บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ประจำปี 2560

แบบ ปผช. 1 รายปี

ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุ รกิจ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่
ใช้ เรียกร้ อง พิจารณา และการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัตบิ ริษัท
ความเป็ นมาของบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เริ่ มต้ นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีต
นายกรัฐมนตรี ) พระยาศรี วิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผ้ มู ีเกียรติอีกหลายท่านได้ ร่วมกันก่อตัง้
บริ ษัทประกันชีวิตขึ ้น โดยใช้ ชื่อว่า "บริ ษัท กรุงสยามประกันชีวิต จากัด" และได้ เริ่ มดาเนินกิจการตังแต่
้ วนั ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้ นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ เน้ นไปในด้ านสวัสดิการ
สงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ ถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริ ษัทในขณะนัน้ ได้
แนะนาให้ บริ ษัทเริ่ มพัฒนาด้ านประกันชีวิตอย่างจริ งจัง โดยได้ มอบหมายให้ คณ
ุ วัย วรรธนะกุล ผู้ซึ่งมากด้ วย
ประสบการณ์และคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับทังภายในและต่
้
างประเทศมาวางโครงสร้ าง และจัดองค์กรการบริ หาร
โดยอาศัยคาแนะนาจาก

Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้ านคณิตศาสตร์ ประกันชีวิตของบริ ษัท

สวิสรี อินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริ ษัท กรุงสยาม
ประกันชีวิต จากัด ได้ ทาการเปลี่ยนชื่อเป็ น "บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด" จากนันบริ
้ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้ นมา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
1.2.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทาประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
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ภารกิจ (Mission)
“บริษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั ประชาชนทุกกลุ่ม ด้ วยการ
ปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ คาแนะนาด้ านการวางแผนทางการเงินและบริ การที่ประทับใจ ผ่านตัวแทน
ประกันชีวิต คูค่ ้ า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้ าของประเทศ”
1.2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการขยายตลาดยัง เน้ นการวางแผนการเงิ น รอบด้ าน ซึ่ง ประกอบด้ วยผลิ ตภัณฑ์ ที่
ครอบคลุมทังการสร้
้
างฐานะและการสร้ างหลักประกันทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต สามารถรองรับสังคม
ผู้สงู อายุภายในประเทศซึ่งกาลังเติบโต และสอดคล้ องกับสถานการณ์อตั ราดอกเบี ้ยที่ยงั อยู่ในระดับต่า
อย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าขนาดของเบี ้ยต่อกรมธรรม์จะลดลงจากในอดีตที่ขยายตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์แบบ
สะสมทรัพย์ระยะสันก็
้ ตาม แต่ก็ส่งผลกระทบต่อขนาดของเบี ้ยรับในระยะสันเพี
้ ยงเล็กน้ อยเท่านัน้ โดย
สามารถสร้ างประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าและสร้ างผลกาไรของบริษัทในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยเบี ้ยรับรวมของธุรกิจเติบโตได้ จากการรักษาเบี ้ยปี ต่อไปซึ่งเป็ นฐาน
ตลาดเดิมของแต่ละบริ ษัท

สาหรับการขยายตลาดใหม่เติบโตเล็กน้ อยจากการรักษาขนาดเบี ้ยผลิต

ประเภทสะสมทรัพย์ชาระเบี ้ยระยะสัน้ และแบบชาระเบี ้ยครัง้ เดียวเพื่อรักษาขนาดของธุรกิจ โดยเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ ายแรง รวมถึงผลิตภัณฑ์ยู
นิตลิ ง ค์ ที่ มี โ อกาสสร้ างผลกาไรได้ ม ากกว่าผลิตภัณฑ์ ก ลุ่ม อื่ น ๆ นอกจากนี ก้ ารพัฒ นาช่อ งทางจัด
จ าหน่า ยใหม่ เช่น ช่องทางออนไลน์ การพัฒ นาคุณ ภาพตัว แทนเพื่ อเป็ นที่ ปรึ ก ษา การเงิ น การน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในธุรกิจเพื่อสนับสนุนการขายและบริการ ตลอดจนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านทางโซเชียลมีเดีย ที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ สะดวกรวดเร็ ว เป็ นกลยุทธ์ ที่ช่วย
สนับสนุนการขยายตลาดที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ช่วยเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า ส่งผลดีต่อการ
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว
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1.2.3 แนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตปี 2561
สามารถดูรายละเอียดได้ ในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท หน้ า 104 105” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
1.2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะมุ่งเน้ นการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้ างในด้ านต่างๆ
ทังโครงสร้
้
างการบริหารงาน การให้ บริการในรูปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์เพื่อให้
การติดต่อกับลูกค้ ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การมุ่งพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาการเงินและตั วแทนของบริ ษัท
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า รวมถึง การพัฒนาและขยายช่อง
การจัดจาหน่ายให้ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทังมุ
้ ่งเน้ นการใช้ ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึน้ การส่งเสริ มบุคลากรที่มีศั กยภาพและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึงการสร้ างแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งล้ วนเป็ น
การสร้ างรากฐานและการเติบโตที่มนั่ คงของบริษัทในอนาคต ภาย ใต้ ระบบการบริ หารงานที่มีการจัดการ
ความเสี่ยงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ านผลิตภัณฑ์
นอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการเสริมสร้ างฐานะที่ได้ รับความร่วมมือจากพันธมิตรแล้ ว ในปี นี ้ บริ ษัท
ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ ายแรง ผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครองกรณีทพุ พล
ภาพ ต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา เพื่อรองรับแผนการสร้ างหลักประกันเพิ่มเติม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมระยะยาวที่ให้ ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา สาหรับวัยเริ่ มทางานและ
ผู้ที่สนใจ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพหรื อตอบคาถามสุขภาพเพิ่มเติมด้ วย
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ด้ านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ส่งเสริ มให้ มีการเพิ่มปริ มาณและคุณภาพของที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และทีมงาน
คูค่ ้ าที่เพียงพอต่อการให้ บริการ ดังนี ้
1. การพัฒนาและเพิ่มจานวนที่ปรึกษาการเงิน
1.1 พัฒนาผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพย์ ด้ วยหลักสูตรผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพย์
(Securities Investment Consultant) เพื่อขึ ้นทะเบียนผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรัพย์ให้ กบั ตัวแทน
1.2 พัฒนานักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ เพื่อสามารถให้ บริ การ
วางแผนและให้ คาปรึ กษาทางการเงินในทุกด้ าน ทาให้ ลกู ค้ าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามความ
ต้ องการ
2.

การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้ นการพัฒนาตัวแทนเพื่อให้ มีความยั่งยืนในวิชาชีพมี

มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล
3.

พัฒนาทีมงานของคู่ค้าเพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถในการอธิ บายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้ อง

ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จ ประกัน ภัยและกฎหมายอื่ น ๆ เพื่ อให้ ประชาชนได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัด สินใจก่อนซื อ้
ผลิตภัณฑ์
ด้ านความร่ วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ด้ วยความร่ วมมื อจากพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ บริ ษัทได้ เพิ่ม นโยบายการขยายที ม Professional
Financial Adviser: PFA สู่ภูมิภาค เพื่อเสริ มจุดยืนในการเป็ นผู้นาด้ านวางแผนการเงิน โดยเริ่ มทดลอง
นาร่องในจังหวัดที่เป็ นยุทธศาสตร์ หลัก คือ จังหวัดชลบุรี พร้ อมแผนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งของทีม และแผนการขยายทีม PFA สู่ภูมิภาคอื่นต่อไปนอกจากนี ้ ยังได้ ร่วมกันพัฒนา 3B Link
เครื่ องมือช่วยสนับสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกันชีวิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผนการเงินที่ดีให้ กบั FA ด้ วย
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ด้ านความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร ได้ เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการออมระยะยาวที่ให้
ความคุ้ม ครองเพิ่ม ขึน้ ตามระยะเวลา ส าหรั บกลุ่ม วัยเริ่ ม ท างานและผู้ส นใจ ซึ่ง เป็ นกลุ่ม ลูกค้ าของ
ธนาคาร โดยมีจุดเด่น คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคาถามสุขภาพ ซึ่ง ได้ รับการตอบรับเป็ น
อย่างดี
บริ ษัทยังได้ ร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ที่มีประสบการณ์สงู เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
เพิ่มตลาดใหม่ (Lead) โดยสามารถเพิ่มรายชื่อกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายให้ มากขึ ้น และใช้ ต้นทุนที่ถกู ลง
ด้ านช่ องทางการขายใหม่
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาช่องทางดิจิ ตอลอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถซื ้อ
ประกันได้ สะดวกตลอด 24 ชัว่ โมง รวดเร็วด้ วยขันตอนการซื
้
้อง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขนตอน
ั้
และปลอดภัยด้ วย
มาตรฐานระดับสากล โดยเป็ นบริ ษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้ รับอนุมตั ินาเสนอแบบประกันออนไลน์เต็ม
รู ปแบบจากคปภ. และได้ รับการรั บรองมาตรฐานสากลด้ านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 โดยเปิ ดตัวครัง้ แรกด้ วยแบบประกันเพื่อการออม บีแอลเอ สมาร์ ทเซฟ
วิ่ง 168 เมื่ อ กลางเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 และได้ รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่า งดี ใ นปี ที่ ผ่า นมาส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ บีแอลเอ สมาร์ ทเกน (10/1)
ด้ านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทได้ มีการสื่อสารถึงการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการวางแผนการเงิน
รอบด้ านอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. สร้ างการรับรู้ ถึงผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเงิน โดยเน้ นแผน
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับความเสี่ยงด้ านสุขภาพ โรคร้ ายแรง และการทุพพลภาพ ทังโครงการ
้
บีแอลเอ อุ่นใจ
โรคร้ าย และ บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค รวมถึงแผนที่ช่วยสร้ างวินัยการออมให้ คนไทย เช่น แบบ
ประกันกรุงเทพ 200 และ แบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ ทเซฟวิ่ง 168
2. สื่อสารถึงโครงการ 3B Link แผนการลงทุนคูค่ วามคุ้มครอง นวัตกรรมทางการเงินที่จะ
ช่วยตอบโจทย์การวางแผนการเงิน โดยพันธมิตร 3B เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเป็ นผู้นาด้ านการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
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3. ให้ ความรู้ การวางแผนการเงินรอบด้ านกับกรุ งเทพประกันชีวิต ผ่านทางสถานีโทรทัศ น์
ไทยรัฐทีวี และให้ บริ การวางแผนการเงินรอบด้ านต่อประชาชนฟรี ในงานมหกรรมการเงินต่าง ๆ ภายใต้
แนวคิด “ไม่ต้องรอปลายปี ก็มีเงินเก็บได้ ด้ วยการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง
4. สร้ างความเชื่อมัน่ ในบริ ษัท ด้ วยรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company
Awards 2017 กลุ่มธุรกิจประกัน 3 ปี ซ้ อน, รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) และการเปิ ด
ศูนย์วางแผนการเงินส่วนภูมิภาค เพื่อขยายการให้ บริการวางแผนการเงินรอบด้ านสูป่ ระชาชนทัว่ ประเทศ
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับ โครงการ BLA Happy Life Club อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการให้ ความรู้เรื่ องการวางแผนการเงิน และกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้ กบั ลูกค้ า ตลอดจนสิทธิ
พิเศษในการซื ้อสินค้ าและบริ การต่าง ๆ โดยได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลูกค้ าระดับ VIP ทังการตรวจ
้
สุขภาพประจาปี บริ การข้ อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การบริ การข้ อมูลสารองเข้ าใช้ บริ การห้ อง
รับรองที่สนามบินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อมั่นและไว้ วางใจ ให้ บริ ษัทได้ ดูแล
กรมธรรม์ของลูกค้ าอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริ การวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบด้ าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บคุ คลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้ องประสบกับภัยเหล่านัน้ จะ
ได้ รับเงินตามเงื่ อนไขข้ อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริ ษัทจะ
จ่ายให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยหรื อผู้รับผลประโยชน์
บริ ษัทได้ ทาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความหลากหลายใน
แต่ละช่วงวัย และก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ าสูง สุด โดยหลักแล้ วการทาประกันชีวิตจะให้ ผลประโยชน์กบั ผู้
เอาประกันภัยในสองรู ปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ ทางด้ านความคุ้มครองชี วิตเพื่อเป็ นหลักประกัน และ
ผลประโยชน์ทางด้ านการออมทรัพย์เพื่อสร้ างฐานะ ผู้เอาประกันภัยได้ รับประโยชน์ทางด้ านความคุ้มครอง
ชีวิต โดยบริ ษัทจะชาระเงิ นค่าความคุ้มครองชีวิตให้ กับผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สาหรับ
ประโยชน์ทางด้ านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
ประกันภัย
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้
ประกันภัยแยก ตามประเภทของการรับประกันภัย
ประเภทการประกันชีวิต
ปั จจุบนั บริ ษัทมีแบบประกันชีวิตที่สามารถเสนอให้ กับลูกค้ ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตามประเภท
การประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
1)

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิต ซึ่งบริ ษัทให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ เู อาประกันภัยรายบุคคล ทัง้ ความคุ้มครอง

กรณี เสียชีวิต โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์ และ/หรื อการจ่ายเงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างที่ ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูแ่ ละกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ได้ ตกลง
กันไว้ ในเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกันที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไข

การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรื อจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกาหนด
สัญญา ซึ่งโดยทัว่ ไปจะกาหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรื อ 99 ปี
และเป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้ นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต
(2)

แบบบานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจา เหมาะสาหรับผู้ที่

คาดว่า จะ มี อ ายุยื น ยาวเป็ นการประกัน ชี วิต เพื่ อ คุ้ม ครองการสูญเสี ยทางเศรษฐ กิ จ

อัน

เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ เมื่อมีอายุมากขึ ้นหรื อเมื่อพ้ นวัยทางาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงิน
จานวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่าเสมอให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยทุกเดือนหรื อทุกปี นับแต่ผ้ เู อาประกันภัย
เกษี ยณอายุ หรื อมีอายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี เป็ นต้ น แล้ วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่
กาหนดไว้ สาหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื ้อ
(3)

แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไข

การจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์ เมื่อผู้ทาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันลักษณะนี ้มีจดุ เด่นที่อตั ราเบี ้ยประกันภัยต่า
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(4)

แบบสะสมทรั พย์ (Endowment

Insurance) หมายถึง แบบประกันชี วิตที่กาหนด

เงื่ อ นไขการจ่า ยเงิ น เอาประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผ้ ูรั บ ประโยชน์ เมื่ อ ผู้เ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต ภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดในกรมธรรม์ หรื อจ่ายเงิ นเอาประกันภัยให้ กับผู้เอาประกันภัย เมื่ อผู้เอา
ประกัน ภัย มี ชี วิ ต อยู่จ นครบสัญ ญาประกัน ภัย ซึ่ ง อาจมี ท างเลื อ กการช าระเบี ย้ ประกัน ภัย
หลากหลายระยะเวลา และเพิ่ ม การคืน เงิ นผลประโยชน์ ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกันภัย แบบประกันชีวิตนี ้จึงเป็ นแบบที่เน้ นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์
(5)

สัญญาเพิ่มเติม (Rider) เป็ นสัญญาที่ทาให้ กับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ ความ

คุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ทากับบริ ษัทแล้ ว มีสญ
ั ญาเพิ่มเติมให้ ผ้ ู
เอาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุ (Personal Accident; PA)
และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งสัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุให้ ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการ
สูญ เสี ยอวัยวะเนื่ องจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่ม เติม สุขภาพให้ ความคุ้ม ครองเกี่ ยวกับการ
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรื อจากอุบตั เิ หตุ
2)

การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผ้ เู อาประกันภัยร่วมกัน ส่วนมากจะเป็ น

กลุ่มของพนักงานบริ ษัท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทห้ างร้ าน และองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐบาล และเอกชน
จัดให้ กบั ลูกจ้ างหรื อสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทังหมดด้
้
วยอัตราเฉลี่ย
ไม่วา่ จะเป็ น อายุ เพศ หน้ าที่การงาน หรื อจานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคานวณออกมาเป็ นอัตราเบี ้ย
ประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้ กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเนื่ องจากประกันชีวิตกลุ่มมี
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยหลาย ๆ อย่างต่า จึงเป็ นผลดีและมีส่วนทาให้ เบี ้ยประกันภัยรวม โดยส่วน
ใหญ่ต่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะเป็ นสัญญาปี ต่อปี
3)

แบบคุ้มครองสินเชื่อ
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ค้ มุ ครองการเสียชีวิต หรื อ คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร

สิ ้นเชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด้ วยจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็ นรายงวด
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ตารางสัดส่วนร้ อยละของเบี ้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2560
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก
ประเภท
การประกันชีวิต
สามัญ – ชาระครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชี พและบำนำญ
ชัว่ ระยะเวลำ
สะสมทรัพย์
สัญญำเพิ่มเติ ม
ประกันกลุม่
คุ้มครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
1,226.60
8,548.78
1,870.58
37.19
6,390.04
250.97
507.11
1,664.04
11,946.53

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
10.27
71.56
15.66
0.31
53.49
2.10
4.24
13.93
100.00

เบีย้ ประกันภัยรับปี
ต่ อไป
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
31,083.68
96.86
3,885.33
12.11
68.57
0.21
25,252.78
78.69
1,877.00
5.85
1,008.12
3.14
0.88
0.00
32,092.68
100.00

เบีย้ ประกันภัยรับรวม
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
1,226.60
39,632.46
5,755.91
105.76
31,642.82
2,127.97
1,515.23
1,664.92
44,039.21

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
2.79
89.99
13.07
0.24
71.85
4.83
3.44
3.78
100.00

หมายเหตุ : ข้ อมูลจากรายงาน 56-1

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท และวิธีการเรียกร้ องการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้ เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิต
สามารถดูรายละเอียดได้ ที่
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/PersonalCustomers/Amercement
1.5.2 วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรื่องร้ องเรียน
ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ า บมจ. กรุ งเทพประกันชีวิต 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2777-8000 โทรสาร 0-2777-8899 Call Center
0-2777-8888 Email : Csc@bangkoklife.com
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2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก “คูม่ ือบรรษัทภิบาล และคูม่ ือจรรยาบรรณสาหรับบุคคลขององค์กร” ที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/44
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก “โครงสร้ างองค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/34
2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
2.3.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการจานวน 15
ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 13 ท่าน ซึ่งในจานวนนี ้
เป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมีจานวน 12 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้ อย
ละ 75 ตามที่กฎหมายกาหนด โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก “รายชื่อกรรมการบริ ษัท” ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/35
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
โปรดศึกษาข้ อมูลในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท “หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้ อ 5.1 คณะกรรมการ หน้ า 119 - 121” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
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2.3.2 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รอง

ผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารสายงาน โดยมีกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นประธานของคณะผู้บริ หารและเป็ น
ผู้นาบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีผ้ บู ริหารจานวน 8 คน ประกอบด้ วย
ที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
ม.ล.จิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ์
นายเรื องศักดิ์
ปั ญญาบดีกลุ
นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล

4

นางสาวชลลดา

โสภณพนิช

5
6
7
8

นางสาวยศวดี
นางสาวสุจินดา
นางสาวจารุวรรณ
นางอรนุช

หงษ์ชมุ แพ
เลิศเกียรติมงคล*
ลิ ้มคุณธรรมโม
สาราญฤทธิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองผู้จดั การใหญ่
รองผู้จดั การใหญ่
ผู้บริหารสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
องค์กร
ผู้บริหารสายการขายช่องทางสถาบันการเงิน
ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารสายประกันชีวิต

หมายเหตุ : ได้ ลาออกจากบริ ษัท ซึ่งมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 โดยมอบหมายให้ นายเสนาะ
ธรรมพิพฒ
ั นกุล ดารงตาแหน่งรักษาการผู้บริ หารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรดศึกษาข้ อมูลในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท “ขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ หน้ า 65 - 66 และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ข้ อ 5.3 ฝ่ ายบริหาร หน้ าที่ 127 -128” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
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2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้ คณะกรรมการสามารถศึกษาข้ อมูลที่ส าคัญได้ อย่างรอบคอบ คณะกรรมการจึง ได้ แต่ง ตัง้
กรรมการที่มีความรู้ ความชานาญที่เหมาะสม เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
กากับ ดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 7 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุดมี หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่ง ได้ รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการ ซึ่งอธิ บายถึงภารกิจ และหน้ าที่ความ
รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะดังนี ้
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ”
ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/40
2.4.2 คณะกรรมการบริหาร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร และขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/37
2.4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โปรดศึกษา “รายชื่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/41
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/42
2.4.5 คณะกรรมการลงทุน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/39
2.4.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/About/Sub/38
2.4.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และขอบเขตอานาจหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ” ในรายงานประจาปี 2560 หน้ า 64 - 65 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
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2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร
2.5.1 การสรรหากรรมการและวาระการดารงตาแหน่ ง
โปรดศึกษา “การสรรหากรรมการและวาระการดารงตาแหน่ง ” ในรายงานประจาปี 2560 หน้ า
124 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
2.5.2 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณา
คัดเลือกกรรมการที่มี ความเป็ นอิสระตามนิยามของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่ง
ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อที่จะนาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้
แต่งตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(1) ถื อหุ้นไม่เ กินร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่ มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูกจ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจา หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษั ท ย่อ ยล าดับ เดี ย วกัน หรื อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
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(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษัท ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้น ที่ มี สิ ทธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่ น ซึ่ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัท
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(10) ไม่ ต้ อ งค าพิ พ ากษาว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว นธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกัน ชี วิ ต
กฎหมายว่าด้ วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวกับธุ รกิจ การเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ในความผิดเกี่ยวกับ
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะ
เป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริต
2.5.3 การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง
โปรดศึกษา “การสรรหาผู้บริ หาร” ในรายงานประจาปี หน้ า 66 และหน้ า 128 ซึ่งเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd
778ee0dd62.pdf
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
โปรดศึกษา “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร” ในรายงานประจาปี 2560 หน้ า 68 และหน้ า 125 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7d3baf013c1e48af97ffdd778ee0
dd62.pdf
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรั พย์
และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
การบริ หารความเสี่ยงมีความสาคัญอย่างยิ่งภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงจากทังปั
้ จจัยภายในและ
ภายนอกที่ไม่อาจคาดการณ์ และควบคุมได้ อยู่ตลอดเวลา บริ ษัท จึงกาหนดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทัง้
องค์กร โดยใช้ หลักการบริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management: ERM)
เป็ นแนวทาง นอกจากนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ แนวทางการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
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เหมาะสม บริ ษัทได้ นาหลักการแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัท (Own
Risk and Solvency Assessment: ORSA) มาใช้ ควบคูไ่ ปกับการบริ หารจัดการความเสี่ยงหลักเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และเพียงพอเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริ ษัท โดยคานึงถึงปั จจัยเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเชิงบวกและเชิงลบ ทังจากภายในและภายนอกประเทศ
้
ตลอดจนเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทได้ ตดิ ตามสภาวการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ ชิด ได้ แก่


ภาวะและแนวโน้ มเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ไทย



แนวโน้ มการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตและของพันธมิตร



กฎระเบียบ ข้ อบังคับใหม่ๆ จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

ภายใต้ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
“บริ ษัท ก าหนดให้ มี ก ารบริ หารความเสี่ ย งทั่ว ทัง้ องค์ก รตามกรอบมาตรฐานสากล อย่า งเป็ นระบบ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุกๆ ด้ าน โดยจัดให้ มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มี
การประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง มี การจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็ นสาคัญ และอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ”
3.2 การบริหารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทได้ ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบด้ วยการบริหารให้ สินทรัพย์และหนี ้สินมีความอ่อนไหวของมูลค่าต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในระดับที่ใกล้ เคียงกัน (Duration Matching) โดยกาหนด Duration Gap
เป็ นดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (KRI) และติดตามอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการควบคูก่ บั การบริ หารกระแสเงินสด
ของสินทรัพย์และหนี ้สินให้ สมั พันธ์ กัน (Cash Flow Matching) ซึ่งยังคงรักษาระดับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอย่างเหมาะสม
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย
และการกระจุกตัวของภัย
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึน้ จากกระบวนการพิจารณารั บประกัน สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยเสี่ ยงของผู้ขอทา
ประกัน และ/หรื อ ปั จจัยเสี่ยงจากปั จจัยแวดล้ อมภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทาประกันชีวิต ที่อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษัท และความเสี ยหายเกิ นกว่าค่าประมาณการที่ บริ ษัทได้ ประเมิ นไว้ ซึ่ง เป็ น
สมมติฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษัทมีการพิจารณารับ
ประกันภัยให้ เป็ นไปตามเกณฑ์และหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย โดย
พิจารณาทังปั
้ จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพและปั จจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงภัยที่บริ ษัทยอมรับได้ โดยคานึงถึงความถูกต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ขอเอา
ประกันภัย ตัวแทน คูค่ ้ า ผลกาไรและความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท โดยกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ชดั เจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร การพิจารณารับประกันภัยจะดาเนินการตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบการขายและคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องหรื อไม่ขดั ต่อข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ภายใต้ แผนบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด
และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้ อมด้ วยการเอาประกันภัยต่อตามระดับทุนประกันและกาหนดขีดจากัดที่
บริ ษัทสามารถรับไว้ ได้ รวมถึงการกาหนดอานาจการพิจารณารับประกัน โดยผู้บริ หารระดับสู งของบริ ษัท ตาม
ระดับ ตาแหน่ง ความรู้และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกัน
ด้ วยความเสี่ ยงด้ านการรั บประกันภัยเป็ นปั จ จัยความเสี่ ยงที่ ส าคัญในการดาเนินงาน และส่ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินของบริ ษัท เนื่องจากต้ องรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย ทาให้ บริ ษัทมีภ าระ
ผูกพันที่จะต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยตามที่ระบุความคุ้มครองไว้ บริ ษัทจึงมีนโยบาย
เพื่อลดความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมัน่ คงทางการเงิน ผ่านสัญญา
ประกันภัยต่อทังแบบสั
้
ญญาล่วงหน้ า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณากาหนดขีดจากัดในการรับความ
เสี่ ยงภัยไว้ เ อง เงื่ อนไขและอัตราเบีย้ ประกันภัยต่อที่เหมาะสมตามประสบการณ์ ของบริ ษัทในแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริหารต้ นทุนของบริ ษัท ซึ่งการเอาประกันภัยต่อยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยของ
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บริษัท และรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยอาศัยประสบการณ์ของบริ ษัทรับประกันภัยต่อเพื่อช่วยในการพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละช่อ งทางการขายด้ ว ย ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทได้ มี ก ารวางแนวทางบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงจากการเอา
ประกันภัยต่อทังด้
้ านปั ญหาสภาพคล่องของบริ ษัทรับประกันภัยต่อและความเสี่ยงด้ านการกระจุกตั วไปพร้ อมกัน
ด้ วย เพื่อให้ การกระจายความเสี่ยงภัยเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมัน่ ใจว่าบริ ษัทสามารถชาระหนีส้ ินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้
จากการที่บริ ษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกันที่สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัย รวมถึงมี การลดความเสี่ ยงภั ยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยัง ผู้รับประกันภัยต่อที่มี ความมั่นคง
ทางการเงิน ทาให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนความเสี่ยงภัยด้ านประกันภัยไม่สงู มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับความเสี่ยง
ในด้ านอื่น ๆ อีกทังความเสี
้
่ยงภัยดังกล่าวยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงไม่ได้ ส่งผล
กระทบต่อระดับเงินกองทุนของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี คานวณโดยอ้ างอิงตามวิธีเบี ้ยประกัน ภัย
สุทธิ ช าระคงที่ ซึ่ง เป็ นวิ ธี ก ารทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ง ประมาณการจากข้ อสมมติฐ านปั จ จุบัน หรื อข้ อ
สมมติฐานที่กาหนดตังแต่
้ วนั เริ่มรับประกัน โดยสะท้ อนถึงการประมาณการที่ดีที่สดุ ณ เวลานัน้ และปรับเพิ่มด้ วย
ค่าความเสี่ยงและค่าความเบี่ยงเบน โดยสมมติฐานหลักที่ใช้ จะเกี่ยวข้ องกับ อัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่ วย และ
อัตราคิดลด
ในขณะที่สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน ที่ใช้ ในการคานวนเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยงนัน้ คานวณโดยใช้ วิธีสารองประกันภัยแบบเบี ้ยประกันภัยรวม ซึ่งเป็ นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้ สมมติฐานที่เป็ นค่าประมาณการที่ดีที่สดุ ณ ปั จจุบนั และรวมค่าเผื่อความผันผวนของสมมติฐาน
ดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
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สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ ประกอบด้ วยสารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่าย และ สารองเบี ้ยประกันภัย
สารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามราคาบัญชี เป็ นประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ที่ยงั ไม่ได้ จา่ ย ณ วันที่ทารายงาน ซึง่ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งจากผู้เอาประกัน ณ
วันที่รายงาน โดยสะท้ อนถึงค่าประมาณการที่ดีที่สดุ ณ เวลานัน้ โดยอาศัยประสบการณ์และข้ อมูลในอดีตของ
บริษัท
ในขณะที่สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามราคาประเมิน มีหลักการประมาณการ
เช่นเดียวกับราคาบัญชี และ รวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
สารองเบีย้ ประกันภัย
สารองเบี ้ยประกันภัยตามราคาบัญชี เป็ นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง สารองเบี ้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
และ สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด โดยที่สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ คานวณตามสัดส่วนของ
เบี ้ยประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองที่เหลืออยู่ และ สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด เป็ นประมาณการที่ดี
ที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาคุ้มครองที่เหลืออยู่ ทังนึ
้ ้ สารองเบี ้ยประกันภัยตาม
ราคาบัญชี เป็ นมูลค่าก่อนหักค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ
ในขณะที่สารองประกันภัยตามราคาประเมิน เป็ นมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ และ สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดซึ่งรวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ทังนึ
้ ้ สารองประกันภัยตามราคาประเมินเป็ นมูลค่าหลังหักค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ
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ทังนี
้ ้ หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว
(Long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย ระยะสัน้
(Short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

256,595.05

273,897.63

233,412.29

244,701.86

1,143.34

990.88

993.74

833.36

168.39

168.39

137.01

137.01

7,666.70

7,666.70

8,181.40

8,181.40

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
บริ ษัทมีภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในระยะยาวที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ ดังนันนโยบายการ
้
ลงทุนจึงยึดหลักความมัน่ คงทางการเงินเป็ นสาคัญ โดยให้ ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
เป็ นการรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ ล งทุน ของบริ ษั ท ฯ ไม่ใ ห้ เ กิ ดความเสี ยหายหรื อ เสื่ อ มค่า ควบคู่ไ ปกับการสร้ างอัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วัตถุประสงค์
จากการที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในระยะยาวต่อผู้ถือกรมธรรม์ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ได้ ให้
ความสาคัญกับการบริ หารจัดการด้ านสินทรัพย์ลงทุนและหนี ้สินที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต (Asset-Liability
Management) โดยการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้ องกันของระยะเวลาครบกาหนดไถ่ถอนของสินทรัพย์ลงทุนและ
หนี ้สินที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องและควบคุมความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย

หน้ า 21

แบบ ปผช. 1 รายปี

กระบวนการลงทุน
กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการลงทุน บริ ษัทฯ
ได้ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้ นการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะยาว ซึ่ง
สอดคล้ องกับภาระทางการเงินของบริ ษัทฯ ทัง้ นี จ้ ะมี การตรวจสอบไม่ให้ สัดส่วนการลงทุนในสินทรั พย์ แต่ละ
ประเภทดังกล่าวขัดกับข้ อกาหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เรื่ องการลงทุนประกอบ ธุรกิจอื่นของบริ ษัท
ประกันชีวิต
2. ความปลอดภัยของสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยของสินทรัพย์
ลงทุ น เป็ นอัน ดับ ต้ น ๆ ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จะเน้ นการลงทุ น ในพัน ธบัต รรั ฐ บาลและพัน ธบัต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั ้ง ที่
กระทรวงการคลังค ้าประกันและไม่ค ้าประกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์
ดังกล่าวถือได้ วา่ มีความปลอดภัยสูง สาหรับสินทรัพย์ลงทุนส่วนที่เหลือซึ่งมีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อยจะเป็ นการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ ้นเช่นหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน และหุ้นกู้ภาคเอกชน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีขนตอนในการคั
ั้
ดเลือกหลักทรัพย์ที่
จะลงทุนอย่างเข้ มงวดและระมัดระวังก่อนทาการตัดสินใจลงทุน โดยสาหรับพันธบัตรรัฐบาลจะทาการวิเคราะห์ถึง
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ทัง้ ในและต่า งประเทศที่ ค าดว่า จะมี ผ ลกระทบต่อ ทิ ศ ทางของอัต ราดอกเบี ย้ และอัต รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศ สาหรับหลักทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงมากขึน้ เช่นหุ้นสามัญและหุ้นกู้
ภาคเอกชนจะทาการวิเคราะห์ทงแบบ
ั้
Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทังนี
้ ้เพื่อให้ มีความ
มัน่ ใจว่าหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนันมี
้ ปัจจัยพื ้นฐานที่เหมาะสม
4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทังการ
้
ปรับ Portfolio ของสินทรัพย์ลงทุนเป็ นระยะตามปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานด้ านการ
ลงทุนของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ ลงทุนที่ใช้ ในการจัดทารายงานทางการเงินโดยทั่วไป
บริษัทใช้ วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างไปตามประเภทสินทรัพย์ดงั นี ้
ประเภทสินทรั พย์

วิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ า

1. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ
องค์การของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใน
ประเทศไทย ทังที
้ ่มีการค ้าประกันและไม่มีการค ้า
ประกัน ในสกุลเงินบาท

ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA

2. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ
องค์การของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใน
ประเทศไทย ทังที
้ ่มีการค ้าประกันและไม่มีการค ้า
ประกัน ในสกุลเงินต่างประเทศ

ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg

3. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยสถาบันการเงิน บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัท
ประกันภัย

ใช้ ราคาที่แจ้ งโดยธนาคาร (ธนาคารใช้ วิธี
Discounted cash flow โดย discount rate จะอิง
กับทัง้ IRS curve ซึง่ สะท้ อน cost of fund ของ
ธนาคาร หรื อ Government bond yield curve)
และ Clean price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA

4. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัท

ใช้ Clean price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg

5. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI และที่จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์อื่นที่อยูใ่ นดัชนี

ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price)
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ประเภทสินทรั พย์

วิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ า

ตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนด
6. ตราสารทุนที่ลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม
และตราสารทุนอื่นๆ

ใช้ วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

7. หน่วยลงทุน

ใช้ มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (NAV)

8. ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้นสามัญ / หุ้นกู้ /
หน่วยลงทุน / อื่น

ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price)

9. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ น
ประกัน

ใช้ ราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริง (EIR) หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า

10. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน

ใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow)

11. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีบคุ คลค ้าประกัน

ใช้ ราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริง (EIR) หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า

12. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บัตรเงินฝาก

เงินสดประเมินตามจานวนที่มีอยู่ เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจานวนเงินที่ฝากไว้
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สรุปสินทรัพย์ ลงทุน
หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
สินทรัพย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุ้นกู้
, ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลก
เงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท
ร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้ ก้ ูยืมโดยมี กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงิ นให้ ก้ ูยืม และเงิ นให้ เ ช่า
ซือ้ รถ และให้ เ ช่าทรั พย์ สิ น
แบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ การซือ้
หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ ลงทุน
หมายเหตุ -

ปี 2560

ปี 2559
ราคา
ประเมิน

ราคาบัญชี

ราคา
ประเมิน

ราคาบัญชี

5,418.43

5,418.43

14,283.69

14,283.69

239,526.80

260,246.37

218,362.39

233,598.17

21,108.57

21,263.60

12,410.63

12,565.65

23,416.61

23,416.61

19,278.50

19,278.50

7,104.80

7,865.32

6,291.19

6,933.47

-

-

-

-

19.57

19.57

1.91

1.91

349.45
296,944.23

738.49
318,968.39

21.85
270,650.16

60.36
286,721.75

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรั พย์และหนีส้ ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมิน ราคา
ทรั พย์ สิน และหนี ส้ ิ น ของบริ ษัทประกันชี วิต เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการกากับ ความมั่นคงทางการเงิ นของบริ ษัท ประกัน ภัย และเพื่อ ให้ มั่นใจว่าบริ ษั ท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
โปรดอ่านรายละเอียดคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาไตรมาส 4 ปี 2560 ที่เผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Corporate/Upload/InvestorFile/7b72116cdbc840ad8c881e3b6601fb6
5.pdf
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริษัทสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
เบี ้ยประกันภัยรับรวม
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี ก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท
2560
2559
44,039.21 43,332.92
42,914.82 42,281.52
11,602.93 10,632.00
23,182.75 26,104.09
22,824.35 17,772.34
3,645.21
5,122.37
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หน่วย : ร้ อยละ
รายการอัตราส่ วน
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี แรก : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ*
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio)*
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทังหมด
้
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit
Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน( Return on Investment Ratio)*
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทังหมด
้
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)*

2560

2559

26.4
3.8
10.1

23.5
3.2
17.0

1.2
1.2

1.9
1.9

4.1
4.1

4.1
4.1

117.0

117.5

*อัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Early Warning System
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการ
เงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ ู
เอาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ ทงความคุ
ั้
้ มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม โดย
มูลค่ากรมธรรม์ขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผู้เอาประกันมิได้ เป็ นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ากว่าผลตอบแทนขันต
้ ่า ที่ได้ รับรองไว้
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการประเมินและ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้ แนวทางการประเมินความมัน่ คงและความเสี่ยงของบริ ษัท (ORSA)
และจัดทาแผนบริ หารเงินกองทุนควบคูไ่ ปกับระบบการประเมินและติดตามการบริ หารความเสี่ยงด้ วยระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) สาหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ
กระบวนการบริหารเงินกองทุน
เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนด
มาตรการต่างๆ ภายใต้ สมมติฐานว่าเงินกองทุนจะต้ องไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการทดสอบปั จจัยเสี่ยงหลัก ได้ แก่ ภาวะอัตราดอกเบี ้ย ภาวะตลาด
ทุนและภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ตา่ งๆ ด้ วยค่าความเสี่ยง VaR (Value at Risk)
การดาเนินการในแต่ละตามสถานการณ์ บริ ษัทจะได้ ประเมิน ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว (Sensitivity
Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อการตอบสนองความเสี่ยงตาม
แผนบริ หารเงินกองทุน การสรรหาแหล่งเงินทุน และมาตรการที่กาหนดได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และได้
กาหนดบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพร้ อมจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานให้ สอดคล้ องกับ
ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข องบริ ษั ท รวมทัง้ การายงานต่ อ ผู้บ ริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้ พนักงานได้ รับทราบ
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หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี ้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
329,239.08
295,581.11
286,451.93
259,495.05
282,723.60
253,853.63
3,728.33
5,641.41
42,787.15
36,086.06
252.33
251.87
42,610.12
35,698.01
16,886.58
14,173.43

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บรอบปี ปฏิทนิ ที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ ว
ข้ อมูลงบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ ที่
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Investor/FinanceInformation/17
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