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บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประจําปี 2562
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารที่ สํ า คั ญ ช่ องทางการติ ด ต่ อ บริ ษั ท วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาที่ใช้ เรียกร้ อง พิจารณา และการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัตบิ ริษัท
ความเป็ นมาของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เริ่ มต้ นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีต
นายกรัฐมนตรี ) พระยาศรี วิศาลวาจา คุณ ชิน โสภณพนิช และคหบดีผ้ ูมีเกี ยรติอีกหลายท่านได้ ร่วมกัน
ก่อตังบริ
้ ษัทประกันชี วิตขึน้ โดยใช้ ชื่อว่า "บริ ษัท กรุ งสยามประกันชี วิต จํ ากัด" และได้ เริ่ มดําเนิ นกิ จการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้ นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ เน้ นไปในด้ าน
สวัสดิการสงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ ถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึ กษาของบริ ษัทใน
ขณะนัน้ ได้ แนะนําให้ บริ ษัทเริ่ มพัฒนาด้ านประกันชีวิตอย่างจริ งจัง โดยได้ มอบหมายให้ คณ
ุ วัย วรรธนะกุล
ผู้ซึ่งมากด้ วยประสบการณ์ และคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับทังภายในและต่
้
างประเทศมาวางโครงสร้ าง และจัด
องค์ กรการบริ หารโดยอาศัยคําแนะนํ าจาก

Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้ านคณิ ตศาสตร์

ประกันชี วิตของบริ ษัท สวิสรี อินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และเมื่ อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2522 บริ ษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ได้ ทําการเปลี่ยนชื่อเป็ น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด"
จากนันบริ
้ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้ น
มา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
1.2.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทําประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
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ภารกิจ (Mission)
“บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นําในการสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ กบั ประชาชนทุกกลุม่ ด้ วย
การปกป้องคุณค่าชีวิต การให้ คําแนะนําด้ านการวางแผนทางการเงินและบริ การที่ ประทับใจ ผ่าน
ตัวแทนประกันชีวิต คูค่ ้ า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้ าของประเทศ”
1.2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษั ท ดํ าเนิ น นโยบายเรื่ อ งการวางแผนการเงิ น รอบด้ า น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ครอบคลุม ทังการสร้
้
างฐานะและการสร้ างหลักประกันในปั จจุบนั และอนาคตต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยทิศทางการเติบโตเปลี่ยนจากการขยายตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์สะสม
ทรัพย์ที่มีอตั ราผลตอบแทนสูง ไปเป็ นการขยายตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์ ประเภทยูนิตลิงค์ ซึ่งผู้บริ โภค
สามารถเลือกรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
ประเภทคุ้มครองชีวิต เตรี ยมเกษี ยณ ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ ายแรง ตามแนวโน้ มประชากรที่มี
อายุขยั ที่ยืนยาวขึ ้น และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ ้น การวางแผนการเงินสําหรับแต่ละช่วง
ชีวิต เพื่ อสร้ างความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ให้ กับชีวิต เข้ ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นเพื่ อตอบโจทย์การใช้
ชี วิตของประชาชนในยุคปั จจุบัน นับเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ ช่วยสนับสนุน ให้ ธุรกิจ ประกัน ชีวิต มี การ
เติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ การพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายใหม่ เช่น ช่องทางออนไลน์ และการใช้ สื่อโซเชียล
มีเดียตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่ มีความรู้ และสนใจในการศึกษาหาข้ อมูลด้ วยตนเอง
ด้ วยเทคโนโลยีรอบตัวที่มีอยู่ เป็ นกลยุทธ์ หลักที่ช่วยส่งเสริ มการขยายตลาดให้ เพิ่มสูงและสนับสนุน
การรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่ของธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี นอกเหนือจากนโยบายการส่งเสริ มธุรกิจประกัน
ชีวิตจากภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจ และการใช้ จา่ ยของภาคครัวเรื อน
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1.2.3 แนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตปี 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ ในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท หน้ า
102 - 103” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383
4b568.pdf
1.2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท จะมุ่งเน้ นการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้ างในด้ าน
ต่างๆ ทัง้ โครงสร้ างการบริ หารงาน การให้ บริ การในรู ปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้ การติดต่อกับลูกค้ ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การมุง่ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาการเงินและ
ตัวแทนของบริ ษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า รวมถึง การ
พัฒนาและขยายช่องการจัดจําหน่ายให้ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทังมุ
้ ่งเน้ น
การใช้ ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทลั ที่เพิ่มมากขึ ้น การส่งเสริ มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึงการสร้ างแบรนด์และภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร ซึง่ ล้ วนเป็ นการสร้ างรากฐานและการเติบโตที่มนั่ คงของบริ ษัทในอนาคต ภายใต้ ระบบ
การบริ หารงานที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ านผลิตภัณฑ์
มี การปรั บ ปรุ งแบบประกัน เดิม และการพัฒ นาแบบประกัน ใหม่ ให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้ องการกับทุกกลุ่มลูกค้ า และรองรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปั จจุบนั
ด้ วยผลิตภัณฑ์ ค้ มุ ครองชีวิต ผลิตภัณฑ์ เตรี ยมเกษี ยณ ผลิตภัณฑ์เพื่ อการคุ้มครองสุขภาพและโรค
ร้ ายแรง นอกจากนี ้ยังมีการกระตุ้นการสร้ างผลผลิตของสัญ ญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ลูกค้ าและผลกําไรที่ดีของบริษัทในอนาคต
ด้ านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ส่งเสริ มให้ มี การเพิ่ม ปริ มาณและคุณ ภาพของที่ปรึ กษาการเงิน ตัวแทนประกันชี วิต และ
ทีมงานคูค่ ้ า เพื่อให้ เพียงพอต่อการให้ บริ การ ดังนี ้
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1. การพัฒนาและเพิ่มจํานวนที่ปรึกษาการเงิน
1.1 พัฒ นาผู้แ นะนํ าการลงทุน ด้ านหลัก ทรั พ ย์ ด้ วยหลัก สูต รผู้แ นะนํ าการลงทุน ด้ า น
หลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) เพื่อขึ ้นทะเบียนผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์
ให้ กับตัวแทน โดยปั จจุบันบริ ษั ท มี ผ้ ูแนะนํ าการลงทุนด้ านหลักทรัพ ย์ที่ผ่านการอบรม และได้ รับ
ใบอนุญ าตจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) จํานวน
1,404 คน
1.2 พั ฒ นานั ก วางแผนการเงิ น CFP® และที่ ป รึ ก ษาการเงิ น AFPT™ เพื่ อ สามารถ
ให้ บ ริ ก ารวางแผนและให้ คํ าปรึ กษาทางการเงิ นในทุกด้ าน ทํ าให้ ลูกค้ าสามารถบรรลุเป้ าหมาย
การเงินตามความต้ องการ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมี นกั วางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึ กษาการเงิน
AFPT™ ที่ได้ รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จํานวน 113 คน
2.

การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้ นการพัฒนาตัวแทนเพื่อให้ มีความยัง่ ยืนในวิชาชีพมี

มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล
3.

พัฒ นาที ม งานของคู่ค้าเพื่ อให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการอธิ บายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่

ถูกต้ องครบถ้ วน ตามการปรับปรุ งและพัฒ นาแบบประกันใหม่ ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามกฎเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้
ประชาชนได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื ้อผลิตภัณฑ์
ด้ านเทคโนโลยี
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการวางแผนการเงิน การลงทุน และประกันชีวิต
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการเงินที่ดีให้ กบั FA และการทํางานของตัวแทน รวมไปถึง
เครื่ องมือการให้ บริ การลูกค้ า ดังนี ้
Smart FA ข้ อมูลการซื ้อขายกองทุน ช่วยให้ FA สามารถเช็คประวัตกิ ารลงทุนของลูกค้ าได้
Smart FA Service ระบบส่งคําสัง่ ซื ้อขายกองทุนรวม สําหรับ FA
Smart Fund แอพพลิเคชัน่ สําหรับลูกค้ า เพื่อดูพอร์ ตการลงทุนของตนเอง
Smart Go แอพพลิเคชัน่ สําหรับตัวแทน ในจัดทําใบเสนอขายแบบออฟไลน์
BLA Happy Life แอพลิเคชัน่ สําหรับลูกค้ าในการใช้ บริ การต่างๆของบริ ษัท เช่น ตรวจสอบ
ข้ อมูลลกรมธรรม์ แลกรับสิทธิประโยชน์ เป็ นต้ น
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ด้ านช่ องทางการขายใหม่
บริ ษัทได้ มีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการค้ าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ า
และเสริ มสร้ างความสมดุลของเบี ้ยประกันรับจากช่องทางต่างๆ นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการปรับปรุ ง
ขันตอนและกระบวนการการขายผ่
้
านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ ้น
ด้ านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ในปี 2562 บริ ษัทได้ กําหนดเป้าหมายทางการตลาดที่สอดคล้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่ า งยั่ง ยื น โดยมุ่ ง พัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การวางแผนการเงิ น ควบคู่กับ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
สร้ างการรับรู้และความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ครอบคลุมกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภค โดยเฉพาะการให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์รองรับความเสี่ยงด้ านสุขภาพและโรคร้ ายแรง
รวมถึงการสร้ างวินยั การออมให้ คนไทย เช่น แบบประกันบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แบบประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่ายวงเงินสูงที่ครอบคลุมการรักษาทัว่ โลก บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ประกันคุ้มครอง
มะเร็งแบบเต็มแม็กซ์ บีแอลเอ แฮปปี ้ เซฟวิ่ง 208 บีแอลเอ แฮปปี ้ เซฟวิ่ง 128 และ บีแอลเอ บํานาญ
99
พัฒนาระบบบริ การทางด้ านสุขภาพ BLA Every Care บริ การเสริ มสําหรับผู้ที่มีกรมธรรม์สขุ ภาพ
ของกรุงเทพประกันชีวิต โดยให้ การบริ การปรึกษาปั ญหาและความรู้ด้านสุขภาพตลอด 24 ชัว่ โมง การ
บริ การในช่วงเจ็บป่ วยโดยเฉพาะการเจ็บป่ วยในต่างประเทศ และบริ การเพื่ออํานวยความสะดวก
ในช่วงพักฟื น้
สื่อสารแคมเปญ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ เพื่อสร้ างความรับรู้ถึงความสําคัญของการ
วางแผนความคุ้มครองด้ านสุขภาพที่ครอบคลุมความจําเป็ นของผู้บริ โภคในปั จจุบนั
ให้ ความรู้ การวางแผนการเงินรอบด้ านกับกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านบูทในงานมหกรรม
การเงิน รวมถึงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ
เพิ่มการให้ บริ การและขยายช่องทางการสื่อสารของกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน่
บนมือถือ BLA Happy Life Application & Line เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ าถึงบริการ
กรมธรรม์ตา่ งๆ บนออนไลน์ โดยลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน่ โดยไม่จําเป็ นต้ องมา
ดําเนินการที่สาขา
สร้ างความเชื่อมัน่ ในบริ ษัท ด้ วยรางวัลบริ ษัทประกันชีวิตที่มีการบริ หารงานดีเด่น อันดับ 3
ประจําปี 2561 จากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลหอ
หน้ า 5

แบบ ปผช. 1 รายปี

เกี ยรติยศสุดยอดแบรนด์องค์ กรไทย Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 หรื อ
องค์กรที่มีมลู ค่าแบรนด์สงู สุดในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต รางวัล “บริ ษัทที่ให้ ความคุ้มครอง
ประกั น สุ ข ภาพดี ที่ สุ ด แห่ ง ปี ” ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริ การวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบด้ าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้ องประสบกับภัยเหล่านัน้
จะได้ รับเงินตามเงื่ อนไขข้ อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ตนเองและครอบครัว โดย
บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยหรื อผู้รับผลประโยชน์
บริ ษัทได้ ทําการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความหลากหลาย
ในแต่ละช่วงวัย และก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด โดยหลักแล้ วการทําประกันชีวิตจะให้ ผลประโยชน์
กั บ

ผู้ เอาประกั น ภั ย ในสองรู ป แบบหลั ก คื อ ผลประโยชน์ ท างด้ า นความคุ้ ม ครองชี วิ ต เพื่ อ เป็ น

หลักประกัน และผลประโยชน์ ทางด้ านการออมทรัพ ย์ เพื่ อสร้ างฐานะ ผู้เอาประกันภัยได้ รับประโยชน์
ทางด้ านความคุ้มครองชี วิต โดยบริ ษัทจะชําระเงินค่าความคุ้มครองชีวิตให้ กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต สําหรับประโยชน์ทางด้ านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาํ คัญของบริษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรั บประกันภัย
ประเภทการประกันชีวิต
ปั จ จุบันบริ ษั ทมี แ บบประกัน ชี วิตที่ ส ามารถเสนอให้ กับ ลูกค้ ามากกว่า 60 แบบ แบ่งตาม
ประเภทการประกันชีวิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
1)

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกั น ชี วิ ต ซึ่ ง บริ ษั ท ให้ ค วามคุ้ม ครองแก่ ผ้ ู เอาประกัน ภัย รายบุค คล ทัง้ ความ

คุ้ม ครองกรณี เสี ย ชี วิต โดยบริ ษั ท จะจ่า ยเงิ น สิ น ไหมให้ แ ก่ ผ้ ูรับ ประโยชน์ และ/หรื อ การจ่ายเงิ น
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ผลประโยชน์ ในระหว่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดที่ได้ ตกลงกันไว้ ในเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกันที่สําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

แบบตลอดชี พ (Whole Life Insurance) หมายถึ ง แบบประกั น ชี วิ ต ที่ กํ า หนด

เงื่ อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่ อผู้เอาประกันภัยเสี ยชีวิต หรื อ
จ่ า ยเงิ น เอาประกั น ภั ย ให้ แ ก่ ผ้ ู เอาประกัน ภั ย ในกรณี ที่ ผ้ ู เอาประกัน ภั ย มี ชี วิ ต อยู่ใ นวัน ที่
กรมธรรม์ครบกําหนดสัญญา ซึ่งโดยทัว่ ไปจะกําหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมี
อายุครบ 90 หรื อ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้ นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง
ชีวิต
(2)

แบบบํานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจํา เหมาะสําหรับ

ผู้ที่คาดว่าจะมี อายุยืนยาวเป็ นการประกันชีวิตเพื่ อคุ้ม ครองการสูญ เสี ยทางเศรษฐกิ จ อัน
เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ เมื่อมีอายุมากขึ ้นหรื อเมื่อพ้ นวัยทํางาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงิน
จํ านวนหนึ่ ง เท่ ากั น อย่ า งสมํ่ า เสมอให้ แ ก่ ผ้ ูเอาประกัน ภัย ทุก เดื อ นหรื อ ทุก ปี นับ แต่ผ้ ูเอา
ประกันภัยเกษี ยณอายุ หรื อมีอายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี เป็ นต้ น แล้ วแต่เงื่ อนไขในกรมธรรม์
ประกัน ภั ย ที่ กํ า หนดไว้ สํ า หรั บ ระยะเวลาการจ่ า ยเงิ น ขึ น้ อยู่ กั บ ความต้ อ งการของผู้เอา
ประกันภัยที่จะเลือกซื ้อ
(3)

แบบชั่ วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกัน ชี วิตที่ กําหนด

เงื่ อนไขการจ่ายเงิ นเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์ เมื่ อผู้ทําประกันภัยเสียชี วิตภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย แบบประกันลักษณะนี ม้ ี จุดเด่นที่ อัตราเบี ย้
ประกันภัยตํ่า
(4)

แบบสะสมทรั พย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ กําหนด

เงื่ อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์ เมื่ อผู้เอาประกันภัยเสี ยชี วิตภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม์ หรื อจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอา
ประกันภัยมี ชี วิตอยู่จ นครบสัญ ญาประกันภัย ซึ่งอาจมี ทางเลื อกการชํ าระเบี ย้ ประกันภัย
หลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกันภัย แบบประกันชีวิตนี ้จึงเป็ นแบบที่เน้ นผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์
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(5)

สั ญ ญาเพิ่ม เติม (Rider) เป็ นสัญ ญาที่ทําให้ กับผู้ที่มีกรมธรรม์ ประกันภัย เพื่ อให้

ความคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม จากกรมธรรม์ ห ลัก ที่ ผ้ ูเอาประกัน ภั ย ได้ ทํ ากับ บริ ษั ท แล้ ว สัญ ญา
เพิ่มเติมให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเลื อก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญ ญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุ (Personal
Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งสัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุให้ ความคุ้มครองการ
เสี ยชี วิต และการสูญ เสี ย อวัย วะเนื่ องจากอุบัติ เหตุ และสัญ ญาเพิ่ ม เติม สุข ภาพให้ ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรื อจาก
อุบตั เิ หตุ
2)

การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผ้ เู อาประกันภัยร่วมกัน ส่วนมากจะ

เป็ นกลุ่มของพนักงานบริ ษัท ซึง่ เป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทห้ างร้ าน และองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐบาล และ
เอกชนจัดให้ กบั ลูกจ้ างหรื อสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทังหมดด้
้
วย
อัตราเฉลี่ ย ไม่ ว่าจะเป็ น อายุ เพศ หน้ าที่ การงาน หรื อจํ านวนเงิ นเอาประกัน ภัย โดยจะคํ านวณ
ออกมาเป็ นอัตราเบี ้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้ กบั บุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเนื่องจาก
ประกันชีวิตกลุ่มมีค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยหลาย ๆ อย่างตํ่า จึงเป็ นผลดีและมีส่วนทําให้ เบี ้ย
ประกันภัยรวม โดยส่วนใหญ่ตํ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะ
เป็ นสัญญาปี ต่อปี
3)

แบบคุ้มครองสินเชื่อ
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ค้ มุ ครองการเสียชีวิต หรื อ คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพ

ถาวรสิ ้นเชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด้ วยจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็ นรายงวด
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ตารางสัดส่วนร้ อยละของเบี ้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2562
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก
ประเภท
การประกันชีวิต
สามัญ - ชําระเบี ้ยครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชีพ
บํานาญ
ชัว่ ระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
คุ้มครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
539.81
8.71
3,936.40
63.51
831.55
13.420
95.24
1.54
7.69
0.12
2,617.83
42.23
384.09
6.20
506.63
8.17
1,215.41
19.61
6,198.25
100.00

เบีย้ ประกันภัยรั บปี
เบีย้ ประกันภัยรับรวม
ต่ อไป
จํานวนเงิน
สัดส่วน
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
539.81
1.51
28,150.31
32,086.71
95.44
89.90
6,452.08
7,283.63
21.88
20.41
604.60
699.84
2.05
1.96
74.29
81.98
0.25
0.23
19,093.62
21,711.45
64.73
60.83
1,925.72
2,309.81
6.53
6.47
1,343.68
1,850.31
4.56
5.18
0.19
1,215.60
0.00
3.41
29,494.18
35,692.43
100.00
100.00

หมายเหตุ : ข้ อมูลจากรายงาน 56-1

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท และวิธีการเรียกร้ องการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรั บการชดใช้ เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิต
สามารถดูรายละเอียดได้ ที่
https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers/Amercement
1.5.2 วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ า บมจ. กรุ งเทพประกันชีวิต 23/115-121 ซอยศูนย์วิจยั ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 Call Center 0-2777-8888 โทรสาร 0-2777-8899
Email : Csc@bangkoklife.com
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียด
ในการดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
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2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โปรดศึกษาข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ได้ จ าก “คู่มื อ บรรษั ท ภิ บ าล และคู่มื อจรรยาบรรณสํ าหรั บ บุค คลของ
องค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/44
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก “โครงสร้ างองค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/34
2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
2.3.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วย กรรมการจํ านวน 15 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 13 ท่าน ซึ่งในจํานวนนี ้เป็ นกรรมการ
อิส ระ 6 ท่าน โดยกรรมการที่ มี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักรมี จํ านวน 12 ท่าน ซึ่งเกิ นกว่าร้ อยละ 75
ตามที่ กฎหมายกํ าหนด โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่ม เติมได้ จาก “รายชื่ อกรรมการบริ ษัท” ที่ เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการบริษัท
โปรดศึกษาข้ อมูลในคูม่ ือบรรษัทภิบาล ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท “หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้ อ 5.1 คณะกรรมการ หน้ า 15 - 18” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.3.2 คณะผู้บริหาร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะผู้บริ หาร” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
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โปรดศึกษาข้ อมูล ในรายงานประจํ าปี 2562 ซึ่งเผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท “ขอบเขต
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ หน้ า 73 และคูม่ ือบรรษัทภิบาล หมวด
ที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้ อ 5.3 ฝ่ ายบริ หาร หน้ าที่ 24 - 25” ดังนี ้
รายงานประจําปี 2562
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383
4b568.pdf
คูม่ ือบรรษัทภิบาล
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อให้ คณะกรรมการสามารถศึกษาข้ อมูล ที่ สําคัญ ได้ อย่างรอบคอบ คณะกรรมการจึงได้ แต่งตัง้
กรรมการที่มีความรู้ ความชํานาญที่เหมาะสม เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การกํ ากับดูแล โดยมี คณะกรรมการชุดย่อย จํ านวน 7 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึง
ภารกิจและหน้ าที่ความ รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะดังนี ้
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
โปรดศึ ก ษา “รายชื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/40
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2.4.2 คณะกรรมการบริหาร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร และขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ”
ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/37
2.4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/41
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
โปรดศึกษา “รายชื่ อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอํ านาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/42
2.4.5 คณะกรรมการลงทุน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ”ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/39
2.4.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/38
2.4.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
โปรดศึกษา “รายชื่ อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติงาน และขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบ” ในรายงานประจําปี 2562 หน้ า 72 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383
4b568.pdf
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2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร
2.5.1 การสรรหากรรมการและวาระการดํารงตําแหน่ ง
โปรดศึกษา “หลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการ” ในรายงานประจําปี 2562 หน้ า 68 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383
4b568.pdf
2.5.2 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่ง ตัง้ กรรมการอิส ระ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ มีความเป็ นอิสระตามนิยามของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกํ าหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ซึ่งประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ของบริ ษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ เพื่ อที่จะนํ าเสนอในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้
เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
บริ ษัทย่อยลํ าดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เว้ น แต่จะได้ พ้ น จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลัก ษณะที่ เป็ น บิ ด ามารดา คู่ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุต ร (ของ
กรรมการรายอื่ น) ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนยั หรื อผู้มี
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อํ านาจควบคุม ของผู้ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เป็ นผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี นัย ผู้มี อํ า นาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จ การของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มี
ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อย
ละ 1 ของจํ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่งประกอบกิ จ การที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถให้ ความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท
(10) ไม่ต้องคําพิพ ากษาว่าได้ กระทํ าความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรั พ ย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิ จ สถาบันการเงิ น กฎหมายว่าด้ วยการประกันชี วิต
กฎหมายว่าด้ วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ในความผิด
เกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
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2.5.3 การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง
โปรดศึกษา “การสรรหาผู้บริ หาร” ในรายงานประจําปี 2562 หน้ า 108 และในคูม่ ือบรรษัทภิ
บาล หน้ า 25 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
รายงานประจําปี 2562
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd383
4b568.pdf
คูม่ ือบรรษัทภิบาล
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
โปรดศึกษา “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร” ในรายงานประจําปี 2562 หน้ า 75 ซึ่งเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/82ba00539f8f4c59896b50dd3834
b568.pdf
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร
สินทรั พย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทัง้ องค์ ก ร โดยใช้ ห ลัก การบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
มาตรฐาน สากล ERM (Enterprise Risk Management) เป็ นแนวทาง และเพื่ อให้ มั่น ใจว่าบริ ษัท ได้ ดําเนิน
ธุรกิจ ภายใต้ ระดับเงินกองทุนที่รองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริ หารเงินกองทุน
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการการประเมินความเสี่ยงและความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัท ORSA (Own Risk
and Solvency Assessment) ค ว บ คู่ ไป กั บ ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รค ว า ม เสี่ ย ง ขั ้น ตํ่ า (Minimum Risk
Management) เพื่อให้ สร้ างมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาคส่วนขององค์กร
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
“บริ ษัทกํ าหนดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล อย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุมกิ จกรรมหลักและความเสี่ ยงในทุก ๆ ด้ าน โดยจัดให้ มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความ
เสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการ
บริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัท บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเป็ นสําคัญ และอยูใ่ น
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ”
โครงสร้ างการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทจัดให้ มีโครงสร้ างบริ หารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักการกํ ากับดูแล
กิ จการที่ ดีเป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษั ทมี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็ นอิสระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ าง
การกํากับดูแลความเสี่ยง พร้ อมทังขอบเขตความรั
้
บผิดชอบ หน้ าที่ และความมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งของทุก หน่ วยงาน โดยแบ่ งความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
หลักการแนวปราการป้องกัน 3 ชัน้ (Three Lines of Defense) ดังนี ้
1. ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense)
เป็ นผู้ท่ีมีหน้ าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง หรื อที่เรี ยกว่า หน่วยงานเจ้ าของความ
เสี่ ย ง (Risk Owner / Business Line) โดยปฏิ บัติ ต ามแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส นับ สนุ น และ
สอดคล้ องกั บ แผนงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยกลุ่ ม นี จ้ ะประกอบไปด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการลงทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน ผู้บริ หารจากทุก
หน่วยงาน พนักงานในองค์กร และคณะทํางานต่าง ๆ ที่บริ ษัทแต่งตังขึ
้ ้น
2. ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (2nd Line of Defense)
ผู้ที่มีหน้ าที่อํานวยการและควบคุมดูแลประสิทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ยง (Risk Oversight / Risk
Function) พร้ อมทัง้ กํ า หนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง รวมไปถึ ง การ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยง เพื่อให้ มีความตระหนักในการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดย
กลุ่ม นี จ้ ะประกอบไปด้ วย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง และสํานักกํ ากับการ
ปฏิบตั งิ าน
หน้ า 16

แบบ ปผช. 1 รายปี

3. ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (3rd Line of Defense)
ผู้ที่มีหน้ าที่ให้ ความเชื่ อมั่นและสอบทานประสิทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ยง (Risk Assurance /
Audit) มีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานการประเมิน และสรุ ปผลกระบวนการบริ หารความ
เสี่ยง ประกอบไปด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายตรวจสอบ
ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรื อกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทําให้
เกิดความเสียหาย หรื อ ผิดพลาด/ล้ มเหลว และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ อยูใ่ นระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ และตามมาตร ฐานสากล โดย
บริ ษัทได้ ประเมินความเสี่ยงทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอก ซึง่ ปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นได้ ถกู พิจารณา
ควบคูก่ บั การวางแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริ หารในแต่ละหน่วยงาน โดยมุง่ เน้ นความเสี่ยงหลักที่อาจกระทบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผล
การดําเนินงานตามเป้าหมายของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ดังนี ้
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)
 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)
 อัตราการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
 การดําเนินงานและการบริ การด้ วยระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลงและอยู่ในระดับตํ่า
1.

ความเสี่ยงจากภาวะตลาดมีความผันผวน ได้ แก่ การขึ ้นลงของอัตราดอกเบี ้ย การเปลี่ยนแปลง

ราคาของทรัพย์สินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตราสารการเงิน ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่
กระทบต่อรายได้ จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริ ษัท บริ ษัทควบคุมและบริ หารจัดการให้ มลู ค่าความ
เสี่ยงนันอยู
้ ่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงที่ จดั สรรไว้ ตามแผนธุรกิจ โดยบริ ษัท มีความเสี่ยง
จากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อรวมกับความเสี่ ยงประเภทอื่นแล้ ว บริ ษัทยังมี
ฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งและสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด
2.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับตํ่า อัตราดอกเบี ้ยเป็ นหนึ่งในสมมติฐานหลักของการ

กําหนดอัตราเบี ้ยประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนี ้สินและเงินสํารองของสัญญาประกันภัย ทังนี
้ ้หาก
อัตราดอกเบี ย้ อยู่ในระดับ ตํ่ าเป็ นเวลานาน จะส่ง ผลกระทบต่อบริ ษั ท ในเรื่ องความสามารถในการจ่ าย
หน้ า 17

แบบ ปผช. 1 รายปี

ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันภัย การรักษาระดับผลกําไร การดํารงเงินกองทุน และการบริ หาร
จัดการความสอดคล้ องของสินทรัพย์และหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
มาตรการและแผนบริ หารความเสี่ยงที่บริ ษัทดําเนินการ ได้ แก่ ปรับสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ ประกัน
ชีวิต (Product mix) โดยการขายผลิตภัณฑ์ให้ ความคุ้มครองมากกว่าการออมเพิ่มขึ ้น การปรับกลยุทธ์ การ
ลงทุนเพื่อการบริ หารความสอดคล้ องระหว่างสินทรัพย์และหนี ้สิน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับผลตอบแทน
จากการลงทุนให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารความเสี่ยงและการติดตามด้ วย
ระบบสัญ ญาณเตือนภัยล่วงหน้ า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบภาวะวิกฤตของปั จจัยเสี่ยง
หลัก
ความเสี่ยงด้ านการแข่ งขัน
เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ทั ง้ ในด้ า นช่ อ งทางการขาย ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ และ/หรื อ
กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้ องหรื อไม่สามารถปรับให้ เข้ ากับปั จจัย หรื อ สภาวะแวดล้ อมใน
การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การใช้ บริ การที่
สาขาธนาคารน้ อยลง ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางธนาคาร สภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวและ
หนี ้สินครัวเรื อนที่สูงขึ ้นส่งผลให้ อํานาจซื ้อลดลงกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภค การนําเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ ส่งเสริ มการขายและการบริ การที่ทนั สมัยมาใช้ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนระบบการดําเนิงาน เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ จดั ทําแผนธุรกิจที่กําหนดมาตรการและแผนบริ หารความเสี่ยงรองรับไว้ ให้ สามารถปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบงาน กระบวนการด้ านต่าง ๆ ให้ ก้าวหน้ าและทันสมัย
รวมถึงการบริ หารช่องทางการขายและกลยุทยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นแนวทางหนึ่งในการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัท
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและการกํากับดูแลธุรกิจ
เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้ การกํ ากับดูแลที่ เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผล
กระทบทังด้
้ านการแข่งขัน ต้ นทุนทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท และ/หรื อ การไม่ปฏิบตั ิตาม
การฝ่ าฝื น กฎเกณฑ์ หรื อประมาทเลินเล่อ อาจทํ าให้ บริ ษัทถูกภาคทัณ ฑ์ ถูกปรับ หรื อถูกฟ้องร้ องได้ เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน โดยนําหลักการแนวปราการ
ป้ องกัน 3 ชัน้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ งาน ในการควบคุม ดูแ ลและติ ดตามให้ ห น่ว ยงานต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของ
บริ ษัท ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแจ้ งให้ หน่วย งานและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ
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และถื อ ปฏิ บัติ โดยทั่ว กัน โดยกฎหมายใหม่ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ กระบวนการดํ าเนิ น งาน และบริ ษั ท ได้
เตรี ยมการไว้ ได้ แก่ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS และ การดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) เป็ นต้ น
3.2 การบริหารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษัทได้ ดําเนินการเพื่ อลดผลกระทบด้ วยการบริ หารให้ สินทรัพย์และหนี ส้ ินมี ความอ่อนไหวของ
มู ล ค่ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ ในระดับ ที่ ใ กล้ เคี ย งกัน (Duration Matching) โดยกํ า หนด
Duration Gap เป็ นดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (KRI) และติดตามอย่างสมํ่าเสมอ โดยดําเนินการควบคูก่ บั การบริ หาร
กระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี ้สินให้ สมั พันธ์กนั (Cash Flow Matching) ซึ่งยังคงรักษาระดับผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยระดับความเสี่ยงด้ าน ALM ของบริ ษัทอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย
และการกระจุกตัวของภัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการพิจารณารับประกัน สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยเสี่ยงของผู้ขอทํา
ประกัน และ/หรื อ ปั จจัยเสี่ ยงจากปั จจัยแวดล้ อมภายนอกที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการทําประกันชี วิต ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษัท และความเสียหายเกินกว่าค่าประมาณการที่บริ ษัทได้ ประเมินไว้ ซึ่ง
เป็ นสมมติ ฐ านในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการประเมิ น ความเพี ยงพอของเงิ น กองทุน โดยบริ ษั ท มี การ
พิจารณารับประกันภัยให้ เป็ นไปตามเกณฑ์และหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัย โดยพิจารณาทังปั
้ จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพและปั จจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงภัยที่บริ ษัทยอมรับได้ โดยคํานึงถึงความถูกต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ขอเอา
ประกันภัย ตัวแทน คูค่ ้ า ผลกําไรและความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท โดยกําหนดหลักปฏิบตั ิท่ีชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การพิจารณารับประกันภัยจะดําเนินการตามประกาศ คําสัง่ ระเบียบการขายและคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องหรื อไม่ขดั ต่อข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ภายใต้ แผนบริ หารความเสี่ยงที่
กําหนดและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้ อมด้ วยการเอาประกันภัยต่อตามระดับทุนประกันและกําหนด
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ขีดจํากัดที่บริ ษัทสามารถรับไว้ ได้ รวมถึงการกําหนดอํานาจการพิจารณารับประกัน โดยผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัท ตามระดับ ตําแหน่ง ความรู้และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกัน
ด้ วยความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินงาน และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินของบริ ษัท เนื่องจากต้ องรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย ทําให้ บริ ษัทมีภาระ
ผูกพันที่ จ ะต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ กับ ผู้เอาประกันภัยเมื่ อเกิ ดภัยตามที่ ระบุความคุ้ม ครองไว้ บริ ษัทจึงมี
นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมัน่ คงทางการเงิน
ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทังแบบสั
้
ญญาล่วงหน้ า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณากําหนดขีดจํากัดใน
การรับความเสี่ยงภัยไว้ เอง เงื่อนไขและอัตราเบี ้ยประกันภัยต่อที่เหมาะสมตามประสบการณ์ของบริ ษัทในแต่
ละประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริหารต้ นทุนของบริษัท ซึ่งการเอาประกันภัยต่อยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับ
ประกันภัยของบริ ษัท และรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยอาศัยประสบการณ์ของบริ ษัทรับประกันภัยต่อเพื่อ
ช่วยในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการขายด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มีการวางแนวทางบริ หารจัดการความ
เสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อทังด้
้ านปั ญหาสภาพคล่องของบริ ษัทรับประกันภัยต่อและความเสี่ยงด้ านการ
กระจุกตัวไปพร้ อมกันด้ วย เพื่อให้ การกระจายความเสี่ยงภัยเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมัน่ ใจว่าบริ ษัทสามารถ
ชําระหนี ้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดได้ นอกจากนี ้ ยังได้ มีการติดตามผลการดําเนินงานการประกันภัย
ต่ออยู่เสมอ และมีการทบทวนนโยบายและแผนการประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และลักษณะความเสี่ยงของบริ ษัท
จากการที่บริ ษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกันที่สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัย รวมถึงมีการลดความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมัน่ คง
ทางการเงิน ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนความเสี่ยงภัยด้ านประกันภัยไม่สูงมากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับความ
เสี่ยงในด้ านอื่น ๆ อีกทังความเสี
้
่ยงภัยดังกล่าวยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันภัยสําหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
สํ ารองประกัน ภัยสํ าหรั บ สัญ ญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญ ชี คํ านวณโดยอ้ างอิ งตามวิธี เบี ย้
ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ซึ่งเป็ นวิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากข้ อสมมติฐานปั จจุบนั
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หรื อข้ อสมมติฐานที่กําหนดตังแต่
้ วนั เริ่ มรับประกัน โดยสะท้ อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ เวลานัน้ และ
ปรับเพิ่มด้ วยค่าความเสี่ยงและค่าความเบี่ยงเบน โดยสมมติฐานหลักที่ใช้ จะเกี่ยวข้ องกับ อัตรามรณะ อัตรา
การเจ็บป่ วย และ อัตราคิดลด
ในขณะที่ สํ ารองประกัน ภัยสํ าหรั บ สัญ ญาประกัน ภั ยระยะยาวตามราคาประเมิ น ที่ ใ ช้ ในการคํ านวน
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนัน้ คํานวณโดยใช้ วิธีสํารองประกันภัยแบบเบี ้ยประกันภัยรวม ซึ่งเป็ นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้ สมมติฐานที่เป็ นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ณ ปั จจุบนั และรวมค่าเผื่อความ
ผันผวนของสมมติฐานดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
สํารองประกันภัยสําหรั บสัญญาประกันภัยระยะสัน้
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ ประกอบด้ วยสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่าย และ สํารองเบี ้ยประกันภัย
สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามราคาบัญ ชี เป็ นประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที่ยงั ไม่ได้ จ่าย ณ วันที่ทํารายงาน ซึ่งรวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งจากผู้
เอาประกัน ณ วันที่รายงาน โดยสะท้ อนถึงค่าประมาณการที่ดีที่สุด ณ เวลานัน้ โดยอาศัยประสบการณ์ และ
ข้ อมูลในอดีตของบริ ษัท
ในขณะที่สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามราคาประเมิน มีหลักการประมาณ
การเช่นเดียวกับราคาบัญชี และ รวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
สํารองเบีย้ ประกันภัย
สํ ารองเบี ้ยประกันภัยตามราคาบัญ ชี เป็ นมูลค่าที่ สูงกว่าระหว่าง สํารองเบี ย้ ประกันภัยที่ ยังไม่ถือเป็ น
รายได้ และ สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด โดยที่สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ คํานวณตาม
สัดส่วนของเบี ้ยประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองที่ เหลื ออยู่ และ สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ ยังไม่สิน้ สุด เป็ น
ประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ น ไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ภายในระยะเวลาคุ้ม ครองที่ เหลื ออยู่ ทัง้ นึ ้
สํารองเบี ้ยประกันภัยตามราคาบัญชี เป็ นมูลค่าก่อนหักค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
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ในขณะที่สํารองประกันภัยตามราคาประเมิน เป็ นมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ และ สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดซึ่งรวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ที่สํานักงาน คปภ.
กําหนด ทังนึ
้ ้ สํารองประกันภัยตามราคาประเมินเป็ นมูลค่าหลังหักค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ

หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ปี 2562
ราคา
บัญชี

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

ปี 2561
ราคา
ประเมิน

ราคา
บัญชี

ราคา
ประเมิน

277,488.52

306,920.43

273,908.10

283,714.51

1,136.39

951.17

1,049.23

888.37

191.17

191.17

188.06

188.06

7,276.02

7,276.02

7,553.10

7,553.10

ทังนี
้ ้ หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษัทมีรายละเอียดดังนี ้
6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
บริ ษัทมีภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในระยะยาวที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ ดังนันนโยบาย
้
การลงทุนจึงยึดหลักความมั่นคงทางการเงินเป็ นสําคัญ โดยให้ ความสําคัญ ในเรื่ องการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงเพื่อเป็ นการรักษาสินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เกิดความเสียหายหรื อเสื่อมค่าควบคู่ไปกับการสร้ าง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วัตถุประสงค์
จากการที่บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันในระยะยาวต่อผู้ถือกรมธรรม์ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ
ได้ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการด้ านสินทรัพย์ลงทุนและหนี ้สินที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต (AssetLiability Management) โดยการวิ เคราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งกัน ของระยะเวลาครบกํ า หนดไถ่ ถ อนของ
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สินทรั พย์ ลงทุนและหนี ส้ ินที่ เกิ ดจากภาระผูกพันในอนาคต ทัง้ นี เ้ พื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิ ดปั ญ หาสภาพ
คล่องและควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
กระบวนการลงทุน
กระบวนการลงทุนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการลงทุน บริ ษัทฯ
ได้ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้ นการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะยาว ซึ่ง
สอดคล้ องกับภาระทางการเงิ นของบริ ษัทฯ ทัง้ นี จ้ ะมี การตรวจสอบไม่ให้ สัดส่วนการลงทุนในสินทรั พ ย์ แต่ล ะ
ประเภทดังกล่าวขัดกับข้ อกํ าหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิ จอื่นของบริ ษัท
ประกันชีวิต
2. ความปลอดภัยของสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของสินทรัพย์
ลงทุ น เป็ นอัน ดับ ต้ น ๆ ดัง นั น้ บริ ษั ท ฯ จะเน้ นการลงทุ น ในพั น ธบัต รรั ฐ บาลและพั น ธบั ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั ง้ ที่
กระทรวงการคลังคํ ้าประกันและไม่คํ ้าประกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ลงทุน เนื่องจากสินทรัพ ย์
ดังกล่าวถื อได้ ว่ามี ความปลอดภัยสูง สํ าหรับสิ นทรัพ ย์ลงทุนส่วนที่เหลื อซึ่งมี สัดส่วนค่อนข้ างน้ อยจะเป็ นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ ้นเช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุน และหุ้นกู้ภาคเอกชน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ น
การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ั้
ดเลือกหลักทรัพย์
3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีขนตอนในการคั
ที่จะลงทุนอย่างเข้ มงวดและระมัดระวังก่อนทําการตัดสินใจลงทุน โดยสําหรับพันธบัตรรัฐบาลจะทําการวิเคราะห์
ถึงปั จ จัยทางเศรษฐกิ จทัง้ ในและต่างประเทศที่ คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อทิศทางของอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศ สําหรับหลักทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงมากขึ ้น เช่น หุ้นสามัญและหุ้นกู้
ภาคเอกชนจะทํ าการวิเคราะห์ทัง้ แบบ Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทัง้ นี ้เพื่ อให้ มีความ
มัน่ ใจว่าหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนันมี
้ ปัจจัยพื ้นฐานที่เหมาะสม
4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมื อสําหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทัง้
การปรับ Portfolio ของสินทรัพ ย์ลงทุนเป็ นระยะตามปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไปเพื่ อให้ การปฏิ บตั ิงาน
ด้ านการลงทุนของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ ลงทุนที่ใช้ ในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทั่วไป
บริ ษัทใช้ วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างไปตามประเภทสินทรัพย์ดงั นี ้
ประเภทสินทรั พย์
1. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทังที
้ ่มีการคํ ้าประกันและไม่มีการคํ ้าประกัน ใน
สกุลเงินบาท
2. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทังที
้ ่มีการคํ ้าประกันและไม่มีการคํ ้าประกัน ใน
สกุลเงินต่างประเทศ
3. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยสถาบันการเงิน บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัท
ประกันภัย

4. พันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยบริ ษัท
5. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI และที่จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์อื่นที่อยูใ่ นดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ที่กําหนด
6. ตราสารทุนที่ลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม
และตราสารทุนอื่นๆ
7. หน่วยลงทุน

วิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ า
ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA

ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg

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 ที่เผยแพร่ โดย ThaiBMA
ใช้ Clean price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg
ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price)

ใช้ วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
สําหรับหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price)
สําหรับหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาด
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ประเภทสินทรั พย์
8. ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้นสามัญ / หุ้นกู้ /
หน่วยลงทุน / อื่น
9. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีอสังหาริ มทรัพย์จํานองเป็ น
ประกัน
10. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน
11. เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีบคุ คลคํ ้าประกัน
12. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บัตรเงินฝาก

วิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ า
หลักทรัพย์ใช้ มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (NAV)
ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price)
ใช้ ราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง (EIR) หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า
ใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow)
ใช้ ราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง (EIR) หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินสดประเมินตามจํานวนที่มีอยู่ เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจํานวนเงินที่ฝากไว้

สรุ ปสินทรั พย์ ลงทุน
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท
สินทรั พย์ 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
เงิ นให้ ก้ ูยืม โดยมี กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงิ น ให้ ก้ ูยื ม และเงิ น ให้ เช่ า

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

2,085.30

2,085.30

5,930.85

5,930.85

261,276.44

301,590.55

250,793.85

266,939.25

22,116.79

22,329.13.

20,710.14

20,868.35

28,018.64

28,018.64

24,968.25.

24,968.25

8,477.92

10,020.93

7,798.12

8,588.67

1,748.14

1,747.94

3,763.43

3,768.63
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ประเภท
สินทรั พย์ ลงทุน
ซื อ้ รถ และให้ เช่าทรั พ ย์ สิ น
แบบลิสซิ่ง
ใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ การซือ้
หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรั พย์ ลงทุน
หมายเหตุ

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

4.35

4.35

2.51

2.51

998.12
324,725.69

1,744.16
367,541.00

274.89
314,242.04

676.38
331,742.89

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ น ทรั พย์ แ ละหนี ส้ ิ น ที่ ป ระเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ส้ ินของบริ ษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํ ากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริ ษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่าง
ครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
โปรดอ่านรายละเอียดคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2562 ที่เผยแพร่ บน
เว็บไซด์ของบริ ษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/d2dbf6cc8f634a2d8da2cada2a243b06.pdf
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั สรุปได้ ดงั นี ้

เบี ้ยประกันภัยรับรวม

หน่วย : ล้ านบาท
2562
2561
35,692.43
40,892.09

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

34,307.87

39,554.31

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

12,631.63

12,202.36

3,580.42

17,313.05

34,764.49

24,671.25

4,383.93

4,926.02

รายการ

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี
ก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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หน่วย : ร้ อยละ
รายการอัตราส่ วน

2562

2561

ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี แรก : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ*
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio)*
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทังหมด
้
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรั พ ย์ ที่ไม่รวมกรมธรรม์ ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ( Return on Investment
Ratio)*
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทังหมด
้
- อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ ไ ม่ ร วมการลงทุ น จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)*

37.8
4.8
10.6

37.7
3.5
12.7

1.3
1.3

1.6
1.6

4.0
4.0

4.0
4.0

119.4

116.4

*อัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Early Warning System

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์ สินและหนีส้ ินของบริ ษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริ ษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่าง
ครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ ทงความคุ
ั้
้ มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม
โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผู้เอาประกันมิได้ เป็ นของบริ ษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษัท แต่ไม่ตํ่ากว่าผลตอบแทนขันตํ
้ ่าที่ได้ รับรองไว้

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อให้ มน่ั ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการประเมิน
และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้ แนวทางการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของบริ ษั ท
(ORSA) และจัดทําแผนบริ หารเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบการประเมินและติดตามการบริ หารความเสี่ ยง
ด้ วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) สําหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญ
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กระบวนการบริหารเงินกองทุน
เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กํ า หนดมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ ส มมติ ฐ านว่าเงิ น กองทุ น จะต้ อ งไม่ ตํ่ ากว่าอัต ราที่ กํ าหนดโดยสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการทดสอบปั จจัยเสี่ยงหลัก ได้ แก่ ภาวะ
อัตราดอกเบี ้ย ภาวะตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิ จในสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยค่าความเสี่ ยง VaR (Value at
Risk)
การดํ าเนิ นการในแต่ล ะตามสถานการณ์ บริ ษั ทจะได้ ป ระเมิ น ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว
(Sensitivity Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อการตอบสนอง
ความเสี่ยงตามแผนบริ หารเงินกองทุน การสรรหาแหล่งเงินทุน และมาตรการที่กําหนดได้ อย่างเหมาะสมและ
ทัน ท่ วงที และได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ ข องหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพร้ อมจัด ทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ ยงของ
หน่ ว ยงานให้ สอดคล้ องกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ของบริ ษั ท รวมทั ง้ การรายงานต่ อ ผู้ บริ ห าร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ ษัท และสื่อสารให้ พนักงานได้ รับทราบ
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

สินทรัพย์รวม

375,769.79

340,172.30

หนี้สินรวม

318,492.54

295,144.59

315,338.80

292,344.04

- หนี้สินอื่น

3,153.74

2,800.55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

57,277.25

45,027.72

313.53

259.97

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ได้ทั้งหมด

57,037.88

44,892.38

เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย

18,192.42

17,268.17

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรั บรอบปี ปฏิทนิ ที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
ข้ อมูลงบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ ที่
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo/17
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