ย์อ่ย์ และแต่ล่ะชุีด้ในภัาพรวมโด้ย์ประธิานกรรมการ และประธิานคืณะกรรมการชุีด้ย์อ่ย์แต่ล่ะชุีด้เปน็

ผู้ประเมินราย์คืณะ โด้ย์ได้้นำาเสินอผลการประเมินต่่อคืณะกรรมการ และคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์เพ่อปรับปรุงการด้ำาเนินงานในปีต่่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 คืณะกรรมการบรษัิัทกำาหนด้ใหม้ก้ารปฐมนิเทศกรรมการใหมเ่มอ่ได้ร้บัการแต่ง่ต่ั�งเขา้ด้ำารงต่ำาแหนง่เปน็คืรั�งแรก เพอ่สิร้างคืวามรู้คืวามเขา้ใจในธุิรกจิ 

และการด้ำาเนินการด้้านต่่างๆ เพ่อเต่ร้ย์มคืวามพร้อมในการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของกรรมการ อาทิ การกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ บทบาทหน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบ กฎ

ระเบ้ย์บข้อบังคืับต่่างๆ แผนงานและกลยุ์ทธิ์ ภัาวะคืู่แข่งขันและอุต่สิาหกรรม และนวัต่กรรมการใหม่ๆ ของบริษััท เป็นต่้น ทั�งน้� ในปี 2563 บริษััทได้้

สิรรหากรรมการเข้าใหม่และจัด้ให้ม้การปฐมนิเทศจำานวน 1 คืน คืือ คืุณวราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์ 



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563126

8.1.2 การเข้าร่วมปัระชืุ่มและการจ่ายค่่าต่อบแทุนค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชืุ่ดย่อย

การเข้าร่วมปัระชืุ่มในปัี 2563 (ค่รั�ง)

ค่ณะกรรมการ

กำากับดูแล

กิจการทุ่�ด่

(3 ค่รั�ง)

ค่ณะ

ปัระเมินผล

การปัฏิิบัติ่งาน

(2 ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

อิสระ

(1ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

บริษััทุ

(8 ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

บริหุ้าร

(17 ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

ลงทุุน

(12 ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

ต่รวจสอบ

(5 ค่รั�ง)

ค่ณะ

กรรมการ

บริหุ้ารค่วาม

เส่�ยง

(4 ค่รั�ง)

ค่ณะกรรมการ

สรรหุ้าและ

พิื้จารณาค่่า

ต่อบแทุน

(4 ค่รั�ง)

ด้ร. ศริ ิ การเจริญด้้ 8/8 1/12/24/412/12

นาย์สินุทร  อรณุานนท์ชียั์ 8/8 1/12/25/5

นางคืมคืาย์  ธิสูิรานนท์ 8/8 1/12/23/34/417/17

นาย์ประพนัธ์ิ  อศัวอาร้ 8/8 1/14/45/5

นาย์โชีน โสิภัณพนชิี 8/8 3/410/12**17/17

นางสิาวติ่ร้  รมย์ะรูป 8/8 11/1217/17

นาย์คืาซยุ์กู ิไซโกะ**** 5/8**** 2/4****

นาย์ย์อูชิี ิฮอนด้้า 8/8 3/34/417/17

นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนชิี 8/8 4/410/12*****

นาย์เวทศิ อศัวมงัคืละ 8/8

นางสิาววราวรรณ เวชีชีสัิสิถ์ื****** 4/8 3/5

ม.ล.จริเศรษัฐ ศุขสิวสัิด้ิ� 8/8 4/42/1217/17

8/8 0/3***นางประไพวรรณ  ลิมทรง

8/8นาย์โคืจ ิอชิีบิะ

หมาย์เหตุ่ :

*นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการ และกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน เม่อวันท้� 14 สิิงหาคืม 2563

**นาย์โชีน โสิภัณพนิชี ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง เม่อวันท้� 26 กุมภัาพันธิ์ 2563

***นางประไพวรรณ ลิมทรง ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการกำากับดู้แลกิจการท้�ด้้ เม่อวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

****นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการ และกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน เม่อวันท้� 13 พฤษัภัาคืม 2563

*****นางสิาวชีลลด้า โสิภัณพนิชี ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการลงทุน เม่อวันท้� 26 กุมภัาพันธิ์ 2563

******นางสิาววราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์ ได้้รับเลือกต่ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการต่รวจสิอบ เม่อวันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

นาย์ชียั์ โสิภัณพนชิี* 3/8* 1/4*
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หมาย์เหตุ่ :

*นาย์พนัสิ ธิ้รวณิชีย์์กุล ลาออกเม่อวันท้� 10 สิิงหาคืม 2563

**ร.ศ.ด้ำารงคื์ ทว้แสิงสิกุลไทย์ หมด้วาระ วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

***นาย์มิโนรุ คืิมูระ ลาออกเม่อวันท้� 13 พฤษัภัาคืม 2563

****นาย์คืาซุย์ูกิ ไซโกะ เข้าด้ำารงต่ำาแหน่ง วันท้� 13 พฤษัภัาคืม 2563

*****นางสิาววราวรรณ เวชีชีสิัสิถื์ เข้าด้ำารงต่ำาแหน่ง วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563

******นาย์ชีัย์ โสิภัณพนิชี เข้าด้ำารงต่ำาแหน่ง วันท้� 14 สิิงหาคืม 2563

ค่่าต่อบแทุนกรรมการ ปัี 2563

ค่่าเบ่�ยปัระชืุ่ม

รวม
ลำาดับ

ทุ่�
รายชื่่อ

ค่่าบำาเหุ้น็จ

ค่ณะกรรมการ

บริษััทุ

ค่ณะกรรม

การบริษััทุ

ค่ณะกรรมการ

บริหุ้าร

ค่ณะกรรมการ

ลงทุุน

ค่ณะกรรมการ

ต่รวจสอบ

ค่ณะกรรมการ

บริหุ้ารค่วาม

เส่�ยง

ค่ณะกรรมการ

สรรหุ้าและ

พื้ิจารณาค่่า

ต่อบแทุน

ค่ณะกรรมการ

กำากับดูแล

กิจการทุ่�ด่

ค่ณะกรรมการ

ปัระเมินผล

การปัฏิิบัต่ิ

งาน

ค่ณะกรรมการ

อิสระ

3,054,268

1,527,898

3,014,268

1,499,108

515,159

841,529

1,984,713

526,369

355,159

595,159

526,369

280,000

280,000

160,000

15,160,000

894,268

687,898

894,268

619,108

275,159

481,529

584,713

206,369

275,159

275,159

206,369

-

-

-

5,400,000รวมทัุ�งสิ�น

640,000

320,000

320,000

320,000

160,000

160,000

320,000

320,000

40,000

320,000

320,000

200,000

160,000

120,000

3,720,000

1,280,000

640,000

1,920,000

960,000

440,000

1,400,000

400,000

200,000

80,000

120,000

800,000

160,000

320,000

480,000

320,000

80,000

40,000

80,000

40,000

560,000

240,000

80,000

320,000

160,000

80,000

80,000

320,000

80,000

40,000

40,000

40,000

40,000

240,000

ด้ร. ศริิ

การเจริญด้้

1

นาย์สินุทร

อรณุานนท์ชียั์

2

นางคืมคืาย์

ธิสูิรานนท์

3

นาย์ประพนัธ์ิ

อศัวอาร้

4

นาย์พนสัิ

ธิร้วณชิีย์์กลุ*

5

รศ. ด้ำารงค์ื

ทว้แสิงสิกุลไทย์**

6

นางสิาวติ่ร้

รมย์ะรปู

7

นางประไพวรรณ

ลมิทรง 

8

นาย์มโินรุ 

คืมิรุะ***

9

นาย์โคืจิ 

อชิีบิะ

10

นาย์เวทศิ

อศัวมงัคืละ

11

นาย์คืาซยุ์กูิ

ไซโกะ****

12

นางสิาววราวรรณ 

เวชีชีสัิสิถ์ื*****

13

นาย์ชียั์

โสิภัณพนชิี******

14

การจ่ายค่่าต่อบแทุนค่ณะกรรมการ

หลักเกณฑิ์คื่าต่อบแทนกรรมการ

 คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน จะพิจารณาคื่าต่อบแทนกรรมการจากคืวามรู้คืวามสิามารถืคืวามเหมาะสิมกับภัาระหน้าท้�และคืวาม

รับผิด้ชีอบของกรรมการ รวมถืึงการขย์าย์ต่ัวทางธิุรกิจ ผลการด้ำาเนินงาน และการเต่ิบโต่ทางผลกำาไรของบริษััท ต่ลอด้จนพิจารณาเปร้ย์บเท้ย์บกับการ

จ่าย์คื่าต่อบแทนกรรมการของบริษััทชีั�นนำาในต่ลาด้หลักทรัพย์์ฯ และในกลุ่มอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกัน นำาเสินอคืณะกรรมการพิจารณาให้คืวามเห็นชีอบ และ

เสินอขออนุมัต่ิต่่อท้�ประชีุมผู้ถืือหุ้นต่ามข้อบังคืับของบริษััท

คื่าต่อบแทนกรรมการ

 ค่ืาต่อบแทนกรรมการประกอบด้้วย์เบ้�ย์ประชุีมและค่ืาบำาเหน็จ โด้ย์คืำานึงถึืงคืวามเหมาะสิมกับภัาระหน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบสิามารถืเท้ย์บเค้ืย์งได้้กับ

บริษััทชัี�นนำาและกลุม่ธุิรกจิเด้ย้์วกนั ซึ�งท้�ประชีมุสิามญัผูถื้ือหุ้น ประจำาป ี2563 เมอ่วันท้� 10 กรกฎาคืม 2563 มม้ติ่อนุมัติ่คืา่ต่อบแทนคืณะกรรมการภัาย์ใน

วงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท โด้ย์ม้คื่าต่อบแทนกรรมการท้�เกิด้ขึ�นจริงในระหว่างปี 2563 จำานวน 15.16 ล้านบาท สิรุปได้้ด้ังน้�
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คื่าต่อบแทนผู้บริหารท้�เป็นต่ัวเงิน

 ในปี 2563 คื่าต่อบแทนของผู้บริหาร จำานวน 10 คืน ประกอบด้้วย์ เงินเด้ือน โบนัสิ ประกันสิังคืม และกองทุนสิำารองเล้�ย์งช้ีพ เป็นเงินรวม

75,991,929 บาท เท้ย์บกับปี 2562 คื่าต่อบแทนของผู้บริหาร จำานวน 9 คืน ประกอบด้้วย์ เงินเด้ือน โบนัสิ ประกันสิังคืม และกองทุนสิำารองเล้�ย์งชี้พ

เป็นเงินรวม 65,940,787 บาท และปี 2561 คื่าต่อบแทนของผู้บริหาร จำานวน 8 คืน ประกอบด้้วย์ เงินเด้ือน โบนัสิ ประกันสิังคืม และกองทุนสิำารอง

เล้�ย์งชี้พเป็นเงิน 68,424,393.25 บาท

คื่าต่อบแทนอ่น

 ไม่ม้คื่าต่อบแทนอ่น นอกเหนือจากสิวัสิด้ิการพนักงานทั�วไป

8.1.3 การกำากับดูแลบริษััทุย่อย

 คืณะกรรมการได้้มอบหมาย์ให้คืณะกรรมการบริหารทำาหน้าท้�กำากับดู้แลการลงทุนประกอบธิุรกิจอ่นของบริษััท ซึ�งรวมถึืงบริษััทย์่อย์ให้เป็นไปต่าม

นโย์บาย์การประกอบธิุรกิจอ่น นโย์บาย์บริหารคืวามเสิ้�ย์งรวม และข้อกำาหนด้ของกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข้อง 

 บริษััทได้้ม้การสิ่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการ เพ่อกำากับดู้แลการด้ำาเนินงานของบริษััทย์่อย์ โด้ย์ม้หน้าท้�ด้ำาเนินการเพ่อประโย์ชีน์ท้�ด้้ท้�สิุด้ของบริษััท

ย์่อย์ และด้ำาเนินธิุรกิจต่ามนโย์บาย์บริษััท ทั�งน้� บริษััทได้้กำาหนด้แนวทางให้บุคืคืลท้�บริษััททำาการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษััทย่์อย์นั�นถืือ

ปฏิิบัต่ิ โด้ย์ม้ฝ่าย์ต่รวจสิอบประเมินการคืวบคืุมภัาย์ใน และสิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงานประเมินการปฏิิบัต่ิต่ามกฎระเบ้ย์บ คืำาสิั�ง กฎหมาย์ ของบริษััทย์่อย์ 

ซึ�งจะต่้องเป็นไปในทิศทางเด้้ย์วกับบริษััท

8.1.4 การต่ิดต่ามใหุ้้ม่การปัฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและแนวปัฏิิบัต่ิในการกำากับดูแลกิจการ

 บริษััทม้การจัด้ทำาคืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลขององคื์กร เพ่อใชี้สิำาหรับสิ่อสิารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้กระทำาการแทนบริษััท และ

บรษัิัทย์อ่ย์ ได้ศึ้กษัาทำาคืวามเขา้ใจในขอ้พงึปฏิบัิต่ทิ้�ด้โ้ด้ย์บริษััทมุง่หวงัใหท้กุคืนในบริษััทรบัทราบ และธิำารงไวซึ้�งมาต่รฐานจรรย์าบรรณสิงูสิดุ้ในการด้ำาเนนิ

การใด้ๆ กับทุกภัาคืสิ่วน ซึ�งราย์ละเอ้ย์ด้ในคืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลขององคื์กรน้� ม้ทั�งหมด้ 11 ข้อ โด้ย์ม้เนื�อหาท้�เป็นประเด้็นสิำาคืัญได้้แก่

 ค่วามขัดแย้งทุางผลปัระโยชื่น์ บริษััทได้้กำาหนด้ข้อพึงปฏิิบัต่ิเพ่อป้องกันการขัด้แย์้งทางผลประโย์ชีน์ท้�ให้ทุกคืนต่้องปฏิิบัต่ิหน้าท้�ด้้วย์คืวามถืูกต่้อง

โด้ย์คืำานึงถืึงประโย์ชีน์ของบริษััทเป็นสิำาคืัญ ไม่แสิวงหาผลประโย์ชีน์สิ่วนต่นท้�ขัด้แย์้งกับผลประโย์ชีน์ของบริษััทและหล้กเล้�ย์งการกระทำาใด้ๆ ท้�อาจก่อ

ให้เกิด้คืวามขัด้แย์้งกับผลประโย์ชีน์ของบริษััท รวมถืึงด้้านการปฏิิบัต่ิต่่อข้อมูล ระบบเทคืโนโลย์้สิารสินเทศ และทรัพย์์สิินอ่นๆ

 การรกัษัาข้อมลู การใชื่ข้อ้มูลภายใน และการซ้�อขายหุ้ลกัทุรพัื้ย ์ซึ�งบรษัิัทมก้ารจดั้ทำาระเบ้ย์บปฏิบิตั่ ิเร่องการใชีข้อ้มลูภัาย์ในและการซื�อขาย์หลกั

ทรพัย์ ์และด้ำาเนนิการแจ้งผา่นชีอ่งทางจด้หมาย์อิเลก็ทรอนกิสิใ์หท้กุคืนในบริษััทได้รั้บทราบเป็นประจำาทกุปีภัาย์ในเดื้อนธินัวาคืม ซึ�งมร้าย์ละเอย้์ด้สิำาหรบั

ชี่วงเวลาในการห้ามกระทำาการซื�อ ขาย์ โอน รับโอนหลักทรัพย์์ของบริษััท เพ่อเป็นการปฏิิบัต่ิต่่อผู้ถืือหุ้นทุกคืนอย์่างโปร่งใสิ และเป็นธิรรมต่ามหลกัการ

กำากบักจิการท้�ด้ ้อก้ทั�งบรษัิัทย์งัมมุ้ง่มั�นท้�จะด้ำาเนนิธิรุกจิภัาย์ให้หลกัการของกฎหมาย์ และให้คืวามสิำาคืญัเร่องคืวามโปร่งใสิ ซ่อสิตั่ย์์สิจุรติ่ เป็นธิรรม สิามารถื

ต่รวจสิอบได้้

 นโยบายต่่อต่้านการทุุจริต่ค่อร์รัปัชื่ัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถืือปฏิิบัต่ิอย์่างเคืร่งคืรัด้ ห้ามการใชี้อำานาจหน้าท้�ไม่ว่าโด้ย์ทางต่รงหรือ

ทางอ้อมแสิวงหาผลประโย์ชีน์อันไม่ชีอบด้้วย์กฎหมาย์ บริษััทได้้ออกแนวปฏิิบัต่ิในการต่่อต้่านการทุจริต่คือร์รัปชีัน ซึ�งคืรอบคืลุมถืึงเร่อง การช่ีวย์เหลือ

ทางการเมืองการบริจาคืเพ่อการกุศล การให้เงินสินับสินุน คื่าของขวัญ คื่ารับรอง และคื่าใชี้จ่าย์อ่นๆ คื่าอำานวย์คืวามสิะด้วก และการจ้างพนักงานรัฐ 

อก้ทั�งบริษััทยั์งออกระเบย้์บปฏิบัิติ่ เร่องการรับหรือการให้ของขวัญหรือผลประโย์ชีน์อน่ใด้ และส่ิอสิารให้ผูริ้หาร และพนักงานทุกระดั้บ ในบริษััทได้ยึ้์ด้ถืือ

และปฏิิบัต่ิ นอกจากน้�ในทุกๆ ปี บริษััทจะด้ำาเนินสิ่อสิารสิ่อสิารให้คืู่คื้า พันธิมิต่ร และหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข้อง ผ่านชี่องทางจด้หมาย์อิเล็กทรอนิกสิ์ เพ่อขอ

คืวามร่วมมืองด้เว้นการให้ของขวัญหรือของกำานัลทุกประเภัทแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษััท เพ่อทราบและย์อมรับในเจต่นารมณ์ของบริษััทเร่อง

การต่่อต่้านการทุจริต่คือร์รัปชีัน ทั�งน้�บริษััทได้้รับการรับรองเป็นสิมาชีิกแนวร่วมต่่อต่้านคือร์รัปชีันของภัาคืเอกชีนไทย์ (Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption: CAC) ต่ั�งแต่่ปี 2557 และเพ่อเป็นการอำานวย์คืวามสิะด้วกให้ผู้ท้�ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์สิามารถืต่ิด้ต่่อ หรือร้องเร้ย์นในเร่องท้�อาจ

ทำาใหเ้กดิ้คืวามเส้ิย์หาย์ต่อ่บรษัิัท บรษัิัทได้ใ้หข้อ้มลูการต่ดิ้ต่อ่ท้�เปดิ้เผย์ไวใ้นคืูม่อืจรรย์าบรรณฉบบัน้� โด้ย์สิามารถืรอ้งเร้ย์นได้ท้ั�งผา่นชีอ่งทางการโทรศพัท์ 

ต่ลอด้จนถืึงการสิ่งจด้หมาย์อิเล็กทรอนิกสิ์มาท้�ฝ่าย์ต่รวจสิอบ สิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงาน และประธิานกรรมการต่รวจสิอบ

 การแจ้งเบาะแสหุ้ร้อข้อร้องเร่ยน แย์กออกมาเพ่อคืวามชีัด้เจน และคืวามเป็นธิรรมให้แก่ผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ทุกฝ่าย์ ในปี 2563 บริษััทได้้รับราย์งาน

เบาะแสิหรอืขอ้รอ้งเร้ย์น 2 ราย์การ อย์า่งไรกต็่ามจากผลการต่รวจสิอบพบวา่ไม่เก้�ย์วข้องกบัการทจุรติ่หรอืละเมดิ้นโย์บาย์กำากบัด้แูลกจิการท้�ด้ข้องบริษััท

 เพ่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้้ม้สิ่วนร่วมในการรับทราบถืึงจรรย์าบรรณทั�ง 11 ข้อน้� บริษััทได้้จัด้สิ่งคืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลของ

องคื์กรผ่านช่ีองทางจด้หมาย์อิเล็กทรอนิกสิ์ให้ทุกคืนได้้ทบทวนภัาย์ในเดื้อนมกราคืมเป็นประจำาทุกๆ ปี ซึ�งในท้�ผ่านมา พนักงานทุกคืนได้้ม้การทบทวน

คืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลขององคื์กรคืรบถ้ืวนทุกคืน และบริษััทได้้เปิด้เผย์คืู่มือจรรย์าบรรณสิำาหรับบุคืคืลขององคื์กรบนหน้าเว็บไซต่์ของบริษััท

https://www.bangkoklife.com/source/ เพ่อให้ผู้ท้�สินใจสิามารถืเข้ามาศึกษัาได้้ทุกเม่อ

หลักเกณฑิ์คื่าต่อบแทนผู้บริหาร

 คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาคื่าต่อบแทน จะพิจารณาคื่าต่อบแทนผู้บริหารระด้ับสิูงเท้ย์บเท่ารองผู้จัด้การใหญ่ หรือท้�สิูงกว่า ซึ�งประกอบด้้วย์

เงินเด้ือน และโบนัสิประจำาปี โด้ย์พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงาน  การเปร้ย์บเท้ย์บการจ่าย์คื่าต่อบแทนผู้บริหารระด้ับสิูงในกลุ่มอุต่สิาหกรรม

เด้้ย์วกัน และเพ้ย์งพอท้�จะจูงใจให้สิามารถืปฏิิบัต่ิหน้าท้�ให้บรรลุต่ามเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ รวมถืึงสิอด้คืล้องกับแนวทางการเต่ิบโต่ของผลกำาไร ต่ลอด้จน

มูลคื่าธิุรกิจของบริษััท
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8.2 รายั่งานผู้ลการปฏิิบ่ติ่หน้าท่ี่�ข้องค่ณะกรรมั่การต่รวจสู่อบในรอบปีท่ี่�ผู้�านมั่า

8.3 ผู้ลการปฏิิบ่ติ่หน้าท่ี่�ข้องค่ณะกรรมั่การชุุดยั่�อยั่

ดู้ข้อมูลเพิ�มเต่ิมในแบบราย์งานประจำาปี หน้า 16-18

- ค่ณะกรรมการบริหุ้าร

 ในระหว่างปี 2563 คืณะกรรมการบริหารม้การประชีุมรวม 17 คืรั�ง เพ่อพิจารณากลย์ุทธิ์ แผนการด้ำาเนินงาน งบประมาณ รวมถืึงกำากับและต่ิด้ต่าม

ผลการด้ำาเนินงานของบริษััทในด้้านต่่างๆ การพิจารณาอนุมัต่ิธิุรกรรมท้�ม้คืวามสิำาคืัญต่ามอำานาจหน้าท้�ท้�ได้้รับมอบหมาย์จากคืณะกรรมการ นอกจากน้�ย์ัง

ชี่วย์พิจารณากลั�นกรองเร่องต่่างๆ ท้�ม้คืวามสิำาคืัญต่่อกลย์ุทธิ์การด้ำาเนินงาน การจัด้สิรรงบประมาณ และทรัพย์ากรต่่างๆ เพ่อนำาเสินอต่่อคืณะกรรมการ

บริษััทเพ่อพิจารณาอนุมัต่ิ

- ค่ณะกรรมการบริหุ้ารค่วามเส่�ยง

 ดู้ข้อมูลเพิ�มเต่ิมในแบบราย์งานประจำาปี หน้า 20-21

- ค่ณะกรรมการสรรหุ้าและพื้ิจารณาค่่าต่อบแทุน

 ในระหว่างปี 2563 คืณะกรรมการสิรรหาและพจิารณาค่ืาต่อบแทนได้ม้ก้ารประชีมุรวม 4 คืรั�ง เพอ่ปฏิบัิติ่หนา้ท้�ต่ามกฎบัต่รและขอบเขต่อำานาจหน้าท้�

ต่ามท้�ได้้รับมอบหมาย์จากคืณะกรรมการบริษััท สิรุปได้้ด้ังน้� 

1. การสิรรหากรรมการบริษััท เพ่อทด้แทนกรรมการท้�คืรบวาระ และกรรมการท้�ลาออกระหว่างปี คืณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาค่ืาต่อบแทนได้้

พิจารณาบุคืคืลท้�ม้คืุณสิมบัต่ิเหมาะสิมต่ามหลักเกณฑิ์ท้�กำาหนด้และสิอด้คืล้องกับข้อกำาหนด้ของทางการ ม้คืุณธิรรมและจริย์ธิรรม สิามารถือุทิศเวลาให้

กับงานของบริษััทอย่์างเพ้ย์งพอ เพ่อให้คืณะกรรมการม้องคื์ประกอบท้�เหมาะสิมกับลักษัณะธิุรกิจ ม้องคื์คืวามรู้และประสิบการณ์จากหลาย์สิาขาอาช้ีพ 

โด้ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งคืวามรู้ด้้านบัญชี้ การเงิน การลงทุน และการประกันชี้วิต่ เพ่อสิามารถืให้คืวามเห็นในประเด้็นท้�เก้�ย์วข้องในการด้ำาเนินธิุรกิจได้้อย์่าง

เหมาะสิม เป็นประโย์ชีน์แก่ผู้ม้สิ่วนได้้สิ่วนเสิ้ย์ 

2. การกำาหนด้คื่าต่อบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัด้การใหญ่และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหาร รวมถืึงรองผู้จัด้การใหญ่และประธิานเจ้าหน้าท้�บริหารฝ่าย์การ

เงิน โด้ย์พิจารณาคื่าต่อบแทนสิวัสิด้ิการให้อย์ู่ในระด้ับท้�สิะท้อนภัาระหน้าท้�คืวามรับผิด้ชีอบและผลการปฏิบิัต่ิงาน สิามารถืเท้ย์บเคื้ย์งได้้กับบริษััทชัี�นนำา

ท้�จด้ทะเบ้ย์นในต่ลาด้หลักทรัพย์์ รวมถึืงบริษััทในอุต่สิาหกรรมเด้้ย์วกัน เพ้ย์งพอท้�จะจูงใจให้กรรมการ และผู้บริหารระดั้บสิูงของบริษััท สิามารถืปฏิิบัต่ิ

หน้าท้�ให้บรรลุเป้าหมาย์ท้�คืณะกรรมการกำาหนด้ สิร้างผลประโย์ชีน์ระย์ะย์าวท้�เหมาะสิมแก่ผู้ถืือหุ้น 

3. จัด้ให้ม้การประเมินผลการปฏิิบัต่ิหน้าท้�ของคืณะกรรมการและคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ในรอบปี ทั�งการประเมินเป็นราย์คืณะโด้ย์รวม และการประเมิน

ของกรรมการเป็นราย์บุคืคืล และนำาเสินอผลสิรุป เพ่อให้คืณะกรรมการ รวมถืึงคืณะกรรมการชีุด้ย์่อย์ใชี้ประโย์ชีน์ในการพัฒนาการปฏิิบัต่ิหน้าท้�

- ค่ณะกรรมการลงทุุน

 ในระหว่างปี 2563 คืณะกรรมการลงทุนมก้ารประชุีมรวม 12 คืรั�ง ได้ม้ก้ารกำาหนด้นโย์บาย์และแนวทางการลงทุน อนุมตั่นิโย์บาย์และแผนงาน กำากับ

การด้ำาเนินงานและต่ิด้ต่ามผลการลงทุน และกำากับการประกอบธุิรกิจอ่นของบริษััท ให้เป็นไปต่ามกรอบนโย์บาย์การบริหารคืวามเส้ิ�ย์งและกระบวนการ

บริหารคืวามเส้ิ�ย์งท้�เกิด้จากการลงทุนของบริษััท โด้ย์พิจารณาปัจจัย์สิำาคืัญต่่างๆ ทั�งในและต่่างประเทศท้�อาจส่ิงผลกระทบต่่อการลงทุน รวมทั�งกำาหนด้

และปรับเปล้�ย์นกลย์ทุธิก์ารลงทุน เพ่อใหส้ิอด้คืลอ้งและเหมาะสิมกับภัาวะต่ลาด้ท้�เปล้�ย์นแปลงไป นอกจากน้�คืณะกรรมการลงทุนได้ม้ก้ารพิจารณาอนมุตั่ิ

การลงทุน และ/หรือให้คืวามเห็นชีอบ ในแนวนโย์บาย์ท้�ม้คืวามสิำาคืัญต่่อกลย์ุทธิ์ขององคื์กรทิศทางการด้ำาเนินธิุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ และ

การจัด้สิรรทรัพย์ากรก่อนนำาเสินอให้คืณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัต่ิ 

 ทั�งน้� คืณะกรรมการลงทุนได้้ม้การต่ิด้ต่าม กำากับ และคืวบคืุมดู้แลการปฏิิบัต่ิงาน เพ่อให้บรรลุเป้าหมาย์ของแผนงาน และเป็นไปต่ามกรอบนโย์บาย์

ท้�ได้้รับการอนุมัต่ิจากคืณะกรรมการบริษััท

- ค่ณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทุ่�ด่

 ดู้ข้อมูลเพิ�มเต่ิมในแบบราย์งานประจำาปี หน้า 22-23

- ค่ณะกรรมการปัระเมินผลการปัฏิิบัต่ิงาน

 ในระหว่างปี 2563 คืณะกรรมการประเมินผลการปฏิิบัต่ิงานได้้จัด้ให้ม้การประชีุม 2 คืรั�ง เพ่อประเมินผลการปฏิิบัต่ิงานของกรรมการผู้จัด้การใหญ่ 

และรองประธิานกรรมการบริหาร (คุืณโชีน โสิภัณพนิชี) รวมถึืงการส่ิอสิารผลการประเมินและข้อเสินอแนะ เพ่อพฒันาศกัย์ภัาพการปฏิบัิติ่งานในอนาคืต่



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563130

การค่วบคุ่มั่ภายั่ในและรายั่การระหว�างก่น9
9.1 ค่วามั่เห็นข้องค่ณะกรรมั่การต่�อการค่วบคุ่มั่ภายั่ใน

 การคืวบคืุมภัาย์ใน ซึ�งเป็นกลไกสิำาคืัญต่่อการป้องกัน บริหารจัด้การคืวามเสิ้�ย์งหรือคืวามเสิ้ย์หาย์ต่่างๆ ท้�อาจเกิด้ขึ�นกับบริษััทและผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ จึง

จดั้ใหม้ร้ะบบการคืวบคืมุภัาย์ในท้�รดั้กมุเหมาะสิมและมป้ระสิิทธิิภัาพ เพอ่ใหเ้กิด้คืวามมั�นใจอย์า่งสิมเหต่สุิมผลวา่การด้ำาเนนิงานของบรษัิัท สิามารถืบรรลุ

วัต่ถืุประสิงคื์

 คืณะกรรมการบริษััทและคืณะกรรมการต่รวจสิอบได้้สิอบทานคืวามเพ้ย์งพอของระบบการคืวบคืุมภัาย์ใน ซึ�งประย์ุกต่์ใชี้ต่ามกรอบแนวการคืวบคุืม

ภัาย์ในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ�งประกอบด้้วย์ 5 องคื์ประกอบ ด้ังน้�

1. สภาพื้แวดล้อมของการค่วบคุ่ม

 คืณะกรรมการบริษััท กรงุเทพประกนัช้ีวิต่ จำากัด้ (มหาชีน) ใหค้ืวามสิำาคืญัถึืงการมส้ิภัาพแวด้ลอ้มของการคืวบคุืมภัาย์ในท้�ด้ ้ได้ร่้วมกับฝ่าย์บริหารทกุ

ระดั้บสิร้างบรรย์ากาศในระดั้บสิงู (Tone at the Top) ภัาย์ในบริษััทและบริษััทย่์อย์ ท้�แสิด้งถึืงการให้คืวามสิำาคืญัของคุืณคืา่คืวามซ่อต่รงและจริย์ธิรรมใน

การประกอบธิุรกิจประกันชี้วิต่ ย์ึด้หลักการให้บริการอย์่างเป็นธิรรม (Fair Market Conduct) ม้โคืรงสิร้างองคื์กรท้�เอื�ออำานวย์ให้ระบบการคืวบคืุมภัาย์ใน

ด้ำาเนินไปได้้ต่ามท้�มุ่งหวังอย์่างชีัด้เจน และเป็นรูปธิรรม ม้นโย์บาย์และวิธิ้การปฏิิบัต่ิด้้านบุคืลากรท้�ชีัด้เจน ให้คืวามสิำาคืัญกับการพัฒนาพนักงาน ต่ามคื่า

นยิ์มขององคืก์รในเรอ่ง “การพฒันาต่น” ท้�ย์ดึ้หลักวา่บุคืคืลจะต่อ้งมก้ารเร้ย์นรู้อย่์างสิมำ�าเสิมอ การประเมนิผลการปฏิบัิติ่งาน พจิารณาจากต่วัชี้�วัด้ผลการ

ด้ำาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถืึงม้แผนและกระบวนการสิรรหาผู้สิืบทอด้ต่ำาแหน่งท้�สิำาคืัญ (Succession Plan)

2. การปัระเมินค่วามเส่�ยง

 บริษััทม้นโย์บาย์บริหารคืวามเส้ิ�ย์งท้�จัด้ทำาเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัร อนุมัติ่โด้ย์คืณะกรรมการบริษััท และแต่่งต่ั�งคืณะกรรมการบริหารคืวามเส้ิ�ย์งเพ่อ

พจิารณากลั�นกรอง กำาหนด้กรอบและขอบเขต่การบรหิารคืวามเสิ้�ย์ง มก้ารสิอ่สิารนโย์บาย์ใหท้ราบทั�วทั�งองคืก์ร มค้ืูม่อืการบรหิารคืวามเสิ้�ย์ง เปน็แนวทาง

ในการปฏิิบัต่ิงาน รวมทั�งกำาหนด้ให้พนักงานม้การอบรมและสิอบวัด้คืวามรู้ เพ่อให้เข้าใจถืึงคืวามเสิ้�ย์งท้�เก้�ย์วข้องภัาย์ในบริษััท ม้การกำาหนด้ระด้ับคืวาม

เส้ิ�ย์งท้�ย์อมรับได้้ต่ามแนวทางมาต่รฐานสิากล ERM (Enterprise Risk Management) และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริษััทย์ังกำาหนด้

วิธิ้การด้ำาเนินการ เพ่อต่อบสินองต่่อเหตุ่การณ์ไม่คืาด้คืิด้ จนถืึงอุบัต่ิภััย์ร้าย์แรงเพ่อไม่ให้การปฏิิบัต่ิงานหย์ุด้ชีะงักต่ิด้ต่่อกันเป็นเวลานาน (Disruption) 

โด้ย์บริษััทได้้รับการรับรองต่ามมาต่รฐานระบบการบริหารจัด้การคืวามต่่อเน่องทางธิุรกิจ ISO 22301 Business Continuity Management System 

(BCMS) นอกจากนั�น บริษััทม้กระบวนการประเมินโอกาสิท้�จะเกิด้ทุจริต่เพ่อให้ม้การจัด้การต่่อการทำาทุจริต่คืรอบคืลุมทุกรูปแบบทั�งภัาย์ในและภัาย์นอก

องคื์กร รวมทั�งการต่่อต่้านการทุจริต่คือร์รัปชีัน และด้้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)

3. กิจกรรมการค่วบคุ่ม

 บริษััทม้นโย์บาย์การคืวบคืุมภัาย์ในซึ�งเปิด้เผย์ไว้ในเว็บไซต่์ (Website) และระบบเคืรือข่าย์ภัาย์ในองคื์กร (Smart Home) ในกิจกรรมทางการเงิน

และกิจกรรมหลัก อันได้้แก่ การพัฒนาผลิต่ภััณฑ์ิประกันภััย์ การกำาหนด้เบ้�ย์ประกันภััย์ การเสินอขาย์ การเก็บเบ้�ย์ประกันภััย์ การพิจารณารับประกัน

ภััย์ การจัด้การค่ืาสิินไหมทด้แทนและผลประโย์ชีน์ต่ามกรมธิรรม์ประกันภััย์ การประกันภััย์ต่่อ การลงทุนประกอบธุิรกิจอ่น การบริหารสิินทรัพย์์และหน้�

สิิน และการใชี้บริการจากบุคืคืลภัาย์นอกของบริษััทประกันภััย์ กำาหนด้ให้ม้กระบวนการคืวบคืุมภัาย์ในท้�ชีัด้เจน เชี่อมโย์งอย์่างม้ประสิิทธิิภัาพเพ้ย์งพอ

เหมาะสิมสิอด้คืล้องกับระด้ับคืวามเสิ้�ย์งท้�บริษััทย์อมรับได้้ ทั�งน้� บริษััทกำาหนด้มาต่รการท้�เก้�ย์วข้องกับการคืวบคืุมทั�วไปด้้านเทคืโนโลย์้ เพ่อให้มั�นใจว่า

ระบบเทคืโนโลย์้และสิารสินเทศของบริษััทพร้อมใชี้งานได้้ต่ลอด้เวลา ปลอด้ภััย์จากการเข้าถืึงของผู้ท้�ไม่เก้�ย์วข้อง และสินับสินุนการบรรลุวัต่ถืุประสิงคื์ 

ซึ�งทำาให้บรษิัทัได้้รบัการประกาศรบัรองระบบมาต่รฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรอ่ง การจัด้การคืวามมั�นคืงปลอด้ภััย์สิารสินเทศ (Information Security 

Management System (ISMS))

4. ข้อมูลสารสนเทุศและการส่อสาร

 บรษัิัทมร้ะบบสิารสินเทศและการส่ิอสิารข้อมูลเพ่อใช้ีในการตั่ด้สินิใจได้อ้ย่์างเพ้ย์งพอถูืกต่อ้งและทันเวลา จดั้ทำาหนงัสิอืนดั้ประชุีมหรอืเอกสิารประกอบ

การประชีุมท้�ระบุข้อมูลสิำาคืัญท้�จำาเป็นและเพ้ย์งพอต่่อการพิจารณาต่ัด้สิินใจก่อนการประชีุม บริษััทม้นโย์บาย์การเปิด้เผย์ข้อมูลของบริษััทและระเบ้ย์บ

ปฏิิบัต่ิเร่องการใช้ีข้อมูลภัาย์ใน และการซื�อขาย์หลักทรัพย์์ โด้ย์ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำาข้อมูลภัาย์ในไปใช้ีเพ่อประโย์ชีน์สิ่วนต่น รวม

ทั�งการซื�อขาย์หลักทรัพย์์ บริษััทม้ชี่องทางการสิ่อสิารพิเศษั (Whistle-blower Hotline) ให้บุคืคืลภัาย์ในหรือภัาย์นอกบริษััท แจ้งเร่องเก้�ย์วกับการฉ้อฉล

ทุจริต่ การกระทำาท้�ฝ่าฝ้นไม่ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย์ ระเบ้ย์บข้อบังคืับ หรือราย์งานทางการเงินไม่ถืูกต่้องผ่านฝ่าย์ต่รวจสิอบ หรือสิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงาน

และผ่านคืณะกรรมการต่รวจสิอบ ด้้วย์จด้หมาย์อิเล็กทรอนิกสิ์ (e-mail) หรือสิ่งไปรษัณ้ย์์ ต่ามท้�ปรากฏิในเว็บไซต่์ของบริษััท และย์ังม้ชี่องทางการร้อง

เร้ย์นแจ้งข้อบกพร่อง และปัญหาการด้ำาเนินงาน สิำาหรับผู้ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ผ่านทางเว็บไซต่์บริษััท หรือสิ่งไปรษัณ้ย์์มาท้�สิ่วนบริการลูกคื้า ทั�งน้�บริษััทม้หน่วย์

งานรบัเรอ่งรอ้งเร้ย์น (Complain Unit) และสิำานกักำากบัการปฏิบิติั่งาน เพอ่ประสิานงานกบัสิำานกังานคืณะกรรมการกำากบัและสิง่เสิรมิการประกอบธิรุกจิ

ประกันภััย์ (คืปภั.)

5. การต่ิดต่ามปัระเมินผล

 บริษััทม้การจัด้ทำาราย์งานการด้ำาเนินงานและพิจารณาเปร้ย์บเท้ย์บผลการด้ำาเนินงานกับเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ไว้ ม้การนำาเสินอให้คืณะกรรมการบริหาร

และคืณะกรรมการบริษััทเพ่อพิจารณาอย่์างสิมำ�าเสิมอ ทั�งน้�กระบวนการต่ิด้ต่ามของบริษััทเป็นไปต่ามมาต่รฐานทั�วไปท้�องคื์กรคืวรจะม้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ราย์งานสิิ�งผิด้ปกต่ิต่่อผู้บังคืับบัญชีา การสิอบทานของผู้รับมอบอำานาจ การสิอบทานจากสิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงาน การต่รวจสิอบและต่ิด้ต่ามจากผู้ต่รวจ

สิอบภัาย์ใน เพ่อใหม้ั�นใจได้ว่้าระบบการคืวบคุืมภัาย์ในของบริษััทย์งัด้ำาเนนิไปอย์า่งมป้ระสิิทธิิผล ทั�งน้�คืณะกรรมการต่รวจสิอบได้รั้บราย์งานผลการประเมิน
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 ในการประชีุมคืณะกรรมการบริษััทคืรั�งท้� 1/2564 เม่อวันท้� 24 กุมภัาพันธิ์ 2564 คืณะกรรมการบริษััทได้้ประเมินระบบการคืวบคืุมภัาย์ใน ประจำาปี 

2563 จากราย์งานผลการประเมินท้�ผ่านการสิอบทานจากคืณะกรรมการต่รวจสิอบแล้ว มค้ืวามเห็นว่าระบบการคืวบคุืมภัาย์ในมค้ืวามเพ้ย์งพอและเหมาะ

สิม โด้ย์บริษััทจัด้ให้ม้บุคืลากรอย์่างเพ้ย์งพอท้�จะด้ำาเนินการต่ามระบบได้้อย์่างม้ประสิิทธิิภัาพ สิามารถืป้องกันทรัพย์์สิินจากการนำาไปใช้ีโด้ย์มิชีอบ หรือ

โด้ย์ไม่ม้อำานาจ ต่ลอด้จนการทำาธิุรกรรมกับบุคืคืลท้�อาจม้คืวามขัด้แย์้งและบุคืคืลท้�เก้�ย์วโย์งได้้เป็นไปในลักษัณะเด้้ย์วกันกับการด้ำาเนินการกับธิุรกิจอ่น

ทั�วไป เพ่อมิให้เกิด้คืวามขัด้แย์้งทางผลประโย์ชีน์

การคืวบคุืมภัาย์ในและข้อเสินอแนะต่่างๆ ท้�ม้นัย์สิำาคืัญจากฝ่าย์ต่รวจสิอบและผู้สิอบบัญชี้เป็นประจำาทุกไต่รมาสิ รวมทั�งการปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑิ์และ

กฎหมาย์จากสิำานักกำากับการปฏิิบัต่ิงาน และการต่ิด้ต่ามประเมินผลการบริหารคืวามเสิ้�ย์ง การกำาหนด้สิัญญาณเต่ือนภััย์จากฝ่าย์บริหารคืวามเสิ้�ย์ง เพ่อ

ให้สิามารถืจัด้การคืวามเสิ้�ย์งได้้อย์่างม้ประสิิทธิิผล โด้ย์ราย์งานผลต่่อคืณะกรรมการบริหารคืวามเสิ้�ย์งเป็นประจำาทุกไต่รมาสิเชี่นเด้้ย์วกัน
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9.2 รายั่การระหว�างก่น

9.2.1 ลักษัณะของรายการระหุ้ว่างกัน

 บรษัิัทและบริษััทย่์อย์มบ้างราย์การธุิรกิจกบักจิการท้�เก้�ย์วข้องกนั ซึ�งเก้�ย์วข้องกนัโด้ย์การถืือหุ้น หรือการมผู้ถื้ือหุน้ และ/หรือมก้รรมการบางส่ิวนร่วมกัน 

พจิารณาคืวามสัิมพันธ์ิระหวา่งบุคืคืลหรือกิจการท้�เก้�ย์วขอ้งกนันั�น บริษััทคืำานงึถืงึเนื�อหาของคืวามสัิมพันธ์ิท้�แทจ้ริงมากกวา่ท้�เปน็ไปต่ามรูปแบบของกฎหมาย์ 

หรือสิัญญาท้�กำาหนด้ให้เป็นราย์การสิ่วนใหญ่ด้ังกล่าว เป็นไปต่ามเง่อนไขท้�เป็นปกต่ิของธิุรกิจและเป็นไปต่ามราคืาท้�คืิด้ในอัต่ราทั�วไป ซึ�งได้้ม้การเปิด้เผย์

ราย์การระหว่างกันไว้ในหมาย์เหตุ่ประกอบงบการเงินปี 2563 ข้อท้� 33 บริษััทขอแจ้งราย์ละเอ้ย์ด้ราย์การระหว่างกันท้�ม้นัย์สิำาคืัญเพิ�มเต่ิม ด้ังน้�

ต่ารางแสดงรายการกับกิจการทุ่�เก่�ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาค่ม 2563 ม่ดังน่�

กิจการทุ่�เก่�ยวข้อง /

ค่วามสัมพื้ันธ์กับ

บริษััทุ

1. บริษััท

ธินาคืารกรุงเทพ

จำากัด้ (มหาชีน) 

(“ธินาคืาร”) 

เป็นผู้ถืือหุ้นของบริษััท

ร้อย์ละ 7.61

กลุ่มโสิภัณพนิชี

ถืือหุ้นในบริษััทร้อย์ละ

28.70

2. บริษััท

กรงุเทพประกันภัยั์ จำากดั้ 

(มหาชีน)

(“กรุงเทพประกันภัยั์”)

เป็นผูถื้ือหุ้นของบรษัิัท

ร้อย์ละ 4.60 และม้

ผูถื้ือหุ้นบางส่ิวนร่วมกัน

- นาย์ชัีย์  โสิภัณพนชิี

1. บริษััทลงทนุในหุน้สิามัญของธินาคืาร

เพ่อการลงทุนสิทุธิ ิณ สิิ�นงวด้

2. บริษััทลงทนุในหุน้กู้ของธินาคืาร

เพ่อการลงทุนสิทุธิ ิณ สิิ�นงวด้

3. บริษััทมเ้งินฝากท้�ธินาคืาร ณ สิิ�นงวด้

4. บริษััทม้การต่กลงแต่่งต่ั�งธินาคืารเป็นนาย์

หน้าประกนัช้ีวิต่ต่ามสัิญญานาย์หน้าประกนัช้ีวิต่

โด้ย์จ่าย์ค่ืาต่อบแทนให้ธินาคืาร

5. บริษััทมก้ารใช้ีบรกิารธิรุกรรมทางการเงนิปกต่ิ

ผ่านทางธินาคืาร เช่ีน การรบัชีำาระเบ้�ย์ประกนั

ทางเคืาน์เต่อร์ธินาคืาร ทาง Internet Trading 

ทางบัต่รเคืรด้ิต่ของธินาคืาร การหักบัญชี้

เงินฝากอัต่โนมัต่ิ การเคืล้ย์ริ�งเชี็คื ม้การจ่าย์

ค่ืาธิรรมเนย้์มแก่ธินาคืารรวม

6. บริษััททำาสัิญญาซื�อขาย์ล่วงหน้าและอัต่รา

แลกเปล้�ย์นเงินต่ราต่่างประเทศม้มูลคื่าพันธิะ

สิญัญาสุิทธิ ิณ สิิ�นงวด้

7. บริษััทลงทนุในหุน้สิามัญของกรงุเทพ

ประกันภัยั์เพ่อการลงทุนสิทุธิ ิณ สิิ�นงวด้ 

    นอกจากน้�ย์งัม้ธิรุกรรมอื�นๆ ร่วมกันซึ�งเป็น

ปกต่ิทางการคื้าของธิุรกจิและและเป็นราคืาใน

อตั่ราทั�วไป เช่ีน การทำาประกันช้ีวิต่กลุ่ม การทำา

ประกันภัยั์อาคืารและสิิ�งปลกูสิร้าง และบริษัทั 

บแ้อลเอ อนิชัีวรันส์ิ โบรกเกอร์ จำากัด้ ซึ�งเป็น

บริษััทย์่อย์ของบริษััท ทำาสิัญญาเป็นนาย์หน้า

ประกันวินาศภััย์กับกรุงเทพประกันภัยั์ เป็นต้่น

2,366,310,100

5,869,411,717 

   

1,187,103,307

1,251,458,025

163,026,873

58,215,082

738,833,760      

2,027,061,000

4,628,354,628

    

3,185,295,178

954,221,037

175,238,742

96,268,192

679,838,500

- เป็นการลงทุนของบริษััทซึ�งเป็น

ปกต่ทิางการค้ืาของธิรุกจิประกนัช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรัพย์์ฯ

- เป็นการลงทุนของบริษััทซึ�งเป็นการ

ค้ืาปกต่ิของธิุรกิจประกันชี้วิต่ และ

เป็นราคืาในอตั่ราทั�วไป

- เป็นราย์การค้ืาปกติ่ และเป็นอัต่รา

เด้ย้์วกันกับท้�คิืด้กับลูกค้ืาทั�วไป

- เป็นไปภัาย์ใต้่สิญัญาข้อต่กลงคืวาม

ร่วมมอืโคืรงการช่ีองทางการจำาหน่าย์ 

Bancassurance

- เป็นราย์การค้ืาปกติ่ และเป็นอัต่รา

เด้ย้์วกันกับท้�คิืด้กับลูกค้ืาทั�วไป

- เป็นการทำาสิญัญาแลกเปล้�ย์นเงนิ

ต่ราต่่างประเทศและอัต่ราด้อกเบ้�ย์

ล่วงหน้าเพ่อป้องกันคืวามเส้ิ�ย์ง

จากการผันผวนของอัต่ราด้อกเบ้�ย์

และอตั่ราแลกเปล้�ย์นของเงินลงทนุ

ในต่่างประเทศซึ�งเป็นไปต่ามปกต่ิ

ทางการค้ืาของธิรุกิจประกันชีว้ติ่

เป็นการลงทนุของบรษัิัทซึ�งเป็นปกต่ิ

ทางการค้ืาของธุิรกิจประกันช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรพัย์์ฯ

ลักษัณะรายการ
สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.62

สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.63

เหุ้ตุ่ผลและค่วาม

จำาเปั็นของการทุำา

รายการ

สิถืาบันการเงิน

ประกันภัยั์

ปัระเภทุกิจการ
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กิจการทุ่�เก่�ยวข้อง /

ค่วามสัมพื้ันธ์กับ

บริษััทุ

3. บริษััท สิรชีัย์วิวัฒน์ 

จำากัด้ (“สิรชีัย์วิวัฒน์”)

ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วนเป็น

กรรมการ

- คืุณชีัย์ โสิภัณพนิชี

4.บริษััท

โรงพย์าบาลบำารุงราษัฎร์ 

จำากัด้(มหาชีน)  

(“บำารุงราษัฎร์”)

ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วร่วมกัน

- กลุ่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น

ในบริษััทร้อย์ละ 28.70

6. บริษััท

นาราย์ณ์ร่วมพิพัฒน์ 

จำากัด้                    

(“นาราย์ณ์ร่วมพิพัฒน์”)

ถืือหุ้นโด้ย์บุคืคืล

ท้�เก้�ย์วข้องกับผู้ถืือหุ้น

ราย์ใหญ่ของบริษััท

- กลุ่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น

บริษััทร้อย์ละ 28.70

7. บริษััท

อาคืารกรุงเทพธิุรกิจ 

(1987) จำากัด้

(“อาคืารกรุงเทพธิุรกิจ”)

ม้ผู้ถืือหุ้นบางสิ่วร่วมกัน

- กลุ่มโสิภัณพนิชีถืือหุ้น

บริษััทร้อย์ละ 28.70

8. บริษััท

ทริสิ คือร์ปอเรชีั�น จำากัด้ 

(“ทริสิ”)

ม้กรรมการบางสิ่วน

ร่วมกัน

-นาย์ศิริ การเจริญด้้

5. บริษััท นำ�าต่าลราชีบุร้ 

จำากัด้ (“นำ�าต่าลราชีบุร้”)

มก้รรมการบางส่ิวนร่วมกัน

- นาย์สิุนทร 

อรุณานนท์ชีัย์

พฒันา

อสัิงหาริมทรพัย์์

การแพทย์์

พฒันา

อสัิงหาริมทรพัย์์

ให้เช่ีาทรัพย์์สินิ

ธิรุกจิบรกิาร

อตุ่สิาหกรรม

151,185,132

1,164,096,000

455,000,000

46,697,714

6,260,299

5,972,570

7,308,795

เป็นปกต่ิทางการค้ืาและคืิด้อัต่รา

ด้อกเบ้�ย์ในหลกัการเด้ย้์วกนักบัลกูค้ืา

ทั�วไป

- เป็นการลงทุนของบริษััทซึ�งเป็น

ปกต่ทิางการค้ืาของธิรุกจิประกนัช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรพัย์์ฯ

- เป็นการลงทุนของบริษััทซึ�งเป็นการ

ค้ืาปกต่ิของธิุรกิจประกันชี้วิต่ และ

เป็นราคืาในอตั่ราทั�วไป

เป็นการเช่ีาพื�นท้�ต่ามสิัญญาเช่ีา

ล่วงหน้า อาย์ ุ25 ปี ระหว่างปี 2538-

2563

เป็นการเช่ีาสิำาหรับสิาขาอโศก โด้ย์

อตั่ราค่ืาเช่ีาและค่ืาบริการเป็นอตั่รา

เด้ย้์วกับท้�คิืด้กับลูกค้ืาทั�วไป

เป็นการลงทนุของบรษัิัทซึ�งเป็นปกต่ิ

ทางการค้ืาของธิรุกจิประกนัช้ีวติ่และ

เป็นราคืาในอตั่ราทั�วไป

เป็นการเช่ีาสิำาหรับสิาขาสิล้ม  โด้ย์

อตั่ราค่ืาเช่ีาและค่ืาบริการเป็นอตั่รา

เด้ย้์วกับท้�คิืด้กับลูกค้ืาทั�วไป

ลักษัณะรายการ
สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.62

สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.63

เหุ้ตุ่ผลและค่วาม

จำาเปั็นของการทุำา

รายการ

ปัระเภทุกิจการ

8. บรษัิัทให้สินิเช่ีอโด้ย์มห้ลกัทรพัย์์จำานองเป็น

ประกันแก่สิรชัีย์ววิฒัน์โด้ย์มเ้งินให้กู้ย์มืคืงค้ืาง

9. บริษััทลงทนุในหุน้สิามญัของบำารุงราษัฎร์

เพ่อการลงทุนสิทุธิ ิณ สิิ�นงวด้

10. บริษััทลงทุนในหุ้นกู้ของบำารุงราษัฎร์สิุทธิิ 

ณ สิิ�นงวด้

      นอกจากน้�ย์งัมธุ้ิรกรรมอ่นๆ ร่วมกนัซึ�งเป็น

ปกติ่ทางการค้ืาของธิรุกจิและเป็นราคืาในอตั่รา

ทั�วไป เช่ีน การเร้ย์กค่ืาสิินไหมทด้แทนต่าม

ท้�ผู้เอาประกันของบริษััทมาใช้ีบริการจากทาง

บำารงุราษัฎร์  รวมถึืงการทำาประกันชีว้ติ่กลุม่กับ

ทางบรษัิัท เป็นต้่น

12. บรษัิัทมก้ารเช่ีาพื�นท้�อาคืารสิำานกังานใหญ่

จากนาราย์ณ์ร่วมพพิฒัน์ พื�นท้�รวม 11,766.24 

ต่ร.ม. มค่้ืาเช่ีาและค่ืาบริการรวมทั�งสิิ�น

 ทั�งน้� สัิญญาเช่ีาคืรบอาย์ใุนสิิ�นเด้อืนพ.ย์.

พ.ศ. 2563

13. บริษััทมก้ารเช่ีาพื�นท้�อาคืารบ.้บ.้ จากอาคืาร

กรงุเทพธิรุกจิ พื�นท้�รวม 1,674 ต่ร.ม. มค่้ืาเช่ีา

และค่ืาบรกิารรวมทั�งสิิ�น

 ทั�งน้� สิญัญาเช่ีาสิิ�นสิดุ้ในสิิ�นเด้อืนต่.คื. พ.ศ. 

2563 เนื�องจากปิด้สิำานกังานสิาขาอโศก

14. บริษััทลงทุนในหุ้นสิามัญของทริสิสุิทธิิ ณ 

สิิ�นงวด้

11. บริษััทมก้ารเช่ีาอาคืารเอสิ แอนด์้ เอ จาก

นำ�าต่าลราชีบรุพื้�นท้�สิำานกังาน 1,428.60 ต่ร.ม. 

มค่้ืาเช่ีาและค่ืาบริการรวม

       ทั�งน้� สัิญญาเช่ีาสิิ�นสิดุ้ในสิิ�นเด้อืนต่.คื.

พ.ศ. 2563 เน่องจากปิด้สิำานักงานสิาขาส้ิลม

72,995,765

84,545,150 

455,000,000     

59,620,169

9,122,398

1,000,000          

9,400,212
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กิจการทุ่�เก่�ยวข้อง /

ค่วามสัมพื้ันธ์กับ

บริษััทุ

ลักษัณะรายการ
สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.62

สำาหุ้รับปัีสิ�นสุด

31.ธ.ค่.63

เหุ้ตุ่ผลและค่วาม

จำาเปั็นของการทุำา

รายการ

พัฒนา

อสิงัหาริมทรัพย์์

ปิโต่รเคืม้

และเคืม้ภััณฑิ์

ให้เชี่าทรัพย์์สิิน

พาณิชีย์์

ประกันภััย์

จัด้การกองทุน

-

ปัระเภทุกิจการ

15. บริษััทลงทุนในหน่วย์ลงทุนของเฟรเซอร์สิ 

พร็อพเพอร์ต่้�สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

16. บริษััทลงทุนในหุ้นสิามัญของอินโด้รามา

เวนเจอร์สิสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

17. บริษััทลงทุนในหุ้นกู้ของอินโด้รามา

เวนเจอร์สิสิสิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

18. บริษััทใช้ีบรกิารเก็บรกัษัาเอกสิารกับอาเซ้ย์

คืลังสิินคื้าม้คื่าธิรรมเน้ย์มเก็บรักษัาเอกสิาร

19. บริษััทลงทนุในหนว่ย์ลงทนุของเทสิโกโ้ลต่สัิ

สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

      นอกจากน้�ย์งัมธุ้ิรกรรมอน่ๆ รว่มกนัซึ�งเปน็

ปกต่ิทางการคื้าของธิุรกจิและและเป็นราคืาใน

อัต่ราทั�วไป เช่ีน การใช้ีบริการรับฝากชีำาระ

คื่าเบ้�ย์ประกันภััย์กับเทสิโก้โลต่ัสิ และการซื�อ

บัต่รของขวัญกับทางเทสิโก้โลต่ัสิ  เป็นต่้น

20. บรษัิัทมก้ารทำาสัิญญาการประกนัชีว้ติ่ต่อ่กบั

ไทย์ร้ประกันชี้วิต่ โด้ย์ม้เบ้�ย์ประกันจ่าย์

21. บริษััทม้การลงทุนในหุ้นสิามัญของ

บลจ.บัวหลวง สิุทธิิ ณ สิิ�นงวด้

 นอกจากน้�ย์ังม้ธุิรกรรมอ่นๆ ร่วมกันซึ�ง

เป็นปกต่ิทางการคื้าของธิุรกิจและเป็นราคืาใน

อัต่ราทั�วไป เชี่น การทำาสิัญญาเป็นผู้สินับสินุน

ก า รข าย์หรื อ รั บ ซื� อ คืื นหน่ ว ย์ลงทุ นกั บ

บลจ.บัวหลวง และการว่าจ้าง บลจ.บัวหลวง 

บริหารจัด้การกองทุน เป็นต่้น

22. กรรมการและผู้บริหารซื�อกรมธิรรม์

ประกันชี้วิต่ท้�ออกโด้ย์บริษััท ม้เบ้�ย์ประกัน

ชี้วิต่รวม

9. บริษััท

เฟรเซอร์สิ พร็อพเพอร์ต่้�

(ประเทศไทย์) จำากัด้ 

(มหาชีน)

มผู้ถื้ือหุน้บางส่ิวนร่วมกัน

- กลุม่โสิภัณพนชิีถืือหุน้

บริษัทัร้อย์ละ 28.70

10. บริษััท

อนิโด้รามา เวนเจอร์สิ 

จำากดั้ (มหาชีน)

(“อนิโด้รามา เวนเจอร์สิ”)

มก้รรมการบางส่ิวนร่วมกัน

-  นาย์ศิร ิการเจริญด้้

11. บริษััท

อาเซ้ย์คืลงัสิินค้ืา จำากดั้

(“อาเซ้ย์คืลงัสิินค้ืา”)

ถืือหุน้โด้ย์ผูถื้ือหุ้น

ราย์ใหญ่ของบรษัิัท

- กลุม่โสิภัณพนชิีถืือหุน้

ในบรษัิัทร้อย์ละ 28.70

12. บริษััท เอก-ชัีย์ ด้สิิ

ทรบิวิชัี�น ซสิิเทม จำากดั้ 

(“เทสิโก้โลตั่สิ”)

มก้รรมการบางส่ิวน

ร่วมกนั

- นาย์สินุทร อรณุานนท์ชัีย์

13. บริษััท

ไทย์ร้ประกันชีว้ติ่ จำากดั้ 

(มหาชีน)

(“ไทย์ร้ประกันชีว้ติ่”)

มก้รรมการบางส่ิวร่วมกัน

- นางคืมคืาย์  ธิสูิรานนท์  

14. บริษััทหลกัทรพัย์์

จดั้การกองทนุรวม 

บวัหลวงจำากดั้ 

(“บลจ.บวัหลวง”)

มผู้ถื้ือหุน้และกรรมการ

บางส่ิวนร่วมกัน

- นาย์โชีน  โสิภัณพนิชี 

15. กรรมการบริษััท, 

กรรมการผูจั้ด้การใหญ่ 

และผูด้้ำารงต่ำาแหน่ง

ระดั้บบรหิาร 4 ราย์แรก

-

74,119,500

2,490,000,000

      

3,850,227

  2,695,956,720

530,236,134

10,000,000 

5,045,839

111,684,745

52,949,400

2,490,000,000

3,993,071

2,186,273,360

517,992,636

1,058,353,794

5,459,765

เป็นการลงทนุของบรษัิัทซึ�งเป็นปกต่ิ

ทางการค้ืาของธุิรกิจประกันช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรพัย์์ฯ

เป็นการลงทุนของบริษััทซึ�งเป็น

ปกต่ทิางการค้ืาของธุิรกจิประกันช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรพัย์์ฯ

เป็นค่ืาบริการรับฝากกล่องเอกสิาร 

ซึ�งเป็นอตั่ราค่ืาบรกิารเด้ย้์วกบัท้�คืดิ้

ให้กับลูกค้ืาทั�วไป

เป็นการลงทนุของบรษัิัทซึ�งเป็นปกต่ิ

ทางการค้ืาของธุิรกิจประกันช้ีวิต่ 

และเป็นการซื�อขาย์ผ่านต่ลาด้หลัก

ทรพัย์์ฯ

เป็นปกต่ิทางการค้ืาของการรับ

ประกันช้ีวิต่ต่่อ และเป็นราคืาใน

อตั่ราทั�วไป

เ ป็นการลง ทุน เ พ่อ ร่วม จัด้ต่ั� ง

บลจ.บัวหลวง ในราคืาต่ามมูลค่ืา

ท้�พาร์ และมก้ารปรับต่ามมูลค่ืาราคืา

ย์ตุ่ธิิรรมในปี 2563

เป็นปกต่ิทางการค้ืาของการรับ

ประกันชี้วิต่และเป็นราคืาในอัต่รา

ทั�วไป
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9.2.2 ค่วามจำาเปั็นและค่วามสมเหุ้ตุ่สมผลของรายการระหุ้ว่างกัน

 ราย์การระหว่างกันท้�เกิด้ขึ�นนั�น เพ่อชีว่ย์สินับสินนุการด้ำาเนนิงานของบริษััท เป็นการรักษัาและขย์าย์ฐานลูกคืา้ของบริษััท รวมทั�งชีว่ย์เสิริมสิรา้งธิรุกิจ

ของบรษัิัทให้มค้ืวามเจริญกา้วหน้าอย์า่งมั�นคืง ซึ�งได้ผ่้านการสิอบทานจากคืณะกรรมการต่รวจสิอบ เพ่อใหเ้ปน็ไปต่ามกฎหมาย์ ขอ้กำาหนด้ท้�เก้�ย์วข้อง และ

เปน็ไปด้ว้ย์คืวามเปน็ธิรรม เพอ่ผลประโย์ชีนข์องบรษัิัทเปน็สิำาคืญั เชีน่เด้ย้์วกบัท้�ทำากับบคุืคืลภัาย์นอกทั�วไปด้ว้ย์ราคืาท้�สิมเหต่สุิมผล รวมถึืงมก้ารเปดิ้เผย์

ข้อมูลอย์่างเพ้ย์งพอ ถืูกต่้องและคืรบถื้วน

9.2.3 ขั�นต่อนการอนุมัต่ิการทุำารายการระหุ้ว่างกัน

 บรษัิัทมร้ะบบการคืวบคุืมภัาย์ในหลาย์ระดั้บต่ามลกัษัณะของราย์การ มก้ารต่รวจสิอบการปฏิบัิต่งิานให้เปน็ไปต่ามกฎหมาย์ ระเบย้์บ และนโย์บาย์ในการ

ด้ำาเนนิธิรุกจิท้�บรษัิัทด้ำาเนนิการกบักจิการอน่ทั�วไป เพอ่มใิหเ้กดิ้คืวามขดั้แย์ง้ทางผลประโย์ชีนใ์นการทำาราย์การระหว่างกนั คืณะกรรมการบรษัิัทได้ก้ำาหนด้

นโย์บาย์เพ่อให้การพิจารณาอนุมัต่ิธิุรกรรมคืำานึงถืึงประโย์ชีน์สิูงสิุด้ของบริษััทเป็นสิำาคืัญ ถืือเสิมือนเป็นราย์การท้�กระทำากับบุคืคืลภัาย์นอก และกระทำา

โด้ย์ผู้ท้�ไม่ม้สิ่วนได้้เสิ้ย์ในธิุรกรรมนั�น ทั�งน้�ได้้อนุมัต่ิในหลักการให้ฝ่าย์จัด้การม้อำานาจเข้าทำาราย์การระหว่างกันท้�ม้เง่อนไขการคื้าทั�วไปได้้ ม้การกำาหนด้ขั�น

ต่อนและอำานาจอนุมัต่ิต่ามประเภัทและมูลคื่าของราย์การท้�เกิด้ขึ�น ซึ�งย์ึด้ถืือและปฏิิบัต่ิต่ามประกาศคืณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์์และต่ลาด้หลักทรัพย์์ 

ในเร่องการเปิด้เผย์และการปฏิิบัติ่การของบริษััทจด้ทะเบ้ย์นในราย์การท้�เก้�ย์วโย์งกันอย์่างเคืร่งคืรัด้ และม้คืณะกรรมการต่รวจสิอบพิจารณาทบทวนถืึง

คืวามเหมาะสิมและคืวามสิมเหตุ่สิมผลของราย์การ ม้ราย์งานสิรุปการทำาธิุรกรรมท้�เกิด้ขึ�น เพ่อราย์งานต่่อท้�ประชีุมคืณะกรรมการบริษััททุกไต่รมาสิ

9.2.4 นโยบายการทุำารายการระหุ้ว่างกันในอนาค่ต่

 การมร้าย์การกบักจิการท้�เก้�ย์วขอ้งกนัท้�บรษัิัทจะมต้่อ่ไปในอนาคืต่ เปน็ไปต่ามคืวามจำาเปน็ และคืวามสิมเหต่สุิมผลท้�ได้อ้ธิบิาย์ไวข้า้งต่น้ คืณะกรรมการ

ต่รวจสิอบจะมก้ารต่รวจสิอบราย์ละเอย้์ด้คืวามสิมเหตุ่สิมผลของราย์การ โด้ย์บริษััทจะปฏิบัิต่ติ่ามกฎหมาย์ว่าด้ว้ย์หลักทรัพย์ ์และข้อบงัคัืบ ประกาศ คืำาสัิ�ง 

หรือข้อกำาหนด้ของต่ลาด้หลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ สิำานักงานคืณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์ และต่ลาด้หลักทรัพย์์ท้�กำาหนด้ไว้เก้�ย์วกับเร่องด้ังกล่าว

 อย่์างไรกต็่าม บรษัิัทมุง่ด้ำาเนนิธิรุกจิด้้วย์คืวามชีดั้เจน โปร่งใสิ และยุ์ต่ธิิรรมต่่อลูกค้ืา คืูค้่ืา ผูถื้ือหุ้น ต่ลอด้จนรกัษัาผลประโย์ชีน์สูิงสิดุ้ของบริษััทเป็นสิำาคืญั
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ส่่วนท่ี่�

3

เรีียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) และบริษััทย่่อย่ ได้จำัดทำาข้�นตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงินและเป็นไปตาม 

รูปแบบงบการเงินที�กำาหนด ในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบธุุรกิจำประกันภััย่ (“คปภั”) เร่อง หลักเกณฑ์์ วิิธุีการ เง่อนไข  

ระย่ะเวิลาในการจัำดทำาและย่่นงบการเงิน และราย่งานเกี�ย่วิกับผลการดำาเนนิงาน ลงวัินที� 4 มนีาคม 2559 ซ้ึ่�งเริ�มมผีลใชีบ้งัคบัตั�งแตว่ินัที� 1 มกราคม 

2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษััทเป็นผู้รับผิดชีอบต่องบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) และบริษััทย่่อย่ รวิมทั�งข้อมูลส่ารส่นเทศ 

ทางการเงินที�ปรากฎในราย่งานประจำำาปี งบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการของบริษััท ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 ซึ่้�งจำัดทำาข้�น

เพ่อให้เกิดควิามมั�นใจำวิ่าได้แส่ดงฐานะทางการเงิน ได้มีการพิจำารณาเลือกใช้ีนโย่บาย่บัญชีีที�เหมาะส่ม ถืือปฎิบัติอย่่างส่มำ�าเส่มอ ใชี้ดุลย่พินิจำ 

อย่่างระมัดระวิัง และประมาณการที�ส่มเหตุส่มผล รวิมทั�งมีการเปิดเผย่ข้อมูลในหมาย่เหตุประกอบงบการเงินอย่่างเพีย่งพอ เพ่อให้ส่ามารถืส่ะท้อน

ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแส่เงินส่ดได้อย่่างถืูกต้อง โปร่งใส่ เป็นประโย่ชีน์ต่อผู้ถืือหุ้นและนักลงทุนทั�วิไป 

คณะกรรมการบริษััทได้ให้ควิามส่ำาคัญต่อหน้าที�และควิามรับผิดชีอบดูแลกิจำการบริษััทให้เป็นไปตามนโย่บาย่การกำากับดูแลกิจำการที�ดี  กำากับดูแลให้

บริษััทมีระบบควิบคุมภัาย่ในและการบริหารควิามเสี่�ย่งที�รัดกุมเพ่อให้ข้อมูลทางการเงินมีควิามถูืกต้อง ครบถื้วิน เชี่อถืือได้ และเพีย่งพอที�จำะดำารง

รักษัาไวิ้ซึ่้�งทรัพย่์ส่ิน อีกทั�งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจำริตหรือการดำาเนินการที�ผิดปกติอย่่างมีส่าระส่ำาคัญ รวิมทั�งมีการปฏิิบัติตามกฎหมาย่และกฎเกณฑ์์

ที�เกี�ย่วิข้อง ทั�งนี�ได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวิจำส่อบซ้ึ่�งประกอบด้วิย่กรรมการที�เป็นอิส่ระ  ทำาหน้าที�กำากับดูแลราย่งานทางการเงิน ประเมินระบบ 

การควิบคุมภัาย่ในและการตรวิจำส่อบภัาย่ในที�เพีย่งพอ ระบบการบริหารควิามเส่ี�ย่ง ตลอดจำนพิจำารณาการเปิดเผย่ราย่การข้อมูลราย่การระหวิ่างกัน

อย่่างครบถื้วิน เพีย่งพอและเหมาะส่ม ซึ่้�งได้แส่ดงไวิ้ในราย่งานประจำำาปีแล้วิ
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งบการเ งิน
รายงานความรับผิิดชอบของ

คณะกรรมการต่่อรายงานที่างการเงิน

คณะกรรมการบริษััทมีควิามเห็นวิ่าระบบการควิบคุมภัาย่ในโดย่รวิมของบริษััทและบริษััทย่่อย่ ส่ามารถืให้ควิามเชี่อมั�นได้ว่ิางบการเงินของบริษััท 

กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน)  และ บริษััทย่่อย่ ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 แส่ดงฐานะการเงินรวิมและฐานะการเงินเฉพาะกิจำการ ผลการ

ดำาเนินงานรวิมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจำการ และกระแส่เงินส่ดรวิมและกระแส่เงินส่ดเฉพาะกิจำการถืูกต้องในส่าระส่ำาคัญตามมาตรฐานการ

ราย่งานทางการเงิน รวิมทั�งผู้ส่อบบัญชีีรับอนุญาตจำากบริษััท ดีลอย่ท์ ทู้ชี โธุมัทสุ่ ไชีย่ย่ศ ส่อบบัญชีี จำำากัด ซึ่้�งตรวิจำส่อบและแส่ดงควิามเห็นไวิ้ใน

ราย่งานของผู้ส่อบบัญชีีซึ่้�งแส่ดงไวิ้ในราย่งานประจำำาปีนี�แล้วิ

	 ดร.	ศิิริ	การเจริญด่			 	ม.ล.จิรเศิรษฐ	ศุิขส่วัส่ดิ�

 ประธุานกรรมการ  กรรมการผู้จำัดการใหญ่และประธุานเจำ้าหน้าที�บริหาร
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เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรีรีมการี บรีิษััท่ กรี้งเท่พปรีะกันชีีวิิต จำำากัด (มหุ้าชีน)

ความเห็็น	

ข้าพเจำ้าได้ตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) และบริษััทย่่อย่ (“กลุ่มบริษััท”) และงบการเงินเฉพาะกิจำการของ

บริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) (“บริษััท”) ซึ่้�งประกอบด้วิย่งบแส่ดงฐานะการเงินรวิมและเฉพาะกิจำการ ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 

และงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นรวิมและเฉพาะกิจำการ งบแส่ดงการเปลี�ย่นแปลงในส่่วินของเจำ้าของรวิมและเฉพาะกิจำการ และ 

งบกระแส่เงินส่ดรวิมและเฉพาะกิจำการส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวัินเดีย่วิกันและหมาย่เหตุประกอบงบการเงินรวิมและเฉพาะกิจำการ รวิมถ้ืงส่รุปนโย่บาย่การ

บัญชีีที�ส่ำาคัญ

ข้าพเจำ้าเห็นวิ่า งบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการข้างต้นนี�แส่ดงฐานะการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) และ 

บริษััทย่่อย่ และของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และผลการดำาเนินงาน และกระแส่เงินส่ดส่ำาหรับ 

ปีส่ิ�นสุ่ดวิันเดีย่วิกันโดย่ถืูกต้องตามที�ควิรในส่าระส่ำาคัญตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน 

เกณฑ์์ในการแส่ดงความเห็็น	

ข้าพเจำ้าได้ปฏิิบัติงานตรวิจำส่อบตามมาตรฐานการส่อบบัญชีี ควิามรับผิดชีอบของข้าพเจำ้าได้กล่าวิไวิ้ในวิรรคควิามรับผิดชีอบของผู้ส่อบบัญชีี 

ต่อการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการในราย่งานของข้าพเจ้ำา ข้าพเจ้ำามีควิามเป็นอิส่ระจำากกลุ่มบริษััทตามข้อกำาหนดจำรรย่าบรรณ 

ของผู้ประกอบวิิชีาชีีพบัญชีีที�กำาหนดโดย่ส่ภัาวิิชีาชีีพบัญชีีในส่่วินที�เกี�ย่วิข้องกับการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการ  

และข้าพเจำ้าได้ปฏิิบัติตามควิามรับผิดชีอบด้านจำรรย่าบรรณอ่นๆ  ซึ่้�งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี� ข้าพเจำ้าเชี่อวิ่าหลักฐานการส่อบบัญชีีที�ข้าพเจำ้า 

ได้รับเพีย่งพอและเหมาะส่มเพ่อใชี้เป็นเกณฑ์์ในการแส่ดงควิามเห็นของข้าพเจำ้า

ข้อมูลและเห็ตุ่การณ์ท่ี่�เน้น

ขา้พเจำา้ขอใหส้่งัเกตหมาย่เหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2.7 กลุม่บรษัิัทไดน้ำาแนวิปฏิบิตัทิางการบญัชีี เรอ่ง เครอ่งมอืทางการเงนิ และการเปดิเผย่ขอ้มลู

ส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่ ซ้ึ่�งมีผลบังคับใชี้ส่ำาหรับรอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวิันที� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบัติ โดย่กลุ่มบริษััทเลือก 

ใชี้วิิธุีรับรู้ผลกระทบส่ะส่มย้่อนหลังจำากการปรับใชี้แนวิปฏิิบัติทางการบัญชีีดังกล่าวิเป็นราย่การปรับปรุงกำาไรส่ะส่มและองค์ประกอบอ่นของส่่วิน 

ของผู้ถืือหุ้นต้นงวิดของปีปัจำจำุบัน ทั�งนี� ข้าพเจำ้ามิได้แส่ดงควิามเห็นอย่่างมีเง่อนไขในเร่องดังกล่าวิ

เร่�องส่ำาคัญในการต่รวจส่อบ

เร่องส่ำาคัญในการตรวิจำส่อบคือเร่องต่างๆ ที�มีนัย่ส่ำาคัญที�สุ่ดตามดุลย่พินิจำเย่ี�ย่งผู้ประกอบวิิชีาชีีพของข้าพเจำ้าในการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจำการส่ำาหรับงวิดปัจำจำุบัน ข้าพเจำ้าได้นำาเร่องเหล่านี�มาพิจำารณาในบริบทของการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะ

กิจำการโดย่รวิมและในการแส่ดงควิามเห็นของข้าพเจำ้า ทั�งนี� ข้าพเจำ้าไม่ได้แส่ดงควิามเห็นแย่กต่างหากส่ำาหรับเร่องเหล่านี�
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รายงานของผู้ิส่อบบัญชีรับอนุญาต่

เร่�องส่ำาคัญในการต่รวจส่อบ วิธ่ีการต่รวจส่อบท่ี่�ส่ำาคัญ

ปรีะมาณการีหุ้นี�สินสำารีองสำาหุ้รีับสัญญาปรีะกันภััยรีะยะยาวิ

ณ วัินที� 31 ธัุนวิาคม 2563 กลุ่มบริษััทมีย่อดคงเหลือส่ำารองประกันภััย่

ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิจำำานวิน 282,407 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อย่ละ 96.16 ของหนี�ส่ินรวิม ซึ่้�งเป็นย่อดส่ำารองส่ะส่มตั�งแต่เริ�มทำา

ประกนัภััย่ถืง้วินัส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งานส่ำาหรบักรมธุรรม์ประกนัภััย่

ที�มีผลบังคับอยู่่ และคำานวิณตามแบบจำำาลองทางคณิตศาส่ตร์ 

ประกันภััย่โดย่อ้างอิงตามวิิธุีส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธิุชีำาระคงที�  

(Net Premium Valuation: NPV) ซึ่้�งเป็นวิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์

ประกันภััย่ที�ใชี้ส่มมติฐานคงที�ที�ไม่เปลี�ย่นแปลงตลอดอายุ่กรมธุรรม์ 

(Lock-in Assumption) โดย่บวิกเพิ�มด้วิย่ส่ำารองเพิ�มเติมส่ำาหรับ 

ควิามเส่ี�ย่งจำากการที�ส่มมติฐานที�ใชี้ในการคำานวิณแตกต่างไปจำาก

ประส่บการณ์ที�เกิดข้�นจำริงอีกร้อย่ละ 5 

วิิธีีการีตรีวิจำสอบท่ี�สำาคัญของข�าพเจำ�าปรีะกอบด�วิย

• การทำาควิามเข้าใจำเกี�ย่วิกับขั�นตอนการปฏิิบัติงานของการรับรู้ส่ำารอง

ประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิและการควิบคุมภัาย่ในที�

เกี�ย่วิข้อง

• การทดส่อบการออกแบบและการปฏิิบัติตามการควิบคุมภัาย่ในที� 

เกี�ย่วิขอ้งกบัการรบัรู้ส่ำารองประกนัภัยั่ส่ำาหรบัส่ญัญาประกนัภัยั่ระย่ะย่าวิ

• การตรวิจำส่อบเนื�อหาส่าระ ซึ่้�งประกอบด้วิย่

- ผู้เชีี�ย่วิชีาญของผู้ส่อบบัญชีีซึ่้�งเป็นนักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ได้ 

ประเมินข้อมูล ส่มมติฐานที�ส่ำาคัญ และแบบจำำาลองทางคณิตศาส่ตร์ 

ประกันภััย่ ตามวิิธุีส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิชีำาระคงที� (NPV) และ

ตามวิิธุีส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิม (Gross Premium 

Valuation: GPV) ซ้ึ่�งฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทใช้ีในการทดส่อบ 

ควิามเพีย่งพอของหนี�ส่ิน 

นอกจำากนี� กลุ่มบริษััททดส่อบควิามเพีย่งพอของหนี�ส่ินทุกวัินสิ่�นรอบ 

ระย่ะเวิลาราย่งาน หากหนี�สิ่นมีจำำานวินไม่เพีย่งพอบริษััทจำะรับรู้ส่่วินต่าง 

เป็นค่าใช้ีจ่ำาย่เพิ�มเติมใน งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 

วิิธีุการทดส่อบควิามเพีย่งพอของหนี�สิ่นคำานวิณตามแบบจำำาลองทาง

คณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ด้วิย่วิิธีุส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิม 

(Gross Premium Valuation: GPV) โดย่ใช้ีส่มมติฐานที�เป็นค่าประมาณ

การที�ดีที�สุ่ด (Best-estimate Assumption) ของภัาระผูกพันตามสั่ญญา

ประกันภััย่ ณ ขณะนั�น 

การเปลี�ย่นแปลงแบบจำำาลองทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ในการวัิดมูลค่า

ประมาณการส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิตามวิิธุี

การคำานวิณส่ำารองประกันภััย่ข้างต้นอาจำส่่งผลกระทบกับส่ำารองประกัน

ภััย่ส่ำาหรับสั่ญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิอย่่างมีส่าระส่ำาคัญ ดังนั�น เร่อง

ส่ำาคัญในการตรวิจำส่อบคือ การรับรู้ของประมาณการส่ำารองประกันภััย่

ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิเป็นไปตามมาตรฐานการราย่งาน

ทางการเงินหรือไม่

กลุ่มบริษััทได้เปิดเผย่นโย่บาย่การบัญชีี เร่อง ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ ราย่ละเอีย่ดส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญา

ประกันภััย่ระย่ะย่าวิและส่มมติฐานที�ส่ำาคัญที�ใช้ีในวัิดมูลค่าส่ำารองประกันภััย่

ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิไวิ้ในหมาย่เหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 4.14.1 ข้อ 21.1 และข้อ 21.5.1 ตามลำาดับ

- ทดส่อบขอ้มูลที�ใชีใ้นการประมาณการส่ำารองประกนัภัยั่ส่ำาหรบัส่ญัญา

ประกนัภัยั่ระย่ะย่าวิกบัแหลง่ที�มาของขอ้มลู ประเมนิควิามเหมาะส่ม

ของส่มมติฐาน แบบจำำาลองทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ และเปรีย่บเทีย่บ

ส่มมติฐานที�ฝ่่าย่บริหารของบริษััทใชี้กับแหล่งข้อมูลภัาพรวิมของ

ธุุรกิจำประกันชีีวิิต ในส่่วินของส่มมติฐานทางด้านการเงินมีการวิิเคราะห์ 

และเปรีย่บเทีย่บข้อส่มมติดังกล่าวิกับข้อมูลทางด้านการเงิน 

- ผูเ้ชีี�ย่วิชีาญของผูส้่อบบัญชีีซ้ึ่�งเปน็นักคณิตศาส่ตร์ประกนัภัยั่ทดส่อบ

แบบจำำาลองทางคณิตศาส่ตร์โดย่การทดส่อบการคำานวิณและประเมิน

วิิธุีการที�ใช้ีในการคำานวิณเพ่อการวิัดมูลค่าส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิว่ิาเป็นไปตามวิิธีุของคณิตศาส่ตร์ 

ประกนัภัยั่และเปน็ไปตามตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและ

ส่่งเส่ริมการประกอบรกิจำประกันภััย่ 

- วิิเคราะหแ์ละส่อบทานราย่การเคลอ่นไหวิของย่อดส่ำารองประกนัภัยั่

ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 

- วิิเคราะห์เปรยี่บเทยี่บขอ้มลูทางการเงินที�เกี�ย่วิข้องกับส่ำารองประกัน

ภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563140

ข้อมูลอ่�น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชีอบต่อข้อมูลอ่น ข้อมูลอ่นประกอบด้วิย่ข้อมูลซึ่้�งรวิมอยู่่ในราย่งานประจำำาปี แต่ไม่รวิมถ้ืงงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะ

กิจำการและราย่งานของผู้ส่อบบัญชีีที�อยู่่ในราย่งานนั�น ซึ่้�งคาดวิ่าจำะถืูกจำัดเตรีย่มให้ข้าพเจำ้าภัาย่หลังวิันที�ในราย่งานของผู้ส่อบบัญชีี

ควิามเห็นของข้าพเจำ้าต่องบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการไม่ครอบคลุมถ้ืงข้อมูลอ่นและข้าพเจำ้าไม่ได้แส่ดงควิามเห็นเกี�ย่วิกับข้อมูลอ่น 

ดังกล่าวิ

ควิามรับผิดชีอบของข้าพเจำ้าที�เกี�ย่วิเน่องกับการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการคือ การอ่านและพิจำารณาว่ิาข้อมูลอ่น 

มีควิามขัดแย่้งที�มีส่าระส่ำาคัญกับงบการเงินหรือกับควิามรู้ที�ได้รับจำากการตรวิจำส่อบของข้าพเจ้ำา หรือปรากฏิวิ่าข้อมูลอ่นมีการแส่ดงข้อมูลที�ขัดต่อ 

ข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญหรือไม่

เม่อข้าพเจำ้าได้อ่านราย่งานประจำำาปี หากข้าพเจำ้าส่รุปได้วิ่ามีการแส่ดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญ ข้าพเจำ้าต้องส่่อส่ารเร่องดังกล่าวิ

กับฝ่่าย่บริหารของบริษััทหรือผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแล เพ่อดำาเนินการแก้ไขให้เหมาะส่มต่อไป

ความรับผิิดชอบของผู้ิบริห็ารและผู้ิม่ห็น้าท่ี่�ในการกำากับดูแลต่่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารมหีนา้ที�รบัผดิชีอบในการจำดัทำาและนำาเส่นองบการเงนิรวิมและงบการเงนิเฉพาะกจิำการเหลา่นี�โดย่ถูืกตอ้งตามที�ควิรตามมาตรฐานการราย่งาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชีอบเกี�ย่วิกบัการควิบคมุภัาย่ใน ที�ผูบ้รหิารพจิำารณาวิา่จำำาเปน็เพอ่ใหส้่ามารถืจำดัทำางบการเงนิรวิมและงบการเงนิเฉพาะกจิำการ

ที�ปราศจำากการแส่ดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญไม่วิ่าจำะเกิดจำากการทุจำริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจำัดทำางบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการ ผู้บริหารรับผิดชีอบในการประเมินควิามส่ามารถืของกลุ่มบริษััทและบริษััทในการดำาเนินงาน

ต่อเน่อง การเปิดเผย่เร่องที�เกี�ย่วิกับการดำาเนินงานต่อเน่อง (ตามควิามเหมาะส่ม) และการใช้ีเกณฑ์์การบัญชีีส่ำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่อง 

เวิ้นแต่ผู้บริหารมีควิามตั�งใจำที�จำะเลิกกลุ่มบริษััทและบริษััท หรือหยุ่ดดำาเนินงานหรือไม่ส่ามารถืดำาเนินงานต่อเน่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลมีหน้าที�ในการกำากับดูแลกระบวินการในการจำัดทำาราย่งานทางการเงินของกลุ่มบริษััท

ความรับผิิดชอบของผู้ิส่อบบัญชีต่่อการต่รวจส่อบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวิจำส่อบของข้าพเจ้ำามีวิัตถุืประส่งค์เพ่อให้ได้ควิามเช่ีอมั�นอย่่างส่มเหตุส่มผลว่ิางบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการโดย่รวิมปราศจำาก

การแส่ดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญหรือไม่ ไม่ว่ิาจำะเกิดจำากการทุจำริตหรือข้อผิดพลาด และเส่นอราย่งานของผู้ส่อบบัญชีีซ้ึ่�ง 

รวิมควิามเห็นของข้าพเจำ้าอยู่่ด้วิย่ ควิามเชี่อมั�นอย่่างส่มเหตุส่มผลคือควิามเชี่อมั�นในระดับสู่งแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันวิ่าการปฏิิบัติงานตรวิจำส่อบ

ตามมาตรฐานการส่อบบัญชีีจำะส่ามารถืตรวิจำพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญ ที�มีอยู่่ได้เส่มอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอาจำเกิดจำาก

การทุจำริตหรือข้อผิดพลาดและถืือวิ่ามีส่าระส่ำาคัญเม่อคาดการณ์ได้อย่่างส่มเหตุส่มผลวิ่าราย่การที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงแต่ละราย่การหรือทุกราย่การ 

รวิมกัน จำะมีผลต่อการตัดส่ินใจำทางเศรษัฐกิจำของผู้ใชี้งบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการ จำากการใชี้งบการเงินเหล่านี�

ในการตรวิจำส่อบของขา้พเจำา้ตามมาตรฐานการส่อบบญัชีี ขา้พเจำา้ไดใ้ชีด้ลุย่พินจิำและการส่งัเกตและส่งส่ยั่เย่ี�ย่งผูป้ระกอบวิิชีาชีีพตลอดการตรวิจำส่อบ 

การปฏิิบัติงานของข้าพเจำ้ารวิมถื้ง 

• ระบุและประเมินควิามเสี่�ย่งจำากการแส่ดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นส่าระส่ำาคัญในงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการ ไม่ว่ิาจำะเกิดจำาก

การทุจำริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิิธุีการตรวิจำส่อบเพ่อตอบส่นองต่อควิามเสี่�ย่งเหล่านั�น และได้หลักฐานการส่อบบัญชีีที�

เพีย่งพอและเหมาะส่มเพอ่เป็นเกณฑ์์ในการแส่ดงควิามเห็นของขา้พเจำ้า ควิามเส่ี�ย่งที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จำจำรงิอันเป็นส่าระส่ำาคัญซึ่้�งเป็นผล

มาจำากการทุจำริตจำะสู่งกวิ่าควิามเส่ี�ย่งที�เกิดจำากข้อผิดพลาด เน่องจำากการทุจำริตอาจำเกี�ย่วิกับการส่มรู้ร่วิมคิด การปลอมแปลงเอกส่ารหลักฐาน การ

ตั�งใจำละเวิ้น การแส่ดงข้อมูล การแส่ดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จำจำริงหรือการแทรกแซึ่งการควิบคุมภัาย่ใน 

• ทำาควิามเข้าใจำในระบบการควิบคุมภัาย่ในที�เกี�ย่วิข้องกับการตรวิจำส่อบ เพ่อออกแบบวิิธีุการตรวิจำส่อบที�เหมาะส่มกับส่ถืานการณ์ แต่ไม่ใชี่เพ่อ

วิัตถืุประส่งค์ในการแส่ดงควิามเห็นต่อควิามมีประส่ิทธุิผลของการควิบคุมภัาย่ในของกลุ่มบริษััทและบริษััท

• ประเมนิควิามเหมาะส่มของนโย่บาย่การบญัชีีที�ผูบ้รหิารใชีแ้ละควิามส่มเหตสุ่มผลของประมาณการทางบญัชีีและการเปดิเผย่ขอ้มลูที�เกี�ย่วิขอ้งซึ่้�ง

จำัดทำาข้�นโดย่ผู้บริหาร 
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• ส่รุปเกี�ย่วิกับควิามเหมาะส่มของการใชี้เกณฑ์์การบัญชีีส่ำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่องของผู้บริหารและจำากหลักฐานการส่อบบัญชีีที�ได้รับ 

ส่รุปวิ่ามีควิามไม่แน่นอนที�มีส่าระส่ำาคัญที�เกี�ย่วิกับเหตุการณ์หรือส่ถืานการณ์ที�อาจำเป็นเหตุให้เกิดข้อส่งส่ัย่อย่่างมีนัย่ส่ำาคัญต่อควิามส่ามารถื 

ของกลุม่บริษััทและบริษััทในการดำาเนนิงานต่อเน่องหรือไม่ ถืา้ข้าพเจ้ำาได้ข้อส่รุปว่ิามคีวิามไมแ่นน่อนที�มสี่าระส่ำาคญั ขา้พเจ้ำาต้องกลา่วิไว้ิในราย่งาน 

ของผู้ส่อบบัญชีีของข้าพเจำ้าโดย่ให้ส่ังเกตถ้ืงการเปิดเผย่ข้อมูลที�เกี�ย่วิข้องในงบการเงิน หรือถ้ืาการเปิดเผย่ดังกล่าวิไม่เพีย่งพอ ควิามเห็น 

ของข้าพเจำ้าจำะเปลี�ย่นแปลงไป ข้อส่รุปของข้าพเจำ้าข้�นอยู่่กับหลักฐานการส่อบบัญชีีที�ได้รับจำนถ้ืงวิันที�ในราย่งานของผู้ส่อบบัญชีีของข้าพเจำ้า  

อย่่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือส่ถืานการณ์ในอนาคตอาจำเป็นเหตุให้กลุ่มบริษััทและบริษััทต้องหยุ่ด การดำาเนินงานต่อเน่อง

• ประเมินการนำาเส่นอ โครงส่ร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการโดย่รวิม รวิมถ้ืงการเปิดเผย่ข้อมลูว่ิางบการเงินรวิมและ

งบการเงินเฉพาะกิจำการแส่ดงราย่การและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทำาให้มีการนำาเส่นอข้อมูลโดย่ถืูกต้องตามที�ควิรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการส่อบบัญชีีที�เหมาะส่มอย่่างเพีย่งพอเกี�ย่วิกับข้อมูลทางการเงินของกิจำการภัาย่ในกลุ่มหรือกิจำกรรมทางธุุรกิจำภัาย่ในกลุ่มบริษััท 

เพ่อแส่ดงควิามเห็นต่องบการเงินรวิม ข้าพเจ้ำารับผิดชีอบต่อการกำาหนดแนวิทาง การควิบคุมดูแล และการปฏิิบัติงานตรวิจำส่อบกลุ่มบริษััท 

ข้าพเจำ้าเป็นผู้รับผิดชีอบแต่เพีย่งผู้เดีย่วิต่อควิามเห็นของข้าพเจำ้า 

• ข้าพเจำ้าได้ส่่อส่ารกับผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลในเร่องต่างๆ ที�ส่ำาคัญ ซ้ึ่�งรวิมถ้ืงขอบเขตและชี่วิงเวิลาของการตรวิจำส่อบตามที�ได้วิางแผนไวิ้  

ประเด็นที�มนียั่ส่ำาคญัที�พบจำากการตรวิจำส่อบรวิมถ้ืงข้อบกพรอ่งที�มนียั่ส่ำาคญัในระบบการควิบคมุภัาย่ในหากขา้พเจำา้ไดพ้บในระหวิา่งการตรวิจำส่อบ

ของข้าพเจำ้า 

ข้าพเจำ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลว่ิาข้าพเจำ้าได้ปฏิิบัติตามข้อกำาหนดจำรรย่าบรรณที�เกี�ย่วิข้องกับควิามเป็นอิส่ระและได้ส่่อส่ารกับ 

ผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลเกี�ย่วิกับควิามส่ัมพันธุ์ทั�งหมด ตลอดจำนเร่องอ่นซึ่้�งข้าพเจำ้าเช่ีอว่ิามีเหตุผลที�บุคคลภัาย่นอกอาจำพิจำารณาว่ิากระทบต่อ 

ควิามเป็นอิส่ระของข้าพเจำ้าและมาตรการที�ข้าพเจำ้าใชี้เพ่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจำ้าขาดควิามเป็นอิส่ระ

จำากเร่องที�ส่่อส่ารกับผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแล ข้าพเจำ้าได้พิจำารณาเร่องต่าง ๆ  ที�มีนัย่ส่ำาคัญมากที�สุ่ดในการตรวิจำส่อบงบการเงินรวิมและงบการเงิน

เฉพาะกิจำการในงวิดปัจำจำุบันและกำาหนดเป็นเร่องส่ำาคัญในการตรวิจำส่อบ ข้าพเจำ้าได้อธุิบาย่เร่องเหล่านี�ในราย่งานของผู้ส่อบบัญชีีเวิ้นแต่กฎหมาย่ 

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย่ต่อส่าธุารณะเกี�ย่วิกับเร่องดังกล่าวิ หรือในส่ถืานการณ์ที�ย่ากที�จำะเกิดข้�น ข้าพเจำ้าพิจำารณาวิ่าไม่ควิรส่่อส่ารเร่องดังกล่าวิ 

ในราย่งานของข้าพเจ้ำาเพราะการกระทำาดังกล่าวิส่ามารถืคาดการณ์ได้อย่่างส่มเหตุส่มผลว่ิาจำะมีผลกระทบในทางลบมากกวิ่าผลประโย่ชีน์ต่อส่่วินได้

เส่ีย่ส่าธุารณะจำากการส่่อส่ารดังกล่าวิ

       
     

     ชวาลา		เท่ี่ยนประเส่ริฐกิจ

     ผู้ส่อบบัญชีีรับอนุญาตเลขทะเบีย่น 4301

     บริษััท ดีลอย่ท์ ทู้ชี โธุมัทสุ่ ไชีย่ย่ศ ส่อบบัญชีี จำำากัด

กรี้งเท่พมหุ้านครี

วิันที� 24 กุมภัาพันธุ์ 2564
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บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

สิินทรััพย์์ ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2563 2562 2563 2562

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 6 8,072,221 13,441,883 8,061,451 13,367,366

เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับ 7 1,786,021 1,800,658 1,786,021 1,800,658

ราย่ได้จำากการลงทุนค้างรับ 1,647,384 1,684,133 1,647,384 1,684,133

ส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อ 8, 21 616,807 549,701 616,807 549,701

ลูกหนี�จำากส่ัญญาประกันภััย่ต่อ 9 724,824 1,044,316 724,824 1,044,316

ส่ินทรัพย่์ตราส่ารอนุพันธุ์ 10 1,304,283 998,121 1,304,283 998,121

ส่ินทรัพย่์ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 11, 34, 35 310,811,466 300,136,746 310,811,466 300,136,746

เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ 12 - - 23,760 56,409

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ 14 11,313,578 11,221,668 11,313,578 11,221,668

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน 15 15,621 16,686 15,621 16,686

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 2,187,895 1,425,696 2,187,860 1,425,472

ค่าควิามนิย่ม 17 4,955 4,955 - -

ส่ินทรัพย่์ไม่มีตัวิตน 18 27,460 3,932 27,450 3,932

ส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี 19 600,160 920,739 600,160 920,739

ส่ินทรัพย่์อ่น 20 665,595 430,840 654,832 395,501

รีวิมสินท่รีัพย์ 339,778,270 333,680,074 339,775,497 333,621,448

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

งบแส่ดงฐานะการเงิน
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บริษัที่	กรุงเที่พประกันช่วิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

หน้�สิินและส่ิวนของเจ้้าของ ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2563 2562 2563 2562

หุ้นี�สิน

หนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่ 21 291,328,579 286,641,828 291,328,579 286,641,817

เจำ้าหนี�บริษััทประกันภััย่ต่อ 22 798,906 1,128,743 798,906 1,128,743

หนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์ 10 75,973 118,273 75,973 118,273

ภัาษัีเงินได้ค้างจำ่าย่ - 90,826 - 90,826

ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงาน 23 170,749 213,860 170,220 211,877

หนี�ส่ินอ่น 24 1,305,674 1,226,094 1,301,443 1,215,357

รีวิมหุ้นี�สิน 293,679,881 289,419,624 293,675,121 289,406,893

ส่วินของเจำ�าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจำดทะเบีย่น 

หุ้นส่ามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000

ทุนที�ออกและชีำาระแล้วิ

หุ้นส่ามัญ 1,707,566,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1 บาทชีำาระครบแล้วิ 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566

ส่่วินเกินมูลค่าหุ้น 3,360,993 3,360,993 3,360,993 3,360,993

กำาไรส่ะส่ม

จำัดส่รรแล้วิ 

ทุนส่ำารองตามกฎหมาย่ 25 170,800 170,800 170,800 170,800

เงินส่ำารองทั�วิไป 400,000 400,000 400,000 400,000

ย่ังไม่ได้จำัดส่รร 31,157,822 31,055,142 31,160,035 31,039,624

องค์ประกอบอ่นของส่่วินของเจำ้าของ 

ส่่วินเกนิทนุจำากการวิดัมลูค่าเงนิลงทนุผา่นกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเส่ร็จำอ่น - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 11 9,092,423 7,535,572 9,092,423 7,535,572

ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าตราส่ารอนุพันธุ์ส่ำาหรับ

   การป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 208,559 - 208,559 -

ผลต่างจำากอัตราแลกเปลี�ย่นจำากการแปลงค่างบการเงิน  

จำากการดำาเนินงานในต่างประเทศ
- (4,781) - -

ส่่วินของผู้ถืือหุ้นของบริษััท 46,098,163 44,225,292 46,100,376 44,214,555

ส่่วินของผู้มีส่่วินได้เส่ีย่ที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมของบริษััทย่่อย่ 226 35,158 - -

รีวิมส่วินของเจำ�าของ 46,098,389 44,260,450 46,100,376 44,214,555

รีวิมหุ้นี�สินและส่วินของเจำ�าของ 339,778,270 333,680,074 339,775,497 333,621,448

งบแส่ดงฐานะการเงิน	(ต่่อ)

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�
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บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2563 2562 2563 2562

การีดำาเนินงานต่อเน่อง

รีายได�

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 26, 32 34,744,462 35,692,324 34,744,641 35,692,429

หัก เบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่จำากการเอาประกันภััย่ต่อ 26, 32 (1,318,974) (1,343,318) (1,318,974) (1,343,318)

เบี�ย่ประกันภััย่รับสุ่ทธุิ 33,425,488 34,349,006 33,425,667 34,349,111

หัก ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้เพิ�มข้�นจำากปีก่อน 26 (29,344) (41,246) (29,344) (41,246)

เบี�ย่ประกันภััย่ที�ถืือเป็นราย่ได้สุ่ทธุิจำากการประกันภััย่ต่อ 33,396,144 34,307,760 33,396,323 34,307,865

ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 26 431,928 351,358 431,928 351,358

ราย่ได้จำากการลงทุนสุ่ทธุิ 32 12,231,089 12,631,630 12,231,089 12,631,630

ผลกำาไรจำากเงินลงทุน 11 1,020,337 1,072,055 1,035,995 1,072,055

ผลกำาไรจำากการปรับมูลค่ายุ่ติธุรรม 30 129,663 347,194 129,663 347,194

รีายได�อ่น 32 127,891 192,055 111,100 170,669

รีวิมรีายได� 47,337,052 48,902,052 47,336,098 48,880,771

ค่าใชี�จำ่าย

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิเพิ�มข้�นจำากปีก่อน 26 4,918,780 3,580,422 4,918,780 3,580,422

ผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่และค่าส่ินไหมทดแทน 26, 32 36,262,471 35,505,321 36,262,471 35,505,321

หกั ผลประโย่ชีนจ์ำา่ย่ตามกรมธุรรมป์ระกนัภัยั่และคา่ส่นิไหมทดแทนรบัคนื

จำากการประกันภััย่ต่อ 26 (801,105) (740,827) (801,105) (740,827)

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 26, 32 2,765,077 3,004,479 2,756,164 2,993,711

ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่น 26 557,597 610,307 557,597 610,199

ค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน 27 1,533,829 1,636,429 1,529,656 1,629,994

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�นและขาดทุนจำากการด้อย่ค่า 41 338,997 - 338,997 -

รีวิมค่าใชี�จำ่าย 45,575,646 43,596,131 45,562,560 43,578,820

กำาไรีก่อนภัาษัีเงินได� 1,761,406 5,305,921 1,773,538 5,301,951

ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ 19 (152,924) (918,025) (152,924) (918,025)

กำาไรีส้ท่ธีิจำากการีดำาเนินงานต่อเน่อง 1,608,482 4,387,896 1,620,614 4,383,926

การีดำาเนินงานท่ี�ยกเลิก

ขาดท่้นจำากการีดำาเนินงานท่ี�ยกเลิก - ส้ท่ธีิจำากภัาษัี 13 (345) (3,597) - -

กำาไรีส้ท่ธีิ 1,608,137 4,384,299 1,620,614 4,383,926

การีแบ่งปันกำาไรีส้ท่ธีิสำาหุ้รีับปี

ส่่วินที�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท

จำากการดำาเนินงานต่อเน่อง 1,608,448 4,387,856 1,620,614 4,383,926

จำากการดำาเนินงานที�ย่กเลิก (180) (1,870)

1,608,268 4,385,986

ส่่วินที�เป็นของผู้มีส่่วินได้เส่ีย่ที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมของบริษััทย่่อย่

จำากการดำาเนินงานต่อเน่อง 35 40

จำากการดำาเนินงานที�ย่กเลิก (166) (1,727)

(131)  (1,687)

1,608,137 4,384,299

งบกำาไรขาดทุี่นและกำาไรขาดทุี่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�
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งบกำาไรขาดทุี่นและกำาไรขาดทุี่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2563 2562 2563 2562

กำาไรีสำาหุ้รีับปี  1,608,137  4,384,299  1,620,614  4,383,926

กำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จำอ่น

ราย่การที�จำะถืูกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนในภัาย่หลัง

ผลกำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม

ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 11, 31 1,008,033 3,643,438 1,008,033 3,643,438

การโอนกลับกำาไรที�เกิดข้�นจำริงจำากการขาย่เงินลงทุนที� 

วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 11, 31 (555,462) (426,294) (555,462) (426,294)

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมตราส่ารอนุพันธุ์ส่ำาหรับ  

การป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 31 (479,852) - (479,852) -

ผลตา่งจำากอตัราแลกเปลี�ย่นจำากการแปลงคา่งบการเงินจำากการ

ดำาเนินงานในต่างประเทศ 31 - (155) - -

ภัาษัีเงินได้เกี�ย่วิกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 19, 31 32,089 (643,429) 32,089 (643,429)

ราย่การที�จำะถูืกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนในภัาย่หลัง  

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 4,808 2,573,560 4,808 2,573,715

ราย่การที�จำะไม่ถืูกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนในภัาย่หลัง

ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ 31 54,777 (14,726) 55,381 (14,606)

ภัาษัีเงินได้เกี�ย่วิกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 19, 31 (11,076) 2,921 (11,076) 2,921

ราย่การที�จำะไม่ถืูกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

ในภัาย่หลัง - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 43,701 (11,805) 44,305 (11,685)

กำาไรีเบ็ดเสรี็จำอ่นสำาหุ้รีับปี - ส้ท่ธีิจำากภัาษัีเงินได� 48,509 2,561,755 49,113 2,562,030

กำาไรีเบ็ดเสรี็จำรีวิมสำาหุ้รีับปี 1,656,646 6,946,054 1,669,727 6,945,956

การีแบ่งปันกำาไรีเบ็ดเสรี็จำรีวิมสำาหุ้รีับปี

ส่่วินที�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท 1,656,777 6,947,815 1,669,727 6,945,956

ส่่วินที�เป็นของผู้มีส่่วินได้เส่ีย่ที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมของบริษััทย่่อย่ (131) (1,761)

1,656,646 6,946,054

กำาไรี (ขาดท่้น) ต่อหุ้้�น 36 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

จำากการดำาเนินงานต่อเน่อง 0.942 2.570

จำากการดำาเนินงานที�ย่กเลิก 13 (0.001) (0.001)

กำาไรต่อหุ้นส่ำาหรับปี 0.941 2.569 0.949 2.567

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�
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งบแส่ดงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้าของ	

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563
 

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม

ส่่วนท่ี่�เป็นของผู้ิถ่ือหุ้็นบริษัที่

ส่่วนของผู้ิม่ส่่วน

ได้เส่่ยท่ี่�

ไม่ม่อำานาจ

ควบคุมของ

บริษัที่ย่อย รวม

ทุี่นท่ี่�ออก

และชำาระแล้ว

ส่่วนเกินมูลค่า

หุ้็นส่ามัญ

องค์ประกอบอ่�นของส่่วนของเจ้าของ

รวมส่่วนของ

ผู้ิถ่ือหุ้็น

ของบริษัที่

กำาไรส่ะส่ม ส่่วนเกินทุี่น 

จากการวัดมูลค่า

เงินลงทุี่น 

เผ่ิ�อขาย	-	สุ่ที่ธิี

จากภาษีเงินได้

ผิลต่่างของอัต่รา

แลกเปล่�ยนจาก

การแปลงค่า

งบการเงินท่ี่�เป็น

เงินต่ราต่่างประเที่ศิ

จัดส่รรแล้ว

ยังไม่ได้

จัดส่รร

ส่ำารองต่าม

กฎห็มาย

ส่ำารอง

ทัี่�วไป

ยอดคงเหุ้ลือ  

ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 2562 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 27,908,092 4,961,857 (4,700) 38,504,608 3,548 38,508,156

เงินปันผลจำ่าย่ 37 - - - - (1,227,131) - - (1,227,131) - (1,227,131)

การเปลี�ย่นแปลงส่่วินได้เส่ีย่ที�

ไม่มีอำานาจำควิบคุม - - - - - - - - 33,371 33,371

กำาไร (ขาดทุน) ส่ำาหรับปี - - - - 4,385,986 - - 4,385,986 (1,687) 4,384,299

กำาไรเบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปี

กำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุน

เผ่อขาย่ - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - 2,573,715 - 2,573,715 - 2,573,715

ผลขาดทุนจำากการประมาณ 

การตามหลักคณิตศาส่ตร์  

ประกันภััย่ - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - (11,805) - - (11,805) - (11,805)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ย่น 

จำากการแปลงค่างบการเงินที� 

เป็นเงินตราต่างประเทศ - - - - - - (81) (81) (74) (155)

กำาไร (ขาดทุน)  

เบ็ดเส่ร็จำรวิมส่ำาหรับปี - - - - 4,374,181 2,573,715 (81) 6,947,815 (1,761) 6,946,054

ยอดคงเหุ้ลือ  

ณ วิันท่ี� 31 ธีันวิาคม 2562 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,055,142 7,535,572 (4,781) 44,225,292 35,158 44,260,450

(หน่วิย่ : พันบาท)
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งบแส่ดงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้าของ	(ต่่อ)

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563
 

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินรวม

ส่่วนท่ี่�เป็นของผู้ิถ่ือหุ้็นบริษัที่

ส่่วนของผู้ิม่
ส่่วนได้เส่่ยท่ี่�
ไม่ม่อำานาจ
ควบคุมของ
บริษัที่ย่อย รวม

ทุี่นท่ี่�ออก	 
และชำาระแล้ว

ส่่วนเกิน	 
มูลค่าหุ้็น
ส่ามัญ

องค์ประกอบอ่�นของส่่วนของเจ้าของ

รวมส่่วน
ของผู้ิถ่ือหุ้็น
ของบริษัที่

การป้องกัน
ความเส่่�ยง

ในกระแส่เงินส่ด
	-	สุ่ที่ธีิจาก
ภาษ่เงินได้

เงินลงทุี่นท่ี่�วัด
มูลค่ายุติ่ธีรรม 
ผ่ิานกำาไรขาดทุี่น
เบ็ดเส่ร็จอ่�น	-	
สุ่ที่ธิีจากภาษี

เงินได้

ผิลต่่างของ 
อัต่ราแลกเปล่�ยน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน 
ท่ี่�เป็นเงินต่รา
ต่่างประเที่ศิ

กำาไรส่ะส่ม

จัดส่รรแล้ว

ยังไม่ได้จัดส่รร
ส่ำารองต่าม
กฎห็มาย ส่ำารองทัี่�วไป

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 

2563 - ตามท่ี�เคยรีายงานไวิ�เดิม 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,055,142 - 7,535,572 (4,781) 44,225,292 35,158 44,260,450

ปรับปรุงราย่การตามการปฎิบัติตาม

แนวิปฏิิบัติทางการบัญชีีเกี�ย่วิกับ 

เคร่องมือทางการเงินส่ำาหรับธุุรกิจำ

ประกันภััย่มาถืือปฏิิบัติเป็นครั�งแรก

การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่าตามบัญชีี

จำากการจำัดประเภัทราย่การใหม่ 2.7 - - - - (966,927) - 966,927 - - - -

การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่าตามบัญชีี

จำากการวิัดมูลค่าราย่การใหม่ 2.7 - - - - (31,008) 592,440 201,235 - 762,667 - 762,667

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 

2563 - ปรีับปรี้งใหุ้ม่ 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

เงินปันผลจำ่าย่ 37 - - - - (546,573) - - - (546,573) - (546,573)

การเปลี�ย่นแปลงส่่วินของผู้มีส่่วินได้

เส่ีย่ไม่มีอำานาจำควิบคุมจำากการ

จำำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ - - - - - - - - - (34,801) (34,801)

กำาไร (ขาดทุน) ส่ำาหรับปี - - - - 1,603,487 - - 4,781 1,608,268 (131) 1,608,137

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปี

กำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่า

ยุ่ติธุรรม ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น  

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - - 388,689 - 388,689 - 388,689

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมตราส่าร

อนุพันธุ์ ส่ำาหรับการป้องกันควิามเส่ี�ย่งใน

กระแส่เงินส่ด - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - (383,881) - - (383,881) - (383,881)

ผลกำาไรทุนจำากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ - สุ่ทธุิจำาก

ภัาษัีเงินได้ - - - - 43,701 - - - 43,701 - 43,701

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จำรวิมส่ำาหรับปี - - - - 1,647,188 (383,881) 388,689 4,781 1,656,777 (131) 1,656,646

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 31 ธีันวิาคม 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

(หน่วิย่ : พันบาท)
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งบแส่ดงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้าของ	(ต่่อ)

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563
 

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ห็มายเห็ตุ่

ทุี่นท่ี่�ออก

และชำาระแล้ว

ส่่วนเกิน	

มูลค่าหุ้็นส่ามัญ

กำาไรส่ะส่ม

องค์ประกอบส่่�อของ

ส่่วนของเจ้าของ

รวม

ส่่วนเกินทุี่นจากการ

วัดมูลค่าเงินลงทุี่น

เผ่ิ�อขาย	-	สุ่ที่ธิี

จากภาษีเงินได้

จัดส่รรแล้ว

ยังไม่ได้จัดส่รร

ส่ำารองต่าม

กฎห็มาย ส่ำารองทัี่�วไป

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 2562 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 27,894,514 4,961,857 38,495,730

เงินปันผลจำ่าย่ 37 - - - - (1,227,131) - (1,227,131)

กำาไรส่ำาหรับปี - - - - 4,383,926 - 4,383,926

กำาไรเบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปี

กำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่อขาย่ 

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - 2,573,715 2,573,715

ผลขาดทุนจำากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - (11,685) - (11,685)

กำาไรเบ็ดเส่ร็จำรวิมส่ำาหรับปี - - - - 4,372,241 2,573,715 6,945,956

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 31 ธีันวิาคม 2562 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,039,624 7,535,572 44,214,555

(หน่วิย่ : พันบาท)
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งบแส่ดงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้าของ	(ต่่อ)

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563
 

ห็มายเห็ตุ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีุ่นที่่�ออก	
และชำาระแล้ว

ส่่วนเกิน
มูลค่าหุ้็นส่ามัญ	

องค์ประกอบอ่�นของส่่วนของเจ้าของ

รวม

กำาไรส่ะส่ม การป้องกัน
ความเส่่�ยงใน
กระแส่เงินส่ด	
-	สุ่ที่ธิีจากภาษี

เงินได้

เงินลงทุี่นท่ี่�วัด
มูลค่ายุติ่ธีรรม
ผ่ิานกำาไรขาดทุี่น	
เบ็ดเส่ร็จอ่�น	-	สุ่ที่ธิี
จากภาษีเงินได้

จัดส่รรแล้ว

ยังไม่ได้จัดส่รร
ส่ำารองต่าม
กฎห็มาย ส่ำารองที่ั�วไป

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 2563 

- ตามท่ี�เคยรีายงานไวิ�เดิม 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,039,624 - 7,535,572 44,214,555

ปรับปรุงราย่การตามการปฎิบัติตามแนวิ

ปฏิิบัติทางการบัญชีีเกี�ย่วิกับ เคร่อง

มือทางการเงินส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่

มาถืือปฏิิบัติเป็นครั�งแรก

การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่าตามบัญชีี

จำากการจำัดประเภัทราย่การใหม่

2.7

- - - - (966,927) - 966,927 -

การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่าตามบัญชีี

จำากการวิัดมูลค่าราย่การใหม่

2.7

- - - - (31,008) 592,440 201,235 762,667

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 1 มกรีาคม 

2563 - ปรีับปรี้งใหุ้ม่ 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 30,041,689 592,440 8,703,734 44,977,222

เงินปันผลจำ่าย่ 37 - - - - (546,573) - - (546,573)

กำาไรส่ำาหรับปี - - - - 1,620,614 - - 1,620,614

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปี

กำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัด

มูลค่ายุ่ติธุรรม ผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเส่ร็จำอ่น - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - - 388,689 388,689

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่าตราส่าร

อนุพันธุ์ส่ำาหรับการป้องกัน  

ควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - - (383,881) - (383,881)

ผลกำาไรจำากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาส่ตร์ ประกันภััย่  

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - - 44,305 - - 44,305

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จำรวิมส่ำาหรับปี - - - - 1,664,919 (383,881) 388,689 1,669,727

ยอดคงเหุ้ลือ ณ วิันท่ี� 31 ธีันวิาคม 2563 1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,160,035 208,559 9,092,423 46,100,376

หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)
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หมาย่เหตุประกอบงบการเงินเป็นส่่วินหน้�งของงบการเงินนี�

บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

งบกระแส่เงินส่ด

 (หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ห็มายเห็ตุ่ 2563 2562 2563 2562

กรีะแสเงินสดได�มาจำากกิจำกรีรีมดำาเนินงาน

เบี�ย่ประกันภััย่รับจำากการรับประกันภััย่โดย่ตรง  34,664,156  35,595,501  34,664,156  35,595,607 

เงินจำ่าย่เกี�ย่วิกับการประกันภััย่ต่อ  (1,288,593)  (547,659)  (1,288,593)  (547,659)

ดอกเบี�ย่รับ  10,336,710  10,780,312  10,335,732  10,780,301 

เงินปันผลรับ  1,826,325  1,870,943  1,826,325  1,870,943 

ราย่ได้จำากการลงทุนอ่น  860,214  1,528,950  860,214  1,528,950 

ราย่ได้อ่น  132,128  170,984  110,849  150,479 

เงินจ่ำาย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่และค่าส่ินไหมทดแทนจำาก

การรับประกันภััย่โดย่ตรง  (35,351,362)  (35,150,351)  (35,351,362)  (35,150,351)

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำจำากการรับประกันภััย่โดย่ตรง  (2,751,962)  (3,129,801)  (2,742,331)  (3,119,340)

ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่น  (672,613)  (572,964)  (672,613)  (572,856)

ค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน  (1,336,481)  (1,523,896)  (1,322,769)  (1,519,207)

ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้  (69,547)  (244,877)  (69,529)  (244,877)

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ -  (1,102,688) -  (1,098,761)

เงินให้กู้ย่ืม -  1,362,807 -  1,362,807 

เงินลงทุนอ่น -  (4,067,140) -  (4,067,140)

เงินส่ดรับ - ส่ินทรัพย่์ทางการเงิน  31,497,106 -  31,497,106 -

เงินส่ดจำ่าย่ - ส่ินทรัพย่์ทางการเงิน  (41,837,586) -  (41,804,937) -

เงินสดส้ท่ธีิได�มาจำาก (ใชี�ไปใน) กิจำกรีรีมดำาเนินงาน  (3,991,505)  4,970,121  (3,957,752)  4,968,896 

กรีะแสเงินสดใชี�ไปจำากกิจำกรีรีมลงท่้น

เงินจำ่าย่สุ่ทธุิจำากการซึ่ื�อขาย่ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  (860,836)  (158,274)  (860,791)  (158,284)

เงินส่ดรับจำากการจำำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่  59,201 -  59,201 -

เงินส่ดรับคืนจำากเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ - - -  38,101 

เงินสดส้ท่ธีิใชี�ไปจำากกิจำกรีรีมลงท่้น  (801,635)  (158,274)  (801,590)  (120,183)

กรีะแสเงินสดใชี�ไปจำากกิจำกรีรีมจำัดหุ้าเงิน

เงินปันผลจำ่าย่  (546,573)  (1,227,131)  (546,573)  (1,227,131)

เงินสดส้ท่ธีิใชี�ไปจำากกิจำกรีรีมจำัดหุ้าเงิน  (546,573)  (1,227,131)  (546,573)  (1,227,131)

ผลกระทบจำากส่่วินของผู้มีส่่วินได้เส่ีย่ที�ไม่มีอำานาจำควิบคุมของบริษััทย่่อย่  (34,931)  31,606 - -

ผลกระทบจำากอัตราแลกเปลี�ย่นของเงินตราต่างประเทศ  4,982  (31) - -

เงินสดและรีายการีเท่ียบเท่่าเงินสดเพิ�มข้�น (ลดลง) ส้ท่ธีิ  (5,369,662)  3,616,291  (5,305,915)  3,621,582 

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด ณ วิันต้นปี  13,441,883  9,825,592  13,367,366  9,745,784 

เงินสดและรีายการีเท่ียบเท่่าเงินสด ณ วิันสิ�นปี 6  8,072,221  13,441,883  8,061,451  13,367,366 
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บริษัที่	กรุงเที่พประกันชีวิต่	จำากัด	(มห็าชน)	และบริษัที่ย่อย
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

1.	 ข้้อมููลท่ั่�วไปและการดำำาเนิินิงานิข้องบริษ่ัทั่

 บริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) (“บริษััท”) เป็นบริษััทมหาชีนซึ่้�งจำัดตั�งและมีภัูมิลำาเนา ในประเทศไทย่ โดย่มีบริษััท นิปปอนไลฟ์์ 

อินชีัวิรันส่์ ซ้ึ่�งเป็นบริษััทที�จำดทะเบีย่นจำัดตั�งในประเทศญี�ปุ่นเป็นผู้ถืือหุ้นราย่ใหญ่ ธุุรกิจำหลักของบริษััทคือการรับประกันชีีวิิต ที�อยู่่ตามที� 

จำดทะเบีย่นของบริษััท อยู่่ที� 1415 ถืนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวิงวิงศ์ส่วิ่าง เขตบางซึ่่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

2.	 เกณฑ์์ในิการจั่ดำทั่ำาและนิำาเสนิองบการเงินิ

2.1 กลุม่บริษััทจัำดทำาบญัชีีเปน็เงนิบาทและจำดัทำางบการเงนิตามกฎหมาย่เปน็ภัาษัาไทย่ตามมาตรฐาน การราย่งานทางการเงนิและวิิธีุปฏิบัิตทิางการ

บัญชีีที�รับรองทั�วิไปในประเทศไทย่

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษััทได้จำัดทำาข้�นตามมาตรฐานการบัญชีีฉบับที� 1 เร่อง “การนำาเส่นองบการเงิน” ซึ่้�งมีผลบังคับใชี้ส่ำาหรับงบการเงินที�มี

รอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวัินที� 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตามวิิธีุการบัญชีีเกี�ย่วิกับการประกันภััย่ในประเทศไทย่และ 

หลักเกณฑ์์ที�เกี�ย่วิข้อง ซ้ึ่�งกำาหนดโดย่คณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบธุุรกิจำประกันภััย่ (“คปภั.”) และเป็นไปตามรูปแบบ 

งบการเงินที�กำาหนดในประกาศ คปภั. เร่อง หลักเกณฑ์์ วิิธุีการ เง่อนไขและระย่ะเวิลา ในการจำัดทำาและย่่นงบการเงินและราย่งานเกี�ย่วิกับ 

ผลการดำาเนินงานของบริษััทประกันชีีวิิต ลงวิันที� 4 มีนาคม 2559 ซึ่้�งเริ�มมีผลบังคับใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และฉบับที� 2  

พ.ศ. 2562 ลงวิันที� 4 เมษัาย่น 2562 ซึ่้�งเริ�มมีผลบังคับใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

2.3 งบการเงินฉบับภัาษัาไทย่เป็นงบการเงินฉบับที�บริษััทใชี้เป็นทางการตามกฎหมาย่ งบการเงิน ฉบับภัาษัาอังกฤษัแปลมาจำากงบการเงินฉบับ 

ภัาษัาไทย่นี�

2.4 งบการเงินนี�ได้จำัดทำาข้�นโดย่ใชี้เกณฑ์์ราคาทุนเดิมในการวิัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ย่กเวิ้นตามที�ได้เปิดเผย่ในนโย่บาย่การ 

บัญชีีที�ส่ำาคัญ (ดูหมาย่เหตุข้อ 3)

2.5 งบการเงินรวิมนี�ได้จำัดทำาข้�นโดย่รวิมงบการเงินของบริษััท กรุงเทพประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) และบริษััทย่่อย่ ดังต่อไปนี�

ช่�อบริษัที่ ลักษณะธีุรกิจ จัดต่ั้งขึ้นในประเที่ศิ

สั่ดส่่วนการถ่ือหุ้็น

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

บริษััท บีแอลเอ อินชีัวิรันส่์ โบรกเกอร์ จำำากัด นาย่หน้าประกันวิินาศภััย่ ไทย่ 99 99

Bangkok Life Assurance  

(Cambodia) Public Limited Company
(1)

ประกันชีีวิิต กัมพูชีา - 52

 (1) 
เม่อวิันที� 9 ธุันวิาคม 2563 บริษััทได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมาย่เหตุข้อ 13) 

 กลุ่มบริษััทจำะถืือว่ิามีการควิบคุมกิจำการที�เข้าไปลงทุนหรือบริษััทย่่อย่ได้ หากบริษััท มีส่ิทธุิได้รับหรือมีส่่วินได้เส่ีย่ในผลตอบแทนของกิจำการที�

เข้าไปลงทุน และส่ามารถืใชี้อำานาจำในการส่ั�งการกิจำกรรมที�ส่่งผลกระทบอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญต่อจำำานวินเงินผลตอบแทนนั�นได้

 กลุม่บริษััทนำางบการเงนิของบริษััทย่อ่ย่มารวิมในการจำดัทำางบการเงนิรวิมตั�งแตวั่ินที�บริษััทมีอำานาจำในการควิบคมุบริษััทย่อ่ย่จำนถ้ืงวัินที�บริษััทสิ่�น

สุ่ดการควิบคุมบริษััทย่่อย่นั�น

ห็มายเห็ตุ่ประกอบงบการเงิน
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 งบการเงินของบริษััทย่่อย่ได้จำัดทำาข้�นโดย่ใชี้นโย่บาย่การบัญชีีที�ส่ำาคัญเชี่นเดีย่วิกันกับของบริษััท 

 ย่อดคงค้างระหวิ่างบริษััทและบริษััทย่่อย่ ราย่การค้าระหวิ่างกันที�มีส่าระส่ำาคัญได้ถืูกตัดออกจำากงบการเงินรวิมนี�แล้วิ 

 ส่่วินของผูม้ส่ี่วินไดเ้ส่ยี่ที�ไมม่อีำานาจำควิบคมุ คอื จำำานวินกำาไรหรอืขาดทนุและส่นิทรพัย์่ส่ทุธุขิองบรษัิัทย่อ่ย่ส่่วินที�ไมไ่ดเ้ปน็ของบรษัิัท และแส่ดง

เป็นราย่การแย่กต่างหากในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนรวิมและส่่วินของเจำ้าของในงบแส่ดงฐานะการเงินรวิม

2.6 งบการเงินเฉพาะกิจำการ

 บริษััทได้จำัดทำางบการเงินเฉพาะกิจำการเพ่อประโย่ชีน์ต่อส่าธุารณะ ซึ่้�งแส่ดงเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ตามวิิธุีราคาทุน 

2.7 มาตรฐานการราย่งานทางการเงินที�มีผลต่อการราย่งานและการเปิดเผย่ข้อมูลในงบการเงินส่ำาหรับงวิดบัญชีีปัจำจำุบัน

 ในระหว่ิางปี กลุ่มบริษััทได้นำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวิมถ้ืงแนวิปฏิิบัติทางบัญชีีที�ออกโดย่ส่ภัาวิิชีาชีีพ

บัญชีี ซ้ึ่�งมีผลบังคับใชี้ส่ำาหรับรอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวัินที� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบัติ มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน 

ดังกล่าวิได้รับการปรับปรุงหรือจำัดให้มีข้�นเพ่อให้มีเนื�อหาเท่าเทีย่มกับมาตรฐานการราย่งานทางการเงินระหว่ิางประเทศ โดย่ส่่วินใหญ่เป็น 

การปรับปรุงถื้อย่คำาและคำาศัพท์ การตีควิามและการให้แนวิปฏิิบัติ ทางการบัญชีีกับผู้ใชี้มาตรฐาน

 การนำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวิมาถืือปฏิิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่่างเป็นส่าระส่ำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษััท ย่กเวิ้น

 มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 4 เร่อง ส่ัญญาประกันภััย่

ส่ภัาวิิชีาชีีพบัญชีีได้ออกประกาศมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 4 เร่อง ส่ัญญาประกันภััย่ ซึ่้�งประกาศในราชีกิจำจำานุเบกษัาแล้วิเม่อ

วิันที� 24 กันย่าย่น 2562 และจำะมีผลบังคับใชี้ส่ำาหรับ งบการเงินที�มีรอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวิันที� 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

มาตรฐานการราย่งานทางการเงินที�ปรบัปรุงใหมน่ี� กำาหนดทางเลือกส่ำาหรบัธุรุกิจำประกันภัยั่ โดย่ย่กเว้ิน การถืือปฏิบัิตติามมาตรฐานการราย่งาน

ทางการเงิน ฉบับที� 9 เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 7 เร่อง การเปิดเผย่ข้อมูลเคร่องมือทาง 

การเงิน เป็นการชีั�วิคราวิ หากกิจำการเข้าเง่อนไขที�กำาหนดโดย่มาตรฐานการราย่งานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่นี� โดย่ให้ผู้รับประกันภััย่ส่ามารถื

เลือกถืือปฏิิบัติตามแนวิปฏิิบัติทางการบัญชีี เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย่ข้อมูลส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่ ส่ำาหรับงบการเงินที�มี

รอบระย่ะเวิลาราย่งานที�เริ�มในหรือหลังวิันที� 1 มกราคม 2563 จำนถื้งรอบระย่ะเวิลาราย่งานที�เริ�มในหรือหลังวิันที� 1 มกราคม 2567 หรือก่อน

มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 17 เร่อง ส่ัญญาประกันภััย่จำะมีผลบังคับใชี้ หากกิจำการเลือกถืือปฏิิบัติตามข้อย่กเวิ้นดังกล่าวิ กิจำการ

ต้องเปิดเผย่ข้อมูลวิ่ากิจำการเข้าเง่อนไขการย่กเวิ้นการถืือปฏิิบัติเป็นการชีั�วิคราวิอย่่างไร 

ผูบ้รหิารของบริษััทได้ทดส่อบเง่อนไขการนำาขอ้ย่กเว้ินชัี�วิคราวิดังกล่าวิมาถืือปฏิบัิต ิและส่รุปวิา่บริษััทเข้าเง่อนไขในการเลือกใช้ีขอ้ย่กเว้ินชัี�วิคราวิ

ดังกล่าวิ เน่องจำากบริษััทไม่เคย่ถืือปฏิิบัติตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 9 มาก่อน และกิจำกรรมของบริษััทเกี�ย่วิข้องกับ 

การประกันภััย่เป็นหลัก โดย่มูลค่าตามบัญชีีของหนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่มีนัย่ส่ำาคัญ เม่อเทีย่บกับมูลค่าตามบัญชีีของหนี�ส่ินทั�งหมด และ 

ร้อย่ละของมูลค่าตามบัญชีีรวิมของหนี�ส่ิน ที�เกี�ย่วิข้องกับการประกันภััย่เม่อเทีย่บกับมูลค่าตามบัญชีีรวิมของหนี�ส่ินทั�งหมด คิดเป็นมากกวิ่า 

ร้อย่ละ 90

ดังนั�น ผู้บริหารของบริษััทได้เลือกถืือแนวิปฏิิบัติทางการบัญชีี เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย่ข้อมูลส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่  

ซึ่้�งส่่งผลให้บริษััทจำะย่ังไม่ได้ถืือปฏิิบัติตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงินฉบับที� 9 เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และฉบับที� 7 เร่อง  

การเปิดเผย่ข้อมูลเคร่องมือทางการเงินส่ำาหรับรอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในวิันที� 1 มกราคม 2563
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แนวิปฏิิบัติทางการบัญชีี เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย่ข้อมูลส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่

ส่ภัาวิิชีาชีีพบญัชีีไดอ้อกประกาศแนวิปฏิบัิตทิางการบญัชีี เรอ่ง เครอ่งมอืทางการเงนิ และการเปิดเผย่ขอ้มลูส่ำาหรบัธุรุกจิำประกันภัยั่ ซึ่้�งประกาศ

ในราชีกิจำจำานุเบกษัาแล้วิเมอ่วัินที� 26 มนีาคม 2563 และมีผลบังคบัใช้ีส่ำาหรับงบการเงินที�มรีอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มในหรือหลังวัินที� 1 มกราคม 

2563 เป็นต้นไป 

แนวิปฏิิบัติทางการบัญชีีดังกล่าวิกำาหนดหลักการเกี�ย่วิกับการจำัดประเภัทและการวิัดมูลค่าเคร่องมือทางการเงินด้วิย่มูลค่ายุ่ติธุรรม 

หรือราคาทุนตัดจำำาหน่าย่โดย่พิจำารณาจำากประเภัทของตราส่ารทางการเงิน หลักการเกี�ย่วิกับวิิธุีการคำานวิณการด้อย่ค่าของเคร่องมือทางการ

เงนิโดย่ใช้ีแนวิคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�น และหลักการเกี�ย่วิกับการบัญชีีป้องกันควิามเส่ี�ย่ง รวิมถ้ืงการแส่ดงราย่การและ

การเปิดเผย่ข้อมูลเคร่องมือทางการเงิน

ในปีปัจำจำุบัน กลุ่มบริษััทนำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินกลุ่มเคร่องมือทางการเงินมาถืือปฏิิบัติครั�งแรก โดย่กลุ่มบริษััทเลือกที�จำะรับรู้ 

ผลกระทบส่ะส่มจำากการปรับใช้ีมาตรฐานดังกล่าวิเป็นราย่การปรับปรุงกำาไรส่ะส่มและองค์ประกอบอ่นของส่่วินของผู้ถืือหุ้นต้นปีของรอบระย่ะ

เวิลา ที�ราย่งาน ผลกระทบจำากราย่การปรับปรุงดังกล่าวิแส่ดงดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าต่าม
บัญช่เดิม

การเปล่�ยนแปลงในมูลค่าต่ามบัญชี

มูลค่า	 
ต่ามบัญชีให็ม่

จากการ
จัดประเภที่	
รายการให็ม่

จากการวัดมูลค่ารายการให็ม่

ผ่ิานกำาไร 
ห็ร่อขาดทุี่น

ผ่ิานกำาไรห็ร่อ
ขาดทุี่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น

ส่ินทรัพย่์ทางการเงิน

- ส่ินทรัพย่์ตราส่ารอนุพันธุ์ 998,121 - 75,465 670,578 1,744,164

- เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 80,104,389 31,338 - 212,342 80,348,069

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ 219,980,163 - (95,163) - 219,885,000

เงินลงทุนทั�วิไป 31,338 (31,338) - - -

- เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ 10,226,054 -  (27,175) - 10,198,879

- ส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี 920,739 - 7,752 (190,578) 737,913

รวิม 312,260,804 - (39,121) 692,342 312,914,025

หนี�ส่ินทางการเงิน

- หนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์ 118,273 - (39,474) (69,972) 8,827

รวิม 118,273 - (39,474) (69,972) 8,827

ส่่วินของเจำ้าของ

กำาไรส่ะส่ม - ย่ังไม่ได้จำัดส่รร 31,055,142 (966,927) (31,008) - 30,057,207

องค์ประกอบอ่นของส่่วินของเจำ้าของ 

- ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่าน 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 7,535,572 966,927 - 201,235 8,703,734

- ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าตราส่ารอนุพันธุ ์

ส่ำาหรับป้องกันควิามเส่ี�ย่งกระแส่เงินส่ด 

- สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้

- - - 592,440 592,440

รวิม 38,590,714 - (31,008) 793,675 39,353,381
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าต่าม

บัญชีเดิม

การเปล่�ยนแปลงในมูลค่าต่ามบัญชี

มูลค่า	 

ต่ามบัญชีให็ม่

จากการ 

จัดประเภที่	

รายการให็ม่

จากการวัดมูลค่ารายการให็ม่

ผ่ิานกำาไร 

ห็ร่อขาดทุี่น

ผ่ิานกำาไรห็ร่อ

ขาดทุี่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น

ส่ินทรัพย่์ทางการเงิน

- ส่ินทรัพย่์ตราส่ารอนุพันธุ์ 998,121 - 75,465 670,578 1,744,164

- เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 80,104,389 31,338 - 212,342 80,348,069

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ 219,980,163 - (95,163) - 219,885,000

เงินลงทุนทั�วิไป 31,338 (31,338) - - -

- เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ 10,226,054 - (27,175) - 10,198,879

- ส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี 920,739 - 7,752 (190,578) 737,913

รวิม 312,260,804 - (39,121) 692,342 312,914,025

หนี�ส่ินทางการเงิน

- หนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์ 118,273 - (39,474) (69,972) 8,827

รวิม 118,273 - (39,474) (69,972) 8,827

ส่่วินของเจำ้าของ

กำาไรส่ะส่ม

- ย่ังไม่ได้จำัดส่รร 31,039,624 (966,927) (31,008) - 30,041,689

องค์ประกอบอ่นของส่่วินของเจำ้าของ

- ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านงบกำาไรขาดทุน 

เบ็ดเส่ร็จำอ่น - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ 7,535,572 966,927 - 201,235 8,703,734

- ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าตราส่าร อนุพันธุ์ส่ำาหรับป้องกัน

ควิามเส่ี�ย่งกระแส่เงินส่ด - สุ่ทธุิจำากภัาษัีเงินได้ - - - 592,440 592,440

รวิม 38,575,196 - (31,008) 793,675 39,337,863
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3.  มาตรีฐานการีรีายงานท่างการีเงินซึ่้�งได�ปรีะกาศในรีาชีกิจำจำาน้เบกษัาแล�วิ แต่ยังไม่มีผู้ลบังคับใชี�

 ส่ภัาวิิชีาชีีพบัญชีีได้ออกประกาศเกี�ย่วิกับมาตรฐานการบัญชีี มาตรฐานการราย่งานทางการเงินการตีควิามมาตรฐานการบัญชีี และการตีควิาม

มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ซึ่้�งประกาศใน ราชีกิจำจำานุเบกษัาแล้วิ และจำะมีผลบังคับใชี้ส่ำาหรับงบการเงินที�มีรอบระย่ะเวิลาบัญชีีที�เริ�มใน

หรือหลังวิันที� 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวิได้รับการปรับปรุงหรือจำัดให้มีข้�นเพ่อให้มีเนื�อหาเท่าเทีย่ม

กับมาตรฐานการราย่งานทางการเงินระหวิ่างประเทศ โดย่ส่่วินใหญ่ เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวิคิดในมาตรฐานการราย่งานทางการ

เงิน ย่กเวิ้นการปรับปรุงคำานิย่ามและข้อกำาหนดทางการบัญชีี ดังต่อไปนี�

 คำานิย่ามของธุุรกิจำ

 มาตรฐานการราย่งานทางการเงินฉบับที� 3 เร่อง การรวิมธุุรกิจำ ที�ปรับปรุงใหม่ ได้อธุิบาย่ให้ชีัดเจำนข้�น ถื้งคำานิย่ามของธุุรกิจำ และเพิ�มทางเลือก

การทดส่อบการกระจำุกตัวิ โดย่กลุ่มกิจำกรรมและส่ินทรัพย่์ ได้มาจำะถืูกพิจำารณาวิ่าไม่ใชี่ธุุรกิจำหากมูลค่ายุ่ติธุรรมส่่วินใหญ่ของส่ินทรัพย่์ขั�นต้นที�

ได้มานั�นกระจำุกตัวิอยู่่ในส่ินทรัพย่์ที�ส่ามารถืระบุตัวิตนได้ราย่การเดีย่วิหรือกลุ่มของส่ินทรัพย่์ที�คล้าย่คล้งกัน มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

ฉบับนี�กำาหนดให้ใชี้วิิธุีเปลี�ย่นทันทีเป็นต้นไปส่ำาหรับการเปลี�ย่นแปลงดังกล่าวิ และส่ามารถืถืือปฏิิบัติก่อนวิันที�มีผลบังคับใชี้

 คำานิย่ามของควิามมีส่าระส่ำาคัญ

 การปรับปรุงคำานิย่ามของควิามมีส่าระส่ำาคัญ ทำาให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 1 เร่อง การนำาเส่นองบการเงิน และมาตรฐาน

การบัญชีี ฉบับที� 8 เร่อง นโย่บาย่การบัญชีี การเปลี�ย่นแปลงประมาณการทางบัญชีีและข้อผิดพลาด รวิมทั�งมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

ฉบับอ่นที�อ้างอิงถ้ืงควิามมีส่าระส่ำาคัญ โดย่การปรับปรุงนี�เพ่อให้คำานิย่ามเป็นแนวิทางเดีย่วิกันกับกรอบแนวิคิดโดย่ให้ใช้ีวิิธุีเปลี�ย่นทันที 

เป็นต้นไปส่ำาหรับการเปลี�ย่นแปลงดังกล่าวิ และส่ามารถืถืือปฏิิบัติก่อนวิันที�มีผลบังคับใชี้

 การปฏิิรูปอัตราดอกเบี�ย่อ้างอิง

 เน่องจำากการปฏิิรูปอัตราดอกเบี�ย่อ้างอิง ทำาให้มีการปรับปรุงข้อกำาหนดของการบัญชีีป้องกันควิามเสี่�ย่งโดย่เฉพาะในมาตรฐานการราย่งาน

ทางการเงิน ฉบับที� 9 เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 7 เร่อง การเปิดเผย่ข้อมูลเคร่องมือ 

ทางการเงิน

 ผู้บริหารของบริษััทจำะนำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินที�เกี�ย่วิข้องมาเริ�มถืือปฏิิบัติกับงบการเงินของบริษััทเม่อมาตรฐานการราย่งานทาง 

การเงินดังกล่าวิมีผลบังคับใชี้ โดย่ผู้บริหารของบริษััทได้ประเมิน ผลกระทบของมาตรฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวิ และเห็นวิ่า 

การนำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวิมาถืือปฏิิบัติไม่มีผลกระทบอย่่างเป็นส่าระส่ำาคัญต่องบการเงินของบริษััทในงวิดที�จำะเริ�ม 

ถืือปฏิิบัติ

4. นิโยบายการบ่ญชีีทีั่�สำาค่ัญ

 งบการเงินรวิมและเฉพาะกจิำการจำัดทำาข้�นโดย่ใชีห้ลักเกณฑ์์ นโย่บาย่การบัญชีแีละวิธิุีการคำานวิณเชีน่เดีย่วิกบัที�ใชีใ้นงบการเงินส่ำาหรบัปีส่ิ�นสุ่ด

วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 ย่กเว้ินการนำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถืือปฏิิบัติตามที�กล่าวิไว้ิในหมาย่เหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 เกี�ย่วิกับแนวิปฏิิบัติทางการบัญชีี เร่อง เคร่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย่ข้อมูลส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่  

ซึ่้�งแส่ดงในหมาย่เหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8, ข้อ 4.9.1, ข้อ 4.9.2 และ ข้อ 4.9.3

4.1 การจำัดประเภัทส่ัญญาประกันภััย่

 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้จำัดประเภัทของสั่ญญาประกันภััย่และส่ัญญาประกันภััย่ต่อโดย่การพิจำารณาลักษัณะของส่ัญญาประกันภััย่ โดย่สั่ญญา

ประกันภััย่คือส่ัญญาซึ่้�งผู้รับประกันภััย่รับควิามเส่ี�ย่ง ด้านการรับประกันภััย่ที�มีนัย่ส่ำาคัญจำากคู่ส่ัญญาอีกฝ่่าย่หน้�ง (ผู้เอาประกันภััย่) โดย่ตกลง

จำะชีดใชี้ค่าส่ินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภััย่หากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที�ระบุไวิ้ (เหตุการณ์ที�เอาประกันภััย่) เกิดผลกระทบใน

ทางลบตอ่ผูเ้อาประกนัภัยั่ ในการพจิำารณาวิา่ มกีารรบัควิามเสี่�ย่งดา้นการรบัประกนัภัยั่ที�มนียั่ส่ำาคญัหรอืไมน่ั�นจำะพิจำารณาจำากจำำานวินผลประโย่ชีน์ 

ที�ต้องจำ่าย่กรณีที�มีเหตุการณ์ที�รับประกันภััย่เกิดข้�นกับจำำานวินเงินตามภัาระผูกพันที�จำะต้องจำ่าย่ตามส่ัญญาหากไม่มีเหตุการณ์ที�รับประกันภััย่ 

เกดิข้�น ซึ่้�งหากไมเ่ขา้เงอ่นไขดงักลา่วิข้างตน้ บรษัิัทจำะจำดัประเภัทส่ญัญาประกนัภัยั่ดงักล่าวิเปน็ส่ญัญาการลงทนุ ซึ่้�งสั่ญญาการลงทนุ คอืส่ญัญา 

มีรูปแบบทางกฎหมาย่เป็นส่ัญญาประกันภััย่และทำาให้ผู้รับประกันภััย่มีควิามเสี่�ย่งทางการเงิน แต่ไม่ได้ทำาให้ผู้รับประกันภััย่มีควิามเสี่�ย่ง 

ด้านการรับประกันภััย่ที�ส่ำาคัญ ควิามเส่ี�ย่งทางการเงิน ได้แก่ ควิามเส่ี�ย่งจำากการเปลี�ย่นแปลงของอัตราดอกเบี�ย่ อัตราแลกเปลี�ย่น หรือราคา  

เป็นต้น
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดประเภัทของส่ัญญาโดย่ประเมินควิามส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านการรับประกันภััย่เป็นราย่ส่ัญญา ณ วิันเริ�มต้นส่ัญญา 

หากส่ัญญาใดจำัดประเภัทเป็นส่ัญญาประกันภััย่แล้วิ จำะย่ังคงเป็นส่ัญญาประกันภััย่ตลอดไปจำนกวิ่าส่ิทธุิและภัาระผูกพันทั�งหมดถืูกทำาให้ส่ิ�นสุ่ด

หรือส่ิ�นผลบังคับ หากส่ัญญาใดเคย่จัำดประเภัทเป็นสั่ญญาการลงทุน ณ วิันเริ�มต้นสั่ญญา อาจำจำะถืูกจำัดประเภัทเป็นสั่ญญาประกันภััย่ใน 

เวิลาต่อมาได้ หากพบวิ่าควิามเส่ี�ย่งด้านการรับประกันภััย่เพิ�มข้�น อย่่างมีนัย่ส่ำาคัญ

 ส่ัญญาประกันภััย่และส่ัญญาการลงทุนนี�อาจำมีทั�งลักษัณะการร่วิมรับหรือไม่ร่วิมรับผลประโย่ชีน์ตามดุลย่พินิจำ ลักษัณะการร่วิมรับผลประโย่ชีน์

ตามดุลย่พินิจำคือส่ิทธุิตามส่ัญญาที�จำะได้รับผลประโย่ชีน์เป็นจำำานวินเงินเพิ�มเติมจำากผลประโย่ชีน์ที�ได้รับการประกันภััย่ ซึ่้�งมักเป็นผลประโย่ชีน์

ส่่วินใหญ่ของสั่ญญาประกันภััย่ จำำานวินเงินหรือจำังหวิะเวิลาที�จำะได้รับผลประโย่ชีน์เพิ�มนั�น จำะข้�นอยู่่กับดุลย่พินิจำของผู้ออกสั่ญญาประกันภััย่  

ผลประโย่ชีน์ที�จำะได้รับข้�นอยู่่กับ ผลการดำาเนินงานของกลุ่มส่ัญญาที�ระบุไวิ้ หรือผลตอบแทนจำากการลงทุนเกิดข้�นแล้วิและ/หรือที�ย่ังไม่เกิดข้�น 

จำากกลุ่มของส่ินทรัพย่์ที�ระบุไวิ้ซึ่้�งถืือโดย่ผู้ออก หรือกำาไรหรือขาดทุนของบริษััท กองทุน หรือกิจำการอ่น ที�ออกส่ัญญานี�

 ทั�งนี� กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดประเภัทของส่ัญญาประกันภััย่และวัิดควิามเสี่�ย่งของการรับประกันภััย่ด้วิย่การพิจำารณาเปรีย่บเทีย่บจำำานวิน 

ผลประโย่ชีน์ที�ต้องจำ่าย่กรณีมรณกรรมกับจำำานวินมูลค่าเวินคืน ในปีนั�นๆ โดย่กลุ่มบริษััทและบริษััทกำาหนดระดับนัย่ส่ำาคัญของควิามเสี่�ย่งของ

การรับประกันภััย่จำากอัตราส่่วินผลประโย่ชีน์มรณกรรมต่อมูลค่าเวินคืนที�อย่่างน้อย่ร้อย่ละ 5

4.2 การรับรู้ราย่ได้

(1) เบี�ย่ประกันภััย่รับ

 กรณีเบี�ย่ประกันภััย่รับปีแรก รับรู้เป็นราย่ได้หลังจำากหักเบี�ย่ประกันภััย่ต่อและส่่งคืนตั�งแต่วัินที�ที�มีผลบังคับใชี้ในกรมธุรรม์ และกรณีเบี�ย่

ประกนัภัยั่ปีตอ่มารับรู้เป็นราย่ได้หลังจำากหกัเบี�ย่ประกนัภัยั่ต่อและส่่งคืนโดย่จำะรบัรู้เม่อถ้ืงกำาหนดชีำาระเฉพาะเบี�ย่ประกนัภัยั่ของกรมธุรรม์

ที�มีผลบังคับใชี้อยู่่ ณ วิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน

(2) เบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่จำากการเอาประกันภััย่ต่อ

 เบี�ย่ประกนัภัยั่ตอ่จำา่ย่จำากการเอาประกนัภัยั่ตอ่รบัรู้เปน็ราย่การหกัออกจำากเบี�ย่ประกนัภัยั่รบัเมอ่ไดโ้อนควิามเส่ี�ย่งจำากการประกนัภัยั่ใหบ้รษัิัท

รับประกันภััย่ต่อแล้วิตามจำำานวินที�ระบุไวิ้ในกรมธุรรม์

(3) ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ

 ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำจำากการเอาประกันภััย่ต่อถืือเป็นราย่ได้ตามเง่อนไขที�กำาหนดไวิ้ในส่ัญญาและรับรู้เป็นราย่ได้เม่อได้ให้บริการ

แล้วิเส่ร็จำ

(4) ราย่ได้จำากการลงทุนสุ่ทธุิ

 ดอกเบี�ย่และเงินปันผลรับจำากเงินลงทุน

 ดอกเบี�ย่รับถืือเป็นราย่ได้ตามเกณฑ์์คงค้างโดย่คำาน้งถื้งอัตราผลตอบแทนที�แท้จำริง เงินปันผลรับถืือเป็นราย่ได้เม่อกลุ่มบริษััทและบริษััทมี

ส่ิทธุิในการรับเงินปันผล

 ค่าใชี้จำ่าย่เกี�ย่วิกับการลงทุนรับรู้เป็นค่าใชี้จำ่าย่ตามเกณฑ์์คงค้าง

(5) ดอกเบี�ย่รับจำากเงินให้กู้ย่ืม

 ดอกเบี�ย่รับถืือเป็นราย่ไดต้ามระย่ะเวิลาของเงนิให้กู้ยื่มโดย่คำานวิณจำากย่อดเงนิตน้ที�คงค้าง ย่กเว้ินส่่วินของราย่ได้ดอกเบี�ย่ที�คา้งชีำาระเกิน

กวิ่า 6 เดือนโดย่ใชี้เกณฑ์์เงินส่ด

(6) ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากเงินลงทุน

 ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากเงินลงทุนถืือเป็นราย่ได้หรือค่าใชี้จำ่าย่ ณ วิันที�ที�เกิดราย่การ

(7) ราย่ได้อ่น

 ราย่ได้อ่นรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง
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4.3 การรับรู้ค่าใชี้จำ่าย่

(1) ผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่และค่าส่ินไหมทดแทน

  ผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่

  ผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่บันท้กเม่อได้รับแจำ้งหรือเม่อผลประโย่ชีน์ครบกำาหนดตามเง่อนไขในกรมธุรรม์

  ค่าส่ินไหมทดแทนและค่าใชี้จำ่าย่ในการจำัดการค่าส่ินไหมทดแทน

 คา่ส่นิไหมทดแทนและคา่ใชีจ้ำา่ย่ในการจำดัการคา่ส่นิไหมทดแทนประกอบดว้ิย่ คา่ส่นิไหมทดแทนและคา่ใชีจ้ำา่ย่ในการจำดัการคา่ส่นิไหมทดแทน

จำากการรับประกันภััย่ส่ำาหรับ ทั�งควิามเส่ีย่หาย่ที�ได้รับราย่งานแล้วิและย่ังไม่ได้รับราย่งาน ซ้ึ่�งแส่ดงตามมูลค่าของค่าสิ่นไหมทดแทน  

และค่าใชี้จำ่าย่อ่นที�เกี�ย่วิข้อง และราย่การปรับปรุงค่าส่ินไหมของงวิดปัจำจำุบันและงวิดก่อน ที�เกิดข้�นในระหวิ่างปีหักด้วิย่การรับคืนอ่น 

(ถื้ามี)

 ค่าส่ินไหมทดแทนและค่าใช้ีจำ่าย่ในการจัำดการค่าสิ่นไหมทดแทนจำากการรับประกันภััย่ จำะรับรู้เม่อได้รับแจ้ำงจำากผู้เอาประกันภััย่ตาม 

จำำานวินที�ผู้เอาประกันภััย่แจำ้ง และโดย่การประมาณการของฝ่่าย่บริหาร มูลค่าประมาณการส่ินไหมทดแทนสู่งสุ่ดจำะไม่เกินทุนประกันของ

กรมธุรรม์ที�เกี�ย่วิข้อง

(2) ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ

 ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำถืือเป็นค่าใชี้จำ่าย่ตามเกณฑ์์คงค้าง

(3) ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่นและค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน

 ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่นและค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใชี้จำ่าย่ตามเกณฑ์์คงค้าง

4.4 เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด

 เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด หมาย่ถื้ง เงินส่ดและเงินฝ่ากธุนาคาร และเงินลงทุนระย่ะส่ั�นที�มีส่ภัาพคล่องสู่งซึ่้�งมีกำาหนดจำ่าย่คืนภัาย่ใน

ระย่ะเวิลาไม่เกิน 3 เดือน นับจำากวิันที�ได้มาและไม่มีข้อจำำากัดในการเบิกใชี้

4.5 เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับและค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญ

 เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับแส่ดงตามมูลค่าสุ่ทธุิที�จำะได้รับ โดย่กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญส่ำาหรับผลขาดทุนโดย่ประมาณที� 

อาจำเกิดข้�นจำากการเก็บเงินค่าเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับไม่ได้ ซ้ึ่�งพิจำารณาจำากประส่บการณ์การเก็บเงินและตามส่ถืานะปัจำจำุบันของเบี�ย่ประกันภััย่ 

ค้างรับ ณ วิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน

 ส่ำาหรบักรมธุรรมป์ระเภัทราย่บคุคลที�มมีลูคา่เงนิส่ดเกนิกวิา่เบี�ย่ประกนัภัยั่คา้งรบัและเกนิกำาหนดชีำาระจำากระย่ะเวิลาที�บรษัิัทผอ่นผนัใหแ้กล่กูคา้ 

เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับดังกล่าวิจำะถืูกชีำาระโดย่อัตโนมัติจำากการอนุมัติให้กู้ย่ืม โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน

4.6 ส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อ

 ส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อแส่ดงตามจำำานวินส่ำารองประกันภััย่ส่่วินที�เรีย่กคืนจำากการประกันภััย่ต่อ ซึ่้�งประมาณข้�นโดย่อ้างอิงจำากส่ัญญา

ประกนัภัยั่ตอ่ที�เกี�ย่วิขอ้งของส่ำารองเบี�ย่ประภันัภัยั่ที�ย่งัไมถื่ือเปน็ราย่ได ้และส่ำารองคา่ส่นิไหมทดแทนและคา่ส่นิไหมทดแทนค้างจำา่ย่ตามกฎหมาย่

วิ่าด้วิย่การคำานวิณส่ำารองประกันภััย่ ย่กเวิ้นส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนที�เกิดข้�นแล้วิแต่ย่ังไม่ได้รับราย่งาน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กค่าเผ่อหนี�ส่งสั่ย่จำะสู่ญส่ำาหรับส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อเม่อมีข้อบ่งชีี�ของการด้อย่ค่าเกิดข้�น โดย่พิจำารณา 

จำากผลขาดทุนโดย่ประมาณที�อาจำเกิดข้�นจำากการเก็บเงินไม่ได้ และกลุ่มบริษััทและบริษััทส่ามารถืวิัดมูลค่าของจำำานวินเงินดังกล่าวินั�นได้อย่่าง

น่าเชี่อถืือ ค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญตั�งเพิ�ม (ลด) บันท้กบัญชีีเป็นค่าใชี้จำ่าย่ในระหวิ่างปี

4.7 ลูกหนี�จำากส่ัญญาประกันภััย่ต่อและเจำ้าหนี�บริษััทประกันภััย่ต่อ

(1) ลูกหนี�จำากส่ัญญาประกันภััย่ต่อแส่ดงตามจำำานวินเงินค้างรับจำากการประกันภััย่ต่อ

 เงนิคา้งรบัจำากบริษััทประกันภัยั่ตอ่ประกอบด้วิย่คา่จำา้งและค่าบำาเหนจ็ำคา้งรบั คา่ส่นิไหมทดแทนคา้งรบั และราย่การค้างรบัอน่ๆ จำากบรษัิัท

ประกันภััย่ต่อย่กเวิ้นเบี�ย่ประกันภััย่ต่อค้างรับหักค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญ โดย่กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญส่ำาหรับ 

ผลขาดทุนโดย่ประมาณที�อาจำเกิดข้�นจำากการเก็บเงนิไมไ่ด ้ซึ่้�งพิจำารณาจำากประส่บการณ์การเก็บเงนิและตามส่ถืานะปัจำจำบุนัของเงนิค้างรบั

จำากบริษััทประกันภััย่ต่อ ณ วิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน

(2) เจำ้าหนี�บริษััทประกันภััย่ต่อแส่ดงด้วิย่จำำานวินเงินค้างจำ่าย่จำากการประกันภััย่ต่อ 

 เงินค้างจำ่าย่จำากบริษััทประกันภััย่ต่อประกอบด้วิย่ เบี�ย่ประกันภััย่ต่อจำ่าย่ และราย่การค้างจำ่าย่อ่นๆ ให้กับบริษััทประกันภััย่ต่อ 

 กลุ่มบริษััทและบริษััทแส่ดงราย่การประกันภััย่ต่อด้วิย่ย่อดสุ่ทธิุของกิจำการเดีย่วิกัน (ลูกหนี�จำากสั่ญญาประกันภััย่ต่อหรือเจ้ำาหนี�ประกันภััย่ต่อ) 

เม่อเข้าเง่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี�

(1) กลุ่มบริษััทและบริษััทมีส่ิทธุิตามกฎหมาย่ในการนำาจำำานวินที�รับรู้ไวิ้ในงบแส่ดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

(2) กลุ่มบริษััทและบริษััทตั�งใจำที�จำะรับหรือจำ่าย่ชีำาระจำำานวินที�รับรู้ไว้ิในงบแส่ดงฐานะการเงินด้วิย่ย่อดสุ่ทธุิ หรือตั�งใจำที�จำะรับประโย่ชีน์ 

จำากส่ินทรัพย่์ในเวิลาเดีย่วิกับที�จำ่าย่ชีำาระหนี�ส่ิน
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

4.8 ส่ินทรัพย่์/หนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์

ก) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ก่อนวิันที� 1 มกราคม 2563

 ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า

 ลูกหนี�และเจำ้าหนี�ตามส่ัญญาซืึ่�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้าจำะถืูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี�ย่น ณ วิันสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน  

กำาไรขาดทุนที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวิจำะถืูกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน ส่่วินเกินหรือส่่วินลด 

ที�เกิดข้�นจำากการทำาส่ัญญาจำะถืูกตัดจำำาหน่าย่ด้วิย่วิิธุีเส่้นตรงตามอายุ่ของส่ัญญา

 ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศ

 ลูกหนี�และเจ้ำาหนี�ตามส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศจำะถืูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี�ย่น ณ วิันสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน  

กำาไรขาดทุนที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวิจำะถืูกบันท้กในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

ข) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2563

 ส่นิทรพัย์่/หนี�ส่นิตราส่ารอนพุนัธุแ์ส่ดงตามมลูคา่ย่ตุธิุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมลูคา่ย่ตุธิุรรมของเงนิลงทนุบนัทก้ในส่่วินของกำาไรหรอืขาดทนุ 

ย่กเวิ้นส่ัญญาอนุพันธุ์ป้องกันควิามเส่ี�ย่งกระแส่เงินส่ดที�นำาการบัญชีีป้องกันควิามเส่ี�ย่งกระแส่เงินส่ดมาปฏิิบัติใชี้ โดย่ส่่วินที�มีประส่ิทธุิผล

ของการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมของอนุพันธ์ุและเคร่องมือที�ใช้ีป้องกันควิามเสี่�ย่งที�เข้าเง่อนไขเป็นการป้องกันควิามเสี่�ย่งในกระแส่

เงินส่ดรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ส่่วินที�ไม่มีประส่ิทธุิผลรับรู้ทันทีในส่่วินของกำาไรขาดทุน

 การบัญชีีป้องกันควิามเส่ี�ย่ง

 กลุ่มบริษััทพิจำารณากรณีที�เข้าเง่อนไขของการบัญชีีป้องกันควิามเส่ี�ย่ง ดังนี�  

 หากเป็นการป้องกันควิามเสี่�ย่งในมูลค่ายุ่ติธุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือป้องกันควิามเสี่�ย่งจำะรับรู้ในกำาไรหรือ

ขาดทุน เชี่นเดีย่วิกับการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมเฉพาะส่่วินของควิามเส่ี�ย่งที�เกี�ย่วิข้องของราย่การที�ถืูกป้องกันควิามเส่ี�ย่ง 

 หากเป็นการป้องกันควิามเสี่�ย่งในกระแส่เงินส่ด การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรม ของเคร่องมือป้องกันควิามเสี่�ย่งส่่วินที�มีประส่ิทธุิผล 

จำะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ส่่วินการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือป้องกันควิามเสี่�ย่งส่่วินที�ไม่มีประส่ิทธุิผลจำะรับรู้ 

ในกำาไรหรือขาดทุน

4.9  ส่ินทรัพย่์ลงทุน

4.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

ก) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ก่อนวิันที� 1 มกราคม 2563

 กลุ่มบริษััทและบริษััทวิัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย่์ตามการจำัดประเภัทเงินลงทุน ดังต่อไปนี�

(1) เงนิลงทนุเพอ่ค้าแส่ดงตามมูลคา่ย่ตุธิุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมูลคา่ย่ตุธิุรรมของเงนิลงทนุบนัทก้ในส่่วินของกำาไรหรอืขาดทุน

(2) เงินลงทุนเผ่อขาย่แส่ดงตามมูลค่ายุ่ติธุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนบันท้กรับรู้ในส่่วินของ 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น และจำะโอนไปรับรู้ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนเม่อได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนนั�นออกไป 

(3) เงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�จำะถืือจำนครบกำาหนดแส่ดงมูลค่าตามวิิธีุราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ กลุ่มบริษััทและบริษััทตัดบัญชีี 

ส่่วินเกิน/รับรู้ส่่วินตำ�ากวิ่ามูลค่าตราส่ารหนี�ตามอัตราดอกเบี�ย่ที�แท้จำริง ซ้ึ่�งจำำานวินที�ตัดจำำาหน่าย่/รับรู้นี�จำะแส่ดงเป็นราย่การ

ปรับกบัดอกเบี�ย่รบั ตราส่ารหนี�จำัดเป็นประเภัทเงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�จำะถือืจำนครบกำาหนดเม่อบรษิัทัมีควิามตั�งใจำแน่วิแน่ 

และมีควิามส่ามารถืที�จำะถืือไวิ้จำนครบกำาหนดไถื่ถือน

(4) เงินลงทุนในตราส่ารทุนที�ไม่อยู่่ในควิามต้องการของตลาดถืือเป็นเงินลงทุนทั�วิไป ซ้ึ่�งแส่ดงในราคาทุนสุ่ทธุิจำากค่าเผ่อ 

การด้อย่ค่า (ถื้ามี)

(5) เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ที�แส่ดงอยู่่ในงบการเงินเฉพาะกิจำการแส่ดงมูลค่าตามวิิธุีราคาทุน
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 มูลค่ายุ่ติธุรรมของหลักทรัพย่์ในควิามต้องการของตลาดคำานวิณจำากราคาเส่นอซืึ่�อหลังสุ่ด ณ สิ่�นวัินทำาการสุ่ดท้าย่ของปีของ

ตลาดหลักทรัพย่์ที�ตราส่ารนั�นๆ จำดทะเบีย่นมูลค่ายุ่ติธุรรมของตราส่ารหนี�คำานวิณโดย่ใชี้อัตราผลตอบแทนหรือราคาที�ประกาศ 

โดย่ส่มาคมตลาดตราส่ารหนี�ไทย่ มูลค่ายุ่ติธุรรมของหน่วิย่ลงทุนคำานวิณจำากมูลค่าส่ินทรัพย่์สุ่ทธุิของหน่วิย่ลงทุน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กราย่การซึ่ื�อขาย่เงินลงทุนตามเกณฑ์์วิันที�เกิดราย่การ (Transaction date) ส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัท

ตราส่ารทุน และตามเกณฑ์์วิันที�ชีำาระราคาและส่่งมอบหลักทรัพย่์ (Settlement date) ส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัทตราส่ารหนี�

 ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ย่นประเภัทเงินลงทุนจำากประเภัทหน้�งไปเป็นอีกประเภัทหน้�ง บริษััทจำะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวิ

ใหม่โดย่ใชี้มูลค่ายุ่ติธุรรม ณ วิันที�โอนเปลี�ย่นประเภัทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่ิางราคาตามบัญชีีและมูลค่ายุ่ติธุรรม  

ณ วิันที�โอนจำะบันท้กในงบกำาไรขาดทุนหรือแส่ดงเป็นส่่วินเกิน (ส่่วินตำ�า) ทุนจำากการวิัดมูลค่า เงินลงทุนในองค์ประกอบอ่น 

ของส่่วินของเจำ้าของแล้วิแต่ประเภัทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ย่น

 เม่อมีการจำำาหน่าย่เงินลงทุน ผลต่างระหวิ่างสิ่�งตอบแทนสุ่ทธุิที�ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจำะถืูกบันท้กในงบกำาไรขาดทุน  

กลุ่มบริษััทและบริษััทใชี้วิิธุีถัืวิเฉลี�ย่ถื่วิงนำ�าหนักส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัทตราส่ารทุน และวิิธุีเข้าก่อนออกก่อนส่ำาหรับเงินลงทุน

ประเภัทตราส่ารหนี�ในการคำานวิณต้นทุนของเงินลงทุน

ข) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2563

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดประเภัทและวิัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย่์ ดังต่อไปนี�

(1) เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนแส่ดงตามมูลค่ายุ่ติธุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนบันท้กใน

ส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

(2) เงนิลงทนุที�วิดัมลูคา่ผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เส่รจ็ำอน่แส่ดงตามมลูคา่ย่ตุธิุรรม การเปลี�ย่นแปลงในมลูคา่ย่ตุธิุรรมของเงนิลงทนุ

บันท้กรับรู้ในส่่วินของกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น และจำะโอนไปรับรู้ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนเม่อได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนนั�น

ออกไป ย่กเว้ินกำาไรขาดทุนจำากอัตราแลกเปลี�ย่นของเงินลงทุนที�จำัดประเภัทเป็นตราส่ารหนี�บันท้กรับรู้ทันทีในส่่วินของ 

กำาไรขาดทุน

(3) เงนิลงทนุที�วิดัมลูค่าดว้ิย่ราคาทนุตดัจำำาหนา่ย่แส่ดงมลูคา่ตามวิิธุรีาคาทนุตดัจำำาหนา่ย่ กลุม่บรษัิัทและบรษัิัทตดับญัชีีส่่วินเกนิ/

รับรู้ส่่วินตำ�ากวิ่ามูลค่าตราส่ารหนี�ตามอัตราดอกเบี�ย่ที�แท้จำริง ซึ่้�งจำำานวินที�ตัดจำำาหน่าย่/รับรู้นี�จำะแส่ดงเป็นราย่การปรับกับ

ดอกเบี�ย่รับตราส่ารหนี�จำัดเป็นประเภัทเงินลงทุนที�วัิดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ เม่อบริษััทมีควิามตั�งใจำแน่วิแน่และมี

ควิามส่ามารถืที�จำะถืือไวิ้จำนครบกำาหนดไถื่ถือน 

(4) เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ที�แส่ดงอยู่่ในงบการเงินเฉพาะกิจำการแส่ดงมูลค่าตามวิิธุีราคาทุน

 มูลค่ายุ่ติธุรรมของหลักทรัพย่์ในควิามต้องการของตลาดคำานวิณจำากราคาเส่นอซืึ่�อหลังสุ่ด ณ สิ่�นวัินทำาการสุ่ดท้าย่ของปีของ

ตลาดหลักทรัพย่์ที�ตราส่ารนั�นๆ จำดทะเบีย่น มูลค่ายุ่ติธุรรมของตราส่ารหนี�คำานวิณโดย่ใชี้อัตราผลตอบแทนหรือราคาที�ประกาศ

โดย่ส่มาคมตลาดตราส่ารหนี�ไทย่ มูลค่ายุ่ติธุรรมของหน่วิย่ลงทุนคำานวิณจำากมูลค่าส่ินทรัพย่์สุ่ทธุิของหน่วิย่ลงทุน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กราย่การซึ่ื�อขาย่เงินลงทุนตามเกณฑ์์วิันที�เกิดราย่การ (Transaction date) ส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัท

ตราส่ารทุน และตามเกณฑ์์วัินที�ชีำาระราคาและส่่งมอบหลักทรัพย์่ (Settlement date) ส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัทตราส่ารหนี� 

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ย่นประเภัทเงินลงทุนจำากประเภัทหน้�งไปเป็นอีกประเภัทหน้�ง บริษััทจำะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวิ

ใหม่โดย่ใช้ีมูลค่ายุ่ติธุรรม ณ วิันที�โอนเปลี�ย่นประเภัทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่ิางราคาตามบัญชีีและมูลค่ายุ่ติธุรรม ณ  

วิันที�โอนจำะบันท้กในงบกำาไรขาดทุนหรือแส่ดงเป็นส่่วินเกิน (ส่่วินตำ�า) ทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอ่นของส่่วิน

ของเจำ้าของแล้วิแต่ประเภัทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ย่น

 เม่อมีการจำำาหน่าย่เงินลงทุน ผลต่างระหวิ่างสิ่�งตอบแทนสุ่ทธุิที�ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจำะถืูกบันท้กในงบกำาไรขาดทุน  

กลุ่มบริษััทและบริษััทใชี้วิิธุีถัืวิเฉลี�ย่ถื่วิงนำ�าหนักส่ำาหรับเงินลงทุนประเภัทตราส่ารทุน และวิิธุีเข้าก่อนออกก่อนส่ำาหรับเงินลงทุน 

ประเภัทตราส่ารหนี�ในการคำานวิณต้นทุนของเงินลงทุน



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563160

บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

4.9.2 เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

ก) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ก่อนวิันที� 1 มกราคม 2563

 เงินให้กู้ย่ืมแส่ดงตามมูลค่าสุ่ทธุิที�จำะได้รับ กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญของเงินให้กู้ย่ืมจำากผลขาดทุน 

โดย่ประมาณที�อาจำเกิดข้�นจำากการเก็บหนี�ไม่ได้ ซึ่้�งพิจำารณาจำากประส่บการณ์การเก็บหนี� การวิิเคราะห์อายุ่หนี� และราคาประเมิน 

ของหลักประกันของลูกหนี�แต่ละราย่ในปัจำจำุบัน ค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บันท้กบัญชีีเป็นค่าใชี้จำ่าย่ในส่่วินของ 

กำาไรหรือขาดทุน

ข) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2563

 เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับแส่ดงมูลค่าตามวิิธุีราคาทุนตัดจำำาหน่าย่สุ่ทธุิจำากค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิต

4.9.3  การรับรู้ราย่การผลขาดทุนด้านเครดิตและค่าเผ่อการด้อย่ค่า

ก) นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ก่อนวิันที� 1 มกราคม 2563

 กลุ่มบริษััทจำะตั�งค่าเผ่อการด้อย่ค่าของเงินลงทุนเม่อมูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่่างมีส่าระส่ำาคัญและเป็น

ระย่ะเวิลานานหรือเม่อมีข้อบ่งชีี�ของการด้อย่ค่า

 นโย่บาย่ที�ปฏิิบัติใชี้ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2563

ข) กลุ่มบริษััทบันท้กผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าของสิ่นทรัพย์่ลงทุนโดย่ใช้ีแบบจำำาลอง ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�น  

บันท้กผลขาดทุนที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�นและการเปลี�ย่นแปลงในผลขาดทุนที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�นเหล่านั�น ณ แต่ละวัินที�ราย่งาน เพ่อ

ส่ะท้อนการเปลี�ย่นแปลงในควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิตตั�งแต่รับรู้ส่ินทรัพย่์ทางการเงินเม่อเริ�มแรก  และจำะตั�งค่าเผ่อการด้อย่ค่าของ

ตราส่ารทุนที�วิดัมลูคา่ย่ตุธิุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอน่ เม่อมลูคา่ย่ตุธิุรรมของเงินลงทนุดงักล่าวิได้ลดลงอย่า่งมีส่าระส่ำาคัญ

และเป็นระย่ะเวิลานานหรือเม่อมีข้อบ่งชีี�ของการด้อย่ค่า

4.9.4 อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กมูลค่าเริ�มแรกของอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนตามราคาทุนซึ่้�งรวิมต้นทุนการทำาราย่การ ภัาย่หลัง 

การรับรู้การเริ�มแรก กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะบันท้กอสั่งหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนด้วิย่ราคาทุนหักค่าเส่่อมราคาส่ะส่มและค่าเผ่อการ

ด้อย่ค่า (ถื้ามี)

 คา่เส่่อมราคาของอสั่งหาริมทรัพย์่เพอ่การลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้ีจำา่ย่ในงบกำาไรขาดทุน ซ้ึ่�งคำานวิณโดย่วิิธีุเส่น้ตรงตามอายุ่การใช้ีงานโดย่

ประมาณ 20 ปี ค่าเส่่อมราคาของอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใชี้จำ่าย่ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทรับรู้ผลต่างระหวิ่างจำำานวินเงินที�ได้รับสุ่ทธุิจำากการจำำาหน่าย่กับมูลค่า ตามบัญชีีของส่ินทรัพย่์ในงบกำาไรขาดทุนใน

ปีที�ตัดราย่การอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนออกจำากบัญชีี
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4.10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่อ่มราคา

 ที�ดินแส่ดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แส่ดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่่อมราคาส่ะส่มและ ค่าเผ่อการด้อย่ค่า (ถื้ามี) 

ค่าเส่่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวิณจำากราคาทุนของส่ินทรัพย์่นั�นโดย่วิิธุีเส่้นตรงตามอายุ่การให้ประโย่ชีน์โดย่ประมาณของส่ินทรัพย่์ 

หรืออายุ่ของส่ัญญาเชี่าดังต่อไปนี�

อาคาร  20 ปี และ 50 ปี

อาคารชีุด  20 ปี

ส่่วินปรับปรุงอาคาร 5 ปี

ส่่วินปรับปรุงอาคารเชี่า ตามอายุ่ของส่ัญญาเชี่า

เคร่องตกแต่งติดตั�ง และอุปกรณ์ส่ำานักงาน 3 ปี และ 5 ปี

ย่านพาหนะ 5 ปี

 ค่าเส่่อมราคาแส่ดงรวิมอยู่่ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

 ไม่มีการคิดค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับที�ดินและงานระหวิ่างก่อส่ร้าง

 กลุ่มบริษััทและบริษััทตัดราย่การที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจำากบัญชีี เม่อจำำาหน่าย่ส่ินทรัพย่์ หรือคาดวิ่าจำะไม่ได้รับประโย่ชีน์เชีิงเศรษัฐกิจำ 

ในอนาคตจำากการใชี้หรือการจำำาหน่าย่สิ่นทรัพย่์ ราย่การผลกำาไรหรือขาดทุนจำากการจำำาหน่าย่สิ่นทรัพย่์จำะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเม่อกลุ่มบริษััท

และบริษััทตัดราย่การส่ินทรัพย่์นั�นออกจำากบัญชีี

4.11 ค่าควิามนิย่ม 

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กมูลค่าเริ�มแรกของค่าควิามนิย่มในราคาทุน ซึ่้�งเท่ากับต้นทุนการรวิมธุุรกิจำส่่วินที�สู่งกวิ่ามูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์

สุ่ทธุิที�ได้มา หากมูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์สุ่ทธุิที�ได้มาสู่งกว่ิาต้นทุนการรวิมธุุรกิจำ กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะรับรู้ส่่วินที�สู่งกว่ิานี�เป็นกำาไร 

ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนทันที

 กลุ่มบริษััทและบริษััทแส่ดงค่าควิามนิย่มตามราคาทุนหักค่าเผ่อการด้อย่ค่าและจำะทดส่อบการด้อย่ค่าของค่าควิามนิย่มทุกปีหรือเม่อใดก็ตามที�

มีข้อบ่งชีี�ของการด้อย่ค่าเกิดข้�น

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะรับรู้ขาดทุนจำากการด้อย่ค่าในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษััทและบริษััทไม่ส่ามารถืกลับบัญชีีขาดทุนจำากการ

ด้อย่ค่าได้ในอนาคต

4.12 ส่ินทรัพย่์ไม่มีตัวิตนและค่าตัดจำำาหน่าย่

 ส่ินทรัพย่์ไม่มีตัวิตนแส่ดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ะส่มและค่าเผ่อการด้อย่ค่าของส่ินทรัพย่์นั�น (ถื้ามี)

 กลุ่มบริษััทและบริษััทตัดจำำาหน่าย่สิ่นทรัพย่์ไม่มีตัวิตนที�มีอายุ่การให้ประโย่ชีน์จำำากัดอย่่างมีระบบตลอดอายุ่การให้ประโย่ชีน์เชิีงเศรษัฐกิจำของ

ส่นิทรัพย่น์ั�น และจำะมกีารประเมินการดอ้ย่ค่าของส่นิทรพัย์่ดงักล่าวิเมอ่มขีอ้บง่ชีี�วิา่ส่นิทรพัย์่นั�นเกดิการดอ้ย่คา่ กลุม่บริษััทและบริษััทจำะทบทวิน

ระย่ะเวิลาการตัดจำำาหน่าย่และวิิธีุการตัดจำำาหน่าย่ของส่ินทรัพย์่ไม่มีตัวิตนดังกล่าวิทุกสิ่�นปีเป็นอย่่างน้อย่ ค่าตัดจำำาหน่าย่รับรู้เป็นค่าใช้ีจำ่าย่ 

ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

 ส่ินทรัพย่์ไม่มีตัวิตนที�มีอายุ่การให้ประโย่ชีน์จำำากัด คือ โปรแกรมคอมพิวิเตอร์ มีอายุ่การให้ประโย่ชีน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

4.13 การด้อย่ค่าของส่ินทรัพย่์

 ทุกวิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะทำาการประเมินการด้อย่ค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสิ่นทรัพย์่ไม่มีตัวิตน  

หากมีข้อบ่งชีี�วิ่าส่ินทรัพย่์ดังกล่าวิอาจำด้อย่ค่า กลุ่มบริษััทและบริษััทรับรู้ขาดทุนจำากการด้อย่ค่าเม่อมูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับคืนของสิ่นทรัพย่์ 

มีมูลค่าตำ�ากวิ่ามูลค่าตามบัญชีีของส่ินทรัพย่์นั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับคืนหมาย่ถ้ืง มูลค่ายุ่ติธุรรมหักต้นทุนในการขาย่ของส่ินทรัพย่์ 

หรือมูลค่าจำากการใชี้ส่ินทรัพย่์แล้วิแต่ราคาใดจำะสู่งกวิ่า 

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะรับรู้ราย่การขาดทุนจำากการด้อย่ค่าในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อย่ค่าของสิ่นทรัพย์่ มีข้อบ่งชีี�ที�แส่ดงให้เห็นว่ิาผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าของสิ่นทรัพย์่ที�รับรู้ในงวิดก่อนได้หมดไป 

หรือลดลง กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะประมาณมูลค่า ที�คาดวิ่าจำะได้รับคืนของส่ินทรัพย่์นั�น และจำะกลับราย่การผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าที�รับรู ้

ในงวิดก่อนก็ต่อเม่อมีการเปลี�ย่นแปลงประมาณการที�ใช้ีกำาหนดมูลค่าที�คาดวิ่าจำะได้รับคืนภัาย่หลังจำากการรับรู้ผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าครั�ง

ล่าสุ่ด โดย่มูลค่าตามบัญชีีของสิ่นทรัพย่์ที�เพิ�มข้�นจำากการกลับราย่การผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าต้องไม่สู่งกว่ิามูลค่าตามบัญชีีที�ควิรจำะเป็น  

หากกลุม่บรษัิัท และบรษัิัทไมเ่คย่รบัรู้ผลขาดทนุจำากการดอ้ย่คา่ของส่นิทรพัย่ใ์นงวิดกอ่น กลุม่บรษัิัทและบรษัิัท จำะบนัทก้กลบัราย่การผลขาดทนุ

จำากการด้อย่ค่าของส่ินทรัพย่์โดย่รับรู้ไปในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

4.14 หนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่

4.14.1 ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ

 ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิเป็นย่อดส่ำารองส่ะส่มตั�งแต่เริ�มทำาประกันถ้ืงวิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งานส่ำาหรับ

กรมธุรรม์ที�มีผลบังคับอยู่่ ส่ำารองดังกล่าวิตั�งข้�นส่ำาหรับชีดใชี้ค่าสิ่นไหมทดแทนและผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ที�ประมาณการวิ่า 

จำะเกิดข้�นในอนาคตจำากกรมธุรรม์ประกันชีีวิิตที�มีผลบังคับอยู่่ทั�งหมด กลุ่มบริษััทและบริษััทคำานวิณส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ 

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิโดย่อ้างอิงตามวิิธุีส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิชีำาระคงที� (Net Premium Valuation : NPV) ซึ่้�งเป็นวิิธุีการ 

ทางคณิตศาส่ตร์ประกนัภัยั่รวิมกบัส่ำารองเพิ�มเตมิส่ำาหรับควิามเสี่�ย่งจำากการที�ส่มมติฐาน ที�ใชีใ้นการคำานวิณแตกตา่งไปจำากประส่บการณ์

ที�เกิดข้�นจำริงอีกร้อย่ละ 5 ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และร้อย่ละ 4 ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 ของเงิน

ส่ำารองตามวิิธุีเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธิุชีำาระคงที� ข้อส่มมติหลักที�ใช้ีเกี�ย่วิข้องกับอัตรามรณะที�ได้มี การปรับปรุงจำากประส่บการณ์ซึ่้�งเป็น 

ข้อมูลทางส่ถืิติ อัตราเจำ็บป่วิย่ อายุ่และอัตราคิดลด

 ทุกวินัส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุ่มบรษิัทัและบรษิัทัได้ทดส่อบควิามพอเพีย่งของหนี�ส่นิด้วิย่วิธิุีส่ำารองประกนัภััย่แบบเบี�ย่ประกนัภััย่

รวิม (Gross Premium Valuation: GPV) โดย่ข้อส่มมติส่ำาคัญที�ใชี้ในการคำานวิณ ประกอบด้วิย่ อัตรามรณะที�ได้มีการปรับปรุงจำาก

ประส่บการณ์ ซ้ึ่�งเป็นข้อมูลทางส่ถิืติ อัตราการขาดอายุ่หรือเวินคืนกรมธุรรม์ อัตราค่าใชี้จำ่าย่เกี�ย่วิกับการขาย่และบริหารงานซ้ึ่�งเป็น 

ค่าประมาณการที�ดีที�สุ่ดของภัาระผูกพันตามสั่ญญาประกันภััย่ ณ ขณะนั�น (Best-estimate assumption) และอัตราคิดลด  

ซึ่้�งถูืกกำาหนดมาจำากอัตราดอกเบี�ย่ปราศจำากควิามเสี่�ย่งตามหลักเกณฑ์์ในการคำานวิณหนี�สิ่นตามสั่ญญาประกันภััย่ตามเกณฑ์์  

การคำานวิณเงินกองทุนตามระดับควิามเสี่�ย่ง บวิกเพิ�มด้วิย่ค่าชีดเชีย่ควิามไม่มีส่ภัาพคล่องเพ่อส่ะท้อนลักษัณะของหนี�ส่ินตามสั่ญญา

ประกันภััย่ซึ่้�งไม่มีส่ภัาพคล่อง

 หากหนี�ส่ินตามส่ัญญาประกันภััย่ที�คำานวิณได้ตามหลักเกณฑ์์การทดส่อบควิามเพีย่งพอของหนี�ส่ินสู่งกวิ่าจำำานวินที�แส่ดงในงบการเงิน 

กลุ่มบริษััทและบริษััทก็จำะรับรู้ส่่วินต่างเป็นค่าใชี้จำ่าย่เพิ�มเติมในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

4.14.2 ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนและค่าส่ินไหมทดแทนค้างจำ่าย่

 ค่าส่ินไหมทดแทนค้างจำ่าย่บันท้กตามจำำานวินที�จำะจำ่าย่จำริง ส่่วินส่ำารองค่าสิ่นไหมทดแทนจำะบันท้กเม่อได้รับการแจำ้งคำาเรีย่กร้อง 

ค่าเส่ีย่หาย่จำากผู้เอาประกันภััย่ตามจำำานวินที�ผู้เอาประกันภััย่แจำ้ง และโดย่การประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ 

มูลค่าประมาณการส่ินไหมทดแทนสู่งสุ่ดจำะไม่เกินทุนประกันของกรมธุรรม์ที�เกี�ย่วิข้อง

 ประมาณการส่ำารองส่นิไหมทดแทนคำานวิณโดย่วิิธุกีารทางคณติศาส่ตรป์ระกนัภัยั่ โดย่คำานวิณจำากประมาณการที�ดทีี�ส่ดุของคา่ส่นิไหม

ทดแทนที�คาดวิ่าจำะจำ่าย่ให้แก่ผู้เอาประกันภััย่ในอนาคตส่ำาหรับควิามสู่ญเส่ีย่ที�เกิดข้�นแล้วิก่อนหรือ ณ วิันสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน 

ทั�งจำากราย่การควิามสู่ญเส่ีย่ที�บริษััทได้รับราย่งานแล้วิและย่ังไม่ได้รับราย่งาน รวิมถื้ง ผลต่างของประมาณการส่ำารองส่ินไหมทดแทน

ที�คำานวิณได้สู่งกว่ิาค่าส่ินไหมทดแทนที�ได้รับรู้ไปแล้วิในบัญชีีจำะรับรู้เป็นควิามเสี่ย่หาย่ที�เกิดข้�นแล้วิ แต่ยั่งไม่ได้มีการราย่งานให้ 

บริษััททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
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4.14.3 ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่

 ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ประกอบด้วิย่ ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ และส่ำารองควิามเส่ี�ย่งภััย่ที�ย่ังไม่ส่ิ�นสุ่ด

(1) ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้

 ณ วิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ส่ำาหรับการประกันภััย่

ส่ำาหรับส่ัญญาระย่ะสั่�นเพิ�มเติมและการประกันภััย่กลุ่มโดย่คำานวิณจำากเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิส่ำาหรับปีโดย่วิิธีุเฉลี�ย่ราย่เดือน  

(วิิธุีเศษัหน้�งส่่วินย่ี�ส่ิบส่ี�)

(2) ส่ำารองควิามเส่ี�ย่งภััย่ที�ย่ังไม่ส่ิ�นสุ่ด

 ส่ำารองควิามเสี่�ย่งภััย่ที�ย่ังไม่สิ่�นสุ่ด เป็นจำำานวินเงินที�กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดส่ำารองไว้ิเพ่อชีดใชี้ค่าสิ่นไหมทดแทนที�อาจำเกิดข้�น 

ในอนาคตส่ำาหรับการประกันภััย่ที�ย่ังมีผลบังคับอยู่่ ซ้ึ่�งคำานวิณโดย่วิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ กลุ่มบริษััทและบริษััท 

ใช้ีการประมาณการที�ดีที�สุ่ดของค่าสิ่นไหมทดแทนที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�นในระย่ะเวิลาเอาประกันที�เหลืออยู่่ โดย่อ้างอิงจำากข้อมูลในอดีต

 ทุกวิันสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะเปรีย่บเทีย่บมูลค่าของส่ำารองควิามเสี่�ย่งภััย่ที�ย่ังไม่สิ่�นสุ่ดกับส่ำารองเบี�ย่ 

ประกันภัยั่ที�ย่งัไมถื่ือเปน็ราย่ได้ หากมลูค่าของส่ำารองควิามเสี่�ย่งภัยั่ที�ย่งัไมสิ่่�นส่ดุส่งูกว่ิาส่ำารองเบี�ย่ประกันภัยั่ที�ย่งัไมถื่ือเปน็ราย่ได้ กลุม่

บริษััทและบริษััทจำะรับรู้ส่่วินต่างและแส่ดงราย่การส่ำารองควิามเส่ี�ย่งภััย่ที�ย่ังไม่ส่ิ�นสุ่ดในงบการเงิน

4.14.4 ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ค้างจำ่าย่

 ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ค้างจำ่าย่บันท้กเม่อได้รับแจำ้งหรือเม่อเข้าเง่อนไขในกรมธุรรม์

4.15 ผลประโย่ชีน์พนักงาน

 ผลประโย่ชีน์ระย่ะส่ั�นของพนักงาน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทรับรู้เงินเดือน ค่าจำ้าง โบนัส่ และเงินส่มทบกองทุนประกันส่ังคมเป็นค่าใชี้จำ่าย่เม่อเกิดราย่การ

 ผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานของพนักงานและผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงาน

 โครงการส่มทบเงิน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดตั�งกองทุนส่ำารองเลี�ย่งชีีพซึ่้�งประกอบด้วิย่เงินที�พนักงานจำ่าย่ส่ะส่มและ เงินที�กลุ่มบริษััทและบริษััทจำ่าย่ส่มทบให้เป็น

ราย่เดือน ส่นิทรัพย่ข์องกองทุนส่ำารองเลี�ย่งชีีพ ได้แย่กออกจำากสิ่นทรัพย์่ของกลุม่บริษััทและบริษััท เงินที�กลุม่บริษััทและบริษััทจ่ำาย่ส่มทบกองทุน

ส่ำารองเลี�ย่งชีีพบันท้กเป็นค่าใชี้จำ่าย่ในปีที�เกิดราย่การ

 โครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานและผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงาน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีภัาระส่ำาหรับเงินชีดเชีย่ที�ต้องจำ่าย่ให้แก่พนักงานเม่อออกจำากงาน ตามกฎหมาย่แรงงานและตามโครงการผลตอบแทน

พนักงานอ่นๆ ซ้ึ่�งกลุ่มบริษััทและบริษััท ถืือว่ิาเงินชีดเชีย่ดังกล่าวิเป็นโครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานส่ำาหรับพนักงาน นอกจำากนั�น  

กลุ่มบริษััทและบริษััทจำัดให้มีโครงการผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวิัลการปฏิิบัติงานครบกำาหนดระย่ะเวิลา

 กลุ่มบริษััทและบริษััทคำานวิณหนี�ส่ินตามโครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานของพนักงานและผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงาน 

โดย่ใชีวิ้ิธุคีดิลดแตล่ะหนว่ิย่ที�ประมาณการไวิ ้(Projected Unit Credit Method) โดย่ไดท้ำาการประเมนิภัาระผกูพนัดงักลา่วิตามหลกัคณติศาส่ตร์

ประกันภััย่

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจำากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานของพนักงานจำะรับรู้ 

ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจำากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงานจำะรับรู้ทันที

ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน

4.16 ประมาณการหนี�ส่ิน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะบันท้กประมาณการหนี�ส่ินไวิ้ในบัญชีีเม่อภัาระผูกพันซึ่้�งเป็นผลมาจำากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้�นแล้วิ และมีควิาม 

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวิ่ากลุ่มบริษััทและบริษััท จำะเส่ีย่ทรัพย่ากรเชีิงเศรษัฐกิจำไปเพ่อปลดเปลื�องภัาระผูกพันนั�น และกลุ่มบริษััทและบริษััท

ส่ามารถืประมาณมูลค่าภัาระผูกพันนั�นได้อย่่างน่าเชี่อถืือ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

4.17 ส่ัญญาเชี่าระย่ะย่าวิ

 สั่ญญาเชี่าอาคารและอุปกรณ์ที�ควิามเสี่�ย่งและผลตอบแทนของควิามเป็นเจำ้าของส่่วินใหญ่ ได้โอนไปให้กับผู้เชี่าถืือเป็นสั่ญญาเชี่าการเงิน 

ส่ญัญาเชีา่การเงนิจำะบนัทก้เปน็ราย่จำา่ย่ฝ่า่ย่ทนุดว้ิย่มลูคา่ย่ตุธิุรรมของส่นิทรพัย่ท์ี�เชีา่หรอืมลูคา่ปจัำจำบุนัส่ทุธุขิองจำำานวินเงนิที�ตอ้งจำา่ย่ตามส่ญัญา

เชี่าแล้วิแต่มูลค่าใดจำะตำ�ากวิ่า ภัาระผูกพันตามสั่ญญาเช่ีาหักค่าใช้ีจำ่าย่ทางการเงินจำะบันท้กเป็นหนี�สิ่นระย่ะย่าวิ ส่่วินดอกเบี�ย่จำ่าย่จำะบันท้ก 

ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุ่ของส่ัญญาเชี่า ส่ินทรัพย่์ที�ได้มาตามส่ัญญาเชี่าการเงินจำะคิดค่าเส่่อมราคาตลอดอายุ่การให้ประโย่ชีน์

ของส่ินทรัพย่์ที�เชี่าหรืออายุ่ส่ัญญาเชี่าแล้วิแต่ระย่ะเวิลาใดจำะตำ�ากวิ่า

 สั่ญญาเช่ีาอาคารและอุปกรณ์ที�ควิามเสี่�ย่งและผลตอบแทนของควิามเป็นเจำา้ของส่่วินใหญ่ไมไ่ดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ีาถืือเป็นส่ญัญาเช่ีาดำาเนินงาน 

จำำานวินเงินที�จำ่าย่ตามส่ัญญาเชี่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใชี้จำ่าย่ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุนตามวิิธุีเส่้นตรงตลอดอายุ่ส่ัญญาเชี่า

4.18 เงินตราต่างประเทศ

 กลุม่บรษัิัทและบรษัิัทแส่ดงงบการเงนิรวิมและงบการเงนิเฉพาะกจิำการเปน็ส่กลุเงนิบาท ซึ่้�งเปน็ส่กลุเงนิที�ใชีใ้นการดำาเนนิงานของบรษัิัท ราย่การ

ต่างๆ ของแต่ละบริษััทที�รวิมอยู่่ในงบการเงินรวิมวิัดมูลค่าด้วิย่ส่กุลเงินที�ใชี้ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษััทนั�น

	 รายการบััญชีีทีี่�เป็็นเงิินตราต่างิป็ระเที่ศ

 ราย่การบัญชีีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นส่กุลเงินที�ใชี้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษััทและบริษััทโดย่ใชี้อัตราแลกเปลี�ย่น ณ วิันที�

เกิดราย่การ

 สิ่นทรัพย่์และหนี�ส่ินที�เป็นตัวิเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วิันที�ราย่งาน แปลงค่าเป็นส่กุลเงินที�ใชี้ในการดำาเนินงานโดย่ใชี้อัตรา 

แลกเปลี�ย่น ณ วิันนั�น

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ย่นที�เกิดข้�นจำากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงวิดบัญชีี นั�นย่กเว้ินผลต่างของอัตราแลกเปลี�ย่นของ

ตราส่ารทุนที�วิัดมูลค่ากำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำ

 บัริษััที่ย่อยในต่างิป็ระเที่ศ

 ส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินของบริษััทย่่อย่ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย่ใชี้อัตราแลกเปลี�ย่น ณ วิันที�ราย่งาน

 ราย่ได้และค่าใชี้จำ่าย่ของบริษััทย่่อย่ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย่ใชี้อัตราแลกเปลี�ย่น ที�ใกล้เคีย่งกับอัตรา ณ วิันที�เกิดราย่การ

 ผลตา่งจำากอตัราแลกเปลี�ย่นที�เกดิจำากการแปลงคา่บนัทก้ในกำาไรขาดทนุเบด็เส่ร็จำอน่ และแส่ดงเปน็ราย่การผลตา่งจำากอตัราแลกเปลี�ย่นในส่่วิน

ของเจำ้าของ จำนกวิ่ามีการจำำาหน่าย่เงินลงทุนนั�นออกไป ย่กเวิ้นผลต่างจำากการแปลงค่าที�ถืูกปันส่่วินให้ส่่วินได้เส่ีย่ที�ไม่มีอำานาจำควิบคุม

4.19 ภัาษัีเงินได้ 

 ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้

 ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ประกอบด้วิย่ภัาษัีเงินได้ปัจำจำุบันและภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี

 ภัาษัีเงินได้ปัจำจำุบัน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กภัาษัีเงินได้ปัจำจำุบันตามจำำานวินที�คาดวิ่าจำะจำ่าย่ให้กับหน่วิย่งานจำัดเก็บภัาษัีของรัฐ โดย่คำานวิณจำากกำาไรทางภัาษัีตาม

หลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในกฎหมาย่ภัาษัีอากร
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 ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กภัาษีัเงินได้รอการตัดบัญชีีของผลแตกต่างชัี�วิคราวิระหว่ิางราคา ตามบัญชีีของสิ่นทรัพย์่และหนี�สิ่น ณ วิันสิ่�น 

รอบระย่ะเวิลาราย่งานกับฐานภัาษัีของส่ินทรัพย่์ และหนี�ส่ินที�เกี�ย่วิข้องนั�น โดย่ใชี้อัตราภัาษัีที�มีผลบังคับใชี้อยู่่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่วิ่าจำะ 

มีผลบังคับใชี้ภัาย่ในส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาที�ราย่งาน

 กลุม่บริษััทและบริษััทรบัรู้หนี�ส่นิภัาษัเีงนิไดร้อการตัดบญัชีีของผลแตกต่างชัี�วิคราวิที�ตอ้งเสี่ย่ภัาษัทีกุราย่การ แต่รบัรู้ส่นิทรพัย์่ภัาษัเีงนิได้รอการ

ตัดบัญชีีส่ำาหรับผลแตกต่างชีั�วิคราวิที�ใชี้หักภัาษัีรวิมทั�งผลขาดทุนทางภัาษัีที�ย่ังไม่ได้ใชี้ในจำำานวินเท่าที�มีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มบริษััท

และบริษััทจำะมีกำาไรทางภัาษัีในอนาคตเพีย่งพอที�จำะใชี้ประโย่ชีน์จำากผลแตกต่างชีั�วิคราวิที�ใชี้หักภัาษัีและผลขาดทุนทางภัาษัีที�ย่ังไม่ได้ใชี้นั�น

 กลุม่บริษััทและบริษััทจำะทบทวินมลูค่าตามบญัชีีของส่นิทรพัย์่ภัาษัเีงนิไดร้อการตัดบญัชีีทกุสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งานและจำะทำาการปรับลดมูลคา่

ตามบัญชีีดังกล่าวิ หากมีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วิ่ากลุ่มบริษััทและบริษััทจำะไม่มีกำาไรทางภัาษัีเพีย่งพอต่อการนำาส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีีทั�งหมดหรือบางส่่วินมาใชี้ประโย่ชีน์

 กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะบันท้กภัาษีัเงินได้รอการตัดบัญชีีโดย่ตรงไปยั่งส่่วินของผู้ถืือหุ้นหากภัาษีั ที�เกิดข้�นเกี�ย่วิข้องกับราย่การที�ได้บันท้ก 

โดย่ตรงไปย่ังส่่วินของเจำ้าของ 

4.20 การวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม

 มูลค่ายุ่ติธุรรม หมาย่ถื้ง ราคาที�คาดวิ่าจำะได้รับจำากจำากการขาย่ส่ินทรัพย่์หรือเป็นราคาที�จำะต้องจำ่าย่เพ่อโอนหนี�ส่ินให้ผู้อ่นโดย่ราย่การดังกล่าวิ

เป็นราย่การที�เกิดข้�นในส่ภัาพปกติระหวิ่างผู้ซืึ่�อและผู้ขาย่ (ผู้ร่วิมในตลาด) ณ วิันที�วัิดมูลค่า กลุ่มบริษััทและบริษััทใชี้ราคาเส่นอซืึ่�อขาย่ใน 

ตลาดที�มีส่ภัาพคล่องในการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินซึ่้�งมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ที�เกี�ย่วิข้องกำาหนดให้ต้องวิัดมูลค่า

ด้วิย่มูลค่ายุ่ติธุรรม ย่กเว้ินในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีส่ภัาพคล่องส่ำาหรับส่ินทรัพย์่หรือหนี�ส่ินที�มีลักษัณะเดีย่วิกันหรือไม่ส่ามารถืหาราคาเส่นอซืึ่�อ

ขาย่ในตลาด ที�มสี่ภัาพคลอ่งได ้กลุม่บรษัิัทและบรษัิัทจำะประมาณมลูคา่ย่ตุธิุรรมโดย่ใชีเ้ทคนคิการประเมนิ มลูคา่ที�เหมาะส่มกบัแตล่ะส่ถืานการณ์ 

และพย่าย่ามใชี้ข้อมูลที�ส่ามารถืส่ังเกตได้ที�เกี�ย่วิข้องกับส่ินทรัพย่์หรือหนี�ส่ินที�จำะวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมนั�นให้มากที�สุ่ด 

 ลำาดับชัี�นของมูลค่ายุ่ติธุรรมที�ใช้ีวิัดมูลค่าและเปิดเผย่มูลค่ายุ่ติธุรรมของสิ่นทรัพย์่และหนี�ส่ินในงบการเงินแบ่งออกเป็นส่ามระดับตามประเภัท

ของข้อมูลที�นำามาใชี้ในการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม ดังนี�

 ระดับ 1  ใชี้ข้อมูลราคาเส่นอซึ่ื�อขาย่ของส่ินทรัพย่์หรือหนี�ส่ินอย่่างเดีย่วิกันในตลาดที�มีส่ภัาพคล่อง

 ระดับ 2  ใชี้ข้อมูลอ่นที�ส่ามารถืส่ังเกตได้ของส่ินทรัพย่์หรือหนี�ส่ิน ไม่วิ่าจำะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3  ใชี้ข้อมูลที�ไม่ส่ามารถืส่ังเกตได้ เชี่น ข้อมูลเกี�ย่วิกับกระแส่เงินในอนาคตที�กิจำการประมาณข้�น 

 ทุกวิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุ่มบริษััทและบริษััทจำะประเมินควิามจำำาเป็นในการโอนราย่การระหว่ิางลำาดับชัี�นของมูลค่ายุ่ติธุรรม 

ส่ำาหรับส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินที�ถืืออยู่่ ณ วิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งานที�มีการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมแบบเกิดข้�นประจำำา

4.21 ราย่การธุุรกิจำกับบุคคลหรือกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกัน

 บุคคลหรือกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันกับกลุ่มบริษััทและบริษััท หมาย่ถ้ืง บุคคลหรือกิจำการที�มีอำานาจำควิบคุมกลุ่มบริษััทและบริษััท หรือถูืกกลุ่ม 

บริษััทและบริษััทควิบคุมไม่วิ่าจำะเป็นโดย่ทางตรง หรือทางอ้อม หรืออยู่่ภัาย่ใต้การควิบคุมเดีย่วิกันกับกลุ่มบริษััทและบริษััท

 นอกจำากนี�บุคคลหรือกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันยั่งหมาย่รวิมถ้ืงบุคคลที�มีสิ่ทธิุออกเส่ีย่งโดย่ทางตรงหรือทางอ้อมซ้ึ่�งทำาให้มีอิทธิุพลอย่่างเป็น 

ส่าระส่ำาคญัตอ่กลุม่บรษัิัทและบรษัิัท ผูบ้รหิารส่ำาคญั กรรมการหรอืพนกังานของกลุม่บรษัิัทและบรษัิัทที�มอีำานาจำในการวิางแผนและควิบคมุการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษััทและบริษััท

5.	 การใช้ีดุำลยพิินิิจัและประมูาณการทั่างบ่ญชีีทีั่�สำาค่ัญ

 ในการจำัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััท จำำาเป็นต้องใช้ีดุลย่พินิจำและการประมาณ

การในเร่องที�มีควิามไม่แน่นอนเส่มอ การใชี้ดุลย่พินิจำและการประมาณการดังกล่าวินี�ส่่งผลกระทบต่อจำำานวินเงินที�แส่ดงในงบการเงินและ 

ตอ่ข้อมลูที�แส่ดงในหมาย่เหตุประกอบงบการเงนิ ผลที�เกดิข้�นจำริงอาจำแตกตา่งไปจำากจำำานวินที�ประมาณการไวิ ้การใชีด้ลุย่พินจิำและการประมาณ

การที�ส่ำาคัญมีดังนี�

5.1 ค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญของลูกหนี�/เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับ

 ในการประมาณค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญของลูกหนี� และเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับ ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััท จำำาเป็นต้องใชี้ดุลย่พินิจำ 

ในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่ิาจำะเกิดข้�นจำากลูกหนี�แต่ละราย่โดย่คำาน้งถ้ืงประส่บการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ่ของหนี�ที�คงค้าง 

และส่ภัาวิะเศรษัฐกิจำที�เป็นอยู่่ในขณะนั�น เป็นต้น
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

5.2 มูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือทางการเงินที�บันท้กในงบแส่ดงฐานะการเงินที�ไม่มีการซึ่ื�อขาย่ในตลาดและไม่ส่ามารถืหาราคาได้ใน

ตลาดซึ่ื�อขาย่คล่อง ฝ่่าย่บรหิารของกลุ่มบรษิัทัและบรษิัทัต้องใชีดุ้ลย่พนิิจำ ในการประเมินมูลค่ายุ่ติธุรรมของเครอ่งมือทางการเงินดังกล่าวิ โดย่

ใชีเ้ทคนิคและแบบจำำาลองการประเมินมลูคา่ ซ้ึ่�งตวัิแปรที�ใช้ีในแบบจำำาลองได้มาจำากการเทีย่บเคีย่งกับตวัิแปรที�มอียู่ใ่นตลาด โดย่คำานง้ถ้ืงควิาม

เสี่�ย่งทางด้านเครดิต (ทั�งของกลุ่มบริษััทและบริษััท และคู่ส่ัญญา) ส่ภัาพคล่อง ข้อมูลควิามส่ัมพันธุ์ และการเปลี�ย่นแปลงของ 

มูลค่าของเคร่องมือทางการเงินในระย่ะย่าวิ การเปลี�ย่นแปลงของส่มมติฐานที�เกี�ย่วิข้องกับตัวิแปรที�ใช้ีในการคำานวิณ อาจำมีผลกระทบต่อ 

มูลค่ายุ่ติธุรรมที�แส่ดงอยู่่ในงบแส่ดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย่ลำาดับชีั�นของมูลค่ายุ่ติธุรรม

5.3 การรับรู้ราย่การผลขาดทุนด้านเครดิตและค่าเผ่อการด้อย่ค่า

 กลุ่มบริษััทและบริษััทบันท้กผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าของส่ินทรัพย่์โดย่ใชี้แบบจำำาลองผลขาดทุน ด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�นส่ำาหรับตราส่าร

หนี�ที�ไม่รวิมหน่วิย่ลงทุน และเงินให้กู้ย่ืมที�ไม่รวิมเงินให้กู้ย่ืมโดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน และจำะตั�งค่าเผ่อการด้อย่ค่าของตราส่ารทุน

และตราส่ารหนี�ที�เป็นหน่วิย่ลงทุนที�วัิดมูลค่ายุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น เม่อมูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่่าง 

มีส่าระส่ำาคัญและเป็นระย่ะเวิลานานหรือเม่อมีข้อบ่งชีี�ของการด้อย่ค่า การที�จำะส่รุปว่ิาเงินลงทุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่่างมีส่าระส่ำาคัญหรือ 

เป็นระย่ะเวิลานานหรือไม่นั�นจำำาเป็นต้องใชี้ดุลย่พินิจำของฝ่่าย่บริหาร

5.4 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่่อมราคา

 ในการคำานวิณค่าเส่่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััทจำำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุ่การให้ประโย่ชีน์ 

และมูลค่าคงเหลือเม่อเลิกใชี้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวินอายุ่การให้ประโย่ชีน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ย่นแปลง

เชี่นนั�นเกิดข้�น

 นอกจำากนี� ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััท จำำาเป็นต้องส่อบทานการด้อย่ค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละชี่วิงเวิลาและบันท้ก

ขาดทุนจำากการดอ้ย่คา่หากคาดว่ิามลูคา่ที�คาดว่ิาจำะได้รบัคนืตำ�ากวิา่มลูคา่ตามบัญชีีของสิ่นทรัพย์่นั�น ในการนี�ฝ่า่ย่บริหารจำำาเป็นตอ้งใช้ีดลุย่พินจิำ

ที�เกี�ย่วิข้องกับการคาดการณ์ราย่ได้และค่าใชี้จำ่าย่ในอนาคตซึ่้�งเกี�ย่วิเน่องกับส่ินทรัพย่์นั�น

5.5 ส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี

 กลุม่บรษัิัทและบรษัิัทจำะรบัรู้ส่นิทรพัย่ภ์ัาษัเีงนิไดร้อการตดับญัชีีส่ำาหรบัผลแตกตา่งชัี�วิคราวิที�ใชีห้กัภัาษัแีละขาดทนุทางภัาษัทีี�ไมไ่ดใ้ชีเ้มอ่มคีวิาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่วิ่ากลุ่มบริษััทและบริษััท จำะมีกำาไรทางภัาษีัในอนาคตเพีย่งพอที�จำะใช้ีประโย่ชีน์จำากผลแตกต่างชัี�วิคราวิและขาดทุนนั�น  

ในการนี�ฝ่่าย่บริหารจำำาเป็นต้องประมาณการวิ่ากลุ่มบริษััทและบริษััทควิรรับรู้จำำานวินส่ินทรัพย่์ ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีีเป็นจำำานวินเท่าใด  

โดย่พิจำารณาถื้งจำำานวินกำาไรทางภัาษัีที�คาดวิ่าจำะเกิดในอนาคตในแต่ละชี่วิงเวิลา

5.6 ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ

 ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิคำานวิณตามวิิธุีของคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ซึ่้�งประมาณจำากข้อส่มมติปัจำจำุบันหรือข้อส่มมติ

ที�กำาหนดตั�งแต่วิันเริ�มรับประกัน โดย่ส่ะท้อนถ้ืงการประมาณการที�ดีที�สุ่ดตามระย่ะเวิลาในเวิลานั�น และปรับเพิ�มด้วิย่ควิามเสี่�ย่งและค่าการ 

เบี�ย่งเบน โดย่ข้อส่มมติหลักที�ใชี้จำะเกี�ย่วิข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจำ็บป่วิย่ อายุ่และอัตราคิดลด 

 การประมาณเงินส่ำารองดังกล่าวิต้องใชี้ดุลย่พินิจำของฝ่่าย่บริหารซึ่้�งส่ะท้อนถื้งประมาณการอย่่างดีที�สุ่ด ณ ขณะนั�น
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5.7 ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนและค่าส่ินไหมทดแทนค้างจำ่าย่

 ทกุวินัสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน กลุม่บรษัิัทและบรษัิัทตอ้งประมาณการส่ำารองคา่ส่นิไหมทดแทนและคา่ส่นิไหมทดแทนคา้งจำา่ย่โดย่แย่กพจิำารณา

ส่องส่่วิน คือ ส่่วินของค่าสิ่นไหมทดแทนที�เกิดข้�นและกลุ่มบริษััทและบริษััทได้รับราย่งานควิามเสี่ย่หาย่แล้วิ และส่่วินของควิามเสี่ย่หาย่ 

ที�เกิดข้�นแล้วิ แต่กลุ่มบริษััทและบริษััทย่ังไม่ได้รับราย่งาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่้�งต้องใชี้วิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่

ที�เป็นมาตรฐานส่ากลในการประมาณการ โดย่ข้อส่มมติที�ใช้ีในวิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ดังกล่าวิประกอบด้วิย่ข้อมูลในอดีต รวิมถ้ืง

พัฒนาการของประมาณการส่ินไหม ส่ินไหมจำ่าย่ ต้นทุนเฉลี�ย่ต่อราย่การส่ินไหม และจำำานวินส่ินไหม อย่่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวิต้อง

ใชี้ดุลย่พินิจำของฝ่่าย่บริหารซึ่้�งส่ะท้อนถื้งการประมาณการอย่่างดีที�สุ่ดในขณะนั�น ซึ่้�งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธุ์ที�เกิดข้�น

จำริงจำ้งอาจำแตกต่างกับที�ได้ประมาณการไวิ้

5.8 ส่ำารองควิามเส่ี�ย่งภััย่ที�ไม่ส่ิ�นสุ่ด

 ส่ำารองประกันภัยั่ส่ำาหรบัควิามเสี่�ย่งภัยั่ที�ย่งัไมสิ่่�นส่ดุคำานวิณตามวิิธุกีารทางคณิตศาส่ตร์ประกันภัยั่ โดย่ใช้ีการประมาณการที�ดทีี�ส่ดุของคา่สิ่นไหม

ทดแทนที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�นในระย่ะเวิลาเอาประกันภััย่ ที�เหลืออยู่่ ซึ่้�งการประมาณส่ำารองดังกล่าวิจำำาเป็นต้องใชี้ดุลย่พินิจำของฝ่่าย่บริหาร  

ซึ่้�งอ้างอิงจำากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่่างดีที�สุ่ด ณ ขณะนั�น

5.9 ผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานของพนักงานตามโครงการผลประโย่ชีน์และผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงาน

 หนี�ส่ินตามโครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่นของพนักงานประมาณข้�นตาม 

หลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ซ้ึ่�งต้องอาศัย่ข้อส่มมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั�น เชี่น อัตราคิดลด อัตราการข้�นเงินเดือนในอนาคต 

อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ย่นแปลงในจำำานวินพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรีายการีเท่ียบเท่่าเงินสด

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีราย่ละเอีย่ดเงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่า เงินส่ด ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562 31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

เงินส่ด 5,978 7,169 5,977 7,168

เงินฝ่ากธุนาคารประเภัทไม่กำาหนดระย่ะเวิลาจำ่าย่คืน 4,340,655 2,152,644 4,329,886 2,078,128

เงินลงทุนระย่ะส่ั�นในตั�วิส่ัญญาใชี้เงิน 3,725,588 11,282,070 3,725,588 11,282,070

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 8,072,221 13,441,883 8,061,451 13,367,366

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 เงินฝ่ากออมทรัพย่์ เงินฝ่ากประจำำา และตั�วิเงินมีอัตราดอกเบี�ย่ระหวิ่างร้อย่ละ 0.13 ถื้ง 0.63 ต่อปี (31 ธุันวิาคม 

2562: อัตราร้อย่ละ 0.38 ถื้ง 1.38 ต่อปี)

7.	 เบี�ยประก่นิภ่ัยค้ัางร่บ

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ย่อดคงเหลือของเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับจำำาแนกตามอายุ่ค้างชีำาระนับตั�งแต่วิันครบกำาหนดชีำาระแส่ดง

ได้ดังนี� 

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการรับประกันภัยโดยต่รง

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ย่ังไม่ถื้งกำาหนดรับชีำาระ 1,715,483 1,740,698

ค้างรับไม่เกิน 30 วิัน 47,118 24,275

ค้างรับ 30 - 60 วิัน 18,669 33,611

ค้างรับ 60 - 90 วิัน 3,175 830

ค้างรับเกินกวิ่า 90 วิัน 1,576 1,244

รวิมเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับ 1,786,021 1,800,658

 ส่ำาหรับเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับจำากตัวิแทนและนาย่หน้า กลุ่มบริษััทและบริษััทได้กำาหนดหลักเกณฑ์์การติดตามหนี�ให้เป็นไปตามระย่ะเวิลา 

การชีำาระหนี� โดย่หนี�ที�เกินกวิ่ากำาหนดรับชีำาระ กลุ่มบริษััทและบริษััทดำาเนินการตามกฎหมาย่กับตัวิแทนและนาย่หน้าเป็นกรณีไป

 ส่ำาหรับเบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับราย่บุคคลซ้ึ่�งมีมูลค่าเงินส่ดและค้างรับเกินกวิ่าระย่ะเวิลาที�กลุ่มบริษััทและบริษััทผ่อนผันให้แก่ลูกค้า  

เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับดังกล่าวิจำะถืูกชีำาระโดย่อัตโนมัติจำากการอนุมัติให้กู้ย่ืมโดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน ทั�งนี�ข้�นอยู่่กับมูลค่าเงินส่ด

ของกรมธุรรม์ดังกล่าวิ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

8. สินิทั่ร่พิย์จัากการประก่นิภ่ัยต่่อ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อประกอบด้วิย่ราย่การดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ส่ำารองประกันภััย่ส่่วินที�เรีย่กคืนจำากบริษััทประกันภััย่ต่อ

ส่ำารองส่ินไหมทดแทน 141,559 76,315

ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ 495,248 473,356

ส่ินทรัพย่์จำากการประกันภััย่ต่อ 616,807 549,701

9.	 ลูกหนีิ�จัากส่ญญาประก่นิภ่ัยต่่อ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี�จำากส่ัญญาประกันภััย่ต่อประกอบด้วิย่ราย่การดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

เงินค้างรับจำากการประกันภััย่ต่อ 724,824 1,044,316

ลูกหนี�จำากส่ัญญาประกันภััย่ต่อ 724,824 1,044,316

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เงินค้างรับเกี�ย่วิกับการประกันภััย่ต่อจำำาแนกตามอายุ่แส่ดง ได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธีันวาคม	2563 31	ธีันวาคม	2562

ย่ังไม่ถื้งกำาหนดรับชีำาระ 724,824 1,044,316

รวิมเงินค้างรับเกี�ย่วิกับการประกันภััย่ต่อ 724,824 1,044,316
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10. สินิทั่ร่พิย์และหนีิ�สินิต่ราสารอนุิพ่ินิธ์์

10.1 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 ตราส่ารอนุพันธุ์จำำาแนกตามวิัตถืุประส่งค์ในการใชี้ มีราย่ละเอีย่ด ดังนี�

ประเภที่สั่ญญาและวัต่ถุืประส่งค์
จำานวน
สั่ญญา

จำานวนเงิน
ต่ามสั่ญญา
(พันห็น่วย)

31	ธัีนวาคม	2563
ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563มูลค่ายุติ่ธีรรม

สิ่นที่รัพย์
(พันบาที่)

ห็น้่สิ่น
(พันบาที่)

กำาไร	(ขาดทุี่น)	
จากมูลค่ายุติ่ธีรรมของ

ต่ราส่ารอนุพันธ์ี
(พันบาที่)

ตราส่ารอนุพันธุ์ที�ไม่ได้นำาการบัญชีีป้องกัน 

ควิามเส่ี�ย่งมาปฏิิบัติใชี้

ปอ้งกนัควิามเส่ี�ย่งในเงนิลงทนุส่ทุธุเิป็นเงนิตราตา่งประเทศ 67 578,708 72,270 73,940 (43,715)

ป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 1 150000 7,463 - 7,463

79,733 73,940 (36,252)

ตราส่ารอนุพันธุ์ที�นำาการบัญชีีป้องกันควิามเส่ี�ย่งมาปฏิิบัติใชี้

ป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 98 484,170 1,224,550 2,033 260,698

รวิมส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์ 1,304,283 75,973

10.2 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 ตราส่ารอนุพันธุ์จำำาแนกตามวิัตถืุประส่งค์ในการใชี้ มีมูลค่ายุ่ติธุรรม ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

มูลค่ายุติ่ธีรรม

สิ่นที่รัพย์ ห็น้่สิ่น

ตราส่ารอนุพันธุ์เพ่อป้องกันควิามเส่ี�ย่ง

ป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 1,598,446 8,827

ป้องกันควิามเส่ี�ย่งในเงินลงทุนสุ่ทธุิที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 145,718 -

รวิมตราส่ารอนุพันธุ์ 1,744,164 8,827
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์ประกอบด้วิย่ราย่การ ดังต่อไปนี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

จำานวนเงิน

ต่ามสั่ญญา

(พันห็น่วย)

มูลค่ายุติ่ธีรรมของสั่ญญา

สิ่นที่รัพย์

(พันบาที่)

ห็น้่สิ่น

(พันบาที่)

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 474,170 1,197,924 2,033

ยู่โร 10,000 26,626 -

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ส่ินทรัพย่์ล่วิงหน้า

บาท 150,000 7,463 -

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า

เย่น 355,775 30 2,702

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 130,000 71,654 17,998

เหรีย่ญส่ิงคโปร์ 66,223 120 24,930

ยู่โร 26,710 466 28,310

รวิมตราส่ารอนุพันธุ์ 1,212,878 1,304,283 75,973

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

จำานวนเงิน

ต่ามสั่ญญา

(พันห็น่วย)

มูลค่าสั่ญญา

ส่ินที่รัพย์

(พันบาที่)

ห็น่้ส่ิน

(พันบาที่)

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 516,800 886,013 78,799

ยู่โร 10,000 41,854 -

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า

เย่น 1,327,910 5,649 -

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 71,020 8,053 3,747

เหรีย่ญส่ิงคโปร์ 112,852 560 35,727

ยู่โร 33,010 55,992 -

รวิมตราส่ารอนุพันธุ์ 2,071,592 998,121 118,273

ทั�งนี� บรษิััทได้ทำาส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศและส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้าเพ่อป้องกนัควิามเส่ี�ย่งจำากการผันผวิน

อัตราแลกเปลี�ย่นของเงินลงทุน
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11.	 เงินิลงทุั่นิในิหล่กทั่ร่พิย์

11.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

ราคาทุี่น มูลค่ายุติ่ธีรรม

เงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าผู้่านกำาไรีขาดท่้น

ตราส่ารทุน 28,840 14,040

รวิม 28,840 14,040

หัก ขาดทุนที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง (14,800) -

รวิมเงินลงทุนเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน 14,040 14,040

เงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าผู้่านกำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จำอ่น

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 33,307,784 39,467,580

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 32,158,664 34,267,661

ตราส่ารทุน 31,702,644 32,685,117

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 9,892,455 10,765,742

ตราส่ารทุนต่างประเทศ 176,080 49,551

รวิม 107,237,627 117,235,651

บวิก กำาไรที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง 9,998,024 -

รวิมเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 117,235,651 117,235,651

ราคาทุี่นตั่ดจำาห็น่าย

เงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยรีาคาท่้นตัดจำำาหุ้น่าย

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 127,624,927

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 60,622,139

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 5,592,270

รวิม 193,839,336

หัก ค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น (277,561)

รวิมเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ 193,561,775

รวิมเงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 310,811,466

 ณ วิันที� 1 มกราคม 2563 บริษััทได้นำาแนวิปฏิิบัติทางการบัญชีี เร่อง เคร่องมือทางการเงินและการเปิดเผย่ข้อมูลส่ำาหรับธุุรกิจำประกันภััย่ 

มาถืือปฏิิบัติ ส่่งผลให้มีหน่วิย่ลงทุนถืูกจำัดประเภัทเป็นตราส่ารหนี�จำากเดิม ที�ถืูกจำัดประเภัทเป็นตราส่ารทุนจำำานวิน 10,405 ล้านบาท

 ในระหวิ่างไตรมาส่ 1 ปี 2563 บริษััทได้มีการจำัดประเภัทเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่เป็นเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเส่ร็จำอ่น เพ่อรองรับควิามผันผวินต่ออัตราดอกเบี�ย่ ซึ่้�งราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ ณ วิันที�มีการเปลี�ย่นประเภัทเป็นจำำานวินเงินเท่ากับ  

36,606 ล้านบาท มูลค่ายุ่ติธุรรม ณ วิันที�มีการเปลี�ย่นประเภัทเป็นจำำานวินเงินเท่ากับ 45,759 ล้านบาท
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 บริษััทมีการตั�งค่าเผ่อผลขาดทุนจำากการด้อย่ค่าและค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�นที�บันท้ก 

ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย่์จำำานวินรวิมทั�งส่ิ�น 129 ล้านบาท และ 314 ล้านบาท ตามลำาดับ

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่่�	31	ธีันวาคม	2562

ราคาทีุ่น มูลค่ายุต่ิธีรรม

เงินลงท่้นเพ่อค�า

ตราส่ารทุน 33,349 20,856

รวิม 33,349 20,856

หัก ขาดทุนที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง (12,493) -

รวิมเงินลงทุนเพ่อค้า 20,856 20,856

เงินลงท่้นเผู้่อขาย

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 1,962,740 2,168,147

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 25,787,235 28,299,445

ตราส่ารทุน 32,294,227 38,304,837

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 1,400,266 1,211,495

ตราส่ารทุนต่างประเทศ 9,285,118 10,120,465

รวิม 70,729,586 80,104,389

บวิก กำาไรที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง 9,374,803 -

รวิมเงินลงทุนเผ่อขาย่ 80,104,389 80,104,389

ราคาทุี่นตั่ดจำาห็น่าย

เงินลงท่้นท่ี�จำะถืือจำนครีบกำาหุ้นด

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 140,407,255

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 73,022,083

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 6,550,825

รวิมเงินลงทุนที�จำะถืือจำนครบกำาหนด 219,980,163

ราคาทุี่น

เงินลงท่้นท่ั�วิไป

ตราส่ารทุน 31,338

รวิมเงินลงทุนทั�วิไป 31,338

รวิมเงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 300,136,746
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11.2 ค่าเผ่อผลขาดทุนที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

มูลค่ายุติ่ธีรรม
ค่าเผ่ิ�อผิลขาดทุี่นท่ี่�คาดว่าจะเกิดข้้น
ท่ี่�รับรู้ในกำาไรขาดทุี่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น

เงินลงท่้นท่ี�วิัดด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีมผู้่านกำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จำอ่น 

ตราส่ารหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มข้�นอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิต (Stage 1) 73,693,901 (34,276)

ตราส่ารหนี�ที�มีการเพิ�มข้�นอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิต (Stage 2) 100,284 (1,637)

รีวิม 73,794,185 (35,913)

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

มูลค่าต่ามบัญชี

ขั�นต้่น

ค่าเผ่ิ�อผิลขาดทุี่นท่ี่�

คาดว่าจะเกิดข้้น มูลค่าต่ามบัญชี

เงินลงท่้นท่ี�วิัดด�วิยรีาคาท่้นตัดจำำาหุ้น่าย 

ตราส่ารหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มข้�นอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิต (Stage 1) 193,439,336 (76,081) 193,363,255

ตราส่ารหนี�ที�มีการด้อย่ค่าด้านเครดิต (Stage 3) 400,000 (201,480) 198,520

รีวิม 193,839,336 (277,561) 193,561,775

11.3 ระย่ะเวิลาคงเหลือของตราส่ารหนี�

 (หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธีันวาคม	2563

ครบกำาห็นด

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

เงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าผู้่านงบกำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จำอ่น

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 4,635,496 7,829,782 19,485,874 31,951,152

ตราส่ารหนี�เอกชีน 4,507,840 13,817,303 13,833,521 32,158,664

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 7,911,687 1,980,768 - 9,892,455

บวิก กำาไรที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง 1,075,215 1,922,791 6,182,177 9,180,183

รีวิมเงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าผู้่านงบกำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จำอ่น 18,130,238 25,550,644 39,501,572 83,182,454

เงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยรีาคาท่้นตัดจำำาหุ้น่าย

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 3,636,919 11,732,922 112,255,086 127,624,927

ตราส่ารหนี�เอกชีน 1,903,982 30,125,502 28,592,655 60,622,139

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 850,000 2,834,990 1,907,280 5,592,270

หัก ค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น (207,173) (44,140) (26,248) (277,561)

รีวิมเงินลงท่้นท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยรีาคาท่้นตัดจำำาหุ้น่าย 6,183,728 44,649,274 142,728,773 193,561,775
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

ครบกำาห็นด

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

เงินลงท่้นเผู้่อขาย

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ - 450,000 - 450,000

ตราส่ารหนี�เอกชีน 661,602 13,305,000 11,820,633 25,787,235

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ - 1,400,266 - 1,400,266

บวิก กำาไรที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริง 18,623 921,814 1,438,864 2,379,301

รีวิมเงินลงท่้นเผู้่อขาย 680,225 16,077,080 13,259,497 30,016,802

เงินลงท่้นท่ี�จำะถืือจำนครีบกำาหุ้นด

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 1,598,869 21,428,900 117,379,486 140,407,255

ตราส่ารหนี�เอกชีน 4,896,533 26,295,662 41,829,888 73,022,083

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 400,000 2,405,164 3,745,661 6,550,825

รีวิมเงินลงท่้นท่ี�จำะถืือจำนครีบกำาหุ้นด 6,895,402 50,129,726 162,955,035 219,980,163

11.4 เงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�มีอนุพันธุ์แฝ่ง (Structured notes)

 เงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�มีอนุพันธ์ุแฝ่งที�บริษััทจัำดประเภัทเป็นเงินลงทุนที�วัิดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นและเงินลงทุนที�วัิดมูลค่าด้วิย่

ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ มีดังต่อไปนี�

(1) ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 600 ล้านบาท ซึ่้�งออกโดย่ธุนาคารพาณิชีย่์

ในประเทศและส่าขาของธุนาคารพาณิชีย่์ต่างประเทศ อายุ่คงเหลือประมาณ 1 - 9 ปี และมีเง่อนไขโดย่ผู้ออกตราส่ารมีส่ิทธุิในการชีำาระ

คืนก่อนกำาหนดหรือเรีย่กเงินฝ่ากเพิ�ม และมีดอกเบี�ย่อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธุบัตรรัฐบาล (CMT Index) (ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 

2563 : ไม่มี)

(2) ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 600 ล้านบาท ซึ่้�งออกโดย่ส่าขาของธุนาคาร

พาณิชีย่์ต่างประเทศ มีอายุ่คงเหลือประมาณ 1 ปี และมีดอกเบี�ย่อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธุบัตรรัฐบาล (CMT Index) (ณ วิันที� 31 

ธุันวิาคม 2563 : ไม่มี)

(3) ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 1,476 ล้านบาท และ 3,614 

ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่้�งออกโดย่ส่าขาของธุนาคารพาณิชีย่์ต่างประเทศ มีอายุ่คงเหลือประมาณ 1 - 6 ปี และ 1 - 9 ปี ตามลำาดับ และมี

เง่อนไขของการเวินคืนตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินดังกล่าวิเม่อเกิดผลกระทบจำากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย่์อ้างอิง

(4) ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 983 ล้านบาท ซึ่้�งออกโดย่ส่าขาของธุนาคาร

พาณิชีย่์ต่างประเทศ มีอายุ่คงเหลือประมาณ 14 ปี โดย่ธุนาคารดังกล่าวิวิางพันธุบัตรรัฐบาลคิดเป็นอัตราร้อย่ละ 70 - 80 ของมูลค่าตั�วิ

ส่ัญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินที�ออกเพ่อเป็นหลักประกัน และมีเง่อนไขของการเวินคื นตั�วิสั่ญญาใชี้เงินและตั�วิแลกเงินดังกล่าวิเม่อเกิด 

ผลกระทบจำากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย่์อ้างอิง (ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 : ไม่มี)
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(5)  ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 466 ล้านบาท ซึ่้�งออกโดย่ส่าขาของธุนาคารพาณิชีย่์ต่างประเทศ 

อายุ่คงเหลอืประมาณ 12 ป ีมเีงอ่นไขโดย่ผูอ้อกตราส่ารมสี่ทิธิุในการชีำาระคนืก่อนกำาหนด และมเีงอ่นไขของการเวินคนืตั�วิแลกเงนิดังกลา่วิ

เม่อเกิดผลกระทบจำากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย่์อ้างอิง (ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 : ไม่มี)

(6)  ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีเงินลงทุนในตั�วิแลกเงินจำำานวินรวิม 1,475 ล้านบาท และ 1,464 ล้านบาท ตามลำาดับ  

ซึ่้�งออกเป็นส่กุลเงินต่างประเทศ โดย่ส่าขาของธุนาคารพาณิชีย่์ต่างประเทศ มีอายุ่คงเหลือประมาณ 5 - 6 ปี และ 6 - 7 ปี ตามลำาดับ  

และมีเง่อนไขของการเวินคืนตั�วิแลกเงินดังกล่าวิเม่อเกิดผลกระทบจำากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย่์อ้างอิง

11.5 เงินลงทุนที�ติดภัาระผูกพัน

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีพันธุบัตรรัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ ซ้ึ่�งมีราคาทุนหรือทุนตัดจำำาหน่าย่จำำานวิน  

61,509 ล้านบาท และ 64,127 ล้านบาท ตามลำาดับ วิางไวิ้กับนาย่ทะเบีย่นเพ่อเป็นหลักทรัพย่์ประกันและเงินส่ำารองตามที�กล่าวิไวิ้ในหมาย่เหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 33 และ 34

11.6 ผลกำาไรจำากเงินลงทุน

 ผลกำาไรจำากเงินลงทุนส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน 3,126 (2,973)

ผลกำาไรจำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,049,130 952,425

ผลกำาไรจำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ - 122,603

ผลขาดทุนจำากการขาย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ (31,919) -

รีวิมกำาไรีจำากเงินลงท่้น 1,020,337 1,072,055

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน 3,126 (2,973)

ผลกำาไรจำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,049,130 952,425

ผลกำาไรจำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ - 122,603

ผลขาดทุนจำากการขาย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ (16,261) -

รีวิมกำาไรีจำากเงินลงท่้น 1,035,995 1,072,055
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

11.7 ผลต่างจำากการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมสุ่ทธุิของมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 

 ผลต่างจำากการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด
วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

ส่่วินเกินทุนจำากการวัิดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�เคย่ราย่งานไว้ิเดิม 9,419,466

การด้อย่ค่าของส่ินทรัพย่์ลงทุน 31,360

การจำัดประเภัทเงินลงทุนใหม่จำากเดิมเป็นเงินลงทุนทั�วิไปเป็นเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 212,342

ขาดทุนจำากอัตราแลกเปลี�ย่นของตราส่ารหนี�ซึ่้�งเดิมจำัดประเภัทเป็นตราส่ารทุน 1,208,658

ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ณ วิันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 10,871,826

หัก ภัาษัีเงินได้ (2,168,092)

ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น- สุ่ทธุิจำากภัาษัี เงินได้  

ณ วิันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 8,703,734

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ส่่วินเกินทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ณ วิันต้นปี 10,871,826 6,202,322

กำาไรจำากการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมสุ่ทธิุจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,008,033 3,643,438

กำาไรจำากการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมสุ่ทธุิของส่่วินที�โอนไปกำาไรหรือขาดทุน (555,462) (426,294)

ส่่วินเกินกวิ่าทุนจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ณ วิันส่ิ�นปี 11,324,397 9,419,466

หัก ภัาษัีเงินได้ (2,231,974) (1,883,894)

ผลต่างจำากการเปลี�ย่นแปลงในมูลค่ายุ่ติธุรรมสุ่ทธุิของมูลค่าเงินลงทุนผ่าน 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น - สุ่ทธุิจำากภัาษัี 9,092,423 7,535,572
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11.8 มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนตราส่ารหนี�ตามประเภัทดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

ประเภที่สิ่นที่รัพย์ที่างการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธีันวาคม	2563

มูลค่ายุติ่ธีรรม	

ณ	สิ่�นงวด

จำานวนการเปล่�ยนแปลงใน 

มูลค่ายุติ่ธีรรมระห็ว่างงวด

ส่ินทรัพย่์ทางการเงินที�กระแส่เงินส่ดที�เกิดข้�นตามส่ัญญาจำากสิ่นทรัพย่์ทางการเงินใน 

วิันที�กำาหนดไวิ้เป็นการรับชีำาระเงินต้นและดอกเบี�ย่จำากจำำานวินเงินต้นคงค้างเท่านั�น โดย่

ไม่รวิมส่ินทรัพย์่ทางการเงินที�เข้านิย่ามการถืือเพ่อค้าตามมาตรฐานการราย่งานทางการ

เงินฉบับที� 9 (เม่อมีการประกาศใช้ี) หรือที�บริษััทบริหารและประเมินผลงานด้วิย่ 

การประเมินมูลค่ายุ่ติธุรรม

296,790,317 9,425,750

กระแส่เงนิส่ดที�เกดิข้�นตามสั่ญญาในวัินที�กำาหนดไวิไ้มเ่ปน็การรบัชีำาระเงนิต้นและดอกเบี�ย่

จำากจำำานวินเงินต้นคงค้างเท่านั�น
12,339,515 (1,011,287)

12. เงินลงท่้นในบรีิษััท่ย่อย 

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ตามที�แส่ดงอยู่่ในงบการเงินเฉพาะกิจำการ มีราย่ละเอีย่ดดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

บริษัที่ ลักษณะธุีรกิจ
จัดตั่�งข้้น
ในประเที่ศิ

ทุี่นท่ี่�ออกและเรียกชำาระแล้ว สั่ดส่่วนเงินลงทุี่น ราคาทุี่น

31	ธัีนวาคม	
2563

31	ธัีนวาคม	
2562

31	ธัีนวาคม	
2563

31	ธัีนวาคม	
2562

31	ธัีนวาคม	
2563

31	ธัีนวาคม	
2562

บริษััท บีแอลเอ อินชีัวิรันส่์ 

 โบรคเกอร์ จำำากัด

นาย่หน้าประกัน          

วิินาศภััย่

ไทย่ 24,000 24,000 99 99 23,760 23,760

Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Public Limited 

Company
(1)

ประกันชีีวิิต กัมพูชีา - 153,598 - 52 - 85,329

หัก ค่าเผ่อการด้อย่ค่า 
-

- - (52,680)

รวมเงิินลงิทุุนในบริษััทุย่่อย่ 23,760 56,409

(1) 
เม่อวิันที� 9 ธุันวิาคม 2563 บริษััทได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมาย่เหตุข้อ 13)

13.		 การดำำาเนิินิงานิทีั่�ยกเลิก	

 เม่อวิันที� 9 ธุันวิาคม 2563 บริษััทได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่้�งเป็น 

บริษััทย่อ่ย่ของบรษัิัท มผีลทำาใหบ้รษัิัทส่ญูเส่ยี่อำานาจำการควิบคมุบรษัิัทย่อ่ย่ดงักล่าวิ โดย่กลุม่บรษัิัทไมไ่ดน้ำาฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน 

ของบริษััทย่่อย่ดังกล่าวิมารวิมในงบการเงินรวิมตั�งแต่วิันที�บริษััทได้สู่ญเส่ีย่อำานาจำการควิบคุม บริษััทรับรู้ผลขาดทุนจำากการจำำาหน่าย่เงินลงทุน 

ในบริษััทย่่อย่ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นในงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการส่ำาหรับปีสิ่�นสุ่ดวัินที� 31 ธุันวิาคม 

2563 จำำานวิน 32 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั�งนี�บริษััทได้แส่ดงผลการดำาเนินงานของบริษััทย่่อย่ดังกล่าวิส่ำาหรับงวิดก่อนสู่ญเส่ีย่

อำานาจำการควิบคุมอยู่่ภัาย่ในขาดทุนจำากการดำาเนินงานที�ย่กเลิกในงบการเงินรวิม

 งบแส่ดงฐานะการเงินรวิม ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 ได้รวิมส่ินทรัพย่์ของการดำาเนินงานที�ย่กเลิกไวิ้จำำานวิน 84 ล้านบาท โดย่ย่อดคงเหลือ

ส่่วินใหญ่เป็นเงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด และเงินมัดจำำา (ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 : ไม่มี)
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นรวิมส่ำาหรับการดำาเนินงานที�ย่กเลิกแส่ดงดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับงวดตั่�งแต่่

วันท่ี่�	1	มกราคม		

ถึืงวันท่ี่�	9	ธัีนวาคม	2563

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	

2562

การีดำาเนินงานท่ี�ยกเลิก 

ราย่ได้ 977 28

ค่าใชี้จำ่าย่ (1,304) (3,625)

ขาดท่้นก่อนภัาษัีเงินได� (327) (3,597)

ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ (18) -

ขาดท่้นสำาหุ้รีับปีจำากการีดำาเนินงานท่ี�ยกเลิก - ส้ท่ธีิจำากภัาษัี (345) (3,597)

ขาดท่้นต่อหุ้้�น*

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) (0.001) (0.001)

* ขาดทุนต่อหุ้นจำากการดำาเนินงานที�ย่กเลิกส่ำาหรับส่่วินที�เป็นของผู้ถืือหุ้นบริษััท

14.	 เงินิให้กู้ยืมูและดำอกเบี�ยค้ัางร่บ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ย่อดคงเหลือของเงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับโดย่จำำาแนกอายุ่ตามเงินต้นและดอกเบี�ย่ที�ค้างชีำาระ

แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

เงินให้็กู้ย่มและดอกเบ้่ยค้างรับ

กรมธีรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน

ที่รัพย์สิ่นจำานอง
เป็นประกัน อ่�นๆ รวม

ย่ังไม่ถื้งกำาหนดชีำาระ 9,523,824 1,637,585 54 11,161,463

เกินกวิ่ากำาหนดชีำาระ

น้อย่กวิ่า 3 เดือน - 111,462 - 111,462

3 - 6 เดือน - 1,990 - 1,990

6 - 12 เดือน - 7,650 - 7,650

มากกวิ่า 12 เดือน - 99,648 55 99,703

รวิม 9,523,824 1,858,335 109 11,382,268

หัก ค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น - (68,690) - (68,690)

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ - สุ่ทธุิ 9,523,824 1,789,645 109 11,313,578
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(หน่วิย่ : พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

เงินให้็กู้ย่มและดอกเบ้่ยค้างรับ

กรมธีรรม์ประกันภัย	

เป็นประกัน

ที่รัพย์สิ่นจำานอง

เป็นประกัน อ่�น	ๆ รวม

ย่ังไม่ถื้งกำาหนดชีำาระ 9,471,230 1,641,493 153 11,112,876

เกินกวิ่ากำาหนดชีำาระ

น้อย่กวิ่า 3 เดือน - 37,766 - 37,766

3 - 6 เดือน - 43,617 - 43,617

6 - 12 เดือน - 9,396 - 9,396

มากกวิ่า 12 เดือน - 36,035 55 36,090

รวิม 9,471,230 1,768,307 208 11,239,745

หัก ค่าเผ่อหนี�ส่งส่ัย่จำะสู่ญ - (18,077) - (18,077)

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ - สุ่ทธุิ 9,471,230 1,750,230 208 11,221,668

(หน่วิย่ : พันบาท)

การจัดชั�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

เงินให้็กู้ย่มและดอกเบ้่ยค้างรับ

ที่รัพย์สิ่นจำานอง
เป็นประกัน

อ่�นๆ รวม

เงินให้กู้ย่ืมที�ไม่มีการเพิ�มข้�นอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิต (Stage 1) 1,749,047 54 1,749,101

เงินให้กู้ย่ืมที�มีการเพิ�มข้�นอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญของควิามเส่ี�ย่งด้านเครดิต (Stage 2) 9,640 - 9,640

เงินให้กู้ย่ืมที�มีการด้อย่ค่าด้านเครดิต (Stage 3) 99,648 55 99,703

รวิม 1,858,335 109 1,858,444

หัก ค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น (68,690) - (68,690)

รวิม 1,789,645 109 1,789,754

เงินให้กู้ยื่มโดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยื่มแก่ผู้เอาประกันภััย่ โดย่ให้กู้ในวิงเงินไม่เกินมูลค่าเงินส่ดของกรมธุรรม์ และ 

คดิดอกเบี�ย่ในอัตรารอ้ย่ละ 3.00 - 8.00 ตอ่ปี ซ้ึ่�งเปน็อัตราดอกเบี�ย่ที�ไดรั้บการอนุมตัจิำากส่ำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบ

ธุุรกิจำประกันภััย่

เงินให้กู้ย่ืมแก่พนักงาน กำาหนดวิงเงินกู้ย่ืมให้แก่พนักงานแต่ละราย่โดย่กรณีบุคคลคำ�าประกันด้วิย่วิงเงินสู่งสุ่ด ที� 0.10 ล้านบาท ซ้ึ่�งคิด 

อัตราดอกเบี�ย่ร้อย่ละ 6.00 ต่อปี ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยื่มแก่พนักงานมีจำำานวินเงิน 0.10 ล้านบาท และ  

0.21 ล้านบาท ตามลำาดับ

เงินให้กู้ย่ืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย่์คำ�าประกันจำำานวินเงินสู่งสุ่ดที� 50 เท่าของเงินเดือนราย่เดือน ซึ่้�งคิดอัตราดอกเบี�ย่ร้อย่ละ 5.00 - 6.00 

ต่อปี ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ย่มืแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย่์คำ�าประกันมีจำำานวินเงิน 12 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท 

ตามลำาดับ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

15.	 อส่งหาริมูทั่ร่พิย์เพืิ�อการลงทุั่นิ	

มูลค่าตามบัญชีีของอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

อาคารส่ำานักงานให้เชี่า

ราคาทุน 21,303 21,303

หัก ค่าเส่่อมราคาส่ะส่ม (5,682) (4,617)

มูลค่าตามบัญชีี 15,621 16,686

การกระทบย่อดมูลค่าตามบัญชีีของอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนส่ำาหรับปี 2563 และ 2562 แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

มูลค่าตามบัญชีีต้นปี 16,686 17,752

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับปี (1,065) (1,066)

มูลค่าตามบัญชีีส่ิ�นปี 15,621 16,686

มูลค่ายุ่ติธุรรมของอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

อาคารส่ำานักงานให้เชี่า 36,506 22,646

มูลค่ายุ่ติธุรรมประเมินโดย่ผู้ประเมินราคาอิส่ระโดย่ใชี้เกณฑ์์วิิธีุวิิเคราะห์มูลค่าจำากต้นทุน (Cost Approach) ส่ำาหรับอาคารส่ำานักงานให้เชี่า 

คือ การประมาณการต้นทุนในการส่ร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจำจำุบัน แล้วิหักลบด้วิย่ค่าเส่่อมราคาตามอายุ่การใช้ีงาน และ 

บวิกด้วิย่มูลค่าตลาดของที�ดิน

ในระหวิ่างปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีราย่ได้ค่าเชี่าจำากอส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุนจำำานวิน 0.90 

ล้านบาท และ 0.90 ล้านบาท ตามลำาดับ
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16.	 ทีั่�ดิำนิ	อาคัารและอุปกรณ์

 ราย่การเปลี�ย่นแปลงของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่รุปได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ท่ี่�ดิน

อาคารและ
ส่่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า อาคารชุด

เคร่�องต่กแต่่ง
ติ่ดตั่�งและ
อุปกรณ์
ส่ำานักงาน ยานพาห็นะ

งานระห็ว่าง
ก่อส่ร้าง รวม

รีาคาท่้น

1 มกราคม 2562 794,246 756,333 36,633 662,061 40,863 21,996 2,312,132

ซึ่ื�อเพิ�ม - 516 - 27,108 6,750 147,024 181,398

จำำาหน่าย่/ตัดจำำาหน่าย่ระหวิ่างงวิด (2,900) (8,610) - (6,440) - - (17,950)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ย่นจำากการแปลงค่า

 งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - (31) - (27) - - (58)

โอนเข้า (ออก) - 200 - - - (200) -

31 ธุันวิาคม 2562 791,346 748,408 36,633 682,702 47,613 168,820 2,475,522

ซึ่ื�อเพิ�ม - 55,787 - 69,051 2,249 734,471 861,558

จำำาหน่าย่/ตัดจำำาหน่าย่ระหวิ่างงวิด - (192,155) - (102,039) - - (294,194)

โอนเข้า (ออก) - 715,743 - 185,824 - (901,567) -

ตัดจำำาหน่าย่จำากการขาย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ - - - (1,070) - - (1,070)

31 ธุันวิาคม 2563 791,346 1,327,783 36,633 834,468 49,862 1,724 3,041,816

ค่าเส่อมรีาคาสะสม

1 มกราคม 2562 - 389,764 27,781 541,032 19,887 - 978,464

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับ ส่่วินที�จำำาหน่าย่/ตัดจำำาหน่าย่ - (7,323) - (6,362) - - (13,685)

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับปี - 30,221 1,833 46,687 6,306 - 85,047

31 ธุันวิาคม 2562 - 412,662 29,614 581,357 26,193 - 1,049,826

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับ ส่่วินที�จำำาหน่าย่/ตัดจำำาหน่าย่ - (192,155) - (101,569) - - (293,724)

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับปี - 32,281 1,832 58,253 6,322 - 98,688

ค่าเส่่อมราคาตัดจำำาหน่าย่จำากการขาย่เงินลงทุนใน

บริษััทย่่อย่ - - - (869) - - (869)

31 ธุันวิาคม 2563 - 252,788 31,446 537,172 32,515 - 853,921

ม้ลค่าส้ท่ธีิตามบัญชีี

31 ธุันวิาคม 2562 791,346 335,746 7,019 101,345 21,420 168,820 1,425,696

31 ธุันวิาคม 2563 791,346 1,074,995 5,187 297,296 17,347 1,724 2,187,895

ค่าเส่อมรีาคาสำาหุ้รีับปีสิ�นส้ดวิันท่ี� 31 ธีันวิาคม

2562 พันบาท 85,047

2563 พันบาท 98,688
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ี่�ดิน

อาคารและ
ส่่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า อาคารชุด

เคร่�องต่กแต่่ง
ต่ิดต่ั้งและ
อุปกรณ์
ส่ำานักงาน ยานพาห็นะ

งานระห็ว่าง
ก่อส่ร้าง รวม

รีาคาท่้น

1 มกราคม 2562 794,246 753,626 36,633 660,420 40,863 21,996 2,307,784

ซึ่ื�อเพิ�ม - 516 - 27,108 6,750 147,024 181,398

จำำาหน่าย่ (2,900) (6,032) - (6,245) - - (15,177)

โอนเข้า (ออก) - 200 - - - (200) -

31 ธุันวิาคม 2562 791,346 748,310 36,633 681,283 47,613 168,820 2,474,005

ซึ่ื�อเพิ�ม - 55,787 - 69,006 2,249 734,471 861,513

จำำาหน่าย่ - (192,155) - (102,039) - - (294,194)

โอนเข้า (ออก) - 715,743 - 185,824 - (901,567) -

31 ธุันวิาคม 2563 791,346 1,327,685 36,633 834,074 49,862 1,724 3,041,324

ค่าเส่อมรีาคาสะสม

1 มกราคม 2562 - 388,372 27,783 539,946 19,888 - 975,989

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับส่่วินที�จำำาหน่าย่ - (6,032) - (6,221) - - (12,253)

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับปี - 30,221 1,833 46,437 6,306 - 84,797

31 ธุันวิาคม 2562 - 412,561 29,616 580,162 26,194 - 1,048,533

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับส่่วินที�จำำาหน่าย่ - (192,155) - (101,569) - - (293,724)

ค่าเส่่อมราคาส่ำาหรับปี - 32,281 1,832 58,220 6,322 - 98,655

31 ธุันวิาคม 2563 - 252,687 31,448 536,813 32,516 - 853,464

ม้ลค่าส้ท่ธีิตามบัญชีี

31 ธุันวิาคม 2562 791,346 335,749 7,017 101,121 21,419 168,820 1,425,472

31 ธุันวิาคม 2563 791,346 1,074,998 5,185 297,261 17,346 1,724 2,187,860

ค่าเส่อมรีาคาสำาหุ้รีับปีสิ�นส้ดวิันท่ี� 31 ธีันวิาคม

2562 พันบาท่ 84,797

2563 พันบาท่ 98,655

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีอาคารและอุปกรณ์จำำานวินหน้�ง ซึ่้�งตัดค่าเส่่อมราคาหมดแล้วิแต่ย่ังใชี้งานอยู่่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเส่่อมราคาส่ะส่มของส่ินทรัพย่์ดังกล่าวิในงบการเงินรวิมมีจำำานวินประมาณ 571 ล้านบาท และ 632 ล้านบาท  

ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจำการ : 571 ล้านบาท และ 631 ล้านบาท ตามลำาดับ)
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 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีที�ดินและอาคารจำำานวินหน้�งซึ่้�งเลิกใชี้งานแล้วิแต่ไม่เข้าเง่อนไขการจำัดเป็นส่ินทรัพย่์รอการขาย่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเส่่อมราคาส่ะส่มของส่ินทรัพย่์มีราย่ละเอีย่ดดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ที�ดิน 2,480 580

อาคาร 5,437 1,928

ส่่วินปรับปรุงทรัพย่์ส่ินที�เชี่า 16,168 10,426

ทรัพย่์ส่ินดำาเนินงาน 12,859 2,203

คอมพิวิเตอร์ 806 89

เคร่องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์ส่ำานักงาน 6,557 5,347

รวิม 44,307 20,573

17. ค่ัาคัวามูนิิยมู

 ค่าควิามนิย่มเกิดจำากเม่อวิันที� 7 กรกฎาคม 2557 บริษััทได้มาซึ่้�งอำานาจำควิบคุมในบริษััท บีแอลเอ อินชีัวิรันส่์ โบรกเกอร์ จำำากัด (“บริษััทย่่อย่”) 

โดย่การซืึ่�อหุ้นทุนและสิ่ทธุิออกเสี่ย่งในบริษััทย่่อย่และมูลค่าสิ่นทรัพย่์สุ่ทธุิที�ได้มาจำากการรวิมธุุรกิจำน้อย่กวิ่าสิ่�งตอบแทนที�โอนให้ทำาให้ 

เกิดค่าควิามนิย่มจำากการซึ่ื�อธุุรกิจำ 

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวิมมีค่าควิามนิย่มคงเหลือจำำานวิน 5 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำาดับ

18.	 สินิทั่ร่พิย์ไมู่มีูต่่วต่นิ

ราย่การเปลี�ย่นแปลงของส่ินทรัพย่์ไม่มีตัวิตน ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่รุปได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเต่อร์

โปรแกรมคอมพิวเต่อร์
ระห็ว่างพัฒนา รวม

รีาคาท่้น

1 มกราคม 2562 114,502 - 114,502

เพิ�มข้�น 1,113 1,787 2,900

ตัดจำำาหน่าย่ระหวิ่างงวิด (663) - (663)

31 ธุันวิาคม 2562 114,952 1,787 116,739

เพิ�มข้�น 20,086 8,219 28,305

31 ธุันวิาคม 2563 135,038 10,006 145,044

ค่าตัดจำำาหุ้น่ายสะสม

1 มกราคม 2562 110,757 - 110,757

ค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ำาหรับปี 2,050 - 2,050

31 ธุันวิาคม 2562 112,807 - 112,807

ค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ำาหรับปี 4,777 - 4,777

31 ธุันวิาคม 2563 117,584 - 117,584

ม้ลค่าส้ท่ธีิตามบัญชีี

31 ธุันวิาคม 2562 2,145 1,787 3,932

31 ธุันวิาคม 2563 17,454 10,006 27,460

ค่าตัดจำำาหุ้น่ายสำาหุ้รีับปีสิ�นส้ดวิันท่ี� 31 ธีันวิาคม

2562 พันบาท 2,050

2563 พันบาท 4,777
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเต่อร์

โปรแกรมคอมพิวเต่อร์
ระห็ว่างพัฒนา รวม

รีาคาท่้น

1 มกราคม 2562 113,758 - 113,758

เพิ�มข้�น 1,113 1,787 2,900

31 ธุันวิาคม 2562 114,871 1,787 116,658

เพิ�มข้�น 20,076 8,219 28,295

31 ธุันวิาคม 2563 134,947 10,006 144,953

ค่าตัดจำำาหุ้น่ายสะสม

1 มกราคม 2562 110,143 - 110,143

ค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ำาหรับปี 2,583 - 2,583

31 ธุันวิาคม 2562 112,726 - 112,726

ค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ำาหรับปี 4,777 - 4,777

31 ธุันวิาคม 2563 117,503 - 117,503

ม้ลค่าส้ท่ธีิตามบัญชีี

31 ธุันวิาคม 2562 2,145 1,787 3,932

31 ธุันวิาคม 2563 17,444 10,006 27,450

ค่าตัดจำำาหุ้น่ายสำาหุ้รีับปีสิ�นส้ดวิันท่ี� 31 ธีันวิาคม 

2562 พันบาท 2,583

2563 พันบาท 4,777

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีคอมพิวิเตอร์ซึ่อฟ์ต์แวิร์ซ้ึ่�งตัดจำำาหน่าย่เต็มมูลค่าแล้วิแต่ยั่งคงใชี้งาน 

อยู่่โดย่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจำำาหน่าย่ส่ะส่มของส่ินทรัพย่์ดังกล่าวิในงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพาะกิจำการมีจำำานวินรวิมประมาณ 

101 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท ตามลำาดับ
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19.	 สินิทั่ร่พิย์/หนีิ�สินิภัาษีัเงินิได้ำรอการต่่ดำบ่ญชีีและค่ัาใช้ีจั่ายภัาษีัเงินิได้ำ

19.1 ส่ินทรัพย่์/หนี�ส่ินภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี

ส่ินทรัพย่์ภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีีและหนี�ส่ินภัาษัีเงินได้รอการตัดบัญชีี ประกอบด้วิย่ผลกระทบทางภัาษัีที�เกิดจำากราย่การดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม 1	มกราคม 31	ธัีนวาคม

ส่่วนเปล่�ยนแปลงใน

สิ่นที่รัพย์/ห็น้่สิ่นภาษีเงิน

ได้รอการตั่ดบัญชีท่ี่�

รับรู้เข้ากำาไรขาดทุี่น

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

ส่่วนเปล่�ยนแปลงใน

สิ่นที่รัพย์/ห็น้่สิ่นภาษีเงิน

ได้รอการตั่ดบัญชีท่ี่�

รับรู้เข้ากำาไรขาดทุี่น

เบ็ดเส่ร็จอ่�น

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินท่รีัพย์ภัาษัีเงินได�รีอการีตัดบัญชีี

ส่ำารองประกนัภัยั่ส่ำาหรับสั่ญญาประกนัภัยั่ระย่ะย่าวิ 2,123,450 2,421,923 2,421,923 (298,473) (335,547) - -

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน 14,648 16,577 16,577 (1,929) (2,056) - -

ส่ำารองผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะย่าวิ 34,044 41,019 41,019 4,101 9,874 (11,076) 2,921

ค่าเผ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น 102,155 34,356 - 67,799 - - -

อ่นๆ 113,953 10,536 14,151 103,417 (1,702) - -

สินท่รีัพย์ภัาษัีเงินได�รีอการีตัดบัญชีี 2,388,250 2,524,411 2,493,670 (125,085) (329,431) (11,076) 2,921

หุ้นี�สินภัาษัีเงินได�รีอการีตัดบัญชีี

เงินลงทุนเผ่อขาย่ - - 1,572,931 - 263,349 - 643,429

เงินลงทุนที�วัิดมูลค่าผ่านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,743,201 1,615,400 - 63,919 - 63,882 -

การป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 44,889 171,098 - (30,238) - (95,971) -

หุ้นี�สินภัาษัีเงินได�รีอการีตัดบัญชีี 1,788,090 1,786,498 1,572,931 33,681 263,349 (32,089) 643,429

สินท่รัีพย์/หุ้นี�สินภัาษีัเงินได�รีอการีตัดบัญชีี - ส้ท่ธิี 600,160 737,913 920,739 (158,766) (592,780) 21,013 (640,508)

19.2 ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้

 ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่รุปได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ภัาษัีเงินได�ปัจำจำ้บัน

ภัาษัีเงินได้นิติบุคคล - 228,754

ราย่การปรับปรุงค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (5,842) 96,491

ภัาษัีเงินได�รีอการีตัดบัญชีี

ภัาษัีเงินได้รอตัดบัญชีีจำากผลแตกต่างชีั�วิคราวิและการกลับราย่การผลแตกต่างชีั�วิคราวิ 158,766 592,780

ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ที�รับรู้ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน 152,924 918,025
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ราย่การกระทบย่อดจำำานวินเงินระหวิ่างกำาไรทางบัญชีีกับค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ส่ำาหรับปีสิ่�นสุ่ดวัินที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ามารถื 

แส่ดงได้ดังนี� 

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

กำาไรทางบัญชีีก่อนค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ 1,761,406 5,305,921 1,773,538 5,301,951

อัตราภัาษัีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

จำำานวินภัาษัีตามอัตราภัาษัีเงินได้ 354,708 1,061,184 354,708 1,061,184

ราย่การปรับปรุงค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (5,842) 96,491 (5,842) 96,491

ผลกระทบทางภัาษัีสุ่ทธุิของราย่ได้หรือค่าใชี้จำ่าย่ที�ไม่ถืือเป็นราย่ได ้

หรือค่าใชี้จำ่าย่ทางภัาษัี (195,942) (239,650) (195,942) (239,650)

ค่าใชี้จำ่าย่ภัาษัีเงินได้ที�รับรู้ในส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน 152,924 918,025 152,924 918,025

 จำำานวินภัาษัีเงินได้ที�เกี�ย่วิข้องกับส่่วินประกอบแต่ละส่่วินของกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 

ส่รุปได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดวันที่่�	31	ธีันวาคม

2563 2562

ภัาษัีเงินได้ที�เกิดจำาก

กำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น (174,974) (728,687)

กำาไรจำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นที�โอนไปรับรู้ใน 

ส่่วินของกำาไรหรือขาดทุน 111,092 85,258

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมตราส่ารอนุพันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด 95,971 -

(กำาไร) ขาดทุนจำากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ (11,076) 2,921

ภัาษัีเงินได้ที�แส่ดงอยู่่ในส่่วินของ (กำาไร) ขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 21,013 (640,508)
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20. สินท่รีัพย์อ่น

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ินทรัพย่์อ่นประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม 31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ภัาษัีเงินได้จำ่าย่ล่วิงหน้า 275,740 100,917 275,740 100,917

ค่าเชี่าอาคารจำ่าย่ล่วิงหน้า - 10,824 - 10,824

เงินมัดจำำา 44,967 98,054 44,967 77,194

ลูกหนี�จำากการขาย่เงินลงทุน 197,830 81,250 197,830 81,250

ค่าใชี้จำ่าย่จำ่าย่ล่วิงหน้า 14,270 14,716 14,270 14,716

อ่นๆ 132,788 125,079 122,025 110,600

รวิมส่ินทรัพย่์อ่น 665,595 430,840 654,832 395,501

21. หุ้นี�สินจำากสัญญาปรีะกันภััย 

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 หนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่ ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ห็น้่สิ่น
ต่ามสั่ญญา
ประกันภัย

ห็น้่สิ่น
ส่่วนท่ี่�เอา

ประกันภัยต่่อ สุ่ที่ธิี

ห็น้่สิ่น
ต่ามสั่ญญา
ประกันภัย

ห็น้่สิ่น 
ส่่วนท่ี่�เอา

ประกันภัยต่่อ สุ่ที่ธิี

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 282,407,305 - 282,407,305 277,488,536 - 277,488,536

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน

ค่าส่ินไหมทดแทนที�ได้รับราย่งานแล้วิ 189,309 (141,559) 47,750 151,578 (76,315) 75,263

ค่าส่ินไหมทดแทนที�เกดิข้�นแต่ย่ังไม่ได้รบัราย่งาน 73,242 - 73,242 82,884 - 82,884

ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่

ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ 1,482,840 (475,248) 1,007,592 1,451,634 (473,386) 978,248

ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ 236,895 - 236,895 191,174 - 191,174

หนี�ส่ินอ่นตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ 6,938,988 - 6,938,988 7,276,022 - 7,276,022

รวิมหนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่ 291,328,579 (616,807) 290,711,772 286,641,828 (549,701) 286,092,127
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ห็น้่สิ่น
ต่ามสั่ญญา
ประกันภัย

ห็น้่สิ่น
ส่่วนท่ี่�เอา

ประกันภัยต่่อ สุ่ที่ธิี

ห็น้่สิ่น
ต่ามสั่ญญา
ประกันภัย

ห็น้่สิ่น 
ส่่วนท่ี่�เอา

ประกันภัยต่่อ สุ่ที่ธิี

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 282,407,305 - 282,407,305 277,488,525 - 277,488,525

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน

ค่าส่ินไหมทดแทนที�ได้รับราย่งานแล้วิ 189,309 (141,559) 47,750 151,578 (76,315) 75,263

ค่าส่ินไหมทดแทนที�เกดิข้�นแต่ย่ังไม่ได้รบัราย่งาน 73,242 - 73,242 82,884 - 82,884

ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่

ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ 1,482,840 (475,248) 1,007,592 1,451,634 (473,386) 978,248

ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ 236,895 - 236,895 191,174 - 191,174

หนี�ส่ินอ่นตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ 6,938,988 - 6,938,988 7,276,022 - 7,276,022

รวิมหนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่ 291,328,579 (616,807) 290,711,772 286,641,817 (549,701) 286,092,116

 ในระหว่ิางปี 2563 และ 2562 ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััทได้เข้าทำาสั่ญญาประกันภััย่ต่อเพ่อเป็นการบริหารควิามเสี่�ย่งจำากการ 

รับประกันภััย่ ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทและบริษััทบริหารควิามเสี่�ย่ง โดย่การพิจำารณาภัาระควิามเสี่ย่หาย่สุ่ทธุิจำากการรับประกันภััย่  

โดย่ได้เปิดเผย่ภัาระหนี�ส่ินตามส่ัญญาประกันทั�งในส่่วินของควิามเส่ีย่หาย่รวิมและควิามเส่ีย่หาย่สุ่ทธุิ

 ตั�งแต่วิันที� 1 มกราคม 2563 บริษััทได้เปลี�ย่นแปลงประมาณการตั�งส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิเพิ�มเติมส่ำาหรับ 

ควิามเสี่�ย่งจำากการที�ส่มมติฐานที�ใชี้ในการคำานวิณส่ำารองประกันภััย่แตกต่างไปจำากประส่บการณ์ที�เกิดข้�นจำริง (PAD) จำากเดิมร้อย่ละ 4  

เป็นร้อย่ละ 5 ของเงินส่ำารองตามวิิธีุเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธิุชีำาระคงที� เพ่อรองรับการบริหารควิามเสี่�ย่งจำากควิามผันผวินของอัตราดอกเบี�ย่  

โดย่บริษััทได้บันท้กผลกระทบส่ะส่มจำากการเปลี�ย่นแปลงประมาณการ PAD ดังกล่าวิ ส่ำาหรับส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ 

ระย่ะย่าวิ ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 ซึ่้�งเคย่บันท้กไวิ้ที�ร้อย่ละ 4 เป็นร้อย่ละ 5 เพิ�มข้�นจำำานวิน 2,668 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563
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21.1	สำำ�รองิประกัันภััย่สำำ�หรับสัำญญ�ประกัันภััย่ระย่ะย่�ว

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ย่อดคงเหลือต้นปี 277,488,536 273,908,194 277,488,525 273,908,102

ส่ำารองเพิ�มข้�นจำากกรมธุรรม์ประกันภััย่ใหม่และกรมธุรรม์  

ประกันภััย่ที�ย่ังมีผลบังคับ 32,614,960 29,754,084 32,614,971 29,754,165

ส่ำารองลดลงจำากการจำ่าย่ผลประโย่ชีน์กรมธุรรม์ประกันภััย่ 

ขาดอายุ่ การย่กเลิกกรมธุรรม์ประกันภััย่ ฯลฯ (27,696,191) (26,173,742) (27,696,191) (26,173,742)

ย่อดคงเหลือปลาย่ปี 282,407,305 277,488,536 282,407,305 277,488,525

21.2	สำำ�รองิค่่�สิำนไหมทุดแทุน

	 ณ	วันทุ่�	31	ธัันว�ค่ม	2563	และ	2562	สำำ�รองิค่่�สิำนไหมทุดแทุน	ประกัอบด้วย่
(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ย่อดคงเหลือต้นปี 234,462 265,652

ค่าส่ินไหมทดแทนที�เกิดข้�นระหวิ่างปีปัจำจำุบัน 2,179,313 2,244,800

ค่าส่ินไหมทดแทนจำ่าย่ระหวิ่างปี (2,151,224) (2,275,990)

ย่อดคงเหลือปลาย่ปี 262,551 234,462

21.3 ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ย่อดคงเหลือต้นปี 1,451,634 1,322,760

เบี�ย่ประกันภััย่รับส่ำาหรับปี 4,086,611 3,834,755

เบี�ย่ประกันภััย่ที�ถืือเป็นราย่ได้ในปีปัจำจำุบัน (4,055,405) (3,705,881)

ย่อดคงเหลือปลาย่ปี 1,482,840 1,451,634
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

21.4  ตารางค่าส่ินไหมทดแทนสุ่ทธุิ

21.4.1 ตารางค่าส่ินไหมทดแทนก่อนการประกันภััย่ต่อ

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

ปีอุบัติ่เห็ตุ่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนปี	2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน :

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหตุ 1,609,003 1,662,384 1,786,229 1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968 -

- หน้�งปีถืัดไป 1,659,839 1,737,766 1,853,351 1,870,827 2,124,857 2,204,536 - -

- ส่องปีถืัดไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 1,872,409 2,126,051 - - -

- ส่ามปีถืัดไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 1,872,409 - - - -

- ส่ี�ปีถืัดไป 1,662,355 1,738,525 1,857,916 - - - - -

- ห้าปีถืัดไป 1,662,355 1,738,527 - - - - - -

 ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน

ส่ัมบูรณ์ 1,662,355 1,738,527 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,379

ค่าส่ินไหมทดแทนจำ่าย่ส่ะส่ม (1,659,382) (1,738,026) (1,856,350) (1,872,363) (2,125,862) (2,194,382) (1,812,463) (13,258,828)

รวิมส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน  

ก่อนการประกันภััย่ต่อ 2,973 501 1,566 46 189 11,393 245,883 262,551

    ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562

(หน่วิย่ : พันบาท)

ปีอุบัติ่เห็ตุ่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนปี	2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน :

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหตุ 1,550,013 1,609,003 1,662,369 1,786,230 1,787,490 2,071,233 2,069,141 -

- หน้�งปีถืัดไป 1,647,789 1,659,839 1,737,751 1,853,353 1,870,819 2,141,194 - -

- ส่องปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 - - -

- ส่ามปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 - - - -

- ส่ี�ปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 1,738,510 - - - - -

- ห้าปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 - - - - - -

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน

ส่ัมบูรณ์ 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,143,935 2,149,283 13,075,808

ค่าส่ินไหมทดแทนจำ่าย่ส่ะส่ม (1,649,319) (1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (12,841,346)

รวิมส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน  

ก่อนการประกันภััย่ต่อ 2,344 1,005 1,501 720 75 3,350 225,467 234,462
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21.4.2 ตารางค่าส่ินไหมทดแทนสุ่ทธุิ

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563

(หน่วิย่ : พันบาท)

ปีอุบัติ่เห็ตุ่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนปี	2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน :

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหตุ 1,609,003 1,662,384 1,786,229 1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968 -

- หน้�งปีถืัดไป 1,659,839 1,737,766 1,853,351 1,870,827 2,124,857 - - -

- ส่องปีถืัดไป 1,662,355 1,738,526 1,857,916 1,872,409 - - - -

- ส่ามปีถืัดไป 1,662,355 1,738,526 1,857,916 - - - - -

- ส่ี�ปีถืัดไป 1,662,355 1,738,526 - - - - - -

- ห้าปีถืัดไป 1,662,355 - - - - - - -

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน

ส่ัมบูรณ์ 1,662,355 1,738,526 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,378

ค่าส่ินไหมทดแทนจำ่าย่ส่ะส่ม (1,659,482) (1,738,332) (1,856,991) (1,873,200) (2,128,529) (2,197,586) (1,946,266) (13,400,386)

รวิมส่ำารองคา่ส่นิไหมทดแทนกอ่น

การประกันภััย่ต่อ 2,873 194 925 (791) (2,478) 8,189 112,080 120,992

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีอุบัต่ิเห็ตุ่ ก่อนปี	2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน :

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหตุ 1,550,013 1,609,003 1,662,369 1,786,230 1,787,490 2,071,233 2,069,141 -

- หน้�งปีถืัดไป 1,647,789 1,659,839 1,737,751 1,853,353 1,870,819 - - -

- ส่องปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 - - - -

- ส่ามปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 1,738,510 - - - - -

- ส่ี�ปีถืัดไป 1,651,663 1,662,355 - - - - - -

- ห้าปีถืัดไป 1,651,663 - - - - - - -

ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทน

ส่ัมบูรณ์ 1,651,563 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,141,970 2,075,034 12,999,494

ค่าส่ินไหมทดแทนจำ่าย่ส่ะส่ม (1,649,319) (1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (12,841,346)

รวิมส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน 

ก่อนการประกันภััย่ต่อ 2,244 1,005 1,501 720 75 1,385 151,218 158,148

21.5 ข้อส่มมติที�ส่ำาคัญ

21.5.1 ข้อส่มมติที�ใชี้ในการวิัดมูลค่าส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ

 กลุ่มบริษััทและบริษััทใช้ีวิิธีุการวัิดมูลค่าหนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิด้วิย่วิิธีุส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิชีำาระคงที� (Net Level 

Premium Reserve : NPV) ซ้ึ่�งใชี้วิิธุีการประมาณการกระแส่เงินส่ดจำากเบี�ย่ประกันภััย่และผลประโย่ชีน์จำ่าย่ ภัาย่ใต้วิิธุี NPV  

บริษััทประมาณการเบี�ย่ประกันภััย่ที�จำะได้รับด้วิย่วิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ และใชี้ข้อส่มมติในการวัิดมูลค่าโดย่คำาน้งถ้ืงอัตรา

คดิลด อตัราการเส่ยี่ชีีวิิต และอตัราการทพุพลภัาพ โดย่มีการบวิกส่่วินเพิ�ม (Margin) ส่ำาหรับเป็นคา่ใชีจ้ำา่ย่ในการบริหารจัำดการกรมธุรรม์ 

วิิธุีการนี�จำะไม่มีการใชี้ข้อส่มมติในเร่องอัตราคงอยู่่ของกรมธุรรม์ (Persistency rate)
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ข้อส่มมติที�ส่ำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ส่รุปได้ดังนี� 

(1) อัตราการตาย่ อัตราการเจำ็บป่วิย่ และอัตราการอยู่่รอด

 อ้างอิงตารางมรณะไทย่ประเภัทส่ามัญและประเภัทอุตส่าหกรรม และตารางบำานาญไทย่ ซึ่้�งเป็นไปตามประกาศ คปภั.

(2) อัตราคิดลด

 อัตราคิดลดในการคำานวิณส่ำารอง ใชี้อัตราดอกเบี�ย่ไม่สู่งกวิ่าอัตราดอกเบี�ย่ที�ใชี้ในการกำาหนดอัตราเบี�ย่ประกันภััย่และไม่สู่งกวิ่า 

ร้อย่ละ 6 ต่อปี

21.5.2 ข้อส่มมติที�ใชี้ในการวิัดมูลค่าของส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนที�เกิดข้�นแต่ย่ังไม่ได้รับราย่งาน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้ประมาณการค่าส่ินไหมทดแทนส่ำาหรับส่ัญญาระย่ะส่ั�นโดย่ได้คำาน้งค่าส่ินไหมทดแทนที�เกิดข้�นแล้วิแต่ย่ังไม่ได้

รับราย่งาน โดย่ข้อส่มมติในการคำานวิณจำะใชี้จำากข้อมูลล่าสุ่ดที�บริษััททราบ ณ วิันที�ราย่งาน ซึ่้�งประมาณการจำากข้อมูลที�เก็บจำากในอดีต

และการใชี้ดุลย่พินิจำนักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่

21.6 ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

เงินค่ามรณกรรม  66,820 64,284

เงินครบกำาหนด 139,688 103,384

เงินจำ่าย่ตามเง่อนไข 29,105 21,735

เงินค่าเวินคืนกรมธุรรม์ประกันภััย่ 1,282 1,771

รวิมผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ 236,895 191,174

21.7 หนี�ส่ินอ่นตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 หนี�ส่ินอ่นตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธีันวาคม	2562

เงินฝ่ากเน่องจำากกรมธุรรม์ประกันภััย่ 6,613,326 6,903,089

เบี�ย่ประกันรับล่วิงหน้า 240,624 293,294

เจำ้าหนี�กรณีย่กเวิ้นค่าเบี�ย่ประกันภััย่ 85,038 79,639

รวิมหนี�ส่ินอ่นตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ค้างจำ่าย่ 6,938,988 7,276,022
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22.		 เจั้าหนีิ�บริษ่ัทั่ประก่นิภ่ัยต่่อ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีย่อดค้างเจำ้าหนี�บริษััทประกันภััย่ต่อจำำาแนกตามประเภัทหนี�ส่ิน ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

เงินค้างจำ่าย่เกี�ย่วิกับการประกันภััย่ต่อ 798,906 1,128,743

รวิมเจำ้าหนี�บริษััทประกันภััย่ต่อ 798,906 1,128,743

23.	 ภัาระผููกพ่ินิผูลประโยชีน์ิพิน่ิกงานิ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562 31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานส่ำารอง 

ผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะย่าวิ (ดูหมาย่เหตุข้อ 23.1)

145,012 185,863 144,530 183,925

ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะย่าวิอ่น  

(ดูหมาย่เหตุข้อ 23.2)

25,737 27,997 25,690 27,952

รวิมผลประโย่ชีน์พนักงานค้างจำ่าย่ 170,749 213,860 170,220 211,877

23.1 ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานหลังออกจำากงาน

 ควิามเคล่อนไหวิของภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานหลังออกจำากงานส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ย่อดคงเหลือต้นปี ณ วิันที� 1 มกราคม 185,863 155,259 183,925 153,803

เพิ�มข้�น (ลดลง) ระหวิ่างปี (40,851) 30,604 (39,395) 30,122

ย่อดคงเหลือปลาย่ปี ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 145,012 185,863 144,530 183,925

 ตามพระราชีบัญญัติคุ้มครองแรงงานและนโย่บาย่การจำ้างงานของกลุ่มบริษััทและบริษััท พนักงานทุกคนมีส่ิทธุิได้รับเงินชีดเชีย่ตามข้อกำาหนด

ในกฎหมาย่แรงงาน เม่อพนักงานครบเกษัีย่ณอายุ่ 60 ปี

23.2 ภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะย่าวิอ่นส่ำาหรับการทำางานกับกลุ่มบริษััทและบริษััทเป็นเวิลานาน ควิามเคล่อนไหวิของภัาระผูกพัน 

 ผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะย่าวิอ่นส่ำาหรับการทำางานกับกลุ่มบริษััทและบริษััทเป็นเวิลานานส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม แส่ดงได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดวันที่่�	31	ธีันวาคม ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดวันที่่�	31	ธีันวาคม

2563 2562 2563 2562

ย่อดคงเหลือต้นปี ณ วิันที� 1 มกราคม 27,997 23,378 27,952 23,309

เพิ�มข้�น (ลดลง) ระหวิ่างปี (2,260) 4,619 (2,262) 4,643

ย่อดคงเหลือปลาย่ปี ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 25,737 27,997 25,690 27,952
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 จำำานวินเงนิส่ำารองผลประโย่ชีนร์ะย่ะย่าวิของพนกังานซึ่้�งเปน็เงนิชีดเชีย่พนกังานเมอ่ออกจำากงานและผลประโย่ชีนร์ะย่ะย่าวิอน่ ส่ำาหรบัปสิี่�นส่ดุ

วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 แส่ดงได้ดังนี� 

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

สำารีองผู้ลปรีะโยชีน์รีะยะยาวิของพนักงานต�นปี 213,860 178,637 211,877 177,112

ส่่วินที�รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจำจำุบัน 31,010 26,031 31,943 25,714

ต้นทุนดอกเบี�ย่ 4,555 6,288 4,513 6,234

(กำาไร) ขาดทุนจำากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่

ส่่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติด้านประชีากรศาส่ตร์ (2,833) - (2,824) -

ส่่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติทางการเงิน (143) 3,672 (148) 3,664

ส่่วินที�เกิดจำากการปรับปรุงจำากประส่บการณ์ (612) (1,599) (604) (1,566)

ส่่วินที�รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น :

(กำาไร) ขาดทุนจำากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่

ส่่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติด้านประชีากรศาส่ตร์ (35,027) - (34,924) -

ส่่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติทางการเงิน (13,144) 26,019 (13,107) 25,887

ส่่วินที�เกิดจำากการปรับปรุงจำากประส่บการณ์ (6,606) (11,293) (7,350) (11,281)

ผลประโย่ชีน์ที�จำ่าย่ในระหวิ่างปี (20,311) (13,895) (19,156) (13,887)

สำารีองผู้ลปรีะโยชีน์รีะยะยาวิของพนักงานปลายปี 170,749 213,860 170,220 211,877

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 กลุ่มบริษััทและบริษััทคาดวิ่าจำะจำ่าย่ชีำาระผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิของพนักงานภัาย่ใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำำานวิน  

5 ล้านบาท (ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562: จำำานวิน 7 ล้านบาท)

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ระย่ะเวิลาเฉลี�ย่ถื่วิงนำ�าหนักในการจำ่าย่ชีำาระผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิของพนักงานของกลุ่มบริษััทและ

บริษััทประมาณ 21 ปี และ 21 ปี ตามลำาดับ 
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 ข้อส่มมติที�ส่ำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ ส่รุปได้ดังนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(ร้อยละต่่อปี) (ร้อยละต่่อปี) (ร้อยละต่่อปี) (ร้อยละต่่อปี)

อัตราคิดลดส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงาน 1.82 2.13 1.82 2.13

อัตราคิดลดส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิอ่น 1.82 2.13 1.82 2.13

อัตราเงินเฟ์้อของราคาทองรูปพรรณ 3.00 3.00 3.00 3.00

อัตราการข้�นเงินเดือน 5.00 6.00 5.00 6.00

อัตราการเปลี�ย่นแปลงในจำำานวินพนักงาน (ข้�นอยู่่กับช่ีวิงอายุ่ของพนักงาน) 7.30, 9.70 5.40, 10.70 7.30, 9.70 5.40, 10.70

ราคาทองรูปพรรณต่อนำ�าหนัก 1 บาท (บาท) 22,050 22,050 22,050 22,050

อัตรามรณะอ้างอิงจำากตารางมรณะไทย่พื�นฐานประเภัทส่ามัญปี 2560 ที�ย่ังไม่ได้บวิกส่่วินที�เผ่อไวิ้

 ผลกระทบของการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติที�ส่ำาคัญต่อมูลค่าปัจำจำุบันของภัาระผูกพันผลประโย่ชีน์ระย่ะย่าวิ ของพนักงาน ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 

2563 ส่รุปได้ดังนี�

ข้อส่มมติ่เปล่�ยนแปลง		

เพิ�มข้้น	(ลดลง)

(ร้อยละต่่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวนผิลประโยชน์

เพิ�มข้้น	(ลดลง)

(พันบาที่)

จำานวนผิลประโยชน์

เพิ�มข้้น	(ลดลง)

(พันบาที่)

อัตราคิดลด 0.25% (3,528) (3,517)

อัตราคิดลด (0.25%) 3,656 3,646

อัตราเงินเฟ์้อของราคาทอง 1.00% 1,720 1,716

อัตราเงินเฟ์้อของราคาทอง (1.00%) (1,574) (1,567)

อัตราการข้�นเงินเดือน 0.25% 3,144 3,135

อัตราการข้�นเงินเดือน (0.25%) (3,052) (3,042)

อัตราการลาออกของพนักงาน 10.00% (11,064) (11,030)

อัตราการลาออกของพนักงาน (10.00%) 12,203 12,167

ราคาทองรูปพรรณต่อนำ�าหนัก 1 บาท 10.00% 2,574 2,569

ราคาทองรูปพรรณต่อนำ�าหนัก 1 บาท (10.00%) (2,574) (2,569)

 การวิิเคราะห์ควิามอ่อนไหวิข้างต้นอาจำไม่ได้แส่ดงถ้ืงการเปลี�ย่นแปลงที�เกิดข้�นจำริงในประมาณการหนี�สิ่นไม่หมุนเวีิย่นส่ำาหรับผลประโย่ชีน์

พนักงาน เน่องจำากเป็นการย่ากที�การเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติต่างๆ จำะเกิดข้�นแย่กต่างหากจำากข้อส่มมติอ่นซึ่้�งอาจำมีควิามส่ัมพันธุ์กัน
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

24.	 หนีิ�สินิอื�นิ

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 หนี�ส่ินอ่นประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562 31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ค่าบำาเหน็จำค้างจำ่าย่ 528,616 515,501 527,864 514,031

ค่าใชี้จำ่าย่ค้างจำ่าย่ 209,500 284,318 209,414 283,912

เบี�ย่ประกันภััย่ที�ได้รับเงินแล้วิแต่กรมธุรรม์ย่ังไม่อนุมัติ 33,098 46,867 33,098 46,867

เงินรับรอการโอนบัญชีี 92,936 68,047 92,936 68,047

ภัาษัีธุุรกิจำเฉพาะค้างจำ่าย่ 150,737 148,716 150,737 148,716

เงินค้างจำ่าย่จำากการซึ่ื�อหลักทรัพย่์ 110,886 32,721 110,886 32,721

ภัาษัีหัก ณ ที�จำ่าย่ค้างจำ่าย่ 53,846 38,557 53,809 38,472

ผลประโย่ชีน์พนักงานระย่ะส่ั�นค้างจำ่าย่ - 25,231 - 25,231

เงินวิางประกันตามส่ัญญาตราส่ารอนุพันธุ์ - 35,500 - 35,500

อ่นๆ 126,055 30,636 122,699 21,860

รวิมหนี�ส่ินอ่น 1,305,674 1,226,094 1,301,443 1,215,357

25.	 ทุั่นิสำารองต่ามูกฎหมูาย

 ภัาย่ใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชีบัญญัติบริษััทมหาชีนจำำากัด พ.ศ. 2535 บริษััทต้องจำัดส่รรกำาไรสุ่ทธุิประจำำาปีส่่วินหน้�งไวิ้เป็น

ทุนส่ำารองไม่น้อย่กวิ่าร้อย่ละ 5 ของกำาไรสุ่ทธุิประจำำาปีหักด้วิย่ ย่อดขาดทุนส่ะส่มย่กมา (ถื้ามี) จำนกวิ่าทุนส่ำารองนี�จำะมีจำำานวินไม่น้อย่กวิ่าร้อย่ละ 

10 ของทุนจำดทะเบีย่นส่ำารองตามกฎหมาย่ดังกล่าวิไม่ส่ามารถืนำาไปจำ่าย่เงินปันผลได้ ในปัจำจำุบันบริษััทได้จำัดส่รรส่ำารองตามกฎหมาย่ไวิ้ 

ครบถื้วินแล้วิ

26.  ส่วินงานดำาเนินงาน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทนำาเส่นอข้อมูลส่่วินงานดำาเนินงานในรูปแบบเชี่นเดีย่วิกับการราย่งานข้อมูลตามประเภัทการรับประกันภััย่ที�ต้องราย่งาน 

แก่คณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบธุุรกิจำประกันภััย่ (“คปภั.”) เน่องจำากฝ่่าย่บริหารเห็นวิ่า กลุ่มบริษััทและบริษััทดำาเนินธุุรกิจำ 

หลักในส่่วินงานดำาเนินงานที�ราย่งานเพีย่งส่่วินงานเดีย่วิคือธุุรกิจำประกันชีีวิิต และดำาเนินธุุรกิจำในเขตภูัมิศาส่ตร์เดีย่วิ คือ ประเทศไทย่ โดย่ 

ส่่วินงานในประเทศกัมพูชีา มีจำำานวินที�ไม่มีส่าระส่ำาคัญ ทั�งนี� ราย่การที�นำาเส่นอในส่่วินงานดำาเนินงานนี�ส่อดคล้องกับราย่งานภัาย่ในของกลุ่ม

บริษััทและบริษััทที�ผูม้อีำานาจำตดัส่นิใจำส่งูส่ดุ ดา้นการดำาเนินงานไดร้บัและส่อบทานอย่า่งส่มำ�าเส่มอเพ่อใช้ีในการตัดส่นิใจำในการจัำดส่รรทรัพย่ากร

ให้กับส่่วินงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่่วินงาน ทั�งนี�ผู้มีอำานาจำตัดส่ินใจำสู่งสุ่ดด้านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษััทและบริษััท คือ 

กรรมการผู้จำัดการใหญ่
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 ข้อมูลส่่วินงานดำาเนินงานตามที�กล่าวิไวิ้ข้างต้นส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 มีดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

ผิลิต่ภัณฑ์์ประกัน

ชีวิต่ประเภที่ดั�งเดิม	

-	แบบไม่ม่ส่่วนร่วม

ในเงินปันผิล

ผิลิต่ภัณฑ์์ประกัน

ชีวิต่ประเภที่ดั�งเดิม	

-	แบบม่ส่่วนร่วม

ในเงินปันผิล

ผิลิต่ภัณฑ์์ประกัน

ชีวิต่ประเภที่บำานาญ	

-	แบบไม่ม่ส่่วนร่วม

ในเงินปันผิล

ประกัน

อุบัติ่เห็ตุ่

ส่่วนบุคคล อ่�น	ๆ รวม

รีายได�จำากการีรีับปรีะกันภััย

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 31,483,608 2,558,081 658,006 44,767 - 34,744,462

หัก เบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่จำากการเอาประกันภััย่ต่อ (1,318,974) - - - - (1,318,974)

เบี�ย่ประกันภััย่รับสุ่ทธุิ 30,164,634 2,558,081 658,006 44,767 - 33,425,488

บวิก (หัก) ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็น 

  ราย่ได้ (เพิ�มข้�น) ลดลงจำากปีก่อน (29,678) - - 334 - (29,344)

เบี�ย่ประกันภััย่ที�ถืือเป็นราย่ได้สุ่ทธุิ 

จำากการประกันภััย่ต่อ 30,134,956 2,558,081 658,006 45,101 - 33,396,144

ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 431,928 - - - - 431,928

รีวิมรีายได�จำากการีรีับปรีะกันภััย 30,566,884 2,558,081 658,006 45,101 - 33,828,072

ค่าใชี�จำ่ายในการีรีับปรีะกันภััย

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ 

ระย่ะย่าวิ เพิ�มข้�นจำากปีก่อน 2,066,628 659,498 2,192,654 - - 4,918,780

ผลประโย่ชีน์จ่ำาย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ และ 

ค่าสิ่นไหมทดแทน - สุ่ทธิุจำากการประกันภััย่ต่อ 35,350,881 4,271 96,741 9,473 - 35,461,366

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 2,543,107 181,326 30,742 988 8,914 2,765,077

ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่น 516,217 32,465 8,352 563 - 557,597

รีวิมค่าใชี�จำ่ายในการีรีับปรีะกันภััย 40,476,833 877,560 2,328,489 11,024 8,914 43,702,820
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดวันที่่�	31	ธีันวาคม	2562

ผิลิต่ภัณฑ์์
ประกันชีวิต่ประเภที่
ดั�งเดิม	-	แบบไม่ม่ 
ส่่วนร่วมในเงินปันผิล

ผิลิต่ภัณฑ์์
ประกันชีวิต่ประเภที่
บำานาญ	-	แบบไม่ม่
ส่่วนร่วมในเงินปันผิล

ประกัน
อุบัติ่เห็ตุ่
ส่่วนบุคคล อ่�น	ๆ รวม

รีายได�จำากการีรีับปรีะกันภััย

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 34,815,759 831,480 45,085 - 35,692,324

หัก เบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่จำากการเอาประกันภััย่ต่อ (1,343,318) - - - (1,343,318)

เบี�ย่ประกันภััย่รับสุ่ทธุิ 33,472,441 831,480 45,085 - 34,349,006

หัก ส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่ที�ย่ังไม่ถืือเป็นราย่ได้ 

 เพิ�มข้�นจำากปีก่อน
(39,515) - (1,731) - (41,246)

เบี�ย่ประกันภััย่ที�ถืือเป็นราย่ได้สุ่ทธิุจำากการประกันภััย่ต่อ 33,432,926 831,480 43,354 - 34,307,760

ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 351,358 - - - 351,358

รีวิมรีายได�จำากการีรีับปรีะกันภััย 33,784,284 831,480 43,354 - 34,659,118

ค่าใชี�จำ่ายในการีรีับปรีะกันภััย

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ 

ระย่ะย่าวิเพิ�มข้�นจำากปีก่อน 2,898,905 681,517 - - 3,580,422

ผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่ และ 

ค่าส่ินไหมทดแทน - สุ่ทธุิจำากการประกันภััย่ต่อ 34,686,638 72,641 5,215 - 34,764,494

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 2,927,672 64,650 1,389 10,768 3,004,479

ค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่น 597,855 11,732 612 108 610,307

รีวิมค่าใชี�จำ่ายในการีรีับปรีะกันภััย 41,111,070 830,540 7,216 10,876 41,959,702
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27. ค่าใชี�จำ่ายในการีดำาเนินงาน

 ค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงานส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

 (หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ค่าใชี้จำ่าย่พนักงาน 845,280 820,241 841,350 814,267

ค่าใชี้จำ่าย่เกี�ย่วิกับอาคารส่ถืานที�และอุปกรณ์  179,131 169,085 178,711 168,664

ค่าภัาษัีอากร 2,777 4,958 2,777 4,958

ค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงานอ่น 506,641 642,145 506,818 642,105

รวิมค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน 1,533,829 1,636,429 1,529,656 1,629,994

2 8. ค่าใชี�จำ่ายตามลักษัณะ

 ค่าใชี้จำ่าย่ตามลักษัณะส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ค่าใชี�จำ่ายพนักงาน

รวิมอยู่่ในผลประโย่ชีน์จำ่าย่ตามกรมธุรรม์

ค่าส่ินไหมทดแทนและค่าใชี้จำ่าย่ในการจำัดการ 

    ค่าส่ินไหมทดแทน 36,509 34,403 36,509 34,403

รวิมอยู่่ในค่าใชี้จำ่าย่ในการรับประกันภััย่อ่น 23,647 22,296 23,647 22,296

รวิมอยู่่ในค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน 845,280 820,241 814,350 814,267

รวิม 905,436 876,940 874,506 870,966

ค่าใชี�จำ่ายเกี�ยวิกับอาคารีสถืานท่ี�และอ้ปกรีณ์

รวิมอยู่่ในค่าใชี้จำ่าย่ในการดำาเนินงาน 179,131 169,085 178,711 168,664

รวิม 179,131 169,085 178,711 168,664

29.	 กองทุั่นิสำารองเลี�ยงชีีพิ

 กลุ่มบริษััทและบริษััทและพนักงานได้ร่วิมกันจำัดตั�งกองทุนส่ำารองเลี�ย่งชีีพข้�นตามพระราชีบัญญัติกองทุนส่ำารองเลี�ย่งชีีพ พ.ศ. 2530 โดย่กลุ่ม

บริษััทและพนักงานจำะจำ่าย่ส่มทบเข้ากองทุนเป็นราย่เดือนในอัตราร้อย่ละ 5 ถื้ง 15 ของเงินเดือนซึ่้�งข้�นอยู่่กับอายุ่งานของพนักงาน กองทุน

ส่ำารองเลี�ย่งชีีพนี�ถืกูบรหิารโดย่ผูจ้ำดัการกองทนุที�ไดร้บัอนญุาตจำากกระทรวิงการคลงัและจำะจำา่ย่ใหแ้กพ่นกังานเมอ่พนกังานนั�นออกจำากงานตาม

ระเบีย่บวิ่าด้วิย่กองทุนของกลุ่มบริษััท ในระหวิ่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้จำ่าย่เงินส่มทบเข้ากองทุนส่ำารองเลี�ย่งชีีพเป็น

จำำานวินเงิน 39 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลำาดับ 
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

30. ผู้ลกำาไรีจำากการีปรีับม้ลค่าย้ติธีรีรีม

 ผลกำาไรจำากการปรับมูลค่ายุ่ติธุรรม ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ขาดทุนที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริงจำากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน (3,995) (12,493)

กำาไร (ขาดทุน) ที�ย่ังไม่เกิดข้�นจำริงจำากส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า (164,299) 401,993

กำาไร (ขาดทุน) จำากอัตราแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศ 449,148 (42,306)

ขาดทุนจำากการตีราคามูลค่ายุ่ติธุรรมส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า (151,191) -

รวิมกำาไรจำากการปรับมูลค่ายุ่ติธุรรม 129,663 347,194

31.	 ผูลกระทั่บทั่างภัาษีัทีั่�เกี�ยวข้้องก่บแต่่ละองค์ัประกอบข้องกำาไรข้าดำทุั่นิเบ็ดำเสร็จัอื�นิ

 ผลกระทบทางภัาษัีที�เกี�ย่วิข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น ส่ำาหรับปีสิ่�นสุ่ดวัินที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562  

ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

จำานวน

ก่อนภาษี

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)	ภาษี

จำานวน

สุ่ที่ธิีจากภาษี

จำานวน

ก่อนภาษี

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)	ภาษี

จำานวน

สุ่ที่ธิีจากภาษี

ผลกำาไรจำากการวิัดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่า

ยุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,008,033 (174,974) 833,059 3,643,438 (728,687) 2,914,751

การโอนกลับกำาไรที�เกิดข้�นจำริง

 จำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม

ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น (555,462) 111,092 (444,370) (426,294) 85,258 (341,036)

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม 

ตราส่ารอนุพันธุ์ส่ำาหรับการป้องกัน 

ควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด (479,852) 95,971 (383,881) - - -

ผลต่างจำากอัตราแลกเปลี�ย่นจำากการแปลง 

ค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - - - (155) - (155)

ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ 

ส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์พนักงาน 54,777 (11,076) 43,701 (14,726) 2,921 (11,805)

รวิม 27,496 21,013 48,509 3,202,263 (640,508) 2,561,755
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(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

จำานวน

ก่อนภาษี

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)	ภาษี

จำานวน

สุ่ที่ธิีจากภาษี

จำานวน

ก่อนภาษี

รายได้	

(ค่าใช้จ่าย)	ภาษี

จำานวน	

สุ่ที่ธิีจากภาษี

ผลกำาไรจำากการวัิดมูลค่าเงินลงทุนที�วิัดมูลค่า

ยุ่ติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 1,008,033 (174,974) 833,059 3,643,438 (728,687) 2,914,751

การโอนกลับกำาไรที�เกิดข้�นจำริง 

จำากการขาย่เงินลงทุนที�วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม

ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น (555,462) 111,092 (444,370) (426,294) 85,258 (341,036)

ขาดทุนจำากการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม 

ตราส่ารอนุพันธุ์ส่ำาหรับการป้องกัน 

ควิามเส่ี�ย่งในกระแส่เงินส่ด (479,852) 95,971 (383,881) - - -

ผลกำาไร (ขาดทุน) จำากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ 

ส่ำาหรับโครงการผลประโย่ชีน์พนักงาน 55,381 (11,076) 44,305 (14,606) 2,921 (11,685)

รวิม 28,100 21,013 49,113 3,202,538 (640,508) 2,562,030

32.	 รายการธุ์รกิจัก่บกิจัการทีั่�เกี�ยวข้้องก่นิ

 ในการพิจำารณาควิามสั่มพนัธุร์ะหว่ิางกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันแตล่ะราย่การ กลุม่บริษััทและบริษััทคำานง้ถ้ืงเนื�อหาของควิามสั่มพันธุม์ากกว่ิารปูแบบ

ทางกฎหมาย่

 ลักษัณะควิามส่ัมพันธุ์ระหวิ่างบริษััทกับกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันส่ามารถืส่รุปได้ดังนี�

รายช่�อกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน ประเภที่กิจการ ความสั่มพันธ์ีกับบริษัที่

ธุนาคารกรุงเทพ จำำากัด (มหาชีน) ธุนาคาร มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท กรุงเทพประกันภััย่ จำำากัด (มหาชีน) ประกันภััย่ การถืือหุ้นและมีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ส่รชีัย่วิิวิัฒน์ จำำากัด พัฒนาอส่ังหาริมทรัพย่์ มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ไทย่รีประกันชีีวิิต จำำากัด (มหาชีน) ประกันชีีวิิต มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท โรงพย่าบาลบำารุงราษัฎร์ จำำากัด (มหาชีน) การแพทย่์ มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท นำ�าตาลราชีบุรี จำำากัด อุตส่าหกรรม มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท นาราย่ณ์ร่วิมพิพัฒน์ จำำากัด พัฒนาอส่ังหาริมทรัพย่์ ถืือหุ้นโดย่บุคคลที�เกี�ย่วิข้องกับผู้ถืือหุ้นราย่ใหญ่ของบริษััท

บริษััท อาคารกรุงเทพธุุรกิจำ (1987) จำำากัด ให้เชี่าทรัพย่์ส่ิน มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ทริส่ คอร์ปอเรชีั�น จำำากัด ธุุรกิจำบริการ มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ยู่เนี�ย่นอุตส่าหกรรมส่ิ�งทอ จำำากัด (มหาชีน) อุตส่าหกรรม มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท อินโดรามา เวินเจำอร์ส่ จำำากัด (มหาชีน) ปิโตรเคมีและเคมีภััณฑ์์ มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท อาเซึ่ีย่คลังส่ินค้า จำำากัด ให้เชี่าทรัพย่์ส่ิน ถืือหุ้นโดย่ผู้ถืือหุ้นราย่ใหญ่ของบริษััท

บริษััท เอก-ชีัย่ ดีส่ทริบิวิชีั�น ซึ่ิส่เทม จำำากัด พาณิชีย่์ มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท หลักทรัพย่์จำัดการกองทุนรวิม บัวิหลวิง จำำากัด จำัดการกองทุน มีผู้ถืือหุ้นและกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท หลักทรัพย่์ บัวิหลวิง จำำากัด (มหาชีน) หลักทรัพย่์ เป็นบริษััทย่่อย่ของผู้ถืือหุ้นราย่ใหญ่ของบริษััท

บริษััท บีแอลเอ อินชีัวิรันส่์ โบรกเกอร์ จำำากัด นาย่หน้าประกันวิินาศภััย่ เป็นบริษััทย่่อย่

บริษััท บางกอก มิตซึู่บิชีิ ยู่เอฟ์เจำ ลิส่ จำำากัด ธุุรกิจำบริการ มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์์ อินชีัวิรันส่์ โบรกเกอร์ จำำากัด นาย่หน้าประกันชีีวิิต มีผู้ถืือหุ้นบางส่่วินร่วิมกัน

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 

Company
 (1) 

ประกันชีีวิิต เป็นบริษััทย่่อย่

บริษััท จำรุงไทย่ ไวิร์ แอนด์ เคเบิ�ล จำำากัด (มหาชีน) อุตส่าหกรรม มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ไฟ์น์ เม็ททัล เทคโนโลย่ีส่์ จำำากัด (มหาชีน) อุตส่าหกรรม มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

บริษััท ไทย่รับประกันภััย่ต่อ จำำากัด (มหาชีน) ประกันภััย่ มีกรรมการบางส่่วินร่วิมกัน

(1)
 ถืือเป็นกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันจำนถื้งวิันที� 9 ธุันวิาคม 2563 เน่องจำากบริษััทได้จำำาหน่าย่เงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Combodia) Public Limited Company 

ตั�งแต่วิันดังกล่าวิแล้วิ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ในระหวิ่างปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีราย่การธุุรกิจำที�ส่ำาคัญกับกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกัน ราย่การธุุรกิจำดังกล่าวิ

เปน็ไปตามเง่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ต์ามที�ตกลงกันระหว่ิางกลุม่บรษัิัทและบริษััทและกิจำการเหล่านั�น ซ้ึ่�งเป็นไปตามปกติธุรุกิจำโดย่ส่ามารถืส่รุป

ได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

นโยบายการกำาห็นดราคา

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

บรีิษััท่ท่ี�เกี�ยวิข�องกัน

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 10,347 9,473 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

เบี�ย่ประกันภััย่ต่อจำ่าย่ 517,993 530,236 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 161,738 138,695 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ดอกเบี�ย่รับ - เงินฝ่ากธุนาคาร ตั�วิส่ัญญาใชี้เงิน 

และหุ้นกู้

403,874 415,381 อตัราเดยี่วิกบัส่ถืาบนัการเงนิและบรษัิัทที�เกี�ย่วิข้องกนัคดิใหก้บัลกูคา้

ทั�วิไป

ดอกเบี�ย่รับ - เงินให้กู้ย่ืมโดย่มีทรัพย่์ส่ิน  

จำำานองเป็นประกัน

8,089 4,782 อัตราเดีย่วิกับอัตราที�กลุ่มบริษััทและบริษััทคิดให้กับผู้กู้ยื่มทั�วิไปที�มี

ทรัพย่์ส่ินจำำานอง

เงินปันผลรับ 424,562 413,655 ตามที�ประกาศจำ่าย่

ราย่ได้ค่าเชี่าและค่าบริการ 11,160 13,603 อัตราตามส่ัญญาที�ตกลงกันโดย่คิดค่าเชี่าและค่าบริการต่อตาราง

เมตรต่อเดือน

ราย่ได้ค่าธุรรมเนีย่มนาย่หน้าซึ่ื�อขาย่หลักทรัพย่์ 65,071 73,021 เป็นปกติทางการค้าของธุุรกิจำนาย่หน้าซึ่ื�อขาย่หลักทรัพย่์

กำาไรจำากสั่ญญาซืึ่�อขาย่ล่วิงหน้าและแลกเปลี�ย่นเงินตรา

ต่างประเทศ

1,767 288,352 เป็นไปตามเง่อนไขส่ัญญา

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 954,221 1,251,458 อัตราตามสั่ญญาที�ตกลงกันโดย่คิดเป็นอัตราร้อย่ละต่อเบี�ย่ประกันภััย่รับ

ค่าส่ินไหมรับคืนจำากการประกันต่อ 331,607 297,248 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าส่ินไหมจำ่าย่และค่าตรวิจำสุ่ขภัาพ 23,847 19,669 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าธุรรมเนีย่มธุนาคาร 184,582 175,382 อตัราเดยี่วิกบัส่ถืาบนัการเงนิและบรษัิัทที�เกี�ย่วิข้องกนัคดิใหกั้บลกูคา้

ทั�วิไป

ค่าเบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่ 3,138 4,217 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าเชี่าอาคารและค่าบริการ

    

63,581 72,422 ส่ำาหรับอาคารส่ำานักงานใหญ่ค่าเชี่าตารางเมตรละประมาณ 90 บาท

ต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต่อเดือน ตาม

ส่ัญญาเชี่าระย่ะย่าวิ และค่าเชี่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 

และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการ ตารางเมตรละประมาณ 

91 บาทและ 307 บาทต่อเดือน

ส่ำาหรับอาคารเชี่าของส่าขาค่าเชี่าตารางเมตรละประมาณ 100 บาท 

150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อเดือน และค่าบริการตาราง

เมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการอ่น ๆ 6,391 9,252 เป็นตามเง่อนไขส่ัญญาและเป็นราคาที�คิดกับส่มาชีิกในอัตราโดย่

ทั�วิไป
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 (หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด

วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 นโยบายการกำาห็นดราคา

รีายการีธี้รีกิจำกับบรีิษััท่ท่ี�เกี�ยวิข�องกัน

บรีิษััท่ย่อย

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 180 106 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ราย่ได้ค่าเชี่าและค่าบริการ 496 569 อตัราตามส่ญัญาที�ตกลงกันโดย่คิดคา่เชีา่และคา่บรกิารต่อตาราง

เมตรต่อเดือน

บรีิษััท่ท่ี�เกี�ยวิข�องกัน

เบี�ย่ประกันภััย่รับ 10,347 9,473 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

เบี�ย่ประกันภััย่ต่อจำ่าย่ 517,993 530,236 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ราย่ได้ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 161,738 138,695 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ดอกเบี�ย่รับ - เงินฝ่ากธุนาคาร ตั�วิส่ัญญาใชี้เงินและหุ้นกู้ 403,866 415,359 อัตราเดีย่วิกับส่ถืาบันการเงินและบริษััทที�เกี�ย่วิข้องกันคิดให้กับ

ลูกค้าทั�วิไป

ดอกเบี�ย่รับ - เงนิใหกู้้ยื่มโดย่มีทรัพย่ส์่นิ จำำานองเปน็ประกนั 8,089 4,782 อัตราเดีย่วิกับอัตราที�บริษััทคิดให้กับผู้กู้ย่ืมทั�วิไปที�มีทรัพย่์ส่ิน

จำำานอง

เงินปันผลรับ 424,562 413,655 ตามที�ประกาศจำ่าย่

ราย่ได้ค่าธุรรมเนีย่มนาย่หน้าซึ่ื�อขาย่หลักทรัพย่์ 65,071 73,021 เป็นปกติทางการค้าของธุุรกิจำนาย่หน้าซึ่ื�อขาย่หลักทรัพย่์

กำาไรจำากส่ัญญาซืึ่�อขาย่ล่วิงหน้าและแลกเปลี�ย่นเงินตรา

ต่างประเทศ

1,767 288,352 เป็นไปตามเง่อนไขส่ัญญา

ค่าจำ้างและค่าบำาเหน็จำ 954,221 1,251,458 อัตราตามสั่ญญาที�ตกลงกันโดย่คิดเป็นอัตราร้อย่ละต่อเบี�ย่

ประกันภััย่รับ

ค่าส่ินไหมรับคืนจำากการประกันภััย่ต่อ 331,607 297,248 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าส่ินไหมจำ่าย่และค่าตรวิจำสุ่ขภัาพ 23,847 19,669 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าธุรรมเนีย่มธุนาคาร 184,507 175,297 อัตราเดีย่วิกับส่ถืาบันการเงินและบริษััทที�เกี�ย่วิข้องกันคิดให้กับ

ลูกค้าทั�วิไป

ค่าเบี�ย่ประกันภััย่จำ่าย่ 3,131 4,209 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภััย่

ค่าเชี่าอาคารและค่าบริการ 63,581 72,422 ส่ำาหรับอาคารส่ำานักงานใหญ่ค่าเช่ีาตารางเมตรละประมาณ  

90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท

ต่อเดือน ตามส่ญัญาเชีา่ระย่ะย่าวิ และค่าเชีา่ตารางเมตรละ

ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการ

ตารางเมตรละประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่อเดือน

ส่ำาหรับอาคารเช่ีาของส่าขาค่าเช่ีาตารางเมตรละประมาณ 100 

บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อเดือน และ 

ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 บาทและ 200 บาท 

ต่อเดือน

ค่าบริการอ่นๆ 320 1,252 เป็นตามเง่อนไขส่ัญญาและเป็นราคาที�คิดกับส่มาชิีกในอัตรา 

โดย่ทั�วิไป

 ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 เบี�ย่ประกันภััย่รับจำากชี่องทางการจำัดจำำาหน่าย่ Bancassurance มีจำำานวินโดย่ประมาณ 

ร้อย่ละ 54.88 และร้อย่ละ 55.97 ของเบี�ย่ประกันภััย่รับสุ่ทธุิ ตามลำาดับ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ย่อดคงค้างระหวิ่างกลุ่มบริษััทและบริษััทและกิจำการที�เกี�ย่วิข้องกันมีราย่ละเอีย่ดดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562 31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

บรีิษััท่ย่อย

หนี�ส่ินอ่น

เงินมัดจำำา - - 66 66

รวิมหนี�ส่ินอ่น - - 66 66

บรีิษััท่ท่ี�เกี�ยวิข�องกัน

เงินฝ่ากส่ถืาบันการเงิน   

(รวิมอยู่่ในเงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด) 3,585,042 1,187,103 3,574,885 1,175,978

ส่ินทรัพย่์ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 16,717,195 17,306,708 16,717,195 17,306,708

เงินให้กู้ย่ืม 151,185 72,996 151,185 72,996

รวิมส่ินทรัพย่์ลงทุน 16,868,380 17,379,704 16,868,380 17,379,704

ลูกหนี�จำากการประกันภััย่ต่อ 209,920 305,912 209,920 305,912

ลูกหนี�ตามส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ล่วิงหน้าและแลกเปลี�ย่น 

เงินตราต่างประเทศ 6,642,438 7,399,499 6,642,438 7,399,499

ส่ินทรัพย่์อ่น 15,023 27,161 9,909 20,502

เจำ้าหนี�จำากการประกันภััย่ต่อ 150,843 326,522 150,843 326,522

ค่าส่ินไหมทดแทนค้างจำ่าย่ 5,542 1,386 5,542 1,386

เจำ้าหนี�ตามส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ล่วิงหน้าและแลกเปลี�ย่น 

เงินตราต่างประเทศ 6,546,170 7,341,284 6,546,170 7,341,284

หนี�ส่ินอ่น 176,534 166,555 173,169 157,815
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 ค่าตอบแท่นกรีรีมการีและผู้้�บรีิหุ้ารีสำาคัญ

 ในระหวิ่างปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีค่าใชี้จำ่าย่ผลประโย่ชีน์พนักงานที�ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

ส่ำาคัญดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562 2563 2562

ผลประโย่ชีน์ระย่ะส่ั�น 87,684 82,183 87,684 82,183

ผลประโย่ชีน์หลังออกจำากงาน 2,952 3,270 2,952 3,270

รวิมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส่ำาคัญ 90,636 85,453 90,636 85,453

33.	 หล่กทั่ร่พิย์ประก่นิวางไว้ก่บนิายทั่ะเบียนิ

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้วิางหลักทรัพย์่ประกันไว้ิกับนาย่ทะเบีย่นตามพระราชีบัญญัติประกันชีีวิิต 

ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ราคาทุี่น/ราคาทุี่น 

ตั่ดจำาห็น่าย มูลค่ายุติ่ธีรรม

ราคาทุี่น/ราคาทุี่น 

ตั่ดจำาห็น่าย มูลค่ายุติ่ธีรรม

พันธุบัตรรัฐวิิส่าหกิจำ 22,973 30,090 23,051 30,319

34. ท่รีัพย์สินท่ี�จำัดสรีรีไวิ�เป็นเงินสำารีองวิางไวิ�กับนายท่ะเบียน

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้วิางหลักทรัพย่์ไวิ้เป็นเงินส่ำารองประกันภััย่กับนาย่ทะเบีย่นตามพระราชีบัญญัติ

ประกันชีีวิิตดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

ราคาทุี่น/ราคาทุี่น 

ตั่ดจำาห็น่าย มูลค่ายุติ่ธีรรม

ราคาทุี่น/ราคาทุี่น 

ตั่ดจำาห็น่าย มูลค่ายุติ่ธีรรม

พันธุบัตรรัฐบาล 58,286,270 76,622,708 59,503,696 79,720,334

พันธุบัตรรัฐวิิส่าหกิจำ 3,199,448 3,622,938 4,599,986 5,097,301

รวิม 61,485,718 80,245,646 64,103,682 84,817,635

35. เงินสมท่บกองท่้นปรีะกันชีีวิิต

 เงินส่มทบกองทุนประกันชีีวิิตส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

ย่อดเงินส่มทบกองทุนประกันชีีวิิตส่ะส่มต้นปี 420,412 384,720

เงินส่มทบกองทุนประกันชีีวิิตระหวิ่างปี 34,745 35,692

ย่อดเงินส่มทบกองทุนประกันชีีวิิตส่ะส่มส่ิ�นปี 455,157 420,412
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

36.	 กำาไร	(ข้าดำทุั่นิ)	ต่่อหุ้นิ

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 แส่ดงการคำานวิณได้ดังนี�

งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

การดำาเนินงานต่่อเน่�อง การดำาเนินงานท่ี่�ยกเลิก รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) สุ่ทธุิ (พันบาท) 1,608,448 4,387,856 (180) (1,870) 1,608,268 4,385,986

จำำานวินหุ้นส่ามัญ (พันหุ้น) 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.942 2.570 (0.001) (0.001) 0.941 2.569

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ด	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

2563 2562

กำาไรสุ่ทธุิ (พันบาท) 1,620,614 4,383,926

จำำานวินหุ้นส่ามัญ (พันหุ้น) 1,707,566 1,707,566

กำาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.949 2.567

37.	 เงินิปันิผูลจั่าย

 เงินปันผลจำ่าย่ที�ประกาศจำ่าย่ในระหวิ่างปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วิย่

อนุมัต่ิโดย
จำานวนเงินปันผิลรวม จำานวนเงินปันผิลต่่อหุ้็น

(ล้านบาที่) (บาที่ต่่อห็ุ้น)

เงินปันผลประจำำาปีส่ำาหรับปี 2562 มติที�ประชีุมส่ามัญผู้ถืือหุ้น เม่อวิันที� 10 กรกฎาคม 2563 

และอนุมัติโดย่ คปภั. เม่อวิันที� 2 กรกฎาคม 2563 547 0.32

รีวิมเงินปันผู้ลจำ่ายในรีะหุ้วิ่างปี 2563 547 0.32

เงินปันผลประจำำาปีส่ำาหรับปี 2561 มติที�ประชีุมส่ามัญผู้ถืือหุ้น เม่อวิันที� 26 เมษัาย่น 2562 

และอนุมัติโดย่ คปภั. เม่อวิันที� 18 เมษัาย่น 2562 682 0.40

เงินปันผลระหวิ่างกาลจำากผลการ

ดำาเนินงานส่ำาหรับงวิดหกเดือน 

ส่ิ�นสุ่ดวิันที� 30 มิถืนุาย่น 2562

มติที�ประชีุมคณะกรรมการบริษััท เม่อวิันที� 13 ส่ิงหาคม 

2562 และอนุมัติ โดย่ คปภั. เม่อวิันที� 10 กันย่าย่น 

2562 545 0.32

รีวิมเงินปันผู้ลจำ่ายในรีะหุ้วิ่างปี 2562 1,227 0.72
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38.	 ภัาระผููกพ่ินิ

38.1 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทได้ทำาส่ัญญาก่อส่ร้างอาคารกับบริษััทภัาย่ในประเทศ เป็นจำำานวินเงิน 979.70 ล้านบาท และ 

458.20 ล้านบาท ตามลำาดับ และกลุ่มบริษััทและบริษััท มีภัาระผูกพันคงเหลือที�ต้องจำ่าย่ตามส่ัญญาเป็นจำำานวิน 175.12 ล้านบาท และ 336.32 

ล้านบาท ตามลำาดับ 

38.2 กลุ่มบริษััทและบริษััทได้เข้าทำาส่ัญญาเชี่าดำาเนินงานที�เกี�ย่วิข้องกับการเชี่าพื�นที�ในอาคาร รถืย่นต์และอุปกรณ์ อายุ่ของส่ัญญามีระย่ะเวิลา

ประมาณ 1 ถื้ง 5 ปี ส่ำาหรับการเชี่าพื�นที�ในอาคาร และประมาณ 1 ถื้ง 5 ปี ส่ำาหรับการเชี่ารถืย่นต์และอุปกรณ์ ส่ัญญาดังกล่าวิเป็นส่ัญญา 

ที�บอกเลิกไม่ได้ 

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีจำำานวินเงินขั�นตำ�าที�ต้องจำ่าย่ในอนาคตทั�งสิ่�นภัาย่ใต้ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงานที� 

บอกเลิกไม่ได้ดังนี�

(หน่วิย่ : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

จ่ายชำาระภายใน

1	ปี 1	-	5	ปี รวม

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - บริษััทที�เกี�ย่วิข้อง 3.07 1.83 4.90

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - อ่นๆ 17.82 17.05 34.87

ส่ัญญาบริการ 7.79 5.85 13.64

รวิม 28.68 24.73 53.41

(หน่วิย่ : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2562

จ่ายชำาระภายใน

1	ปี 1	-	5	ปี รวม

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - บริษััทที�เกี�ย่วิข้อง 10.63 1.24 11.87

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - อ่นๆ 15.59 11.10 26.69

ส่ัญญาบริการ 7.65 - 7.65

รวิม 33.87 12.34 46.21

(หน่วิย่ : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2562

จ่ายชำาระภายใน

1	ปี 1	-	5	ปี รวม

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - บริษััทที�เกี�ย่วิข้อง 10.63 1.24 11.87

ส่ัญญาเชี่าดำาเนินงาน - อ่นๆ 15.53 11.10 26.63

ส่ัญญาบริการ 7.65 - 7.65

รวิม 33.81 12.34 46.15

 กลุ่มบริษััทและบริษััทรับรู้ค่าเชี่าที�เกิดข้�นจำากส่ัญญาเชี่าดำาเนินงานส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 จำำานวิน 38.95 ล้านบาท 

และจำำานวิน 40.70 ล้านบาท ตามลำาดับ
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

38.3 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทอาจำต้องฝ่ากเงินในอนาคตจำากเง่อนไขการลงทุนตามหมาย่เหตุประกอบงบการ

เงินข้อที� 11.4 (1) ซึ่้�งส่รุปได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563 31	ธัีนวาคม	2562

จำ่าย่ภัาย่ใน 1 ปี - 900,000

38.4 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีหนังส่ือคำ�าประกันที�ออกโดย่ธุนาคารจำำานวิน 1.6 ล้านบาท และ 2.0 ล้านบาท ตามลำาดับ

39. คดีฟ้้องรี�อง

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีคดีถืูกฟ์้องร้องเรีย่กค่าเส่ีย่หาย่และคดีควิามย่ังไม่ส่ิ�นสุ่ดจำำานวินรวิมประมาณ 5 

ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลำาดับ จำากการเป็นผู้รับประกันภััย่ กลุ่มบริษััทและบริษััทไม่ได้ตั�งส่ำารองเผ่อควิามเส่ีย่หาย่จำากคดีควิามดังกล่าวิ 

เน่องจำากย่ังคงมีควิามไม่แน่นอนเกี�ย่วิกับผลของการพิจำารณาคดี

40. การีวิัดม้ลค่าย้ติธีรีรีมของเครี่องมือท่างการีเงิน

 กลุ่มบริษััทและบริษััทใชี้วิิธุีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์ ซึ่้�งมาตรฐานการราย่งานทางการเงินกำาหนดให้ต้องวิัด

มูลค่าด้วิย่มูลค่ายุ่ติธุรรม ย่กเวิ้นในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีส่ภัาพคล่อง หรือไม่ส่ามารถืหาราคาเส่นอซึ่ื�อขาย่ในตลาดที�มีส่ภัาพคล่องได้ บริษััทและ

บริษััทย่่อย่จำะใชี้วิิธุีราคาทุนหรือวิิธุีราย่ได้เป็นเทคนิคในการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์ดังกล่าวิแทน

 ลำาดับชีั�นของม้ลค่าย้ติธีรีรีม

 ในการนำาเทคนิคการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมข้างต้นมาใชี้ กิจำการต้องใชี้ข้อมูลที�ส่ามารถืส่ังเกตได้ (observable inputs) ที�เกี�ย่วิข้องกับส่ินทรัพย่์ที�จำะ

วิัดมูลค่ายุ่ติธุรรมให้มากที�สุ่ด 

 มาตรฐานการราย่งานทางการเงนิ ฉบบัที� 13 เรอ่ง มูลค่ายุ่ติธุรรม กำาหนดลำาดับชีั�นของมูลค่ายุ่ติธุรรมออกเป็น 3 ระดับ ตามประเภัทของขอ้มูล

ที�นำามาใชี้ในการวิัดมูลค่ายุ่ติธุรรม ดังนี�

 ระดับ 1 ใชี้ข้อมูลราคาเส่นอซึ่ื�อขาย่ของส่ินทรัพย่์อย่่างเดีย่วิกันในตลาดที�มีส่ภัาพคล่อง

 ระดับ 2 ใชี้ข้อมูลอ่นที�ส่ามารถืส่ังเกตได้ของส่ินทรัพย่์ ไม่วิ่าจำะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใชี้ข้อมูลที�ไม่ส่ามารถืส่ังเกตได้ (unobservable inputs) เชี่น ข้อมูลเกี�ย่วิกับกระแส่เงินในอนาคต ที�กิจำการประมาณข้�น 



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563 209

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษััทและบริษััทมีส่ินทรัพย่์ที�วิัดมูลค่าด้วิย่มูลค่ายุ่ติธุรรม และส่ินทรัพย่์ที�เปิดเผย่มูลค่ายุ่ติธุรรม 

แย่กแส่ดงตามลำาดับชีั�นของมูลค่ายุ่ติธุรรม ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ส่ินทรัพย่์ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 1,224,550 - 1,224,550

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 72,270 - 72,270

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ส่ินทรัพย่์ล่วิงหน้า -  7,463 -  7,463

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน

ตราส่ารทุน 14,040 - - 14,040

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น

ตราส่ารทุน 32,963,937 - 1,089,260 34,053,197

ตราส่ารหนี� 3,437,911 76,793,296 2,951,247 83,182,454

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่

ตราส่ารหนี� - 222,284,646 3,662,733 225,947,379

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน - - 36,506 36,506

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 11,299,308 11,299,308

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน - - 1,781,135 1,781,135

หุ้นี�สินท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

หนี�ส่ินตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 2,033 - 2,033

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 73,940 - 73,940
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์เพ่อค้า

ตราส่ารทุน 20,856 - - 20,856

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์เผ่อขาย่

ตราส่ารทุน 44,026,206 6,061,380 - 50,087,586

ตราส่ารหนี� - 30,016,803 - 30,016,803

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนที�จำะถืือจำนครบกำาหนด

ตราส่ารหนี� - 247,775,543 12,518,322 260,293,865

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน - - 22,646 22,646

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 1,598,446 - 1,598,446

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 145,718 - 145,718

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 11,014,242 11,014,242

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน - - 1,750,064 1,750,064

หุ้นี�สินท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า - 8,827 - 8,827
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 เท่คนิคการีปรีะเมินม้ลค่าย้ติธีรีรีมและข�อม้ลท่ี�ใชี�สำาหุ้รีับการีวิัดม้ลค่าย้ติธีรีรีมรีะดับ 2

ก) มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�ไม่รวิมหน่วิย่ลงทุนที�วัิดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นและที�วัิดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัด

จำำาหน่าย่ คำานวิณโดย่ใชี้อัตราผลตอบแทนที�ประกาศโดย่ส่มาคมตลาดตราส่ารหนี�ไทย่หรือตลาดอ่นที�เกี�ย่วิข้อง

ข) มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนในหน่วิย่ลงทุน ที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น คำานวิณโดย่ใช้ีมูลค่าสุ่ทธุิตามบัญชีี ที�ประกาศโดย่ 

ผู้จำัดการกองทุน

ค) มูลค่ายุ่ติธุรรมของส่นิทรพัย่์และหนี�ส่นิตราส่ารอนุพนัธุ ์ที�วิดัมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่รจ็ำอ่น คำานวิณโดย่พจิำารณาจำาก

อัตราแลกเปลี�ย่น และคิดลดกระแส่เงินส่ดโดย่ใชี้อัตราดอกเบี�ย่เป็นอัตราคิดลด

เท่คนิคการีปรีะเมินม้ลค่าย้ติธีรีรีมและข�อม้ลท่ี�ใชี�สำาหุ้รีับการีวิัดม้ลค่าย้ติธีรีรีมรีะดับ 3

ก) มูลคา่ย่ตุธิุรรมของเงินลงทุนในตราส่ารทุนที�วิดัมลูคา่ผา่นงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอน่ คำานวิณโดย่วิิธีุมลูคา่เทีย่บเคีย่งอัตราส่่วินราคาตลาด

ต่อส่่วินของผู้ถืือหุ้นของเงินลงทุนอ่นที�อยู่่ในอุตส่าหกรรมเดีย่วิกันและวิิธุีการคิดลดเงินปันผล

ข) มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินลงทุนในตราส่ารหนี�ที�วิัดมูลค่าผ่านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่นและที�วัิดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ คำานวิณ 

โดย่วิิธุีคิดลดกระแส่เงินส่ด โดย่ใชี้อัตราดอกเบี�ย่อ้างอิงเป็นอัตราคิดลด

ค) มูลค่ายุ่ติธุรรมของอสั่งหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน ประเมินโดย่ผู้ประเมินราคาอิส่ระโดย่ใช้ีเกณฑ์์วิิธีุวิิเคราะห์มูลค่าจำากต้นทุน (Cost 

Approach) ส่ำาหรับอาคารส่ำานักงานให้เชี่า คือ การประมาณการต้นทุนในการส่ร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจำจำุบัน แล้วิหักลบ

ด้วิย่ค่าเส่่อมราคาตามอายุ่การใชี้งาน และบวิกด้วิย่มูลค่าตลาดของที�ดิน

ง) มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินให้กูย้่ืมโดย่มีกรมธุรรม์ประกนัภััย่เป็นประกนั ประมาณจำากมูลค่าปัจำจำุบันของกระแส่เงินส่ดคิดลดด้วิย่อัตราดอกเบี�ย่

พันธุบัตรที�ปลอดดอกเบี�ย่

จำ) มลูคา่ย่ตุธิุรรมของเงนิใหกู้้ย่มืโดย่มทีรพัย่ส์่นิจำำานองเปน็ประกนั ประมาณจำากมลูคา่ปจัำจำบุนัของกระแส่เงนิส่ดคดิลดดว้ิย่อตัราดอกเบี�ย่ตลาด

ปัจำจำุบันของเงินให้ส่ินเชี่อประเภัทเดีย่วิกัน ทั�งนี�มูลค่าที�ปรากฏิในงบแส่ดงฐานะการเงินมีจำำานวินใกล้เคีย่งกับมูลค่ายุ่ติธุรรม

 ในระหวิ่างงวิดปัจำจำุบัน ไม่มีการโอนราย่การระหวิ่างลำาดับชีั�นของมูลค่ายุ่ติธุรรม

 มูลค่ายุ่ติธุรรมของส่ินทรัพย่์ต่อไปนี�มีมูลค่าใกล้เคีย่งกับมูลค่าตามบัญชีี

• เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด

• เบี�ย่ประกันภััย่ค้างรับ

41.		 ผูลข้าดำทุั่นิด้ำานิเคัรดิำต่ทีั่�คัาดำว่าจัะเกิดำข้้�นิและข้าดำทุั่นิจัากการด้ำอยค่ัา
(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ำาห็รับปีสิ่�นสุ่ดวันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

ผู้ลขาดท่้นด�านเครีดิตท่ี�คาดวิ่าจำะเกิดข้�น

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 186,950

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ 23,437

210,387

ขาดท่้นจำากการีด�อยค่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 128,610

รีวิม 338,997
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

42. ควิามเสี�ยงของบรีิษััท่ปรีะกันชีีวิิต

 บริษััทตระหนักถ้ืงควิามส่ำาคัญในการบริหารควิามเสี่�ย่งวิ่าเป็นองค์ประกอบส่ำาคัญต่อควิามส่ำาเร็จำในการบรรลุเป้าหมาย่ขององค์กร บริษััทจำ้ง

กำาหนดให้ บริษััทและกลุ่มบริษััท ต้องดำาเนินการบริหารควิามเสี่�ย่งตามกรอบนโย่บาย่และมาตรฐานในการบริหารควิามเสี่�ย่งที�ส่อดคล้องกับ

แนวิทางการบริหารควิามเสี่�ย่งที�ดีของบริษััท โดย่กำาหนดให้บริษััทและกลุ่มบริษััทต้องบริหารควิามเสี่�ย่งแบบองค์รวิม (Enterprise 

Risk Management : ERM) เพ่อลดผลกระทบซึ่้�งอาจำจำะเกิดข้�นทั�งในด้านฐานะการเงินและชี่อเส่ีย่งของบริษััทและกลุ่มบริษััท

42.1 ควิามเส่ี�ย่งด้านการประกันภััย่

 ควิามเส่ี�ย่งด้านการประกันภััย่ คือ ควิามเส่ี�ย่งที�เกิดจำากอัตราการตาย่ อัตราการเจำ็บป่วิย่ อัตราควิามควิามคงอยู่่หรืออัตาค่าใชี้จำ่าย่ที�เกิดข้�นจำริง

แตกต่างจำากอัตราค่าใชี้จำ่าย่ที�ได้ประมาณการไวิ้ ทำาให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการดำาเนินงานของบริษััท ทั�งนี� บริษััท มีกรอบนโย่บาย่และ

แผนบริหารควิามเส่ี�ย่งด้านการประกันภััย่ ดังนี�

ก) ควิามเส่ี�ย่งด้านการออกแบบผลิตภััณฑ์์และการกำาหนดราคา

 ควิามเส่ี�ย่งด้านการออกแบบผลิตภััณฑ์์และการกำาหนดอัตราเบี�ย่ประกัน หมาย่ถื้ง ข้อบกพร่อง ในการพัฒนาผลิตภััณฑ์์ประกันภััย่ รวิมถื้ง

ควิามเส่ี�ย่งที�อัตราเบี�ย่ประกันภััย่จำะไม่เพีย่งพอส่ำาหรับภัาระผูกพันธุ์ตามที�กำาหนดไวิ้ในเง่อนไขของส่ัญญาประกันภััย่  

 บริษััทจำัดการควิามเส่ี�ย่ง โดย่หน่วิย่งานที�เกี�ย่วิข้องและคณะทำางานพัฒนาผลิตภััณฑ์์ มีหน้าที�ในการส่ร้างแนวิคิดและพัฒนาส่ินค้าให้เป็น

ไปตามควิามตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย่ กำาหนดอตัราเบี�ย่ประกนัที�เหมาะส่มและส่อดคลอ้งกบักลย่ทุธุใ์นการดำาเนนิงานภัาย่ใตก้รอบ

นโย่บาย่บรหิารควิามเสี่�ย่งของบรษัิัท พรอ้มทั�งจำะมกีารทบทวินการกำาหนดราคา การออกแบบผลติภัณัฑ์ ์รวิมถ้ืงส่มมติฐานที�ใชีใ้นการทดส่อบ

ผลิตภััณฑ์์ก่อนได้รับอนุมัติจำากแผนกพัฒนาผลิตภััณฑ์์

ข) ควิามเส่ี�ย่งด้านการพิจำารณารับประกันภััย่

 ควิามเส่ี�ย่งด้านการพิจำารณารับประกันภััย่อาจำเกิดข้�นจำากการประเมินควิามเส่ี�ย่งไม่เหมาะส่มในการพิจำารณารับประกัน  

 บริษััทกำาหนดนโย่บาย่และแนวิทางในการพิจำารณารับประกันภััย่ที�เป็นมาตรฐานตามแบบประกันภััย่ อายุ่ เพศ และระดับควิามเส่ี�ย่งภััย่ไวิ้

อย่า่งชีดัเจำน กระบวินการพิจำารณารับประกันภัยั่ พจิำารณาปจัำจำยั่เสี่�ย่งทั�งที�เกี�ย่วิกับส่ขุภัาพและปัจำจำยั่เส่ี�ย่งที�ไมเ่กี�ย่วิกับส่ขุภัาพ รวิมถ้ืงควิาม

ส่ามารถืในการชีำาระเบี�ย่ประกันภััย่ เป็นเหตุให้ควิามคุ้มครองและเบี�ย่ประกันภััย่ของผู้เอาประกันภััย่แต่ละราย่จำะแตกต่างกัน

 นอกจำากนี� บริษััทยั่งมีการพิจำารณาส่่งประกันภััย่ต่อไปยั่งผู้รับประกันภััย่ต่อที�มีควิามมั�นคงทางการเงิน เพ่อลดควิามเสี่�ย่งจำากการรับ 

ภัาระการจำ่าย่ค่าส่ินไหมที�ไม่คาดคิดและมีมูลค่าสู่ง  รวิมทั�งเพ่อเพิ�มศักย่ภัาพในการรับประกันภััย่ของบริษััท 

ค) ควิามเส่ี�ย่งด้านการกำาหนดเงินส่ำารองประกันภััย่

 ควิามเส่ี�ย่งด้านการกำาหนดเงินส่ำารองประกันภััย่  คือ ควิามเส่ี�ย่งที�เงินส่ำารองประกันภััย่ ซึ่้�งบริษััทรับรู้ในงบการเงินอาจำจำะไม่เพีย่งพอต่อ

ภัาระผูกพันที�บริษััทมีต่อผู้ถืือกรมธุรรม์ประกันภััย่ ทั�งนี� บริษััทมีการพิจำารณาควิามพอเพีย่งของเงินส่ำารองทุกวิันส่ิ�นรอบระย่ะเวิลาราย่งาน 

รวิมถื้งมีการวิิเคราะห์ควิามอ่อนไหวิของส่มมติฐานที�ส่ำาคัญ โดย่เฉพาะอัตราดอกเบี�ย่

 นอกจำากนี� บริษััทย่ังคำาน้งถ้ืงกระบวินการควิบคุมคุณภัาพของกรมธุรรม์ประกันภััย่ที�มีผลบังคับอยู่่ โดย่มีการทบทวินส่มมติฐานที�ใชี้ใน 

การคำานวิณเงินส่ำารองประกันภััย่อย่่างส่มำ�าเส่มอ เพ่อให้มั�นใจำว่ิาเงินส่ำารองประกันภััย่เพีย่งพอต่อภัาระผูกพันตลอดอายุ่ส่ัญญากรมธุรรม์ 

ประกันภััย่
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(ง) การกระจำุกตัวิของควิามเส่ี�ย่งด้านการรับประกันภััย่

 ควิามเสี่�ย่งจำากการกระจุำกตัวิ คือ ควิามเสี่�ย่งที�บริษััทอาจำได้รับผลกระทบอย่่างมีนัย่ส่ำาคัญจำากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน้�ง ทั�งนี� บริษััท 

กำาหนดแนวิทางการบริหารควิามเส่ี�ย่งด้านการกระจำุกตัวิ ด้วิย่การจำัดส่ัดส่่วินการขาย่ผลิตภััณฑ์์ประกันชีีวิิตให้กระจำาย่ในกลุ่มลูกค้าที�หลาก

หลาย่ทั�วิภัูมิภัาค โดย่เหตุการณ์ที�อาจำมีผลกระทบจำากการกระจำุกตัวิของผลิตภััณฑ์์ ได้แก่ 

• การเปลี�ย่นแปลงของแนวิโน้มอัตราการมรณะของประชีากร ด้วิย่เทคโนโลยี่ทางการแพทย์่มีแนวิทางในการรักษัาที�พัฒนาเคร่องมือ

ทางการแพทย์่ ตลอดจำนย่ารักษัาโรคต่างๆ ที�ทันส่มัย่และมีการวิิจัำย่อย่่างต่อเน่องมาใช้ีในการรักษัา ส่่งผลให้ประชีากรมีอายุ่เฉลี�ย่ 

ที�ย่ืนย่าวิข้�นอาจำกระทบการจำ่าย่ผลประโย่ชีน์ที�เพิ�มสู่งข้�นของกลุ่มผลิตภััณฑ์์ประเภัทบำานาญ 

• การเปลี�ย่นแปลงของอัตราดอกเบี�ย่ คือ ควิามเสี่�ย่งที�เกิดจำากการเปลี�ย่นแปลงของอัตราดอกเบี�ย่อย่่างมีนัย่ส่ำาคัญ กระทบต่อ 

การเปลี�ย่นแปลงในมูลค่าของส่ินทรัพย่์และหนี�สิ่นของบริษััท ส่่งผลทางลบต่อผลิตภััณฑ์์ที�มีการรับรองผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ 

ประกันภััย่ ซึ่้�งควิามเส่ี�ย่งจำะข้�นอยู่่กับระดับการรับรองผลประโย่ชีน์ตามกรมธุรรม์ประกันภััย่กับอัตราดอกเบี�ย่ ณ ปัจำจำุบัน 

ตารางแส่ดงการกระจำุกตัวิของหนี�ส่ินส่ัญญาประกันภััย่ โดย่แย่กตามผลิตภััณฑ์์ดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

หน้�สิินตามสิัญญาประกันภััยก่อนการประกันภััยต่อ

31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ 

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305 273,286,090 4,202,446 - 277,488,536

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน - - - 262,551 262,551 - - 234,462 234,462

รวิม 275,184,609 2,192,654 5,030,042 262,551 282,669,856 273,286,090 4,202,446 234,462 277,722,998

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

หน้�สิินตามสิัญญาประกันภััยสิ่ทธัิจากการประกันภััยต่อ

31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ 

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305 273,286,090 4,202,446 - 277,488,536

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน - - - 120,992 120,992 - - 158,147 158,147

รวิม 275,184,609 2,192,654 5,030,042 120,992 282,528,297 273,286,090 4,202,446 158,147 277,646,683

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

หน้�สิินตามสิัญญาประกันภััยก่อนการประกันภััยต่อ

31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ 

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305 273,286,079 4,202,446 - 277,488,525

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน - - - 262,551 262,551 - - 234,462 234,462

รวิม 275,184,609 2,192,654 5,030,042 262,551 282,669,856 273,286,079 4,202,446 234,462 277,722,987
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

หน้�สิินตามสิัญญาประกันภััยสิ่ทธัิจากการประกันภััยต่อ

31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทดั้ั�งเดั้ิม 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ

ผลิิตภััณฑ์์ประกัน
ชีีวิตประเภัทบำานาญ 
- แบบไม่ม้สิ่วนร่วม

ในเงินปันผลิ
การประกันกลิ่่ม

แลิะสิัญญาเพิ่ิ�มเติม รวม

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับ 

ส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ 275,184,609 2,192,654 5,030,042 - 282,407,305 273,286,079 4,202,446 - 277,488,525

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน - - - 120,992 120,992 - - 158,147 158,147

รวิม 275,184,609 2,192,654 5,030,042 120,992 282,528,297 273,286,079 4,202,446 158,147 277,646,672

42.2 ควิามเส่ี�ย่งจำากอัตราดอกเบี�ย่

 ภัาวิะอัตราดอกเบี�ย่อยู่่ในระดับตำ�า จำะกระทบต่อควิามส่ามารถืในการทำากำาไร และการพัฒนาผลิตภััณฑ์์ประกันชีีวิิต ซึ่้�งอัตราดอกเบี�ย่เป็นหน้�ง

ในส่มมตฐิานหลกัของการกำาหนดอตัราเบี�ย่ประกนัชีีวิิต การประเมนิมลูคา่หนี�ส่นิเงนิส่ำารองของส่ญัญาประกนัภัยั่  และประเมนิเงนิกองทนุตาม

ระดับควิามเสี่�ย่ง โดย่กระทบต่อควิามส่ามารถืในการจำ่าย่ผลประโย่ชีน์ตามที�ระบุไว้ิในสั่ญญาประกันภััย่ การรักษัาระดับผลกำาไรและอัตรา 

ผลตอบแทนจำากการลงทุน การดำารงเงินกองทุน รวิมถื้งการบริหารจำัดการควิามส่อดคล้องของส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินจำากส่ัญญาประกันภััย่

 บริษััทบริหารควิามเสี่�ย่งโดย่จัำดตั�งคณะทำางานบริหารควิามเสี่�ย่งเงินกองทุนเพ่อติดตาม ประเมินและราย่งานปัจำจำัย่เสี่�ย่งและดัชีนีชีี�วิัด 

ควิามเสี่�ย่ง (KRI : Key Risk Indicators) อย่่างใกล้ชีิด โดย่จัำดทำาแผนบริหารเงินกองทุน การบริหารส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ิน (Asset and  

Liability Management: ALM) รวิมถื้งการทบทวินและปรับแผนการลงทุนตามส่ถืานการณ์ ได้แก่ การบริหาร Asset allocation การบริหาร 

Duration gap อีกทั�งย่ังมีการทบทวินการกำาหนดราคาของผลิตภััณฑ์์ให้เหมาะส่มกับต้นทุนของบริษััทในปัจำจำุบันอย่่างส่มำ�าเส่มอ ทั�งนี� มีการ

ติดตามควิามเส่ี�ย่งด้วิย่ระบบส่ัญญาณเตือนภััย่ล่วิงหน้า (Early Warning System) การวิิเคราะห์ควิามอ่อนไหวิ (Sensitivity Test) และการ

ทดส่อบภัาวิะวิิกฤต (Stress Test) ของปัจำจำัย่เส่ี�ย่งหลัก

42.3 ควิามเส่ี�ย่งด้านส่ภัาพคล่อง  

 ควิามเสี่�ย่งด้านส่ภัาพคล่อง คือ ควิามเสี่�ย่งที�บริษััทอาจำได้รับควิามเส่ีย่หาย่อันสื่บเน่องมาจำากการที�บริษััทไม่ส่ามารถืรักษัาระดับเงินส่ดหรือ

เปลี�ย่นสิ่นทรัพย์่เป็นเงินส่ด และ/หรือ ไม่ส่ามารถืจำัดหาเงินทุนได้เพีย่งพอตามควิามต้องการและทันต่อเวิลาที�จำะต้องชีำาระภัาระผูกพันได้ 

เม่อครบกำาหนด ทั�งนี� บริษััทมีการควิบคุมควิามเสี่�ย่งจำากการขาดส่ภัาพคล่องโดย่การรักษัาระดับของเงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ดให้ 

เพีย่งพอต่อการดำาเนินงานในแต่ละวิัน และได้จำัดทำาแผนกระแส่เงิน Cash Flow Management และแผนบริหารเงินทุน เพ่อไม่ให้เกิด 

ผลกระทบจำากควิามผันผวินของกระแส่เงินส่ด
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(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

0	-	5	ปี 5	-	10	ปี 10	ปีข้้นไป รวม

สินิทั่ร่พิย์

ส่ินทรัพย่์จำากการประกันต่อ 616,807 - - 616,807

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 
(1)

140,416,821 90,951,428 150,568,253 381,936,502

รวิมส่ินทรัพย่์ 141,033,628 90,951,428 150,568,253 382,553,309

หนีิ�สินิ

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ
(2)

128,023,778 75,905,632 174,959,332 378,888,742

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน 262,551 - - 262,551

รวิมหนี�ส่ิน 128,286,329 75,905,632 174,959,332 379,151,293

(1) 
ย่อดรวิมเงินต้นและดอกเบี�ย่

(2) 
จำำานวินเงินก่อนคิดลด

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

0	-	5	ปี 5	-	10	ปี 10	ปีข้้นไป รวม

สินิทั่ร่พิย์

ส่ินทรัพย่์จำากการประกันต่อ 549,701 - - 549,701

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 
(1)

156,349,284 90,148,697 134,554,930 381,052,911

รวิมส่ินทรัพย่์ 156,898,985 90,148,697 134,554,930 381,602,612

หนีิ�สินิ

ส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ
(2)

115,193,227 98,643,657 194,726,222 408,563,106

ส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน 234,462 - - 234,462

รวิมหนี�ส่ิน 115,427,689 98,643,657 194,726,222 408,797,568

(1)
 ย่อดรวิมเงินต้นและดอกเบี�ย่

(2)
 จำำานวินเงินก่อนคิดลด

42.4 ควิามอ่อนไหวิของควิามเส่ี�ย่งด้านการรับประกันภััย่

	 สำำารองิป็ระกันภััยสำำาหรับัสัำญญาป็ระกันภััยระยะยาว

 บริษััทคำานวิณส่ำารองประกนัภัยั่ส่ำาหรับสั่ญญาประกนัภัยั่ระย่ะย่าวิด้วิย่วิิธีุส่ำารองเบี�ย่ประกันภัยั่สุ่ทธิุชีำาระคงที� (Net Level Premium Valuation: 

NPV) ซึ่้�งใชี้ข้อส่มมติคงที�ไม่เปลี�ย่นแปลงตลอดอายุ่กรมธุรรม์ (Lock-in Assumption)  ส่่งผลให้การคำานวิณส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญา

ประกันภััย่ระย่ะย่าวิไม่ได้รับผลกระทบจำากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ่ หรืออัตราคิดลดที�เปลี�ย่นแปลง อย่่างไรก็ตาม เน่องจำากการทดส่อบ

ควิามพอเพีย่งของหนี�ส่ินทุกวิันสิ่�นรอบระย่ะเวิลาราย่งานนั�นจำัดทำาโดย่ใชี้วิิธุีเปรีย่บเทีย่บส่ำารองตามวิิธุีเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิชีำาระคงที�กับส่ำารอง

ตามวิิธุีส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่้�งใชี้ข้อส่มมติที�เป็นปัจำจำุบัน และเน่องจำากผลิตภััณฑ์์

ส่่วินใหญ่ของบริษััทเป็นแบบรับรองผลประโย่ชีน์ ทำาให้ปัจำจำัย่ที�มีผลกระทบมากที�สุ่ดในการคำานวิณส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิม 

ได้แก่ อัตราคิดลด ซ้ึ่�งคำานวิณจำาก Risk-free rate บวิกด้วิย่ illiquidity premium ดังนั�น ในส่ภัาวิะที�อัตราดอกเบี�ย่ปลอดควิามเสี่�ย่ง 

มีอัตราที�เพิ�มสู่งข้�นจำะส่่งผลให้ส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิมมีจำำานวินที�ลดลงและตำ�ากวิ่าส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธิุชีำาระคงที�  

บริษััทไม่ต้องรับรู้ค่าใช้ีจำ่าย่เพิ�มเติมในงบกำาไรขาดทุนในทางตรงกันข้าม ในส่ภัาวิะที�อัตราดอกเบี�ย่ปลอดควิามเสี่�ย่งมีอัตราที�ลดลงจำะส่่ง 

ผลให้ส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิมมีจำำานวินที�เพิ�มข้�น ในกรณีที�ส่ำารองประกันภััย่แบบเบี�ย่ประกันภััย่รวิมเพิ�มสู่งข้�นเกินกว่ิา 

จำำานวินตามส่ำารองเบี�ย่ประกันภััย่สุ่ทธุิชีำาระคงที� บริษััทจำะต้องรับรู้ส่่วินต่างเป็นค่าใช้ีจำ่าย่เพิ�มเติมในงบกำาไรขาดทุนจำากผลการทดส่อบ 

ควิามเพีย่งพอของหนี�ส่ิน 
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 ทั�งนี� ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทไม่มีจำำานวินของส่ำารองที�ตั�งเพิ�มเติมจำากการทดส่อบควิามพอเพีย่งของหนี�ส่ิน เน่องจำาก

ส่ำารองประกันภัยั่ส่ำาหรบัส่ญัญาประกันภัยั่ ระย่ะย่าวิที�บรษัิัทได้บนัทก้ในงบการเงินนั�นเพีย่งพอ และในกรณีที�ทดส่อบการลดลงของอัตราดอกเบี�ย่

ที�ร้อย่ละ 0.25 ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิ ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 บริษััทไม่มีภัาระส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ 

ระย่ะย่าวิที�ต้องตั�งเพิ�มเติม และ ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2562 จำะมีส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะย่าวิที�ต้องตั�งเพิ�มเติมจำำานวิน 

418 ล้านบาท

	 สำำารองิค่่าสิำนไหมที่ดแที่น

 บริษััทบันท้กส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนส่ำาหรับส่ัญญาประกันภััย่ระย่ะส่ั�น ส่ำาหรับควิามเส่ีย่หาย่ที�เกิดข้�นแล้วิแต่กลุ่มบริษััทและบริษััทย่ังไม่ได้รับ

ราย่งาน (Incurred but not reported: IBNR) ด้วิย่ข้อส่มมติที�ใชี้ในวิิธุีการทางคณิตศาส่ตร์ประกันภััย่ โดย่ข้อส่มมติส่ำาคัญที�อาจำส่่งผลกระทบ

ต่อการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟ์้อของค่ารักษัาพย่าบาลที�คาดวิ่าจำะเกิดข้�นในอนาคต ซึ่้�งอาจำทำาให้ส่ำารองที�ประมาณการไวิ้ตำ�ากวิ่าที�คาดวิ่า

จำะเกิดข้�นในอนาคต อย่่างไรก็ตาม เน่องจำากส่ัดส่่วินของเงินส่ำารองค่าสิ่นไหมทดแทนเม่อเปรีย่บเทีย่บกับส่ำารองประกันภััย่ส่ำาหรับสั่ญญา 

ประกันภััย่ระย่ะย่าวินั�น มีอัตราส่่วินตำ�ากวิ่าร้อย่ละ 1 ดังนั�นการเปลี�ย่นแปลงข้อส่มมติของการคำานวินเงินส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทนนี� จำ้งไม่ 

ส่่งผลกระทบอย่่างมีส่าระส่ำาคัญต่อการเปลี�ย่นแปลงของกำาไรหรือขาดทุน บริษััทจำ้งไม่ได้ทำาการทดส่อบควิามอ่อนไหวิของควิามเสี่�ย่ง 

ด้านการรับประกันภััย่เกี�ย่วิกับส่ำารองค่าส่ินไหมทดแทน

43. เครี่องมือท่างการีเงิน

43.1 นโย่บาย่การบริหารควิามเส่ี�ย่ง

 เคร่องมือทางการเงินที�ส่ำาคัญของบริษััทตามที�นิย่ามอยู่่ในมาตรฐานการบัญชีี ฉบับที� 32 “การแส่ดงราย่การเคร่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วิย่  

เงนิส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงนิส่ด เบี�ย่ประกนัภััย่ค้างรบั ส่นิทรพัย่/์หนี�ส่นิจำากการประกนัภััย่ต่อ เงนิใหกู้ย้่ืมและเงนิลงทุน บรษิัทัมีควิามเส่ี�ย่ง

ที�เกี�ย่วิข้องกับเคร่องมือทางการเงินดังกล่าวิ และมีนโย่บาย่การบริหารควิามเส่ี�ย่งดังนี�

 ควิามเสี�ยงด�านการีใหุ้�สินเชี่อ 

 ควิามเสี่�ย่งเกี�ย่วิกบัการกระจำกุตวัิของส่นิเชีอ่ซึ่้�งเกดิจำากเงนิใหกู้้ย่มืและเบี�ย่ประกนัภัยั่คา้งรบัอยู่ใ่นระดบัตำ�า เนอ่งจำากผูกู้้ย่มืและผูเ้อาประกนัภัยั่

ของบรษัิัทกระจำาย่อยู่ใ่นอตุส่าหกรรมที�แตกตา่งกนัและภัมูภิัาคตา่งๆ ในประเทศ และมลูคา่ส่งูสุ่ดของควิามเสี่�ย่งคอืมลูคา่ตามบญัชีีของส่นิทรพัย่์

ดังกล่าวิตามที�แส่ดงไวิ้ในงบแส่ดงฐานะการเงิน

 ควิามเส่ี�ย่งซึ่้�งเกิดข้�นจำากเงินให้กู้ย่ืมโดย่มีกรมธุรรม์เป็นประกันไม่มีส่าระส่ำาคัญ เน่องจำาก บริษััทให้ผู้เอาประกันกู้ย่ืมเป็นจำำานวินเงินที�น้อย่กวิ่า

มูลค่าเงินส่ดตามกรมธุรรม์ที�มีกับบริษััท และควิามเสี่�ย่งซึ่้�งเกิดข้�นจำากเงินให้กู้ย่ืมโดย่มีทรัพย่์สิ่นจำำานองเป็นประกันมีมูลค่าสู่งสุ่ดเท่ากับ 

มูลค่าของเงินกู้ย่ืมหักด้วิย่มูลค่าที�บริษััทส่ามารถืรับชีำาระคืนจำากส่ินทรัพย่์ที�นำามาจำำานอง

 ควิามเสี�ยงจำากการีเปลี�ยนแปลงของรีาคาตลาด

 ควิามเส่ี�ย่งจำากการเปลี�ย่นแปลงของราคาตลาด หมาย่ถื้ง ควิามเส่ี�ย่งที�บริษััทอาจำได้รับควิามเส่ีย่หาย่อันส่ืบเน่องมาจำากการเปลี�ย่นแปลงอัตรา

ดอกเบี�ย่ อัตราแลกเปลี�ย่นและราคาของหลักทรัพย่์ซึ่้�งส่่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษััท 

 ควิามเสี�ยงจำากอัตรีาดอกเบี�ย 

 ควิามเส่ี�ย่งด้านอัตราดอกเบี�ย่ หมาย่ถื้ง ควิามเส่ี�ย่งที�มูลค่าของเคร่องมือทางการเงินจำะเปลี�ย่นแปลงไป เน่องจำากการเปลี�ย่นแปลงของอัตรา

ดอกเบี�ย่ในตลาด
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 บริษััทมีควิามเส่ี�ย่งจำากอัตราดอกเบี�ย่ที�ส่ำาคัญอันเกี�ย่วิเน่องกับเงินฝ่ากส่ถืาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย่์และเงินให้กู้ย่ืม 

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 ส่ินทรัพย่์ทางการเงินที�ส่ำาคัญส่ามารถืจำัดตามประเภัทอัตราดอกเบี�ย่ได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

31	ธัีนวาคม	2563

ไม่ม่ดอกเบ้่ย อัต่ราดอกเบ้่ยปรับข้้นลงต่ามอัต่ราต่ลาด อัต่ราดอกเบ้่ยคงท่ี่�

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 1,023,761 3,322,872 3,725,588

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ - - 165,773,978

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 440,490 - 94,449,310

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 8,947,778 - 7,410,234

เงินให้กู้ย่ืม

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 8,420,410

โดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน - - 1,852,578

เงินให้กู้ย่ืมอ่น - - 107

รวิม 10,412,029 3,322,872 281,632,205

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

31	ธัีนวาคม	2562

ไม่ม่ดอกเบ้่ย อัต่ราดอกเบ้่ยปรับข้้นลงต่ามอัต่ราต่ลาด อัต่ราดอกเบ้่ยคงท่ี่�

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 1,007,820 1,151,993 11,282,070

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ - - 140,913,117

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน - 600,000 100,721,528

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ - - 7,762,320

เงินให้กู้ย่ืม

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 8,477,915

โดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน - - 1,747,933

เงินให้กู้ย่ืมอ่น - - 206

รวิม 1,007,820 1,751,993 270,905,089

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

ไม่ม่ดอกเบ้่ย อัต่ราดอกเบ้่ยปรับข้้นลงต่ามอัต่ราต่ลาด อัต่ราดอกเบ้่ยคงท่ี่�

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 1,017,415 3,318,448 3,725,588

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ - - 165,773,978

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 440,490 - 94,449,310

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 8,947,778 - 7,410,234

เงินให้กู้ย่ืม

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 8,420,410

โดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน - - 1,852,578

เงินให้กู้ย่ืมอ่น - - 107

รวิม 10,405,683 3,318,448 281,632,205
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

ไม่ม่ดอกเบ้่ย อัต่ราดอกเบ้่ยปรับข้้นลงต่ามอัต่ราต่ลาด อัต่ราดอกเบ้่ยคงท่ี่�

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 937,510 1,147,786 11,282,070

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ 

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ - - 140,913,117

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน - 600,000 100,721,528

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ - - 7,762,320

เงินให้กู้ย่ืม

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน - - 8,477,915

โดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน - - 1,747,933

เงินให้กู้ย่ืมอ่น - - 206

รวิม 937,510 1,747,786 270,905,089

 ณ วินัที� 31 ธุนัวิาคม 2563 และ 2562 ส่นิทรัพย่ท์างการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ย่คงที�ส่ามารถืแย่กตามวัินที�ครบกำาหนดหรือวัินที�มกีารกำาหนด

อัตราดอกเบี�ย่ใหม่ (หากวิันที�มีการกำาหนดอัตราดอกเบี�ย่ใหม่ถื้งก่อน) ได้ดังนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2563

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม
อัต่ราดอกเบ้่ย	

ถัืวเฉล่�ย	

(ร้อยละต่่อปี)

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 3,725,588 - - 3,725,588 0.39

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 8,280,426 20,640,223 136,853,329 165,773,978 3.62

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 6,002,445 44,950,880 43,495,985 94,449,310 3.92

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 850,000 4,652,954 1,907,280 7,410,234 4.48

เงินให้กู้ย่ืม

เงินให้กู้ย่ืมโดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน 280,486 1,322,175 249,917 1,852,578 6.26

เงินให้กู้ย่ืมอ่น 54 - 53 107 6.00

รวิม 19,138,999 71,566,232 182,506,564 273,211,795
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(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธัีนวาคม	2562

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม
อัต่ราดอกเบ้่ย	

ถัืวเฉล่�ย	

(ร้อยละต่่อปี)

ราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 11,282,070 - - 11,282,070 1.19

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

หลักทรัพย่์รัฐบาลและรัฐวิิส่าหกิจำ 1,598,869 21,934,762 117,379,486 140,913,117 3.97

ตราส่ารหนี�ภัาคเอกชีน 5,576,758 40,055,385 55,089,385 100,721,528 3.84

ตราส่ารหนี�ต่างประเทศ 400,000 3,616,659 3,745,661 7,762,320 3.85

เงินให้กู้ย่ืม

เงินให้กู้ย่ืมโดย่มีทรัพย่์ส่ินจำำานองเป็นประกัน 374,242 1,231,595 142,096 1,747,933 6.29

เงินให้กู้ย่ืมอ่น 153 - 53 206 6.00

รวิม 19,232,092 66,838,401 176,356,681 262,427,174

ควิามเสี�ยงจำากอัตรีาแลกเปลี�ยน

บริษััทมีควิามเสี่�ย่งจำากอัตราแลกเปลี�ย่นที�ส่ำาคัญอันเกี�ย่วิเน่องกับการลงทุนในพันธุบัตรและหน่วิย่ลงทุนที�เป็นส่กุลเงินต่างประเทศ บริษััทได้

ตกลงทำาส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศและสั่ญญาซืึ่�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้าเพ่อใช้ีเป็นเคร่องมือในการบริหาร 

ควิามเส่ี�ย่ง

ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีย่อดคงเหลือของส่ินทรัพย่์ทางการเงินที�เป็นส่กุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี�

ส่กุลเงิน

สิ่นที่รัพย์ที่างการเงิน	

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

ห็น้่สิ่นที่างการเงิน	

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

อัต่ราแลกเปล่�ยนเฉล่�ย	

ณ	วันที่่�	31	ธีันวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านห็น่วย) (ล้านห็น่วย) (บาที่ต่่อห็น่วยเงินต่ราต่่างประเที่ศิ)

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 626.5 678.3 604,170 587.8 31.29 31.05

เย่น 300.0 300.0 355,775 1,327.9 0.29 0.28

ยู่โร 45.9 48.7 36,710 43.0 35.68 34.75

กีบ 40,824.0 40,824.0 - - 0.0036 0.0036

เหรีย่ญส่ิงคโปร์ 60.6 91.7 66,223 112.9 22.69 22.77

 ณ วิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 และ 2562 บริษััทมีส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศ และสั่ญญาซืึ่�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 

คงเหลือดังนี�

ส่กุลเงิน

จำานวนท่ี่�ซ้่ื้อคงเห็ล่อ

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม

อัต่ราแลกเปล่�ยน

ต่ามสั่ญญา

วันครบกำาห็นด

ต่ามสั่ญญา

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านห็น่วย) (บาที่ต่่อห็น่วยเงินต่ราต่่างประเที่ศิ)

เหรีย่ญส่หรัฐอเมริกา 604.2 587.8 29.25 - 36.30 29.25 - 36.30 ม.ค. 2564  - มิ.ย่. 2564 ก.พ. 2563 - ต.ค. 2569

เย่น 355.8 1,327.9 0.2804 - 0.2985 0.2811 - 0.2955 ม.ค. 2564 - ธุ.ค. 2564 ม.ค. 2563 - ธุ.ค. 2563

ยู่โร 36.7 43.0 34.24 - 38.27 34.71 - 38.27 ก.พ. 2564 - มิ.ย่. 2571 ก.พ. 2563 - มิ.ย่. 2571

เหรีย่ญส่ิงคโปร์ 66.2 112.9 22.31 - 23.00 22.093 - 22.744 ม.ค. 2564 - ธุ.ค. 2564 ม.ค. 2563 - ส่.ค. 2563
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

43.2 มูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือทางการเงิน

 ตารางต่อไปนี�เป็นการส่รุปเปรีย่บเทีย่บมูลค่าตามบัญชีี และมูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือทางการเงินที�มีส่าระส่ำาคัญ 

(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

มูลค่าต่ามบัญชี มูลค่ายุติ่ธีรรม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 8,072,221 8,072,221

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน 14,040 14,040

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 117,235,651 117,235,651

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 1,224,550 1,224,550

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 72,270 72,270

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ส่ินทรัพย่์ล่วิงหน้า 7,463 7,463

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ 193,561,775 225,947,379

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน 9,523,824 11,299,308

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน 1,789,645 1,781,135

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน 15,621 36,506

หุ้นี�สินท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 2,033 2,033

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 73,940 73,940
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(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2562

มูลค่าต่ามบัญชี มูลค่ายุติ่ธีรรม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 13,441,883 13,441,883

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนเพ่อค้า 20,856 20,856

เงินลงทุนเผ่อขาย่ 80,104,389 80,104,389

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�จำะถืือจำนครบกำาหนด 219,980,163 260,293,865

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 927,867 1,598,446

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 70,254 145,718

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน 9,471,230 11,014,242

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน 1,750,230 1,750,064

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน 16,686 22,646

หุ้นี�สินท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 78,799 8,827

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 39,474 -
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

 (หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2563

มูลค่าต่ามบัญชี มูลค่ายุติ่ธีรรม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 8,061,451 8,061,451

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุน 14,040 14,040

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จำอ่น 117,235,651 117,235,651

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 1,224,550 1,224,550

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 72,270 72,270

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่ส่ินทรัพย่์ล่วิงหน้า 7,463 7,463

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�วิัดมูลค่าด้วิย่ราคาทุนตัดจำำาหน่าย่ 193,561,775 225,947,379

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน 9,523,824 11,299,308

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน 1,789,645 1,781,135

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน 15,621 36,506

หุ้นี�สินท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 2,033 2,033

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 73,940 73,940
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(หน่วิย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคม	2562

มูลค่าต่ามบัญชี มูลค่ายุติ่ธีรรม

สินท่รีัพย์ท่ี�วิัดม้ลค่าด�วิยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด 13,367,366 13,367,366

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนเพ่อค้า 20,856 20,856

เงินลงทุนเผ่อขาย่ 80,104,389 80,104,389

สินท่รีัพย์ท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

เงินลงทุนในหลักทรัพย่์

เงินลงทุนที�จำะถืือจำนครบกำาหนด 219,980,163 260,293,865

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 927,867 1,598,446

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 70,254 145,718

เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ

โดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกัน 9,471,230 11,014,242

โดย่มีอส่ังหาริมทรัพย่์จำำานองเป็นประกัน 1,750,230 1,750,064

อส่ังหาริมทรัพย่์เพ่อการลงทุน 16,686 22,646

หุ้นี�สินท่ี�เปิดเผู้ยม้ลค่าย้ติธีรีรีม

ตราส่ารอนุพันธุ์

ส่ัญญาแลกเปลี�ย่นเงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 78,799 8,827

ส่ัญญาซึ่ื�อขาย่เงินตราต่างประเทศล่วิงหน้า 39,474 -

บริษััทมีการประมาณการมูลค่ายุ่ติธุรรมของเคร่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์์ดังนี�

1) ส่ินทรัพย่์และหนี�ส่ินทางการเงินที�จำะครบกำาหนดในระย่ะเวิลาอันส่ั�น ได้แก่ เงินส่ดและราย่การเทีย่บเท่าเงินส่ด แส่ดงมูลค่ายุ่ติธุรรมโดย่

ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีีที�แส่ดงในงบแส่ดงฐานะการเงิน

2) เงินลงทุนในตราส่ารหนี� แส่ดงมูลค่ายุ่ติธุรรมตามราคาตลาด หรือคำานวิณโดย่ใชี้อัตราผลตอบแทนที�ประกาศโดย่ส่มาคมตลาดตราส่ารหนี�

ไทย่หรือตลาดที�เกี�ย่วิข้องอ่น 

3) เงินลงทุนในตราส่ารทุน แส่ดงมูลค่ายุ่ติธุรรมตามราคาตลาด

4) มูลค่ายุ่ติธุรรมของเงินให้กู้ยื่มโดย่มีกรมธุรรม์ประกันภััย่เป็นประกันประมาณจำากมูลค่าปัจำจำุบันของกระแส่เงินส่ดคิดลดด้วิย่อัตราดอกเบี�ย่

พันธุบัตรที�ปลอดดอกเบี�ย่

5) มูลคา่ย่ตุธิุรรมของเงนิใหกู้้ย่มืโดย่มทีรพัย่ส์่นิจำำานองเปน็ประกนัประมาณจำากมลูคา่ปจัำจำบุนั ของกระแส่เงนิส่ดคดิลดดว้ิย่อตัราดอกเบี�ย่ตลาด

ปัจำจำุบันของเงินให้ส่ินเชี่อประเภัทเดีย่วิกัน ทั�งนี�มูลค่าที�ปรากฏิในงบแส่ดงฐานะการเงินมีจำำานวินใกล้เคีย่งกับมูลค่ายุ่ติธุรรม

6) มูลค่ายุ่ติธุรรมของตราส่ารอนุพันธุ์ประมาณโดย่การใชี้มูลค่ายุ่ติธุรรมที�ได้จำากธุนาคารคู่ค้า



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) ANNUAL  REPORT 2020 | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563224

บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) และบริิษััทย่่อย่
สำำ�หรัิบปีส้ำ�นสุำดวัินท่� 31 ธัันวิ�คม 2563

หม�ย่เหตุปริะกอบงบก�ริเงิน

44.	 การบริหารจ่ัดำการทุั่นิข้องบริษ่ัทั่ประก่นิชีีวิต่

 วัิตถืปุระส่งคใ์นการบรหิารจำดัการทนุของบรษัิัท คอื การจำดัใหม้โีครงส่รา้งทางการเงนิที�เหมาะส่มการดำารงไวิ ้ซ้ึ่�งควิามส่ามารถืในการดำาเนนิงาน

อย่่างต่อเน่อง และการดำารงเงินกองทุนให้ตามควิามเส่ี�ย่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของ คปภั.

45. การีจำัดปรีะเภัท่รีายการีใหุ้ม่

 ราย่การบางราย่การในงบการเงนิส่ำาหรบัปสิี่�นส่ดุวินัที� 31 ธุนัวิาคม 2562 ไดม้กีารจำดัประเภัทราย่การใหมเ่พอ่ใหส้่อดคลอ้งกับการแส่ดงราย่การ

ในงบการเงินปีปัจำจำุบัน การจำัดประเภัทราย่การดังกล่าวิไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสุ่ทธุิและส่่วินของผู้ถืือหุ้นตามที�ได้ราย่งานไวิ้ การจำัดประเภัท

ราย่การใหม่มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย่ : พันบาท)

รายการ รายการท่ี่�แส่ดงไว้เดิม รายการท่ี่�แส่ดงให็ม่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบี�ย่ค้างรับจำากเงินให้กู้ย่ืม  ราย่ได้จำากการลงทุนค้างรับ เงินให้กู้ย่ืมและดอกเบี�ย่ค้างรับ 995,614 995,614

46. เหุ้ต้การีณ์ภัายหุ้ลังรีอบรีะยะเวิลารีายงาน

 ตามมติที�ประชีุมคณะกรรมการบริษััทเม่อวิันที� 24 กุมภัาพันธุ์ 2564 คณะกรรมการบริษััทมีมติพิจำารณาอนุมัติการจำ่าย่เงินปันผลให้แก่ผู้ถืือหุ้น

ส่ามัญของบริษััท ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ทั�งนี�การจำ่าย่เงินปันผลดังกล่าวิบริษััทจำะต้องได้รับการอนุมัติจำากมติที�ประชีุมส่ามัญผู้ถืือหุ้น 

ของบริษััท และส่ำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบธุุรกิจำประกันภััย่

47. การีอน้มัติงบการีเงิน

 งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดย่คณะกรรมการของบริษััทเม่อวิันที� 24 กุมภัาพันธุ์ 2564
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