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วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ การประกันชีวิต
และทำ�ประกันชีวิตให้เหมาะสม
กับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต

ภารกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�
ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่า
ชีวิต การให้คำ�แนะนำ�ด้านการวางแผน
ทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่าน
ตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ
และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ
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ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี
ประธานกรรมการ
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เป็็นเวลากว่่าสองปีีแล้้วที่่�ประเทศไทยและทั่่�วโลก ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อระบบเศรษฐกิิจ ภาคธุุรกิิจ การสาธารณสุุข และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
ประชาชนทุุกคน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงยึึดมั่่�นใน
การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านการเงิินให้้กัับลููกค้้า การให้้
บริิการอย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง และการดููแลอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� สร้้างความอุ่่น� ใจ
ให้้กับั ลููกค้้า คู่่�ค้้า และพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิิน
กิิจการด้้วยความโปร่่งใส การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงองค์์รวม เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงและเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้
กัับทุุกภาคส่่วน สะท้้อนถึึงระดัับเงิินกองทุุนของบริิษััทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก 274%
ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 301% ณ สิ้้�นปีี 2564
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อย่่างไรก็็ตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์� ใหม่่ (โควิิด-19) รวมถึึงการปรัับ
กระบวนการเสนอขายและการให้้บริิการให้้เป็็นดิิจิทัิ ลั ของ
ธุุรกิิจประกัันภััยนั้้�น ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยเข้้ามา
มีีบทบาทในการวางแผนการเงิินและการบริิหารความ
เสี่่�ยงของประชาชนมากขึ้้�น ส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมประกััน
ชีีวิิตไทย มีีเบี้้�ยรัับรวมเท่่ากัับ 614,115 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2 จากปีีก่่อน ซึ่่�งเกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยรัับ
ปีีแรกที่่�ร้้อยละ 8 หรืือเท่่ากัับ 170,664 ล้้านบาท โดยได้้
แรงผลัักดัันจากยอดขายของผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ ควบ
การลงทุุนที่่�มีีเบี้้�ยรัับปีีแรกเติิบโตสููงถึึงร้้อยละ 178 และ
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทสััญญาเพิ่่�มเติิมประกัันสุุขภาพที่่�มีี
อััตราการเติิบโตกว่่าร้้อยละ 40
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั
(มหาชน) สามารถสร้้างเบี้้�ยประกัันรัับปีีแรกได้้ถึึง 6,262
ล้้านบาท ลดลงเพีียงร้้อยละ 4 จากปีีก่่อนหน้้า ขณะที่่�เบี้้�ย
ประกัันปีีต่่อเติิบโตได้้ร้้อยละ 4 จากปีีก่่อน หรืือเท่่ากัับ
29,455 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษัทั มีีเบี้้�ยรัับรวมสุุทธิิเท่่ากัับ
35,717 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 จากปีีก่่อนหน้้า โดย
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตให้้ครบวงจร
ผ่่านการพััฒนาแบบประกัันสุุขภาพที่่�ตอบโจทย์์ตรงกัับ
ความต้้องการของลููกค้้า และสร้้างเครืือข่่ายการบริิการ
ด้้านสุุขภาพที่่�ครอบคลุุม ส่่งผลให้้ยอดขายประกัันชีีวิิต
แบบสััญญาเพิ่่�มเติิมประกัันสุุขภาพของบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
ร้้อยละ 56 รวมไปถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต
ควบการลงทุุน (Unit-Liked) ที่่�สามารถตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของผู้้�เอาประกัันได้้ครบทุุกช่่วงวััยทั้้�งเรื่่�องผล
ตอบแทนจากการลงทุุน และให้้ความคุ้้�มครองประกัันชีีวิติ
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นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท กรุุ ง เทพประกัั น ชีี วิิ ต จำำ�กัั ด
(มหาชน) ได้้ขับั เคลื่่�อนนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่อ� สร้้าง
อนาคตที่่�ยั่่�งยืืน (Driving a Sustainable Future) อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ผ่่านการสร้้างความสมดุุลในการบริิหารจััดการ
ตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ครอบคลุุมพััฒนาการในทุุกมิิติิ
ขององค์์กร รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือดิิจิิทััล
มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการสร้้างโอกาสในการแข่่งขัันผ่่านนวััตกรรมทาง
ธุุรกิิจ การพััฒนาการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้า การส่่งเสริิมการ
ทำำ�งานของตััวแทน ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และพัันธมิิตร
ทางการค้้า รวมไปถึึงการดำำ�เนิินธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถยืืนหยััดให้้บริิการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ชุุมชน และสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว ซึ่่ง� เป็็นที่่�น่่ายิินดีี
เป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน)
ได้้รัับการคััดเลืือกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ให้้ เ ป็็ น หนึ่่� ง ใน 147 บริิ ษัั ท ที่่�มีี ร ายชื่่�ออยู่่�ในหุ้้�นยั่่�งยืืน
(Thailand Sustainability Investment หรืือ THSI)
ประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา
ในนามของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ผมขอขอบคุุ ณ
ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน
และคู่่�ค้้าของบริิษัทั ที่่�ท่่านได้้มอบความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้
วางใจบริิษััทกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ด้้วยดีีเสมอมา รวมทั้้�ง
ขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและพนัักงานกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ทุุกคนที่่�มุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทแรงกายแรงใจในช่่วงเวลาวิิกฤตเพื่่�อ
ให้้องค์์กรก้้าวผ่่านสถานการณ์์ที่่� ไม่่แน่่นอนไปได้้อย่่าง
แข็็งแกร่่ง บริิษััทจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นรัับมืือทุุกการเปลี่่�ยนแปลง
และพร้้อมส่่งมอบบริิการที่่�สร้้างความรู้้�สึึกดีี ๆ ให้้แก่่ลูกู ค้้า
ผ่่านการนำำ�ดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ เพื่่�อให้้บริิษััท
เดิินหน้้าเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนต่่อไป
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่ง�
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย การปฏิิบัติั งิ านมีีความเป็็นอิิสระ
ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการได้้รัับข้้อมููลทั้้�งจากผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่อ� ประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ตามที่่�ระบุุไว้้ ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้้มีีการ
ประชุุ ม รวมทั้้� ง สิ้้� น จำำ� นวน 4 ครั้้� ง และได้้ ร ายงานผลการประชุุ ม ต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษัทั เป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส สาระสำำ�คัญ
ั ของงานที่่�ได้้ปฏิิบัติั สิ รุุปได้้
ดัังนี้้�
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1. สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ� 4. พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีจากการประเมิินความ
ปีีที่่�ผ่่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีี
เป็็นอิิสระ ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์
ก่่อนการนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
ด้้านการตรวจสอบรายงานทางการเงิินของธุุรกิิจ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ประกัันชีีวิิต และได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
การกำำ�หนดนโยบายบััญชีีที่่�สำำ�คัญ
ั การประมาณการ
เพื่่�อการพิิจารณาอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�สำำ�คััญ รายการเกี่่�ยวโยงกััน และการเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ นอกจากนี้้�ยัังมีีการประชุุม 5. ได้้รัับมอบหมายให้้สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อการ
เข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีี
ร่่ ว มกัั บ ผู้้�สอบบัั ญ ชีี โ ดยไม่่ มีี ฝ่่ า ยจัั ด การเข้้ า ร่่ ว ม
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ตามแนวทางที่่�หน่่วย
ประชุุมด้้วยจำำ�นวน 1 ครั้้ง� เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือกัันอย่่าง
งานกำำ�กับั ธุุรกิิจกำำ�หนด ในปีี 2564 รายการเกี่่�ยวโยง
อิิสระโดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�งบการเงิินและการ
กัันของบริิษัทั ทั้้�งหมดถืือได้้ว่า่ เป็็นธุุรกรรมทางการค้้า
เปิิดเผยข้้อมููล โดยเห็็นตรงกัันว่่าไม่่พบประเด็็นที่่�มีีนัยั
ปกติิ
สำำ�คััญ
สรุุปในภาพรวมแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
2. ประเมิินและสอบทานระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััทโดยการพิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบ ว่่า บริิษัทั มีีรายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องและมีีการเปิิดเผย
ประจำำ�ปีีของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ติิดตามผลการ ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญอย่่างครบถ้้วนเพีียงพอ มีีการควบคุุม
ดำำ� เนิิ น งาน และประเด็็ น ที่่�ตรวจพบเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ภายในที่่�เพีียงพอและมีีกระบวนการกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน
ไตรมาส อีีกทั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ดููแลให้้ ให้้เป็็นตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจอย่่างเหมาะสม
หััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้รัับการพััฒนาด้้าน และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของบริิษัทั เป็็น
ั รวมทั้้�งมีีการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอและ
ความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม สำำ�คัญ
เพีียงพอโดยการสนัับสนุุนการเข้้าร่่วมประชุุมสััมนา ให้้ความสำำ�คััญต่่อความเพีียงพอของทรััพยากรบุุคคล
และการฝึึกอบรมที่่�จััดขึ้้�นโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสาขา และการดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�มีี
ประสิิทธิิผล โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้
วิิชาต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิติ และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท จากผลการพิิจารณา
รายงานผลการสอบทานของสำำ�นักั กำำ�กับั การปฏิิบัติั ิ
งานและฝ่่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
สอบมีีความเห็็นว่่า บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้้อกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม
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สารจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 70 ของ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต
จำำ�กัั ด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาที่่�ยึึดมั่่�นการรัั ก ษา
แนวทางในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ บนพื้้� น ฐานการจัั ด การ
องค์์กรอย่่างสมดุุล โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างความตระหนััก
รู้้�และวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ในการสร้้างความ
เข้้มแข็็งผ่่านกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมภายในอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� สร้้างและส่่ง
มอบคุุณค่่าและความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ความเสี่่�ยงต่่าง ๆ เป็็นประเด็็นท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�น ในปีี
2564 ทั้้�งการแพร่่ระบาดของการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กระทบ
เศรษฐกิิจหลัักทั้้�งของไทยและต่่างประเทศ และนำำ�มาซึ่่�ง
เทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างก้้าวกระโดดทำำ�ให้้ทุุกภาค
ส่่วนต้้องปรัับตััว เพื่่�อก้้าวข้้ามวิิกฤตการณ์์นี้้�ไปด้้วยกััน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คัั ญ เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งและกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ก ระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�
เป้้าหมาย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินการตามทิิศทาง
นโยบาย และกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทและ
บริิ ษัั ท ย่่ อ ยมีี ก ารดำำ� เนิิ น การตามกรอบ นโยบายและ
ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ มีีผลลััพธ์์ในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทอยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

สุุดท้้ายนี้้� ในนามของคณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง ขอขอบคุุณพนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�
ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเต็็มที่่� ส่่งผลให้้การ
ติิดตาม ประเมิินสถานการณ์์และความเหมาะสมของการ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์รวมบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ ตาม
กรอบและนโยบายของบริิษััท ซึ่่�งการกำำ�กัับดููแลดัังกล่่าว
คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงได้้ ร ายงานต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นและความน่่าเชื่่�อถืือที่่�เป็็นระดัับมาตรฐานสากล

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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สารจากประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้รับั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ทำำ� หน้้ า ที่่�กำำ�กัั บ ดูู แ ลการ
ดำำ�เนิินการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ
บริิษัทั จดทะเบีียน รวมทั้้�งการทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้มีี
ความสอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ข องสำำ�นัั ก งานคณะ
กรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
และสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีมีีการประชุุมรวม 3 ครั้้�งตามแผนงานที่่�กำำ�หนด เพื่่�อ
กำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินการของฝ่่ายบริิหารใน
ด้้ า นการสร้้ า งการตระหนัั ก รู้้�และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ทุุ ก คนใน
องค์์ ก รปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบาย แนวทางปฏิิ บัั ติิ และหลัั ก
จรรยาบรรณของบริิษัทั โดยยึึดหลัักการสร้้างคุุณค่่าของ
บริิษัทั ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน รวมทั้้� ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การติิ ด ตามผลการ
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ปฏิิบัติั แิ ละการประเมิินรายงานความยั่่�งยื่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อคณะทำำ�งานและผู้้�รัับผิิดชอบทุุกส่่วนนำำ�ไปพิิจารณา
ปรัับปรุุง และร่่วมปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรมในองค์์รวมและ
มุ่่�งสู่่�ผลสำำ�เร็็จในเป้้าหมายเดีียวกััน ตลอดจนได้้ติิดตาม
การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 อย่่างต่่อ
เนื่่�อง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่าง
รอบด้้าน ครอบคลุุมทั้้�ง เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
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การกำำ�กัั บ ดูู แ ล (Environmental, Social and 2. การประเมิินคุุณภาพจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
Governance: ESG) เน้้นให้้มีกี ลไก มาตรการที่่�ใช้้ในการ
(Annual General Meeting Assessment) โดย
กำำ�กัับการตััดสิินใจและการดำำ�เนิินงานของบุุคลากรใน
สมาคมส่่ ง เสริิ ม ผู้้�ลงทุุ น ไทยและสำำ�นัั ก งานคณะ
องค์์กร โดยเฉพาะระบบกำำ�กัับดููแลการสื่่�อสารจรรยา
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
บรรณของบริิ ษัั ท และการรัั บ ทราบของผู้้�บริิ ห ารและ
บริิษััทได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน และได้้รัับการจััด
พนัักงาน ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงธุุรกรรมของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวพััน
อัันดัับ ประจำำ�ปีี 2564 ในระดัับ “ดีีเลิิศ”
กัับผลประโยชน์์และส่่วนได้้เสีียของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
การสื่่�อสารอบรมเรื่่�องการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล 3. การประเมิิ น การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การของบริิ ษัั ท จด
ทะเบีียน (Corporate Governance Assessment)
สำำ�หรัับพนัักงานและตััวแทน การติิดตามการกำำ�กัับดููแล
โดยสมาคมส่่ ง เสริิ ม สถาบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย
การออกและเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ และการดููแล
บริิษััทได้้รัับการจััดอัันดัับ ประจำำ�ปีี 2564 ในระดัับ
ลููกค้้าอย่่างมืืออาชีีพ พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรอย่่างต่่อ
“4 ดาว” หรืือ “ดีีมาก”
เนื่่�อง รวมทั้้�งทบทวนแนวปฏิิบััติิการสรรหาผู้้�บริิหารของ
บริิ ษัั ท เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ก ารพิิจารณาสรรหาคัั ด เลืือก 4. ได้้รัับรางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีี
ผู้้�บริิหารมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส บริิษััทได้้พนัักงานที่่�มีี
เด่่น อัันดัับ 2 ประจำำ�ปีี 2563 จััดโดยสำำ�นัักงานคณะ
คุุณภาพ พร้้อมด้้วยศัักยภาพ และเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
กรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การประกอบธุุ ร กิิ จ
ได้้มีโี อกาสเติิบโตและเพื่่อ� ความต่่อเนื่่�องในการบริิหารงาน
ประกัันภััย
ของบริิษััท
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและความตั้้�งใจที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จะสนัับสนุุนการพััฒนาของบริิษััทสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�
ในการประกอบธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ด ชอบ การเป็็ น โปร่่งใส ต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น บนพื้้�นฐานของหลััก
องค์์กรที่่�โปร่่งใส ต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น บนพื้้�นฐาน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณการดำำ�เนิิน
ของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณ ธุุรกิิจ ตลอดจนกรอบการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน เพื่่อ� สร้้าง
ธุุรกิิจ ตลอดจนความรัับผิิดชอบ ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�ง ความเป็็นธรรมและประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีี
แวดล้้อม และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน บริิษัทั จึึงได้้รับั รางวััล ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างยั่่�งยืืน
และผลการประเมิินจากองค์์กรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. บริิษััทผ่่านการประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนและได้้รัับคััด
เลืือกให้้อยู่่�ใน “รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564” จััด
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นางคมคาย  ธููสรานนท์์
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ตลอดระยะเวลา 2 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ทั่่�วโลกยัังคงต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) อย่่างต่่อเนื่่�องตลอด
ทั้้�งปีี นอกจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบเชิิงเศรษฐกิิจแล้้ว ยัังส่่ง
ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องเว้้นระยะห่่างทาง
สัังคม (Social Distancing) และปรัับตััวเข้้าสู่่�การทำำ�ธุรุ กรรมต่่าง ๆ ผ่่านระบบ
ดิิจิทัิ ลั มากยิ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ดำำ�เนิินการ
พััฒนาเครื่่�องมืือทางดิิจิทัิ ลั ต่่าง ๆ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�ธุรุ กรรม
ต่่าง ๆ ไว้้อย่่างครบถ้้วน ไม่่ว่่าจะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
ตััวแทนประกัันชีีวิิตในการนำำ�เสนอขายแบบ Digital Face to Face เพื่่�อให้้
ลููกค้้าสามารถซื้้�อประกัันชีีวิิตได้้ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการโดยไม่่ต้้องพบ
หน้้า การพััฒนาช่่องทางการขายออนไลน์์เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�การซื้้�อ
ประกัันด้้วยตััวเองไม่่ว่า่ จะอยู่่�ที่่�ใด รวมถึึงการพััฒนาการให้้บริิการทางดิิจิทัิ ลั
(E-Service) เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับกรมธรรม์์ ได้้
โดยสะดวกและรวดเร็็วผ่่านเว็็บไซต์์หรืือแอปพลิิเคชั่่�นบนมืือถืือ BLA Happy
Life เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในสถานการณ์์ที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการเดิินทาง
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นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท กรุุ ง เทพประกัั น ชีี วิิ ต จำำ�กัั ด
(มหาชน) ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้าน
สุุขภาพ เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�หัันมา
ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลสุุขภาพมากขึ้้�น โดย บริิษััทได้้
ดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คุ้้� มครองสุุ ข ภาพให้้
ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม ปรัับปรุุง
กระบวนการเรีียกร้้องสิินไหมพื่่�อให้้ผู้้�เอาประกัันได้้รัับ
ความสะดวกและความรวดเร็็วสููงสุุด และพััฒนาการให้้
บริิการด้้านสุุขภาพอย่่างครบวงจร ครอบคลุุมทุุกด้้าน
ของการดููแลสุุขภาพ ตั้้�งแต่่บริิการที่่�เกี่่�ยวกัับการดููแล
สุุขภาพก่่อนการเจ็็บป่่วย ไปจนถึึงการเข้้าพัักรัักษาตััว
และออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะโครงการ Care @
Home ที่่�บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสุุขภาพแก่่ลููกค้้าผู้้�ติิด
เชื้้�อโควิิด-19 เพื่่�อให้้สามารถกัักตััวอยู่่�ที่่�บ้้านได้้อย่่าง
อุ่่�นใจ

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงยึึด
มั่่�นในนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
(Driving A Sustainable Future) โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันผ่่านการพััฒนาสิินค้้าและ
บริิการให้้ตอบโจทย์์ทุกุ ความต้้องการของลููกค้้าอยู่่�เสมอ
การขยายช่่องทางการขายอย่่างต่่อเนื่่�อง การขัับเคลื่่�อน
บริิษััทเข้้าสู่่�การทำำ�งานแบบดิิจิิทััล รวมถึึงการให้้ความรู้้�
และพััฒนาเครื่่�องมืือเพื่่อ� เป็็นส่่วนช่่วยในการวางแผนการ
เงิิน โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ประกัันชีีวิิตเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กัับประชาชนทุุกคน
สุุดท้้ายนี้้� ในนามของบริิษััท ผมขอขอบคุุณลููกค้้าที่่�มีี
อุุปการคุุณ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่�
ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน
ที่่�ให้้การสนัับสนุุนและไว้้วางใจกัับบริิษััทเสมอมา และขอ
ขอบคุุณคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษัทั ทุุกท่่านที่่�มีี
ความตั้้�งใจ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ มีีความ
ร่่วมแรงร่่วมใจกัันพััฒนาองค์์กร และพััฒนาตนอยู่่�เสมอ
รวมถึึงการมอบความจริิงใจในการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้า ซึ่่ง�
เป็็นส่่วนที่่�สำำ�คััญยิ่่�งที่่�จะสามารถนำำ�พาให้้บริิษััทเติิบโตได้้
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

จากการมุ่่�งมั่่�นพััฒนาสิินค้้าและบริิการโดยยึึดลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลาง ทำำ�ให้้ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััท กรุุงเทพ
ประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) มีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมเติิบโต
ที่่�ร้้อยละ 3 หรืือเท่่ากัับ 35,717 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับปีีแรก 6,262 ล้้านบาท และเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
ปีีต่่อ 29,455 ล้้านบาท และแม้้ว่่าสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) จะ
ส่่ ง ผลให้้ อัั ต ราการเรีี ย กร้้ อ งสิิ น ไหมสูู ง ขึ้้� น บริิ ษัั ท ยัั ง
สามารถบริิหารจััดการค่่าใช้้จ่า่ ยให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
ส่่งผลให้้กำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 99
หรืือเท่่ากัับ 3,196 ล้้านบาท อีีกทั้้�งบริิษััทยัังให้้ความ
สำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์รวม ซึ่่�งสะท้้อนใน
อััตราส่่วนเงิินกองทุุน (CAR) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 274
นายโชน โสภณพนิิช
เป็็นร้้อยละ 301 ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับที่่�กฎหมายกำำ�หนด
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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จุดเด่นทางการเงินและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
จุุดเด่่นทางการเงิิน Financial Overview
งบการเงิินรวม
งบแสดงฐานะการเงิิน
(ล้้านบาท)
รวมสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
รวมหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
ส่่วนของเจ้้าของ
งบกำไรขาดทุุน
(ล้้านบาท)
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ หัักยกเลิิกและส่่งคืืน
- เบี้้�ยประกัันภััยปีีแรก หัักยกเลิิกและส่่งคืืน
- เบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่อไป หัักยกเลิิกและส่่งคืืน
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
เงิินสำรองประกัันชีีวิิตเพิ่่�มจากปีีก่่อน
กำไรสุุทธิิ
ข้้อมููลต่่อหุ้้�น
จำนวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำระเต็็มมููลค่่า
(ล้้านหุ้้�น)
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น
(บาท)
กำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
(บาท)
เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
(บาท)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำไรสุุทธิิ
(ร้้อยละ)
ราคาหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นงวด
(บาท)
มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการและมููลค่่าปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่
มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการต่่อหุ้้�น
(บาท)
มููลค่่าปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่ต่่อหุ้้�น
(บาท)
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2564

2563

2562

2561

2560

347,143
338,705
299,177
295,480
47,966

339,778
330,197
293,680
291,329
46,098

333,680
324,800
289,420
286,642
44,260

324,578
314,909
286,070
283,281
38,508

308,729
299,705
269,964
266,015
38,765

35,717
6,262
29,455
12,084
5,364
3,196

34,744
6,550
28,194
12,231
4,919
1,608

35,692
6,198
29,494
12,632
3,580
4,384

40,892
8,101
32,791
12,255
17,313
4,960

44,039
11,947
32,093
11,552
23,183
3,627

1,708
28.09
1.87
0.56
29.92
37.25

1,708
27.00
0.94
0.23
24.44
21.00

1,708
25.92
2.57
0.65
25.31
20.70

1,708
22.55
2.91
0.72
24.74
26.25

1,708
22.70
2.13
0.54
25.35
35.25

39.95
1.32

39.53
0.67

41.51
0.21

36.86
0.87

36.73
0.94
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อััตราส่่วนทางการเงิิน
งบการเงิินรวม
2564
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อััตรากำไรขั้้�นต้้น
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัับประกัันภััยต่่อเบี้้ย� ประกัันรัับ
อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน
อััตราเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
อััตรากำไรสุุทธิิ
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงาน
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม
อััตราส่่วนสิินทรััพย์์ลงทุุนต่่อสำรองประกัันภััย
อััตราส่่วนรายได้้รวมต่่อสิินทรััพย์์รวม
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนเงิินสำรองต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนเงิินสำรองต่่อสิินทรััพย์์รวม
อััตราส่่วนหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยต่่อสิินทรััพย์์ลงทุุน
อััตราการเจริิญเติิบโต
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยปีีแรก
สิินทรััพย์์รวม
กำไรสำหรัับปีี
อััตราความเพีียงพอของเงิินกองทุุน (RBC)
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2563

2562

2561

2560

(เท่่า)
(วััน)

1.15
17.54

1.13
18.84

1.13
18.98

1.11
17.05

1.13
17.03

(%)
(%)
(%)
(เท่่า)
(%)
(%)

11.74
9.15
3.97
0.72
6.63
6.80

6.04
9.56
4.07
0.74
3.40
3.56

15.54
10.13
4.43
0.83
8.97
10.59

14.86
10.57
4.60
1.02
9.21
12.84

9.87
10.20
4.65
1.19
6.44
10.06

(%)
(%)
(เท่่า)

0.93
116.90
0.14

0.48
116.20
0.14

1.33
116.34
0.15

1.57
114.31
0.17

1.23
116.10
0.19

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)

6.24
6.04
0.83
0.87

6.37
6.16
0.84
0.88

6.54
6.31
0.84
0.89

7.43
7.15
0.85
0.90

6.96
6.66
0.84
0.89

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2.80
(4.39)
2.17
98.74
301

(2.66)
5.67
1.83
(63.32)
274

(12.72)
(23.49)
2.80
(11.61)
314

(7.15)
(32.19)
5.13
36.76
260

1.63
7.15
9.34
(28.89)
252
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32,791

32,093

เบี้ยประกันภัยรับ
(ลานบาท)

29,494

29,455

28,195

11,947
8,101

6,550

6,198

6,262

เบี้ยประกันภัยปแรก
เบี้ยประกันภัยปตอไป
2560

2561

2562

2563

2564

4,960

กำไรสุทธิ
(ลานบาท)

4,384
3,627
3,196

1,608

งบการเง�นรวม
2560

2561

2562

2563

2564

กำไรตอหุน
(บาท)
2.91
2.57
2.13
1.87

0.94

งบการเง�นรวม
2560
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2561

2562

2563

2564
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มูลคาตามบัญชีตอหุน
(บาท)

25.92
22.70

22.55

2560

2561

27.00

28.09

งบการเง�นรวม
2562

2563

2564

มูลคาพ�้นฐานของกิจการตอหุน
(บาท)
41.51

39.53

36.73

36.86

2560

2561

2562

2563

39.95

2564

มูลคาปจจ�บันของกรมธรรมใหมตอหุน
(บาท)
1.32

0.94

0.87
0.67

0.21

2560

28

2561

2562

2563

2564
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ค่านิยม

ศรัทธา

รับผิดชอบ

ส่่งมอบการประกัันชีีวิิตด้้วยความยิินดีี มุ่่�งมั่่�น
ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์และคุุณค่่าการทำำ�
ประกัันชีีวิิต

มุ่่�งมั่่�นให้้งานสำำ�เร็็จและเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้รัับมอบหมายภายในเวลาที่่�
กำำ�หนด ประพฤติิตนตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
และเคารพในสิิทธิิของผู้้�อื่่�น

จริงใจ

พัฒนาตน

สร้้างความไว้้วางใจให้้ลููกค้้าและผู้้�มาติิดต่่อด้้วย
การบริิการที่่�ประทัับใจเกิินความคาดหมายมีีการ
สื่่�อสารและการให้้ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยตรงไปตรงมา

มุ่่�งมั่่�นด้้วยเป้้าหมายที่่�ชััดเจน มีีความคิิดริิเริ่่�ม
แสวงหาความรู้้�ใหม่่ ๆ พััฒนาตนเอง
อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�องจนก้้าวขึ้้�น
สู่่�ความสำำ�เร็็จในอาชีีพ

ทำ�งานเป็นทีม
ทำำ�งานเชิิงรุุกอย่่างมีีเป้้าหมาย มีีการประสานงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มุ่่�งมั่่�นสู่่�จุุดหมายที่่�วางไว้้
ร่่วมกัันอย่่างสร้้างสรรค์์ เป็็นกำำ�ลัังใจ
และเป็็นมิิตรต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน
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ประวัติบริษัทและรางวัลต่าง ๆ
2494 - 23 มีีนาคม

10 เมษายน

พัันตรีีควง อภััยวงศ์์ พระยาศรีีวิิศาลวาจา และ
นายชิิน โสภณพณิิช จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทโดยใช้้ชื่่�อ
ว่่า “บริิษััท สุุขสวััสดิ์์�ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด”

เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “บริิษััท กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำำ�กััด”

2550
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จด
ทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เพื่่�อให้้บริิษััทมีี
ความโปร่่งใสในการบริิหารจััดการ ตรวจสอบได้้ และเพื่่�อ
เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� งานแล้้ ว ให้้ บ ริิ ก ารที่่�ดีี แ ก่่
ประชาชน

2552
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ด้้วยทุุน
จดทะเบีียน 1,220 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน
2552

2555
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท หลััก
ทรััพย์์จััดการกองทุุนรวมบััวหลวง จำำ�กััด และบริิษััท กรุุงเทพ
ประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) ร่่วมผนึึกกำำ�ลังั พัันธมิิตร 3B ประกาศ
นโยบายความพร้้อมในการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้านให้้กับั
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม โดยมีีทีมี ที่่�ปรึึกษาการเงิินที่่�พร้้อมให้้ข้อ้ มููลและ
คำำ�แนะนำำ�ในการสร้้างหลัักประกัันควบคู่่�ไปกัับการสร้้างฐานะ
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2558
ปััจจุุบััน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้านการบริิหาร
จััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ หรืือ Information
Security Management System จาก บููโร เวอริิทััส บริิษััทชั้้�น
นำำ�ระดัับโลกที่่�มีีความชำำ�นาญด้้านการตรวจสอบ วิิเคราะห์์
ให้้การรัับรองผลิิตภััณฑ์์ โครงสร้้าง และระบบการจััดการที่่�
สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด
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2519
คุุณชิิน โสภณพนิิช ผู้้�ซึ่ง่� มองการณ์์ ไกลเห็็นว่่า ถึึงเวลาดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตอย่่างจริิงจััง จึึงได้้มอบหมายให้้บริิษััทที่่�ปรึึกษา
สากลธุุรกิิจ (IFCCA) โดย คุุณวััย วรรธนะกุุล เป็็นผู้้�วางโครงสร้้าง
ร่่วมกัับ Mr. K.V.Claridge F.I.A. ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางคณิิตศาสตร์์
ประกัันชีีวิิตของบริิษััท Swiss Re Insurance ดำำ�เนิินการวาง
โครงสร้้างและจััดระบบองค์์กรใหม่่
2522
บริิษััท กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำำ�กััดได้้เปลี่่�ยนชื่่�อมาเป็็น
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด
2543
ได้้รัับใบรัับรองคุุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 จาก
International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand
(ICL) ในการดำำ�เนิินการกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตประเภทสามััญ

2546
ได้้ยกระดัับระบบบริิหารคุุณภาพเป็็นมาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certification Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL) ในการดำำ�เนิินการกรมธร
รม์์ประกัันชีีวิิตประเภทสามััญและการบริิการลููกค้้า ถืือเป็็น
บริิษััทประกัันชีีวิิตแห่่งแรกที่่�ได้้รัับ ISO 9001 ด้้านนี้้�

2559
ปััจจุุบััน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรองมาตรฐานคุุณภาพ ISO 22301:2012 การรัับรองระบบมาตรฐาน
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ หรืือ Business Continuity Management Systems (BCMS)จากบริิษััท Bureau Veritas
Certification (Thailand) Ltd. โดยสถาบัันรัับรองคุุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ถืือเป็็นมาตรฐานสากล
ที่่�ช่่วยในการบริิหารจััดการในสภาวะวิิกฤต เพื่่�อป้้องกัันความไม่่แน่่นอนและความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จในปี 2564

4
1
2

1

รางวััล บริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีี
เด่่นลำำ�ดัับที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2563

3

จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) รางวััลที่่�มอบให้้แก่่บริิษััท
ประกัันชีีวิติ ที่่�มีีการบริิหารงานโดดเด่่นทั้้�งในด้้านผลการดำำ�เนิิน
งานทางการเงิินที่่�มั่่�นคง การดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาล
และมอบประโยชน์์ต่่อสาธารณชน

2

บริิษััทที่่�มีีรายชื่่�ออยู่่�ในหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI)
ได้้รัับการคััดเลืือกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เป็็นหนึ่่�งใน 147 บริิษััทที่่�มีีรายชื่่�ออยู่่�ในหุ้้�นยั่่�งยืืน (Thailand
Sustainability Investment หรืือ THSI) ประจำำ�ปีี 2564
ตอกย้ำำ��การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง พร้้อมรัับมืือกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงและสร้้างโอกาสในการแข่่งขัันผ่่านนวััตกรรม
ทางธุุรกิิจ ตามหลัักบรรษััทภิิบาล ในการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ตลอดจนชุุมชนและสัังคม สู่่�การขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้เติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน
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4

รางวััล Most Innovative Health Insurance
Company
สุุดยอดบริิษัทั ประกัันสุุขภาพที่่�มีีนวััตกรรมยอดเยี่่�ยมต่่อ
เนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 จากเวทีี International Finance Awards
2021 ซึ่่�งเป็็นรางวััลเชิิดชููเกีียรติิแก่่องค์์กรในอุุตสาหกรรม
การเงิินที่่�มีีการดำำ�เนิินกิิจการที่่�โดดเด่่นและมีีคุุณค่่าต่่อภาค
การเงิินในระดัับโลก จััดโดย International Finance นิิตยสาร
ด้้านธุุรกิิจและการเงิินชั้้�นนำำ�จากประเทศอัังกฤษ

รางวััล Most Admired Company Award
จากงาน Thailand Top Company Awards 2021 จััด
โดยนิิ ต ยสาร BUSINESS+ ร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย
หอการค้้าไทย เป็็นรางวััลที่่�สะท้้อนถึึงความเชื่่�อมั่่�นและการเป็็น
บริิษััทที่่�ครองใจผู้้�บริิโภค พร้้อมดููแลผู้้�เอาประกัันภััยทุุกคน
ตลอดจนพัันธมิิตร คู่่�ค้้าและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ตามวิิสัยั ทััศน์์และ
พัันธกิิจของบริิษััท ในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินและ
ปกป้้องคุุณค่่าชีีวิิต

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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5

รางวัั ล สุุ ด ยอดองค์์ ก รแห่่ ง ปีี และสุุ ด ยอด
ผลิิตภััณฑ์์แห่่งปีี จากนิิตยสาร CEO Thailand

7

5.1 รางวััลสุุดยอดองค์์กรแห่่งปีี company of the year 2021
• บริิษััทประกัันชีีวิิตยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
• รางวััลประกาศเกีียรติิยศสููงสุุดองค์์กรที่่�มีีพัฒ
ั นาการ
ที่่�ต่่อเนื่่�อง

สุุดยอดองค์์กรที่่�มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลดีีเด่่น
ระดัับประเทศ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 จากสถาบัันด้้านการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล Employer Branding Institute – India ใน
งานประกาศรางวััล 15th Employer Branding Awards จััด
โดย World HRD Congress รางวััลดัังกล่่าวพิิจารณาจาก
การผสมผสานและนำำ�วิิสััยทััศน์์องค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วย
กลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล การสร้้างหน่่วยงานให้้
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคลกัับธุุรกิิจ
และการพััฒนาศัักยภาพขององค์์กรเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต

5.2 รางวััลสุุดยอดองค์์กรแห่่งปีี company of the year 2021
• บริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีพััฒนาการองค์์กรยอดเยี่่�ยม
แห่่งปีี
• รางวััลเพื่่อ� เชิิดชููและสดุุดีผี ลิิตภััณฑ์์ยอดเยี่่�ยม รวมทั้้�ง
สดุุดีีองค์์กรต้้นสัังกััดผลิิตภััณฑ์์
5.3 รางวััลสุุดยอดผลิิตภััณฑ์์แห่่งปีี PRODUCT OF THE
YEAR 2021
• บีีแอลเอ แฮปปี้้� เฮลธ์์
• รางวััลที่่�สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ที่่�แบบอย่่างที่่�ดีีของใน
อนาคตและเป็็นต้้นแบบเพื่่อ� พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในรุ่่�นหลััง

6

รางวััล Asia’s Best Employer Brand Awards
2021

รางวััล “Thailand Best Employer Brand
Awards 2021”

8

รางวััล HR Excellence Awards 2021
Bronze Award Winner ด้้าน Leadership Development จากงาน HR Excellence Awards 2021รางวััล
ด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�สะท้้อนถึึงความสำำ�เร็็จและ
เป็็นเลิิศในระดัับสากล จััดโดย Human Resources Online
ร่่วมกัับ Lighthouse Independent Media ประเทศสิิงคโปร์์

สุุดยอดองค์์กรที่่�มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลดีีเด่่น
ระดัับเอเชีีย รางวััลที่่�ประกาศความสำำ�เร็็จอีีกขั้้�นจากระดัับ
ประเทศสู่่�สากล ในการมุ่่�งมั่่�นพััฒนาองค์์กรพร้้อมขัับเคลื่่�อน
สู่่�อนาคต จากสถาบัันชั้้�นนำำ�ด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ World
HRD Congress ประเทศอิินเดีีย
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

สายกลยุทธ
และวางแผน
ธุรกิจองคกร

สายกลยุทธ
และบร�หารจัดการ
ลูกคาและผูมุงหวัง

ฝายกลยุทธและ
วางแผนธุรกิจ

ฝายการตลาดและ
สื่อสารองคกร

ฝายงาน
ดิจ�ทัลอินโนเวชั่น

ฝายว�เคราะห
ขอมูลลูกคา
และผูมุงหวัง

สายคณิตศาสตร

สายงานตัวแทน
และที่ปร�กษา
ทางการเง�น

สายการขาย
ชองทางสถาบัน
การเง�น
และชองทางอื่น

ฝายประเมิน
และว�เคราะห
ขอมูลทาง
คณิตศาสตร

ฝายกลยุทธ
และว�เคราะหขอมูล
- ชองทางตัวแทน

ฝายกลยุทธและ
บร�หารชองทาง
การขาย

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ตัวแทนและ
ที่ปร�กษา
ทางการเง�น

ฝายบร�หาร
การขายชองทาง

ฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑ
และบร�หารงาน
ประกันกลุม

ฝายพัฒนา
และบร�หาร
ผลิตภัณฑอื่น

ฝายปฏิบัติการและ
สนับสนุนการขาย
ตัวแทนและ
ที่ปร�กษาทางการเง�น

สถาบันการเง�น - BBL

ฝายบร�หาร
การขายชองทาง
พันธมิตรทางธุรกิจ

ฝายปฏิบตั กิ าร

สายการบังคับบัญชา
สายงานดานงบประมาณ และการบร�การทั่วไป
34

และสนับสนุนการขาย
ชองทางสถาบันการเง�น
และชองทางอืน่

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายประกันชีว�ต

ศูนยบร�การ
การแพทย

ฝายรับประกัน
และสินไหม

ฝายบร�หารงาน
กรมธรรม

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายพัฒนาระบบ
งานประกันชีว�ต

ฝายพัฒนาระบบ
งานประกันภัยกลุม
และบร�การสินไหม

ฝายบร�การ
โครงสรางพ�้นฐาน
สารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการ
สาขา

สายการลงทุน

ฝายว�จัย
และวางแผน
การลงทุน

ฝายลงทุน
ตราสารหนี้

ฝายลงทุน
ตราสารทุน

สายบัญชี
และการเง�น

ฝายบัญชี

ฝาย
ตรวจสอบภายใน

ฝายการเง�น

สํานักกำกับ
การปฏิบัติงาน

ฝายผลประโยชน
ชองทางการขาย

ฝาย
บร�หารความเสี่ยง
สํานักกฎหมาย

ฝายธุรการ

ฝายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝายฝกอบรม
ชองทางการขาย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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คณะกรรมการ
ดร. ศิริ การเจริญดี (74 ปี)  
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการลงทุุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
ปริิญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2, 1st division) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 5/2550
หลัักสููตร Advanced Management Program, รุ่่�นที่่� 113/2538 Harvard Business School
หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 6/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 60/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 4/2546 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2561
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2560
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2559
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2553
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2562 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท นวเวช อิินเตอร์์ เนชั่่�นแนล จำกััด (มหาชน )
2547
-	ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทนและกำกัับดููแลกิิจการ
บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2561 พ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท เคพีีเอ็็น เฮลท์์แคร์์ จำกััด (มหาชน)
2559
พ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2557
ก.ค. 2561 กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริิษััท สมิิติิเวช จำกััด (มหาชน)
2557
ก.ค. 2561 กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท ไรมอน แลนด์์ จำกััด (มหาชน)
2543
ก.พ. 2561 กรรมการอิิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริิษััท โพสต์์ พัับลิิชชิิง จำกััด (มหาชน)
2543
เม.ย. 2560 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท น้้ำมัันพืืชไทย จำกััด (มหาชน)
2545
2557
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ประสิิทธิ์์�พััฒนา จำกััด (มหาชน)
2550
2555
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บริิษััท โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์ จำกััด (มหาชน)
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หน่่วยงานอื่่�นๆ
2564
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และประธานคณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สิิน
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
2559
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท ทริิส เรทติ้้�ง จำกััด
2546
-	ปััจจุุบััน	คณะกรรมการจััดทำบัันทึึกข้้อตกลง และประเมิินผลการดำเนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (รายสาขา)
สำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
2546
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
2553
2560
อนุุกรรมการพััฒนาระบบราชการเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงระบบการเงิินและงบประมาณ
			สำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (สำนัักงาน ก.พ.ร.)
2552
2557
กรรมการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการประเมิินผลงานผู้้�บริิหาร และกรรมการนโยบายการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - ( ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64)
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คุณชัย โสภณพนิช (78 ปี)  
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•

B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
Advanced Management Program the Wharton School
ปริิญญาหลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักร ภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 6
หลัักสููตร Chairman 2000 รุ่่�นที่่� 10/2547
ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 16/2545

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 2563 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ย. 2561 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำกััด (มหาชน)
2521
-	มิิ.ย. 2560
พ.ย. 2561 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ จำกััด (มหาชน)
2530
-	มิิ.ย. 2560
ก.ย. 2561 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท จรุุงไทยไวร์์แอนด์์เคเบิ้้�ล จำกััด (มหาชน)
2529
-	มิิ.ย. 2560
ส.ค. 2561 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ จำกััด (มหาชน)
2522
-	มิิ.ย. 2560
ส.ค. 2563 -	ธ.ค. 2564	ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสคณะกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ย. 2561 23 เม.ย. 2564 ประธานกรรมการ กรรมการลงทุุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บริิษััท ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำกััด (มหาชน)
2534
2558
รองประธานกรรมการ บริิษััท ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำกััด (มหาชน)
2519
2558
กรรมการผู้้�อำนวยการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำกััด (มหาชน)
2511
2558
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
พ.ค. 2561 - 	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2556
-	ปััจจุุบััน
2555
-	ปััจจุุบััน
2552
-	ปััจจุุบััน
2551
-	ปััจจุุบััน
2546
-	ปััจจุุบััน
2541
-	ปััจจุุบััน
2541
-	ปััจจุุบััน
2540
-	ปััจจุุบััน
2537
-	ปััจจุุบััน
2523
-	ปััจจุุบััน
2558
17 พ.ค. 2561
2552
2558
2551
2559

ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สิิน มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ประธานกรรมการบริิหาร หอศิิลป์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�พระบรมราชิินีีนาถ
กรรมการ มููลนิิธิิอาสารัักษาดิินแดน ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
กรรมการบริิหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
กรรมการ มููลนิิธิิ 100 ปีี สมเด็็จพระศรีีนคริินทร์์
กรรมการ สภามหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวงประเภทผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
กรรมการ คณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการสภา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
กรรมการ PT Asian International Investindo
กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
กรรมการ มููลนิิธิิคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประธานกรรมการ มููลนิิธิิกรุุงเทพประกัันภััย
ประธานกรรมการ มููลนิิธิิโรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์
กรรมการ คณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สิิน
กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
รองประธานกรรมการบริิหาร หอศิิลป์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�พระบรมราชิินีีนาถ

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
21,310,328 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64) คิิดเป็็นร้้อยละ 1.2480 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(จำนวนหุ้้�นลดลง 500,000 หุ้้�น จากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
การถืือหุ้้�นทางอ้้อม 5,087,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.298 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
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นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (79 ปี)
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ University of Arkansas, USA
ปริิญญาตรีี Southern Arkansas University, USA
ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ
ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยราชภััฏมหาสารคาม
หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชนวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร ปรอ. 366
หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันพระปกเกล้้า
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 6
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 98/2551 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่่�น 4/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตรการวิิเคราะห์์และการแก้้ปััญหาธุุรกิิจ จาก East-West Center, University of Hawaii, USA
หลัักสููตรการบริิหารชั้้�นสููง จาก Harvard University, USA
หลัักสููตรการบริิหารชั้้�นสููง จาก Kellogg- Northwestern University, USA

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2550
-	ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2519
2549
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
-	ปััจจุุบััน
2558
-	ปััจจุุบััน
2558
-	ปััจจุุบััน
2547
-	ปััจจุุบััน
			
			
			
2531
-	ปััจจุุบััน
2528
-	ปััจจุุบััน
2547
2560
2541
2563

รองประธานกรรมการอาวุุโส บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำกััด
กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
กรรมการสภาสถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันพระปกเกล้้า
ประธานกรรมการ บริิษััท ราชบุุรีี เอทานอล จำกััด
ประธานกรรมการ บริิษััท เบิิกไพรโคเจนเนอเรชั่่�น จำกััด
ประธานกรรมการ บริิษััท ทิิพมาศ จำกััด
ประธานกรรมการ บริิษััท เอ็็ส แอนด์์ เอ เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานคณะผู้้�บริิหาร บริิษััท ซีี.พีี. แลนด์์ จำกััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท น้้ำตาลราชบุุรีี จำกััด
รองประธานกรรมการ บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำกััด
ประธานกรรมการ บริิษััท เอก-ชััย ดิิสทริิบิิวชั่่�น ซิิสเทม จำกััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
1,079,200 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64) คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0632 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นางคมคาย ธูสรานนท์ (70 ปี)
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท พััฒนาการเศรษฐกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 26/2546 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 34 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการ
ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 17/2546 สถาบัันป้้องกัันราชอาณาจัักร
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 7
วิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1/2554 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
1 มีี.ค. 2562 -	ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2557 -	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2556 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ย. 2559 -	ปััจจุุบััน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2559 -	ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2561 -	ธ.ค.2564
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2559 ก.พ. 2560 กรรมการบริิหาร กรรมการลงทุุน และรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2557 -	มิิ.ย. 2559 กรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2556 เม.ย. 2557 	ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2551
2546
2543
2539
2538
2536
-

2554
รองเลขาธิิการ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
2551
รองอธิิบดีีกรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
2546 	ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษด้้านการประกัันชีีวิิต กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
2543 	ผู้้�อำนวยการกองนโยบายและสารสนเทศ กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
2539 	ผู้้�อำนวยการสำนัักนายทะเบีียนคุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ กรมการประกัันภััย
2538
เลขานุุการกรม กรมการประกัันภััย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

คุณประพันธ์  อัศวอารี  (65 ปี)
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการตรวจสอบ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี สาขารััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 101/2551
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Audit Certification Program (ACP) รุ่่�นที่่� 21/2550 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2559
-	ปััจจุุบััน
กรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2557
2559
กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2550
2556
กรรมการ บมจ. จััดการและพััฒนาทรััพยากรนํ้้�าภาคตะวัันออก
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บลูู แคนยอน คัันทรี่่� คลัับ จำกััด
2561
-	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท เอเชีีย เนคซััส จำกััด
2561
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท สยามโปรเฟซชั่่�นแนลแมเนจเม้้นท์์เซอร์์วิิสเซส จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีซีี อัันดามััน จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีซีี กอล์์ฟ รีีสอร์์ท เมเนจเม้้นท์์ จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บลููแคนยอน โฮลดิ้้�งส์์ (ไทยแลนด์์) จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บลููแคนยอน พรอพเพอร์์ที่่� จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บลููแคนยอน ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท แคนยอน แคปปิิตอล จำกััด
2557
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ลีีกาซีี รีีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกััด
2552
เม.ย. 2556 กรรมการบริิหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
			สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท

- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

41

นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์  อายุ 63 ปี
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปริิญญาโท สัังคมวิิทยามหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (สถิิติิ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 24/2554 สถาบัันป้้องกัันราชอาณาจัักร
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 181/2556 สมาคมส่่งสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประกาศนีียบััตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 45/2545 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน
ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�น 19/2558
ประกาศนีียบััตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1/2554 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง
หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 38/2563 สมาคมส่่งสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน  

ธ.ค. 2564
ก.ค. 2563

-	ปััจจุุบััน
-	ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการกำกัับดููแลผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)

ประสบการณ์์ทำำ�งานอื่่�นๆ
พ.ค. 2562
2554
2550
2545
พ.ค. 2562
พ.ค. 2562
2560
2554
2560
2556
2558
2556
2554

-	ธ.ค. 2562
รองเลขาธิิการ ด้้านตรวจสอบ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ ประกัันภััย
เม.ย. 2562 รองเลขาธิิการ ด้้านกำกัับ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
2553
	ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการ สายกำกัับผลิิตภััณฑ์์และบุุคลากรประกัันภััย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
2549
	ผู้้�อำนวยการกองส่่งเสริิมการประกัันภััยและสารสนเทศ กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
-	ธ.ค. 2562	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการพััฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาประกัันภััย
(IFRS17)
-	ธ.ค. 2562
ประธานคณะกรรมการจััดทำมาตรฐานโครงสร้้างข้้อมููล และมาตรฐานการแลกเปลี่่�ยน
เม.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการพััฒนาและปรัับปรุุงการให้้ความเห็็นชอบอััตราเบี้้�ยประกัันชีีวิิต กรมธรรม์์ประกััน
ชีีวิิต และสััญญาแนบท้้าย
เม.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการดำรงเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง (RBC)
2562
ประธานคณะกรรมการแนวทางการเข้้าร่่วมโครงการทดสอบนวััตกรรมที่่�นำเทคโนโลยีีมาสนัับสนุุนให้้
บริิการสาหรัับธุุรกิิจประกัันภััย (Insurance Regulatory Sandbox)
2561
	คณะกรรมการร่่วมภาครััฐและเอกชน เพื่่�อกำหนดนโยบายพััฒนาธุุรกิิจประกัันภััยผ่่านมาตรการภาษีี
2560
ประธานคณะทำงานจััดทำตารางมรณะไทย 2560
2558	คณะทำงานร่่วม 3 Regulators Steering Committee
2556	คณะกรรมการพััฒนาตลาดทุุนไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นายโชน โสภณพนิช (47 ปี)
กรรมการ
กรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์และความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ Johns Hopkins University, USA
ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ Upper Second-Class Honors, University College London, England
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 142/2554 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 29/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
Fellow, Life Management Institute, LOMA

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 2564 -	ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2563 -	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 -	ส.ค. 2564 รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2556
ก.ค. 2559 กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2554
ก.ค. 2559 กรรมการ และกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2554
ก.ค. 2559 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน
2561
-	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2560
-	ปััจจุุบััน
2556
-	ปััจจุุบััน
2551
-	ปััจจุุบััน
2545
-	ปััจจุุบััน
2539
-	ปััจจุุบััน
2561
2563
2560
2561
2555
2559
2555
2558
2554
2559
2554
2559

กรรมการ บริิษััท เวลานาใต้้ เรสซิิเดนเซส (วิิลล่่า) จำกััด
กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำกััด
กรรมการ บริิษััท จููน-จููลาย จำกััด
กรรมการ บริิษััท สิิริิเดชา จำกััด
กรรมการ บริิษััท ศรีีร่่วมใจ หนองปรืือ จำกััด
กรรมการ บริิษััท ศรีีพััฒนา โป่่ง จำกััด
กรรมการ บริิษััท เดอะ ลิินเนีียจ จำกััด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ไทยศรีีประกัันภััย จำกััด
กรรมการ บริิษััท บางกอก บีีทีีเอ็็มยูู จำกััด
กรรมการ บริิษััท บางกอก มิิตซููบิิชิิ ยููเอฟเจ ลีีส จำกััด
กรรมการ บริิษััท เย็็นใจ จำกััด
กรรมการ บริิษััท เวลา ชะอำ เรสซิิเดนเซส จำกััด
กรรมการ บริิษััท ไอเดีียส์์ 1606 จำกััด
กรรมการ บริิษััท วััฒนเชิิดชูู จำกััด
กรรมการ บริิษััท เพลเชอร์์ ออฟ ลิิฟวิ่่�ง จำกััด
ประธานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
Innovative Finance Consultant, UNICEF
กรรมการ สมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย
กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
กรรมการ และกรรมการบริิหาร สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำกััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
8,397,902 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 64) คิิดเป็็นร้้อยละ 0.4918 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(จำนวนหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น 8,212,902 หุ้้�น จากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นางสาวิตรี รมยะรูป (60 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการลงทุุน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท MBA (Finance) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
ปริิญญาตรีี Economics, Barnard College, Columbia University, USA
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (หลัักสููตร วตท.) รุ่่�นที่่� 17/2556
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 176/2556 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
หลัักสููตรการบริิหารการท่่องเที่่�ยวสำหรัับผู้้�บริิหารระสููง (กทส) รุ่่�น 2 การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
หลัักสููตร ทููตสุุขภาพ ประจำปีีการศึึกษา 2561-2562 ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
หลัักสููตรวิิทยาการจััดการสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส) รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2542
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2546
-	ธ.ค. 2564
กรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2551
-	ปััจจุุบััน
2552
-	ปััจจุุบััน
2552
-	ปััจจุุบััน
2542
-	ปััจจุุบััน

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ริิเวอร์์ไซด์์ การ์์เด้้น มารีีน่่า จำกััด
กรรมการ บริิษััท ซิิตี้้�เรีียลตี้้� จำกััด
กรรมการ บริิษััท เอเซีีย อิินดััสเตรีียลพาร์์ค จำกััด
กรรมการ บริิษััท เอเซีียเสริิมกิิจ จำกััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางตรง การถืือหุ้้�นทางอ้้อม 113,240 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0066 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิ์์�ออกเสีียงทั้้�งหมด
(จำนวนหุ้้�นลดลง 100,000 หุ้้�น จากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นางประไพวรรณ ลิมทรง (54 ปี)
กรรมการ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
• ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 80/2549
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 32/2562
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563
-	ปััจจุุบััน
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2548
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
-	ปััจจุุบััน
2550
-	ปััจจุุบััน
2547
-	ปััจจุุบััน
2534
-	ปััจจุุบััน

กรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรีีนสปอต จำกััด
กรรมการ บริิษััท กรีีนสปอต จำกััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็น แอล แอสเซ็็ท จำกััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็น แอล เรสซิิเด้้นซ์์ จำกััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท

31,376,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) คิิดเป็็นร้้อยละ 1.8375 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมจำนวน 2,000,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) คิิดเป็็นร้้อยละ 0.1171 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นางสาวชลลดา โสภณพนิช (41 ปี)
กรรมการ
กรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Stanford University สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ University of Cambridge อัังกฤษ
Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research, USA
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 269/2562 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 -	ปััจจุุบััน
กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2562 -	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
มิิ.ย. 2563 -	ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
มีี.ค. 2561 พ.ค. 2563	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
2554
-	ธ.ค. 2563 	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายลงทุุนตราสารทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท

6,904,103 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) คิิดเป็็นร้้อยละ 0.4043 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(จำนวนหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น 6,794,103 หุ้้�น จากวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม -
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นายเวทิศ อัศวมังคละ (52 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เนติิบััณฑิิต เนติิบััณฑิิตยสภา
Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University
หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 90/2550 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เม.ย. 2561 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2554
-	ปััจจุุบััน	ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส บริิหารแรงงานสััมพัันธ์์ สายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส ปฏิิบััติิการทรััพยากรบุุคคล สายทรััพยากรบุุคคล
เม.ย. 2564 -	ธ.ค. 2564
กรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี -

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นายคาซุยูกิ  ไซโกะ (57 ปี)
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี กฎหมาย University of Tokyo ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• ปริิญญาโท กฎหมาย University of Michigan Law School ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ค. 2563 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
			
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2563
-	ปััจจุุบััน

2561

-

2563

2559

-

2562

2556
2554

-

2559
2556

Managing Executive Officer, Nippon Life Insurance Company
Regional CEO for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company
Head of India, Nippon Life Insurance Company
Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Limited.
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited.
Director, Nippon Life India Asset Management Limited.
Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Limited.
Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
Executive Officer, General Manager - Global Business Planning Dept.,
Nippon Life Insurance Company
Executive Officer, General Manager - Personnel Dept. and HR Development Dept.,
Nippon Life Insurance Company
General Manager - Ota Branch, Nippon Life Insurance Company
General Manager - Secretarial Dept. and Public Affairs Dept., Nippon Life Insurance Company

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นายโคจิ อิชิบะ (51 ปี)
กรรมการ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต Doshisha University ประเทศญี่่�ปุ่่�น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เม.ย. 2561 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2564
-	ปััจจุุบััน
2562
2564
2562
-	ปััจจุุบััน
2558
-	ปััจจุุบััน
2561
2562
2558
2561
2554
2558
2549
2554

Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)
Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)
Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)
Commissioner, PT Sequis (Indonesia)
General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company
General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company
Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)
Deputy General Manager, International Planning & Operations Department

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นายยูอิชิ ฮอนด้า (50 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์ Doshisha University ประเทศญี่่�ปุ่่�น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2559
-	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2558
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2559
-	ธ.ค. 2564
กรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2559
พ.ค. 2561 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2558
2552
-

2559
2558

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
Chief Portfolio Advisor, International Business, Nissay Asset Management Corporation

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายเดชา ตุลานันท์
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจัักร
• Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
23 มีี.ค. 2560 -	ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
26 มีี.ค. 2534 -	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2542
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ จำกััด (มหาชน)
2552
-	มีี.ค. 2560 รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2547
พ.ค. 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
2535
2551
กรรมการรองผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
มีี.ค. 2534 2535
กรรมการผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2528
2534 	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2516
2528 	ผู้้�บริิหาร บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
2543
-	ปััจจุุบััน

กรรมการ บริิษััท ซิิตี้้�เรีียลตี้้� จำกััด

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี บััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ผู้้�กำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานด้้านธุุรกิิจการธนาคารพาณิิชย์์ (Compliance Officer)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• แนวปฏิิบััติิการรายงานธุุรกรรมตาม พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน สำนัักงาน ป.ป.ง.
• แนวทางการกำกัับการตรวจสอบสถาบัันการเงิินแบบธุุรกรรมที่่�สำคััญ (Significant Activities)
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแลการปฏิิบััตงานแก่่ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในหน่่วยงานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case 2012 AML Experts Co. Ltd.
• Director Certification Program, IOD
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), IOD
• Driving Company Success with IT Governance Committee (ITG), IOD

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2554
-	ธ.ค. 2560		ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ รัับผิิดชอบกำกัับดููแล บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2551
2554		ผู้้�อำนวยการอาวุุโส รัับผิิดชอบกำกัับดููแล บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2543
2550		ผู้้�จััดการสาขาลอนดอน บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
2536
2542		ผู้้�จััดการด้้าน Control สาขาสิิงคโปร์์ บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
หน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี -
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

คณะผู้บริหาร
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ อายุ 59 ปี
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจสำหรัับผู้้�บริิหาร สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต Michigan State University, USA
• ALMI : Associate, Life Management Institute

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

พ.ย. 2561
ส.ค. 2562
2562
2552

-	ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	ปััจจุุบััน
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด
-	ปััจจุุบััน
เจ้้าของแฟรนไชส์์ บริิษััท ซัับเวย์์ อัันลิ้้�งค์์ จำกััด		

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
-ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มคุณธรรมโม อายุ 42 ปี
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม อัันดัับ 1) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
คุุณวุุฒิิวิิชาชีีพที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน AFPTTM
ประกาศนีียบััตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4/2557 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง
หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 123/2564 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

1 ม.ค. 2562
2557
2555
2555
2545

-	ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
- 	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
- 	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด
31 ธ.ค. 2561	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)		
2555:	ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบ บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด		

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นางอรนุช  สำ�ราญฤทธิ์  อายุ  56 ปี
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
•
•
•
•
•
•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA
Associate, Customer Service, LOMA
Associate Financial Planner Thailand, AFPT™
ศึึกษาดููงานด้้าน Operation ที่่� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

2563
พ.ค. 2562
2555
2559
2557
2555
2549

-	ปััจจุุบััน 	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด
2562 	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2558	ผู้้�อำนวยการ สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2556 	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบริิหารงานกรมธรรม์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2554 	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ ส่่วนงานกรมธรรม์์ Bancassurance บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

55

นางลัดดาวัลย์  สิทธิวรนันท์ อายุ 54 ปี
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิินและช่่องทางอื่่�น
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาโท การจััดการมหาบััณฑิิต วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาตรีี นิิเทศศาสตร์์บััณฑิิต (โฆษณาประชาสััมพัันธ์์) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ต.ค. 2564

มิิ.ย. 2563
มีี.ค. 2563
2557
2552

-	ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิินและช่่องทางอื่่�น
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ย. 2564 	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2563	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่�น บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2563 ประธานฝ่่ายบริิหารช่่องทางพัันธมิิตรธุุรกิิจ, บริิษััท ชัับบ์์ไลฟ์์ แอสชััวรัันซ์์ จำกััด (มหาชน)
2557 	ผู้้�อำนวยการอาวุุโสประกัันภััยธนกิิจ, ธนาคารไทยพาณิิชย์์จำกััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์  อายุ 53 ปี
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาตรีี สาขาสถิิติิประกัันภััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ศึึกษาดููงานด้้าน Operation และ Life Plaza ที่่� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2562
2561
2557
2552

-	ปััจจุุบััน 	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และรัักษาการผู้้�บริิหารฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์
และพััฒนาระบบ 1 และ 2 บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2562	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์และพััฒนาระบบ 2
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2561	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์และพััฒนาระบบ 2 บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2556 	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายฐานข้้อมููลและทดสอบซอฟท์์แวร์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

57

นายชัยพล อินทุประภา อายุ 36 ปี
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Cornell University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี การบััญชีี (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management
and Research, USA
• ผู้้�สอบบััญชีีอนุุญาต
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Management Association, USA

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
1 ต.ค. 2564
1 ก.พ. 2563
1 ส.ค. 2561
1 มีี.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
14 ก.ค. 2557
ส.ค. 2554
มิิ.ย. 2550

-	ปััจจุุบััน 	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ย. 2564 	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายวางแผนธุุรกิิจ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2563 	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายวางแผนธุุรกิิจ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2561 	ผู้้�จััดการอาวุุโส ส่่วนวางแผนและบริิหารความเสี่่�ยงการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2561	ผู้้�จััดการ ส่่วนวางแผนและบริิหารความเสี่่�ยงการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2560 เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์ ฝ่่ายวิิจััยและบริิหารความเสี่่�ยงการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2557	นัักวิิเคราะห์์ บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ก.ค. 2554 Senior Audit บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด	

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นายจักรพงศ์ แสงแก้ว อายุ  35 ปี
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายคณิิตศาสตร์์
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม

• ปริิญญาโท สาขาการประกัันชีีวิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมโยธา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร ASA Exam: Probability, Financial Mathematics, Life Contingencies,
Financial Economics, Fundamentals of Actuarial Practice Exam 1
• หลัักสููตร FSA Module: Financial Economics, Regulation and Taxation,
Enterprise Risk Management

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
1 ต.ค. 2564
1 ก.พ. 2563
1 พ.ค. 2560
1 มีี.ค. 2559
1 เม.ย. 2558
1 ม.ค. 2557
18 ม.ค. 2556
3 ธ.ค. 2555
ต.ค. 2552

-	ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายคณิิตศาสตร์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.ย. 2564 	ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2563	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ ส่่วนอััตราเบี้้�ยประกัันภััย บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2560	ผู้้�จััดการอาวุุโส ส่่วนอััตราเบี้้�ยประกัันภััย บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2559	ผู้้�จััดการ ส่่วนประเมิินมููลค่่าองค์์กรและธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	มีี.ค. 2558 เจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโส ส่่วนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
-	ธ.ค. 2556
เจ้้าหน้้าที่่� ส่่วนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
17 ม.ค. 2556 เจ้้าหน้้าที่่� ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2554	วิิศวกร บริิษััท ทรานส์์คอนซััลท์์ จำกััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำ�เนินงาน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
5.	ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) ได้้เริ่่�มก่่อตั้้�งและดำเนิินกิิจการมาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน พ.ศ. 2494 โดย ฯพณฯ ควง อภััยวงศ์์
พระยาศรีีวิิศาลวาจา คุุณชิิน โสภณพนิิช และคหบดีีผู้้�มีีเกีียรติิอีีกหลายท่่าน ใช้้ชื่่�อว่่า “บริิษััท กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำกััด” โดยในระยะแรกการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทได้้เน้้นไปในด้้านฌาปนกิิจสงเคราะห์์ จนกระทั่่�งถึึงปีี 2520 เริ่่�มพััฒนาด้้านประกัันชีีวิิตอย่่างจริิงจััง โดยได้้มอบหมายให้้
คุุณวััย วรรธนะกุุล ผู้้�ซึ่่�งมากด้้วยประสบการณ์์และคุุณวุุฒิิเป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งภายในและต่่างประเทศมาวางโครงสร้้าง และจััดองค์์กร การบริิหารโดย
อาศััยคำแนะนำจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านคณิิตศาสตร์์ประกัันชีีวิิตของบริิษััท สวิิสรีีอิินชััวรัันส์์ แห่่งประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
และเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริิษััท กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำกััด ได้้ทำการเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด” จากนั้้�นบริิษััท
ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2552 เป็็นต้้นมา
บริิษััทประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และให้้บริิการวางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้านแก่่บุุคคลทั่่�วไป ทั้้�งที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา กลุ่่�มบุุคคล หรืือ
นิิติิบุุคคลต่่าง ๆ โดยเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ครอบคลุุมทั้้�งการคุ้้�มครองชีีวิิต การสะสมทรััพย์์ การคุ้้�มครองสุุขภาพ คุ้้�มครองความเสี่่�ยงภััย
จากอุุบััติิเหตุุ รวมถึึงโรคร้้ายแรงต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงในชีีวิิต และเพื่่�อเป็็นหลัักประกัันคุ้้�มครองความเสี่่�ยงจากภััยต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ใน
อนาคต ให้้แก่่ผู้้�เอาประกััน ครอบครััว และ/หรืือผู้้�รัับผลประโยขน์์จากกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต โดยบริิษััทเสนอขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�หลาก
หลายเพื่่�อจะสามารถเข้้าถึึง และให้้บริิการลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มได้้อย่่างเหมาะสม ทั้้�งช่่องทางขายผ่่านสถาบัันการเงิินและพัันธมิิตรต่่าง ๆ ช่่องทางขาย
ผ่่านตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และช่่องทางขายตรงทั้้�งโดยทีีมงานของบริิษัทั โดยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ หรืือโดยผ่่านช่่องทางการ
ขายทางโทรศััพท์์ เป็็นต้้น
นอกจากผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�พััฒนาออกเสนอขายโดยตรงแล้้ว เพื่่�อจะสามารถให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างรอบด้้าน อีีกทั้้�งเพื่่�อ
สนัับสนุุนการทำธุุรกิิจของตััวแทนนายหน้้าประกัันชีีวิิต บริิษััทได้้เริ่่�มประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภทการเป็็นนายหน้้า ค้้า หรืือจััดจำหน่่ายหลััก
ทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน โดยได้้รัับใบอนุุญาตจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2554 และยััง
ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์โบรกเกอร์์ จำกััด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจนายหน้้าประกัันวิินาศภััย เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2555 โดย
ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 24 ล้้านบาท และถืือหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 99
เนื่่�องจากลัักษณะการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิต จะมีีภาระความผููกพัันต่่อผู้้�เอาประกัันภััยเป็็นระยะเวลายาวนานในอนาคต รายได้้เบี้้�ยประกััน
ชีีวิิตที่่ไ� ด้้รับั ส่่วนใหญ่่จึงึ ถููกกัันไว้้เป็็นเงิินสำรองประกัันชีีวิิต เพื่่�อรองรัับพัันธะตามกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตตลอดอายุุสัญ
ั ญา บริิษัทั ได้้นำเงิินสำรองประกััน
ชีีวิิตจำนวนนี้้ไ� ปลงทุุนเพื่่�อสร้้างรายได้้โดยเน้้นการลงทุุนระยะยาวที่่�มีีความมั่่�นคงสููง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะมีีรายได้้เพีียงพอ สามารถรองรัับความเสี่่�ยงที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต และสามารถจ่่ายผลประโยชน์์ตามพัันธะในกรมธรรม์์ได้้

1.1.1 วิสัยทัศน์
วิิสััยทััศน์์
ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์ การประกัันชีีวิิต และทำประกัันชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต

ภารกิิจ
บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กับั ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้องคุุณค่่าชีีวิิต การให้้คำแนะนำด้้าน
การวางแผนทางการเงิิน และบริิการที่่�ประทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่�ค้้า และพนัักงานที่่�มีีความจริิงใจ และมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ
ในระยะยาว บริิษััทมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะเพิ่่�มการเข้้าถึึงการทำประกัันชีีวิิตของประชาชน ผ่่านการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและความตระหนัักถึึง
ความสำคััญของการประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพ นำเสนอสิินค้้าและบริิการที่่�ครอบคลุุมความต้้องการของประชาชนทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อสร้้างมููลค่า่ ธุุรกิิจ
ใหม่่ (VoNB) ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการสร้้างความสมดุุลของมููลค่่าธุุรกิิจใหม่่ในช่่องทางการขายต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งยกระดัับการให้้บริิการ ผ่่าน
พนัักงานและตััวแทนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และการขยายคู่่�ค้้าเพื่่�อการเข้้าถึึงประชาชนทุุกกลุ่่�ม ภายใต้้การบริิหารจััดการความมั่่�นคงทางการเงิินที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ประชาชน ผ่่านการรัักษาระดัับอััตราเงิินกองทุุน (CAR) ให้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีแนวทางการดำเนิินงานเพื่่�อให้้
บรรลุุถึึงวิิสััยทััศน์์ที่่�ตั้้�งไว้้ ดัังนี้้�
• มุ่่�งเน้้นการสรรหาและพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทให้้มีีคุุณภาพ ผ่่านการพััฒนาหลัักสููตรและจััดการฝึึกอบรมทั้้�งภายในและภายนอกตลอด
ทั้้�งปีีให้้แก่่บุุคลากรอย่่างครอบคลุุม พััฒนาระบบการเรีียนการสอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างสะดวก
เพื่่�อผลัักดัันให้้บุุคลากรมีีความรู้้�ความสามารถ นอกจากนี้้�บริิษััทได้้จััดทำโครงการทุุนการศึึกษา เพื่่�อเปิิดโอกาสและสรรหาบุุคลากรที่่�มีี
ศัักยภาพ
• พััฒนาคุุณภาพตััวแทนประกัันชีีวิิตและการสร้้างทีีมที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ มีีความเชี่่ย� วชาญ ปรัับปรุุงโครงสร้้างการบริิหารตััวแทน
และที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ออกแบบโครงการเพื่่�อสรรหาตััวแทนใหม่่ และพััฒนาหลัักสููตรการอบรมให้้ความรู้้�ด้า้ นต่่าง ๆ เพื่่�อผลัักดัันศัักยภาพ
บุุคลากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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• สรรหาพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างความสมดุุลให้้กัับช่่องทางการขาย และเปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
ได้้ตามความสะดวก
• บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้กำหนดกรอบบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรตามมาตรฐานสากลภายใต้้ระดัับเงิินกองทุุนที่่�รองรัับความ
เสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมตามหลัักการประเมิินความเสี่่�ยงและความมั่่�นคงทางการเงิินขององค์์กร เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินงานและบริิหาร
งาน ตลอดจนปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจ รัับผิิดชอบและตระหนัักถึึงความสำคััญของการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารความเสี่่�ยงของการ
ดำเนิินธุุรกิิจ
• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์โดยยึึดลููกค้้าป็็นสำคััญ โดยได้้ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มลููกค้้าและทุุกกลุ่่�มประเภทสิินค้้าทั้้�ง
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์คุ้้�มครองสุุขภาพและโรคร้้ายแรง เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างทั่่�วถึึง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ในปีี 2564 การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้รัับผลกระทบจากปััจจััยภายนอก ไม่่ว่่าจะเป็็นผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) สภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว และอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่่ำ ซึ่่�งทำให้้บริิษััทต้้องทำการทบทวนเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพอร์์ท
ผลิิตภััณฑ์์ และพอร์์ทการลงทุุนใหม่่ให้้เหมาะสม รวมทั้้�งการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการกำกัับจากหน่่วยงานภาครััฐผ่่านประกาศคณะกรรมการ
กำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย การบัังคัับใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 และ 17 การบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และพระราชบััญญััติิ พ.ศ.2562 ความมั่่�นคงและปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber security)
บริิษัทั จึึงได้้ทำการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ในหลายด้้านเพื่่�อเป็็นการรัักษาศัักยภาพของบริิษัทั และเพื่่�อการเติิบโตในอนาคตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน อาทิิ
• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์คุ้้�มครองสุุขภาพใหม่่ให้้ครอบคลุุมลููกค้้าทุุกระดัับรายได้้ เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดยผลิิตภััณฑ์์
คุ้้�มครองสุุขภาพของบริิษััทสามารถให้้ความคุ้้�มครองครอบคลุุมไปถึึงการเจ็็บป่่วยด้้วยไวรััสโคโรนาสายพัันธ์์ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�แพร่่ระบาด
อย่่างหนัักในช่่วงปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา
• พััฒนาและออกผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตแบบมีีส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล (Participating Product) และผลิิตภััณฑ์์กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตควบการ
ลงทุุน (Unit Linked)
• มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มการใช้้งานเครื่่�องมืือสำหรัับตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินในการจััดทำใบคำขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Smart App) ที่่�ช่ว่ ยอำนวย
ความสะดวกในการขายได้้ครบถ้้วนทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การเสนอขาย จััดทำใบคำขอ ไปจนถึึงการชำระเบี้้�ยประกััน และการปรัับระบบการจััด
ทำใบคำขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้รองรัับการเสนอขายแผนประกัันภััยแบบ Digital face to face ตามประกาศคปภ. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการออก
และเสนอขายกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษัทั ประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย และการดำเนิินการของตััวแทนประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย นาย
หน้้าประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย และธนาคาร โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้ผลัักดัันการใช้้งานใบคำขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Smart App) เพื่่�อลด
อุุปสรรค ลดการสััมผััสและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการเสนอขายประกัันชีีวิิตในระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) จนทำให้้มีียอดการใช้้งานสููงขึ้้�นมากถึึง 86% ของจำนวนใบคำขอทั้้�งหมด
• เพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือที่่�ลููกค้้าสามารถเข้้ามาใช้้บริิการต่่าง ๆ ของ
บริิษััทได้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการตรวจสอบข้้อมููลโรงพยาบาล การค้้นหาแบบประกัันที่่�เหมาะสม การชำระเบี้้�ยประกัันภััย รวม
ถึึงการรัับสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ของลููกค้้า และส่่งเสริิมการใช้้บริิการทางดิิจิิทััลมากขึ้้�นเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการอย่่างสะดวกรวดเร็็ว เช่่น
บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy), บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt), บริิการ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos), บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim), บริิการชำระเบี้้�ยประกััน
ภััยแบบไร้้เงิินสด (Non-cash payment), บริิการกู้้�กรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-loan), บริิการใบแจ้้งเตืือนการชำระเบี้้�ยประกัันแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Notice) และบริิการใบสลัักหลัังแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Endorse) โดยลููกค้้าสามารถทำธุุรกรรมบนแอปพลิิเคชัันได้้ตั้้�งแต่่
เริ่่�มต้้นไปจนจบกระบวนการ โดยที่่�ไม่่จำเป็็นต้้องเดิินทางไปยัังสาขาหรืือสำนัักงานใหญ่่
• เตรีียมความพร้้อมสำหรัับความมั่่�นคงและปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber security) โดยได้้กำหนดนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศ
เพื่่�อเป็็นกรอบในการดำเนิินงาน และเพิ่่�มมาตรการรัักษาความปลอดภััยระบบงานสารสนเทศเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรัักษาความ
มั่่�นคงปลอดภััยระบบสารสนเทศ

1.1.3 ชื่อและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััท อยู่่�ที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
เลขทะเบีียนบริิษััท 0107550000238 โทรศััพท์์ 0 2777 8000 โทรสาร 0 2777 8899 เว็็บไซต์์บริิษััท www.bangkoklife.com
จำนวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท 1,707,566,000 บาท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
2562
ล้้านบาท
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ(1)
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป
รายได้้จากการลงทุุน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
(1)

34,307.76
6,198.25
29,494.18
14,050.88
543.41
48,902.05

2563
ร้้อยละ
70.16

28.73
1.11
100.00

ล้้านบาท
33,396.14
6,549.69
28,194.96
13,381.09
599.82
47,337.05

2564
ร้้อยละ

ล้้านบาท

70.55

33,992.35
6,262.44
29,454.76
13,384.93
791.31
48,168.59

28.27
1.18
100.00

ร้้อยละ
70.57

27.79
1.64
100.00

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ = เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก + เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป- เบี้้�ยประกัันต่่อ ± สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้

บริิษััทมีีรายได้้ในปีี 2564 รวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น 48,169 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 จากปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำนวน 6,262
ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลัักมาจากข้้อจำกััดในการขายผ่่านช่่องทางธนาคาร ในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด-19 อย่่างไรก็็ตาม
เบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีต่อ่ ของบริิษัทั เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 4 จากปีีก่อ่ น โดยมีีรายได้้จากการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 0.03 จากผลกำไรจากการปรัับมููลค่า่ ยุุติธิ รรม
โดยมีีผลตอบแทนจากการลงทุุนในปีี 2564 ทั้้�งปีีอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.97

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และการพััฒนานวััตกรรม
(1.1) ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััทพััฒนาผลิิตภััณฑ์์รวมถึึงบริิการ โดยคำนึึงถึึงการสร้้างหลัักประกััน และการสร้้างฐานะ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลาก
หลาย ทั้้�งในแง่่ของช่่วงวััย และฐานะทางการเงิิน ผ่่านผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เน้้นความคุ้้�มครองชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เน้้นการสะสมทรััพย์์
ตลอดจนสััญญาเพิ่่�มเติิมที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการเกิิดประโยชน์์และตรงความต้้องการของลููกค้้าสููงสุุด
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า โดยสามารถแบ่่งได้้ 3 ประเภท ดัังต่่อไปนี้้�

ประกัันชีีวิิตสามััญ

ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม

แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่�อ

• เป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�ให้้ความคุ้้�มครองแก่่ • เป็็นการประกัันชีีวิิตที่่ก� รมธรรม์์หนึ่่�งมีีผู้้�เอา • แบบประกัันชีีวิิตที่่�คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต
ผู้้�เอาประกัั น ภัั ย รายบุุ คคล โดยมีีแบบ
ประกัันภััยหลายราย โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็น
หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง ภายในระยะ
ประกัันดัังนี้้�
ของพนัักงานบริิษััท
เวลาเอาประกัันภััยที่่�กำหนด
• แบบตลอดชีีพ
• เบี้้ย� ประกัันภััยส่ว่ นใหญ่่ต่ำ่ กว่่าการประกััน • โดยส่่วนใหญ่่ จำนวนเงิินเอาประกัันภััยจะ
• แบบบำนาญ
ชีีวิิตรายบุุคคล
ค่่อย ๆ ลดลงตามช่่วงเวลา เพื่่�อให้้มีีความ
• แบบชั่่�วระยะเวลา
• เป็็นสััญญาปีีต่อ่ ปีี สามารถปรัับเบี้้ย� ประกััน
สอดคล้้องกัับระดัับหนี้้�สิินที่่�ลดลง
• แบบสะสมทรััพย์์
ภััยได้้ตามสภาวะตลาดและความเสี่่�ยงที่่�
• แบบประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน
เปลี่่�ยนไป
• สััญญาเพิ่่�มเติิม
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1)	ประกัันชีีวิิตสามััญ
เป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�ให้้ความคุ้้�มครองชีีวิิต และการออมทรััพย์์แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยรายบุุคคล โดยบริิษััทจะจ่่ายเงิินสิินไหมให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์
และ/หรืือจ่่ายเงิินผลประโยชน์์ในระหว่่างที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยยัังมีีชีีวิิตอยู่่�และกรมธรรม์์ยัังมีีผลบัังคัับ ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามรายละเอีียดที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้ใน
เงื่่�อนไขกรมธรรม์์ โดยมีีแบบประกัันที่่�สำคััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
- แบบตลอดชีีพ (Whole Life Insurance) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�กำหนดเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินจำนวนเงิินเอาประกัันภััยให้้กัับผู้้�รัับผล
ประโยชน์์เมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิต หรืือจ่่ายจำนวนเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยในกรณีีที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยมีีชีีวิิตอยู่่�ในวัันที่่�
กรมธรรม์์ครบกำหนดสััญญา ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะกำหนดวัันครบอายุุสััญญาเมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยมีีอายุุครบ 90 หรืือ 99 ปีี แบบประกัันดัังกล่่าว
เป็็นแบบประกัันที่่�เน้้นผลประโยชน์์ด้้านความคุ้้�มครองชีีวิิตกรณีีที่่�เกิิดเหตุุไม่่คาดฝัันส่่งผลให้้ผู้้�เอาประกัันภััยจากไปก่่อนเวลาอัันควร
- แบบบำนาญ (Pension) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�จ่่ายผลประโยชน์์ในรููปแบบของเงิินได้้ประจำ โดยบริิษััทจะจ่่ายเงิินจำนวนหนึ่่�งอย่่าง
สม่่ำเสมอให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยเป็็นรายเดืือน หรืือรายปีี นัับแต่่ผู้้�เอาประกัันภััยมีีอายุุครบ 55 ปีี หรืือ 60 ปีี ตามที่่�เงื่่อ� นไขในกรมธรรม์์ประกััน
ภััยระบุุไว้้ โดยครบกำหนดระยะเวลาในการจ่่ายเมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยมีีอายุุครบ 85 ปีี ขึ้้�นไป เป็็นต้้น แบบประกัันดัังกล่่าวเหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�
คาดว่่าจะมีีอายุุยืืนยาว เป็็นการประกัันชีีวิิตเพื่่�อคุ้้�มครองการสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ อัันเนื่่�องมาจากการไม่่มีีรายได้้เมื่่�อพ้้นวััยทำงาน
- แบบชั่่�วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่ก� ำหนดเงื่่อ� นไขการจ่่ายจำนวนเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�รับั ประโยชน์์
เมื่่�อผู้้�ทำประกัันภััยเสีียชีีวิิตภายในระยะเวลาที่่�กำหนดไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย แบบประกัันนี้้�มีีจุุดเด่่นที่่�อััตราเบี้้�ยประกัันภััยต่่ำเมื่่�อเทีียบ
กัับความคุ้้�มครองที่่�สููง เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�ต้้องการบริิหารความเสี่่�ยงจากการเสีียชีีวิิตโดยมีีกำหนดเวลาที่่�ชััดเจน
- แบบสะสมทรััพย์์ (Endowment Insurance) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�กำหนดเงื่่�อนไขการจ่่ายจำนวนเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�รัับ
ประโยชน์์เมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิตภายในระยะเวลาที่่�กำหนดในกรมธรรม์์ หรืือจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้กับั ผู้้�เอาประกัันภััยเมื่่�อผู้้�เอาประกััน
ภััยมีีชีีวิิตอยู่่�จนครบสััญญาประกัันภััย ซึ่่�งสามารถเลืือกระยะเวลาการชำระเบี้้�ยประกัันภััยได้้หลากหลาย เช่่น แบบประกัับ บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 14/7 (แบบประกัันที่่�มีีระยะเวลาคุ้้�มครอง 14 ปีี และระยะเวลาชำระเบี้้�ย 7 ปีี) โดยทั่่�วไป แบบประกัันลัักษณะนี้้� อาจมีีการคืืนเงิินผล
ประโยชน์์บางส่่วนระหว่่างระยะเวลาของกรมธรรม์์ประกัันภััย ซึ่่�งมัักจะเน้้นผลประโยชน์์ในด้้านการออมทรััพย์์
- แบบประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Unit-linked) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�ให้้ทั้้�งความคุ้้�มครองชีีวิิต และผลตอบแทนจากการลงทุุนผ่่าน
กองทุุนรวม โดยผลตอบแทนจากการลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นไปตามผลประกอบการของกองทุุนรวม โดยบริิษััทจะไม่่ได้้การัันตีีผลตอบแทนนั้้�น
แบบประกัันลัักษณะนี้้�เหมาะสำหรัับผู้้�เอาประกัันภััยที่่�ต้้องการความยืืดหยุ่่�นในการปรัับเปลี่่�ยนความคุ้้�มครอง การชำระเบี้้�ยประกัันภััย และ
การเลืือกลงทุุนในกองทุุนรวม ซึ่่�งผู้้�เอาประกัันภััยควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านการลงทุุนพอสมควร และสามารถยอมรัับความเสี่่�ยงจาก
การลงทุุนได้้
- 	สััญญาเพิ่่�มเติิม (Rider) เป็็นสััญญาที่่�แนบกัับกรมธรรม์์หลัักที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยได้้ทำกัับบริิษัทั แล้้ว เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิม ตามความ
ต้้องการของผู้้�เอาประกัันภััย เช่่น สััญญาเพิ่่�มเติิมคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุ คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิตและการสููญเสีียอวััยวะเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุ สััญญา
เพิ่่�มเติิมคุ้้�มครองสุุขภาพ คุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีเจ็็บป่่วย สััญญาเพิ่่�มเติิมคุ้้�มครองโรคร้้ายแรง คุ้้�มครองกรณีีตรวจพบว่่าเป็็นโรคร้้าย
แรง เป็็นต้้น
2)	ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม
ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มเป็็นการประกัันชีีวิิตที่่ก� รมธรรม์์หนึ่่�งจะมีีผู้้�เอาประกัันภััยร่่วมกัันหลายราย โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่�มของพนัักงานบริิษััท ซึ่่�งเป็็น
สวััสดิิการที่่�องค์์กรหรืือกลุ่่�มบุุคคลจััดให้้กัับลููกจ้้างหรืือสมาชิิก โดยมีีหลัักการพิิจารณาความเสี่่�ยงภััยของบุุคคลในกลุ่่�มทั้้�งหมดร่่วมกััน เช่่น อายุุ เพศ
อาชีพี ลัักษณะงาน หรืือจำนวนเงิินเอาประกัันภััย โดยทั่่�วไปเบี้้ย� ประกัันภััยจะต่่ำกว่่าการเอาประกัันชีีวิิตรายบุุคคล ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากสััญญาประกัันชีีวิิต
กลุ่่�มเป็็นสััญญาปีีต่่อปีี เบี้้�ยประกัันภััย ผลประโยชน์์ และเงื่่�อนไขความคุ้้�มครองต่่าง ๆ สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามสภาวะตลาด และความเสี่่�ยงที่่�
เปลี่่�ยนไป
3) แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่�อ
แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่อ� เป็็นแบบประกัันชีีวิิตที่่คุ้้�� มครองกรณีีผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิต และ/หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้น� เชิิง ภายในระยะเวลาเอาประกััน
ภััย ด้้วยจำนวนเงิินเอาประกัันภััยที่่�ค่่อย ๆ ลดลงตามระยะเวลา ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะสอดคล้้องกัับระดัับของหนี้้�สิินที่่�ค่่อย ๆ ลดลงตามจำนวนงวดที่่�ผู้้�เอา
ประกัันภััยผ่่อนชำระ แบบประกัันลัักษณะนี้้�จึึงเหมาะกัับผู้้�เอาประกัันภััยที่่�มีีภาระหนี้้�สิิน ซึ่่�งสามารถใช้้ผลประโยชน์์จากกรมธรรม์์ในการชำระหนี้้�สิิน
ในกรณีีที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิตก่่อนที่่�จะผ่่อนชำระครบถ้้วน
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ดัังนี้้�

บริิษัทั มีีผลผลิิตจากเบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีแรกจากธุุรกิิจใหม่่ และจากการชำระเบี้้ย� ประกัันภััยปีต่ี อ่ อายุุ แยกตามผลิิตภััณฑ์์ ระหว่่างปีี 2562-2564

เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต

ปีี 2562
ประเภทการประกัันชีีวิิต
สามััญ - ชำระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2563
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2564
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

539.81

8.71

71.24

1.09

115.35

1.84

3,936.40

63.51

5,073.63

77.46

4,504.13

71.92

ตลอดชีีพ

831.55

13.42

736.38

11.24

657.13

10.49

บำนาญ

95.24

1.54

49.40

0.75

45.36

0.72

ชั่่�วระยะเวลา

7.69

0.12

4.86

0.07

4.99

0.08

สะสมทรััพย์์

2,617.83

42.23

3,941.96

60.19

3,309.87

52.85

ยููนิิต ลิิงค์์**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.01

384.09

6.20

341.03

5.21

486.45

7.77

506.63

8.17

543.00

8.29

636.32

10.16

คุ้้�มครองสิินเชื่่�อ

1,215.41

19.61

861.82

13.16

1,006.64

16.07

ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

6,198.25

100.00

6,549.69

100.00

6,262.44

100.00

สามััญ

สััญญาเพิ่่�มเติิม
ประกัันกลุ่่�ม

**เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกของผลิิตภััณฑ์์ยููนิิต ลิิงค์์นัับเฉพาะส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกัันภััยเท่่านั้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำนวน 6,262.44 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งการหดตััวดัังกล่่าวเกิิดจาก 2 ปััจจััย
หลัักคืือภาวะเศรษฐกิิจที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�ส่่งผลต่่อกำลัังซื้้�อภาคครััวเรืือนที่่�ลดลง และการปรัับ
สััดส่่วนผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตจากผลิิตภััณฑ์์สะสมทรััพย์์ที่่�มีีเบี้้�ยต่่อทุุนประกัันที่่�สููงไปยัังกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์สััญญาเพิ่่�มเติิมและคุ้้�มครองสิินเชื่่�อที่่�มีีเบี้้�ย
ต่่อทุุนประกัันที่่�ต่่ำกว่่า ถึึงแม้้ว่่าในปีี 2564 จะมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกลดลง แต่่การปรัับสััดส่่วนผลิิตภััณฑ์์ดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเป็็นไปในเชิิงบวก
ต่่ออััตรากำไรของบริิษััท ดัังที่่�แสดงให้้เห็็นในงบการเงิินและมููลค่่าธุุรกิิจใหม่่ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
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เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต

ปีี 2562
ประเภทการประกัันชีีวิิต
สามััญ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2563
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2564
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

28,150.31

95.44

26,741.53

94.85

28,190.25

95.71

ตลอดชีีพ

6,452.08

21.88

7,046.70

24.99

7,042.91

23.91

บำนาญ

604.60

2.05

612.18

2.17

572.77

1.94

ชั่่�วระยะเวลา

74.29

0.25

67.34

0.24

62.23

0.21

สะสมทรััพย์์

19,093.62

64.73

17,265.53

61.24

18,685.91

63.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,925.72

6.53

1,749.78

6.21

1,826.43

6.20

1,343.68

4.56

1,452.71

5.15

1,263.96

4.29

0.19

0.00

0.72

0.00

0.55

0.00

29,494.18

100.00

28,194.96

100.00

29,454.76

100.00

ยููนิิต ลิิงค์์
สััญญาเพิ่่�มเติิม
ประกัันกลุ่่�ม
คุ้้�มครองสิินเชื่่�อ
ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

สำหรัับเบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีต่อ่ ไปปีี 2564 ขยายตััวได้้ร้อ้ ยละ 4 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่ง� เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการวางนโยบายการขายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีเบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่อสููงในปีีก่่อนหน้้า โดยกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�ขยายตััวได้้ดีีคืือผลิิตภััณฑ์์ประเภทสะสมทรััพย์์ ที่่�ขยายตััวถึึงร้้อยละ 8 และคิิดเป็็น
สััดส่่วนมากถึึงร้้อยละ 63 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป นอกจากนี้้�อััตราความคงอยู่่�ของกรมธรรม์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยยัังส่่งผลให้้มีีการเก็็บเบี้้�ยประกััน
ภััยปีีต่่อสููงขึ้้�นจากที่่�คาดการณ์์
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปของประเภทการประกัันกลุ่่�มจะลดลงจากภาวะการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น สััดส่่วนการเอาประกัันภััย
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�ต่่ำจึึงทำให้้ภาพรวมของเบี้้�ยรัับประกัันภััยปีีต่่อไปสามารถเติิบโตได้้ดีี
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เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต

ปีี 2562
ประเภทการประกัันชีีวิิต
สามััญ - ชำระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2563
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

ปีี 2564
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

539.81

1.51

71.24

0.21

115.35

0.32

32,086.71

89.90

31,815.16

91.57

32,694.38

91.54

ตลอดชีีพ

7,283.63

20.41

7,783.08

22.40

7,700.04

21.56

บำนาญ

699.84

1.96

661.58

1.90

618.13

1.73

ชั่่�วระยะเวลา

81.98

0.23

72.20

0.21

67.22

0.19

สะสมทรััพย์์

21,711.45

60.83

21,207.49

61.04

21,995.78

61.58

ยููนิิต ลิิงค์์**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.01

2,309.81

6.47

2,090.81

6.02

2,312.88

6.48

ประกัันกลุ่่�ม

1,850.31

5.18

1,995.71

5.74

1,900.28

5.32

คุ้้�มครองสิินเชื่่�อ

1,215.60

3.41

862.54

2.48

1,007.19

2.82

35,692.43

100.00

34,744.65

100.00

35,717.20

100.00

สามััญ

สััญญาเพิ่่�มเติิม

ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

** เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกของผลิิตภััณฑ์์ยููนิิต ลิิงค์์นัับเฉพาะส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกัันภััยเท่่านั้้�น
ถึึงแม้้ว่า่ ในปีี 2564 เบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีแรกจะหดตััวเล็็กน้้อย แต่่เบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมนั้้�นยัังสามารถขยายตััวได้้ร้อ้ ยละ 2.8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการวางนโยบายเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปที่่�ดีีที่่�สามารถมาชดเชยส่่วนดัังกล่่าวได้้ โดยสััดส่่วนเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมยัังคงใกล้้เคีียง
กัับปีี 2562-2563 ที่่�มีีประกัันชีีวิิตประเภทสามััญเป็็นสััดส่่วนหลัักประมาณร้้อยละ 90

(1.2) การพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนการดำเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับบริิบทและสถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและระบบประกััน
ภััยที่่�กำลัังจะเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานดิิจิิทััลอิินโนเวชัันขึ้้�นในปีี 2563 โดยมีีเป้้าหมายสำคััญคืือร่่วมขัับเคลื่่�อนให้้
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital transformation) ผ่่านการนำนวััตกรรม เทคโนโลยีีและแนวคิิดแบบดิิจิิทััลมาปรัับใช้้ในองค์์กร
เพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการทำงานในทุุกส่่วน รวมทั้้�งการนำข้้อมููล (Data Analytics) มาใช้้ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการพััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบโจทย์์
ทุุกความต้้องการของลููกค้้า ตััวแทนที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้เข้้าไปสร้้างเครืือข่่ายและความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีบริิษััทเทคโนโลยีีและธุุรกิิจสตารท์์อััพที่่�มีีความสามารถในการช่่วยผลัักดัันกระบวนการ Digital transformation ของบริิษััทให้้บรรลุุเป้้า
หมายด้้วยการสร้้างและนำผลิิตภััณฑ์์ด้้านดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร
ปััจจุุบัันกระบวนการ Digital transformation ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้เริ่่�มดำเนิินการแล้้วผ่่านการวางกลยุุทธ์์และแผนงานในระยะยาวเพื่่�อ
ให้้บริิษัทั กลายเป็็น Digital insurer ที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้ตรงจุุด (Customer centric) ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความสามารถ
ในการรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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(2) การตลาดและการแข่่งขััน 
(2.1) ภาพรวมการแข่่งขัันในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�ต่อ่ เนื่่�องเป็็นเวลากว่่า 2 ปีีได้้สร้า้ งความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมโลก รวม
ถึึงประเทศไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การแพร่่ระบาดในหลายระลอกได้้ส่่งผลผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยอย่่างหนััก ทั้้�งผลกระทบที่่�เกิิดจากการหยุุด
ชะงัักของภาคการผลิิต การลดลงของอุุปสงค์์ และกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�ถููกระงัับ ภาวะเศรษฐกิิจที่่�ถดถอยยัังส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการว่่างงาน
ภาระหนี้้ครั
� วั เรืือนเพิ่่�มสููงขึ้้น� กำลัังซื้้อ� ของผู้้�บริิโภคลดลง และนำไปสู่่�การใช้้นโยบายทางการเงิินที่่�ผ่อ่ นคลายอย่่างต่่อเนื่่�องของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ผ่่านการคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายที่่�ให้้อยู่่�เพีียง 0.5% เพื่่�อเป็็นมาตรการเสริิมช่่วยพยุุงเศรษฐกิิจในช่่วงที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งส่่งผลให้้การสร้้างผลตอบแทน
จากการลงทุุนทำได้้ยากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้ข้อ้ จำกััดและอุุปสรรคในการประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าว ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตยังั คงสามารถสร้้างการเติิบโตของเบี้้ย� ประกัันภััยรับั
รวมเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้าได้้ เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) เป็็นโอกาสและตััวเร่่งที่่�ให้้ประชาชนตระหนััก
ถึึงการทำประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพ เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายในกรณีีที่่�ต้้องเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล ประกอบกัับในช่่วงปีี 2564
ธนาคารแห่่งประเทศไทยยัังคงดำเนิินนโยบายผ่่อนคลายทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประคัับประคองเศรษฐกิิจ ส่่งผลให้้หลายบริิษัทั หัันมาให้้ความ
สำคััญกัับการเพิ่่�มการเสนอขายแบบประกัันชีีวิิตที่่�ไม่่การัันตีีผลตอบแทน และผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Unit-Linked and Universal
Life) มากขึ้้�น เนื่่�องจากแบบประกัันดัังกล่่าวสามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�เอาประกัันได้้ครบทุุกช่่วงวััย และยัังได้้รัับผลตอบแทนจากการ
ลงทุุนตามความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยยอมรัับได้้ ประกอบกัับสถานการณ์์ในปีี 2564 ที่่�มูลค่
ู า่ หุ้้�นและรายได้้จากการลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่ดีีขึ้้
� น�
ส่่งผลให้้ประชาชนเพิ่่�มความสนใจในผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวมากขึ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทประกัันชีีวิิตส่่วนใหญ่่มุ่่�งเน้้นไปที่่�การขายสิินค้้าประกัันสุุขภาพ และการขายประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Unit-Linked and
Universal Life) และการร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อเสนอผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตและให้้สิิทธิิพิิเศษแก่่ลููกค้้าของพัันธมิิตรเหล่่านั้้�น อาทิิ
พัันธมิิตรในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ค้้าปลีีก การสื่่�อสาร โรงพยาบาล บริิษััทเช่่าซื้้�อ รวมถึึงแพลตฟอร์์มออนไลน์์อย่่าง Mobile banking ของธนาคาร
ต่่าง ๆ ด้้วย ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่กระจายของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�ลากยาวต่่อเนื่่�องในช่่วง 2 ปีีที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ประกัันชีีวิิต
ส่่วนใหญ่่จึงึ ให้้ความสำคััญการพััฒนาช่่องทางบริิการออนไลน์์ เช่่น ฟัังก์์ชันั การใช้้งานต่่างๆ ในแอปพลิิเคชัันมืือถืือ เพื่่�ออำนวยความสะดวกแก่่ลูกู ค้้า
และตััวแทน
เพื่่�อเป็็นการปรัับตััวให้้เข้้ากัับทิิศทางอุุตสาหกรรมและความต้้องการของผู้้�บริิโภค ในปีี 2564 กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยัังคงดำเนิินกลยุุทธ์์ด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เน้้นไปการเสนอขายสิินค้้าประเภทประกัันสุุขภาพและสััญญาเพิ่่�มเติิม รวมถึึงการสร้้างฐานะและหลัักประกัันผ่่านการวางแผนการเงิิน
อย่่างรอบด้้าน ในเดืือนตุุลาคม 2564 ทางบริิษััทได้้มีีการเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Unit-Linked) เพื่่�อเติิมเต็็มผลิิตภััณฑ์์ให้้ครบ
ทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งสุุขภาพ สะสมทรััพย์์ วางแผนเกษีียณ และมรดกเพื่่�อลููกหลาน ในส่่วนกลยุุทธ์์การให้้บริิการ บริิษััทได้้มุ่่�งพััฒนาระบบและเครื่่�องมืือดิิจิิทััล
เพื่่�อให้้สามารถบริิการลููกค้้าได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว และลดต้้นทุุนการดำเนิินงานของบริิษััท อาทิิ การเพิ่่�มฟัังก์์ชัันการใช้้งานต่่าง ๆ ในแอปพลิิเคชััน
มืือถืือ BLA Happy Life ให้้ครอบคลุุมบริิการทุุกด้้านของบริิษััท การพััฒนาแพลตฟอร์์มเพื่่�อมอบการบริิการด้้านการดููแลสุุขภาพแบบครบวงจรผ่่าน
ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกจากกลยุุทธ์์ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการแล้้ว บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงาน ผ่่านการนำเครื่่�องมืือ
ดิิจิิทััล และเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในองค์์กร เพื่่�อช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานในระยะยาว และช่่วยตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า

(2.2) ลููกค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ลัักษณะลููกค้้า
ลููกค้้ารายบุุคคล ได้้แก่่ ลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไป โดยบริิษััทเสนอผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตแบบตลอดชีีพ แบบบำนาญ แบบชั่่�วระยะเวลา แบบสะสม
ทรััพย์์ แบบประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่�อ และสััญญาเพิ่่�มเติิม
ลููกค้้าองค์์กร ได้้แก่่ กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดล็็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่่ รวมถึึงหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ที่่�ต้้องการจััดหาสวััสดิิการประกัันชีีวิิตให้้กัับ
ลููกจ้้างหรืือสมาชิิก
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ลููกค้้าเป้้าหมายได้้แก่่ กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไป กลุ่่�มลููกค้้าภาคธุุรกิิจ ภาครััฐวิิสาหกิิจ ลููกค้้าของบริิษััทพัันธมิิตร เช่่น กลุ่่�มลููกค้้าของธนาคาร
กรุุงเทพ
การจััดจำหน่่ายและช่่องทางการจััดจำหน่่าย
ช่่องทางการจำหน่่ายของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 3 ช่่องทางหลััก ได้้แก่่ ช่่องทางตััวแทน ช่่องทางสถาบัันการเงิิน และช่่องทางขายอื่่�น (ได้้แก่่ ช่่อง
ทางออนไลน์์ ช่่องทางการตลาดทางตรง และอื่่�นๆ)
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โครงสร้้างเบี้้�ยประกัันภััยรัับของบริิษััท จำำ�แนกตามช่่องทางจำำ�หน่่าย ระหว่่างปีี 2562-2564
2562
ช่่องทางการจำำ�หน่่าย

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

2563
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

2564
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

ตััวแทน

14,014

39.26

19,796

39.70

13,638

38.14

ธนาคาร

19,978

56.04

19,108

55.00

20,174

56.41

1,675

4.70

1,841

5.30

1,950

5.45

35,692

100.00

34,744

100.00

35,762

100.00

อื่่�น ๆ
ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

หมายเหตุุ : โครงสร้้างเบี้้�ยประกัันภััยรัับของบริิษััทอ้้างอิิงจากข้้อมููลอุุตสาหกรรม ที่่�กำหนดตามมาตรฐานของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมจำนวน 35,762 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 จากปีี 2563 และมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมจากช่่อง
ทางธนาคาร ช่่องทางตััวแทน และช่่องทางอื่่�นๆ คิิดเป็็นร้้อยละ 56 ร้้อยละ 38 และร้้อยละ 6 ตามลำดัับ

(2.3) ภาพรวมธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประเทศไทยมีีบริิษััทประกัันชีีวิิตจำนวน 22 บริิษััท โดยสััดส่่วนรายได้้เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของอุุตสาหกรรมในปีี
2564 จำนวนร้้อยละ 85 มาจากบริิษััทประกัันชีีวิิตเพีียง 7 แห่่ง (รวมถึึงบริิษััทฯ) โดยกรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีส่่วนแบ่่งการตลาดที่่�ร้้อยละ 5.82 ของเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับรวมของอุุตสาหกรรม และมีีส่่วนแบ่่งการตลาดที่่�ร้้อยละ 3.70 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกของอุุตสาหกรรม

ตารางแสดงเบี้้�ยรัับของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มกราคม - ธัันวาคม 2564
เบี้้�ยรัับ

2563

2562

%+/-

2561

หน่่วย: ล้้านบาท
%+/-

เบี้้�ยปีีแรก

95,208

101,771

-6.4%

108,737

-6.4%

เบี้้�ยชำระครั้้�งเดีียว

75,455

56,467

33.6%

69,749

-19.0%

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำระครั้้�งเดีียว

170,664

158,238

7.9%

178,487

-11.3%

เบี้้�ยปีีต่่อไป

443,451

441,967

0.3%

432,426

2.2%

เบี้้�ยรวม

614,115

600,206

2.3%

610,914

-1.8%

หมายเหตุุ : วิิธีีการนัับเบี้้�ยของอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามข้้อกำหนดของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ในเดืือน มกราคม – ธัันวาคม 2564 ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตมีีเบี้้ยรั
� บั ปีีแรกทั้้�งสิ้้�นจำนวน 170,664 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 7.9 จากปีี 2563 การเติิบโต
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นผลจาก GDP ในประเทศที่่�ขยายตััวดีีขึ้้�นจากที่่�ติิดลบร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563 มาเป็็นบวกเล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 1.2 จากปััจจััยเศรษฐกิิจโลก
ที่่�เริ่่ม� มีีการฟื้้น� ตััว และแรงขัับเคลื่่�อนภายในประเทศจากภาคส่่งออก ทั้้�งนี้้� เบี้้ยรั
� บั ปีีแรกที่่�เติิบโตเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลจากเบี้้ย� ประกัันชีีวิิตแบบชำระเบี้้ยครั้้
� ง�
เดีียวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 33.6 ซึ่่�งถููกผลัักดัันจากการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Universal Life and Universal Life) ซึ่่�งมีีเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับปีีแรกเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 177.6 หรืือเท่่ากัับ 31,805 ล้้านบาท และผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตประเภทสััญญาเพิ่่�มเติิมการประกััน
สุุขภาพ (Health) ซึ่่�งมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำนวน 14,023 ล้้านบาท เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 39.8
การที่่�ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (Universal Life and Universal Life) มีีการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำคััญนั้้�น เนื่่�องจากแบบประกััน
ดัังกล่่าวสามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�เอาประกัันได้้ทุกุ ช่่วงวััย และยัังได้้รับั ผลตอบแทนจากการลงทุุนร่่วมด้้วยตามความเสี่่ย� งที่่�ผู้้�เอาประกััน
ภััยยอมรัับได้้ ประกอบกัับสภาวะการลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น ตามเศรษฐกิิจโลกที่่�ฟื้้�นตััว ส่่วนผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตประเภท
สััญญาเพิ่่�มเติิมประกัันสุุขภาพ (Health) มีีอััตราการเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำให้้ประชาชนตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพยิ่่�งขึ้้�น และทำให้้ภาคธุุรกิิจต้้องปรัับปรุุงรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ ให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์มากขึ้้�น ทั้้�งในรููปแบบ
เหมาจ่่ายหรืือเพิ่่�มความคุ้้�มครองให้้ครอบคลุุมรอบด้้าน ตลอดจนเพิ่่�มบริิการเสริิมต่่าง ๆ เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า
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อย่่างไรก็็ตาม หากไม่่รวมเบี้้�ยประกัันภััยรัับแบบชำระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจะติิดลบที่่�ร้้อยละ 6.4 หรืือเท่่ากัับ 95,208 ล้้านบาท
ซึ่่�งเป็็นผลจากการลดลงของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกของผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตประเภทตลอดชีีพ (Whole-Life) และสะสมทรััพย์์ (Endowment)
เป็็นหลััก
เบี้้ย� ประกัันชีีวิิตปีต่ี อ่ ของธุุรกิิจมีีจำนวน 443,451 ล้้านบาท เติิบโตเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 0.3 จากปีีก่อ่ นหน้้า และทำให้้เบี้้ยรั
� บั รวมของธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้น� จาก
ช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 2.3 หรืือเท่่ากัับจำนวน 614,115 ล้้านบาท

ตารางแสดงเบี้้�ยรัับรวมของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต แบ่่งตามช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
หน่่วย: ล้้านบาท

2561
ช่่องทางการจำำ�หน่่ายอุุตสาหกรรม

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

2562
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

2563
สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

ตััวแทน

315,859

51.70

320,349

53.37

320,629

52.21

ธนาคาร

245,914

40.25

231,569

38.58

244,073

39.74

49,141

8.05

48,288

8.05

49,413

8.05

610,914

100.00

600,206

100.00

614,115

100.00

อื่่�น ๆ
ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

หมายเหตุุ : วิิธีีการนัับเบี้้�ยของอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามข้้อกำหนดของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ในปีี 2564 ช่่องทางตััวแทนยัังคงเป็็นช่่องทางขายหลัักในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต โดยมีีสััดส่่วนเบี้้�ยรัับรวมจากช่่องทางตััวแทนที่่�ร้้อยละ 52 ตามด้้วย
ช่่องทางธนาคารที่่�มีีสััดส่่วนร้้อยละ 40 เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากปีีก่่อนหน้้า และช่่องทางอื่่�น ๆ ที่่�มีีสััดส่่วนคงที่่� ๆ ร้้อยละ 8

เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ปีี 2564 ส่่วนแบ่่งตลาดของเบี้้�ยรัับสููงสุุด 10 อัันดัับแรก
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

157,446

25.64

7.95

39,029

22.87

33.70

2. ไทยประกัันชีีวิิต

90,564

14.75

-0.80

17,856

10.46

-12.75

3. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

81,056

13.20

0.88

23,867

13.98

-17.66

4. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

72,977

11.88

-3.12

23,687

13.88

9.85

5. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

50,021

8.15

-8.47

12,589

7.38

7.11

6. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

35,762

5.82

2.93

6,307

3.70

-3.71

7. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

32,068

5.22

1.96

6,546

3.84

0.77

8. พรููเด็็นเชีียล ประกัันชีีวิิต

26,806

4.37

10.26

10,639

6.23

19.49

9. ไทยสมุุทรประกัันชีีวิิต

14,712

2.40

0.63

2,747

1.61

4.48

10. อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต

10,891

1.77

30.51

8,064

4.73

59.48

614,115

100.00

2.32

170,664

100.00

7.85

1. เอไอเอ

ธุุรกิิจ

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

%+/-

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

%+/-

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของบริิษััทอื่่�นจากสมาคมประกัันชีีวิิตไทย เรีียงอัันดัับตามเบี้้�ยรัับรวม
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ในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยรัับรวมอยู่่�ในอัันดัับที่่� 6 เช่่นเดีียวกัับในปีี 2563 โดยมีีอััตราเติิบโตสููงกว่่าธุุรกิิจ จากการเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีี
ต่่อ หลัังจากที่่�บริิษััททำการลดการขายสิินค้้าแบบชำระเบี้้�ยครั้้�งเดีียวมาอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีก่่อนหน้้า รวมถึึงแบบประกัันที่่�มีีระยะเวลาการชำระเบี้้�ย
ประกัันระยะสั้้�น โดยมุ่่�งเน้้นปรัับกลยุุทธ์์โดยหัันมาเน้้นเสนอขายสิินค้้าประเภทประกัันสุุขภาพและสััญญาเพิ่่�มเติิมซึ่่�งมีีเบี้้�ยต่่ำกว่่าสิินค้้าประเภท
ประกัันชีีวิิตโดยทั่่�วไป อย่่างไรก็็ตาม จากการที่่�บริิษััทยัังมีีช่่องทางการขายที่่�พึ่่�งพิิงช่่องทางธนาคารเป็็นหลััก ส่่งผลให้้เบี้้�ยรัับปีีแรกของบริิษััทติิดลบ
ร้้อยละ 3.7 เนื่่�องจากข้้อจำกััดในการขายผ่่านสาขา และการที่่�ผู้้�บริิโภคหลีีกเลี่่�ยงการเดิินทางไปยัังสาขาเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19

ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทน
ภาพรวมธุุรกิิจ : เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางตััวแทน ปีี 2564
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

1. เอไอเอ

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว
%+/-

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

%+/-

131,890

41.13

-0.21

21,328

38.15

2.51

2. ไทยประกัันชีีวิิต

64,478

20.11

-0.16

10,509

18.80

-16.59

3. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

26,961

8.41

-1.00

4,551

8.14

20.82

4. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

21,779

6.79

-3.27

4,352

7.78

8.00

5. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

15,025

4.69

2.16

2,409

4.31

5.21

6. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

13,638

4.25

-1.14

1,925

3.44

7.51

7. ไทยสมุุทรประกัันชีีวิิต

12,373

3.86

-2.87

1,787

3.20

-9.43

8. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

9,542

2.98

5.76

1,930

3.45

52.13

9. โตเกีียวมารีีนประกัันชีีวิิต

7,028

2.19

14.48

2,060

3.68

50.56

10. ซััมซุุงประกัันชีีวิิต

4,970

1.55

13.27

1,599

2.86

16.25

320,629

100.00

0.09

55,912

100.00

2.34

ธุุรกิิจ

หมายเหตุุ : การนัับเบี้้�ยของอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามมาตรฐานของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยรัับรวมอยู่่�ในอัันดัับที่่� 6 เช่่นเดีียวกัับในปีี 2563 โดยมีีอััตราเติิบโตต่่ำกว่่าธุุรกิิจเล็็กน้้อย อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณาที่่�เบี้้�ย
ประกัันภััยรัับปีีแรก จะพบว่่าบริิษััทมีีเบี้้�ยรัับปีีแรกในช่่องทางตััวแทนเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.5 ซึ่่�งเป็็นการเติิบโตที่่�สููงกว่่าอุุตสาหกรรม จากการที่่�
บริิษััทมุ่่�งเน้้นการขายสิินค้้าประเภทสััญญาเพิ่่�มเติิมประกัันสุุขภาพและโรคร้้ายแรง รวมถึึงการออกสิินค้้า Unit-Linked ในช่่องทางตััวแทนเป็็นครั้้�ง
แรกในเดืือนตุุลาคม 2564 เพื่่�อเป็็นการเติิมผลิิตภััณฑ์์ในช่่องทางตััวแทนให้้ครบทุุกความต้้องการของลููกค้้า นอกจากนั้้�นบริิษัทั ยัังเน้้นการเสนอขาย
สิินค้้าแก่่ลููกค้้าเดิิมเพื่่�อทำให้้เกิิดการซื้้�อซ้้ำและรัักษาฐานลููกค้้าของบริิษััทให้้คงอยู่่�ต่่อไป
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ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านธนาคาร
ภาพรวมธุุรกิิจ : เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางธนาคาร ปีี 2564
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

1. เอฟ ดัับบลิิว ดีี ประกัันชีีวิิต

66,731

27.34

0.12

20,199

21.33

-21.14

2. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

44,965

18.42

-2.58

16,172

17.08

14.94

3. พรููเด็็นเชีียลประกัันชีีวิิต

23,536

9.64

13.22

10,086

10.65

25.24

4. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

22,260

9.12

-15.08

7,311

7.72

6.52

5. เอไอเอ

21,343

8.74

121.12

16,900

17.84

144.23

6. ไทยประกัันชีีวิิต

20,660

8.46

-3.07

4,453

4.70

-42.70

7. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

20,174

8.27

5.58

3,652

3.86

-14.45

8. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

9,284

3.80

3.88

2,452

2.59

19.59

9. อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต

5,763

2.36

36.13

5,749

6.07

55.79

10. เจนเนอราลี่่� ประกัันชีีวิิต

4,452

1.82

29.57

3,385

3.57

53.71

244,073

100.00

5.40

94,702

100.00

11.88

ธุุรกิิจ

%+/-

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

%+/-

หมายเหตุุ : การนัับเบี้้�ยของอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามมาตรฐานของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยรัับรวมอยู่่�ในอัันดัับ 7 ลดลงจากอัันดัับที่่� 6 ในปีี 2563 โดยมีีอััตราการเติิบโตของเบี้้�ยรัับรวมที่่�สููงกว่่าธุุรกิิจเล็็กน้้อย จาก
การเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยปีีต่่อ เนื่่�องจากบริิษััทมีีการปรัับการขายสิินค้้าให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าในช่่องทางธนาคารมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามอััตรา
การเติิบโตของเบี้้ยปี
� แี รกในช่่องทางธนาคารของบริิษัทั ลดลงที่่�ร้อ้ ยละ 14.4 ซึ่่ง� เป็็นการติิดลบที่่�สวนทางกัับอุุตสาหกรรม เนื่่�องจากเบี้้ยรั
� บั ปีีแรกในช่่อง
ทางธนาคารของอุุตสาหกรรมถููกผลัักดัันด้้วยการขายผลิิตภััณฑ์์ชีีวิิตควบการลงทุุนเป็็นหลััก
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางอื่่�น
ภาพรวมธุุรกิิจ : เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางอื่่�น ปีี 2564
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

1. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

7,759

15.70

-0.62

1,684

8.38

-21.83

2. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

6,233

12.61

-6.38

3,162

15.73

-9.69

3. ไทยประกัันชีีวิิต

5,427

10.98

0.60

2,894

14.39

-4.16

4. เจนเนอราลี่่� ประกัันชีีวิิต

5,252

10.63

22.57

3,030

15.07

61.59

5. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

4,783

9.68

2.54

1,741

8.66

-21.14

6. เอไอเอ

4,213

8.53

4.63

801

3.99

18.27

7. ชัับบ์์ ไลฟ์์ แอสชััวรัันซ์์

3,287

6.65

5.89

2,131

10.60

11.37

8. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

1,949

3.94

5.88

730

3.63

32.53

9. อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต

1,814

3.67

72.07

1,307

6.50

153.67

800

1.62

-33.63

726

3.61

-35.56

49,414

100.00

2.33

20,104

100.00

-1.20

10. กรุุงไทย-แอกซ่่า ประกัันชีีวิิต
ธุุรกิิจ

%+/-

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

ส่่วนแบ่่ง
ตลาด

%+/-

หมายเหตุุ : การนัับเบี้้�ยของอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามมาตรฐานของสมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยรัับรวมอยู่่�ในอัันดัับ 8 โดยบริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะกระจายความเสี่่�ยงของธุุรกิิจผ่่านการลดการพึ่่�งพิิงรายได้้จากช่่องทาง
ใดช่่องทางหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการพััฒนาช่่องทางขายออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้เพิ่่�มสิินค้้าที่่�ขายผ่่านช่่องทางให้้มีีความเหมาะสม
และหลากหลายมากขึ้้น� รวมถึึงมีีการเน้้นแคมเปญการทำประกัันเพื่่�อลดหย่่อนภาษีีในช่่วงปลายปีีให้้กับั ผู้้�ที่่ส� นใจ รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิการในการ
ให้้บริิการ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงฐานลููกค้้ารุ่่�นใหม่่ให้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้ค้้นหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้
บริิษััทเข้้าถึึงตลาดกลุ่่�มใหม่่ได้้โดยตรง ช่่วยลดต้้นทุุนและเพิ่่�มผลกำไรให้้กัับบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย ซึ่่�งจากความพยายามในข้้างต้้น ส่่งผลให้้เบี้้�ย
ประกัันภััยรัับปีีแรกในช่่องทางอื่่�น ๆ ของบริิษััทเติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 32.5
แนวโน้้มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตปีี 2565
เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวได้้ดีีขึ้้�นในปีี 2565 จากการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์และการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ อย่่างไร
ก็็ตาม ยัังมีีความเสี่่�ยงจากการระบาดของโควิิดสายพัันธุ์์�โอมิิครอนที่่�สร้า้ งความไม่่แน่่นอนต่่อการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย ประกอบ
กัับแนวโน้้มการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาสิินค้้า ราคาพลัังงาน และค่่าขนส่่งที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากจนกระทบกำลัังซื้้�อของประชาชน ทำให้้คาดการณ์์ว่่า
เศรษฐกิิจไทยจะยัังไม่่สามารถฟื้้�นตััวได้้เท่่ากัับระดัับก่่อนการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยของไทย
ปีีนี้้�คาดว่่าจะไม่่เปลี่่�ยนแปลงจนกว่่าจะเห็็นสััญญาณการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจไทยอย่่างแข็็งแกร่่ง แม้้ว่า่ ประเทศสหรััฐฯ มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับขึ้้�นอััตรา
ดอกเบี้้�ยในช่่วงกลางปีี 2565 ก็็ตาม
ในปีี 2565 กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตยัังคงมีีแนวโน้้มที่่�จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน เน้้นการขายผลิิตภััณฑ์์แบบ
ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสภาวะเศรษฐกิิจและการลงทุุน นอกจากนี้้� คาด
ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) จะยัังคงเป็็นปััจจััยส่ง่ เสริิมให้้ประชาชนหัันมาให้้ความสำคััญกัับการทำ
ประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่ารัักษาและค่่าใช้้จ่่ายทางการแพทย์์ในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� จากผลกระทบของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยน
ไป ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตจึงึ ได้้ทยอยปรัับตััวเป็็น Digital insurer มากขึ้้น� ผ่่านการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีเพื่่�อนำระบบดิิจิทัิ ลั เข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนการทำงาน
และคาดว่่ากลุ่่�มธุุรกิิจประกัันยัังคงมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าพััฒนาช่่องทางการขายให้้มีีความหลากหลายตรงกัับพฤติิกรรมและความต้้องการของประชาชน
ผ่่านการจัับมืือร่่วมกัับพัันธมิิตรเพื่่�อพััฒนาช่่องทางขายใหม่่ รวมทั้้�งพััฒนารููปแบบการให้้บริิการให้้มีีความทัันสมััย สะดวกสบาย ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์
ของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มมากขึ้้�น โดยธุุรกิิจประกัันชีีวิิตยัังคงมีีปััจจััยสนัับสนุุนต่่อการเติิบโตในระยะยาวต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
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- มาตรการผ่่อนคลายทางเศรษฐกิิจจากภาครััฐและหน่่วยงานต่่าง ๆ
ทางภาครััฐและทางสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ได้้มีีมาตรการออกมาช่่วยเหลืือประชาชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การเพิ่่�มค่่าลดหย่่อนภาษีีสำหรัับการซื้้�อประกัันสุุขภาพเป็็น 25,000 บาทต่่อปีี และมาตรการผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์หรืือประกาศ
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ การผ่่อนปรนการชำระเบี้้�ยประกัันภััย การขยายระยะเวลาการผ่่อนผัันเงื่่�อนไขกรมธรรม์์ฯและอััตราเบี้้�ยประกัันภััย การแก้้ไขหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการออกการเสนอขายกรมธรรม์์ประกัันภััย การดำเนิินการรวมถึึงหน้้าที่่�การปฏิิบัติั ขิ องตััวแทนหรืือนายหน้้าประกัันภััย ในระหว่่างสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) โดยวิิธีี Digital Face to Face ตลอดจนการผ่่อนคลายประกาศการลงทุุนประกอบ
ธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทประกัันชีีวิิต/บริิษััทประกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 5)
- แนวโน้้มประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น
ประเทศไทยมีีแนวโน้้มจำนวนประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีอายุุยืืนยาวขึ้้�น โดยประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมประชากร
สููงวััยในปีี 2573 เป็็นต้้นไป โดยมีีผู้้�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี เกิินร้้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้้�งหมด ประกอบกัับประชาชนในวััยทำงานจะมีีสััดส่่วน
ที่่�ลดลงจากอััตราการเกิิดของประชากรในประเทศ ทำให้้รััฐบาลไทยอาจต้้องมีีภาระด้้านงบประมาณรายจ่่ายสำหรัับสวััสดิิการเพื่่�อประชาชนสููงวััยที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงรายได้้หลัังเกษีียณอาจไม่่เพีียงพอต่่อการดำรงชีีพ จึึงเป็็นโอกาสทางธุุรกิิจที่่�จะส่่งเสริิมประชาชนเก็็บออมในรููปของประกัันชีีวิิต เพื่่�อ
แบ่่งเบาภาระในการใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพและค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่�มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น รวมถึึงการเตรีียมวางแผนการเงิินหลัังเกษีียณซึ่่�งจะมีี
ความจำเป็็นมากขึ้้�นในอนาคต
- กระแสการหัันมาตระหนัักถึึงการดููแลสุุขภาพ
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) และปััจจััยเสี่่�ยงในการทำให้้เกิิดโรคที่่�เพิ่่�มขึ้้น� เช่่น ปััญหามลภาวะ
จากฝุ่่�น ประกอบกัับค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาลที่่�สูงู ขึ้้น� ทำให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาตระหนัักถึึงการวางแผนประกัันสุุขภาพมากขึ้้น� และก่่อให้้เกิิดกระแส
ความนิิยมในการรัักษาสุุขภาพเชิิงป้้องกััน ไม่่ว่่าจะเป็็น การรัักษาความสะอาดและอนามััยส่่วนบุุคคล การรัับประทานอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์
การออกกำลัังกาย รวมไปถึึงการป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยการซื้้�อประกัันสุุขภาพ ทำให้้บริิษััทในธุุรกิิจประกัันภััย พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพ
หลากหลายรููปแบบให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับั ผลิิตภััณฑ์์ด้ว้ ยการมอบสิิทธิิประโยชน์์พิเิ ศษ
ให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้องกัับการรัักษาสุุขภาพเชิิงป้้องกัันอีีกด้้วย
- ความต้้องการการวางแผนการเงิินส่่วนบุุคคล
ประชาชนมีีแนวโน้้มให้้ความสนใจในการวางแผนทางการเงิินส่่วนบุุคคลเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญ
ชนิิดหนึ่่�งที่่�จะเป็็นหลัักประกัันในการแบ่่งเบาความเดืือดร้้อนเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝัันขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตที่่�ถููกออกแบบ
มาเพื่่�อผู้้�ที่่ต้� อ้ งการความคุ้้�มครองควบคู่่�กัับการลงทุุน รวมไปถึึงความสามารถในการใช้้สิทิ ธิินำเบี้้ย� ประกัันภััยบางประเภทไปลดหย่่อนภาษีีได้้อีีกด้้วย
- การเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจของโลกดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีด้้านดิิจิทัิ ลที่่
ั มีี� การพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว ช่่วยให้้บริิษัทั ในธุุรกิิจสามารถพััฒนาการบริิการให้้ลูกู ค้้า พััฒนาช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารกัับ
ลููกค้้า รวมถึึงพััฒนากระบวนการทำงานภายในของบริิษัทั ซึ่่ง� จะมีีส่่วนช่่วยให้้ลูกู ค้้าสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการได้้สะดวกและรวดเร็็วขึ้้น� รวมไป
ถึึงสามารถออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางมากยิ่่�งขึ้้�น

(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
บริิษัทั พััฒนาผลิิตภััณฑ์์โดยมุ่่�งเน้้นให้้ลูกู ค้้าเป็็นศููนย์์กลาง ผ่่านการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้้า เพื่่�อให้้บริิษัทั สามารถ
ออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม นอกจากนั้้�นบริิษััทยัังได้้ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้า และพัันธมิิตรที่่�หลากหลาย
ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และบริิการเพื่่�ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าให้้ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น
บริิษัทั ดำเนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มีีแหล่่งเงิินทุุนจากการชำระเบี้้ย� ประกัันภััยจากผู้้�เอาประกัันภััย และบริิษัทั สำรองเงิินประกัันชีีวิิตไว้้ส่ว่ นหนึ่่�งเพื่่�อ
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายชดเชยตามเงื่่�อนไขข้้อตกลงที่่�ตกลงกัันไว้้ตามกรมธรรม์์ อาทิิ ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์หากกรมธรรม์์ครบกำหนด เงิินเวนคืืน
กรมธรรม์์ ค่่าสิินไหมทดแทนอัันเนื่่�องจากการเสีียชีีวิิต การสููญเสีียอวััยวะ ทุุพพลภาพ การสููญเสีียรายได้้ในยามชรา เป็็นต้้น โดยบริิษััทได้้นำเบี้้�ย
ประกัันภััยส่่วนหนึ่่�งไปลงทุุน เพื่่�อให้้ได้้ผลตอบแทนที่่�มั่่�นคงแก่่ผู้้�เอาประกัันภััยหรืือผู้้�รัับผลประโยชน์์ตามภาระผููกพัันต่่าง ๆ ข้้างต้้น นอกจากแหล่่ง
เงิินทุุนที่่�บริิษัทั ได้้รับั มาจากการชำระเบี้้ย� ประกัันภััยจากผู้้�เอาประกัันภััยแล้้ว บริิษัทั ต้้องดำรงเงิินกองทุุนตามประกาศสำนัักงาน คปภ. โดยบริิษัทั ต้้อง
มีีเงิินทุุนส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อประกัันความเสีียหายจากการประกอบธุุรกิิจ ซึ่่�ง ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััมีีอััตราส่่วนความเพีียงพอของการดำรงเงิินกองทุุน
(Capital Adequacy Ratio-CAR) เท่่ากัับ 301% ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับที่่�กฎหมายกำหนดมากกว่่า 2.15 เท่่า
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(4) ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสาขา (ไม่่รวมสำนัักงานใหญ่่) จำนวน 64 สาขา โดยเป็็นทรััพย์์สิินของบริิษััท จำนวน 32 แห่่ง (อาคารไม่่ใช้้
6 แห่่ง ได้้แก่่ สมุุทรสงคราม กาฬสิินธุ์์� ขอนแก่่น นครราชสีีมา อุุบลราชธานีีและยะลา) และมีีชั้้�นพื้้�นที่่�แบ่่งให้้เช่่า 1 แห่่ง (หาดใหญ่่) และสาขาที่่�บริิษัทั
เช่่าสััญญาไม่่เกิิน 3 ปีีจำนวน 38 สาขา
บริิษััทมีีทรััพย์์สิินประเภท ที่่�ดิิน อาคารชุุด ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และอุุปกรณ์์ ดัังนี้้�
-	สำนัักงานใหญ่่ของบริิษััท ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
-	ที่่�ดิิน อาคารชุุด ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และอุุปกรณ์์สุุทธิิอื่่�น ๆ ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีจำนวน 2,297.83 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ตารางแสดงสิินทรััพย์์ของบริิษััทที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ที่่�ดิินเปล่่า อาคารชุุด และที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง*

ประเภททรััพย์์สิิน

มููลค่่า
ทางบััญชีี
ณ สิ้้�นปีี
2564
(ล้้านบาท)

อาคารชุุด จำนวน 1 ห้้องชุุด
(สาขาเอกมััย)
ที่่�ตั้้�ง เขตพระโขนง จ. กรุุงเทพมหานคร

พื้้�นที่่�
(ตร.วา)

ราคา
ประเมิิน  ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
(ล้้าน
บาท)

ภาระ
ผููกพััน

วััตถุุประสงค์์

3.36

327.08

107.72

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-

ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน

ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
- ที่่�ดิิน
- สิ่่�งปลููกสร้้าง

791.35
1,109,53

7,864.60
8,211.12

960.65
1,617.36

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-ไม่่มีี-

ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน
ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน

รวม

1,904.24

16,402.80

2,685.73

หมายเหตุุ : ราคาที่่�ดิินและอาคารประเมิินตามกฎการประเมิินของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
* ส่่วนที่่�เป็็นของกลุ่่�มบริิษััท
เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และเครื่่�องใช้้สำนัักงานของบริิษััท*

ประเภททรััพย์์สิิน

มููลค่่าทางบััญชีี 
ณ สิ้้�นปีี 2564
(ล้้านบาท)

ยานพาหนะ
เครื่่�องใช้้สำนัักงาน
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
ค่่าปรัับปรุุงทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
รวม

15.09
326.43
51.95
0.12
393.59

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-ไม่่มีี-ไม่่มีี-ไม่่มีี-

หมายเหตุุ: * ส่่วนที่่�เป็็นของกลุ่่�มบริิษััท
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันของบริิษัทั ขยายความสามารถในการเสนอขายสิินค้้าและบริิการให้้มีีความหลากหลายในการตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าด้้านการประกัันภััยให้้รอบด้้าน และถืือเป็็นการสนัับสนุุนให้้ตััวแทนประกัันชีีวิิตของบริิษััทเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่�ครบวงจร
บริิษััทจึึงร่่วมลงทุุนในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทนายหน้้าประกัันวิินาศภััย จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเมื่่�อวัันที่่�
7 พฤศจิิกายน 2555 โดยปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 24 ล้้านบาท และถืือหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 99

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดำเนิินธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจอื่่น� ของผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่อย่่างมีีนััยสำคััญ

1.3.3 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััท 
ตารางแสดงรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััท  ณ วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564
จำนวนหุ้้�นที่่�ชำระแล้้ว 1,707,566,000 หุ้้�น

ณ วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564
รายชื่่�อ

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2. บริิษััท วััฒนโสภณพนิิช จำกััด
3. ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
4. บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำกััด(มหาชน)
5. นายชาตรีี โสภณพนิิช
6. บริิษััท จตุุบุุตรโฮลดิ้้�ง จำกััด
7. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด
8. บริิษััท เอ็็มเอสไอ โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำกััด
9. นายก้้องภพ ลิิมทรง
10. กองทุุนเปิิดบััวหลวงหุ้้�นระยะยาว

413,396,200
222,505,000
130,022,480
78,574,360
63,967,204
63,000,000
59,171,680
57,201,480
40,950,000
36,632,360

ร้้อยละของหุ้้�น
ที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด
24.21
13.03
7.61
4.60
3.75
3.69
3.47
3.35
2.40
2.15

หมายเหตุุ : * บริิษััท นิิปปอนไลฟ์์ อิินชััวรัันส์์ จำกััด ถืือหุ้้�นบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) ผ่่าน STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY

(2) ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษััทไม่่มีีข้้อตกลงที่่�มีีผลกระทบต่่อการบริิหารงานระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่กัับบริิษััท

1.4  ข้อมูลหลักทรัพย์ จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ตลาดรองในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
หมวดธุุรกิิจ
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้ว
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ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ธุุรกิิจการเงิิน
ประกัันภััยและประกัันชีีวิิต
1.00 บาท
1,708,000,000 บาท
1,707,566,000 บาท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

1.5  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริิษััทกำหนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของกำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล แต่่จะต้้องไม่่มีียอดขาดทุุน
สะสม ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการอาจพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ เมื่่�อปรากฏว่่า บริิษััทมีีกำไรสมควรที่่�จะทำได้้ และรายงานให้้ที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมคราวถััดไป
ภายใต้้พระราชบััญญััติิประกัันชีีวิิต พ.ศ. 2535 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2551 การจ่่ายเงิินปัันผล บริิษััทต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด)
บริิษััทย่่อยไม่่ได้้กำหนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไว้้ เนื่่�องจากปััจจุุบัันมีีผลขาดทุุนสะสม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 โครงสร้างการกำ�กับและดูแลความเสี่ยง
บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ทำหน้้าที่่�กำหนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�คณะกรรมการบริิษััท
กำหนด กำหนดทิิศทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับกลยุุทธ์์เชิิงธุุรกิิจ กำกัับดููแลการปฏิิบััติิตามกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
เพื่่�อมั่่�นใจได้้ว่่าความเสี่่�ยงทั้้�งหมดภายในองค์์กรได้้ถููกควบคุุมและติิดตามให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ตลอดจนให้้คำ
แนะนำแก่่คณะกรรมการบริิษัทั ในการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำนึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture) และการปฏิิบัติั ติ ามวััฒนธรรมองค์์กร ทั้้�งนี้้� คณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งยัังทำหน้้าที่่�ทบทวนและให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาอนุุมัติั ิ รวม
ถึึงรายงานความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ

2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง - แนวปราการ 3 ชั้น
บริิษัทั ได้้นำกรอบการกำกัับดููแล “แนวปราการ 3 ชั้้น� ” มาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและตรวจสอบความถููกต้้องในแต่่ละกระบวนการ ซึ่่ง� เป็็นความ
ร่่วมมืือจากทุุกหน่่วยงานภายในบริิษััท ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษััทจนถึึงระดัับปฏิิบััติิงาน อีีกทั้้�งยัังใช้้ระบบการประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กร
(Corporate Risk Assessment) ที่่�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงในแต่่ละกิิจกรรมการดำเนิินงานภายในองค์์กรโดยหน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง
(Risk Owner) จะเป็็นผู้้�ประเมิิน จากนั้้�นหน่่วยงานที่่�เฝ้้าระวัังความเสี่่�ยง (Risk Oversight) จะเป็็นผู้้�ติิดตามและจััดทำรายงาน เพื่่�อเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษััท ในการกำหนดกรอบนโยบาย การทบทวนความเพีียงพอของนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและ
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อไป

ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน

การกำหนดวัตถุประสงค

การระบุปจจัยเสี่ยง

การรายงาน

การประเมินความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

การจัดการความเสี่ยง
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1. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้า
หมาย ที่่�สามารถวััดผลได้้ ปฏิิบััติิได้้
จริิง บนพื้้�นฐานความเป็็นจริิง และมีี
กำำ�หนดเวลาที่่�แน่่นอน เพื่่�อใช้้ประกอบ
การระบุุปัจั จััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่ อ ความสามารถในการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย

2. การระบุุปััจจััยเสี่่�ยง
การระบุุ เ หตุุ ก ารณ์์ ที่่� อาจก่่ อ ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลให้้แผนงานที่่�
วางไว้้ ไม่่บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์หรืือ
เป้้าหมาย โดยความเสี่่�ยงอาจเกิิดได้้ทั้้ง�
จากสภาพแวดล้้อมภายในองค์์กร และ
สภาพแวดล้้อมภายนอกองค์์กร

3. การประเมิินความเสี่่�ยง
การประเมิิน “ระดัับของโอกาส” ที่่�
จะเกิิ ด ความเสี่่�ยงนั้้� น จะเกิิ ด ขึ้้� น และ
ประเมิิน “ระดัับของผลกระทบ” หาก
ความเสี่่�ยงนั้้�นเกิิดขึ้้น� จริิง โดยใช้้เกณฑ์์
การประเมิินทั้้�งในเชิิงคุุณภาพและเชิิง
ปริิมาณ

4. การจััดการความเสี่่�ยง
การกำำ� หนดมาตรการบริิ ห าร
จััดการความเสี่่�ยงสำำ�คััญ (Key risk)
เพื่่�อลดระดัับของโอกาสและระดัับของ
ผลกระทบจากการเกิิดเหตุุการณ์์เสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับ

5. การติิดตามและประเมิินผล
การติิ ด ตามประสิิ ท ธิิ ภ าพของ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง และ
การประเมิินผลลััพธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

6. การรายงาน
การรายงานผลการบริิหารความ
เสี่่�ยงแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการ
บริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ภาพรวมของความเสี่่�ยงสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ปััจจััยเสี่่�ยงภายนอก
การเมืือง เศรษฐกิิจมหภาค สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
กฎหมาย โครงสร้้างประชากร เทคโนโลยีี

ปััจจััยเสี่่�ยงภายใน
บุุคลากร กระบวนการทำำ�งาน
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ผลิิตภััณฑ์์

ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต

ความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ

•
•
•
•
•
•
•

ความเสี่่�ยงด้้านความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขััน
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ
ความเสี่่�ยงด้้านผลิิตภััณฑ์์
ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน

•
•
•
•

ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง
ความเสี่่�ยงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
ความเสี่่�ยงด้้านวััฒนธรรมดิิจิิทััล
ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี

บริิษัทั ให้้ความสำคััญต่่อการบริิหารจััดการปััญหาหรืือเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�ไม่่คาดคิิด ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่ง� ครอบคลุุม
การประเมิินแนวโน้้มการเกิิดขึ้้�นของปััจจััยที่่�อาจคุุกคามการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งในช่่วงก่่อน ระหว่่าง และหลััง
การเกิิดเหตุุการณ์์ ตลอดจนระบุุวิิธีีป้้องกัันและบริิหารจััดการปััจจััยดัังกล่่าว เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถรัับมืือกัับภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งในช่่วงเริ่่�มต้้นและรวมถึึง
ช่่วงฟื้้�นฟููได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2564 บริิษััทได้้ทบทวนกรอบการบริิหารจััดการเพื่่�อการรัับมืือในกรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�ไม่่คาดคิิดอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะสามารถกู้้�คืืนกระบวนการสำคััญ (Critical Business Process) ให้้สามารถกลัับมาดำเนิินการได้้อย่่างเป็็นปกติิ
ตามระดัับการให้้บริิการที่่�กำหนดไว้้ เพื่่�อช่่วยลดระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� ต่่อหน่่วยงานและองค์์กรได้้ โดยบริิษัทั ให้้ความสำคััญสููงสุุด
กัับกิิจกรรมการให้้บริิการลููกค้้า ไปจนถึึงหน่่วยงานสนัับสนุุนและผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องตลอดกระบวนการทำงานตามมาตรฐานคุุณภาพ ISO/IEC 27001:2013
เรื่่�องการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ และมาตรฐานคุุณภาพ ISO 22301:2012 (UKAS) การรัับรองระบบมาตรฐานการบริิหารความต่่อ
เนื่่�องทางธุุรกิิจ
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2.1.3 การปลูกฝังวัฒนธรรมการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงความเสี่ยง
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการสร้้างวััฒนธรรมขององค์์กรที่่�มีีความสำคััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกระดัับร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กร โดยบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงในการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำนึึง
ถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture) ทั่่�วทั้้�งองค์์กร และกำกัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามวััฒนธรรมองค์์กร โดยบริิษััทกำหนดให้้การวางแผนบริิหารความเสี่่�ยง
การกำหนดมาตรการในการบริิหารจััดการเพื่่�อลดหรืือป้้องกัันความเสี่่�ยงควบคู่่�ไปกัับการจััดทำแผนธุุรกิิจของหน่่วยงาน ตลอดจนได้้สร้้างช่่องทาง
สำหรัับการรายงานความเสี่่�ยงและดำเนิินโครงการรณรงค์์การตระหนัักรู้้� พััฒนาและอบรมบุุคลากรของบริิษััททุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีความ
รู้้�ความเข้้าใจ ความระมััดระวัังและตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นและมีีผลกระทบต่่อทุุกหน่่วยงานในองค์์กร รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุก
ภาคส่่วน

2.1.4 การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัล
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบในการดำเนิินธุุรกิิจและกระบวนการดำเนิินงานขององค์์กรสู่่�ยุุค Digital Disruption นอกจากการนำนวััตกรรมดิิจิิทััลมา
ใช้้ในการกำหนดแผนกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจแล้้ว บริิษัทั ได้้ให้้ความสำคััญกัับพฤติิกรรมของพนัักงานที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�การ
เป็็นองค์์กรยุุคดิิจิิทััล ซึ่่�งการผลัักดัันองค์์กรไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลไม่่เพีียงแต่่เป็็นการลงทุุนในอุุปกรณ์์ หรืือเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย แต่่การปลููกฝัังวััฒนธรรมด้้าน
ดิิจิทัิ ลั (Digital Culture) เป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�จะช่่วยให้้การดำเนิินธุุรกิิจไปสู่่�ยุุคดิจิิ ทัิ ลั ได้้ บริิษัทั จึึงกำหนดกลยุุทธ์์และแผนดำเนิินธุุรกิิจด้้านดิิจิทัิ ลที่่
ั ชั� ดั เจน
และเหมาะสม โดยคณะกรรมการจััดการได้้อนุุมััติิการจััดตั้้�ง BLA Synergy Team (BLAST) ซึ่่�งประกอบด้้วยพนัักงานที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่จากหลาก
หลายหน่่วยงาน ทีีม BLAST จะร่่วมกัันวิิเคราะห์์ และริิเริ่่�มโครงการที่่�จะสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ก่่อให้้เกิิดพลัังความคิิด และผลกระทบเชิิงบวกใน
บริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีการนำแนวทางการทำงานเป็็นทีีม (Agile) มาปรัับปรุุงกระบวนการทำงานให้้มีีความรวดเร็็ว (Speed) เพื่่�อตอบสนอง
นวััตกรรมใหม่่ (Innovation) และความต้้องการของลููกค้้า (Customer Centric) เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจควบคู่่�กัับพััฒนากระบวนการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้ปรัับกระบวนการภายในโดยการนำแพลตฟอร์์มมาใช้้ในการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ในองค์์กร อาทิิเช่่น
การอบรมผ่่านระบบ E-Learning และ การประชุุมออนไลน์์ เป็็นต้้น เพื่่�อความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้้ทรััพยากรสารสนเทศ บริิษััทได้้จััดให้้มีีการ
อบรมส่่งเสริิมการตระหนัักรู้้�ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศและภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์กับั บุุคลากรในองค์์กรอย่่างเป็็นประจำควบคู่่�ไปกัับการดำเนิิน
งานด้้านดิิจิิทััล

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
บริิษััทให้้ความสำคััญของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร โดยจััดให้้มีีการบริิหารจััดการและการควบคุุมภายในของกิิจกรรม หรืือกระบวนการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อลดทั้้�งโอกาสที่่�จะทำให้้เกิิดความเสีียหาย และเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�บริิษััทยอมรัับได้้หรืือบริิษััทได้้รัับผลกระ
ทบน้้อยที่่�สุุด โดยแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงบริิษััทได้้ประเมิินความเสี่่�ยงทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก ประจำปีี 2564 ดัังนี้้�

2.2.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 การส่่งออกและจำนวนนัักท่่องเที่่�ยวยัังเป็็นปััจจััยขับั เคลื่่�อนเศรษฐกิิจประเทศ ด้้านการใช้้จ่า่ ยในประเทศของภาคเอกชน
ทั้้�งการบริิโภคและการลงทุุน รวมถึึงการใช้้จ่า่ ยของภาครััฐก็็ยังั มีีบทบาทสำคััญในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ด้้านเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไป
ปรัับเพิ่่�มขึ้้น� ตามราคาต้้นทุุนสิินค้้าที่่�ได้้รับั ผลกระทบ ขณะที่่�ราคาในหมวดพลัังงานอยู่่�ในระดัับสููงตามราคาน้้ำมัันในตลาดโลก ขณะที่่�รายได้้ประชาชน
ลดลง โดยดััชนีีชี้้�วััดเศรษฐกิิจดัังกล่่าวได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�มีีตลอดทั้้�งปีีนั้้�น ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ได้้จัดั ทำแผนธุุรกิิจที่่�ได้้จำลองสถานการณ์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� เพื่่�อการจััดการความเสี่่�ยงของบริิษัทั ให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย
และวััตถุุประสงค์์หลัักขององค์์กร ตลอดจนให้้เป็็นไปตามกฎหมายและสอดคล้้องตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็็นหลัักการ

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
จากสภาวะแวดล้้อมการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันการแข่่งขัันจากการนำเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ มาใช้้เพื่่�องานการบริิการลููกค้้าให้้สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุก
ที่่�ทุุกเวลา ไม่่ใช่่เพีียงเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�จะตอบสนองความต้้องการ หรืือ อำนวยความสะดวกเพีียงอย่่างเดีียว การสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีในการใช้้บริิการ
ก็็เป็็นอีีกปััจจััยที่่�บริิษััทให้้ความสำคััญ ทั้้�งด้้านงานบริิการเพื่่�อการเสนอขายและบริิการหลัังการขาย หรืือ การบริิการกรมธรรม์์ บริิษััทตระหนัักถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงในปััจจััยดังั กล่่าวและให้้ความสำคััญอย่่างต่่อเนื่่�องโดยได้้จัดั ทำแผนธุุรกิิจที่่�กำหนดทิิศทางของแผนธุุรกิิจให้้มีีการปรัับปรุุงและทบทวน
การนำเทคโนโลยีีสารสนเทศและดิิจิทัิ ลั ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร รวมถึึงกำหนดมาตรการและแผนบริิหารความเสี่่�ยงรองรัับไว้้ล่ว่ งหน้้า
ตามสถานการณ์์ ให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจได้้ ทั้้�งการพััฒนาระบบงาน กระบวนการให้้บริิการด้้านต่่าง ๆ รวมถึึง
การบริิหารช่่องทางการขาย การพััฒนาแบบประกัันใหม่่ ๆ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันของบริิษััท
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2.2.3 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย มีีปััจจััยเสี่่�ยงในหลายด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องและอาจส่่งผลกระทบต่่อความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยของบริิษััท ได้้แก่่
2.2.3.1 ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�อััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย อััตราการขาดอายุุ การเวนคืืน
กรมธรรม์์ หรืืออััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเบี่่�ยงเบนไปจากข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการกำหนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััย การพิิจารณารัับประกััน
ภััย รวมถึึงการคำนวณเงิินสำรองประกัันภััย โดยอาจจะทำให้้เกิิดผลกระทบทางลบกัับผลการดำเนิินงานของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงดำเนิินการให้้มีี
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยอย่่างเหมาะสม ตั้้�งแต่่การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย โดยมีีคณะทำงานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ใน
การสร้้างแนวคิิดและพััฒนาสิินค้้าให้้เป็็นไปตามความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย กำหนดอััตราเบี้้�ยประกัันที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ในการดำเนิินงานภายใต้้กรอบนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั รวมถึึงการตั้้�งเงิินสำรองประกัันภััยและเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เพีียงพอและสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำหนดอีีกด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทสามารถรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
2.2.3.2 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่่ำยาวนาน เป็็นความเสี่่�ยงจากภาวะอััตราดอกเบี้้�ยลดลงและอยู่่�ในระดัับต่่ำกระทบต่่อ
ความสามารถในการทำกำไร และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ซึ่่�งอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นหนึ่่�งในสมมติิฐานหลัักของการกำหนดอััตราเบี้้�ยประกััน
ชีีวิิต การประเมิินมููลค่า่ หนี้้สิ� นิ เงิินสำรองของสััญญาประกัันภััย และประเมิินเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงจากภาวะอััตราดอกเบี้้ย� อยู่่�
ในระดัับต่่ำเป็็นเวลานานจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาประกัันภััย การรัักษาระดัับผลกำไร การ
ดำรงเงิินกองทุุน รวมถึึงการบริิหารจััดการความสอดคล้้องของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงโดยจััดตั้้�งคณะทำงานบริิหารเงิินกองทุุนเพื่่�อติิดตาม ประเมิิน และรายงานปััจจััยเสี่่�ยงและดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (KRI :
Key Risk Indicators) อย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงการทบทวนและปรัับแผนการลงทุุนตามสถานการณ์์ ได้้แก่่ การบริิหาร Asset Allocation การบริิหาร
Duration Gap ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาระดัับผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ อีีกทั้้�งยัังมีีการทบทวนการกำหนดราคาของ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมกัับต้้นทุุนของบริิษััทในปััจจุุบัันอย่่างสม่่ำเสมอ ทั้้�งนี้้� ยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยงและการติิดตามด้้วยระบบ
สััญญาณเตืือนภััยล่่วงหน้้า (Early Warning System) การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว (Sensitivity Test) และการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Test)
ของปััจจััยเสี่่�ยงหลััก
2.2.3.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษัทั อาจได้้รับั ความเสีียหายอัันสืืบเนื่่�องมาจากการที่่�บริิษัทั ไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์
เป็็นเงิินสด และ/หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอตามความต้้องการและทัันต่่อเวลาที่่�จะต้้องนำไปชำระภาระผููกพัันได้้เมื่่�อครบกำหนด รวม
ถึึงการดำเนิินกิิจกรรมทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับของเงิินสด
และรายการเทีียบเท่่าเงิินสดให้้เพีียงพอต่่อการดำเนิินงานของบริิษััท และได้้จััดทำแผนกระแสเงิินสด Cash Flow Management และแผนบริิหาร
เงิินทุุน รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio) ในการควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการบริิหาร
สภาพคล่่องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2.2.3.4 ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััย เป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการประเมิินความเสี่่�ยงไม่่เหมาะสมในการพิิจารณารัับ
ประกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยงโดยกำหนดแนวทางในการพิิจารณารัับประกัันภััยทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ และปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพที่่�เป็็นมาตรฐานตามแบบประกัันภััย ได้้แก่่ อายุุ ซึ่่ง� มีีปััจจััยเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้น� ในส่่วนของอายุุเฉลี่่�ยของประชากรที่่�ยืนื ยาวขึ้้น� การพิิจารณาตามเพศ
อาชีีพ เพื่่�อเป็็นปััจจััยประกอบการพิิจารณารัับประกัันภััย รวมถึึง การพิิจารณาส่่งประกัันภััยต่่อไปยัังผู้้�รัับประกัันภััยต่่อที่่�มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการรัับภาระการจ่่ายค่่าสิินไหมที่่�ไม่่คาดคิิดและมีีมููลค่่าสููง และเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับประกัันภััยของบริิษััท

2.2.4 ความเสี่ยงทางการเงิน
2.2.4.1 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยผัันผวน หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�รายได้้ดอกเบี้้�ยจากการลงทุุนและมููลค่่าของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
จะเปลี่่�ยนแปลงไป เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำคััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝาก
สถาบัันการเงิิน เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์และเงิินให้้กู้้�ทั้้ง� นี้้บ� ริิษัทั มีีการบริิหารความเสี่่�ยงโดยคำนึึงถึึงความเสี่่�ยงจากการลงทุุนควบคู่่�กัับความเหมาะสม
ของผลตอบแทนจากการลงทุุนนั้้�น
2.2.4.2 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาของสิินทรััพย์์ลงทุุนและอััตรา
แลกเปลี่่�ยน เป็็นต้้น ซึ่่ง� เป็็นความเสี่่�ยงที่่�กระทบต่่อรายได้้จากการลงทุุนและเงิินกองทุุนของบริิษัทั โดยบริิษัทั ได้้บริิหารจััดการให้้มูลค่
ู า่ ความเสี่่�ยงนั้้�น
อยู่่�ในระดัับไม่่เกิินเงิินกองทุุนรองรัับความเสี่่�ยงที่่�จัดส
ั รรไว้้ตามแผนธุุรกิิจ โดยบริิษัทั มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของตลาดอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
และเมื่่�อรวมกัับความเสี่่�ยงประเภทอื่่�นแล้้ว บริิษััทยัังมีีฐานะเงิินกองทุุนที่่�เข้้มแข็็งและสููงกว่่าที่่�กฎหมายกำหนด
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

2.2.4.3 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ เป็็นความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำคััญอัันเกี่่�ยว
เนื่่�องกัับการลงทุุนในพัันธบััตรและหน่่วยลงทุุนที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ได้้ทำสััญญาแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศและสััญญาซื้้อ� ขาย
เงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยง
2.2.4.4 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์ เป็็นความเสี่่ย� งจากความไม่่แน่่นอนของผลตอบแทนที่่�ผู้้�ลงทุุนจะได้้รับั จากการถืือครอง
หลัักทรััพย์์หรืือหุ้้�นของบริิษััท ได้้แก่่
- ราคาหุ้้�นของบริิษัทที่่
ั อ� าจจะเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้น้� หรืือลดลงอย่่างผัันผวน ซึ่่ง� ขึ้้น� อยู่่�กัับหลายปััจจััยโดยบางปััจจััยบริิษัทั ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงกฎข้้อบัังคัับ หรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ของหน่่วยงานกำกัับดููแลธุุรกิิจ การเกิิดภาวะวิิกฤต
เช่่น การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 วิิกฤตทางการเงิิน เป็็นต้้น ปััจจััยดัังกล่่าวอาจทำให้้ราคาหุ้้�นลดลงต่่ำกว่่าราคาที่่�ผู้้�ลงทุุน
ซื้้อ� และ/หรืือ สููงกว่่าราคาหุ้้�นที่่�ผู้้�ลงทุุนขาย ทำให้้ผู้้�ลงทุุนอาจจะมีีความเสี่่�ยงจากความไม่่แน่่นอนของผลตอบแทนที่่�ผู้้�ลงทุุนจะได้้รับั ไม่่
เป็็นไปตามที่่�คาดหวััง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อไม่่ให้้กระทบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทได้้ให้้ข้้อมููลผลประกอบการ สาระสำคััญและลัักษณะที่่�เป็็นลัักษณะ
เฉพาะของการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิตแก่่ผู้้�ลงทุุนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
-	ความเสี่่�ยงจากการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่เป็็นไปตามที่่�ผู้้�ลงทุุนคาดหวััง ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ผลการดำเนิินงาน หลััก
เกณฑ์์และนโยบายของหน่่วยงานกำกัับดููแลธุุรกิิจ เป็็นต้้น ซึ่่�งหากปััจจััยดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผล
ประจำปีี และ/หรืือเงิินปัันผลระหว่่างกาล บริิษัทั อาจจะมีีความเสี่่�ยงในการดำรงเงิินกองทุุนหากจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราปกติิ เป็็นเหตุุให้้
บริิษััทอาจไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล หรืือ จ่่ายเงิินปัันผลได้้ในอััตราที่่�ต่่ำกว่่านโยบายที่่�บริิษััทกำหนดที่่�ไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 25
ของกำไรสุุทธิิ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุนของผู้้�ถือื หลัักทรััพย์์ โดยมีีการดำเนิินธุุรกิิจและการกำหนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการ
เงิินและด้้านอื่่�น ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงมีีการติิดตาม สภาวะเศรษฐกิิจ กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ นโยบายของหน่่วยงานกำกัับและหน่่วยงานอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถเตรีียมการ ปรัับตััว และ/หรืือเปลี่่�ยนแปลง ได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อสถานการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าบริิษััทจะมีีฐานะการเงิินที่่�แข็็งแกร่่งและมั่่�นคง และสามารถทำให้้ผู้้�ลงทุุนมีีโอกาสได้้รัับผลตอบแทน/ระดัับเงิินปัันผลที่่�ดีีและสม่่ำเสมอ

2.2.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
จากการเกิิดขึ้้น� ของนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั ที่่�นำมาสู่่� Digital Disruption ส่่งผลกระทบทุุกภาคส่่วนในวงกว้้าง รวมถึึงธุุรกิิจประกัันชีีวิิตเป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจ
ที่่�มีีส่่วนที่่�ได้้รัับผลกระทบ และต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงและการปรัับตััว โดยการนำแพลตฟอร์์มมาใช้้ในการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิเช่่น การให้้
บริิการและให้้คำปรึึกษาแก่่ลููกค้้า การบริิการกรมธรรม์์แก่่ลููกค้้าและคู่่�ค้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นตััวแทน นายหน้้า และโรงพยาบาลคู่่�สััญญา เป็็นต้้น ผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์บนแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย รวมถึึง การพััฒนาแอปพลิิเคชัันที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการทำธุุรกรรมระหว่่าง
กััน เพื่่�อให้้ประสบการณ์์ในการเข้้าใช้้บริิการของลููกค้้าเกิิดประสิิทธิิภาพและมีีความพึึงพอใจสููงสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีความตระหนัักรู้้�ด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยในการใช้้ทรััพยากรสารสนเทศ และการรัับมืือภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ เพื่่�อให้้บริิษััทปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำกัับ
ดููแลธุุรกิิจ และพระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 บริิษััทได้้กำหนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดััง
กล่่าว มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยบทบาทหน้้าที่่�หลัักคืือจััดทำกรอบนโยบาย แผนการ
บริิหารจััดการ แนวปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการ ติิดตามและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่่ำเสมอ นอกจากนี้้�เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�
บริิษัทั ยัังคงได้้รับั รองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่่อ� งการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security Management
System (ISMS)) อีีกด้้วย

2.2.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำ�กับดูแลธุรกิจ
ปีีที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั มีีการติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ รวมทั้้�งการกำกัับดููแลจากหน่่วยงานภาครััฐ โดยบริิษัทั มีีการเตรีียมการ
และปรัับกระบวนการภายในเพื่่�อพร้้อมรัับการบัังคัับใช้้กฎหมายใหม่่ ๆ ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่าน
มา บริิษััทได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมทั้้�งด้้านระบบงาน บุุคลากร และกระบวนการทำงานเพื่่�อให้้บริิษััทมีีการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้เป็็นไปตาม
การบัังคัับใช้้ของกฎหมาย รวมถึึง พระราชบััญญััติกิ ารรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ พ.ศ.2562 ที่่�มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่่�อ
จััดทำกรอบนโยบาย แผนบริิหารจััดการ การควบคุุมติิดตามและการรายงานผล ในส่่วนของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน
ได้้แก่่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน IFRS เป็็นต้้น ที่่�มีีการศึึกษาผลกระทบเตรีียมความพร้้อมเรื่่อ� งระบบและแบบจำลองให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ที่่�จะบัังคัับใช้้ในอนาคต
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
กว่่า 70 ปีี ที่่�บริิษััทได้้มุ่่�งมั่่�นสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนมาโดยตลอด จนถึึงวัันนี้้�ที่่�เป็็นยุุคสมััยแห่่งความเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ว (Disruptive Era) บริิษัทั ยัังคงเดิินหน้้าปรัับตััวเตรีียมพร้้อมอยู่่�เสมอ เพราะเราเชื่่�อว่่าความมั่่�นคงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้อ้ งสร้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ลูกู ค้้า
ทุุกคนมั่่�นใจได้้ว่่าเราจะมุ่่�งไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยกััน
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนรากฐานที่่�มั่่�นคงทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม การสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านการ
วางแผนทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�ม การนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถสร้้างความมั่่�นคงให้้ครอบครััว ตลอดจนการส่่งเสริิมการเข้้า
ถึึงบริิการทางการเงิินผ่่านดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม ซึ่่ง� จะมีีส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้สังั คมไทยเข้้าสู่่�สัังคมไร้้เงิินสดตามนโยบายของรััฐบาลและกระแสการงดใช้้
เงิินสดเนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด-19

ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
จากพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอัันเนื่่�องจากปััจจััยด้้านประชากรศาสตร์์ ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
บริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาด้้านผลิิตภััณฑ์์และด้้านบริิการรวมถึึงแพลตฟอร์์มเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับลููกค้้า รวมถึึงตััวแทนประกัันชีีวิิต ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และ
พัันธมิิตรทางการค้้า เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์และความสััมพัันธ์์แบบบููรณาการ และเพื่่�อการต่่อยอดที่่�จะนำไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดของทุุกภาคส่่วนใน
สัังคม ตั้้�งแต่่ปีี 2562 บริิษััทได้้ประกาศการเป็็นองค์์กรแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง (Change Organization) เพื่่�ออนาคตที่่�ยั่่�งยืืน ภายใต้้โครงการยกระดัับ
คุุณภาพและมาตรฐานการบริิการ ที่่�มีีเป้้าหมายสููงสุุดในการเป็็นผู้้�นำด้้านการสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนชาวไทย และไปสู่่�การมีีส่่วน
ช่่วยสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่ระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นว่่ายุุทธศาสตร์์ดังั กล่่าวจะเสริิมสร้้างกระบวนการดำเนิินงานและวััฒนธรรมองค์์กรใหม่่ที่่พ� นัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิินปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และให้้บริิการอย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพอย่่างมืืออาชีพี ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้น� ด้้วยการนำเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ มาใช้้สนับั สนุุน
งาน สร้้างการเติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของบริษัท
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี สภาวะการแข่่งขััน และสภาพแวดล้้อมภายนอกอื่่�น ๆ ทำให้้บริิษััทต้้องพััฒนา
ปรัับปรุุงโครงสร้้างและรููปแบบการทำงานภายในองค์์กรอย่่างสม่่ำเสมอ โดยมีีกรอบระยะเวลาดำเนิินงาน 3 ปีี (2565 - 2568) มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุง
รากฐานขององค์์กร ควบคู่่�กัับการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการขยายช่่องทางจััดจำหน่่าย และความหลากหลายของสิินค้้าและบริิการ
และปรัับปรุุงกระบวนการทำงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

การพัฒนารากฐานองคกร

การเพ��มผลิตภัณฑและชองทางขาย

การกาวสูยุคดิจ�ทัล

การพัฒนารากฐานองคกรเพ�่อเพ��ม
ข�ดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืนในระยะยาว

การเพ��มผลิตภัณฑและชองทางขายขาย
การเพ��มผลิตภัณฑและชองทางขายโดยมี
เปาประสงคหลัก ดังนี้

การกาวสูยุคดิจ�ทัลการปรับตัว
เขาสูยุคดิจ�ทัลโดยมีเปา
ประสงคหลัก ดังนี้

• บร�การที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
• แผนระยะยาวในการสรางแพลตฟอรมดิจ�ทัล
และกระบวนการอัตโนมัติ
• การกำกับดูแลและบร�หารความเสี่ยงที่ดี
• คุณภาพและทัศนคติของบุคคลากร
• โครงสรางและการจัดการที่คลองตัว
• การมีสวนรวมในการสงเสร�มสังคม

• สรางความสมดุลเพ�่อการเติบโตระยะยาว
• เพ��มโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑประกันชีว�ต
ที่ตอบสนองความตองการในการวางแผน
การเง�นของประชาชนทุกกลุม

• อำนวยความสะดวกในการใหบร�การ
• ลดตนทุนการใหบร�การ
• ลดการใชทรัพยากรกระดาษ
• ขยายฐานลูกคาผานชองทางใหม
• สรางความผูกพันกับองคกร
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริิษััทมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�สามารถส่่งผ่่านประสบการณ์์ และสร้้างความรู้้�สึึกดีี ๆ ผ่่านการพััฒนาบริิการที่่�ครอบคลุุมทุุก
ด้้านสำหรัับลููกค้้าทุุกคน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ด้้วยการดำเนิินธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้น้ น้้ำจนถึึงปลายน้้ำ ที่่�ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบและบทบาท
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากสิินค้้าและบริิการเพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เริ่่ม� ด้้วยการทราบและเข้้าใจถึึงสถานะและความต้้องการ
ของลููกค้้า รวมถึึงให้้ความสำคััญกัับแนวโน้้มในอนาคต เพื่่�อนำมาออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� หมาะสมกัับความต้้องการและฐานะทางการเงิิน
ของลููกค้้าและพััฒนาการให้้บริิการผ่่านแพลตฟอร์์ม และแอปพลิิเคชัันด้้วยการนำนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั มาใช้้ที่่จ� ะเป็็นเครื่่�องมืือในการนำเสนอผลิิตภััณฑ์์
และการให้้บริิการ นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการขยายเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตและบริิการด้้านอื่่�น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้
ในการบริิการหลัังการขาย อีีกทั้้�งสร้้างผลตอบแทนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ตามสััญญาที่่�ให้้ไว้้ผ่่านการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�มั่่�นคงยั่่�งยืืน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มมีีความสำคััญต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทและมีีส่่วนสำคััญที่่�จะทำให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทได้้มีีการ
วิิเคราะห์์และประเมิินผลกระทบในกระบวนการดำเนิินธุุรกิิจ ตลอดจนห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ที่่�สะท้้อนทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม และมิิติิสิ่่�ง
แวดล้้อม เพื่่�อสามารถระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อบ่่งชี้้� ตลอดทั้้�งประเมิินความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร เพื่่�อทราบถึึงความคาดหวัังและคััดกรองประเด็็นที่่�มีีนัยส
ั ำคััญให้้ครอบคลุุมในทุุก ๆ ด้้าน เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงและลดผลกระทบที่่�อาจทำให้้
ธุุรกิิจหยุุดชะงััก เพราะในแต่่ละกระบวนการมีีความสำคััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�แตกต่่างกััน

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
1. ลููกค้้า

ข้้อบ่่งชี้้�

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

• ผู้้�ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์และใช้้บริิการ • ผลิิตภััณฑ์์มีีความหลากหลาย • ส่่งเสริิมความมั่่�นคงทางการเงิินด้้วยการ
ทำประกัั น ชีีวิิ ต และประกัั น สุุ ข ภาพ
ตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้าได้้ทุกุ กลุ่่�ม
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ต่่อคนไทย เพิ่่�ม
ทุุกช่่วงอายุุ อาชีีพ และฐานะ
เติิมจากประกัันพื้้�นฐานที่่�รััฐจััดหาให้้
ทางการเงิิน
• ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการของ • ผลตอบแทนในการลงทุุนเป็็นไปตาม
คาดการณ์์ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
บริิษััทได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา สะดวก
และรวดเร็็ว
• มีีบริิการดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม ที่่�สะดวกกัับ
ผู้้�ใช้้งาน และดึึงดููดเพื่่�อให้้ลููกค้้าเข้้าถึึง
• การเสนอคุุณภาพการให้้บริิการ
บริิ ก ารของบริิ ษัั ท ได้้ ทุุ ก ที่่� ทุุ ก เวลา
ที่่�ตรงกัับความคาดหวััง ความ
สะดวก และรวดเร็็ว
ต้้องการของลููกค้้า ด้้วยความ
สามารถในการให้้บริิการและ
ตอบสนองความต้้ อ งการของ • การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต และ
การวางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้าน
ลููกค้้าทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลััง
การนำเสนอผลิิตภััณฑ์์
• การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร
และแผนการนำเสนอการให้้บริิการโดย
• ความปลอดภััยและการรัักษา
มีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล และการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ
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ข้้อบ่่งชี้้�

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

2. พนัักงาน

• ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ การจ้้ า งงานจาก • พนัั ก งานมีีความสุุ ข ในการ • ทำให้้พนัักงานมีีรายได้้ที่่�มั่่�นคงเพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของ
บริิษััททั้้�งโดยตรงและอ้้อม
ทำงาน มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และ
พนัักงานและครอบครััว ทำให้้พนัักงาน
มีีความผููกพัันกัับบริิษััท
เกิิดความผููกพัันต่่อองค์์กรและบอกต่่อ
• พนัั ก งานมีีอุุ ป กรณ์์ ที่่� พ ร้้ อ ม
ผู้้�อื่่�น
และเพีียงพอในการทำงาน
Anytime & Anywhere ส่่งผล • เพิ่่�มความรู้้�และพััฒนาทัักษะให้้มีีความ
พร้้อมในการให้้บริิการอย่่างมืืออาชีีพ
ให้้การทำงานมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อสร้้างความประทัับใจให้้กัับลููกค้้า
• รัับฟัังความคิิดเห็็นและความ
และตััวแทนอย่่างยั่่�งยืืน
ต้้องการของพนัักงาน
• พนัักงานมีีอุุปกรณ์์คุณ
ุ ภาพที่่�พร้้อมและ
• โอกาสในการพััฒนาทัักษะและ
เพีียงพอในการทำงาน Anytime &
ศัักยภาพของพนัักงานในองค์์กร
Anywhere
• สภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่� • สนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการ
มีีความปลอดภััย
คิิ ด และออกแบบการทำงาน โดยนำ
นวััตกรรมมาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการ
• ความมั่่�นคง และความก้้าวหน้้า
ทำงานได้้
ดีียิ่่�งขึ้้�น
ในอาชีีพ
• สวัั สดิิ ก ารและผลตอบแทนที่่� • รัับฟัังความต้้องการของพนัักงาน
เหมาะสมและยุุติิธรรม
• จััดและดููแลสถานประกอบกิิจการให้้มีี
ความปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ

3. พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

• มีีความรู้้�และทัักษะในการเสนอ • การจัั ด อบรมเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นา
ทัักษะและศัักยภาพ
ขายสิินค้้าและบริิการเพิ่่�มมาก
• ผู้้�ที่่� ส่่ ง มอบบริิ ก ารโดยที่่� ไ ม่่
ขึ้้�น
• การให้้ความรู้้�ด้า้ นการวางแผนทางการ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการหลััก
เงิินอย่่างรอบด้้าน
• มีีความมั่่�นคงทางฐานะทางการ
• ผู้้�นำเสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละ
เงิินและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
• มีีบริิการดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มที่่�สะดวกกัับ
บริิการ ได้้แก่่ ตััวแทนประกััน
ผู้้�ใช้้งาน และดึึงดููดเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ชีีวิิ ต ที่่� ป รึึ ก ษาทางการเงิิ น • ผลิิตภััณฑ์์มีีความหลากหลาย
ทำงานของคู่่�ค้้า
ตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้าได้้ทุกุ กลุ่่�ม
และพัันธมิิตรทางการขาย
ทุุกช่่วงอายุุ อาชีีพ และฐานะ
• ทบทวนและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ทางการเงิิน
ระหว่่างกัันเพื่่�อริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์โครงการ
ที่่�สร้้างคุุณค่่า
• โอกาสในการพััฒนาทัักษะและ
ศัักยภาพ
• ผู้้�ที่่�หาลููกค้้ามาให้้บริิษััท

• การสนัั บ สนุุ น การดำเนิิ น งาน
ด้้านต่่าง ๆ
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4. หน่่วยงานกำกัับ
ภาครััฐ

ข้้อบ่่งชี้้�

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

• ผู้้�ที่่ดู� แู ลกำกัับทางการดำเนิิน • การดำเนิินธุุรกิิจและกิิจกรรม • การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
งานของบริิษัทั ทั้้�งการปฏิิบัติั ิ
ต่่าง ๆ เป็็นไปตามกฎระเบีียบ
การ การเงิิน เอื้้�อประโยชน์์
และกฎหมายเพื่่�อให้้สอดคล้้อง • การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
ทางธุุรกิิจ
กัั บ แนวทางการกำกัั บ ดูู แ ล • การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
กิิจการที่่�ดีี
• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล และการ
• การมีีส่่ ว นร่่ ว มที่่� ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ
และสนัับสนุุนการดำเนิินงาน
ของภาคธุุ ร กิิ จ ประกัั น ชีีวิิ ต ให้้ • มีีส่่วนร่่วมกัับมาตรการและกิิจกรรม
ของภาครััฐตามความเหมาะสม
เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�เสริิมสร้้าง
ความแข็็ ง แกร่่ ง ของระบบ
เศรษฐกิิจของสัังคม
• การป้้องกัันการทุุจริิต

5. ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน

• ผู้้�ลงทุุ น และผู้้�ถืื อ หุ้้�นของ • ธุุรกิิจมีีการเติิบโตอย่่างมั่่�นคง •
บริิษััท
และยั่่�งยืืน
•
• ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
และเป็็นธรรม

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เชิิญผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมเสนอวาระการจััดการ
ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำปีี และร่่วม
แสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุม

• การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล และการ • มีีการสื่่�อสารที่่�ชััดเจนและต่่อเนื่่�องกัับผู้้�
ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
รายงานที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทััน
ภายในบริิษััท หรืือเมื่่�อมีีผลกระทบจาก
เวลา และโปร่่งใส
ภายนอกที่่� จ ะมีีผลกระทบต่่ อ บริิ ษัั ท
• การสื่่�อสารกัับผู้้�ถือื หุ้้�น นัักลงทุุน
อย่่างมีีสาระสำคััญ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6. คู่่�แข่่ง

• การมีีส่่ ว นร่่ ว มที่่� ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม • การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และสนัับสนุุนการดำเนิินงาน
ของภาคธุุรกิิจประกัันชีีวิิตด้้วย • การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
• สิินค้้าและบริิการที่่�ทดแทน
กัันให้้เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�เสริิม • การเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น หนึ่่� ง ในสมาชิิ ก ของ
กัันได้้
สร้้างความแข็็งแกร่่งของระบบ
สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
เศรษฐกิิจของสัังคม
• ผู้้�ดำเนิินธุุรกิิจใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกััน

• ส่่งเสริิมการทำประกัันชีีวิิตและ
สุุ ข ภาพเพื่่� อ ขยายฐานการ
ประกัันภััยให้้เข้้าถึึงประชาชน
มากขึ้้�น
7. สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม • ผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการ • ส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�ทางด้้าน • ส่่ ง เสริิ ม การให้้ ค วามรู้้�ทางด้้ า นการ
วางแผนการเงิิน
ดำเนิินงานของบริิษััท
การวางแผนการเงิิน
• เพิ่่� ม โอกาสการเข้้ า ถึึ ง ประกัั น • เพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงประกัันชีีวิิตอย่่าง
ทั่่�วถึึง
ชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
• การให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น และส่่ ง • การให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมความ
รู้้�ด้้านสุุขภาพ
เสริิมความรู้้�ด้้านสุุขภาพ
• การคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อการ • การคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อการดำเนิิน
ธุุรกิิจที่่�มีีต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
ดำเนิินธุุรกิิจที่่�มีีต่่อชุุมชนและสิ่่�ง
แวดล้้อม
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3.2.3 การประเมินประเด็นความยั่งยืน
บริิษััทได้้จััดทำรายงานโดยพิิจารณาจากปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เพื่่�อประเมิินประเด็็นความ
ยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ โดยมีีกระบวนการและขั้้�นตอนที่่�ตั้้�งมั่่�นบนหลัักการสำคััญ 10 ประการ ประกอบด้้วย การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder
Inclusiveness) การพิิจารณาบริิบทแห่่งความยั่่�งยืืน (Sustainability context) การประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ (Materiality) ความครบถ้้วน
สมบููรณ์์ของข้้อมููล (Completeness) ความถููกต้้องของข้้อมููลที่่�เปิิดเผย (Accuracy) ความสมดุุลของผลการดำเนิินงานทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ
(Balance) ความชััดเจนของข้้อมููลและความเข้้าใจง่่ายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม (Clarity) การมีีข้้อมููลที่่ส� ามารถเปรีียบเทีียบได้้เพื่่�อแสดงถึึงแนวโน้้ม
ของการดำเนิินการงานที่่�ผ่่านมา (Comparability) ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลและเนื้้�อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Timeliness) โดยมีีกระบวนการและขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ ดัังนี้้�

การระบุุประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
บริิษัทั ได้้ทบทวนประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คัญ
ั
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยภายใน อาทิิ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ เป้้า
หมายของบริิษััท ปััจจััยภายนอก อาทิิ แนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงของโลก และทิิศทางของอุุตสาหกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ควรให้้
ความสนใจ ตลอดจนแนวโน้้มการพััฒนาด้้านความ
ยั่่�งยืืนของภาคธุุรกิิจประกัันชีีวิิตในภููมิิภาค

การตรวจสอบความถููกต้้อง
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบความครบถ้้วนและ
ความถูู ก ต้้ อ งของการจัั ด ลำำ�ดัั บ ประเด็็ น ด้้ า นความ
ยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ และหาความสอดคล้้องกัับแนวทางตััว
ชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�ง
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการจััดการเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ

01
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03
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การจััดลำ�ดั
ำ ับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�
สำำ�คัญ
ั
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทและตััวแทนหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ร่่วมระดมความคิิดเห็็นเพื่่อ� จััดระดัับความสำำ�คัญ
ั
ของประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�น
และระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ 2 ด้้าน ได้้แก่่
ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และผลกระทบต่่อ
บริิษััท บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียภายนอกจากช่่องรัับข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ
เพื่่อ� ให้้เข้้าใจความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอก
ถึึงประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ โดยบริิษััทจะนำำ�
ข้้อคิิดเห็็นที่่�ได้้มาปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทเพื่่�อความยั่่�งยืืนต่่อไป

การทบทวนและการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารทบทวนกระบวนการจััดทำำ�และ
เปิิดเผยข้้อมููลในรายงานความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
น้้อมรัับคำำ�เสนอแนะจากทุุกภาคส่่วนที่่�ได้้รัับเพื่่�อนำำ�ไป
ปรัับปรุุงเนื้้�อหาและรููปแบบการเปิิดเผยผลการดำำ�เนิิน
งานด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทในรายงานฉบัับต่่อไป
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3.2.4 กรอบความยั่งยืน
การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์และสัังคมอย่่างสร้้างสรรค์์
และรัับผิิดชอบ

การเป็็นผู้้�สร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน
แก่่ลููกค้้าอย่่างรัับผิิดชอบ

• การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน

• การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษา
บุุคลากรขององค์์กร

• การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็น
ศููนย์์กลาง

• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการ
เงิินและธุุรกิิจประกัันชีีวิิต

• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล

• การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต
อย่่างทั่่�วถึึง

• การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทาง
ต่่าง ๆ การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการ
บริิหารความเสี่่�ยงความปลอดภััยของข้้อมููล
และระบบปฏิิบััติิการดิิจิิทััล

การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• การสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อม

• การสนัับสนุุนเยาวชนและสัังคม
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน

• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• การยกระดัับพฤติิกรรมทางการตลาดของ
ธุุรกิิจประกัันภััย

3.2.5 การจัดลำ�ดับความสำ�คัญประเด็นด้านความยั่งยืน
ผู้้�ถืือหุ้้�น 
นัักลงทุุน
ด้้านเศรษฐกิิจ
1. การสร้้ า งผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ส่่ ง เสริิ ม การ
วางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้าน
2. การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลาง
3. การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
4. การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จาก
ช่่องทางต่่าง ๆ
5. การกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และการ
บริิหารความเสี่่�ยง
6.	ความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบ
ปฏิิบััติิการดิิจิิทััล
7. การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
8. การยกระดัับพฤติิกรรมทางการตลาด
ของธุุรกิิจประกัันภััย
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พนัักงาน

พัันธมิิตร
ทาง
การขาย

ลููกค้้า

หน่่วยงาน
ราชการ/
หน่่วยงาน
กำำ�กัับ

คู่่�แข่่ง

ชุุมชน/
สัังคม/
 สิ่่�ง
แวดล้้อม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ผู้้�ถืือหุ้้�น 
นัักลงทุุน
ด้้านสัังคม
9. การพััฒนาศัักยภาพและดููแล
รัักษาบุุคลากรขององค์์กร
10. การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผน
ทางการเงิินและธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
11. การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการ
ประกัันชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
12. การสนัับสนุุนเยาวชนและสัังคม
13. การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
14. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
15. การสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

พนัักงาน

พัันธมิิตร
ทาง
การขาย

ลููกค้้า

หน่่วยงาน
ราชการ/
หน่่วยงาน
กำำ�กัับ

คู่่�แข่่ง

•
•

ชุุมชน/
สัังคม/
 สิ่่�ง
แวดล้้อม
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
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การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

5
6

11 13 10
12 15 14

7

8
9

1
4

2
3

ความสำคัญตอกรุงเทพประกันชีว�ต
การสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

3.2.6 การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
บริิษััทได้้เริ่่�มนำ SDGs เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการดำเนิินงานของบริิษััท โดยมีี 10 เป้้าหมาย จากทั้้�งหมด 17 เป้้าหมาย ดัังนี้้�

เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ

เป้้าหมายที่่� 1
ขจััดความยากจนทุุกรููปแบบทุุกสถานที่่�

เป้้าหมายที่่� 3
การส่่งเสริิมสุุขภาพและการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

เป้้าหมายที่่� 4
รัับรองการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตแก่่ทุุกคน

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นความยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญ

ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ป ระชาชนทำประกัั น ชีีวิิ ต ให้้ • การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่า
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
ชีีวิิต เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงของตนเองและ • การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
ครอบครััวในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาด
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
ฝััน และให้้ความรู้้�ด้า้ นการวางแผนทางการ • การเปิิ ด โอกาสการเข้้ า ถึึ ง การประกัั น ชีีวิิ ต
เงิินแก่่ลููกค้้าและประชาชนสำหรัับทุุกช่่วง
อย่่างทั่่�วถึึง
อายุุจนถึึงวััยเกษีียณผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
ส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ทางการเงิิ น และการ • การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
วางแผนการเงิินระยะยาว รวมทั้้�งการรัักษา
การเงิิ น อย่่ า งรอบด้้ า นการออกแบบ
สุุขภาพ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุม
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
พัั ฒ นาบุุ คล ากร ตัั ว แทนและนายหน้้ า • การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากร
ประกัันชีีวิิตและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ขององค์์กร
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพตัั ว แทน/ที่่� ป รึึ ก ษา
ทางการเงิิน/พัันธมิิตรทางการขาย (ในหััวข้้อ
การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทาง
ต่่าง ๆ )

นำเสนอประกัั น ชีีวิิ ต และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก าร • การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
ลงทุุนที่่�ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มลููกค้้าและทุุก
ช่่ ว งชีีวิิ ต ซึ่่� ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดค วามมั่่� น คงทาง • การพัั ฒ นาการให้้ บ ริิ ก ารโดยมีีลูู ก ค้้ า เป็็ น
ศูู น ย์์ ก ลางการสรรหาและรัั ก ษาบุุ คคลที่่� มีี
เศรษฐกิิจและการจ้้างงานทั่่�วประเทศไทย
เป้้าหมายที่่� 8
ศัักยภาพ
ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการจ้้างงานที่่�
ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่า เป็็นธรรมและมีีกระบวนการพััฒนาความ • การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากร
สามารถบุุ คล ากร รวมทั้้� ง สร้้ า งสภาพ
ขององค์์กร
แวดล้้อมในสถานที่่�ทำงานที่่�ปลอดภััยและ
เอื้้�อต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของพนัักงาน
ทุุกคน ตลอดจนมีีการจ้้างงานผู้้�ทุุพพลภาพ
สร้้ า งสรรค์์ เ ทคโนโลยีีเพื่่� อ การบริิ ก ารที่่� • การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
แม่่นยำ สะดวกรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ • ความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบปฏิิบััติิ
ตอบสนองความต้้องการของบุุคลากรของ
การดิิจิิทััล
องค์์ ก รและของลูู ก ค้้ า รวมไปถึึ ง การ • การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เป้้าหมายที่่� 9
พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานที่่� พ ร้้ อ มรัั บ การ สนัับสนุุนการต่่อยอดด้้านนวััตกรรม
เปลี่่� ย นแปลง ส่่ ง เสริิ ม การปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ป็็ น
อุุ ตส าหกรรมอย่่ า งยั่่� ง ยืื น และทั่่� ว ถึึ ง และ
สนัับสนุุนนวััตกรรม
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
การส่่งเสริิมการศึึกษาของเยาวชน
การส่่งเสริิมด้้านการออม

เป้้าหมายที่่� 10
การลดความเหลื่่�อมล้้ำ

เป้้าหมายที่่� 12
การผลิิตและบริิโภคอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

ความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นความยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญ
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การเปิิ ด โอกาสการเข้้ า ถึึ ง การประกัั น ชีีวิิ ต
อย่่างทั่่�วถึึง
• การสนัับสนุุนเยาวชน
• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน

การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นช่่ อ งทาง • การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
ออนไลน์์ โดยไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาด้้วยตนเอง • การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
ทำให้้ประหยััดทรััพยากรพลัังงาน และการ
จิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
พัั ฒ นาเครื่่� อ งมืื อ และรณรงค์์ ก ารดำเนิิ น
ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ

มุ่่�งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรเทาผลกระ • การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
ทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ • การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
ผ่่านการบริิหารจััดการทรััพยากรภายใน
จิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
องค์์กรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดตลอดจน
เป้้าหมายที่่� 13
การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานตระหนัั ก ถึึ ง ความ
สำคััญของผลกระทบและร่่วมกัันบรรเทา
ผลกระทบดัั ง กล่่ า วผ่่ า นการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
กิิจกรรมต่่าง ๆ

เป้้าหมายที่่� 15
ชีีวิิตบนพื้้�นดิิน

เป้้าหมายที่่� 17
พัันธมิิตรสู่่�ความสำเร็็จ
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การลดการใช้้หรืือนำวััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่ • การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
เพื่่�อการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่า
จิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และเหมาะสม เพื่่�อลดผลกระทบในระยะ
ยาว
ร่่ ว มกัั บ พัั น ธมิิ ต รในการสร้้ า งการเข้้ า ถึึ ง • การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินของกลุ่่�มเป้้าหมาย
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
และการให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพที่่�ตอบโจทย์์ • การพัั ฒ นาการให้้ บ ริิ ก ารโดยมีีลูู ก ค้้ า เป็็ น
ทุุกความต้้องการ
ศููนย์์กลาง
• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทาง
ต่่าง ๆ
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
3.3.2  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ
บริิษััทกำหนดเป้้าหมายในการดำเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน (Driving A Sustainable Future) ผ่่านความมุ่่�งมั่่�น 5 ประการ ดัังนี้้�

01

เป็็นบริิษััทที่่�สร้้างผู้้�แนะนำำ�
ทางการเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก

ผ่่านการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
และสามารถเข้้าถึึงได้้โดยกลุ่่�มคนทุุกฐานะ

02

เป็็นบริิษััทที่่�มีีช่่องทางการขาย
ที่่�ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ

เพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� แ นะนำผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ส่่ ง ต่่ อ ความรู้้� ด้้ า นการวางแผนทางการเงิิ น
และสร้้างหลัักประกัันชีีวิิตให้้แก่่ประชาชนในสัังคม

03

เป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััทตระหนัักถึึงบทบาทของบริิษััทในการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืนผ่่านบทบาทในการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�ให้้ความสำคััญในเรื่่�อง บรรษััทภิิบาล
จริิยธรรมทางธุุรกิิจและการดููแลรัักษาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

04

เป็็นองค์์กรที่่�ใส่่ใจพนัักงาน

05

เป็็นองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน ใส่่ใจความเป็็นอยู่่�และสร้้างความผููกพััน
เพราะพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�สำคััญและเป็็นผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
บริิษัทั ดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สังั คม พััฒนาและ
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านกิิจกรรม และนวััตกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน

บริิษััทเชื่่�อว่่า การดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดความมุ่่�งหมายในข้้างต้้น ผ่่านเครื่่�องมืือตััวชี้้�วััดองค์์กร ครอบคลุุมทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ เช่่น รายได้้เบี้้�ยประกััน
ชีีวิิต มููลค่่าธุุรกิิจใหม่่ อััตรากำไร และมิิติิสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ ความผููกพัันของพนัักงาน ความพึึงพอใจของลููกค้้า การส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�อง
มืือดิิจิิทััลเพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�จะมีีผลต่่อการประเมิินผลการดำเนิินงานของผู้้�นำบริิษััท ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน โดยตััวชี้้�วััด
องค์์กรนี้้�ไม่่เพีียงแต่่เป็็นเครื่่�องชี้้�นำในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท หากแต่่ยัังช่่วยกำหนดบทบาทของบริิษััทในการช่่วยพััฒนาสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
ดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนของบริิษััทต่่อไป

บริิษััทที่่�สร้้างผู้้�แนะนำำ�ทางการเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก
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3.3.2  ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
(1) การสร้้างผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการวางแผนการเงิินและสุุขภาพอย่่างรอบด้้าน
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าในทุุกกลุ่่�มรายได้้ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าทุุก
กลุ่่�มมีีโอกาสที่่�จะเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท บริิษััทได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์โดยมุ่่�งเน้้นให้้ลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง และนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการผ่่านช่่องทางที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิมให้้เกิิดการเข้้าถึึงที่่�ง่า่ ยและสะดวก รวมถึึงเพิ่่�มความพึึงพอใจแก่่ลูกู ค้้าผ่่านการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพฤติิกรรม และความ
ต้้องการของลููกค้้าในเชิิงลึึก เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

คุุณค่่าที่่�ส่่งมอบให้้ลููกค้้า
คุ้้�มครองชีีวิิต
กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้น้้อย

บีีแอลเอ ตลอดชีีพ
99/99*
ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์
99/20

กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้ปานกลาง

ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์
9901
(มีีเงิินปัันผล)
ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์
(มีีเงิินปัันผล)

กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้สููง

บีีแอลเอ เพรสทีีจ
ไลฟ์์ 9901
(มีีเงิินปัันผล)
บีีแอลเอ เพรสทีีจ
ไลฟ์์
(มีีเงิินปัันผล)

คุ้้�มครองชีีวิิต
ควบการ
ลงทุุน
-

บีีแอลเอ
พรีีเมีียร์์ลิิงค์์

บีีแอลเอ เวลธ์์
ลิิงค์์

สร้้างเงิินออม
กรุุงเทพ 118
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 25/15
(มีีเงิินปัันผล)
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 18/10
(มีีเงิินปัันผล)
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 16/8
(มีีเงิินปัันผล)
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 208
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 14/7
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 126
บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เซฟวิ่่�ง 10/5
(มีีเงิินปัันผล)

วางแผนเกษีียณ

สุุขภาพ

โรคร้้ายแรง

-

แวลูู เฮลธ์์
แวลูู เฮลธ์์ (คิิดส์์)

บีีแอลเอ
อุ่่�นใจ โรคร้้าย

บีีแอลเอ แฮปปี้้�
เฮลธ์์

บีีแอลเอ
อุ่่�นใจ โรคร้้าย
บีีแอลเอ
แคนเซอร์์
แมกซ์์

เพรสทีีจ เฮลธ์์

บีีแอลเอ
แคนเซอร์์
แมกซ์์
บีีแอลเอ
สมาร์์ท ซีีไอ

บีีแอลเอ บำนาญ
99

บีีแอลเอ บำนาญ
99

* ต้้องแนบกัับสััญญาเพิ่่�มเติิมเท่่านั้้�น

ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน 
จากการที่่�อััตราดอกเบี้้�ยได้้ลดต่่ำลงนั้้�น ทำให้้แบบประกัันที่่�เน้้นการการัันตีีผลตอบแทน ซึ่่�งได้้แก่่ แบบสะสมทรััพย์์ หรืือแบบบำนาญ มีีผล
ตอบแทนที่่�ลดต่่ำลง บริิษััทจึึงได้้ออกแบบประกัันแบบมีีเงิินปัันผล ซึ่่�งเป็็นทางเลืือกให้้แก่่ลููกค้้าในการยอมรัับความเสี่่�ยงบางส่่วนเพื่่�อผลตอบแทนที่่�
สููงขึ้้น� นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้ออกแบบประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (ยููนิติ ลิิงค์์) ซึ่่ง� ลููกค้้าสามารถออกแบบความคุ้้�มครอง และเลืือกลงทุุนผ่่านกองทุุน
รวมชั้้�นนำได้้ด้้วยตััวเอง เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสสร้้างผลตอบแทนที่่�สููงกว่่าจากการลงทุุนในกองทุุนรวม พร้้อมทั้้�งให้้คำแนะนำในการจััดพอร์์ตการลงทุุนที่่�
เหมาะสมตามความเสี่่�ยงที่่�ลูกู ค้้ารัับได้้ โดยในปีีนี้บ้� ริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (ยููนิิต ลิิงค์์) 2 แบบ ได้้แก่่ บีีแอลเอ พรีีเมีียร์์
ลิิงค์์ แบบชำระเบี้้�ยประกัันภััยรายงวด และ บีีแอลเอ เวลธ์์ลิิงค์์ แบบชำระเบี้้�ยประกัันภััยครั้้�งเดีียว เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้าที่่�แตกต่่างกััน

สััดส่่วนแบบประกัันที่่�การัันตีีผลตอบแทน ในช่่องทางตััวแทนประกัันชีีวิิตปีี 2564
แบบประกัันที่่�การัันตีีผลตอบแทน
- ไม่่มีีเงิินปัันผล
-	มีีเงิินปัันผล
แบบประกัันที่่�ไม่่การัันตีีผลตอบแทน

98

27%
60%
13%

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บีีแอลเอ พรีีเมีียร์์ลิิงค์์

บีีแอลเอ พรีีเมีียร์์ลิิงค์์ เป็็นผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุนแบบชำระเบี้้�ยประกัันภััยรายงวด ซึ่่�งลููกค้้าสามารถวางแผนและปรัับเปลี่่�ยน
ความคุ้้�มครองได้้ตามความต้้องการภายในกรมธรรม์์เดีียว เหมาะกัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เริ่่�มสร้้างครอบครััว ซึ่่�งมีีความต้้องการในการวางแผนการเงิินและ
ต้้องการบริิหารความเสี่่�ยง เน้้นความคุ้้�มครองสููง และสามารถแนบแผนความคุ้้�มครองสุุขภาพระยะยาว รัับประกัันภััยตั้้�งแต่่แรกเกิิดถึึงอายุุ 70 ปีี
ระยะเวลาเอาประกัันภััยถึงึ อายุุ 99 ปีี เบี้้�ยประกัันภััยหลัักเริ่่ม� ต้้นที่่� 12,000 บาทต่่อปีี ความคุ้้�มครองชีีวิิตสููงสุุด 250 เท่่าของเบี้้�ยประกัันภััยหลััก* และ
สามารถซื้้�อสััญญาเพิ่่�มเติิมด้้านการดููแลค่่ารัักษาพยาบาล คุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุ การตกเป็็นบุุคคลทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง รวมถึึงการเป็็นโรคร้้ายแรง
เพิ่่�มเติิมได้้
บีีแอลเอ เวลธ์์ลิิงค์์

บีีแอลเอ เวลธ์์ลิิงค์์ เป็็นประกัันชีีวิิตควบการลงทุุนแบบชำระเบี้้�ยประกัันภััยครั้้�งเดีียว เหมาะกัับเจ้้าของกิิจการหรืือพนัักงานประจำที่่�มีีรายได้้
ปานกลาง-ค่่อนข้้างสููง เน้้นสะสมความมั่่�งคั่่�งพร้้อมทั้้�งรัับความคุ้้�มครองชีีวิิต รัับประกัันตั้้�งแต่่แรกเกิิดถึงึ อายุุ 70 ปีี ระยะเวลาเอาประกัันถึึงอายุุ 99 ปีี
เบี้้�ยประกัันภััยหลัักเริ่่�มต้้นที่่� 200,000 บาท ความคุ้้�มครองชีีวิิตสููงสุุด 150% ของเบี้้�ยประกัันภััยชำระครั้้�งเดีียว* เป็็นการสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับคนใน
ครอบครััวพร้้อมทั้้�งเพิ่่�มโอกาสสะสมความมั่่�งคั่่�ง
(**เงื่่�อนไขขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุและเพศของผู้้�เอาประกััน ข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขของความคุ้้�มครองและผลประโยชน์์เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ กำหนด)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

99

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันปััญหาค่่าใช้้จ่่ายการเงิินจากค่่ารัักษาพยาบาล
“Health is Wealth” เพราะการมีีสุุขภาพที่่�ดีี คืือการสร้้างความมั่่�งคั่่�งให้้กัับชีีวิิตได้้อย่่างแท้้จริิงและยั่่�งยืืน การมีีสุุขภาพที่่�ดีีเป็็นสิ่่�งสำคััญและ
จำเป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาการทุุกๆด้้านในตััวบุุคคล รวมทั้้�งในมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ครอบครััว ชุุมชนและสัังคม ซึ่่�งสุุขอนามััยที่่�แข็็งแรงจะช่่วยให้้
ชุุมชนสามารถสร้้างสรรค์์และสามารถประกอบกิิจการตามบทบาทและหน้้าที่่�ของแต่่ละคนในสัังคมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั จึึงดำเนิินโครงการ
ที่่�ช่ว่ ยพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต โดยเฉพาะด้้านการส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพที่่�ดีีควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการดููแลสุุขภาพ และออกกำลััง
กาย รวมถึึงบริิการด้้านสุุขภาพต่่าง ๆ โดยมุ่่�งหวัังการเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิต การบริิโภคและสร้้างวิินััยด้้านการออกกำลัังกายเพื่่�อให้้ชุุมชนมีี
สุุขภาพแข็็งแรงอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนั้้�น ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�ดำเนิินมาอย่่างต่่อเนื่่�อง และปััจจััยเสี่่�ยงในการ
ทำให้้เกิิดโรคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ปััญหามลภาวะจากฝุ่่�น หากเมื่่�อเกิิดการเจ็็บป่่วยและต้้องเข้้ารัับการรัักษาพยาบาล สิ่่�งที่่�ตามมาคืือ ภาระด้้านค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัักษา ประกอบกัับค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาลที่่�สูงู ขึ้้น� ย่่อมเป็็นภาระต่่อความมั่่�งคั่่�งที่่�สะสม ซึ่่ง� อาจจำเป็็นต้้องไปเบีียดบัังเงิินออมเพื่่�อเป้้า
หมายอื่่�น ๆ ในชีีวิิตมาใช้้จ่่ายเป็็นค่่ารัักษาพยาบาลก่่อน ทำให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาตระหนัักถึึงการวางแผนประกัันสุุขภาพมากขึ้้�นเพื่่�อการครอบคลุุมค่่า
รัักษาทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคตระยะยาว รวมไปถึึงการป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยการซื้้�อประกัันสุุขภาพ บริิษััทจึึงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพให้้
ครอบคลุุม เข้้าถึึงประชาชนในทุุกช่่วงอายุุ เพศ และค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอย่่างไม่่คาดคิิด ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มได้้
ดัังนี้้�

แวลูู เฮลธ์์ (คิิดส์์)

แวลูู เฮลธ์์

บีีแอลเอ แฮปปี้้� เฮลธ์์

เพรสทีีจ เฮลธ์์

1 เดืือน – 10 ปีี
99 ปีี
สููงสุุด 5,000 บาท

11 – 80 ปีี
99 ปีี
สููงสุุด 5,000 บาท

11 – 80 ปีี
99 ปีี
สููงสุุด 25,000 บาท

วงเงิินค่่ารัักษาตาม
ประเภทของค่่ารัักษา

วงเงิินค่่ารัักษาตาม
ประเภทของค่่ารัักษา

พื้้�นที่่�ความคุ้้�มครอง

ไทย

ไทย

11 – 80 ปีี
99 ปีี
ค่่าห้้องพัักเดี่่�ยว
มาตรฐาน
เหมาจ่่ายตามจริิง
ผลประโยชน์์รวมสููงสุุด
5 ล้้านบาท
ไทย

เหมาจ่่ายตามจริิง
ผลประโยชน์์รวมสููงสุุด
100 ล้้านบาท
ทั่่�วโลก

กลุ่่�มลููกค้้า

เด็็ก

รายได้้น้้อย

รายได้้ปานกลาง

รายได้้สููง

อายุุที่่�รัับประกัันภััย
คุ้้�มครองถึึงอายุุ
ค่่าห้้อง ค่่าอาหาร
ค่่าบริิการในโรงพยาบาล
ลัักษณะความคุ้้�มครอง

แวลูู เฮลธ์์ (คิิดส์์)

100

แวลูู เฮลธ์์
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บีีแอลเอ แฮปปี้้� เฮลธ์์

เพรสทีีจ เฮลธ์์

ทั้้�งนี้้� นอกจากแบบประกัันสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมประชาชนทุุกระดัับแล้้ว บริิษััทได้้ร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�หลากหลายในการอำนวยความสะดวกแก่่
ลููกค้้าประกัันสุุขภาพ โดยในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ บริิษััทได้้ร่่วมกัับ 34 โรงพยาบาลเครืือข่่าย ในการให้้บริิการ
เทเลเมดิิซีีน หรืือ Telemed Plus ซึ่่�งเป็็นบริิการปรึึกษาแพทย์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ผู้้�เอาประกัันภััยสามารถปรึึกษาแพทย์์และรัับยาได้้ โดยไม่่ต้้อง
เดิินทางไปโรงพยาบาล พร้้อมทั้้�งสามารถใช้้สิิทธิิเคลมประกัันผู้้�ป่่วยนอกได้้โดยไม่่ต้้องสำรองจ่่ายเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�เอาประกัันภััย
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

101

(2) การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
การสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า
การสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าเกี่่�ยวข้้องกัับศัักยภาพและความใส่่ใจของพนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
การปรัับใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างแท้้จริิง ตลอดจน
ต้้องมีีช่่องทางสำหรัับรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากลููกค้้าเพื่่�อนำมาพััฒนา ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทจึึงได้้ดำเนิินงานใน 3 ด้้านหลััก ประกอบด้้วย

การสร้้าง
วััฒนธรรม
การให้้ความสำำ�คััญ
แก่่ลููกค้้า

การยกระดัับ
งานบริิการ

การสร้้าง
ความผููกพััน
กัับลููกค้้าที่่�ถืือ
กรมธรรม์์

1. การสร้้างวััฒนธรรมการให้้ความสำคััญแก่่ลููกค้้า
การกำหนดเป้้าหมายเชิิงปริิมาณเพื่่�อวััดและเพิ่่�มความพึึงพอใจของลููกค้้า
บริิษััทได้้ให้้ความสำคััญกัับการเพิ่่�มความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าเป็็นอย่่างมาก โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้มีีการดำเนิินการทำแบบสอบถามเพื่่�อ
วััดระดัับความพึึงพอใจลููกค้้าผ่่านคะแนนที่่�เรีียกว่่า Net Promoter Score (NPS) ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้มีีการตั้้�งเป้้าหมายคะแนน Net Promoter Score
(NPS) ให้้เป็็นตััวชี้้วั� ดั ของบริิษัทั โดยมีีเป้้าหมายในการเพิ่่�มระดัับคะแนน NPS ให้้มากกว่่าในปีี 2563 ที่่� 40% ซึ่่ง� ในปีี 2564 บริิษัทั สามารถเพิ่่�มคะแนน
Net Promoter Score (NPS) ได้้เป็็น 44%
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้นำผลจากการทำแบบสอบถาม มาปรัับปรุุงกระบวนการทำงานเพื่่�อให้้สามารถให้้บริิการลููกค้้าได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� โดยจากการทำ
แบบสอบถาม บริิษััทพบว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความพึึงพอใจของลููกค้้าอย่่างมีีนััยสำคััญ ได้้แก่่
-

การให้้บริิการด้้านสิินไหม ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้ดำเนิินการปรัับปรุุงระบบการเรีียกร้้องสิินไหมระหว่่างโรงพยาบาลกัับบริิษัทั (New Claim System) เพื่่�อ
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�สินิ ไหมสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัันได้้อย่่างรวดเร็็ว สามารถใช้้เครดิิตกับั โรงพยาบาลในเครืือข่่ายทั้้�งผู้้�ป่่วย
ในและผู้้�ป่่วยนอก โดยมีีการแจ้้งเตืือนผ่่านระบบแบบ real-time พร้้อมทั้้�งแสดงข้้อมููลสิิทธิิการเรีียกร้้องสิินไหมผ่่านทางระบบดัังกล่่าว เพื่่�อให้้
เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิิทธิิการเรีียกร้้องสิินไหมของลููกค้้า โดยไม่่ต้้องติิดต่่อบริิษััทผ่่านทางโทรศััพท์์หรืือโทรสาร ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้กระบวนการเรีียกร้้องสิินไหมมีีความถููกต้้องและรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งบริิษััทยัังพััฒนาระบบที่่�ให้้ลููกค้้าสามารถทำการเรีียกร้้องสิินไหม
ผ่่านทาง Online (E-Claim) ได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้�บริิษััทยัังดำเนิินการสำรวจความพึึงพอใจการให้้บริิการด้้าน Fax-claim โดยผลสำรวจจาก
ลููกค้้าที่่�ได้้รัับบริิการ Fax-claim ให้้คะแนน Net Promoter Score สููงถึึง 62%(ปีี 2564) แสดงให้้เห็็นถึึงความพึึงพอใจอย่่างมากโดยลููกค้้า
ต้้องการบอกต่่อและแนะนำบริิษััทกรุุงเทพประกัันชีีวิิตให้้แก่่คนสนิิทและคนคุ้้�นเคย
ในปีี 2564 ต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2565 บริิษัทั ได้้เพิ่่�มบริิการการแจ้้งขั้้น� ตอนสิินไหม ผ่่านการส่่งข้้อความแจ้้งทางโทรศััพท์์ (SMS) สำหรัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ
เรีียกร้้องค่่ารัักษาพยาบาลผ่่านบริิการแฟกซ์์เคลม และช่่องทางปกติิ (เคลมตรง) เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันและมีีหลากหลายช่่อง
ทางการติิดต่่อ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังเพิ่่�มความใส่่ใจดููแลสำหรัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการแฟกซ์์เคลมครั้้�งแรก (First Claim Admission) โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�
ประสานงานสิินไหมสุุขภาพ โทรศััพท์์ไปให้้ข้้อมููลขั้้�นตอนการให้้บริิการและเปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าสอบถามข้้อสงสััยต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับข้้อมููลในกรม
ธรรม์์และรายละเอีียดการเรีียกร้้องสิินไหม เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้สบายใจทุุกย่่างก้้าวในการบริิการของบริิษััท

-
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การทำธุุรกรรมผ่่าน Mobile Application บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มการให้้บริิการผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นเว็็บไซต์์ “Smart
Customer” , แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ “BLA Happy Life” และ LINE Official Account เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกในการให้้บริิการผ่่าน
โทรศััพท์์มืือถืือหรืืออุุปกรณ์์พกพาของลููกค้้าได้้ตลอดเวลาและทุุกสถานที่่� โดยบริิษััทได้้มีีการพััฒนาระบบบริิการต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากเดิิมลููกค้้าสามารถใช้้บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos) บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim)
และเรีียกดููเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Document) โดยในปีี 2564 ได้้มีีการเพิ่่�มบริิการ BLA e-Service ในแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA
Happy Life ให้้ครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น ได้้แก่่ การชำระเบี้้�ยประกัันภััยแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Payment) การดููข้้อมููลการลงทุุน (E-Investment)
และการกู้้�เงิินตามสิิทธิิกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Loan)
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ผลดัังกล่่าวทำให้้แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มือื ถืือ BLA Happy Life ครอบคลุุมบริิการด้้านต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การชำระเบี้้ย� รัับกรมธรรม์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์ การเรีียกร้้องสิินไหม การดููข้อ้ มููลกรมธรรม์์ ข้้อมููลการลงทุุน ข้้อมููลโรงพยาบาลคู่่�สััญญา การบริิการด้้านสุุขภาพ
รัับสิิทธิิพิิเศษต่่าง ๆ รวมถึึงการกู้้�เงิินตามสิิทธิิกรมธรรม์์อีีกด้้วย
ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีจำนวนผู้้�ใช้้งานแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มือื ถืือ (Mobile Application) และ LINE Official Account จำนวนประมาณ 182,440
ดาวน์์โหลด และ 3.61 ล้้าน ตามลำดัับ บริิษัทั ให้้ความสำคััญต่่อการยกระดัับกระบวนการดำเนิินธุุรกรรม การบริิการด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ที่่ส� ามารถสร้้างประสบการณ์์ที่่ดีี� และตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�แตกต่่างของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มอย่่างแท้้จริิงนอกจากการพััฒนาการ
บริิการบน Mobile Application ให้้มีีความครอบคลุุมแล้้ว บริิษััทยัังได้้เร่่งประชาสััมพัันธ์์ให้้ลููกค้้าได้้รัับทราบถึึงบริิการที่่�สามารถทำได้้ผ่่าน
Mobile Application อีีกด้้วย
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103

การจััดการข้้อร้้องเรีียน 
บริิษััทให้้ความสำคััญแก่่การรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของลููกค้้า รวมถึึงปััญหาและข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อนำไปพััฒนาและปรัับปรุุงการ
ดำเนิินการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพบริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น บริิษััทมีีศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน โดยมีีทีีมงานที่่�มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญในการบริิหารจััดการ
ปััญหาและข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า โดยเน้้นการให้้ความสำคััญกัับลููกค้้า (Customer Focused) และการสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า (Customer
Satisfaction) เป็็นหลััก บริิษััทได้้พััฒนาระบบการจััดการปััญหาและข้้อร้้องเรีียนที่่�สามารถตรวจสอบและติิดตามการแก้้ไขปััญหาและข้้อร้้องเรีียน
ตลอดจนหาแนวทางป้้องกัันเพื่่�อนำไปสู่่�การให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้การดููแลของคณะกรรมการส่่งเสริิมการสร้้างความผููกพัันของลููกค้้า
(Customer Engagement Committee) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า การแก้้ไขปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจะได้้รัับการจััดการอย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส ทั้้�งนี้้� ในปีี
2564 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความความต้้องการของตลาดในปััจจุุบันั บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาแบบประกัันประเภทแบบประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน (ยููนิติ ลิิงค์์)
ศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจึึงได้้มีีการปรัับปรุุงระบบ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพให้้การจััดการปััญหาและข้้อร้้องเรีียนให้้อย่่างครบวงจรและรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�เอาประกัันและประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นใจในการสร้้างความมั่่�นคงผ่่านประกัันชีีวิิต
รับทราบขอรองเร�ยน
ว�เคราะหระดับขอรองเร�ยน

Level 1
ดำเนินการพ�จารณา
โดย CSC

Level 3
เสนอผูบร�หารระดับสูง Customer
Engagement Committee

Level 2
นำเสนอพ�จารณา

• ติดตอลูกคาเพ�่อเจรจา
ตอรอง และเสนอทางเลือก ใหแกลูกคา
• สอบถามประเด็นเพ��มเติม

ลูกคารับ
ขอเสนอ/
ทางเลือก

Y

N

ปดเคส

Level
2

เสนอ
ผูบร�หารสายประกันชีว�ต
พ�จารณา

สงหนวยงานอื่นพ�จารณา
(ตรวจสอบ, รับประกัน/สินไหม
บร�หารงานกรมธรรม, บัญชี/การเง�น,
LBDU, บุคลากร, อื่นๆ)

หนวยงานพ�จารณา
ตอบกลับ

แจงผลใหลูกคา คปภ.ทราบ

แจงความคืบหนา/ผลการพ�จารณา
- ลูกคา
- คปภ.
บันทึกผลการพ�จารณา
ในทะเบียน

ลูกคารับผล
พ�จารณา

หมายเหตุ : กลุมลูกคา LBDU จัดการขอรองเร�ยนโดยฝายปฏิบัติการชองทางการขาย และมีระยะเวลาดำเนินการตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
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เสนอ
กรรมการผูจัดการใหญ
พ�จารณา

Y

N

ปดเคส

Level
3

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

สถิิติิข้้อร้้องเรีียน
เพื่่�ออำนวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าที่่�เดิินทางมาติิดต่่อยัังศููนย์์บริิการลููกค้้าสำนัักงานใหญ่่ บริิษััทจััดให้้มีีศููนย์์บริิการลููกค้้าที่่�มีีความทัันสมััย
ให้้ความสะดวกสบายในการใช้้บริิการ ซึ่่�งมีีทีีมงานที่่�มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญให้้บริิการอย่่างมืืออาชีีพ

สถิติขอรองเร�ยน (ราย)

400
200
0

178

191

187

149

2018

2019

2020

2021

จำนวนขอรองเร�ยน (ราย)

% ความพ�งพอใจในการใชบร�การศูนยบร�การลูกคา

91.47%

91.50%
91.00%
90.50%

Target > 80%

91.33%

90.63%
90.22%

90.00%
89.50%

2018

2019

2020

2021

การยกระดัับงานบริิการ
บริิษัทั ให้้ความสำคััญกัับความพึึงพอใจของลููกค้้า เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุด บริิษัทั จึึงได้้ยกระดัับการบริิการและพััฒนางานบริิการ เพื่่�อ
อำนวยความสะดวกให้้ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น โดยการขยายเวลาการบริิการของ Call Center เป็็น 24 ชั่่�วโมง และเพิ่่�มการบริิการผ่่านช่่องทาง Live Chat
ซึ่่ง� เป็็นช่่องทางการให้้บริิการอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง ที่่�ให้้ลูกู ค้้าสามารถติิดต่่อด้้วยตนเองได้้ตามต้้องการ ตอบสนองการใช้้ชีีวิิตของลููกค้้าในยุุค Digital โดย
เฉพาะกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่ง� มีีไลฟ์์สไตล์์และการดำเนิินชีีวิิตที่่เ� ปลี่่�ยนไป ทำให้้การบริิการลููกค้้าต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการบริิการที่่�แตกต่่างหลากหลาย
ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้ลููกค้้าใช้้บริิการ และรัักษาลููกค้้าให้้อยู่่�กัับบริิษััทต่่อไป
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 Call Center สามารถให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง จากการสำรวจลููกค้้ามีีความพึึงพอใจ
ต่่อการให้้บริิการของ Call Center อยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม โดยปีี 2564 อััตราความพึึงพอใจอยู่่�ที่่� 97.13% เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่ผ่� า่ นมา จะเห็็นได้้ว่า่ อััตราความ
พึึงพอใจสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
% ความพ�งพอใจของลูกคา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
96.98%

97.00%

97.13%

96.62%
96.33%

95.39%

2015

Target > = 80% ของคะแนนผูใชบร�การ

95.57%

2016

2017

2018

2019
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2020

2021
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นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการกำหนดให้้มีีการให้้บริิการลููกค้้าผ่่านทางช่่องทางอื่่�น ๆ อีีกมากมายไม่่ว่่าจะเป็็นทาง ศููนย์์บริิการลููกค้้า (Customer
Service Center), Mobile Application, Website ของบริิษััท, Facebook และ Line เพื่่�อให้้การบริิการมีีความครอบคลุุมและมีีการให้้บริิการใน
มาตรฐานเดีียวกััน โดยในปีีที่่�ผ่่านมาลููกค้้าได้้เข้้ามาใช้้บริิการผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ของบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีที่่�ผ่่านมา

สำหรัับการให้้บริิการด้้านประกัันสุุขภาพและโรคร้้ายแรง บริิษััทได้้พััฒนาเครืือข่่ายพัันธมิิตรโรงพยาบาลและปรัับปรุุงระบบการดำเนิินการ
ด้้านสิินไหม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�มีีประกัันด้้านสุุขภาพต่่าง ๆ โดยมีีการดำเนิินการดัังนี้้�
-

การพััฒนาระบบโรงพยาบาลเครืือข่่าย Network Hospital เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลาย บริิษัทั ได้้ร่ว่ มกัับโรงพยาบาล
ชั้้�นนำทั่่�วประเทศจำนวน 315 โรงพยาบาล เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าได้้ครอบคลุุมในทุุกภููมิิภาค พร้้อมทั้้�งบริิการพิิเศษสำหรัับลููกค้้าของบริิษััทหาก
เข้้าไปรัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลคู่่�สััญญา เช่่น การไม่่ต้้องสำรองเงิินค่่ารัักษาพยาบาลเมื่่�อเข้้ารัักษาที่่�โรงพยาบาลคู่่�สััญญา เป็็นต้้น โดยบริิษััท
ได้้ทำบัันทึึกข้้อตกลงกัับโรงพยาบาลต่่าง ๆ เพื่่�อขยายการบริิการเหล่่านี้้�

บมจ. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จัับมืือกัับ บมจ. กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ ผสานความร่่วมมืือเปิิดบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน BLA Medevac Hotline
02-777-8900 ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ (MOU) เพื่่�อพััฒนาบริิการเสริิมด้้านสุุขภาพครบวงจร ภายใต้้โครงการ “BLA
EveryCare” ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
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นอกจากนั้้�น บริิษัทั ยัังได้้จัดั ให้้มีีการมอบรางวััล BangkokLife Smart Hospital Award 2021 แก่่โรงพยาบาลคู่่�สััญญาเป็็นปีีที่่ส� าม เพื่่�อส่่งเสริิม
การยกระดัับการบริิการในด้้านต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพของบริิษััท และเชิิดชููเกีียรติิแก่่โรงพยาบาลคู่่�สััญญาบริิการ
ประกัันสุุขภาพที่่�มีีความโดดเด่่น โดยงานในครั้้�งนี้้จั� ดขึ้้
ั น� ในรููปแบบออนไลน์์ผ่า่ นระบบ Live Streaming เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับชีีวิิตวิถีีิ ใหม่่ สร้้างความ
มั่่�นใจในความปลอดภััยด้้านสาธารณสุุข และยัังมีีการจััดงานเสวนาวิิชาการสุุขภาพ “ใช้้ชีีวิิตอย่่างไรให้้ปลอดภััยหลัังเปิิดประเทศ” โดยมีี นายแพทย์์
คงศัักดิ์์� เตชะวิิบูลู ย์์ผล ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต เป็็นผู้้�ดำเนิินรายการร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ของโรงพยาบาลชั้้�นนำต่่าง ๆ ได้้รัับความสนใจรัับชมผ่่านระบบ Live Streaming ถ่่ายทอดสดพร้้อมกัันผ่่านช่่องทางโซเชีียลของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ได้้แก่่ Facebook YouTube และ LINE Official
รางวััล BangkokLife Smart Hospital Award 2021 มีีจำนวน 6 สาขา รวมทั้้�งสิ้้�น 12 รางวััล ตามการประเมิินด้้านความร่่วมมืือของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
และจากผู้้�ใช้้บริิการโรงพยาบาลในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่
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โครงการ Care@Home เป็็นโครงการที่่�จัดขึ้้
ั น� ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19 โดยมีีบุุคลากรทางการแพทย์์ของศููนย์์บริิการการแพทย์์กรุุงเทพ
ประกัันชีีวิิตให้้คำแนะนำแก่่ผู้้�ถือื กรมธรรม์์กรุุงเทพประกัันชีีวิิตทุกุ คนที่่�ได้้รับั การวิินิจิ ฉััยว่า่ ติิดเชื้้อ� โควิิด-19 และเข้้าสู่่�การรัักษาแบบ Home Isolation
ตลอดจนทำหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษาและดููแลตลอดช่่วงเวลาที่่�ต้อ้ ง Home Isolation รวมทั้้�งจััดส่ง่ ชุุดกักั ตััวอุ่่�นใจหรืือสิิทธิิการใช้้บริิการแพทย์์ทางไกลโดย
ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความดููแลผู้้�ถืือกรมธรรม์์ที่่�จำเป็็นต้้องเข้้ารัับการรัักษาโรคโควิิด-19 ในโรงพยาบาล โดยช่่วยประสานงานกัับ
โรงพยาบาลคู่่�สััญญาเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ได้้รัับการดููแลอย่่างเหมาะสมกว่่า 100 ราย

บมจ.กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ขยายความร่่วมมืือกัับโรงพยาบาลกรุุงเทพ สำนัักงานใหญ่่ อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้้าน Hospitel
ภายใต้้มาตรฐานการดููแลผู้้�ป่่วยจากบุุคลากรทางการแพทย์์ของโรงพยาบาลกรุุงเทพให้้กัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตทั้้�ง
ลููกค้้าประกัันเดี่่�ยวและประกัันกลุ่่�ม
-
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การพััฒนาระบบให้้บริิการลููกค้้ากลุ่่�มสุุขภาพ บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทเจ้้าของเครืือข่่ายการให้้บริิการความช่่วยเหลืือทั่่�วโลก ภายใต้้ชื่่�อ
โครงการ BLA EveryCare โดยลููกค้้าประกัันสุุขภาพสามารถได้้รัับบริิการเสริิมที่่�จำเป็็นตลอด 24 ชั่่�วโมง ครอบคลุุมทุุกที่่�ทั่่�วโลก โดยในปีี 2564
โดยเฉพาะการใช้้บริิการในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ที่่�บริิษััทฯ ได้้นำระบบให้้บริิการออนไลน์์ต่่าง ๆ มาเปิิดให้้บริิการแก่่
ลููกค้้าและประชาชนทุุกคน บริิษััทได้้ขยายการบริิการ BLA EveryCare ด้้วยบริิการ Telemed Plus พบแพทย์์ออนไลน์์ บริิการที่่�มอบความอุ่่�น
ใจและความสะดวกให้้กับั ลููกค้้ามากขึ้้น� ในการพบแพทย์์ออนไลน์์ กัับโรงพยาบาลทั่่�วประเทศที่่�เข้้าร่่วมโครงการกัับบริิษัทั กว่่า 45 แห่่ง โดยลููกค้้า
ไม่่จำเป็็นต้้องมีีประวััติิคนไข้้กัับทางโรงพยาบาลมาก่่อน โดยรัับบริิการผ่่านเทคโนโลยีีการสื่่�อสารออนไลน์์ เช่่น โทรศััพท์์มืือถืือ ในการรัับคำ
แนะนำ ข้้อมููลสุุขภาพ ครอบคลุุมทุุกโรค ทุุกอาการ(ยกเว้้นกรณีีฉุุกเฉิิน) ติิดตามผลการรัักษา หรืือการรัับยาต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งลููกค้้ากรุุงเทพประกััน
ชีีวิิตที่่มีี� ประกัันสุุขภาพคุ้้�มครองผู้้�ป่่วยนอก (OPD) ทั้้�งแบบสามััญและแบบกลุ่่�ม สามารถใช้้บริิการพบแพทย์์ออนไลน์์ และเบิิกเคลม (ค่่าแพทย์์
พยาบาล ยา เวชภััณฑ์์) ได้้ตามความคุ้้�มครองที่่�ระบุุในเงื่่�อนไขกรมธรรม์์
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BLA EveryCare บริิการเสริิมด้้านสุุขภาพ ที่่�มอบความห่่วงใยในทุุกช่่วงเวลาให้้กัับลููกค้้า ประกอบด้้วย
•

EveryCare Before บริิการผู้้�ช่่วยทางการแพทย์์ที่่�พร้้อมให้้คำแนะนำด้้านสุุขภาพการแพทย์์ ทางโทรศััพท์์ ทั้้�งภายในประเทศไทยและเมื่่�ออยู่่�
ต่่างประเทศ

•

EveryCare Special บริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน (Medivac), ศููนย์์บริิการข้้อมููลสุุขภาพ (Health partner) เพื่่�อนซี้้�สุุขภาพ พร้้อมตอบคำถามและ
ให้้คำแนะนำที่่�เหมาะกัับกรมธรรม์์สุุขภาพของลููกค้้ากรุุงเทพประกัันชีีวิิต บริิการพบแพทย์์ออนไลน์์ (Telemed Plus), 2nd opinion ด้้านกระดููก
ข้้อ กระดููกสัันหลััง โรคข้้อและโรมาติิซึ่่�ม (บำรุุงราษฎร์์), บริิการเพิ่่�มวงเงิินรัักษาโรคมะเร็็ง และ บริิการสำรองจ่่ายกรณีีจำเป็็นต้้องเข้้ารัับการ
รัักษาแบบผู้้�ป่่วยในในต่่างประเทศสำหรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ที่่�มีีเงื่่�อนไขความคุ้้�มครองในพื้้�นที่่�ที่่�กำหนด

•

EveryCare After บริิการรถรัับ-ส่่ง ผู้้�เอาประกัันภััยเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล และบริิการข้้อมููลสถานพยาบาลดููแลผู้้�ป่่วยยามพัักฟื้้�น
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บริิษััทมุ่่�งหมายให้้ผลิิตภััณฑ์์บำนาญ สุุขภาพ และการบริิการด้้านสุุขภาพ มีีส่่วนช่่วยในการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและลดค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััวของ
ผู้้�สููงวััย รวมทั้้�งแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของภาครััฐในระยะยาว
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับโรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์มอบบริิการด้้านสุุขภาพ “2B Care Privilege” มอบการดููแลรัักษาพยาบาลแบบราคา
แพ็็กเกจและส่่วนลดพิิเศษ สำหรัับผู้้�ป่่วยในและผู้้�ป่่วยนอก พร้้อมบริิการรถรัับส่่งในกรุุงเทพ ปริิมณฑล กรณีีเข้้ารัับการผ่่าตััดเป็็นผู้้�ป่่วย และการ
อััพเกรดห้้องพัักสำหรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ BLA Prestige Health ที่่�สำคััญมอบมููลค่่าวงเงิินการรัักษามะเร็็งเพิ่่�มขึ้้�น 20% สำหรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ บีีแอลเอ
แคนเซอร์์ แม็็กซ์์ เมื่่�อเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ และสิิทธิิพิิเศษการใช้้ห้้องรัับรอง “นภาเล้้าจน์์” และบริิการลีีมููซีีนรัับ-ส่่ง

ปีี 2564 โครงการ BLA EveryCare มีีลููกค้้าที่่�สามารถใช้้บริิการ
มากกว่่า 60,000 คน ครอบคลุุมลููกค้้าในหลากหลายช่่องทาง

2. การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้าที่่�ถืือกรมธรรม์์
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดทำโครงการ Bridging Loan เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เอาประกัันภััยที่่�มีีกรมธรรม์์ที่่�ครบกำหนด สามารถซื้้�อกรมธรรม์์ใหม่่
โดยไม่่ต้้องจ่่ายเงิินเพิ่่�ม โดยผู้้�เอาประกัันภััยสามารถใช้้สิิทธิ์์�กู้้�ยืืมเงิินกรมธรรม์์ที่่�จะครบกำหนดสััญญา มาชำระเบี้้�ยประกัันภััยครั้้�งแรกของกรมธรรม์์
ฉบัับใหม่่ โดยได้้รับั การยกเว้้นดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ตามกรมธรรม์์สูงู สุุด 6 เดืือนนัับจากวัันที่่�เริ่่ม� ทำการกู้้� ทั้้�งนี้้ผู้้�� เอาประกัันภััยต้อ้ งแจ้้งใช้้สิทิ ธิิล่ว่ งหน้้าไม่่เกิิน
180 วัันก่่อนวัันครบกำหนดสััญญา และต้้องใช้้สิิทธิิก่่อนวัันครบกำหนดสััญญาอย่่างน้้อย 31 วััน ตามเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทกำหนด
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้จััดตั้้�ง BLA Happy Life Club สำหรัับลููกค้้าและครอบครััว เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจและเข้้าถึึงการวางแผนการ
เงิินและสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านโครงการและกิิจกรรมลููกค้้าต่่าง ๆ ที่่�ส่ง่ เสริิมความสุุขของครอบครััว ความรู้้�ทางการเงิิน และการมีีสุุขภาพ
ที่่�ดีี โดยในปีี 2564 มีีกิิจกรรมที่่�สนัับสนุุนการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน และการส่่งเสริิมสุุขภาพ ดัังนี้้�
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-

การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน : กิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทจััดขึ้้�น เช่่น งานมหกรรมการเงิินทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งการให้้บริิการด้้าน
วางแผนการเงิินจากตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษัทั รวมทั้้�งการจััดทำบทความเพื่่�อให้้ลูกู ค้้าได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นการเงิินและด้้านอื่่น� ๆ

-

การส่่งเสริิมสุุขภาพ : บริิษััทจััดให้้มีีโครงการตรวจสุุขภาพประจำปีีสำหรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำหนด การเปิิดช่่องสถานีี BLA
Healthy Station เพื่่�อมอบสาระความรู้้�และบริิการด้้านสุุขภาพต่่าง ๆ รวมถึึงการปรัับปรุุงโครงการ BLA Every Care เพื่่�อเพิ่่�มบริิการการดููแล
ด้้านสุุขภาพแก่่ลููกค้้า

บริิษััทส่่งเสริิมให้้มีีการให้้บริิการผ่่านแอปพลิิเคชััน BLA Happy Life และ LINE Official อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็น Digital Insurance
อย่่างเต็็มรููปแบบ ประกอบด้้วย
1. ด้้านการบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ (CRM) บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการรัักษาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า ผ่่านการมอบสิิทธิิประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ
เพื่่�อเติิมเต็็มความสุุขในชีีวิิตให้้กัับลููกค้้าและครอบครััว อาทิิ การรัับสิิทธิิพิิเศษส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ ณ ร้้านค้้า, องค์์กรที่่�เข้้าร่่วม
โครงการกัับบริิษััท, บริิการเสริิมด้้านสุุขภาพ เพื่่�อมอบความห่่วงใยสุุขภาพของลููกค้้าในทุุกช่่วงเวลา, สาระความรู้้�ด้้านสุุขภาพและการบริิการ
ของบริิษััทผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ฯลฯ
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2. ด้้านข้้อมููลกรมธรรม์์และบริิการแนะนำแบบประกัันที่่�เหมาะสม ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลกรมธรรม์์ของตนเองได้้ตลอดเวลาผ่่านช่่องทาง
โมบายแอปพลิิเคชััน (Mobile Application) และ LINE นอกจากนี้้� ลููกค้้าสามารถแจ้้งความประสงค์์ขอเปลี่่�ยนแปลงกรมธรรม์์ (E-POS), ขอกู้้�
กรมธรรม์์ (E-Loan) และเรีียกร้้องสิินไหม (E-Claim) พร้้อมทั้้�งชำระเบี้้�ยประกัันปีีต่่อและสามารถตรวจสอบสถานะของการเรีียกร้้องสิินไหม
นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิการแนะนำแบบประกัันที่่�เหมาะสมให้้กัับลููกค้้าเพื่่�อเพิ่่�มความคุ้้�มครองตามความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย
3. ด้้านการบริิการอื่่�นๆ ทั้้�งด้้านข้้อมููลการติิดต่่อบริิษััท เช่่น การค้้นหาสาขาของบริิษััท หรืือค้้นหาโรงพยาบาลคู่่�สััญญานั้้�น ลููกค้้าสามารถใช้้ช่่อง
ทางดัังกล่่าวในการค้้นหาได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา นอกจากนี้้� ด้้านเอกสารนั้้�น บริิษัทั มีีบริิการดาวน์์โหลดเอกสารและแบบฟอร์์มต่่าง ๆ เช่่น หนัังสืือรัับรอง
การชำระเบี้้�ย เป็็นต้้น

(3) การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีบทบาทสำคััญอย่่างยิ่่�งต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและสร้้างความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขััน บริิษััทได้้กำหนดนโยบายการ
ปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation) เพื่่�อพััฒนาด้้านดิิจิิทััลผ่่านการสร้้างแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลแบบครบวงจร ตลอดจนสร้้างระบบนิิเวศ
ด้้านการประกัันชีีวิิตเพื่่�อยกระดัับการให้้บริิการประกัันชีีวิิตและการก้้าวสู่่�สัังคมไร้้กระดาษในอนาคต
เพื่่�อให้้การนำเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร สามารถตอบสนองกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านการดำเนิิน
งาน และการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะแวดล้้อมการประกอบธุุรกิิจและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงช่่วยสนัับสนุุนธุุรกิิจใหม่่ ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ธุุรกิิจสามารถแข่่งขัันและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงได้้มีี
การวางแผนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิทัิ ลั เพื่่�อรองรัับกลยุุทธ์์การดำเนิินงานของบริิษัทั ทั้้�งในระยะสั้้�นและในระยะยาว โดยมีีระยะเวลาการ
ดำเนิินการตามแผนงาน 3 ปีี ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2564-2566
แผนงานด้้านดิิจิิทััลนี้้� แบ่่งออกเป็็น 7 ส่่วน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวางรากฐานของระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปจนถึึงการพััฒนาบุุคลากรในองค์์กร ได้้แก่่
1. การวางรากฐานระบบการจััดการข้้อมููล ซึ่่ง� เป็็นการพััฒนาระบบคลัังข้้อมููล และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้จัดั การรููปแบบรวมถึึงการรัับ-ส่่งข้้อมููลที่่เ� หมาะ
สมและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อรองรัับการทำงานในเชิิงวิิเคราะห์์ (Data Management Foundation)
2. ติิดตาม และวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้งานแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เพื่่�อนำมาพััฒนาปรัับปรุุงระบบและรููปแบบการแสดงผลที่่�สอดคล้้อง
และรองรัับกัับความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน (Tracking Online Data)
3. วางกลยุุทธ์ก์ ารตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยวิิเคราะห์์จากเส้้นทางของผู้้�บริิโภค เพื่่�อสามารถนำเสนอข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ตรงกัับความสนใจ และ
มอบประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าและผู้้�มุ่่�งหวััง (Personalized Customer Journey)
4. นำปััญญาประดิิษฐ์์เข้้ามาใช้้ในระบบงาน เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์ประเมิินผลข้้อมููล ตลอดจนช่่วยรองรัับงานด้้านการบริิการ (AI Projects for
Backend)
5. ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงานในองค์์กรอย่่างมีีกลยุุทธ์์ โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้าช่่วยเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการอบรมบุุคลากรในองค์์กร
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและเสริิมทัักษะการทำงานในรููปแบบใหม่่ (Digital Transformation and AI Training)
6. สร้้างทีีมงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในด้้านการใช้้ข้้อมููลในเชิิงวิิเคราะห์์ เพื่่�อพััฒนาและขัับเคลื่่�อนเทคโนโลยีีในองค์์กร (Build an
In-house Team)
7. พััฒนากลยุุทธ์์การดำเนิินงานของบริิษััทโดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยรองรัับ ตลอดจนการสื่่�อสารที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กร เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Develop an AI Strategy and Develop Internal and External Communications)
ในปีี 2565 บริิษัทั ได้้มีีการเตรีียมงานในส่่วนของโครงสร้้างระบบ เพื่่�อวางโครงสร้้างและพััฒนาระบบการทำงานดิิจิทัิ ลที่่
ั เ� ชื่่อ� มโยงกััน ผ่่านหลาก
หลายโครงการ ได้้แก่่
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-

การพััฒนาระบบการทำงานภายในองค์์กร : บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบการทำงานภายในองค์์กรโดยมุ่่�งเน้้นการลดความสููญเสีีย
ลดขั้้�นตอนหรืือกระบวนการทำงานที่่�ไม่่จำเป็็น และนำเทคโนโลยีี เช่่น การทำกระบวนการอย่่างอััตโนมััติด้ิ ว้ ยหุ่่�นยนต์์ซอฟต์์แวร์์ Robotic Process
Automation (RPA) ระบบที่่�สามารถเรีียนรู้้�ได้้จากตััวอย่่างด้้วยตนเอง Machine Learning, การนำคอมพิิวเตอร์์มาควบคุุมการทำงาน Automation
system มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพของกระบวนการทำงานให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� สามารถนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ และบริิการให้้แก่่ลูกู ค้้าได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็ว โดยตั้้�งเป้้าจะเป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งสร้้างคุุณค่่าโดยขจััดความสููญเปล่่า (Lean Organization) อย่่างเต็็มตััวภายในปีี 2567

-

การสร้้างกระบวนการให้้บริิการแบบไร้้กระดาษ : บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษััทที่่�มีีระบบที่่�สามารถให้้บริิการด้้านกรมธรรม์์แก่่ลููกค้้าแบบไร้้
กระดาษ 100% ภายในปีี 2565 และมีีแผนงานระยะยาวในการรณรงค์์ให้้ทั้้�งลููกค้้าและตััวแทนเพิ่่�มการใช้้งานระบบดัังกล่่าวเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การงดใช้้
กระดาษโดยสมบููรณ์์
ปััจจุุบัันระบบที่่�รองรัับการให้้บริิการออนไลน์์แล้้ว คืือ
-

บริิษัทั มีีระบบบริิการออนไลน์์ที่่สนั
� บั สนุุนให้้ตัวั แทนจััดทำใบเสนอขาย ใบคำขอ ไปจนถึึงกระบวนการรัับชำระเงิินออนไลน์์ผ่า่ นแพลตฟอร์์ม
Smart App ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้มากถึึง 10 แผ่่น ต่่อการจััดทำใบคำขอ 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ตััวแทนจััดทำใบคำขอผ่่าน
Smart App สููงถึึง 59%

-

บริิษััทมีีบริิการรัับกรมธรรม์์ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy) ลููกค้้าสามารถเลืือกรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านอีีเมลส่่วนตััว
ได้้ ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้สููงสุุดถึึง 50 แผ่่น ต่่อกรมธรรม์์ 1 เล่่ม โดยในปีีที่่�ผ่่านมา มีีลููกค้้าที่่�ขอรัับกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
1%

-

บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos) ลููกค้้าสามารถดำเนิินการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์ผ่่านแอปพลิิเคชััน
บนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy Life และเว็็บไซต์์ Smart Customer ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1-2 แผ่่น ต่่อการทำธุุรกรรม 1 ครั้้�ง
โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าใช้้บริิการ 9.6%

-

บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim) ลููกค้้าสามารถดำเนิินการเรีียกร้้องสิินไหมผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มือื ถืือ BLA
Happy Life และเว็็บไซต์์ Smart Customer ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1-3 แผ่่น ต่่อการทำธุุรกรรม 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้า
ที่่�ใช้้บริิการ 1.3%

-

บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt) ลููกค้้าสามารถเลืือกรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านอีีเมลส่่วนตััว ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1 แผ่่นต่่อรายการ โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ 1.7%

-

บริิการกู้้�เงิินตามสิิทธิิกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Loan) ลููกค้้าสามารถดำเนิินการกู้้�เงิินตามสิิทธิิกรมธรรม์์ ผ่่านแอปพลิิเคชัันบน
โทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy Life ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1 แผ่่นต่่อการทำธุุรกรรม 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ
35%
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บริิการ
ใบคำขอออนไลน์์ (Smart App)
บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy)
บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos)
บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim)
บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt)
บริิการกู้้�กรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Loan)
บริิการใบแจ้้งเตืือนการชำระเบี้้�ยแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Notice)

จำำ�นวนการใช้้บริิการ
85.8%
3.6%
18.1%
5.6%
4.0%
47.5%
0.3%

เป้้าหมายปีี 2564
85.0%
5.0%
12.0%
2.0%
5.0%
5%
5%

ทั้้�งนี้้� ภายในปีี 2565 บริิษััทจะพััฒนาระบบเพื่่�อเพิ่่�มการให้้บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ให้้ครอบคลุุมถึึงบริิการ โดยบริิษััทได้้กำหนดเป้้าหมาย
ระยะยาวที่่�จะรณรงค์์ให้้เกิิดการทำธุุรกรรมประกัันชีีวิิตแบบไร้้กระดาษให้้ได้้ 100% มีีดัังนี้้�

-

•

บริิการใบแจ้้งเตืือนการชำระเบี้้�ยแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Notice)

•

บริิการบัันทึึกสลัักหลัังแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Endorse)

•

บริิการจดหมายแจ้้งสถานะกรมธรรม์์ (E-Letter)

•

บริิการขอถอนเงิินที่่�คงไว้้กัับบริิษััทแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Withdraw)

การสร้้างเครื่่�องมืือสนัับสนุุนด้้านความมั่่�งคั่่�งและสุุขภาพให้้กัับลููกค้้า บริิษััทต้้องการยกระดัับการให้้บริิการด้้านวางแผนทางการเงิินของ
ลููกค้้าผ่่าน Financial Health Check Platform โดยลููกค้้าสามารถกรอกข้้อมููล รายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย วางแผนการออมเงิินเพื่่�อการเกษีียณ วางแผน
เพื่่�อค่่าจ่่ายทางการศึึกษา และเฟ้้นหาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบคู่่�การลงทุุน รวมถึึงความคุ้้�มครองสุุขภาพที่่�เหมาะสม
ผ่่านเครื่่�องมืืออำนวยความสะดวกดัังกล่่าว

ในด้้านสุุขภาพบริิษัทั ได้้เปิิดตัวั แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มือื ถืือ BLA Healthy Life ในปีี 2564 โดยนำระบบมาเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ ลููกค้้า
ที่่�ซื้้�อความคุ้้�มครองบีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ จะสามารถเข้้าใช้้งานแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือนี้้�ได้้ โดยแอปพลิิเคชัันนี้้�จะสามารถนัับก้้าวเดิิน และ
คำนวณอายุุที่่�แท้้จริิงของร่่างกาย (Biological Age) นำผลมาคำนวณเป็็นคะแนน และสามารถแลกสิิทธิิพิิเศษต่่าง ๆ หรืือแลกส่่วนลดเบี้้�ยประกััน
ภััยได้้

114

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

-

การบริิหารจััดการข้้อมููลของบริิษัทั นอกเหนืือจากการให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิทัิ ลที่่
ั ลู� กู ค้้าสามารถดำเนิินการด้้านธุุรกรรมต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง
แล้้ว บริิษััทได้้ดำเนิินการติิดตั้้�งคลัังข้้อมููล (Data Warehouse) พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มเติิมและแก้้ไขข้้อมููลในฐานข้้อมููลให้้เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเป็็น
ปััจจุุบัันเพื่่�อให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ สามารถดึึงข้้อมููลไปใช้้ได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว โดยได้้มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลของลููกค้้าเพื่่�อนำเสนอแบบประกัันที่่�
เหมาะสมผ่่านโครงการ Existing Customer Management (ECM) โดยนัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 มีีลููกค้้าให้้ความสนใจซื้้�อผลิิตภััณฑ์์กรุุงเทพประกััน
ชีีวิิตอีีกครั้้�งกว่่า 1,200 ล้้านบาท

ในปีี 2562 บริิษััทผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้านการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ หรืือ Information
Security Management System ซึ่่ง� ครอบคลุุมในเรื่่อ� งของการบริิหารงานและการดำเนิินงานของศููนย์์คอมพิิวเตอร์์หลัักและศููนย์์คอมพิิวเตอร์์สำรอง
การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต การดำเนิินงานของสายประกัันชีีวิิตและประกัันกลุ่่�ม การดำเนิินงานของสาขาทั่่�วประเทศ ให้้มีีความปลอดภััย
ด้้านการจััดเก็็บระบบฐานข้้อมููล และการปกป้้องข้้อมููลของลููกค้้าจากภััยคุุกคามทางโลกไซเบอร์์ โดยจะมีีการตรวจกระบวนการทั้้�งหมดอีีกครั้้�งในปีี
2565

บริิษััทที่่�มีีช่่องทางการขายที่่�ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ

(4) การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทางต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนบริิษััทตระหนัักถึึงความจำเป็็นในการขยายฐานลููกค้้าและเสริิมสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันภััย
รัับจากช่่องทางต่่าง ๆ นอกเหนืือจากรายได้้หลััก ที่่�มาจากช่่องทางธนาคารแล้้ว บริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการเพิ่่�มปริิมาณของตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�
ปรึึกษาทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง และดำเนิินการขยายช่่องทางการขายผ่่านพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ ๆ รวมถึึงปรัับปรุุงสิินค้้า ขั้้น� ตอน และกระบวนการ
ขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงการทำประกัันชีีวิิตที่่�ง่่ายและสะดวกยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้วางกลยุุทธ์์ในระยะยาวเพื่่�อปรัับสััดส่่วนช่่อง
ทางขายใหม่่ให้้มีีความสมดุุล เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการพึ่่�งพาช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�งมากเกิินไป โดยมีีเป้้าหมายระยะยาวที่่�จะทำให้้รายได้้จากช่่อง
ทางธนาคาร ตััวแทน และช่่องทางอื่่�นๆ มีีสััดส่่วนเท่่ากัับ 40:40:20 ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมจากช่่องทางธนาคาร ตััวแทน และ
ช่่องทางอื่่�นๆ ในสััดส่่วน 58:28:14 ตามลำดัับ นอกจากนี้้�บริิษััทได้้มีีคู่่�ค้้ารายใหม่่ อาทิิเช่่น AIS, Siam Piwat และ Rabbit Care เพื่่�อขยายช่่องทางใน
การเข้้าถึึงสิินค้้าของบริิษัทั นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้ริเิ ริ่่ม� ความร่่วมมืือในด้้านอื่่น� กัับคู่่�ค้้า เพื่่�อพััฒนาประสบการณ์์ที่่ดีียิ่่
� ง� ขึ้้น� ให้้กับั ลููกค้้าในรููปแบบสิิทธิิ
ประโยชน์์ที่่�หลากหลายและบริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า
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1. ช่่องทางตััวแทน (Agency)
การพััฒนาจำนวนและศัักยภาพของตััวแทนประกัันชีีวิิต
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันภััยรัับ บริิษััทจึึงเดิินหน้้าพััฒนาตััวแทนประกัันชีีวิิต เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ด้้วยการสนัับสนุุนการพััฒนาตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินตามเส้้นทางอาชีีพผ่่านโครงการ กรุุงเทพประกัันชีีวิิต สมาร์์ท โปรแกรม
(Bangkok Life Smart Program) ซึ่่�งบริิษััทเริ่่�มดำเนิินโครงการมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 ปััจจุุบัันกรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีจำนวนรวมตััวแทนประกัันชีีวิิตทั้้�งสิ้้�น
มากกว่่า10,000 คน บริิษัทั มุ่่�งเน้้นสร้้างตััวแทนคุุณภาพ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินระดัับมืืออาชีีพ โดยตั้้�งเป้้ายกระดัับการพััฒนาคุุณภาพทีีมงานขาย
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนไปกัับกรุุงเทพประกัันชีีวิิต โครงการกรุุงเทพประกัันชีีวิิต สมาร์์ท โปรแกรมเปิิดโอกาสในการเลืือกเส้้นทางอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับ
ตนเอง 3 เส้้นทาง ได้้แก่่
1. Smart Agent (SA) เหมาะสำหรัับคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ต้้องการประสบความสำเร็็จในอาชีีพ ต้้องการเวลา รายได้้ และความก้้าวหน้้า โดยตั้้�งแต่่ปีี
2562 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการรวม 43 รุ่่�น และ ในจำนวนนี้้�สำเร็็จโครงการแล้้ว 19 รุ่่�น
2. Smart FA (SFA) เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�สนใจเรื่่�องการเงิินการลงทุุน การวางแผนการเงิินหรืือเป็็นตััวแทนประกัันชีีวิิต มุ่่�งมั่่�นสู่่�การเป็็นที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิินมืืออาชีีพ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการรวม 6 รุ่่�น
3. Smart Leader (SL) เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�ต้้องการประสบความสำเร็็จในการสร้้างทีีมงานขายเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน มุ่่�งสู่่�การเป็็น
เจ้้าของธุุรกิิจด้้วยตนเอง โดยจุุดเด่่นของโครงการนี้้คื� อื เป็็นโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่แห่่งเดีียวที่่�มีีแผนรัับรองรายได้้ที่่แ� น่่นอนตลอดระยะเวลา
โครงการ 12 เดืือน โดยนัับตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการเมื่่�อปีี 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการรวม 4 รุ่่�น

นอกจากนี้้� บริิษัทั ให้้ความสำคััญกัับการสรรหา คััดเลืือก และพััฒนาตััวแทนประกัันชีีวิิต เพื่่�อให้้มีีความยั่่�งยืืนในวิิชาชีีพ มีีมาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ
ทั้้�งในประเทศและระดัับสากล โดยในปีี 2564 ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท ได้้รัับรางวััลและคุุณวุุฒิิด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�

จำำ�นวน MDRT

155 คน

จำำ�นวน TNQA

212 คน

จำำ�นวน IQA

207คน

จำำ�นวน CFP& AFPT

119 คน

จำำ�นวน IP&IC

1,433 คน

นอกจากนั้้�น ภายใต้้บริิบทการดำเนิินธุุรกิิจที่่�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามามีีบทบาทในการดำเนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำคััญ และส่่งผล
ต่่อความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ (Lifestyle) ใหม่่ของตััวแทนประกัันชีีวิิต บริิษัทั จึึงได้้นำเทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนการทำงานของตััวแทนประกััน
ชีีวิิตในด้้านการจััดเก็็บและการนำเสนอข้้อมููลต่่อลููกค้้า การเข้้าร่่วมอบรมสััมมนา และการรัับรู้้�ข่่าวสารที่่�ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงมากขึ้้�น เพื่่�อประโยชน์์ใน
การเสริิมความรู้้�และการพััฒนาทัักษะการให้้บริิการเชิิงลึึก โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้เพิ่่�มช่่องทางการให้้บริิการตััวแทนอย่่างครบวงจรผ่่านแอปพลิิเคชััน
บนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Easy Click ซึ่่�งเป็็นระบบดิิจิิทััลที่่�รวบรวมฟัังก์์ชัันที่่�ตััวแทนใช้้งานบ่่อย เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของตััวแทนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และอำนวยความสะดวกตััวแทนได้้ครบทุุกแง่่มุุมการให้้บริิการ
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2. ช่่องทางธนาคาร (Bancassurance)
บริิษััทมุ่่�งเน้้นไปที่่�การรัักษาความสััมพัันธ์์กัับช่่องทางธนาคาร รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อนำมาปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และการให้้
บริิการอย่่างสม่่ำเสมอ โดยในปีีที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ได้้มีีการออกแบบพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ที่่�ช่ว่ ยตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในช่่องทางธนาคาร
ที่่�ตรงจุุดมากขึ้้�น เช่่น ผลิิตภััณฑ์์เกนเฟิิสต์์ 424 (Gain First 424) ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตแบบสะสมทรััพย์์ที่่�สมััครง่่าย ชำระเบี้้�ยเพีียง 4 ปีี แต่่คุ้้�มครอง
นานถึึง 12 ปีี ให้้ผลประโยชน์์เงิินคืืนตลอดสััญญาสููง อีีกทั้้�งมีีโอกาสได้้รัับเงิินปัันผลจากการลงทุุนโดยบริิษััท และสามารถใช้้หัักลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
สููงสุุดตามที่่�กฎหมายกำหนด เกนเฟิิสต์์ 424 (Gain First 424) จึึงเป็็นหนึ่่�งในผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�บริิษััทพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการออมเงิิน
ที่่�สร้้างผลตอบแทนที่่�ดีี พร้้อมทั้้�งสร้้างความมั่่�นคงในการคุ้้�มครองชีีวิิตของผู้้�บริิโภค

3. ช่่องทางออนไลน์์ (Online Platform)
บริิษััทเชื่่�อว่่าเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรมมีีบทบาทสำคััญในการเข้้าถึึงลููกค้้าและช่่วยส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางประกัันชีีวิิตที่่�ง่่ายและ
สะดวกมากขึ้้�น และสร้้างการเติิบโตให้้ทั้้�งแก่่บริิษััทและระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทย บริิษััทจึึงได้้พััฒนาช่่องทางขายออนไลน์์ (ระบบ Smart
Insured) เพื่่�อนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่ต� อบความต้้องการของคนรุ่่�นใหม่่ อาทิิ แบบประกัันสะสมทรััพย์์เพื่่�อการใช้้สิทิ ธิิลดหย่่อนทางภาษีี และแบบประกััน
คุ้้�มครองโรคร้้ายแรง ทำให้้สามารถตััดสิินใจทำประกัันด้้วยตนเองได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง รองรัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทได้้มีีการ
พััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการซื้้�อประกัันออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น มีีกระบวนการตรวจสอบยืืนยัันตััวตนทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-KYC) ที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือ รวมถึึงการพััฒนาปรัับปรุุงให้้ลูกู ค้้าได้้รับั ประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ดีีและรองรัับการเข้้าถึึงได้้ด้ว้ ยอุุปกรณ์์ที่่ห� ลาก
หลาย เช่่น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต เป็็นต้้น
ในปีี 2564 รายได้้จากการขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ของบริิษัทั เติิบโตถึึง 89% บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาแพลตฟอร์์มการขายออนไลน์์ของ
บริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิมการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั และสร้้างประสบการณ์์ที่่ดีีที่่
� สุ� ดุ ให้้แก่่ลูกู ค้้า ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่ต� อบ
โจทย์์ทุุกความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
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4. ช่่องทางคู่่�ค้้าและพัันธมิิตร (Partnership)
เพื่่�อยกระดัับศัักยภาพและขีีดความสามารถขององค์์กร บริิษัทั ได้้สร้า้ งพัันธมิิตรและเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมุ่่�งหวัังว่่าความร่่วมมืือดัังกล่่าวจะสามารถเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและช่่องทางในการเข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ได้้โดยตรง โดยในปีี
2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทสามารถขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่ ๆ ได้้ทั้้�งหมด 6 บริิษััท จาก 4 คู่่�ค้้าเป็็น 10 คู่่�ค้้า โดยขยายความร่่วม
มืือครอบคลุุมในหลายธุุรกิิจ
5. ช่่องทางอื่่�นๆ (Other)
บริิษัทั มีีช่่องทางการขายผ่่านโทรศััพท์์ (Telesales) พร้้อมผลิิตภััณฑ์์ที่่อ� อกแบบเฉพาะสำหรัับช่่องทางเพื่่�อให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
กลุ่่�ม Telesales ซึ่่�งรายได้้จากช่่องทาง Tele มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษััทให้้ความสำคััญด้้านการเพิ่่�ม Lead จากช่่องทางออนไลน์์ พร้้อมกัับ
สร้้างพัันธมิิตรด้้านข้้อมููลเพื่่�อขยายฐานลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้ขยายช่่องทางการขายสำหรัับลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ประกัันสำหรัับเป็็นสวััสดิกิ ารแก่่พนัักงานบริิษัทั และยัังได้้
พััฒนาแบบประกัันโรคร้้ายแรงแบบกลุ่่�มที่่�ขายตรงให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม ทำให้้มีีเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ต่่ำลงจากการที่่�ไม่่ต้้องมีีต้้นทุุนด้้านการขาย
อีีกทั้้�งบริิษััทได้้นำความเชี่่�ยวชาญในเรื่่�องการบริิหารจััดการเคลมมาต่่อยอดเป็็นธุุรกิิจให้้บริิการบริิหารธุุรกรรมของลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้
ด้้านบริิหารจััดการ (Management Fee) ให้้แก่่บริิษััทอีีกด้้วย ซึ่่�งส่่งผลให้้ยอดขายของประกัันกลุ่่�มยัังเป็็นที่่�น่่าพอใจ แม้้ในปีีที่่�ผ่่านมาจะประสบกัับ
โรคระบาดโควิิด-19 ที่่�อาจจะส่่งผลให้้ลููกค้้าประกัันกลุ่่�มปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายสวััสดิิการประกัันกลุ่่�มของพนัักงาน

องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

(5) การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน คืือ การลงทุุนโดยพิิจารณาผลกระทบรอบด้้าน ซึ่่�งนอกจากจะคำนึึงถึึงผลตอบแทนที่่�จะได้้รัับ และความสามารถในการ
ทำกำไรของธุุรกิิจแล้้ว ยัังต้้องคำนึึงถึึงผลกระทบด้้าน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาลที่่�ดีีด้้วย โดยท้้ายที่่�สุุดปััจจััยเหล่่านี้้�จะส่่งผลให้้บริิษััท
สามารถเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ปััจจุุบันั นัักลงทุุนโดยเฉพาะนัักลงทุุนสถาบัันและนัักลงทุุนต่่างประเทศได้้ให้้ความสำคััญกัับการลงทุุนในบริิษัทั ที่่�มีีแนวทาง
การดำเนิินธุุรกิิจที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือและเป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืนทั้้�งของกิิจการและสัังคมโดยรวมมากขึ้้น� โดยคาดหวัังว่่าบริิษัทั ที่่�ลงทุุนไปนั้้�น จะสามารถดำเนิิน
ธุุรกิิจและมีีผลกำไรอย่่างยั่่�งยืืน มีีธรรมาภิิบาล และมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมและพััฒนาสัังคม ตลอดจนสามารถสร้้างผลตอบแทนทางการลงทุุนได้้
อย่่างเหมาะสมในระยะยาว
สำหรัับการลงทุุนของบริิษััทซึ่่�งดำเนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มีีการลงทุุนโดยนำเงิินที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือกรมธรรม์์ไปลงทุุนอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ได้้ผล
ตอบแทนที่่�สอดคล้้องกัับภาระผลประโยชน์์ที่่�จะต้้องจ่่ายคืืนให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ในอนาคต บริิษััทประกัันชีีวิิตจึึงมีีภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อ
ภาระผููกพัันในระยะยาวที่่�มีีต่่อผู้้�ถือื กรมธรรม์์ ดัังนั้้�นนโยบายการลงทุุนจึึงยึึดหลัักความมั่่�นคงทางการเงิินเป็็นสำคััญ ตลอดจนต้้องมีีความระมััดระวััง
และความรัับผิิดชอบในการลงทุุน
บริิษััทเล็็งเห็็นความสำคััญที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นต่่อแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน และเชื่่�อมั่่�นว่่าแนวคิิดดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมจากการลงทุุน ขณะเดีียวกัันก็็สามารถลดความผัันผวนจากการลงทุุนในระยะยาว และยัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ สัังคมส่่วนรวมที่่�เราใช้้ชีีวิิต
และดำเนิินธุุรกิิจอยู่่� ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้เพิ่่�มความสำคััญในการพิิจารณาปััจจััยด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ร่่วมไปกัับปััจจััยพื้้�นฐานต่่าง
ๆ ของบริิษััทที่่�จะเข้้าลงทุุน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าหลัักทรััพย์์ที่่�จะลงทุุนนั้้�นมีีปััจจััยพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม มีีธรรมาภิิบาลในการดำเนิินธุุรกิิจ และสร้้างผลก
ระทบเชิิงบวกต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษััทได้้มีีการลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย กองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิ
บาลไทย และตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจพลัังงานสะอาด มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

1. การลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย
จากนโยบายในการพััฒนาประเทศที่่�มีีความจำเป็็นและต้้องดำเนิินการอย่่างเร่่งด่่วนหลายโครงการ โดยเฉพาะกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของเมืืองและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจในประเทศ ซึ่่�งล้้วนเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่�ใช้้เงิินลงทุุนสููง ที่่�ผ่่านมาภาครััฐเลืือกใช้้
แหล่่งเงิินทุุนจากการกู้้�ยืืมเงิินเป็็นหลััก ทำให้้หนี้้ส� าธารณะเพิ่่�มขึ้้น� รััฐบาลจึึงต้้องบริิหารจััดการภาระการคลัังเหล่่านี้้ค� วบคู่่�กัับการลงทุุนพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของประเทศ ในขณะเดีียวกััน การระดมทุุนผ่่านกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทยจึึงถืือกำเนิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นส่่วนสำคััญใน
การพััฒนากิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานและการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน บริิษัทั ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของ
ประเทศ การบริิหารหนี้้�ของภาครััฐ และการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน จึึงได้้ร่่วมลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคต
ประเทศไทยตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นกองทุุนในวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2561 ต่่อเนื่่�องถึึงปััจจุุบััน
2. การลงทุุนในหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) และกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย
บริิษัทั เล็็งเห็็นความสำคััญของแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นการวิิเคราะห์์การลงทุุนของบริิษัทั จึึงได้้ให้้ความสำคััญกัับการวิิเคราะห์์ความ
ยั่่�งยืืนของบริิษััทที่่�จะเข้้าลงทุุน โดยได้้ลงทุุนในบริิษััทที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนที่่�จััดทำโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งได้้คััดเลืือกบริิษััทจด
ทะเบีียนที่่�มีีการดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยบริิษััทที่่�ได้้รัับการ
คััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนถืือได้้ว่า่ เป็็นบริิษัทั ที่่�มีีศักั ยภาพในการดำเนิินธุุรกิิจและพร้้อมรัับความเปลี่่ย� นแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต นอกจาก
นี้้� บริิษััทยัังมีีการลงทุุนในกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย ซึ่่�งเป็็นกองทุุนที่่�มีีการลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทที่่�มีีการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดำเนิิน
งานอย่่างโปร่่งใส มีีแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ชััดเจน รวมถึึงบริิษััทที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อ
ต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (CAC) มีีการจััดอัันดัับการวััดผลการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจดทะเบีียนไทย (CG Scoring) ของสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย โดยบริิษัทั ได้้ลงทุุนในกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย ซึ่่ง� บริิหารโดยบริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนรวมในประเทศ ตั้้�งแต่่
ปีี 2561 ต่่อเนื่่�องถึึงปััจจุุบััน

3. การลงทุุนในตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจพลัังงานสะอาด (Green Bond Investment)
จากความต้้องการในการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาดทั้้�งในระดัับโลกและระดัับประเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้น� และการสนัับสนุุนจากภาค
รััฐผนวกกัับการพััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ควบคู่่�ไปกัับต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลด
ต่่ำลง ส่่งผลให้้ภาคเอกชนสนใจเข้้ามาลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสะอาดเพิ่่�มมากขึ้้น� และเนื่่�องจากการลงทุุนทางด้้านพลัังงานมัักต้้องการเงิินลงทุุนที่่�สูงู
ภาคเอกชนจึึงได้้ระดมทุุนผ่่านการออกตราสารหนี้้� โดยตราสารหนี้้�ที่่�ออกเพื่่�อระดมทุุนไปใช้้ในโครงการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมจะมีีชื่่�อเรีียกโดย
เฉพาะว่่าตราสารหนี้้�สีีเขีียว หรืือ Green Bond ซึ่่�งมีีคุุณลัักษณะเหมืือนกัับตราสารหนี้้�ทั่่�วไป
บริิษัทั ได้้สนับั สนุุนธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการลงทุุนในตราสารหนี้้สีี� เขีียว หรืือ Green Bond ของกลุ่่�มพลัังงานทางเลืือกที่่�เป็็นพลัังงาน
สะอาดและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้เริ่่�ม
ลงทุุนตั้้�งแต่่ปีี 2558 ต่่อเนื่่�องถึึงปััจจุุบััน
สััดส่่วนการลงทุุน ณ สิ้้�นปีี 2564
• สิินทรััพย์์ลงทุุนของ บมจ. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีจำนวนเท่่ากัับ 338,714 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล
ในสััดส่่วน 48.0% สำหรัับการลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�มีีสััดส่่วนสููงที่่�สุุด 2 อัันดัับถััดมา ได้้แก่่ ตราสารหนี้้�ภาคเอกชนและตราสารทุุน โดยมีี
สััดส่่วนการลงทุุนอยู่่�ที่่� 32.0% และ 9.2% ตามลำดัับ
• สััดส่ว่ นเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ภ� าคเอกชนของบริิษัทั ที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบกัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ภ� าคเอกชนทั้้�งหมด
= 74.10%
• สััดส่่วนเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบกัับเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยทั้้�งหมด = 64.34%
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3.4  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทกำหนดนโยบายในการให้้ความสำคััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนทางสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ และส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิในชุุมชนของบริิษััทประกอบด้้วยพนัักงานและครอบครััว ตััวแทน คู่่�ค้้าและพัันธมิิตรให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ประหยััด
ลดการสููญเปล่่า การนำมาใช้้ซ้้ำ หรืือการใช้้วััสดุุที่่�ผ่่านกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแล้้วแต่่กรณีี บริิษััทสนัับสนุุนกิิจกรรมอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมและปลููกฝัังจิิตสำนัักในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อผลระยะยาวและความยั่่�งยืืน บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการปรัับลดการใช้้กระดาษ
และได้้จััดทำแผนงานด้้านดิิจิิทััลเทคโนโลยีีตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกในการให้้บริิการผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ลดการใช้้กระดาษ
ลดต้้นทุุนในการดำเนิินการด้้านกรมธรรม์์ ประกอบด้้วยระบบรัับประกัันภััยแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบบริิการกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบการ
อบรมทางไกลสำหรัับตััวแทนประกัันชีีวิิต ที่่�ปรึึกษาการเงิิน และพนัักงาน รวมทั้้�งการให้้ความสำคััญกัับช่่องทางสื่่�อสารออนไลน์์ต่่าง ๆ บริิษััทยัังได้้
กำหนดให้้การลดการใช้้ทรััพยการเป็็นหนึ่่�งในดััชนีีชี้้�วััดความสำเร็็จ (KPI) ในระดัับองค์์กร

3.4.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

(1) การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญของปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จึึงได้้มีีการหารืือและกำหนดแนวทางในการดำเนิินงานด้้วยความ
รัับผิิดชอบ และในปีี 2564 ได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายวางแผนธุุรกิิจเริ่่�มดำเนิินการวางแผนการจััดการคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ของบริิษััท เพื่่�อร่่วมมืือกัันในการ
ปกป้้องระบบนิิเวศ และลดภาวะโลกร้้อน รวมถึึงฟื้้น� ฟููสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้า
ร่่วมอบรมสััมมนาออนไลน์์ “นโยบายเพื่่�อสนัับสนุุนการดำเนิินธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ : ร่่วมส่่งเสริิมนโยบายการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศและเป้้าหมาย
Carbon Neutrality ของไทยที่่�จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อทำความเข้้าใจแนวคิิดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์
ขององค์์กร เพื่่�อให้้ทุุกคนตระหนัักถึึงการมีีส่่วนร่่วม และรัับทราบผลกระทบของการดำเนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ถึึงแม้้ปัจั จุุบันั โครงการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่ม� ต้้น แต่่บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินการอย่่างจริิงจััง และได้้เริ่่ม� ดำเนิิน
การพััฒนากลยุุทธ์์ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและกรอบการทำงานระดัับสากลที่่�ได้้รัับการยอมรัับ

(2) Green business
การมีีส่่วนร่่วมในการจััดการดููแลการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) และการบรรเทาภาวะโลกร้้อน
-
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การส่่งเสริิมการทำธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ คณะกรรมการส่่งเสริิมการสร้้างความผููกพัันของลููกค้้า ได้้รัับมอบหมายให้้จััดทำโครงการ
รณรงค์์การเพิ่่�มการใช้้งาน บริิการรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำหรัับลููกค้้าและตััวแทนเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ลดการใช้้กระดาษ ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการรัับ
กรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy), บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt), บริิการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos), บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim), ระบบเสนอขายและจััดทำใบคำขอผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ Smart App เพื่่�อขัับเคลื่่�อนบริิษััทสู่่�เป้้าหมายระยะยาวในการทำธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ 100%
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การสนัับสนุุนให้้คนไทยก้้าวสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด บริิษััทตอบรัับนโยบายภาครััฐ สนัับสนุุนให้้คนไทยก้้าวสู่่�สัังคม ไร้้เงิินสดอย่่างมั่่�นใจ พร้้อมลด
การใช้้ทรััพยากรด้้วยการทำธุุรกรรมผ่่านระบบดิิจิทัิ ลที่่
ั ป� ลอดภััย ลดการสััมผััส โดยเฉพาะในสถานการณ์์ COVID-19 โดยเชิิญชวนลููกค้้ามาร่่วม
แคมเปญสุุดพิิเศษ “70 ปีี กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ร่่วมลด...ได้้ลุ้้�น” เพีียงทำธุุรกรรมผ่่านระบบออนไลน์์ที่่�ร่่วมรายการ ก็็สามารถรัับสิิทธิ์์�ลุ้้�นรางวััล
มููลค่่ารวมกว่่า 3.8 ล้้านบาท รวมทั้้�งสิ้้�น 771 รางวััล

(3) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และการสร้้างจิิตสำำ�นึึกและการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทดำเนิินการส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในองค์์กร และประชาชนภายนอก โดยมีีโครงการหลััก ๆ
ที่่�ดำเนิินการดัังนี้้�
1. การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร
-

โครงการบีีแอลเอ แฮปปี้้� ไลฟ์์ โกกรีีน ภายในองค์์กร การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำคััญในการพััฒนาความ
ยั่่�งยืืนของประเทศ บริิษััทจึึงมุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้มีีจิิตสำนึึกอนุุรัักษ์์ทรััพยากร และตระหนัักถึึงคุุณค่่าของ
ทรััพยากรธรรมชาติิ
ฝ่่ายธุุรการของบริิษััทได้้รัับการมอบหมายให้้ควบคุุมดููแลการใช้้พลัังงาน น้้ำประปา และกระดาษในองค์์กร โดยกำหนดเป้้าหมายผ่่านการ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายดำเนิินงาน (Administration Expense) ต่่อเบี้้�ยประกัันรัับรวม ไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีี โดยได้้ดำเนิินโครงการต่่อเนื่่�องที่่�ให้้
พนัักงานในองค์์กรทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสัังคมของเราให้้น่่าอยู่่�ขึ้้�นไปด้้วยกััน อัันประกอบด้้วย
โครงการประหยััดไฟฟ้้า
•

โครงการประหยััดพลัังงานโดยการรวบรวมข้้อมููลข่่าวสาร และวิิธีีการประหยััดพลัังงานประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Smart
Home) ของบริิษััท และการรณรงค์์การปิิดไฟในช่่วงเวลากลางวััน การออกไปประชุุม หรืือหลัังเลิิกงานโดยการติิดสติิกเกอร์์เลขหมาย
กำกัับบนโต๊๊ะทำงาน เพื่่�อควบคุุมการใช้้พลัังงานเฉพาะพื้้�นที่่� และการติิดตั้้�งระบบปิิดหน้้าเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์อััตโนมััติิในองค์์กร

•

การเปลี่่�ยนเป็็นอุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน โดยเฉพาะหลอดไฟต่่าง ๆ ในบริิเวณที่่�ต้้องเปิิดทิ้้�งไว้้ตลอดเวลา เช่่น โถงทางเดิินแต่่ละชั้้�น

•

โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพด้้วยการเดิินขึ้้�นบัันไดแทนการใช้้ลิิฟต์์ โดยการติิดค่่าพลัังงานที่่�ใช้้ในการขึ้้�นบัันไดแต่่ละขั้้�นพร้้อมการให้้กำลัังใจ
แก่่ผู้้�เดิินขึ้้�นบัันได นอกจากเป็็นผลดีีกัับสุุขภาพ ยัังช่่วยประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าจากการใช้้ลิิฟต์์

โครงการประหยััดน้้ำประปา
•

โครงการรณรงค์์ใช้้หลัักการประหยััดน้้ำ โดยการเช็็ดก่่อนใช้้ รองก่่อนใช้้ หรืือการใช้้น้้ำซ้้ำ การเปิิด - ปิิดก๊๊อกน้้ำให้้สนิิทหลัังการใช้้งานแล้้ว
ทุุกครั้้�ง และ/หรืือหากพบอุุปกรณ์์การใช้้น้้ำชำรุุด แจ้้งผู้้�รัับผิิดชอบทราบทัันทีี เพื่่�อกำจััดจุุดรั่่�วไหลในองค์์กร รวมถึึงการติิดตั้้�งก๊๊อกอััตโนมััติิ
บริิเวณอ่่างล้้างมืือในห้้องน้้ำประจำชั้้�นทุุกชั้้�นในอาคารแห่่งใหม่่
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โครงการประหยััดทรััพยากรกระดาษ
•

การจััดเก็็บเอกสารรณรงค์์ใช้้กระดาษใช้้ซ้้ำ (Re – use) หรืือ Scan เก็็บไว้้ในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แทนการถ่่ายสำเนา เพื่่�อลดการใช้้กระดาษ
ในองค์์กร ทำให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรกระดาษเกิิดความคุ้้�มค่่า รวมทั้้�งเป็็นการลดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บเอกสาร เพื่่�อความปลอดภััยและป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากอััคคีีภััยในสำนัักงาน

•

การทำลายเอกสาร โดยการนำส่่งบริิษััท/ร้้านค้้าเพื่่�อนำไปทำลายโดยวิิธีีการต้้ม ซึ่่�งจะสามารถนำมาสู่่�กระบวนการผลิิตกระดาษใหม่่ได้้
ทำให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรต้้นไม้้อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

โครงการรณรงค์์รักั ษาสิ่่�งแวดล้้อมในออฟฟิิศ โดยการจััดกล่่องรัับเอกสารที่่�เป็็นกระดาษสีีขาวในทุุกจุุดที่่มีี� เครื่่�องถ่่ายเอกสารในองค์์กร เพื่่�อ
นำไปรีีไซเคิิลใหม่่

นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมุ่่�งปรัับปรุุงกระบวนการทำงานภายในองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� เป็็นการช่่วยลดทั้้�งการใช้้ทรััพยากรและระยะเวลาใน
การปฏิิบััติิงาน และยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย

ผลงานการดำำ�เนิินโครงการ
ปริิมาณการใช้้พลัังงานในองค์์กร
ปีี พ.ศ

2562

2563

2564

ปริิมาณไฟฟ้้า

3,432.65 เมกะวััตต์์/ชั่่�วโมง

3,451.53 เมกะวััตต์์/ชั่่�วโมง

2,925.6 เมกะวััตต์์/ชั่่�วโมง

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาภายในองค์์กร
ปีี พ.ศ

2562

2563

2564

ปริิมาณน้้ำลููกบาศก์์เมตร

19,453 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

20,813 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

27,735 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปริิมาณการใช้้กระดาษภายในองค์์กร
ปีี พ.ศ

2562

2563

2564

ปริิมาณกระดาษแผ่่น*

7.2 ล้้านแผ่่น

6.3 ล้้านแผ่่น

5.7 ล้้านแผ่่น

(*ได้้แก่่กระดาษขาว A4, A3, B4,F14, กระดาษหััวจดหมาย)
จากการดำเนิินนโยบายเพื่่�อลดการใช้้กระดาษ ส่่งผลให้้จำนวนปริิมาณกระดาษที่่�ใช้้ภายในองค์์กรลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2562-2564 โดย
ในปีี 2564 บริิษััทสามารถลดการใช้้กระดาษไปได้้กว่่า 6 แสนแผ่่น หรืือคิิดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดไปได้้มากกว่่า 1 แสนบาท
-
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การออกแบบสำนัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ การออกแบบสำนัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ซึ่่�งได้้ผสานความใส่่ใจและคุุณค่่าการ
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าด้้วยกััน ผ่่านการจััดวางทิิศทางของอาคารเพื่่�อหลบความร้้อนจากแสงอาทิิตย์์ ออกแบบอาคารเป็็นแนวตั้้�งคลุุมอาคารฝั่่�ง
ทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้และทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ อีีกทั้้�งนโยบายการใช้้พลัังงานทดแทนมีีการติิดตั้้ง� แผงโซล่่าเซลล์์เพื่่�อสร้้างกระแสไฟฟ้้าสำหรัับใช้้
งานในอาคาร ช่่วยลดการใช้้พลัังงานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงทำให้้อาคารสำนัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้รางวััล 1 ใน 10 อาคาร
ออกแบบดีีเด่่นจาก BCI ASIA AWARDS 2020 และได้้รัับอนุุมััติิรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมด้้านอาคาร การจััดสรรที่่�ดิินและ
บริิการชุุมชน กรุุงเทพมหานคร (EIA) จากสำนัักนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ในปีี 2562
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ในปีี 2564 บริิษััทสามารถผลิิตโซล่่าเซลล์์ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในอาคารคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�สามารถประหยััดได้้เท่่ากัับ
531,345 บาท

2. การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ประชาชนภายนอก
-

การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมด้้านต่่าง ๆ อาคาร
สำนัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ได้้รัับการออกแบบให้้มีีการนำพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์มาใช้้ในการทำงานประจำวััน รวมทั้้�งความตั้้�งใจของผู้้�
บริิหารที่่�จะส่่งเสริิมและสร้้างจิิตสำนึึกด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน ในปีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีโครงการความร่่วมมืือกัับบริิษััทในเครืือเพื่่�อทำกิิจกรรม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมาต่่อเนื่่�องหลายปีี แต่่ในปีี 2564 จำเป็็นต้้องเลื่่�อนการจััดกิจิ กรรมออกไปด้้วยปััญหาการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 บริิษัทั
จึึงได้้นำแนวทางการทำงานที่่�ช่่วยลดการใช้้ทรััพยากรต่่าง ๆ เช่่น กระดาษ และพลัังงาน เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการทำงาน ระบบการทำงานที่่�
บริิษััทพััฒนาขึ้้�นช่่วยให้้พนัักงานสามารถทำงานตามแนวทางที่่�ลดการใช้้ทรััพยากรได้้ ตั้้�งแต่่ลดการใช้้กระดาษในระบบการรัับประกััน ระบบ
บััญชีีการเงิิน และระบบการประชุุม ไปจนถึึงการอนุุมััติิของผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้จัดั อบรมภายในหลัักสููตร การดำเนิินชีีวิิตที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานเกี่่�ยวกัับการคััด
แยกขยะและการกำจััดขยะอย่่างถููกวิิธีี โดยสามารถเริ่่ม� ได้้จากที่่�บ้า้ นและที่่�ทำงาน เพื่่�อช่่วยดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมให้้น่า่ อยู่่�มากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยวิิทยากร
คุุณจีีนัันท์์ ชะอุ่่�มใบ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายวิิชาการ สมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ)
-

การสร้้างจิิตสำนึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมแก่่สาธารณะ โครงการส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้มีีการดำเนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่
•

โครงการร่่วมปัันน้้ำใจพร้้อมลดการใช้้ทรััพยากร เนื่่�องในวัันสิ่่�งแวดล้้อมโลก ด้้วยการส่่งเสริิมการรัับกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy)
และการรัับใบเสร็็จรัับเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt) เพื่่�อนำเงิินร่่วมสมทบทุุนสร้้างศููนย์์วิิชาการเวชศาสตร์์ผู้้�สูงู อายุุระดัับชาติิ คณะ
แพทย์์ศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล

•

โครงการส่่งเสริิมการลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ ได้้ถููกผลัักดัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการฉลองครบรอบ 70 ปีี กรุุงเทพประกัันชีีวิิตรวมทั้้�งตอบ
รัับนโยบายภาครััฐ สนัับสนุุนให้้คนไทยก้้าวสู่่�สัังคม ไร้้เงิินสดอย่่างมั่่�นใจ พร้้อมลดการใช้้ทรััพยากรด้้วยการทำธุุรกรรมผ่่านระบบดิิจิิทััลที่่�
ปลอดภััย ลดการสััมผััส ผ่่านแคมเปญสุุดพิิเศษ “70 ปีี กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ร่่วมลด...ได้้ลุ้้�น” เพีียงทำธุุรกรรมผ่่านระบบออนไลน์์ที่่�ร่่วม
รายการ ก็็สามารถรัับสิิทธิ์์�ลุ้้�นรางวััลมููลค่่ารวมกว่่า 3.8 ล้้านบาท รวมทั้้�งสิ้้�น 771 รางวััล โดยมีีระยะเวลาแคมเปญ 1 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่กลางปีี
2564 เป็็นต้้นไป
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3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริิษัทั มีีเป้้าหมายที่่�จะเสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ผ่่านการให้้คำแนะนำด้้านการวางแผนทางการเงิินผ่่านตััวแทน
และพนัักงานที่่�มีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดกฎหมาย หรืือข้้อกำหนด
อื่่�น ๆ รวมถึึงแนวปฏิิบััติิสากลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างรากฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
บริิษััทกำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม ภายใต้้หลัักจริิยธรรมในการดำเนิินธุุรกิิจและหลัักธรรมาภิิบาล การต่่อต้้านการทุุจริิต การ
สนัับสนุุนและเคารพการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม การสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง การร่่วมพััฒนา
ชุุมชนสัังคมและสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�ของบริิษััท และการส่่งเสริิมนวััตกรรมที่่�ตอบสนองต่่อนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมในด้้านต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวข้้างต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีีการติิดตาม ประเมิิน ทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิและโครงการต่่าง ๆ ที่่�ได้้ดำเนิินการทั้้�งในปััจจุุบััน และพิิจารณาแนวปฏิิบััติิ
และโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในอนาคตอย่่างรอบคอบ ต่่อเนื่่�อง และสม่่ำเสมอ

3.5.2  ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบปฏิิบััติิการดิิจิิทััล

(1)  ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบปฏิิบััติิการดิิจิิทััล
ด้้วยปััจจุุบันั เทคโนโลยีีและระบบดิิจิทัิ ลั ได้้เข้้ามามีีบทบาทในการดำเนิินธุุรกิิจมากขึ้้น� ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในการเข้้าถึึงการให้้บริิการ
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว บริิษััทเห็็นถึึงความสำคััญและได้้มีีกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการโดยทำผ่่านระบบได้้ด้้วย
ตนเองได้้มากขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้องและรวดเร็็วในการใช้้บริิการ และสร้้างความพึึงพอใจต่่อลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการของบริิษััท ซึ่่�งการให้้บริิการด้้าน
ระบบดิิจิิทััลจะส่่งผลต่่อการทำให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ซึ่่�งส่่งผลกระทบหลากหลายรููปแบบทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้อม ไม่่ว่่าจะเป็็นภััยคุุกคามจากไวรััสคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์เรีียกค่่าไถ่่ การหลอกลวงทางอิินเทอร์์เน็็ต ด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น วิิศกรรม
สัังคม (Social Engineering), อีีเมลลวง (Phishing Email) ไปจนถึึงการเจาะระบบเพื่่�อขโมยข้้อมููลสำคััญ เป็็นต้้น จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทให้้ความสำคััญ
และตระหนัักถึึงอัันตรายจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ในทุุก ๆ รููปแบบ โดยบริิษััทได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงการดำเนิินงานเพื่่�อการรัักษาความ
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศของบริิษัทั และความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ตามนโยบายและกรอบการปฏิิบัติั งิ านความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััท และสอดคล้้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems) และเป็็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ และข้้อกำหนดด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของหน่่วยงานกำกัับดููแลการประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งการที่่�บริิษัทั มีีศููนย์์เฝ้้า
ระวัังเหตุุการณ์์ภัยคุ
ั กุ คามทางไซเบอร์์ (SOC: Security Operation Center) ซึ่่ง� มีีความพร้้อมในการตรวจพบภััยคุกุ คามไซเบอร์์ และสามารถป้้องกััน
ตอบสนองได้้อย่่างรวดเร็็วเป็็นไปตามมาตรฐานสากลตอบ 24 * 7 วััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการให้้บริิการของบริิษััทจะมีีความมั่่�นคงปลอดภััยในการ
ให้้บริิการ ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทยัังไม่่พบเหตุุการณ์์ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำคััญ
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การพััฒนาที่่�สำำ�คััญในปีี 2564
1. การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีและการปฏิิบััติิงาน
•

•

ระบบบริิการต่่อลููกค้้า
-

เพิ่่�มช่่องทางการให้้บริิการด้้านการซื้้อ� ประกัันผ่่านแพลตฟอร์์มการซื้้อ� ประกัันออนไลน์์ โดยสามารถเข้้าถึึงบริิการผ่่านหน้้าเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
และของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ได้้แก่่ ธนาคารกรุุงเทพ, AIS Insurance Service, กรุุงศรีี ออโต้้ และระบบอีีคอมเมิิร์์ซ Shopee เพื่่�อให้้ลููกค้้า
สามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตของบริิษัทั ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็วมากยิ่่ง� ขึ้้น� ตอบโจทย์์การเสนอขายประกัันในวิิถีีใหม่่ที่่ไ� ม่่ต้อ้ งมีี
ตััวแทนเข้้าถึึงลููกค้้าโดยตรง

-

เพิ่่�มช่่องทางให้้ลููกค้้าสามารถทำธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ด้้วยตนเอง สำหรัับการยืืนยัันการทำประกััน, การติิดตามเอกสารเพิ่่�มเติิม
(Memo), การเสนอเงื่่�อนไขพิิเศษ (Counter offer) และการชำระเบี้้�ยประกัันโดยตััวแทนไม่่ต้้องเดิินทางเข้้าพบหน้้าลููกค้้า

-

เพิ่่�มช่่องทางการให้้บริิการหลัังการขายผ่่าน Mobile Application (BLA Happy Life) และ website ให้้บริิการลููกค้้า (Smart Customer)
ให้้สามารถกู้้�เงิินจากมููลค่่ากรมธรรม์์และได้้รัับเงิินเข้้าบััญชีีของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยไม่่ต้้องเดิินทางหรืือทำผ่่านตััวแทนที่่�ดููแล
ซึ่่�งเป็็นการลดการสััมผััส ลดความเสี่่�ยงต่่อโรคระบาด และลดค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางระบบ Live Chat เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกรวดเร็็วใน
การให้้ข้้อมููลแก่่ลููกค้้า และ Mobile Application GMC เพื่่�อแสดงข้้อมููลความคุ้้�มครอง ข้้อมููลสิินไหมของลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม

ระบบบริิการต่่อพนัักงาน
-

เพิ่่�มช่่องทางในการเข้้าถึึงระบบงานของบริิษััท เพื่่�อรองรัับการทำงานจากภายนอกสำนัักงาน (Work from Home) ที่่�มุ่่�งเน้้นความปลอดภััย
จำกััดการควบคุุม และเฝ้้าระวัังการใช้้ระบบงานจากภายนอกบริิษัทั พร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์โรคระบาดของโควิิด-19 (Covid-19) และ
การทำงานในวิิถีีใหม่่ (New normal)

-

จััดหาระบบการประชุุมออนไลน์์ผ่า่ นระบบอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา โดยผ่่านอุุปกรณ์์
ของบริิษััท เช่่น โน๊๊ตบุ๊๊�ก, แท็็บเล็็ต และโทรศััพท์์มืือถืือ เป็็นต้้น รวมทั้้�งใช้้ในกิิจกรรมของบริิษััท เช่่น การจััดฝึึกอบรมผลิิตภััณฑ์์การขาย จััด
งานสััมนา เป็็นต้้น ให้้กัับตััวแทนขายของบริิษััท ไม่่ว่่าผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจะอยู่่�ที่่�ใดก็็สามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้ผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต

-

ด้้านความปลอดภััย

-

เพิ่่�มระบบการรัักษาความปลอดภััยของการรั่่�วไหลของข้้อมููล (DLP : Data Leakages Prevention) เพื่่�อให้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
ข้้อมููลสำคััญของบริิษััท ได้้รัับการปกป้้องจากการถููกขโมย หรืือถููกส่่งออกไปภายนอกบริิษััท โดยผู้้�ที่่�มิิได้้รัับอนุุญาต หรืือรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์
ซึ่่�งจะมีีการแจ้้งเตืือนความผิิดปกติิ และป้้องกัันการส่่งข้้อมููลอย่่างไม่่เหมาะสมออกไปภายนอกบริิษััท

-

ยกระดัับการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและความพร้้อมใช้้งานของระบบงาน ด้้วยศููนย์์คอมพิิวเตอร์์สำรองแห่่งใหม่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
รองรัับการให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องตามมาตรฐานสากล (Tier-III) โดยมีีระยะทำการห่่างจากศููนย์์คอมพิิวเตอร์์หลัักที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกััน
ผลกระทบของเหตุุการณ์์ภััยพิิบััติิที่่�ส่่งผลกระทบในวงกว้้าง

2. การพััฒนาขีีดความสามารถของบุุุ�คลากร
จััดอบรมความตระหนัักรู้้�ด้า้ นการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์ ทั้้�งแบบออนไลน์์และแบบออฟไลน์์ให้้กับั
พนัักงานภายในบริิษััท ตลอดจนการทดสอบความตระหนัักรู้้�ของพนัักงานหลัังการอบรม จำนวน 2 ครั้้�ง เพื่่�อวััดผลการอบรมและวััดประสิิทธิิภาพใน
การตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ภัยคุ
ั กุ คามทางไซเบอร์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� นอกจากนี้้� ยัังจััดอบรมการปฏิิบัติั งิ านด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและไซเบอร์์ ให้้ กัับพนัักงานในสายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นไปอย่่างเหมาะสมและ
สอดคล้้องตามมาตรฐานสากลด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์
จััดให้้มีีการซ้้อมแผนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP: Business Continuity Plan) จำนวน 1 ครั้้�ง สำหรัับกลุ่่�มงานที่่�มีีความสำคััญต่่อ
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการดำเนิินงานของพนัักงานและระบบงานที่่�ให้้บริิการ หากเกิิดเหตุุการณ์์ภััยพิิบััติิที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำเนิินธุุรกิิจ โดยผลการทดสอบในปีี 2564 บริิษััทสามารถดำเนิินการซ้้อมแผนได้้ผ่่านตามเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำหนด
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3. การปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ปรัับปรุุงนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้มีีความทัันสมััย และรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ รวมทั้้�งจััดทำนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และกรอบการปฏิิบัติั งิ านด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�สำคััญ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และข้้อกำหนดของหน่่วยงานกำกัับ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกำหนดให้้มีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานนำไปปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งบริิษััท
จััดให้้มีีทะเบีียนควบคุุมกฎหมาย ประกาศ และข้้อกำหนดของหน่่วยงานกำกัับดููแลภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และจััดให้้มีี
การทบทวน และสอบทานทะเบีียนควบคุุมตามรอบระยะเวลาที่่�กำหนด เพื่่�อให้้การดำเนิินงานและการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ครบ
ถ้้วน ตามกฎหมาย ประกาศ และข้้อกำหนด

แนวทางการบริิหารจััดการ
บริิษััทจััดให้้มีีการกำกัับดููแล และบริิหารจััดการงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตามหลััก 3 Line of Defense โดยมีีสายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เป็็นหน่่วยงาน ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิการ (1st Line) หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง และหน่่วยงานกำกัับการปฏิิบััติิงาน ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำกัับดููแลการ
ปฏิิบัติั งิ าน (2nd Line) เพื่่�อคอยควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านให้้มีีความเหมาะสมตามนโยบาย กรอบการปฏิิบัติั งิ านและมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั
และหน่่วยงานตรวจสอบ ทำหน้้าที่่�ตรวจสอบนการปฏิิบััติงิ านอย่่างเป็็นอิิสระ (3rd Line) เพื่่�อสอบทานการปฏิิบััติงิ านของหน่่วยงานที่่�เป็็น 1st และ 2nd
Line ให้้มีีการปฏิิบััติิงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทเป็็นไปอย่่างเหมาะสม ตามหลัักการตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำนาจ หรืือ “Check and
Balance” โดยมีีคณะกรรมการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ านด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์ และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีหน้้าที่่�การรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั นอกจากนี้้� ยัังมีีการตรวจสอบจากหน่่วยงานภายนอกที่่�เป็็น
อิิสระ เช่่น ผู้้�ตรวจรัับรองตามมาตรฐาน ISO 27001, ผู้้�ตรวจสอบงบบััญชีีบริิษััท เป็็นต้้น ซึ่่�งจะมาช่่วยตรวจสอบการดำเนิินงานด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์ และการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้เป็็นไปตามนโยบาย กรอบการปฏิิบัติั งิ าน
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและมาตรฐานสากลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านดิิจิิทััลและไซเบอร์์
บริิษััทให้้ความสำคััญในการกำกัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เนื่่�องจากปััจจุุบัันบริิษััทมีีการ
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการดำเนิินธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้น� ทำให้้ระบบหรืือการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เช่่น ด้้านภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Risk) ความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย (IT Security Risk) ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (IT Operation Risk) ความเสี่่�ยงด้้านบริิหารจััดการโครงการทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Project Risk) เป็็นต้้น โดยบริิษััทจััดให้้มีีการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี

01
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CONFIDENTIALITY
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การจัดการ
ความเสี่ยง

03

การควบคุม
ความเสี่ยง
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รวมทั้้�งจััดให้้มีีการทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นประจำทุุกปีี หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญ ซึ่่�ง
นโยบายจะต้้องสอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำกัับดููแลและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทประกัันชีีวิิต
พ.ศ. 2563 ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) และมีีกรอบการปฏิิบััติิงานภายใต้้นโยบายและ
มาตรฐานการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่ง� ให้้ความสำคััญกัับความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััย ถููกต้้อง พร้้อมใช้้งาน และ
พร้้อมรัับมืือภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ โดยกำหนดให้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� นโยบาย กรอบการ
ปฏิิบััติิงาน และมาตรฐานการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศจััดทำขึ้้�นเพื่่�อให้้เป็็นแนวทางให้้ทุุกหน่่วยงานภายในบริิษััทถืือปฏิิบััติิใน
หลัักการเดีียวกัันภายใต้้กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท

(2)  การรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
ในด้้านการดููแลรัักษาข้้อมููลของลููกค้้า บริิษััทให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่�งต่่อการดููแลและจััดการข้้อมููลลููกค้้าให้้มีีความมั่่�นคงปลอดภััยสููงสุุด และ
มีีแนวทางการดำเนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดของสำนัักงานกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย สำนัักงานกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมของหน่่วยงานกำกัับดููแลธุุรกิิจ โดยบริิษัทั
ได้้จััดทำและทบทวนนโยบายการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Privacy Policy) และหลััก
ปฏิิบััติิการรัักษาความลัับและการเปิิดเผยข้้อมููลลููกค้้า ซึ่่�งกำหนดแนวทางการดููแลรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย และการรัักษาความลัับของข้้อมููล
ลููกค้้า กำหนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลข้้อมููลลููกค้้า เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั เคารพในสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับของลููกค้้าทุุกราย โดยมีีแนวปฏิิบัติั ใิ นการดููแลและเก็็บรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าอย่่าง
ปลอดภััย โดยคำนึึงถึึงความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า การรัักษาความลัับ รวมถึึงมุ่่�งป้้องกัันไม่่ให้้มีีการนำข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทำประกัันภััย
ไปใช้้โดยผิิดวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ และ/หรืือไม่่ได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้าตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้ใ� นการขอความยิินยอมจากลููกค้้า บริิษัทั ได้้แจ้้งให้้ลูกู ค้้าทราบ
ถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ของการเก็็บรวบรวม การใช้้ หรืือเปิิดเผยข้้อมููลของของลููกค้้าอย่่างชััดเจน ในกรณีีที่่�พบข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลผิดิ พลาดหรืือไม่่ถูกู ต้้อง ลููกค้้า
สามารถติิดต่่อศููนย์์บริิการลููกค้้าทางโทรศััพท์์ (Call Center) ของบริิษััท เพื่่�อแก้้ไขข้้อมููลให้้ถููกต้้องได้้
กิิจกรรมสร้้างการตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลในปีี 2564 บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคลในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านกิิจกรรมการฝึึกอบรมทั้้�งพนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ผ่่านช่่องทางออฟไลน์์และออนไลน์์
อาทิิ E-Learning : BLA Smart Learning และ BLA Station Application รวมถึึงบริิษัทั มีีการจััดการเตรีียมความพร้้อมทั้้�งทางด้้านบุุคลากรในบริิษัทั
ระบบงาน และกระบวนการตลอดจนกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำเนิินธุุรกิิจ และ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
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องค์์กรที่่�ใส่่ใจพนัักงาน

(3)  มุ่่�งสู่่�การเป็็น…….องค์์กรที่่�ใส่่ใจพนัักงาน
เสีียงสะท้้อนจากพนัักงาน
“การเข้้ามาของเทคโนโลยีีส่่งผลกระทบต่่อบทบาทและหน้้าที่่�ของพนัักงานเป็็นอย่่างมาก จึึงอยากให้้บริิษััทให้้โอกาสกัับพนัักงานทุุกระดัับใน
การพััฒนาทัักษะและศัักยภาพในการทำงานยุุคดิจิิ ทัิ ลั เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเติิบโตไปพร้้อมกัับบริิษัทั และพวกเราก็็พร้้อมที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการ
ทำงานแบบใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และเป้้าหมายของผู้้�บริิหารและบริิษััท”
ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ
•
•
•
•
•
•
•

การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร และ การวางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล
วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
การสื่่�อสารนโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กร
การสร้้างความผููกพัันภายในองค์์กร
การสรรหาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
การปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิแรงงาน

1. การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร/การวางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล
จากวิิสัยทั
ั ศั น์์และภารกิิจของบริิษัทั ในการที่่�จะพััฒนาองค์์กรให้้เป็็นผู้้�นำในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ผู้้�นำในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน และการ
วางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้านโดยผ่่านบุุคลากรที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและมีีศัักยภาพได้้นั้้น� บริิษัทั จำเป็็นที่่�จะต้้องมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำคััญกัับการพััฒนา
บุุคลากรให้้มีีคุุณภาพและมีีศัักยภาพมากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�งผสมผสานวิิสััยทััศน์์และภารกิิจขององค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วยกลยุุทธ์์ทางด้้านการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงการพััฒนาสมรรถนะต่่าง ๆ ที่่�จำเป็็นในอนาคตเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
ภายใต้้สภาวการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่ง� การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรถืือเป็็นกุุญแจสำคััญในการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือ
กัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เพื่่�อที่่�จะนำพาองค์์กรก้้าวทัันการพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีี การถููกแทนที่่� (Disruption) และความท้้าทายใน
อนาคต
บริิษัทั มุ่่�งเน้้นการพััฒนาพนัักงาน และตอบโจทย์์ความต้้องการของการพััฒนาสายอาชีีพ รวมถึึงสมรรถนะหลััก (Core Competency) สมรรถนะ
ผู้้�นำ (Leadership Competency) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) และกลยุุทธ์์ขององค์์กร (Strategy) ผ่่านกระบวนการจััดทำ
แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน (Training & Development Plan) ตามนโยบายของบริิษััทที่่�สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีเป้้าหมายในการ
พััฒนาตนเองไม่่น้้อยกว่่า 6 Man-day ต่่อคนต่่อปีี โดยในปีี 2564 นั้้�นด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ Covid-19 บริิษััทมีีรููปแบบการพััฒนาความรู้้�
พนัักงานจากเดิิมเป็็นรููปแบบออนไลน์์ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลขององค์์กรในหลายมิิติิ ทั้้�งด้้านองค์์ความรู้้�ในการทำงาน วิิธีี
การทำงาน ตลอดจนรููปแบบวิิธีีการในการพััฒนาตนเองโดยมีีชั่่�วโมงการเรีียนรู้้�อยู่่�ที่่� 23.20 ชั่่ว� โมงต่่อคนต่่อปีี หรืือคิิดเป็็น 4.03 Man-day ต่่อคนต่่อปีี
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-

การจััดทำแผนพััฒนารายบุุคคล (IDP : Individual Development Plan) การจััดทำแผนพััฒนารายบุุคคล ถืือเป็็นเป็็นเครื่่�องมืือในการพััฒนา
พนัักงานอย่่างเป็็นระบบ และตรงกัับความจำเป็็นในการพััฒนาของพนัักงานแต่่ละคนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� ทัักษะ
และมีีสมรรถนะในการปฏิิบััติิงานปััจจุุบัันให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มพนัักงานที่่�เป็็นดาวเด่่น (Talant) และผู้้�สืืบทอด
(Successor) ขององค์์กร เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมสำหรัับการก้้าวไปสู่่�ตำแหน่่งงานที่่�สููงขึ้้�น หรืือความรัับผิิดชอบในอนาคต โดยมีี
กระบวนการในการจััดทำแผนการพััฒนาและรููปแบบการพััฒนาที่่�เหมาะสม ซึ่่ง� ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมาจนถึึงปััจจุุบันั บริิษัทั ได้้มีีกระบวนการวางแผน
การพััฒนาและกำหนดเป้้าหมายอาชีีพของพนัักงานผ่่านขั้้�นตอนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี การประเมิินสมรรถนะด้้านต่่าง ๆ
เพื่่�อนำข้้อมููลมาใช้้ในการจััดทำแผนพััฒนารายบุุคคล
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมุ่่�งเน้้นในเรื่่อ� งการให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับผลิิตภััณฑ์์ และการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้าน เพื่่�อให้้บุคล
ุ ากรได้้นำองค์์ความ
รู้้�ที่่�ได้้รัับนั้้�นไปใช้้ในการปฏิิบััติิงาน การดำเนิินชีีวิิต และยัังสามารถเผยแพร่่ความรู้้� สู่่�ครอบครััว ชุุมชน และสัังคม เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ได้้ บริิษััทยัังสนัับสนุุนการพััฒนาความรู้้�ทางด้้านวิิชาชีีพโดยตรงของพนัักงานที่่�จะต้้องพััฒนาความรู้้�ทัักษะความชำนาญให้้ทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ได้้ศึึกษาหาความรู้้�จากแหล่่งความรู้้�ต่่าง ๆ รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนการ
ศึึกษาหลัักสููตรทางด้้านวิิชาชีีพต่่าง ๆ ดัังนี้้�

-

ระบบการเรีียนการสอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์ BLA Smart Learning ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมาบริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาระบบการเรีียนการสอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์
BLA Smart Learning เพื่่�อเป็็นอีีกช่่องทางในการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีระบบจััดการเรีียนการสอน จััดการ
เนื้้�อหาบทเรีียนทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร จััดการข้้อมููลผู้้�เข้้าเรีียน และมีีการวััดผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน โดยสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา
ทั้้�งอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และเครื่่�องมืือสื่่�อสาร ซึ่่ง� ในปีีที่่ผ่� า่ นมามีีผู้้�ใช้้บริิการทั้้�งพนัักงานประจำ ตััวแทนผ่่านขาย คู่่�ค้้าของบริิษัทั (Broker) เข้้ามา
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับหััวข้้อความรู้้�ต่า่ ง ๆ จำนวนประมาณ 10,000 คน และมีีแผนที่่�จะพััฒนาระบบเพื่่�อตอบสนองกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั และ
เปิิดใช้้งานสำหรัับคู่่�ค้้าช่่องทางสถาบัันการเงิิน ภายในปีี 2565 ต่่อไป

-

การจััดการความรู้้�ในองค์์กร (Systematic Knowledge Management : KM) บริิษััทยัังคงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในการเก็็บรวบรวมองค์์
ความรู้้� และส่่งเสริิมการจััดการความรู้้�ภายในองค์์กร (Knowledge Management) ผ่่านระบบ Smart Home (BLA’S KM) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางใน
การค้้นคว้้าหาความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในองค์์กร เปรีียบเสมืือนคลัังความรู้้�ที่่จ� ะช่่วยส่่งเสริิมพััฒนาความรู้้�ของบุุคลากรในองค์์กรอย่่าง
ยั่่�งยืืน

-

โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหาร (Bangkok Life Leadership Program) เป็็นโครงการพััฒนาร่่วมกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมสำหรัับการทดแทนตำแหน่่งงานของผู้้�บริิหารทุุกระดัับในองค์์กร โดยมีีองค์์ประกอบในการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมโครงการจาก
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี และการประเมิินในการบริิหารงาน (Managerial Readiness Test) รวมถึึงการออกแบบหลัักสููตร และ
หััวข้้อการเรีียนรู้้�ที่่ส� อดคล้้องกัับ Leadership Competency Gap ซึ่่ง� ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ได้้จัดั โครงการ จำนวน 3 รุ่่�น มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
จำนวน 127 คน มีีผลงานที่่�ได้้จากการร่่วมเสนอไอเดีียสร้้างสรรค์์ทั้้�งในด้้านการให้้บริิการลููกค้้า การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และอื่่�น ๆ เพื่่�อจะนำไป
พััฒนาต่่อยอดเป็็นโครงการของบริิษััทต่่อไปจำนวน 7 โครงการ
ทั้้�งนี้้� ผลลััพธ์์จากการดำเนิินโครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารที่่�ผ่่านมานั้้�น มีีผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับการปรัับเลื่่�อนตำแหน่่ง จำนวน 10 คน และ
ในปีี 2565 บริิษััทยัังคงมีีแผนการจััดโครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป

-

โครงการทุุนการศึึกษา บริิษััทมีีโครงการให้้การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาในสาขาวิิชาชีีพต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีี และปริิญญาโท รวมถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ใช้้ในการศึึกษา และมีีแผนการพััฒนาสายอาชีีพที่่�รองรัับกัับตำแหน่่งงานที่่�เหมาะสมของนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ซึ่่�งในปััจุุบััน
ยัังคงมีีผู้้�ที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาจากบริิษััทที่่�เป็็นกำลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรต่่อไป

2. วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
บริิษััทตระหนัักถึึงวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการดำเนิินงานตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทและขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความสำเร็็จตามเป้้า
หมายภายใต้้บริิบทของโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว วััฒนธรรมองค์์กรจึึงเปรีียบเสมืือนรากแก้้วขององค์์กร ซึ่่�งจะเป็็นตััวผลัักดัันและขัับ
เคลื่่�อนให้้องค์์กรก้้าวไปสู่่�ความสำเร็็จตามวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์ที่่�กำหนดไว้้ โดยนอกจากที่่�บริิษััทมีีโครงการส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์กร (Core
Value) อย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว ยัังสนัับสนุุนให้้บุุคลากรได้้มีีการพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ตามค่่านิิยมหลััก 5 ประการ ได้้แก่่ ศรััทธา รัับผิิดชอบ
จริิงใจ พััฒนาตน และทำงานเป็็นทีีม และสอดแทรกในทุุกกิิจกรรมของบริิษััท รวมถึึงบริิษััทยัังคำนึึงถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล ความหลาก
หลายของลัักษณะงาน เส้้นทางการเติิบโต และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career Path) เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาบุุคลากรและองค์์กร
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งส่่งเสริิมคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจและสัังคมในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
3. การสื่่�อสารนโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กร
บริิษััทได้้ให้้ความสำคััญในเรื่่�องของการสื่่�อสารเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งการสื่่�อสารนโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กรถืือว่่าเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�จะช่่วย
สร้้างความเข้้าใจนโยบายของผู้้�บริิหารและองค์์กร ทั้้�งยัังเป็็นการเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคลากรภายในองค์์กรตั้้�งแต่่ระดัับบริิหารไปถึึงระดัับ
ปฏิิบััติิการ โดยบริิษััทได้้มีีการสื่่�อสารนโยบายและข่่าวสารภายในองค์์กรผ่่านการจััดประชุุมและกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ Kick Off Business Strategy,
Town Hall Meeting, Monthly Meeting, Weekly Meeting และ HR Club Fine Day เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นการสื่่�อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารและพนัักงานด้้วยวััฒนธรรมการสื่่�อสารแบบเปิิดกว้้าง โดยพนัักงานทุุกคนมีีโอกาสในการแสดงความคิิดเห็็น
สอบถามข้้อสงสััยและเสนอแนะข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการทำงาน
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4. การสร้้างความผููกพัันภายในองค์์กร
บริิษััทมีีกลยุุทธ์์ในการพััฒนาเสริิมสร้้างสมรรถนะให้้พนัักงานมีีความรู้้� ทัักษะ ที่่�จำเป็็นและสามารถนำมาปรัับใช้้ในการทำงานและการบริิหาร
ความสมดุุลของชีีวิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การมอบรางวััลเกีียรติิคุุณพนัักงานสำหรัับพนัักงานที่่�มีีความผููกพััน
กัับองค์์กร และมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเททำงานกัับบริิษัทั ตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้น� ไป เป็็นต้้น นำไปสู่่�ความสุุขที่่�ยั่่ง� ยืืนในชีีวิิตการทำงาน และในชีีวิิตครอบครััว โดยในปีี 2564
บริิษััทได้้ดำเนิินการสำรวจความพึึงพอใจและความผููกพัันของพนัักงาน เพื่่�อสะท้้อนระดัับความพร้้อมของบริิษััทในด้้านการดููแลพนัักงาน โดยมีี
คะแนนความผููกพัันของพนัักงาน อยู่่�ที่่� 78% เท่่ากัับผลคะแนนในปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีการแจ้้งผลการสำรวจความผููกพัันของพนัักงานในปีีที่่�ผ่่านมาให้้
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทราบข้้อมููล เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำแผนงานร่่วมกัันกัับบริิษััท เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจของพนัักงานภายใน
หน่่วยงานและสร้้างความผููกพัันกัับบริิษััทอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
5. การสรรหาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
การสรรหาและว่่าจ้้างพนัักงาน
บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่มีีศั
� กั ยภาพและต้้องการความก้้าวหน้้ามาร่่วมเป็็นกำลัังสำคััญในการสร้้างสรรค์์และพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคง
โดยเล็็งเห็็นความสำคััญของการส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้เติิบโตเคีียงคู่่�องค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน รวมทั้้�งคำนึึงถึึงการให้้โอกาสที่่�เท่่าเทีียม
กัันในการทำงาน ซึ่่�งบริิษััทมีีกระบวนการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�สมััครงานที่่�สนใจเข้้าร่่วมงานกัับทางบริิษััทอย่่างเป็็นระบบ โดยการทดสอบ การ
สััมภาษณ์์ ด้้านทัักษะ ความรู้้� ความคิิด ความเชี่่�ยวชาญของตำแหน่่งงานที่่�สมััคร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานที่่�ตรงกัับแต่่ละส่่วนงาน โดยมีี
การสรรหาทั้้�งจากภายในและภายนอกองค์์กร และการประชาสััมพัันธ์์รัับสมััครงานผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ได้้ผู้้�สมััครที่่�หลากหลาย
-

การสรรหาภายในองค์์กร สรรหาบุุคลากรด้้วยวิิธีีคัดั เลืือก หรืือปรัับระดัับบุุคลากรในองค์์กร โดยพิิจารณาจากบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
และเหมาะสม โดยมีีการสรรหาดัังนี้้�
•
•
•

-

ประชาสััมพัันธ์์ตำแหน่่งงานว่่างภายในบริิษััท
การโอนย้้ายภายในองค์์กร เปิิดโอกาสให้้พนัักงานภายในสมััครในตำแหน่่งงานว่่าง
ปรัับตำแหน่่งจากกลุ่่�มที่่�เป็็น Successor หรืือกลุ่่�มที่่�เป็็น Talent

การสรรหาภายนอกองค์์กร บริิษััทมีีการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ทััศนคติิ และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมเข้้าร่่วมงาน
เพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลาย สำหรัับบุุคคลภายนอกที่่�สนใจสามารถสมััครงานโดยตรงกัับทางบริิษััทได้้หลายช่่องทางดัังนี้้�
• รัับสมััครงานผ่่าน Website, Page Facebook, สื่่�อ Social ของบริิษััท
• Website หางานภายนอก เช่่น JobDb.com JobTopgun เป็็นต้้น
• ช่่องทางอื่่�น ๆ เช่่น Virtual Job Fair ของมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำทั้้�งของรััฐบาลและเอกชนเพื่่�อให้้ครอบคลุุมเข้้าถึึงผู้้�มีีศัักยภาพในทุุก ๆ กลุ่่�ม

บริิษััทได้้ดำเนิินการวางแผนอััตรากำลัังคนเพื่่�อเตรีียมทรััพยากรบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การเติิบโตทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งจััดทำระบบฐาน
ข้้อมููลพนัักงานที่่�มีีศักั ยภาพ (Talent Pool) ได้้แก่่ ความสามารถ ประสบการณ์์ ความเชี่่ย� วชาญที่่�เหมาะสมกัับตำแหน่่งงาน อีีกทั้้�งมุ่่�งสร้้างภาพลัักษณ์์
ที่่�ดีีขององค์์กร และการมีีพฤติิกรรมตามค่่านิิยมขององค์์กร เพื่่�อดึึงดููดพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััท
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อการว่่าจ้้าง มีีหลัักเกณฑ์์อย่่างเป็็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยยึึดหลัักการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน กำหนดมาตรฐาน
การว่่าจ้้างและการจ่่ายค่่าตอบแทน ซึ่่ง� จะแบ่่งตามประสบการณ์์และลัักษณะงานอย่่างเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้พ� นัักงานทุุกคนจะได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์และ
สวััสดิิการตามกฏหมายแรงงานไทยที่่�พึึงได้้รัับ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ทำการทบทวนกระบวนการจ้้างงานอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อให้้ได้้ผู้้�สมััครที่่�มีีความ
สามารถและประสบการณ์์ตรงตามที่่�บริิษััทต้้องการในระยะเวลาอัันรวดเร็็ว
การดููแลรัักษาพนัักงาน (Talent Attraction & Retention)
พนัักงานเป็็นกำลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงานขององค์์กร จะช่่วยสร้้างผลการดำเนิินงานให้้บรรลุุวิสัิ ยทั
ั ศั น์์องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษัทั
จึึงมุ่่�งมั่่�นดููแลพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ โดยให้้ความสำคััญตั้้�งแต่่กระบวนการการสรรหาและว่่าจ้้าง การบริิหารค่่าตอบแทน การ
รัักษาพนัักงาน การบริิหารความก้้าวหน้้าในอาชีีพ รวมถึึงการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและเอื้้�อต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีขวััญและกำลัังใจ
ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ/ความคาดหวัังของพนัักงานทุุกคนให้้มีีความสุุขในการทำงานก่่อให้้เกิิดความผููกพัันต่่อองค์์กร และ
สนัับสนุุนการเติิบโตและพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงให้้ความสำคััญกัับการรัักษาพนัักงานอย่่างมาก โดยได้้มีีการตั้้�งเป้้าหมายอััตราลาออก
ของพนัักงานของทุุกปีีไม่่ให้้เกิินค่่าเฉลี่่�ยของอุุตสาหกรรม โดยจะพบว่่าในปีี 2564 มีีอััตราการลาออกของพนัักงานคิิดเป็็น 6.05% ของพนัักงานทั้้�งหมด
และบริิษััทยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถโอนย้้ายหน่่วยงานภายในองค์์กร เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ เพิ่่�มความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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การบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management System)
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลมุ่่�งเน้้นให้้การบริิหารผลการปฏิิบััติิงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสนัับสนุุนให้้การกำหนดแผนงานและตััวชี้้�
วััดผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานที่่�ดำเนิินการร่่วมกัับหััวหน้้างาน (Functional & Individual KPIs) มีีความสอดคล้้องไปกัับเป้้าหมายของหน่่วยงาน
และบริิษััท (Company KPIs) และกำหนดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานนี้้�ไว้้ปีีละ 2 ครั้้�ง คืือ กลางปีีและปลายปีี (Mid-Year review & Year-End
appraisal) เพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาและพนัักงานได้้หารืือและ Feedback ร่่วมกััน (One on One Session) เพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงการ
ทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น และเพื่่�อทบทวนและสร้้างความเข้้าใจที่่�ตรงกัันในการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายตามที่่�องค์์กร
โดยบริิษัทั ได้้กำหนดให้้มีีการจััดทำคู่่�มืือการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อให้้การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านสอดคล้้องกัับผลการดำเนิินงานของ
บริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินผลงาน การจ่่ายค่่าตอบแทน การปรัับค่่าจ้้างเงิินเดืือน โบนััสและอื่่�น ๆ ให้้แก่่
พนัักงาน โดยคำนึึงถึึงภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ผลสำเร็็จของงานที่่�ได้้รับั มอบหมาย การประเมิินทัักษะ และคุุณลัักษณะต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั งิ านบุุคลากรเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์เดีียวกััน และประเมิินความสามารถในการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน ระดัับสมรรถนะ (Competency)
โดยนำข้้อมููลที่่�ได้้ไปใช้้พััฒนาบุุคลากร ให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยมีีขอบเขตการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบ ประกอบด้้วย 7 ส่่วน ดัังนี้้�

ส่่วนการประเมิิน
ส่่วนที่่� 1 : เป้้าหมายองค์์กร
ส่่วนที่่� 2 : เป้้าหมายการปฏิิบััติิงานประจำปีีของหน่่วยงาน
(Functional KPIs)
ส่่วนที่่� 3 : เป้้าหมายการปฏิิบััติิงานประจำปีีของตนเอง
(Individual KPIs)
ส่่วนที่่� 4 :	ความสำเร็็จของโครงการ (Accomplishment)
ส่่วนที่่� 5 :	ความรู้้�และทัักษะ (Knowledge & Skills)
ส่่วนที่่� 6 : 	สมรรถนะหลััก (Core Competency)
ส่่วนที่่� 7 :	สมรรถนะผู้้�นำ (Leadership Competency)
สำหรัับตำแหน่่งผู้้�บริิหาร
ส่่วนที่่� 8 : การพััฒนาตนเองและการมีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กร
สำหรัับตำแหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�

รายละเอีียด
การประเมิินผลส่่วนเป้้าหมายองค์์กร
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามเป้้าหมาย
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามเป้้าหมาย
การประเมิินผลความสำเร็็จเพิ่่�มเติิมที่่�นอกเหนืือจากเป้้าหมาย
การประเมิินความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงานตามตำแหน่่งงาน
การประเมิินพฤติิกรรมตามค่่านิิยมหลัักขององค์์กร
การประเมิินพฤติิกรรมตามสมรรถนะผู้้�นำ
การประเมิินพฤติิกรรมการพััฒนาตนเองและการมีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กร

บริิษััทได้้นำระบบการประเมิินผลที่่�ใช้้รููปแบบระฆัังคว่่ำ (Bell Curve) ตามช่่วงค่่าคะแนน โดยการพิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานจััดทำโดยฝ่่าย
บริิหารทรััพยากรบุุคคลร่ว่ มกัับคณะทำงานประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านพนัักงานพิิจารณากลั่่�นกรอง และจััดทำกระบวนการสอบเทีียบประสิิทธิิภาพผล
การประเมิิน (Performance Calibration) เพื่่�อระบุุเกรดการประเมิินผลทุุกหน่่วยงานและภาพรวมของบริิษััทเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทอย่่าง
เหมาะสม สำหรัับพนัักงานที่่�มีีผลการปฏิิบัติั งิ านไม่่เป็็นไปตามความคาดหวััง (เกรด D และเกรด E) บริิษัทั ได้้จัดั ให้้เข้้าโครงการปรัับปรุุงผลการปฏิิบัติั ิ
งาน (Performance Improvement Plan: PIP) เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ระบบการสืืบทอดตำแหน่่งงาน และการบริิหารพนัักงานดาวเด่่น (Succession Planning and Talent Management)
บริิษััทมีีโครงการพััฒนาพนัักงานในแต่่ละระดัับงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรองรัับระบบการวางแผนสืืบทอดตำแหน่่ง และการบริิหารพนัักงานดาว
เด่่น (Succession Planning and Talent Management) โดยดำเนิินการคััดเลืือกบุุคลากรภายในองค์์กรที่่�เป็็น “ดาวเด่่น” (Talent) ที่่�สามารถสร้้าง
ผลงานที่่�ดีีเลิิศตามที่่�องค์์กรคาดหวััง เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมในการดำรงตำแหน่่ง กรณีีมีีตำแหน่่งที่่�ว่่างลง รวมถึึงตำแหน่่งงานเป้้าหมายที่่�สำคััญใน
องค์์กร (Critical Position) เพื่่�อรองรัับการขยายตััวและการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำเนิินงานของธุุรกิิจในอนาคต โดยมีีคณะทำงานเพื่่�อพิิจารณาผู้้�
สืืบทอดตำแหน่่งงาน (Successor) เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบในการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง (Nominated Successor) และเตรีียมแผนทดแทน
ในตำแหน่่งที่่�สำคััญขององค์์กร ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้จัดั โครงการการพััฒนากลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น และกลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง รวมถึึงกลุ่่�มพนัักงาน
ที่่�มีีความสามารถและศัักยภาพสููง (Talent Pool) ผ่่านระบบการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารในโครงการ Leadership Development Program
ของบริิษััท
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บริิษััทได้้ใช้้เครื่่�องมืือในการพิิจารณาประเมิินความพร้้อมของผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง มีีองค์์ประกอบที่่�สำคััญในหลายด้้าน เช่่น ผลการปฏิิบััติิงาน
ย้้อนหลััง ด้้านทัักษะความรู้้� สมรรถนะตามสายงาน ความสามารถด้้านผู้้�นำ ความสามารถในการเรีียนรู้้� และประสบการณ์์ รวมถึึงผลประเมิินด้้าน
บุุคลิกิ ภาพ การประเมิิน 360 องศาและการประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้น� โดยใช้้เครื่่�องมืือ 9 Boxes ในการระบุุ Talent Status สำหรัับ
เตรีียมความพร้้อมและพััฒนาศัักยภาพของผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง นอกจากนั้้�นยัังสนัับสนุุนให้้มีีการจััดทำการหมุุนเวีียนงาน (Job Rotation) เพื่่�อให้้มีี
ความรู้้�ในงานที่่�หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมเข้้าสู่่�ตำแหน่่งที่่�สููงขึ้้�นต่่อไป
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงนำระบบ Competency มาใช้้ในกระบวนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลและการพััฒนาพนัักงานในหลายด้้าน ดัังนี้้�
-

สมรรถนะผู้้�นำ (Leadership Competency) นำไปใช้้ในระบบการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน และผลจากการประเมิิน Competency
Gap ถููกนำไปใช้้ในการออกแบบหลัักสููตรการพััฒนาศัักยภาพของผู้้�บริิหาร

-

สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) นำไปใช้้ในการประเมิินทัักษะ ความรู้้� ความสามารถของบุุคลากรตามตำแหน่่งหน้้าที่่�
ของหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อนำไปพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานรายบุุคคล (Individual Development Plan) และการพััฒนาภาพรวมของหน่่วย
งาน

6. สุุขภาพ ความปลอดภััย และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
บริิษััทมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้ามามีีบทบาทในการส่่งเสริิมด้้านสวััสดิิการให้้พนัักงานมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี รวมถึึงการดููแล
สภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย ตลอดจนถืือเป็็นการเคารพหลัักสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานและแนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
โดยมีีช่่องทางสื่่�อสารและรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง เช่่น ผ่่านช่่องทางฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล ผู้้�บริิหารต้้นสัังกััด และผ่่านช่่อง
ทาง whistleblow บนระบบ Intranet ของบริิษััท เป็็นต้้น ซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ ซึ่่�งมีีบทบาทสำคััญใน
การเป็็นกระบอกเสีียงให้้กัับพนัักงาน ภายใต้้บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการร่่วมปรึึกษาหารืือและเสนอแนะความคิิดเห็็นแก่่นายจ้้างในการ
จััดสวัสดิ
ั กิ ารสำหรัับลููกจ้้าง การตรวจตรา ควบคุุม ดููแลสวััสดิกิ ารที่่�นายจ้้างจััดให้้แก่่ลูกู จ้้าง รวมถึึงเสนอข้้อคิิดเห็็น และแนวทางในการจััดสวัสดิ
ั กิ าร
ที่่�เป็็นประโยชน์์สํําหรัับลููกจ้้างต่่อคณะกรรมการสวััสดิิการแรงงาน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ร่่วมส่่งเสริิมการสร้้างความสุุข ความสมดุุลของชีีวิิตภายในองค์์กร ผ่่านกิิจกรรมการสร้้างความสุุขตามหลัักการ Happy
Workplace ทำให้้สามารถปรัับตััวเข้้ากัับวิิถีีชีีวิิตวิิถีีสุุขภาวะปกติิแบบใหม่่ (New Normal of Well – Being) ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรค COVID-19 โดยมีีมาตรการของบริิษััทในการให้้ความช่่วยเหลืือ ดัังนี้้�
-

ประกาศมาตรการปััองกัันความเสี่่�ยงภายในสำนัักงานให้้สอดคล้้องตามนโยบายของรััฐบาล

-

จััดหาอุุปกรณ์์ และเครื่่�องอำนวยความสะดวกในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อให้้กัับพนัักงาน

-

มีีนโยบายการทำงานจากที่่�บ้้าน Work From Home (WFH) พร้้อมสนัับสนุุนเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์

-

ให้้การดููแลและช่่วยเหลืือพนัักงานที่่�ติิดเชื้้�อ COVID-19 เข้้ารัับการรัักษาที่่� Hospital/Hospitel/Home Isolation พร้้อมติิดตามดููแลการรัักษา
และมอบกระเช้้าเยี่่�ยมไข้้จากบริิษััท ผ่่านโครงการ BLA Health Partner และฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล

-

สนัับสนุุนด้้านการจััดหาวััคซีีนเข็็มที่่� 1 และเข็็มที่่� 2 จากทางโรงพยาบาลเครืือข่่ายของบริิษััทให้้กัับพนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิต และครอบครััว
รวมถึึงจััดหาวััคซีีนทางเลืือกให้้กัับพนัักงานที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด โดยการเข้้ารัับวััคซีีนสำหรัับพนัักงานไม่่ถืือเป็็นวัันหยุุด

-

จััดให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรค COVID-19 และความรู้้�ด้้านวััคซีีนแก่่พนัักงาน และตััวแทนเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่�องสุุขภาพเพื่่�อให้้สามารถถ่่ายทอด
ความรู้้�ต่่อให้้แก่่ลููกค้้าได้้ โดยศููนย์์บริิการการแพทย์์และแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

-

จััดหาชุุดตรวจ ATK สำหรัับพนัักงานที่่�ติิดต่่อลููกค้้า

-

จััดกิิจกรรมบรรเทาปััญหาทางสุุขภาพจิิต (Mental Health Relief) ร่่วมกัับสำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ภายใต้้
โครงการ Citizen Resilience project เพื่่�อเตรีียมการช่่วยเหลืือและเป็็นขวััญกำลัังใจให้้พนัักงาน

ด้้วยความใส่่ใจของบริิษััทในยามที่่�สถานการณ์์เป็็นปกติิที่่�ต้้องการให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุุขภาพ แข็็งแรงและทำงานอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
บริิษััทได้้สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมและสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ให้้กัับพนัักงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นศููนย์์ออกกำลัังกายทั้้�งในร่่มและกลางแจ้้ง ศููนย์์
อาหารที่่�ถููกสุุขลัักษณะและมีีอาหารจำหน่่ายหลากหลาย ถููกต้้องตามหลัักโภชนาการ สมาคมและชมรมต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านกีีฬา สัันทนาการ และศิิลป
วััฒนธรรม ส่่งผลให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ส่่งผลให้้อััตราการเจ็็บป่่วยหรืือขาดงานลดน้้อยลง ตลอดจนบริิษััทได้้ให้้การ
สนัับสนุุนพนัักงานในองค์์กรจััดตั้้�งชมรมพร้้อมสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายและอุุปกรณ์์การกีีฬาอย่่างต่่อเนื่่�อง จำนวน 7 ชมรม และมีีจำนวนสมาชิิกรวมใน
ทุุกชมรมมากกว่่า 600 คน
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นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำคััญในด้้านปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำงานซึ่่�งมีีคณะกรรมการที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�ใน
การดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือพนัักงานทั้้�งในด้้านสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน โดยมีีการประชุุมประจำเดืือนเพื่่�อรายงาน
ข้้อมููลความคืืบหน้้าและประสานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปรัับปรุุงดููแลด้้านสุุขภาวะและความปลอดภััยของพนัักงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยใน
ปีี 2564 มีีการตั้้�งเป้้าหมายเรื่่อ� งความปลอดภััยและลดอุุบัติั เิ หตุุภายในสำนัักงานให้้เป็็นศููนย์์ และจััดกิจิ กรรมการประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ด้้านสุุขภาพอนามััย การมอบชุุดดููแลสุุขภาพ Welcome Back Gift set ให้้พนัักงานที่่�กลัับมาปฏิิบััติิงานที่่�สำนัักงาน การเพิ่่�มช่่องทางในการสื่่�อสาร
และแจ้้งข้้อมููลด้้านความปลอดภััยให้้คณะกรรมการรัับทราบผ่่านระบบ Smart Home และทาง e-mail รวมไปถึึงมาตรการในการปฏิิบััติิตััวของ
พนัักงานในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อ Covid-19
บริิษัทั ได้้จัดั ทำแผนการบริิหารและป้้องกัันในกรณีีเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินและการระงัับอััคคีีภััย พร้้อมทั้้�งจััดเตรีียมทรััพยากรและอุุปกรณ์์ที่่จ� ำเป็็นสำหรัับ
การเตรีียมความพร้้อมในการรองรัับสถานการณ์์ ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ ทั้้�งในส่่วนอาคารสำนัักงาน และสำนัักงานสาขาทั่่�วประเทศ โดยมีีการจััดการ ควบคุุม
ตอบสนอง ตอบโต้้ติิดต่่อประสานงานช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บ รวมถึึงมีีการจััดทำแผนการตรวจตรา แผนการรณรงค์์ป้้องกัันอััคคีีภััย แผนการซ้้อมดัับ
เพลิิงและอพยพหนีีไฟ และแผนการบรรเทาทุุกข์์ พร้้อมทั้้�งดููแลจััดการสถานที่่�ทำงานไม่่ให้้มีีวััสดุุหรืือลัักษณะของการทำงานที่่�มีีโอกาสเป็็นต้้นเหตุุ
ของการเกิิดเพลิิงไหม้้ และมีีการจััดให้้มีีการฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟประจำปีีตามข้้อกำหนดของกฎหมาย โดยในปีี 2564 มีีการซ้้อมอพยพ
หนีีไฟ ณ สำนัักงานใหญ่่ และสำนัักงานสาขา จำนวน 2 สาขา เพื่่�อรณรงค์์ให้้พนัักงาน ผู้้�บริิหาร และตััวแทนฝ่่ายขาย รวมไปถึึงประชาชนในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงที่่�มีีความสนใจเข้้าร่่วมได้้ตระหนัักและให้้ความสำคััญถึึงความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินในสำนัักงาน สามารถป้้องกัันและระงัับเหตุุ
จากการเกิิดอััคคีีภััยในเบื้้�องต้้นได้้อย่่างถููกต้้อง
7. การปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิแรงงาน
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อการเคารพในหลัักสิิทธิิแรงงาน และการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรมโดยไม่่ได้้คำนึึงถึึง
ความแตกต่่างทางเพศ อายุุ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ศาสนา วััฒนธรรม ความพิิการ และการศึึกษา พนัักงานของบริิษััท ถืือเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณค่่า และมีีความ
สำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยบริิษััทเชื่่�อว่่าทุุกพลัังของทีีมงานที่่�เข้้มแข็็ง จะเป็็นรากฐานสำคััญในการพััฒนาองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้ดูแู ลความเป็็นอยู่่�ของพนัักงานปััจจุุบันั มีีจำนวน 1,217 คน พนัักงานชาย 281 คน พนัักงานหญิิง 936 คน มีีการจ่่ายค่่าตอบแทน
รวมถึึงการจััดสวัสดิ
ั กิ ารที่่�ดีีเหมาะสมและอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจเดีียวกััน ทั้้�งนี้้เ� พื่่�อจููงใจให้้พนัักงานเกิิดความผููกพัันต่่อองค์์กร และ
มีีกำลัังใจในการปฏิิบััติงิ าน ตลอดจนให้้อิิสระแก่่พนัักงานในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ไม่่ขัดั ต่่อข้้อบัังคัับการปฏิิบััติงิ านของบริิษััท และบริิษััทยัังใช้้หลััก
การด้้านแรงงานสััมพัันธ์์กับั พนัักงานทุุกระดัับภายในองค์์กร โดยฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล มีีการจััดกิจิ กรรมสัันทนาการผ่่านโครงการและกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เพื่่�อสานสััมพัันธ์์กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้สิิทธิิเสรีีภาพกัับพนัักงานในการโหวตเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็น หรืือมีีการแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นที่่�จะนำไปสู่่�การพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ อย่่างเป็็นรููปธรรม
สิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทมุ่่�งเป็็นผู้้�นำในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม โดยให้้ความสำคััญต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของลููกค้้า พนัักงาน ชุุมชน และคู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจ ผ่่านการตรวจสอบและประเมิินผลกระทบในประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำเนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการเคารพสิิทธิิแรงงานและ
สิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงานในการจ้้างงานและการปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในจรรยาบรรณบริิษัทั และกลุ่่�ม
ธุุรกิิจของบริิษัทั และนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน ที่่�ยึดึ ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ตราสารสิิทธิิ
มนุุษยชนระหว่่างประเทศ (The International Bill of Human Rights) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (The Universal
Declaration of Human Rights) และแนวทางและหลัักการของสหประชาชาติิในเรื่่อ� งธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights : UNGP) เพื่่�อแสดงถึึงความยึึดมั่่�นและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อลููกค้้าและพนัักงาน ตลอดจนคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััท ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2556 ดัังนี้้�
-

รัับคนพิิการเข้้าทำงานตามมาตรา 33 จำนวน 1 คน

-

ให้้สััมปทานแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ ตามมาตรา 35 โดยการทำสััญญาจ้้างเหมาบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างงานให้้คนพิิการทำงานใน
องค์์กรสาธารณประโยชน์์และสร้้างอาชีีพให้้แก่่คนพิิการในพื้้�นที่่� 6 จัังหวััด จำนวน 11 คน พนัักงานชาย 7 คน และพนัักงานหญิิง 4 คน เริ่่�ม
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้น มาแทนการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนฯ ตามมาตรา 34 โดยบริิษัทั ได้้ร่ว่ มกัับทางมููลนิธิิ นิ วััตกรรมทางสัังคมซึ่่ง� เป็็นเครืือข่่าย
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแบบครบวงจรผ่่านการมีีงานทำและถืือเป็็นการสร้้างอาชีพี ให้้แก่่คนพิิการโดยตรง อัันเกิิดจากปััญหาที่่�พบและ
ทำให้้คนพิิการไม่่มีีงานทำนั้้�น อัันเนื่่�องมาจากคนพิิการขาดโอกาสทางการศึึกษามากกว่่า 90% มีีการศึึกษาในระดัับประถมศึึกษาหรืือต่่ำกว่่า
และมีีการศึึกษาที่่�สูงู กว่่าเพีียง 10% และคนพิิการในประเทศไทยส่่วนใหญ่่ อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกล (ที่่�มา:เอกสารประกอบการบรรยาย
มููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคม)
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รางวััลแห่่งความมุ่่�งมั่่�นและการพััฒนางานด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและการพััฒนางานด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคลมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้บริิษััทได้้รัับรางวััล THAILAND BEST EMPLOYER
BRAND AWARDS เป็็นปีีที่่� 3 ติิดต่่อกััน (2020-2022)และรางวััล ASIA’S BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2021 ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสถาบัันด้้าน
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล (World HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE - INDIA องค์์กรด้้านการส่่งเสริิมนวััตกรรมและ
แนวปฏิิบััติิด้้านกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคลระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่�มอบรางวััลให้้กัับองค์์กรชั้้�นนำทั่่�วโลก ที่่�มีีการบริิหารงานเกี่่�ยว
กัับทรััพยากรบุุคคลได้้อย่่างดีีเยี่่�ยมและมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาจากที่่�สาระสำคััญ ดัังนี้้�
-

การผสมผสานและนำวิิสััยทััศน์์องค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วยกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล

-

การสร้้างหน่่วยงานให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคลกัับธุุรกิิจ

-

การพััฒนาสมรรถนะที่่�ใช้้ในอนาคตเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมขององค์์กรในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 70 ปีี ในการดำเนิินธุุรกิิจ กรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีความตั้้�งใจพััฒนาความเป็็นเลิิศในทุุกด้้านอยู่่�เสมอ และจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาต่่อไป
อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำด้้านการวางแผนการเงิินครบวงจรให้้กัับคนไทยต่่อไป
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับรางวััล “HR Excellence Awards 2021” ทางด้้านการพััฒนาผู้้�นำในองค์์กร Bronze Awards to “Excellence in
Leadership Development” จััดโดยกลุ่่�ม Lighthouse Independent Media Pte Ltd, A Forum Media Group Company ประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่่�งเป็็น
รางวััลที่่ม� าจากการให้้ความสำคััญด้้านการพััฒนาบุุคลากร การบริิหารสายอาชีีพ และการวางแผนผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของ
บริิษััท แสดงถึึงการมีีวิิสััยทััศน์์ของ Top Management ในการพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำทุุกระดัับและเป็็นการเตรีียมความพร้้อมด้้านภาวะผู้้�นำของ
บุุคลากรภายในองค์์กร ให้้พร้้อมรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงและการแข่่งขัันในอนาคต
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(5)  การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินและธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
บริิษัทั กำหนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิิต และทำประกัันชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิิน
และคุุณค่่าชีีวิิต กรุุงเทพประกัันชีีวิิตจึึงได้้นำแนวทางการวางแผนการเงิินมาใช้้ เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถสร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคงให้้เหมาะสม
กัับตััวเอง กรุุงเทพประกัันชีีวิิตจึงึ ให้้ความสำคััญในการเสริิมสร้้างทัักษะทางการเงิินของประชาชน เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจและเห็็นถึึงความจำเป็็น
ในเรื่่�องการวางแผนการเงิิน ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำให้้การให้้ความรู้้�ทางการเงิินปรัับตััวเป็็นการให้้ความรู้้�ผ่่านช่่องทาง
สื่่�อสารแบบออนไลน์์ ตลอดปีี 2564 กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้ส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนการเงิินผ่่านช่่องทางสื่่�อสารต่่าง ๆ โดยเฉพาะช่่อง
ทาง Social Media ที่่�บริิษััทมีีการเผยแพร่่บทความการวางแผนการเงิินจากนัักวางแผนการเงิิน CFP และผุ้้�เชีียวชาญจากหน่่วยงานต่่าง ๆ บริิษััทยััง
ได้้จััดทำช่่อง 70 บนเคเบิ้้�ลทีีวีี ผ่่านความร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการเคเบิ้้�ลทีีวีีรายใหญ่่ของประเทศ เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านการเงิินไปทุุกระดัับทั่่�ว
ประเทศอีีกด้้วย

\
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(6)  การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
บริิษััทดำเนิินการตามภารกิิจองค์์กรในการในการสร้้างความมั่่่�นคงทางการเงิินให้้กัับประชาชนทุุุ�กกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้องคุุุ�ณค่่าชีีวิิต การให้้้�คำ
แนะนำด้้านการวางแผนทางการเงิิน และบริิการที่่่�ประทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่�ค้้า และพนัักงานมีีความจริิงใจและมีีความรู้้�ระดัับประเทศ ในปีี 2564
บริิษััทให้้ความสำคััญในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตที่่�ตอบสนองความต้้องการในปััจจุุบััน และการพััฒนาช่่องทางการขายเพื่่�อให้้สามารถเข้้า
ถึึงประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย ให้้สามารถเลืือกความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมกัับตนเองและครอบครััว ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตที่่บ� ริิษัทั ให้้ความสำคััญ ได้้แก่่
ประกัันชีีวิิตแบบตลอดชีีพ ประกัันชีีวิิตแบบสะสมทรััพย์์ ประกัันบำนาญ ประกัันอุุบัติั เิ หตุุส่ว่ นบุุคคล ประกัันสุุขภาพต่่าง ๆ และประกัันควบการลงทุุน
ที่่�ได้้มีีการเปิิดตััวแบบประกัันต่่าง ๆ ตลอดปีี 2564 นอกเหนืือจากการพััฒนาแบบประกัันที่่�ตอบความต้้องการแล้้ว บริิษััทยัังได้้ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าและ
พัันธมิิตรเพื่่�อร่่วมทำตลาดแนะนำแบบประกัันที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มลููกค้้าของพัันธมิิตรการค้้าอีีกด้้วย และด้้วยความตระหนัักถึึงผลกระทบจากการ
เจ็็บป่่วยในช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้จััดทำแคมเปญมอบความคุ้้�มครองกรณีีเสีียชีีวิิต สููญเสีียมืือ เท้้า สููญเสีีย
สายตา หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง เนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุ พร้้อมเพิ่่�มความคุ้้�มครองกรณีีได้้รัับผลกระทบจากการฉีีดCovid-19 ในช่่วงครี่่�งแรกของปีี
2564 อีีกด้้วย
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บริิษััทยัังพััฒนาระบบเสนอขายเพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิิตคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ต้้องการความสะดวกและรวดเร็็ว ด้้วยระบบรัับประกัันแบบออนไลน์์ เช่่น BLA
Smart Application สำหรัับตััวแทน ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินในช่่องทางตััวแทนฯ และ BLA Smart Insure เพื่่�อสนัับสนุุนช่่องทางการขายแบบออนไลน์์
และคู่่�ค้้าพัันธมิิตรโดยไม่่จำเป็็นต้้องใช้้ระบบใบคำขอแบบกระดาษ รวมทั้้�งพััฒนาระบบการยืืนยัันตััวตนเพื่่�อรองรัับการสมััครทำประกัันอย่่างมั่่�นใจ
ตลอดถึึงการทำธุุรกรรมประกัันชีีวิิตต่่าง ๆ ให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์สามารถทำธุุรกรรมได้้อย่่างสะดวก โดยเฉพาะในช่่วงที่่�เกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััสที่่�
สามารถทำธุุรกรรมได้้จากที่่�พัักอาศััยโดย ไม่่จำเป็็นต้้องเดิินทางไปติิดต่่อทำธุุรกรรมนอกที่่�พัักเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการสััมผััสเชื้้�อโรค บริิษััทยัังได้้
เปิิดช่่องทาง BLA Live Chat บนเว็็บไซต์์ bangkoklife.com เพื่่�อให้้บริิการด้้านต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่รายละเอีีดยความคุ้้�มครอง และการทำธุุรกรรมอีีกด้้วย
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(7)  การสนัับสนุุนเยาวชนและสัังคม
การสนัับสนุุนเยาวชน
บริิษััทมอบหมวกนิิรภััยเพื่่�อป้้องกัันอุุบััติิเหตุุในช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ ให้้กัับคณะครููและนัักเรีียน โรงเรีียนวััดเลีียบราษฎร์์บำรุุง สำนัักงานเขต
บางซื่่�อ ในงานแถลงข่่าวพิิธีีเปิิดโครงการรณรงค์์ความปลอดภััยทางถนนในช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ ประจำปีี 2564 พร้้อมร่่วมส่่งมอบความห่่วงใย
พร้้อมความสุุขช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ ด้้วยการเข้้าร่่วมโครงการมอบกรมธรรม์์ประกัันภััยกลุ่่�ม 10 บาท “สงกรานต์์อุ่่�นใจ นิิวนอร์์มอล ซุุปเปอร์์พลััส”
(ไมโครอิินชััวรัันส์์) นอกจากนี้้� บริิษััทได้้สนัับสนุุนสมาคมกรีีฑาแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีีนี้้�นัับเป็็นปีีที่่� 9 ที่่�
บริิษััทได้้มอบกรมธรรม์์ความคุ้้�มครองชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุให้้กัับนัักกรีีฑาทีีมชาติิไทยและผู้้�ฝึึกสอน เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการฝึึกซ้้อมและการร่่วม
แข่่งขัันตามเป้้าหมายได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ พร้้อมชิิงชััยเพื่่�อสร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่ประเทศไทย และยัังเป็็นแบบอย่่างและแรงบัันดาลใจที่่�ดีีแก่่เยาวชน
และประชาชน ให้้หันั มาใส่่ใจการออกกำลัังกายเพื่่�อดููแลสุุขภาพของตนเอง ความร่่วมมืือกัับสมาคมกรีีฑาฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านกิิจกรรมและโครงการ
กรีีฑาดาวรุ่่�งมุ่่�งโอลิิมปิิกร่่วมกัับสมาคมฯ เป็็นการส่่งเสริิมเยาวชนจากทั่่�วประเทศที่่�มีีความสามารถด้้านกรีีฑา ให้้สามารถพััฒนาศัักยภาพและสร้้าง
โอกาสในการได้้เข้้าร่่วมแข่่งขัันในระดัับประเทศและสากล โดยความสำเร็็จของนัักกรีีฑาทีีมชาติิไทยที่่�กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้ให้้การสนัับสนุุน ในปีี
2564 ที่่�ผ่า่ นมา ได้้แก่่ ส.ต.ต.หญิิง สุุเบญรััตน์์ อิินแสง นัักกีีฬาขว้้างจัักรหญิิงดีีกรีีเหรีียญทองซีีเกมส์์ 5 และคว้้าโควตาเข้้าร่่วมการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก
ฤดููร้้อน ปีี 2020 และ ร.ต.ท. สุุทธิิศัักดิ์์� สิิงห์์ขรณ์์ นัักกรีีฑาทีีมชาติิไทยเจ้้าของเหรีียญเงิินทศกรีีฑา เอเชีียนเกมส์์ รวมถึึงนัักกรีีฑาดาวรุ่่�งที่่�ได้้ไปเข้้า
ร่่วมแข่่งขัันกีีฬากรีีฑาในระดัับสากล
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การสนัับสนุุนสัังคม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็นสิ่่�งที่่�กรุุงเทพประกัันชีีวิิตให้้ความสำคััญมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามหลัักธรรมาภิิบาลของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต สะท้้อน
ผ่่านการได้้รัับการคััดเลืือกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งใน 147 บริิษััทที่่�มีีรายชื่่�ออยู่่�ในหุ้้�นยั่่�งยืืน (Thailand Sustainability Investment หรืือ THSI) ประจำปีี 2564 ภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้ให้้ความสำคััญในการส่่งเสริิมสัังคม การสนัับสนุุนชุุมชน การส่่ง
เสริิมประเพณีีวััฒนธรรม และการส่่งเสริิมชีีวิิตที่่�ดีีของผู้้�สููงอายุุ
แม้้ในปีี 2564 กิิจกรรมด้้านประเพณีีวััฒนธรรมต่่าง ๆ ถููกเลื่่�อนหรืือปรัับรููปแบบการจััดงาน กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยัังคงสนัับสนุุนการส่่งเสริิม
กิิจกรรมวััฒนธรรม ได้้แก่่ การจััดทำเทีียนพรรษาในประเพณีีวัันเข้้าพรรษาของชาวพุุทธที่่�ได้้กระทำต่่อเนื่่�องกััน
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้มีีการย้้ายมายัังสำนัักงานใหญ่่วงศ์์สว่่าง จึึงได้้จััดทำกิิจกรรมส่่งเสริิมชุุมชนและทำความรู้้�จัักกัับเพื่่�อนบ้้านในช่่วงต้้นปีี
2564 โดยพนัักงานและฝ่่ายขายฯ ได้้เข้้าร่่วมเดิินแนะนำตััวกัับเพื่่�อนบ้้านในพื้้�นที่่�รอบบริิษััทนัับหมื่่�นคน
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตโดยพนัักงานสาขาและฝ่่ายขายต่่าง ๆ ลงพื้้�นที่่�ส่่งต่่อความห่่วงใย มอบสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภคแก่่ผู้้�ประสบภััยในพื้้�นที่่�ประสบ
อุุทกภััยภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และ ผู้้�ประสบอุุทกภััยในเขตพื้้�นที่่�ภาคเหนืือตอนล่่าง

ในการปลููกจิิตสำนึึกด้้านสัังคมแก่่พนัักงาน ฝ่่ายขาย ตลอดจนถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ บริิษััทได้้จััดทำของขวััญแทนใจจากผลิิตภััณฑ์์พื้้�น
บ้้านและหััตถกรรมท้้องถิ่่�นสำหรัับช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ ภายใต้้โครงการ กรุุงเทพประกัันชีีวิิต สร้้างรอยยิ้้�ม ส่่งความสุุข สู่่�สัังคม โดยได้้คััดเลืือกชุุมชน
ที่่�จััดทำพื้้�นเมืืองจากหลายพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ โดยส่่วนหนึ่่�งเป็็นหััตถกรรมจากผู้้�สููงอายุุในชุุมชน รวมทั้้�งสิ้้�น 7 แห่่ง เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมอาชีีพและสร้้างราย
ได้้สู่่�ชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19
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(8)  การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
การสร้้างความคุ้้�มครองด้้านหลัักประกัันสุุขภาพมีีความสำคััญเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทได้้มีีการพััฒนาแบบประกััน ช่่องทางการให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพ และโครงการพิิเศษเพื่่�อให้้การดููแลผู้้�เจ็็บป่่วย ตลอดจนให้้ความสำคััญในการดููแลรัักษาสุุขภาพตั้้�งแต่่การให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ การส่่ง
เสริิมการออกกำลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ และการฉีีดวััคซีีนแก่่บุุคลากรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
-

การพััฒนาแบบประกัันสุุชภาพ : บริิษัทั ได้้เปิิดตัวั แบบประกััน บีีแอลเอ แฮปปี้้� เฮลธ์์ ที่่�เป็็นแบบเหมาจ่่ายสููงสุุด 5 ล้้านบาท/ครั้้�ง และครอบครััว
ค่่าห้้องเดี่่�ยวมาตรฐานของโรงพยาบาล รวมทั้้�งเบี้้�ยประกัันที่่�ต่่ำลงสำหรัับการเพิ่่�มความคุ้้�มครองด้้านสุุขภาพจากประกัันสวััสดิิการ หรืือประกััน
สุุขภาพที่่�มีีอยู่่�เดิิม

-

การพััฒนาช่่องทางบริิการ : โครงการ BLA Health Services เป็็นการรวบรวมระบบการให้้บริิการด้้านสุุขภาพต่่าง ๆ ไว้้ด้้วยกัันและเติิมเต็็ม
ในส่่วนที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์อุ่่�นใจได้้เมื่่�อยามเจ็็บป่่วย บริิการด้้านสุุขภาพที่่�มีีการพััฒนาในปีี 2564 ประกอบด้้วย
•

ระบบ Telemed Plus ที่่�สามารถโทรปรึึกษาแพทย์์ทางออนไลน์์กัับโรงพยาบาลทั่่�วประเทศที่่�ร่่วมโครงการ โดยไม่่จำเป็็นต้้องเดิินทางไปยััง
โรงพยาบาลสำหรัับผู้้�ที่่มีี� ประกัันสุุขภาพคุ้้�มครองผู้้�ป่่วยนอก (OPD) ทั้้�งแบบสามััญและแบบกลุ่่�ม สามารถเคลมผลประโยชน์์ผู้้�ป่ว่ ยนอกได้้
ตามสิิทธิ์์�โดยไม่่ต้้องสำรองจ่่ายกัับโรงพยาบาลคู่่�สััญญาที่่�ร่่วมโครงการ ตามเงื่่�อนไขกรมธรรม์์และที่่�โรงพยาบาลกำหนด โครงการความ
ร่่วมมืือกรณีีฉุุกเฉิิน

•

BLA Medivac Hotline ที่่�ร่ว่ มกัับเครืือโรงพยาบาล BDMS ผ่่านหมายเลขพิิเศษ 02 777 8900 เพื่่�อปรึึกษาแพทย์์ฉุกุ เฉิินและเรีียกรถพยาบาล
เข้้ารัักษาตััวในเครื่่�อโรงพยาบาล BDMS

•

กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยัังได้้จััดทำทีีม BLA Health Partner เพื่่�อให้้บริิการถามตอบคำถามด้้านสุุขภาพจากแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�ประจำศููนย์์
บริิการทางการแพทย์์ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต อาทิิ ข้้อมููลสุขุ ภาพที่่�ถูกู ต้้องชััดเจน อาการ, สาเหตุุ, วิิธีีการดููแลรัักษาสุุขภาพ ลดความกัังวล
เรื่่�องค่่ารัักษาพยาบาล เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการประเมิินค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาที่่�จะเกิิดขึ้้�นให้้เหมาะสมกัับกรมธรรม์์สุุขภาพนั้้�น ๆ
พร้้อมทั้้�งรวบรวมสิิทธิิพิิเศษด้้านการรัักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่่�สััญญาอีีกด้้วย

•

บริิษััทยัังได้้จััดทำโครงการ Smart Hospital Awards เป็็นปีีที่่�สองเพื่่�อมอบรางวััลด้้านต่่าง ๆ แก่่โรงพยาบาลคู่่�สััญญาที่่�ให้้บริิการอย่่าง
โดดเด่่นในแต่่ละประเภท
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-

โครงการพิิเศษสำหรัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 : การแพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วของไวรััสโควิิด-19 ทำให้้มีีผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับเชื้้�อเป็็นจำนวนมาก จน
โรงพยาบาลต่่าง ๆ ไม่่สามารถรองรัับจำนวนผู้้�ป่่วยที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว และจำเป็็นต้้องให้้ผู้้�รับั เชื้้อ� เข้้ารัับการรัักษาแบบ Hospitel และ Home
Isolation กรุุงเทพประกัันชีีวิิตจึงึ ได้้จัดั ทำโครงการ Care@Home ขึ้้น� เพื่่�อให้้คำแนะนำ รัับปรึึกษาปััญหาเจ็็บป่่วยจากโควิิด-19 และช่่วยประสาน
งานกัับโรงพยาบาลคู่่�สััญญาในการดููแลและส่่งตััวผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล และในช่่วงที่่�ต้อ้ งรัักษาตััวที่่�บ้า้ นแบบ Home Isolation
บริิษััทได้้จััดทำชุุดกัักตััวอุ่่�นใจประกอบด้้วยสิ่่�งของจำเป็็นต่่าง ๆ ส่่งมอบให้้ผู้้�ที่่�ต้้องรัักษาตััวเพื่่�อใช้้ในชีีวิิตประจำวัันอีีกด้้วย
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นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้เพิ่่�มความคุ้้�มครองแก่่ผู้้�ถือื กรมธรรม์์ ด้้วยการมอบเงื่่อ� นไขพิิเศษปรัับลดระยะเวลาที่่�ไม่่คุ้้�มครอง (waiting period) ในกรณีี
ติิดเชื้้�อ Covid-19 หรืือได้้รัับผลกระทบหลัังการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน Covid-19 อีีกด้้วย เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองแก่่ผู้้�ทำกรมธรรม์์ที่่�เกิิดการเจ็็บป่่วยในช่่วง
ระยะรอคอยของกรมธรรม์์ และบริิษััทได้้เปิิดช่่องทาง BLA Healthy Station เพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพผ่่านความร่่วมมืือจากแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญของ
โรงพยาบาลคู่่�สััญญาของบริิษััท โดยความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนไวรััสโควิิด-19 เป็็นการออกอากาศแบบถ่่ายทอดสดที่่�ได้้รัับความสนใจจากประชาชนเป็็น
อย่่างมาก
-

146

การส่่งเสริิมสุขุ ภาพที่่�ดีขี องประชาชน และบุุคลากร : นอกเหนืือจากการส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพผ่่านความร่่วมมืือของสมาคมกรีีฑาฯ และการ
จััดทำรายการ BLA Healthy Station ที่่�ให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพแล้้ว กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยัังได้้ดำเนิินการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีสุุขภาพที่่�ดีี
ได้้แก่่
• โครงการตรวจสุุขภาพ VIP Check Up และ BLA Healthy Plus ที่่�มอบสิิทธิิประโยชน์์ด้้านการตรวจสุุขภาพประจำปีีตามเงื่่�อนไขที่่�กำหนด
ตั้้�งแต่่การได้้รัับส่่วนลดในการตรวจสุุขภาพ ไปจนถึึงการมอบแพคเกจสุุขภาพแบบไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
• การฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 แก่่ พนัักงาน และฝ่่ายขายทั่่�วประเทศ บริิษััทได้้ดำเนิินการร่่วมกัับโรงพยาบาลพัันธมิิตรในการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
แก่่พนัักงานของบริิษััท และฝ่่ายขายของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตทั่่�วประเทศ
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4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
4.1 การวิเคราะห์การดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ผลการดำเนิินงานในปีี 2564 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ 34,087 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิปีี 2563 ที่่� 33,425
ล้้านบาท
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำนวน 6,262 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากจำนวน 6,550 ล้้านบาทของปีี 2563 โดยลดลงจากเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก
ในช่่องทางธนาคารที่่�ลดลงร้้อยละ 14 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ทำให้้เกิิดข้้อจำกััดในการขายผ่่านสาขา และเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อ
ไปมีีจำนวน 29,455 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 จากจำนวน 28,194 ล้้านบาทของ ปีี 2563 จากการปรัับผลิิตภััณฑ์์ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของปีี 2564 จำนวน 35,717 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของปีี 2563 จำนวน 34,744 ล้้านบาท
โดยเบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมช่่องทางธนาคารต่่อเบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมทุุกช่่องทางของปีี 2564 คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 56 ในขณะที่่�เบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวม
ช่่องทางตััวแทนต่่อเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมทุุกช่่องทาง มีีสััดส่่วนร้้อยละ 38 (2563: ร้้อยละ 55 และร้้อยละ 39 ตามลำดัับ) รายละเอีียดเบี้้�ยประกััน
รัับตามประเภทการประกัันชีีวิิตแสดงรายละเอีียดในหััวข้้อ 1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ 12,084 ล้้านบาท กำไรจากการขายเงิินลงทุุน 922 ล้้านบาทและกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมจำนวน 379 ล้้าน
บาท รวม 13,385 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากปีีก่่อนหน้้าจำนวน 4 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 0.03 จากผลกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม โดยผล
ตอบแทนจากการลงทุุนในปีี 2564 ทั้้�งปีีอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.97 (2563: ร้้อยละ 4.07 )
ค่่าใช้้จ่า่ ยประกอบด้้วยเงิินสำรองประกัันภััย ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จค่่าใช้้จ่า่ ย
การรัับประกัันภััยอื่่�น และค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน โดยในปีี 2564 บริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายรวม 44,405 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ที่่� 45,576
ล้้านบาทลดลงจำนวน 1,171 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทมีีการตั้้�งสำรองค่่าเผื่่�อความผัันผวน (PAD: Provision for Adverse
Deviation) เพิ่่�มขึ้้�นจาก 4% เป็็น 5%โดยมีีอััตราส่่วนของเงิินสำรองประกัันภััยรวมกัับผลประโยชน์์จ่่ายต่่อกรมธรรม์์และค่่าสิินไหมทดแทน ต่่อเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับสุุทธิิที่่� ร้้อยละ 114 และ ร้้อยละ121 ในปีี 2564 และ 2563 ตามลำดัับ
กำไรก่่อนหัักภาษีีเงิินได้้เพิ่่�มขึ้้�น 2,002 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 114 โดยในปีี 2564 บริิษััทมีีกำไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้จำนวน 3,764 ล้้านบาท
และมีีกำไรก่่อนภาษีีเงิินได้้ในปีี 2563 จำนวน 1,761 ล้้านบาท เป็็นผลจากเบี้้�ยประกัันภััยรัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยที่่�ลดลง ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อหัักภาษีีเงิินได้้คงเหลืือเป็็นกำไรสำหรัับปีี 2564 จำนวน 3,196 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ที่่� 1,608 ล้้านบาทจำนวน 1,588 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 99 หรืือคิิดเป็็นกำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน 1.87 บาทเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีกำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานเท่่ากัับ 0.94 บาท
ภาพรวมการดำเนิินงาน การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ได้้รับั ผลกระทบจากปััจจััยภายนอก ทั้้�งจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และสภาวะเศรษฐกิิจ
โดยบริิษััทได้้มีีปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ในหลายด้้าน และมีีการคาดการแนวโน้้มของธุุรกิิจประกัันชีีวิิตปีี 2565 ตามรายละเอีียดในหััวข้้อ 1.1.2
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำคััญ และ 1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริิษััทมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อเงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�ร้้อยละ 301 เพิ่่�มขึ้้�นจากอััตราเงิิน
กองทุุนที่่�ต้้องดำรงตามกฎหมาย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�ร้้อยละ 274 เนื่่�องจากผลของการเปลี่่�ยนแปลงของราคาสิินทรััพย์์และผลจากกการ
ดำเนิินงานที่่�ดีีของบริิษััท

มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการและมููลค่่าปััจจุุบันั ของกรมธรรม์์ใหม่่ (Embedded Value and Value of New Business)
มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการ (Embedded Value) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 68,152 ล้้านบาท คิิดเป็็น 39.95 บาท/หุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
จากปีี 2563 จากผลการดำเนิินงานที่่�ดีีของธุุรกิิจใหม่่และการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของกรมธรรม์์ที่่�มีีผลบัังคัับ (Value of In- force) สำหรัับมููลค่่า
ปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่ (Value of New Business) เท่่ากัับ 2,250 ล้้านบาท คิิดเป็็น 1.32 บาทต่่อหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 95 จากปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุ
หลัักมาจากการปรัับแผนการขายที่่�เน้้นความคุ้้�มครองชีีวิิตและสุุขภาพ และการเพิ่่�มสััดส่่วนการขายแบบประกัันชีีวิิตแบบมีีส่่วนรวมในเงิินปัันผล
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ภาพรวมฐานะการเงิน
งบการเงิินรวมงบแสดงฐานะการเงิินของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ 347,143 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 จาก
ปีี 2563 ที่่�มีีสิินทรััพย์์ 339,778 ล้้านบาท โดยมีีสิินทรััพย์์ลงทุุนรวม 338,705 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 95 ของสิินทรััพย์์รวม และคิิดเป็็น
อััตราส่่วนต่่อเงิินสำรองประกัันชีีวิิตที่่�ร้้อยละ 115
บริิษััทมีีหนี้้�สิิน 299,177 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 2 รายการสำคััญคืือการเพิ่่�มขึ้้�นของหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยเป็็น
295,480 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99 ของหนี้้�สิินรวม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำนวน 4,151 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีภาระผููกพัันนอกงบแสดง
ฐานะทางการเงิินที่่�มีีสาระสำคััญ
ด้้านส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีส่่วนของเจ้้าของ 47,966 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 จากปีี 2563 ที่่�มีีส่่วนของเจ้้าของ
46,098 ล้้านบาท โดยเป็็นผลจากกำไรจากผลการดำเนิินงาน จำนวน 3,193 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�มีีเงิินปัันผลที่่�จ่่ายไปในระหว่่างปีี จำนวน 392 ล้้านบาท
ผลขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ จำนวน 817 ล้้านบาท ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ จำนวน 109 ล้้านบาท และขาดทุุนจากประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ 10 ล้้านบาท

4.2 ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
ในระหว่่างปีี บริิษัทั ได้้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงและกรอบแนวคิิดสำหรัับการรายงานทางการเงิินที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพ
บััญชีี ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้
รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้น� เพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการปรัับปรุุงการอ้้างอิิง
กรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน การปรัับปรุุงคำนิิยามของธุุรกิิจ การปรัับปรุุงคำนิิยามของความมีีสาระสำคััญ และข้้อกำหนด
ทางการบััญชีเี กี่่�ยวกัับการปฏิิรูปู อััตราดอกเบี้้ยอ้
� า้ งอิิง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั นี้ิ ไ้� ม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระ
สำคััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย (บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์)
เมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 บริิษัทั ได้้มาซึ่่ง� อำนาจควบคุุมในบริิษัทั บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด (“บริิษัทั ย่่อย”) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ที่่�ประกอบ
กิิจการนายหน้้าประกัันวิินาศภััย โดยการซื้้�อหุ้้�นทุุนและสิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทร้้อยละ 84 ทำให้้บริิษััทมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์
โบรกเกอร์์ จำกััด เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 15 เป็็นร้้อยละ 99 และทำให้้บริิษััทต้้องจััดทำงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 เป็็นต้้นมา
ในปีี 2558 บริิษััทได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด จำนวน 1,980,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10 บาท
คิิดเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 19,800,000 บาท เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำนวน 20 ล้้านบาท ทำให้้ทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 4
ล้้านบาท เป็็น 24 ล้้านบาท โดยถืือเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 99 ของจำนวนหุ้้�นที่่�ออกจำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทย่่อย
ในปีี 2559 ถึึง 2564 ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยในระหว่่างปีี

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
บริิษััทมีีอััตราหมุุนเวีียนเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับในปีี 2562 ถึึงปีี 2564 เท่่ากัับ 18.98 วััน 18.84 วััน และ 17.54 วััน ตามลำดัับ โดยอััตราการ
หมุุนเวีียนของเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับดัังกล่่าว ยัังต่่ำกว่่านโยบายของบริิษััท ที่่�ให้้ระยะเวลาผ่่อนผัันในการชำระเบี้้�ยประกัันภััยเป็็นเวลา 30 - 60 วััน
นอกจากนั้้�น อััตราหมุุนเวีียนเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับในแต่่ละปีีมีีความใกล้้เคีียงกััน ซึ่่ง� แสดงถึึงการรัักษาอััตราในการเรีียกชำระเบี้้ย� ประกัันภััยของบริิษัทั
และการรัักษาอััตราความคงอยู่่�ตามกรมธรรม์์ และผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด19 ไม่่ได้้ส่่งผลต่่ออััตราความคงอยู่่�ของกรมธรรม์์ของบริิษััท

อััตราส่่วนความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
บริิษััทมีีอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ลงทุุนในปีี 2562 ถึึงปีี 2564 เท่่ากัับ ร้้อยละ 4.43 ร้้อยละ 4.07 และ ร้้อยละ 3.97 ตามลำดัับ อััตราผล
ตอบแทนจากการลงทุุนมีีแนวโน้้มปรัับตััวลดลงจากผลกระทบของสภาวะตลาดตราสารหนี้้�ในปััจจุุบััน
อััตรากำไรสุุทธิิ ในปีี 2562 ถึึงปีี 2564 เท่่ากัับ ร้้อยละ 8.97 ร้้อยละ 3.40 และ ร้้อยละ 6.63 ตามลำดัับ
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อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทมีีอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวมในปีี 2562 ถึึงปีี 2564 เท่่ากัับ ร้้อยละ 1.33 ร้้อยละ 0.48 และ ร้้อยละ 0.93 ตามลำดัับ

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
บริิษัทั มีีอััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััยต่่อสิินทรััพย์์ลงทุุน ในปีี 2562 ถึึงปีี 2564 ซึ่่ง� เท่่ากัับ 0.89 เท่่า 0.88 เท่่า และ 0.87 เท่่า ตามลำดัับ
ซึ่่�งสะท้้อนความสามารถในการชำระหนี้้�สิินที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตให้้กัับผู้้�เอาประกััน

อัตรกำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม
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2564
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ภาวะการลงทุน
ปััจจััยหลัักที่่�กระทบภาวะการลงทุุนทั่่�วโลกยัังคงเป็็น COVID-19 ไม่่ว่่าจะเป็็นอััตราการฉีีดวััคซีีน จำนวนผู้้�ป่่วยรายวััน รวมไปถึึงมาตรการล็็อก
ดาวน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ โดยการระบาดของเชื้้�อไวรััสมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นใน ไตรมาสที่่� 1 ก่่อนจะถููกกระทบโดยเชื้้�อไวรััสสายพัันธุ์์� Delta ในไตรมาสที่่�
2 และ 3 ในไตรมาส 4 เริ่่�มมีีการผ่่อนคลายมาตรการต่่าง ๆ ก่่อนจะถููกกระทบโดยสายพัันธุ์์� Omicron ในช่่วงปลายปีี ทั้้�งนี้้� โดยรวมจะเห็็นว่่าประเทศ
ฝั่่�งตะวัันตกมีีการฟื้้น� ตััวที่่�ดีีกว่่าประเทศในแถบเอเชีียและประเทศไทยเนื่่�องด้้วยอััตราการฉีีดวััคซีีนที่่�สูงู กว่่า รวมถึึงการผ่่อนคลายมาตรการต่่าง ๆ ส่่ง
ผลให้้มีีการฟื้้�นตััวจากการบริิโภคในประเทศที่่�ชััดเจนกว่่า
การเคลื่่�อนไหวของอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทยอายุุ 10 ปีี และการเคลื่่�อนไหวของดััชนีีหลัักทรััพย์์ เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับการฟื้้�น
ตััวทางเศรษฐกิิจโดยอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทยอายุุ 10 ปีี ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 60 bps มาอยู่่�ที่่�ระดัับ 1.90% ณ สิ้้�นปีี 2564 โดยการ
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับการเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลสหรััฐฯ จากการที่่�ตลาดคาดการณ์์ถึึงการเปลี่่�ยนทิิศทาง
นโยบายการเงิินของธนาคารกลางสหรััฐฯ จากนโยบายการเงิินแบบผ่่อนคลายเป็็นนโยบายการเงิินแบบรััดกุมุ เพื่่�อควบคุุมเงิินเฟ้้อโดยการลดปริิมาณ
เงิินที่่�อััดฉีีดเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจและการส่่งสััญญาณที่่�ชััดเจนต่่อการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายในปีี 2565 ในส่่วนของดััชนีีหลัักทรััพย์์มีีความ
ผัันผวนไปตามปััจจััยการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ทั้้�งนี้้�ในภาพรวมยัังคงปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นได้้ตามการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจและปิิดที่่�ระดัับ
สููงสุุดของปีีที่่� 1,657.62 จุุด คิิดเป็็นการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น 14.4% จากสิ้้�นปีี 2563
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั มีีสิินทรััพย์์ลงทุุนจำนวนทั้้�งสิ้้�น 338,714 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก 330,210 ล้้านบาท ในปีี 2563 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 2.6 สิินทรััพย์์ลงทุุนส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลและตราสารหนี้้�ภาคเอกชนรวมประมาณร้้อยละ 80.0 โดย
สััดส่ว่ นเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ภ� าครััฐลดลงจากปีีก่อ่ น ขณะที่่�สัดส่
ั ว่ นเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ภ� าคเอกชนเพิ่่�มขึ้้น� สััดส่ว่ นการลงทุุนในหุ้้�นปรัับตััวเพิ่่�ม
ขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 9.2 จากการเพิ่่�มเงิินลงทุุนและการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของราคาหลัักทรััพย์์ ขณะที่่�กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ กองทุุนรวมโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน และ REIT มีีสััดส่ว่ นร้้อยละ 5.0 เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจากร้้อยละ 4.8 ณ สิ้้�นปีี 2563 ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั มีีเงิินลงทุุนที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศในสััดส่ว่ น
ร้้อยละ 8.5 ประกอบด้้วยตราสารหนี้้�ร้้อยละ 4.7 และตราสารทุุนรวมถึึงหน่่วยลงทุุนร้้อยละ 3.8

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564
ล้้านบาท

2563
ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

เงิินสด และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
พัันธบััตร และตั๋๋�วเงิินคลััง

7,622
162,624

2.3
48.0

8,061
163,029

2.4
49.4

หุ้้�นกู้้� และตั๋๋�วเงิินระยะยาว
หุ้้�นทุุน (รวมเงิินลงทุุนในกองทุุนตราสารทุุน)
หน่่วยลงทุุน (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income fund)
เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์เป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�นๆ
สิินทรััพย์์ลงทุุนทั้้�งหมด

108,371
31,072
16,896
9,653
2,476
338,714

32.0
9.2
5.0
2.8
0.7
100.0

104,327
27,614
15,865
9,524
1,790
330,210

31.6
8.4
4.8
2.9
0.5
100.0

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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ตารางสรุุปงบการเงิินของบริิษััท
หน่่วย : ล้้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์
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2564

%

7,636.77
1,647.62
1,599.45
693.34
1,094.30
190.38

2.20
0.47
0.46
0.20
0.32
0.05

318,939.31 91.88
12,129.09
3.49
14.56
0.00
35.86
0.01
2,283.28
0.66
4.96
0.00
43.21
0.01
411.77
0.12
418.96
0.12
347,142.83 100.00

งบการเงิินรวม
2563
%
8,072.22
1,786.02
1,647.38
616.81
724.82
1,304.28

2.38
0.53
0.48
0.18
0.21
0.38

310,811.47 91.47
11,313.58
3.33
15.62
0.00
2,187.89
0.64
4.96
0.00
27.46
0.01
600.16
0.18
665.59
0.20
339,778.27 100.00

2562

%

13,441.88
1,800.66
1,684.13
549.70
1,044.32
998.12

4.03
0.54
0.50
0.16
0.31
0.30

300,136.75 89.95
11,221.67
3.36
16.69
0.01
1,425.70
0.43
4.96
0.00
3.93
0.00
920.74
0.28
430.84
0.13
333,680.08 100.00

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

2564
7,621.95
1,647.62
1,599.45
693.34
1,094.30
190.38

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
%
2563
%
2.20
0.47
0.46
0.20
0.32
0.05

318,939.31 91.88
23.76
0.01
12,129.09
3.49
14.56
0.00
35.86
0.01
2,283.26
0.66
43.20
0.01
411.77
0.12
407.54
0.12
347,135.37 100.00

8,061.45
1,786.02
1,647.38
616.81
724.82
1,304.28

2.37
0.53
0.48
0.18
0.21
0.38

310,811.47 91.48
23.76
0.01
11,313.58
3.33
15.62
0.00
2,187.86
0.64
27.45
0.01
600.16
0.18
654.83
0.19
339,775.50 100.00

2562

%

13,367.37
1,800.66
1,684.13
549.70
1,044.32
998.12

4.01
0.54
0.50
0.16
0.31
0.30

300,136.75 89.96
56.41
0.02
11,221.67
3.36
16.69
0.01
1,425.47
0.43
3.93
0.00
920.74
0.28
395.50
0.12
333,621.45 100.00
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หน่่วย : ล้้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน

2564

%

295,479.97
1,185.27
846.70
57.68
198.82
1,408.25
299,176.69

85.12
0.34
0.24
0.02
0.06
0.41
86.18

ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 1,708,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
1,708.00
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,707,566,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
1,707.57
0.49
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
3,360.99
0.97
กำไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำรองตามกฎหมาย
170.80
0.05
เงิินสำรองทั่่�วไป
400.00
0.12
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
33,951.24
9.78
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ เงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
8,275.80
2.38
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ ตราสารอนุุพันั ธ์์สำหรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
99.48
0.03
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
ค่่างบการเงิินจากการดำเนิินงานในต่่างประเทศ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
47,965.88 13.82
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
0.26
0.00
รวมส่่วนของเจ้้าของ
47,966.14 13.82
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
347,142.83 100.00
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งบการเงิินรวม
2563
%
291,328.58
798.91
75.97
170.75
1,305.67
293,679.88

85.74
0.24
0.02
0.05
0.38
86.43

1,708.00

2562

%

286,641.83
1,128.74
118.27
90.83
213.86
1,226.09
289,419.62

85.90
0.34
0.04
0.03
0.06
0.37
86.74

1,708.00

1,707.57
3,360.99

0.50
0.99

1,707.57
3,360.99

0.51
1.01

170.80
400.00
31,157.82

0.05
0.12
9.17

170.80
400.00
31,055.14

0.05
0.12
9.31

9,092.42

2.68

7,535.57

2.26

208.56

0.06

-

-

46,098.16 13.57
0.23
0.00
46,098.39 13.57
339,778.27 100.00

(4.78) (0.00)
44,225.29 13.25
35.16
0.01
44,260.45 13.26
333,680.08 100.00

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน

2564
295,479.97
1,185.27
846.70
57.68
198.00
1,402.86
299,170.48

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
%
2563
%
85.12
0.34
0.24
0.02
0.06
0.40
86.18

ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 1,708,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
1,708.00
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,707,566,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
1,707.57
0.49
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
3,360.99
0.97
กำไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำรองตามกฎหมาย
170.80
0.05
เงิินสำรองทั่่�วไป
400.00
0.12
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
33,950.24
9.78
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ เงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
8,275.80
2.38
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ ตราสารอนุุพันั ธ์์สำหรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
99.48
0.03
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
ค่่างบการเงิินจากการดำเนิินงานในต่่างประเทศ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
47,964.89 13.82
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
0.00
0.00
รวมส่่วนของเจ้้าของ
47,964.89 13.82
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
347,135.37 100.00

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

291,328.58
798.91
75.97
170.22
1,301.44
293,675.12

85.74
0.24
0.02
0.05
0.38
86.43

1,708.00

2562

%

286,641.82
1,128.74
118.27
90.83
211.88
1,215.36
289,406.89

85.92
0.34
0.04
0.03
0.06
0.36
86.75

1,708.00

1,707.57
3,360.99

0.50
0.99

1,707.57
3,360.99

0.51
1.01

170.80
400.00
31,160.04

0.05
0.12
9.17

170.80
400.00
31,039.62

0.05
0.12
9.30

9,092.42

2.68

7,535.57

2.26

208.56

0.06

-

-

46,100.38 13.57
0.00
0.00
46,100.38 13.57
339,775.50 100.00

44,214.56 13.25
0.00
0.00
44,214.56 13.25
333,621.45 100.00
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

%

งบการเงิินรวม
2563
%

35,717.11 74.15
(1,630.43) (3.38)
34,086.67 70.77
(94.32) (0.20)
33,992.35 70.57
671.28
1.39
12,083.78 25.09
922.14
1.91
379.01
0.79
120.02
0.25
48,168.59 100.00

34,744.46 73.40
(1,318.97) (2.79)
33,425.49 70.61
(29.34) (0.06)
33,396.14 70.55
431.93
0.91
12,231.09 25.84
1,020.34
2.16
129.66
0.27
127.89
0.27
47,337.05 100.00

35,692.32 72.99
(1,343.32) (2.75)
34,349.01 70.24
(41.25) (0.08)
34,307.76 70.16
351.36
0.72
12,631.63 25.83
1,072.05
2.19
347.19
0.71
192.06
0.39
48,902.05 100.00

5,364.28
34,518.88

11.14
71.66

4,918.78
36,262.47

10.39
76.60

3,580.42
35,505.32

7.32
72.60

(866.19)
2,717.50
551.37
1,647.37
471.70
44,404.91
3,763.68
567.70
3,195.98

(1.80)
5.64
1.14
3.42
0.98
92.19
7.81
1.18
6.63

(801.11)
2,765.08
557.60
1,533.83
339.00
45,575.65
1,761.40
152.92
1,608.48

(1.69)
5.84
1.18
3.24
0.72
96.28
3.72
0.32
3.40

(740.83)
3,004.48
610.31
1,636.43
43,596.13
5,305.92
918.03
4,387.90

(1.51)
6.14
1.25
3.35
89.15
10.85
1.88
8.97

3,195.98

6.63

(0.35)
1,608.14

(0.00)
3.40

(3.60)
4,384.30

(0.01)
8.97

2564
รายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก: เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก: สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
หััก: ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
รัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนการด้้อยค่่า
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
การดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก
ขาดทุุนจากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี
กำไรสุุทธิิ
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หน่่วย : ล้้านบาท

2562

%

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

2564
รายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก: เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก: สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
หััก: ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
รัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนการด้้อยค่่า
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
%
2563
%

2562

%

35,717.19 74.18
(1,630.43) (3.39)
34,086.76 70.79
(94.32) (0.20)
33,992.44 70.59
671.28
1.39
12,083.78 25.10
922.14
1.92
379.01
0.79
103.08
0.21
48,151.74 100.00

34,744.64 73.40
(1,318.97) (2.79)
33,425.67 70.61
(29.34) (0.06)
33,396.32 70.55
431.93
0.91
12,231.09 25.84
1,036.00
2.19
129.66
0.27
111.10
0.23
47,336.10 100.00

35,692.43 73.02
(1,343.32) (2.75)
34,349.11 70.27
(41.25) (0.08)
34,307.87 70.19
351.36
0.72
12,631.63 25.84
1,072.05
2.19
347.19
0.71
170.67
0.35
48,880.77 100.00

5,364.28
34,518.88

11.14
71.69

4,918.78
36,262.47

10.39
76.61

3,580.42
35,505.32

7.32
72.64

(866.19)
2,708.32
551.28
1,643.21
471.70
44,391.47
3,760.27
567.70
3,192.57

(1.80)
5.62
1.14
3.41
0.98
92.19
7.81
1.18
6.63

(801.11)
2,756.16
557.60
1,529.66
339.00
45,562.56
1,773.54
152.92
1,620.62

(1.69)
5.82
1.18
3.23
0.72
96.25
3.75
0.32
3.42

(740.83)
2,993.71
610.20
1,629.99
43,578.82
5,301.95
918.03
4,383.93

(1.52)
6.12
1.25
3.33
89.15
10.85
1.88
8.97
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การโอนกลัับกำไรที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ยุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำเนิินงานในต่่างประเทศ
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
กำไรต่่อหุ้้�น
กำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำไรสำหรัับปีี
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หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
2563
%

2564

%

2562

%

(897.56)

(1.86)

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(82.08)

(0.17)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(0.87)

(136.34)

(0.28)

(479.85)

(1.01)

-

-

190.29

0.40

32.09

0.07

(0.16)
(643.43)

(0.00)
(1.32)

(925.69)

(1.92)

4.81

0.01

2,573.56

5.26

(12.95)
2.56

(0.03)
0.01

54.77
(11.07)

0.12
(0.02)

(14.74)
2.93

(0.03)
0.01

(10.38)
(936.08)
2,259.91

(0.02)
(1.94)
4.69

43.70
48.51
1,656.65

0.09
0.10
3.50

(11.81)
2,561.75
6,946.05

(0.02)
5.24
14.20

1.87

0.94

2.57

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

2564
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การโอนกลัับกำไรที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ยุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำเนิินงานในต่่างประเทศ
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
กำไรต่่อหุ้้�น
กำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำไรสำหรัับปีี

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
%
2563
%

2562

%

(897.56)

(1.86)

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(82.08)

(0.17)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(0.87)

(136.34)

(0.28)

(479.85)

(1.01)

-

-

190.29

0.40

32.09

0.07

(643.43)

(1.32)

(925.69)

(1.92)

4.81

0.01

2,573.72

5.27

(12.76)
2.55

(0.03)
0.01

55.38
(11.08)

0.12
(0.02)

(14.61)
2.92

(0.03)
0.01

(10.21)
(935.90)
2,256.66

(0.02)
(1.94)
4.69

44.30
49.11
1,669.73

0.09
0.10
3.53

(11.68)
2,562.03
6,945.96

(0.02)
5.24
14.21

1.87

0.95

2.57
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งบกระแสเงิินสด สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินรวม
2564
2563
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้จากการลงทุุนอื่่�น
รายได้้อื่่�น
เงิินจ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย และค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินลงทุุนอื่่�น
เงิินสดรัับ - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดจ่่าย - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา(ใช้้ไป)จากกิิจกรรมดำเนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำหน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับคืืนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราต่่างประเทศ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
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2562

35,837.19
(652.75)
10,524.86
1,551.58
1,119.77
117.74
(35,238.86)
(2,726.62)
(468.15)
(1,509.27)
21.73
17,102.98
(25,493.54)
186.65

34,664.16
(1,288.59)
10,336.71
1,826.33
860.21
132.13
(35,351.36)
(2,751.96)
(672.61)
(1,336.48)
(69.55)
31,497.11
(41,837.59)
(3,991.50)

35,595.50
(547.66)
10,780.31
1,870.94
1,528.95
170.98
(35,150.35)
(3,129.80)
(572.96)
(1,523.90)
(244.88)
(1,102.69)
1,362.81
(4,067.14)
4,970.12

(229.95)
(229.95)

(860.84)
59.20
(801.64)

(158.27)
(158.27)

(392.15)
(392.15)
(435.45)
8,072.22
7,636.77

(546.57)
(546.57)
(34.93)
4.98
(5,369.66)
13,441.88
8,072.22

(1,227.13)
(1,227.13)
31.61
(0.03)
3,616.29
9,825.59
13,441.88

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบกระแสเงิินสด สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  2563  และ 2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้จากการลงทุุนอื่่�น
รายได้้อื่่�น
เงิินจ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย และค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินลงทุุนอื่่�น
เงิินสดรัับ - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดจ่่าย - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา(ใช้้ไป)จากกิิจกรรมดำเนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำหน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับคืืนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราต่่างประเทศ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

2562

35,837.28
(652.75)
10,524.86
1,551.58
1,119.77
101.02
(35,238.86)
(2,717.55)
(468.06)
(1,505.83)
21.73
17,102.98
(25,493.54)
182.62

34,664.16
(1,288.59)
10,335.73
1,826.33
860.21
110.85
(35,351.36)
(2,742.33)
(672.61)
(1,322.77)
(69.53)
31,497.11
(41,804.94)
(3,957.75)

35,595.61
(547.66)
10,780.30
1,870.94
1,528.95
150.48
(35,150.35)
(3,119.34)
(572.86)
(1,519.21)
(244.88)
(1,098.76)
1,362.81
(4,067.14)
4,968.89

(229.96)
(229.96)

(860.79)
59.20
(801.59)

(158.28)
38.10
(120.18)

(392.15)
(392.15)

(546.57)
(546.57)

(1,227.13)
(1,227.13)

(439.50)
8,061.45
7,621.95

(5,305.92)
13,367.37
8,061.45

3,621.58
9,745.78
13,367.37
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ผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19
บริิษััทได้้มีีการติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงและบริิหารจััดการผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ในภาพรวมของการดำเนิินงาน บริิษััทไม่่ได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีสาระสำคััญในแง่่ของการดำเนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจและในด้้านกำลััง
ซื้้�อของลููกค้้า โดยในปีี 2564 อััตราการการคงอยู่่�ของเบี้้�ยปีีต่่อจากเบี้้�ยปีีแรกในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยประมาณ 1% สำหรัับผลกระทบในด้้านค่่า
ใช้้จ่่ายสิินไหมทดแทน บริิษััทมีีอััตราส่่วนค่่าสิินไหมทดแทนมรณะ (Death claim ratio)เพิ่่�มขึ้้�นจาก 36.03% เป็็น 46.78% ในปีี 2564 ทั้้�งนี้้�เป็็น
สััดส่่วนการจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนมรณะจากกรณีีโรค COVID-19 ที่่� 9.83% จากยอดค่่าสิินไหมทดแทนมรณะทั้้�งหมด ในขณะที่่�ส่่วนของอััตราค่่า
ใช้้จ่่ายสิินไหมทดแทนสุุขภาพ (Health claim ratio) ลดลงจาก 48.42% เป็็น 45.90% ในปีี 2564 แม้้ว่่าจะมีีสััดส่่วนของสิินไหมสุุขภาพจ่่ายจาก
COVID-19 ที่่� 19.11% จากยอดค่่าสิินไหมทดแทนสุุขภาพทั้้�งหมด แต่่พบว่่าสิินไหมสุุขภาพอื่่�นลดลงมากกว่่า ส่่งผลให้้อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายสิินไหม
ทดแทนสุุขภาพของบริิษััทลดลง ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้รัับผลกระทบในส่่วนของเงิินลงทุุนในกิิจการที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์์ COVID-19
ต่่อมููลค่่าเงิินลงทุุนของบริิษััท โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการพิิจารณาค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าในงบการเงิินไว้้แล้้ว

5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1  ข้อมูลทั่วไป
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ชื่่�อ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
สถานที่่�ตั้้�ง 93 ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
เบอร์์โทรศััพท์์ 02 009 9383

ผู้้�สอบบััญชีี
ชื่่�อ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด
สถานที่่�ตั้้�ง เลขที่่� 3 ถนนสาธรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
เบอร์์โทรศััพท์์ 0 2676 5700 โทรสาร 0 2676 5757

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ชื่่�อ สำนัักงานกฎหมายคนึึง แอนด์์ พาร์์ทเนอร์์ส จำกััด
สถานที่่�ตั้้�ง 33/4 อาคารเดอะ ไนน์์ ทาวเวอร์์ แกรด์์ พระราม 9 (อาคาร บีี) ชั้้�น 25 ถนนพระราม 9
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เบอร์์โทรศััพท์์ 0 2168 1222 โทรสาร 0 2168 1212

5.2  ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีี ซึ่่�งเป็็นคดีีหรืือข้้อพิิพาทที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดและเป็็นคดีีที่่�
อาจมีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััท ดัังนี้้�
บริิษัทั เป็็นจำเลยในคดีีเรีียกร้้องเงิินผลประโยชน์์ตามสััญญาประกัันภััย เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้ทำการปฏิิเสธการจ่่ายเงิินผลประโยชน์์กับั ผู้้�เอาประกััน
ภััยหรืือผู้้�รัับประโยชน์์ (แล้้วแต่่กรณีี) จำนวนทั้้�งสิ้้�น 8 คดีี โดยมีีการเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย รวมเป็็นจำนวนเงิิน 6.23 ล้้านบาท คดีีที่่�มีีการเรีียกร้้องค่่า
เสีียหายสููงสุุด (ทุุนทรััพย์์ที่่�ยื่่�นฟ้้อง) จำนวนเงิิน 2.40 ล้้านบาท โดยปััจจุุบัันบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งทนายความเข้้าสู้้�คดีี เพื่่�อรัักษาสิิทธิ์์�ตามกฎหมายของ
บริิษััทภายใต้้ข้้อกล่่าวหาดัังกล่่าว
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

164

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

6. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�น ๆ
8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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6.  นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำคััญกัับการกำกัับให้้องค์์กรมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีความมุ่่�งมั่่�นใน
การประกอบธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์์และเป็็นธรรมต่่อสัังคม เพื่่�อการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาผลประโยชน์์ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการตระหนัักถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ของการเป็็นผู้้�นำองค์์กร และให้้ความสำคััญต่่อการกำหนดวััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความสำเร็็จอัันยั่่�งยืืน การเสริิมสร้้างคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล การสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารและบุุคลากร การส่่ง
เสริิมนวััตกรรมและประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ การกำกัับดููแลระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในการรายงานทางการเงิิน
และการเปิิดเผยข้้อมููล และสนัับสนุุนการสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทขอให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือและปฏิิบััติิตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด

6.1.2 หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code: CG Code ปี 2560
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการรัักษามาตรฐานการกำกัับดููแลกิิจการให้้เทีียบเท่่ามาตรฐานสากล คณะกรรมการได้้นำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปีี 2560 มาประยุุกต์์ใช้้ตามบริิบท
ทางธุุรกิิจของบริิษััท แบ่่งเป็็น 8 ข้้อหลัักปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึงึ บทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำ้� ำ�องค์์กรที่่ส� ร้้างคุุณค่่าให้้
แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบจึึงมีีการทบทวนหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััติิคณะกรรมการอย่่าง
สม่่ำเสมอ ในหลายปีีที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการได้้มุ่่�งพััฒนากิิจการให้้มีีความสามารถทางการแข่่งขััน ความสามารถในการปรัับตััวภายใต้้ปััจจััยการ
เปลี่่�ยนแปลง และการสร้้างผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว ดัังจะเห็็นได้้ชัดั จากอััตราการเติิบโตของจำนวนผู้้�แนะนำการวางแผนการเงิินและการนำ
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการสนัับสนุุนการทำงานอย่่างเป็็นมืืออาชีีพของทุุกการบริิการขององค์์กร และเพื่่�อให้้การดำเนิินกิิจการเป็็นไปได้้ด้้วยดีี คณะ
กรรมการได้้มีีการมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการแก่่กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายจััดการ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน
ควบคู่่�กัับความสำเร็็จของการดำเนิินกิิจการ คณะกรรมการได้้ให้้ความสำคััญต่่อการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมต่่อลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อื่่�น จึึงได้้มีีการสร้้างวััฒนธรรมดัังกล่่าวผ่่านนโยบายบรรษััทภิิบาล นโยบายการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม และคู่่�มืือจรรณยาบรรณของบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน 
คณะกรรมการเป็็นผู้้�กำหนดวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทที่่�สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มเห็็นประโยชน์์ของการประกัันชีีวิิตและทำ
ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต คณะกรรมการจึึงได้้กำหนดภารกิิจของบริิษัทั ในการพััฒนาสู่่�ความเป็็นผู้้�นำในการสร้้าง
ความมั่่�งคงทางการเงิินให้้กัับประชาชนด้้วยการให้้บริิการแนะนำการวางแผนทางการเงิินโดยบุุคลากรที่่�มีีความจริิงใจและมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้า
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับค่่านิิยมขององค์์กรอัันประกอบด้้วย ศรััทธา รัับผิิดชอบ จริิงใจ พััฒนาตน และทำงานเป็็นทีีม
คณะกรรมการได้้กำกัับดููแลให้้มีีการจััดทำกลยุุทธ์์และแผนงานประจำปีีสอดคล้้องกัับวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร โดยคำนึึงถึึง
ปััจจััยแวดล้้อมของกิิจการ ณ ขณะนั้้�น อาทิิ สภาวะการแข่่งขััน แนวโน้้มของผลตอบแทนการลงทุุน การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมาย เป็็นต้้น ตลอด
จนโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
	คณะกรรมการดููแลการกำหนดโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์
ความสามารถและคุุณลัักษณะเฉพาะด้้านที่่�จำเป็็นต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรเหมาะสมและจำเป็็นคณะกรรมการมีี
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน จากจำนวนกรรมการ 14 คน ซึ่่�งสะท้้อนอำนาจที่่�ถ่่วงดุุลกัันอย่่างเหมาะสม และเพื่่�อให้้เรื่่�องสำคััญได้้รัับการพิิจารณา
ในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ คณะกรรมการได้้พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อพิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่�องกลั่่�นกรองข้้อมููล และเสนอ
แนวทางพิิจารณาก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการเห็็นชอบต่่อไป
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หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ทำหน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติเิ หมาะสมเพื่่�อดำรงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�สููงกว่่าหรืือเทีียบเท่่ารองผู้้�จััดการใหญ่่ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อองค์์กร

หลัักปฏิิบััติิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการให้้ความสำคััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจ โดยเฉพาะการตอบสนองต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป ให้้สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการของบริิษัทั ได้้โดยง่่าย อีีกทั้้�งยัังตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบและบทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อัันได้้แก่่
ผู้้�ถือื หุ้้�น ลููกค้้า/ผู้้�ถือื กรมธรรม์์ พนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และคู่่�แข่่งทางการค้้า ตลอดจนชุุมชน สัังคม
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวทางและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ

หลัักปฏิิบััติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการให้้ความสำคััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร และตระหนัักว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นกระบวนการสำคััญที่่�จะช่่วย
สนัับสนุุนให้้บริิษััทสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และช่่วยลดผลกระทบและโอกาสจากความผัันผวนของ
ปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�งภายในและภายนอกที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยกำกัับดููแลให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องประเมิิน
ติิดตามปััจจััยเสี่่�ยงด้้วยการจััดทำระบบการเตืือนภััยล่ว่ งหน้้า เพื่่�อกำหนดมาตรการและแผนบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ตามลำดัับความ
เสี่่�ยงที่่�มีีนัยส
ั ำคััญต่่อเป้้าหมายทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� จะนำไปสู่่�การสร้้างมููลค่า่ ให้้กับั องค์์กรสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการได้้กำกัับดููแลให้้
บริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำหนดและตามแนวทางมาตรฐานสากล มีีการทบทวนความเพีียงพอ เหมาะสมของ
นโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าสอดคล้้องตามการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะแวดล้้อมและปััจจััยต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบสำคััญของการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญของผู้้�บริิหารในการบริิหารจััดการกัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ของบริิษััท จึึงกำหนดให้้ทุุกหน่่วยงานมีีระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม เพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการดำเนิินธุุรกิิจ และให้้หน่่วยงานตรวจสอบที่่�มีีความเป็็นอิิสระและรายงานตรงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบที่่�เป็็นอิิสระ เป็็นผู้้�ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในเป็็นประจำทุุกปีี ตามแนวทางการกำกัับดููแลของหน่่วย
งานกำกัับและมาตรฐานสากล

หลัักปฏิิบััติิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
คณะกรรมการให้้ความสำคััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ทัันเหตุุการณ์์ เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกััน น่่าเชื่่�อ
ถืือ ทั้้�งข้้อมููลที่่เ� ป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถรัับรู้้�ข่า่ วสารได้้ทันั ต่่อเหตุุการณ์์ เข้้าถึึงสะดวก และได้้รับั ประโยชน์์
มากที่่�สุุด
คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อคุุณภาพของงบการเงิินและคำอธิิบายประกอบที่่�ปรากฏในรายงานประจำปีี งบการเงิินของบริิษััทจััดทำขึ้้�น
ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไปของประเทศไทย โดยการเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสม และถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำคััญอย่่างเพีียงพอในงบการเงิินของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� ในการรัับรองความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทำหน้้าที่่�สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษัทั ให้้มีีการจััดทำอย่่างถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป และการมีีระบบควบคุุม
ภายในสำหรัับกระบวนการรายงานทางการเงิินที่่�พอเพีียง

หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น 
คณะกรรมการดููแลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำคััญของบริิษััท ทั้้�งประเด็็นที่่�กำหนดในกฎหมายและประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระ
ทบต่่อทิิศทางการดำเนิินงานของกิิจการ โดยผ่่านการพิิจารณา และ/หรืือการอนุุมัติั ขิ องผู้้�ถือื หุ้้�น โดยเรื่่อ� งสำคััญดัังกล่่าวถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น นอกจากนี้้� คณะกรรมการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น อาทิิ กำหนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการ
ประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการ เป็็นต้้น

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริิษััทจััดทำคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กร ซึ่่�งได้้รัับการปรัับปรุุงจากคู่่�มืือการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดำเนิินธุุรกิิจ ฉบัับปีี 2557 เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มเติิมเนื้้�อหาให้้สมบููรณ์์และมีีความเทีียบเคีียงกัับมาตรฐานสากลมากขึ้้�น โดยในคู่่�มืือจรรยาบรรณ
สำหรัับบุุคคลขององค์์กร ประกอบด้้วยข้้อพึึงปฏิิบััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ดีีสำหรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�
กระทำแทนบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ยึึดถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ที่่ส� นใจทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้สะดวก
บริิษััทได้้เผยแพร่่คู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กรบนเว็็บไซต์์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/source/
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
ระบบการกำ�กับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่่�อสร้้างความยั่่ง� ยืืนให้้องค์์กร การดำเนิินการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีถืือเป็็นเรื่่อ� งสำคััญ คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีซึ่่ง� ทำหน้้าที่่�
กำกัับ ดููแล ให้้ฝ่่ายบริิหารดำเนิินการตามมาตรการกำกัับดููแลกิิจการ และระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ได้้พิิจารณากรอบการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Framework) ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) พร้้อมทั้้�งประเมิินการดำเนิินงานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััททั้้�ง
8 หลัักปฏิิบััติิ ซึ่่�งคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้ให้้ความสำคััญในหลัักปฏิิบััติิที่่� 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับ
ผิิด (Nurture Innovation and Accountable Business) เนื่่�องจาก เป็็นการให้้ความสำคััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่
ธุุรกิิจ โดยเฉพาะการตอบสนองต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ให้้สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการของบริิษััทได้้โดยง่่าย อีีกทั้้�งยัังตระหนััก
ถึึงความรัับผิิดชอบและบทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
รวมถึึงในปีีที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ร่่วมกัันพิิจารณาทบทวนข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำงาน และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อใช้้
สำหรัับเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีพิิจารณาเห็็นว่่านโยบายและกรอบการกำกัับกิิจการที่่�ดีี
เข้้ากัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษัทั และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบันั แล้้ว อย่่างไรก็็ตามคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะทำการพิิจารณา
และทบทวนนโยบายและกรอบการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์เป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและ
ทัันต่่อพััฒนาการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตต่่อไป

6.3.1 การเปลยี่ นแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการ
กำ�กบั ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่ นมา
ในปีี 2564 คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้จััดทำ กฎบััตรคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินการของ
คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทด้้านการกำกัับดููแล
การดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิกฎบััตรคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี   
ในปีี 2564 คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้ติิดตามผลการประเมิินรายงานความยั่่�งยื่่�นประจำปีี 2562 และให้้คำแนะนำแก่่คณะทำงาน
ผู้้�รัับผิิดชอบการจััดทำรายงานความยั่่�งยืืนนำไปพิิจารณาปรัับปรุุง ตลอดจนได้้ติิดตามการจััดทำรายงานความยั่่�งยืืนประจำปีี 2563 อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเน้้นย้้ำการระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ครอบคลุุม การจััดการความเสี่่�ยงและการตระหนัักถึึงลำดัับความสำคััญ ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููล
ผลการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน โดยครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�ง เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำกัับดููแล (Environmental, Social and
Governance: ESG)
คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้ความสำคััญกัับการสื่่�อสารจรรยาบรรณของบริิษััท และการรัับทราบของผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่�อให้้
บุุคลากรขององค์์กรตระหนัักถึึงจรรยาบรรณของบริิษััทและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้หลัักจรรยาบรรณดัังกล่่าว และการสื่่�อสารอบรมเรื่่�องการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลสำหรัับพนัักงานและตััวแทนเพื่่�อรองรัับการปฏิิบัติั ติ าม พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่จ� ะมีีผลใช้้บังั คัับ การติิดตามการ
กำกัับดููแลการออกและเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุนซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ซัับซ้้อน นอกจากนี้้�ยัังได้้ติิดตาม การทบทวนแนวปฏิิบััติิ
การสรรหาผู้้�บริิหารของบริิษััท เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การพิิจารณาสรรหาคััดเลืือกผู้้�บริิหารมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส บริิษััทได้้พนัักงานที่่�มีีคุุณภาพ พร้้อมด้้วย
ศัักยภาพ และเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสเติิบโตและเพื่่�อความต่่อเนื่่�องในการบริิหารงานของบริิษััท ในปีี 2564 บริิษััทได้้รัับรางวััลที่่�แสดงถึึง
ความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจในการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธุุรกิิจ อัันได้้แก่่
1. บริิษััทผ่่านการประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนและได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�ใน “ รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำปีี 2564” จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. การประเมิินคุุณภาพจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น (Annual General Meeting Assessment) โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยและสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััทได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน และได้้รัับการจััดอัันดัับ ประจำปีี 2564 ในระดัับ
“ดีีเลิิศ”
3. การประเมิินการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Assessment) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย บริิษััทได้้รัับการจััดอัันดัับ ประจำปีี 2564 ในระดัับ “4 ดาว” หรืือ “ดีีมาก”
4. ได้้รับั รางวััลบริิษัทั ประกัันชีีวิิตที่่มีี� การบริิหารงานดีีเด่่น อัันดัับ 2 ประจำปีี 2563 จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย
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7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี 2564 (แบบ 56-1 one report) หน้้า 34-35

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ สิ้้�นปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั มีีจำนวน 14 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 12 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่ว่ น 86% ของจำนวนกรรมการ
กรรมการอิิสระ 5 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน 35.71% ของจำนวนกรรมการ และกรรมการเพศหญิิง 5 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน 35.71% ของจำนวนกรรมการ
โดยกรรมการที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักรมีีจำนวน 11 ท่่าน ซึ่่�งเกิินกว่่าร้้อยละ 75 ตามที่่�กฎหมายกำหนด ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย
ผู้้�ที่่มีีคุ
� ณ
ุ วุุฒิแิ ละประสบการณ์์หลากหลาย ครอบคลุุมสาขาอาชีีพต่่าง ๆ ที่่�จะสนัับสนุุนให้้การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำกัับดููแลกิิจการ
ของบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งรวมถึึงความรู้้�ในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ความรู้้�ในด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน ความรู้้�ในด้้านบััญชีีและการเงิิน
ความรู้้�ในด้้านกฎหมาย เป็็นต้้น

การถืือครองหุ้้�น (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายชื่่�อกรรมการบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

1

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี

2

นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

3

นางคมคาย ธููสรานนท์์

กรรมการอิิสระ

4

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี

กรรมการอิิสระ

5

นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์

กรรมการอิิสระ

6

นายชััย โสภณพนิิช

กรรมการ

7

นางสาวิิตรีี รมยะรููป

กรรมการ

8

นางประไพวรรณ ลิิมทรง

กรรมการ

9

นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ

กรรมการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ช่่วงวาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
14 ส.ค. 2563
- เม.ย. 2566
28 เม.ย. 2564
- เม.ย. 2567
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565

คู่่�สมรส/บุุตร
ที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ

เพิ่่�ม/ลด
(10 ก.ค. 63
– 31 ธ.ค. 64)

-

-

-

1,079,200

-

ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,310,328

5,087,000

-500,000

-

113,240

-100,000

31,376,000

2,000,000

ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

-

-

-

ของตนเอง
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การถืือครองหุ้้�น (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายชื่่�อกรรมการบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

10

นายโคจิิ อิิชิิบะ

กรรมการ

11

นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า

กรรมการ

12

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

กรรมการ

13

นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

กรรมการ

14

นายโชน โสภณพนิิช

กรรมการ

ช่่วงวาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
28 เม.ย. 2564
- เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2564
- เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
28 เม.ย. 2564
- เม.ย. 2565
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565

คู่่�สมรส/บุุตร
ที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ

เพิ่่�ม/ลด
(10 ก.ค. 63
– 31 ธ.ค. 64)

-

-

-

-

-

-

6,904,103

-

+6,794,103

-

-

-

8,397,902

-

+8,212,902

ของตนเอง

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล ทำหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท และเลขานุุการคณะกรรมการ

7.2.2 กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่่�งมีีอำนาจลงลายมืือชื่่�อผููกพัันบริิษััท ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีจำนวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย นางสาวิิตรีี รมยะรููป นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า นายโชน
โสภณพนิิช และนางสาวชลลดา โสภณพนิิช สองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน

7.2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริิษัทั มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามที่่�กำหนดในพระราชบััญญััติมิ หาชนจำกััด พ.ศ.2535 (รวมฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 (รวมฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ และข้้อบัังคัับบริิษััท มีีประเด็็นสำคััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. บริิหารกิิจการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษัทั ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำคััญ
2. กำหนดเป้้าหมาย นโยบายและทิิศทางการดำเนิินงาน วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และงบประมาณของบริิษััท
3. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงานที่่�เหมาะสม ซึ่่ง� รวมถึึงการพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เพื่่�อช่่วยกำกัับและกลั่่�นกรองงานด้้านต่่าง ๆ
และการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
4. จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม มีีการทบทวนอยู่่�อย่่างสม่่ำเสมอ รวมถึึงมีีกลไกในการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน และการดำเนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
5. ดำเนิินการอย่่างรอบคอบเพื่่�อป้้องกัันเรื่่�องความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะไม่่มีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาตััดสิินใจ และ
กำกัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของ
6. จััดให้้มีีนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และให้้ความเห็็นชอบนโยบายดัังกล่่าว รวมถึึงมีีการทบทวนอย่่างสม่่ำเสมอ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งหมด 7 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการลงทุุน และคณะกรรมการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการ ผู้้�บริิหารของบริิษััท และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััท
มหาชนจำกััด พ.ศ. 2535

170

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

7.3.1 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 5 ท่่าน ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้มีีการจััดประชุุม จำนวน 15 ครั้้�ง มีีรายละเอีียดกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�
1
2
3
4
5

รายชื่่�อ
นางคมคาย ธููสรานนท์์
นายโชน โสภณพนิิช
นางสาวิิตรีี รมยะรููป
นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า
นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม
15/15
15/15
15/15
15/15
11/11*

หมายเหตุุ : * นายเวทิิศ อััศวมัังคละ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564
โดยมีี นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่สายบััญชีีและการเงิิน ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1. กำกัับดููแลกิิจการของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนโยบาย คำสั่่�งใดๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำหนด
และให้้มีีอำนาจอนุุมัติั แิ ละ/หรืือเห็็นชอบแก่่การดำเนิินการใดๆ ตามปกติิและอัันจำเป็็นแก่่การบริิหารกิิจการของบริิษัทั เป็็นการทั่่�วไป ตามกรอบ
อำนาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท นอกจากนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองข้้อพิิจารณาต่่าง ๆ ที่่�จะ
ได้้มีีการนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2. กำกัับดููแลการประกอบธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุุรกิิจอื่่�น นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงรวม และรายงาน
ผลการดำเนิินงานให้้คณะกรรมการรัับทราบอย่่างสม่่ำเสมอ

7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 28/2551 (ฉบัับแก้้ไข) กรรมการ
ตรวจสอบทุุกท่่านเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิินขอบริิษััท ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งหมด
จำนวน 4 ครั้้�ง มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการดัังนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3

รายชื่่�อ
นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
นายประพัันธ์์ อััศวอารีี
นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม
4/4
4/4
4/4

โดยนางสาวสุุภาภรณ์์ ทิิพย์์ฝั้้�น ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งผู้้�อำนายการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของ
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วย
งานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ และการดำเนิินงานของบริิษััท
4. พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อการพิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 7 ท่่าน โดยมีีการประชุุมจำนวน 4 ครั้้�ง ในปีี 2564 มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายชื่่�อ

1
2
3
4
5
6
7

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี
นางคมคาย ธููสรานนท์์
นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า
นายโชน โสภณพนิิช
นางสาวชลลดา โสภณพนิิช
นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม
นางอรนุุช สำราญฤทธิ์์�

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

โดยมีี นางศศิิธร ฐิิติผิ กายแก้้ว ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. กำหนดกรอบนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง โดยสามารถระบุุ ประเมิิน ติิดตามรายงาน และควบคุุมความเสี่่�ยงหลัักของบริิษััท ซึ่่�ง
ครอบคลุุมทั้้�งความเสี่่�ยงตามมาตรฐานและการกำกัับดููแล ของภาครััฐและหน่่วยงานกำกัับ
2. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของระบบ
ปฏิิบััติิการ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำหนด สรุุปผลและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ

7.3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 3 ท่่าน ในปีี 2564 มีีการจััดประชุุมทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายชื่่�อ

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง

1

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3/3

2
3

นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ
นายชััย โสภณพนิิช

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3/3
3/3

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล เลขานุุการบริิษััท ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 
1. พิิจารณาสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่เ� หมาะสมมาดำรงตำแหน่่งกรรมการ และ/หรืือ ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ว่า่ งลง เพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทและ/หรืือขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือตามข้้อบัังคัับของบริิษััทแล้้วแต่่กรณีี
2. พิิจารณากำหนด ปรัับปรุุงค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์อื่่น� ๆ ของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�สูงู กว่่าหรืือเทีียบเท่่ารองผู้้�จััดการ
ใหญ่่ ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาอนุุมัติั ิ และหรืือเสนอขออนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
แล้้วแต่่กรณีี ตามข้้อบัังคัับของบริิษััท

7.3.5 คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 4 ท่่าน ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศ คณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย เรื่่�อง การลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทประกัันชีีวิิต พ.ศ. 2556 รวมถึึงมีีบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และมีีประสบการณ์์เกี่่�ยว
กัับการบริิหารการลงทุุน การบริิหารความเสี่่�ยง หรืือการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี ร่่วมเป็็นกรรมการลงทุุนด้้วย
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5

รายชื่่�อ
ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี
นางสาวิิตรีี รมยะรููป
นายโชน โสภณพนิิช
นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล
นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ประธานกรรมการลงทุุน
กรรมการลงทุุน
กรรมการลงทุุน
กรรมการลงทุุน
กรรมการลงทุุน

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

โดยมีีนางสาวชลลดา โสภณพนิิช ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน ทำหน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการการลงทุุน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการลงทุุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุุน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงรวมและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมที่่�เกิิดจากการลงทุุน
2. พิิจารณาอนุุมััติิแผนการลงทุุน
3. ติิดตามผลการลงทุุน พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
4. กำกัับดููแลการลงทุุนของบริิษััท ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

7.3.6 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 4 ท่่าน มีีการประชุุมจำนวน 3 ครั้้�ง ในปีี 2564 โดยมีีรายละเอีียดผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�
1
2
3
4

รายชื่่�อ
นางคมคาย ธููสรานนท์์
นางประไพวรรณ ลิิมทรง
นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า
นายอนุุชา ภิิงคารวััฒน์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม
3/3
3/3
3/3
3/3

โดยมีีนางสาวสุุชาดา เริ่่�มยิินดีี ผู้้�อำนวยการ สำนัักกำกัับการปฏิิบััติิงาน ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ข้้อเสนอแนะ แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. กำกัับให้้มีีแนวทางดำเนิินการเพื่่�อให้้สามารถติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสถาบััน
กำกัับหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายงานความคืืบหน้้าและผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
3. ทบทวนแนวทางหลัักการการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั อย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ขิ องสากลและข้้อเสนอแนะของ
สถาบัันหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ส่่งเสริิมการเผยแพร่่วััฒนธรรมในการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เป็็นที่่�เข้้าใจทั่่�วทุุกระดัับและมีีผลในทางปฏิิบััติิ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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7.3.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 3 ท่่าน ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้มีีการจััดประชุุม จำนวน 1 ครั้้�ง มีีรายละเอีียดกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
ที่่�
1
2
3

รายชื่่�อ
ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี
นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
นางคมคาย ธููสรานนท์์

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

1/1
1/1
1/1

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล เลขานุุการบริิษััท ทำหน้้าที่่�เลขานุุการคณะประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
พิิจารณากำหนดแนวทาง ขั้้�นตอน และวิิธีีการในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานภายในระยะเวลาการพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปกติิของบริิษััท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำ�นวน 9 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

1

นายโชน โสภณพนิิช

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน

3

นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน

4

นายอนุุชา ภิิงคารวััฒน์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน

5

นางอรนุุช สำราญฤทธิ์์�

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต

6

นางลััดดาวััลย์์ สิิทธิิวรนัันท์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิินและช่่องทางอื่่�น

7

นางสาวศิิริินารถ วงศ์์เจริิญสถิิตย์์

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

8

นายชััยพล อิินทุุประภา

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร

9

นายจัักรพงศ์์ แสงแก้้ว

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายคณิิตศาสตร์์

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููงประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััสประจำปีีที่่�พิิจารณาจาก
1. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััท การดำเนิินงานตามนโยบายที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการ การบริิหารงานภายใต้้
สภาวการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคม ความสามารถในการพััฒนาธุุรกิิจ รวมถึึงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานให้้ดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี
2. การเปรีียบเทีียบการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความสอดคล้้องกัับแนวทางการเติิบโตของผลกำไร
และมููลค่่าธุุรกิิจของบริิษััท
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นโยบายค่่าตอบแทนระยะสั้้�นและระยะยาว 
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำหนดให้้ตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะต้้องเสนอผลการปฏิิบัติั งิ านประจำปีีต่อ่ คณะ
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านตามรอบการประเมิินผลงานประจำปีี เพื่่�อทำการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านโดยมีีเกณฑ์์การประเมิินผลการดำเนิิน
งานบริิษัทั ครอบคลุุมเป้้าหมายที่่�ท้า้ ทายกลยุุทธ์์ทั้้ง� ระยะสั้้น� และระยะยาวของบริิษัทั โดยกำหนดตััวชี้้วั� ดั และการตั้้�งค่่าเป้้าหมาย (Key Performance
Indicators : KPIs) เกี่่�ยวกัับผลปฏิิบัติั งิ านตามวััตถุปุ ระสงค์์ในแต่่ละปีี และผลตามวััตถุปุ ระสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจในระยะยาว ซึ่่ง� ตััวชี้้วั� ดดั
ั งั กล่่าว
ครอบคลุุมตามมุุมมอง Balance Scorecard ได้้แก่่ มุุมมองทางการเงิิน มุุมมองด้้านการค้้า มุุมมองด้้านกระบวนการภายใน มุุมมองด้้านการเรีียนรู้้�
และการพััฒนา มุุมมองด้้านผลิิตภััณฑ์์และมุุมมองด้้านบุุคลากร เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจ และนำไปใช้้ในการประเมิินผลการปฏิิบััติงิ าน
ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิิบััติิและมาตรฐานของกลุ่่�มธุุรกิิจ
ชั้้�นนำประเภทเดีียวกััน ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส และเป็็นธรรม ซึ่่�งอััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนและอััตราการจ่่ายโบนััสประจำปีีจะสอดคล้้องกัับ
ผลการปฏิิบััติิงานจากการประเมิินของคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งการประเมิินครอบคลุุมทั้้�งเป้้าหมายการดำเนิินงานขององค์์กร
เป้้าหมายการดำเนิินงานส่่วนบุุคคล และการประเมิินคุุณสมบััติิและศัักยภาพในด้้านต่่าง ๆ ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััสประจำปีี พิิจารณาตามความสามารถและมาตรฐานค่่างานของตำแหน่่งงานและเงิิน
เดืือนตามตลาดแรงงานเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกัันและกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้มีีความเหมาะสม รวมถึึงการประเมิินผลการดำเนิินงานของ
บริิษััทเทีียบกัับกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน แนวทางการเติิบโตของผลกำไร ตลอดจนมููลค่่าธุุรกิิจ ซึ่่�งเพีียงพอที่่�จะรัักษาและจููงใจผู้้�บริิหารให้้สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำหนด ซึ่่ง� ในระหว่่างปีี 2564 ได้้มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง 9 คน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส ประกัันสัังคม
และกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 52,780,655 บาท โดยไม่่มีีค่่าตอบแทนอื่่�น นอกเหนืือจากสวััสดิิการพนัักงานทั่่�วไป

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั มีีพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น จำนวน 1,217 คน จำนวนพนัักงานแบ่่งตามสายงาน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

สายงาน
สัังกััดประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายการลงทุุน
สายบััญชีีและการเงิิน
สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สายประกัันชีีวิิต
สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิินและช่่องทางอื่่�น
สายกลยุุทธ์์และบริิหารจััดการลููกค้้ามุ่่�งหวััง
สายคณิิตศาสตร์์
รวม

จำำ�นวนพนัักงาน 
(คน)
104
19
103
8
64
367
256
198
21
77
1,217

ในปีี 2564 บริิษััทมีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรใหม่่ โดยมีีสายงานใหม่่ 2 สายงาน ได้้แก่่ สายกลยุุทธ์์และบริิหารจััดการลููกค้้ามุ่่�งหวััง และสาย
คณิิตศาสตร์์ รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนสายการบัังคัับบััญชาด้้วย ทั้้�งนี้้� จำนวนพนัักงานตลอด 3 ปีีที่่�ผ่่านมาของบริิษััทในภาพรวมไม่่แตกต่่างกััน

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษัทั ใช้้กับั พนัักงานทุุกคน โดยนโยบายนี้้จ� ะทำให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั จะสามารถดึึงดููดใจ พััฒนาศัักยภาพ
และรัักษาพนัักงานผู้้�มีีผลการปฏิิบัติั งิ านสููงและมีีแรงจููงใจในการทำงานไว้้ในองค์์กรได้้ในขณะที่่�ตลาดมีีการแข่่งขัันกััน พนัักงานจะได้้รับั ค่่าตอบแทน
ที่่�เหมาะสมและเป็็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบหลัักของค่่าตอบแทน ผลที่่�ได้้รับั คืือพนัักงานรู้้�สึึกมีีกำลัังใจในการทำงาน เพื่่�อสร้้าง
ผลลััพธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนและทำให้้บริิษััทเจริิญเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้านการบริิหารงานต่่อลููกค้้าแบบยั่่�งยืืน
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััทมีีระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากร โดยกํําหนดตััวชี้้�ว้้ดระดัับองค์์กร (Corporate KPIs) ตามหลัักการของ (Balanced
Scorecard) โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุมมิิติิการดํําเนิินงานจากทุุกส่่วนในองค์์กร และสรุุปหลัักเกณฑ์์การวััดผลโดยคณะกรรมการจััดการ ซึ่่�ง
ต้้วชี้้�วััดได้้ถููกถ่่ายทอดลงไปจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผู้้�บริิหารสาย ผู้้�บริิหารฝ่่าย ผู้้�บริิหารส่่วน และพนัักงานทุุกคน
ตามลำดัับ พนัักงานแต่่ละคนมีีตััวชี้้�วััดของตนเองซึ่่�งสอดคล้้องกัับตััวชี้้�วััดของส่่วนงาน/ฝ่่ายงาน/สายงานและองค์์กร พนัักงานจะต้้องกำหนดเป้้า
หมายการปฏิิบััติิงานประจำปีี โดยเป้้าหมายการทำงานรายบุุคคล (Individual KPIs) ให้้ต้้องสอดคล้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับเป้้าหมายของ
องค์์กร (Corporate KPIs) ซึ่่�งการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานกำหนดไว้้ 2 รอบ คืือ ทบทวนและประเมิินผลงานกลางปีี และการประเมิินผลปลายปีี
โดยการประเมิินผลปฏิิบัติั งิ านจะครอบคลุุมทุุกมิิติกิ ารทำงาน เช่่น การประเมิินผลส่่วนเป้้าหมายองค์์กร การประเมิินผลเป้้าหมายของหน่่วยงาน การ
ประเมิินผลเป้้าหมายของพนัักงาน การประเมิินผลความสำเร็็จเพิ่่�มเติิมที่่�นอกเหนืือจากเป้้าหมาย การประเมิินความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงาน
ตามตำแหน่่งงาน การประเมิินพฤติิกรรมตามค่่านิิยมหลัักขององค์์กร การประเมิินพฤติิกรรมตามสมรรถนะผู้้�นำ และการประเมิินพฤติิกรรมการพััฒนา
ตนเองและการมีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กร เป็็นต้้น สำหรัับผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานจะเป็็นส่่วนประกอบการพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งในรููปแบบการ
จ่่ายด้้านการเงิิน เช่่น การปรัับเงิินเดืือนประจำปีี การจ่่ายโบนััส และการจ่่ายไม่่ใช่่ด้้านการเงิิน เช่่น การปรัับตำแหน่่ง การให้้โอกาสพััฒนาเรีียนรู้้�เพิ่่�ม
เติิม เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ผลการประเมิินจะถููกนำมาใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่�อการวางแผนพััฒนาสายอาชีีพ (Career Development Plan) ที่่�เหมาะสมทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว
บริิษััทมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นการให้้อััตราค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ที่่�อยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับบริิษััทอื่่�นๆ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันอย่่างเป็็นธรรม
โดยให้้ความสำคััญกัับการจ้้างงานให้้สอดคล้้องกัับค่่างานและลัักษณะงานที่่�ได้้รับั มอบหมาย ให้้โอกาสการทำงานที่่�เท่่าเทีียมกััน ให้้ความเสมอภาค
ทุุกเพศและทุุกวััย พร้้อมกัับส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพและร่่วมเจริิญเติิบโตไปกัับบริิษัทั อย่่างยั่่�งยืืน บริิษัทั กำหนดนโยบายค่่าตอบแทนของ
พนัักงานทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�สอดคล้้องกัับผลประกอบการขององค์์กรและเชื่่�อมโยงผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน ดัังนี้้�
•

ผลตอบแทนระยะสั้้น� บริิษัทั ได้้กำหนดการจ่่ายผลตอบแทนที่่�สามารถเทีียบเคีียงได้้อย่่างเหมาะสมกัับอััตราการจ่่ายทั่่�วไปขององค์์กรอื่่น� ที่่�อยู่่�ใน
ธุุรกิิจเดีียวกัับเพื่่�อดึึงดููด รัักษาและเสริิมสร้้างความสามารถแข่่งขัันด้้านทรััพยากรบุุคคลให้้กัับองค์์กร นอกจากนั้้�น บริิษััทได้้กำหนดจ่่ายโบนััส
ประจำปีี จากผลประกอบการในแต่่ละรอบปีี โดยเชื่่�อมโยงกัับผลดำเนิินงานของบริิษััทและผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน (Individual KPI)
เพื่่�อจููงใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ตามเป้้าหมายขององค์์กร

•

ผลตอบแทนในระยะยาว บริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายค่่าตอบแทนเพื่่�อรัักษาและสร้้างแรงจููงใจพนัักงานในการปฏิิบัติั งิ านให้้องค์์กรดำเนิินงานไป
สู่่�เป้้าหมายในอนาคตที่่�วางแผนไว้้ในระยะยาวเช่่น แนวทางการขึ้้�นค่่าจ้้างประจำปีี เงิินสนัับสนุุนค่่าวิิชาชีีพ ค่่าครองชีีพ เงิินช่่วยเหลืือที่่�ผููกกัับ
ค่่าจ้้าง เงิินสบทบเข้้ากองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ รวมทั้้�งจััดให้้มีีการเติิบโตตามสายอาชีีพ (Career Growth) อัันสอดคล้้องกัับแผนทดแทนตำแหน่่ง
งานของบริิษััท (Succession Plan)
นอกจากการจ่่ายผลตอบแทนแล้้ว บริิษัทั ได้้มีีการดููแลเรื่่อ� งสวััสดิกิ ารต่่าง ๆ ให้้แก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสม โดยจััดให้้มีีการทบทวนสวััสดิกิ าร
ต่่าง ๆ อย่่างสม่่ำเสมอจากคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาวะทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไป เช่่น การตรวจสุุขภาพประจำปีี ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น
องค์์ประกอบของค่่าตอบแทน บริิษัทั มีีนโยบายการให้้ค่า่ ตอบแทนพนัักงานหลายรููปแบบ ได้้แก่่เงิินเดืือน โบนััสประจำปีี สวััสดิกิ ารต่่าง ๆ
เงิินชดเชยในกรณีีเลิิกจ้้าง (ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน)
(1) เงิินเดืือน จะได้้รัับการพิิจารณาจ่่ายตามตำแหน่่งงาน โดยอ้้างอิิงตามค่่างาน ลัักษณะงานที่่�รัับผิิดชอบ ประสบการณ์์การทำงาน ความ
ซัับซ้้อนของงานและการเทีียบเคีียงการจ่่ายตามตลาดแรงงานในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
(2) โบนััสประจำปีี เป็็นการจููงใจและให้้รางวััลพนัักงาน บริิษััทจะพิิจารณาโบนััสประจำปีี จำนวน 2 ครั้้�ง ในเดืือนธัันวาคมและเดืือนมีีนาคม
โดยการพิิจารณาจากผลประกอบการของบริิษััทในแต่่ละปีี
(3) สวััสดิิการต่่าง ๆ จะให้้โดยอิิงตามสััญญาการจ้้างงานของพนัักงานแต่่ละบุุคคล แนวทางการปฏิิบััติิในตลาดภายในประเทศ และ/หรืือ
บทบาทและตำแหน่่งหน้้าที่่�ของพนัักงาน
(4) เงิินชดเชยในกรณีีเลิิกจ้้าง จะจ่่ายตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน

ค่่าตอบแทนพนัักงานที่่�เป็็นตััวเงิิน
ในปีี 2564 ค่่าตอบแทนรวมเงิินเดืือนและโบนััส ครั้้�งที่่� 1/2564 จ่่ายในเดืือนธัันวาคม 2564 ซึ่่ง� ไม่่รวมโบนััส ครั้้�งที่่� 2/2564 จ่่ายในเดืือนมีีนาคม 2565

ประเภทค่่าตอบแทน
เงิินเดืือน และโบนััส
เงิินสมทบกองทุุนและอื่่�น ๆ
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จำำ�นวนเงิิน (บาท)
ปีี 2564
580,572,688
69,654,140
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7.6 ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
ชื่่�อ - นามสกุุล
คุุณเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

เลขานุุการบริิษััท

ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน คุุณจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม
และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำบััญชีี
ผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบ
คุุณสุุภาภรณ์์ ทิิพย์์ฝั้้�น
ผู้้�บริิหารสำนัักกำกัับการปฏิิบััติิงาน

คุุณสุุชาดา เริ่่�มยิินดีี

หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
คุุณชััยพล อิินทุุประภา
(ผู้้�บริิหารสายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
รัักษาการผู้้�บริิหารส่่วนนัักลงทุุนสััมพัันธ์์)

อีีเมลติิดต่่อ/เบอร์์โทร
SANOH@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8845
JARUWAN_LIM@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร :002 777 8822
SUPAPORN.TIP@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8230
SUCHADA.RER@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8861
CHAIYAPOL.INT@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8863

7.6.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี
ค่่าสอบบััญชีี

นายนัันทวััฒน์์ สำรวญหัันต์์ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด
2,015,000 บาท

• ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit fee)
ผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด

ประเภทของงานบริิการอื่่�น
(Non-Audit Service)
ค่่าตรวจสอบและสอบทานรายการดำรงเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง
ค่่าสอบทานมููลค่่าของบริิษััทที่่�คำนวณตามวิิธีีคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
(Embedded value)
รวมค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�น

ค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�น
ส่่วนที่่�จ่่ายไปในระหว่่างปีีบััญชีี
500,000
500,000

ส่่วนที่่�จะต้้องจ่่ายในอนาคต
1,070,000
1,000,000
2,070,000

• ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี (บริิษััทย่่อย)
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีของบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ในประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายนัันทวััฒน์์
สำรวญหัันต์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 7731 จากบริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด ค่่าสอบบััญชีีต่่อปีี 50,000 บาท
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8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีีที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุม รวม 7 ครั้้�ง เพื่่�อกำหนดกลยุุทธ์์ และทิิศทางการประกอบธุุรกิิจ แผนงาน และงบประมาณ
รวมถึึงติิดตามผลการดำเนิินงานที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงเปรีียบเทีียบกัับแผนธุุรกิิจ และปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่จ� ำเป็็นตามที่่�กำหนดไว้้ในข้้อบัังคัับ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษัทั
มีีการจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ มีีการบริิหารงานที่่�มีีความโปร่่งใส เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี รวมถึึงมีีระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมอยู่่�ภายใต้้กรอบกฎหมายและนโยบายที่่�ได้้รับั จากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ระมััดระวััง คำนึึงถึึง
ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนั้้�นยัังจััดให้้มีีการประชุุมของกรรมการอิิสระ
โดยไม่่มีีกรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมด้้วยอีีก 1 ครั้้�ง

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทแล้้วแต่่กรณีี โดยพิิจารณาจากกรรมการที่่�ครบวาระ หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก รวมถึึงข้้อ
เสนอของผู้้�ถืือหุ้้�นตามหลัักเกณฑ์์การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอรายชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ทั้้�งนี้้�ในการพิิจารณาดัังกล่่าว คณะ
กรรมการสรรหาฯ ได้้พิิจารณาถึึงโครงสร้้างและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมของกรรมการ เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแล
กิิจการของบริิษัทั ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งองค์์ประกอบในเรื่่อ� งความหลากหลายของความรู้้�และประสบการณ์์ เพศ ช่่วงอายุุ เวลาที่่�สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่� รวมถึึงสััดส่่วนประเภทของกรรมการแต่่ละกลุ่่�ม โดยต้้องมีีกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เป็็นไปตามข้้อกำหนดของหน่่วยงานกำกัับ
ในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด

การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง
บริิษััทได้้มอบหมายให้้มีีคณะผู้้�ดำเนิินการในการสรรหาผู้้�บริิหารตามลำดัับ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา
2. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำแหน่่งผู้้�บริิหารสาย/ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ เพื่่�อ
เสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหาร
3. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำแหน่่งผู้้�บริิหารฝ่่าย/ระดัับผู้้�อำนวยการ เพื่่�อเสนอ
ให้้คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณา
โดยการกระบวนการสรรหาและคััดเลืือกจะพิิจารณาจากบุุคลากรจากภายในและภายนอกบริิษััท พิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์ ความมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม ตลอดจนมีีความเป็็นมืืออาชีีพที่่�เหมาะสมกัับตำแหน่่งงาน เพื่่�อมาปฏิิบััติิหน้้าที่่�และดำเนิินกิิจการงาน
ของบริิษััทให้้บรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่�บริิษััทกำหนดไว้้

แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning)
บริิษััทได้้กำหนดหลัักเกณฑ์์ กระบวนการทำงาน คณะทำงานของการสืืบทอดตำแหน่่ง พร้้อมได้้ดำเนิินการคััดเลืือกพนัักงานที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�
เหมาะสมสำหรัับเป็็นผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งของตำแหน่่งผู้้�บริิหารฝ่่ายขึ้้�นไปจนถึึงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร สำหรัับ
เตรีียมความพร้้อมให้้ผู้้�ได้้รับั คััดเลืือกมีีระยะเวลาในการพััฒนาความรู้้� เสริิมทัักษะและความสามารถอื่่�น รวมทั้้�งการพััฒนาด้้านภาวะผู้้�นำอย่่างเหมาะ
สม พร้้อมเป็็นกำลัังสำคััญต่่อการบริิหารงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องและเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่�นคง โดยกระบวนการทั้้�งหมดจะผ่่านการพิิจารณาจาก
“คณะทำงานเพื่่�อพิิจารณาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งงาน” โดยมีีขอบเขตการดำเนิินงานและบทบาทหน้้าที่่� ในการพิิจารณา ดัังนี้้�
-	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเตรีียมแผนทดแทนสำหรัับตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผู้้�บริิหารสาย
ผู้้�บริิหารฝ่่ายทุุกตำแหน่่ง
-	พิิจารณากลั่่�นกรองและให้้ความเห็็นชอบรายชื่่�อผู้้�ถููกเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง
-	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบความเหมาะสมของกระบวนการทดสอบความพร้้อมของผู้้�ถููกเสนอชื่่อ� เป็็นผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง เพื่่�อประเมิินศัักยภาพ
และการนำไปวางแผนการพััฒนา
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-	พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งจากภายนอกบริิษััท กรณีีไม่่สามารถหาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งจาก
ภายในบริิษััทได้้
-	พิิจารณาเห็็นชอบรายชื่่�อผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งเพื่่�อนำเสนอขออนุุมััติิตามขั้้�นตอนต่่อไป
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีโครงการการพััฒนากลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีความสามารถและศัักยภาพสููง (Talent Management) โดยจััดทำแผนพััฒนาเป็็น
รายบุุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่่�อเพิ่่�มพููนทัักษะที่่�ดีีอยู่่�แล้้วให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� และเพิ่่�มเติิมทัักษะที่่�ยังั ขาดตามลัักษณะงานที่่�ปฏิิบัติั ิ สำหรัับ
แผนการพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล จััดทำโดยพนัักงานและผู้้�บัังคััญบััญชาในช่่วงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี โดยฝ่่ายบริิหารทรััพยากร
บุุคคลจะนำแผนการพััฒนารายบุุคคลไปจััดทำแผนการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร (Training Roadmap) เพื่่�อรองรัับการพััฒนาพนัักงานอย่่าง
เหมาะสมต่่อไป

การพััฒนากรรมการ และการปฐมนิิเทศ
การพััฒนากรรมการ
บริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละท่่านและเข้้ารัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ในฐานะกรรมการ
และ/หรืือ กรรมการชุุดย่่อยอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�บริิษััทให้้การสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าร่่วมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และได้้เชิิญวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิมิ าแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ประสบการณ์์กับั คณะกรรมการเป็็นประจำ ในหััวข้้อ
ที่่�แตกต่่างกัันไปตามความเหมาะสมในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดหลัักสููตรกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) จากบริิษััท
เอซิิส โปรเฟสชั่่�นแนล เซ็็นเตอร์์ จํํากััด (ACIS) มาบรรยายสรุุปภาพรวมของ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล (PDPA) การดํําเนิินการเพื่่�อให้้ สอดคล้้อง
กัับกฎหมาย มาตรการรัักษาความปลอดภััยในการเก็็บรัักษาข้้อมููล รวมถึึงบทบาทของกรรมการและ ผู้้�บริิหารระดัับสููงในการเตรีียมการเพื่่�อรองรัับ
การบัังคัับใช้้ของกฏหมายดัังกล่่าว
ปััจจุุบันั มีีกรรมการบริิษัทั ที่่�ผ่า่ นการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั
ไทย (IOD) จำนวน 11 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นกรรมการที่่�มีีสััญชาติิไทย จากกรรมการทั้้�งหมด 14 ท่่าน

ที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี
นายชััย โสภณพนิิช
นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
นายประพัันธ์์ อััศวอารีี
นางคมคาย ธููสรานนท์์
นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์
นายโชน โสภณพนิิช
นางสาวิิตรีี รมยะรููป
นางประไพวรรณ ลิิมทรง
นายเวทิิศ อััศวมัังคละ
นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หลัักสููตร
DCP

DAP

รุ่่�นที่่� 60/2548 รุ่่�นที่่� 4/2546
รุ่่�นที่่� 16/2545
รุ่่�นที่่� 98/2551 รุ่่�นที่่� 4/2548
รุ่่�นที่่� 101/2551
รุ่่�นที่่� 26/2546
รุ่่�นที่่� 181/2556
รุ่่�นที่่� 142/2554
รุ่่�นที่่� 176/2556
รุ่่�นที่่� 80/2549
รุ่่�นที่่� 90/2550
รุ่่�นที่่� 269/2562
-

ACP

AACP

รุ่่�นที่่� 6/2548
รุ่่�นที่่� 21/2550
รุ่่�นที่่� 38/2563
รุ่่�นที่่� 29/2561
รุ่่�นที่่� 32/2562
-

DCPU
-

หมายเหตุุ : * DCP : Director Certification Program
* DAP : Director Accreditation Program
* ACP : Audit Committee Program
* AACP : Advanced Audit Committee Program
* DCPU : Director Certification Program Update
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริิษัทั กำหนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่เมื่่�อได้้รับั การแต่่งตั้้�งเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็นครั้้�งแรก เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และการ
ดำเนิินการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ อาทิิ การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ กฎ
ระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ แผนงานและกลยุุทธ์์ ภาวะคู่่�แข่่งขัันและอุุตสาหกรรม และนวััตกรรมการใหม่่ ๆ ของบริิษััท เป็็นต้้น
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ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
เพื่่�อให้้ทราบถึึงจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน และอุุปสรรคต่่าง ๆ ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในช่่วงที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้กำหนดให้้มีีการจััดทำแบบ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งในรููปแบบของการประเมิินรายบุุคคล และราย
คณะโดยได้้เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อร่่วมกัันทบทวน และหาแนวทางในการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการในอนาคต
ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทใช้้หลัักเกณฑ์์หััวข้้อแบบประเมิินที่่�จััดทำขึ้้�นตามแนวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย โดยนำมาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจ และโครงสร้้างการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท

ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานทำหน้้าที่่�ประเมิินผลการปฏฺฺบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร อย่่าง
น้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง โดยองค์์ประกอบของการประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ 1. เป้้าหมายดััชนีีชี้วั้� ดค
ั วามสำเร็็จขององค์์กรโดยรวม
2. เป้้าหมายการปฏิิบััติิงานส่่ วนบุุคคลในแต่่ละปีี และ 3. การประเมิินเชิิงคุุณภาพเกี่่�ยวกัับศัั กยภาพและความสามารถในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในด้้าน
ต่่าง ๆ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีการกำหนดตารางการประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้าทุุกปีี โดยกำหนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย 6 ครั้้�งต่่อปีี ในการประชุุม
กรรมการแต่่ละครั้้�งจะมีีการแจ้้งกำหนดการประชุุมให้้ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน พร้้อมกัับวาระการประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุม
เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาพิิจารณาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม

การเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2564 (ครั้้�ง)
คณะ
กรรมการ
บริิษััท

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี
นายชััย โสภณพนิิช
นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
นายประพัันธ์์ อััศวอารีี
นางคมคาย ธููสรานนท์์
นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์
นายโชน โสภณพนิิช
นางสาวิิตรีี รมยะรููป
นางประไพวรรณ ลิิมทรง
นายโคจิิ อิิชิิบะ
นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ
นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า
นางสาวชลลดา โสภณพนิิช
นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

คณะ
กรรมการ
ลงทุุน

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ประเมิินผล
บริิหาร
กำำ
ความ พิิสรรหาและ
จารณาค่่า �กัับดููแล การปฏิิบััติิ
เสี่่�ยง
งาน 
ตอบแทน  กิิจการที่่�ดีี 

12/12

3/3
3/3
4/4
4/4

15/15

4/4
4/4

3/3

4/4
15/15
15/15

12/12
12/12

กรรมการ
อิิสระ

1/1

1/1

1/1

1/1
0/1
1/1
1/1

1/1

4/4
3/3
3/3

15/15
12/12

4/4
4/4

3/3

11/11*

หมายเหตุุ : * นายเวทิิศ อััศวมัังคละ ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564
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นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจโดยมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี จึึงได้้กำหนดนโยบายการจ่่ายค่่า
ตอบแทนกรรมการซึ่่ง� คำนึึงถึึงความสอดคล้้องกัับขนาดธุุรกิิจ ผลการดำเนิินงาน รวมถึึงกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษัทั อีีกทั้้�งยัังพิิจารณา
ถึึงความเหมาะสมกัับประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละท่่าน โดยกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการในรููปของเบี้้�ยประชุุมกรรมการ เบี้้�ยประชุุมกรรมการชุุดย่่อย และเงิินบำเหน็็จประจำปีี และเสนอที่่�ประชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิกำหนดจำนวนเงิินค่่าตอบแทนดัังกล่่าวเป็็นรายปีี นอกจากนั้้�นตามข้้อบัังคัับของบริิษััทกำหนดให้้กรรมการอาจได้้รัับเบี้้�ยเลี้้�ยง และสวััสดิิการ
ต่่าง ๆ ตามระเบีียบบริิษััท และพนัักงานหรืือลููกจ้้างบริิษััท ซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ ยัังมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ในฐานะ
ที่่�เป็็นพนัักงานหรืือลููกจ้้างบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณากำหนดจำนวนเงิินค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เหมาะสมในแต่่ละปีีเสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิจำนวนเงิินงบประมาณค่่า
ตอบแทนกรรมการสููงสุุดที่่�สามารถใช้้ได้้ในแต่่ละปีี โดยมีีแนวปฏิิบััติิในการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ ดัังนี้้�
1.

ค่่าเบี้้�ยประชุุมในฐานะกรรมการ บริิษััทจ่่ายเบี้้�ยประชุุมให้้กัับกรรมการบริิษััททุุกท่่านเมื่่�อมีีการ
ประชุุมในอััตรา 40,000 บาท โดยประธานกรรมการได้้รัับในอััตรา 2 เท่่า

2.

ค่่าเบี้้�ยประชุุมในฐานะคณะกรรมการชุุดย่่อย บริิษััทจ่่ายเบี้้�ยประชุุมสำหรัับกรรมการที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุมในอััตรา 40,000 บาท โดยประธานที่่�ประชุุมได้้รัับในอััตรา 2 เท่่า

3.

ค่่าบำเหน็็จกรรมการ คณะกรรมการพิิจารณาเงิินบำเหน็็จประจำปีีกรรมการโดยพิิจารณาถึึงความสอดคล้้องกัับผลการดำเนิินงานของ
บริิษััท และจััดสรรเงิินบำเหน็็จให้้แก่่กรรมการแต่่ละท่่าน โดยระบบการให้้คะแนน ซึ่่�งสะท้้อนภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และการสละ
เวลาเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการแต่่ละท่่าน

ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�มีีสถานะเป็็นพนัักงานบริิษััทและได้้รัับเงิินเดืือนประจำ ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนกรรมการตามข้้อ 1-3
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�จ่่ายจริิงเปรีียบเทีียบกัับที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ประจำปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564 มีีมติิอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงิินไม่่เกิิน 16.70 ล้้านบาท
โดยมีีค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในระหว่่างปีี 2564 จำนวน 14,122,500 บาท สรุุปได้้ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการ ปีี 2564
ค่่าเบี้้�ยประชุุม
ค่่าบำำ�เหน็็จ
คณะกรรม
การบริิษััท

คณะ
กรรมการ
บริิษััท

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ กำำ�กัับ
ประเมิินผล
กรรมการ
อิิสระ
ตรวจ
ความ พิิจารณา ดููแล
การปฏิิบััติิ
ลงทุุน
กิิจการ
สอบ
เสี่่�ยง
ค่่า
งาน
ที่่�ดีี
ตอบแทน

ที่่�

รายชื่่�อ

1

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี

815,753

560,000

2

นายชััย โสภณพนิิช

166,320

280,000

3

นายสุุนทร
อรุุณานนท์์ชััย

690,252

280,000

320,000

4

นายประพัันธ์์
อััศวอารีี

564,752

280,000

160,000 320,000

5

นางคมคาย
ธููสรานนท์์

815,753

280,000 1,200,000

6

นางสาววราวรรณ
เวชชสััสถ์์

192,702

280,000

7

นางสาวิิตรีี
รมยะรููป

580,439

280,000

8

นางประไพวรรณ
ลิิมทรง

251,001

280,000

960,000

240,000

80,000

80,000

120,000

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

40,000

1,370,252
1,324,752

240,000

160,000
600,000

2,735,753
566,320

40,000

160,000

รวม

480,000

40,000

40,000

2,775,753

40,000

672,702
1,940,439

120,000

651,001
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ค่่าตอบแทนกรรมการ ปีี 2564
ค่่าเบี้้�ยประชุุม
ที่่�

รายชื่่�อ

ค่่าบำำ�เหน็็จ
คณะกรรม
การบริิษััท

คณะ
กรรมการ
บริิษััท

9

นายโคจิิ อิิชิิบะ

251,001

280,000

10

นายคาซุุยููกิิ
ไซโกะ

183,526

280,000

11

นายเวทิิศ
อััศวมัังคละ

251,001

280,000

รวมทั้้�งสิ้้�น

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ กำำ�กัับ
ประเมิินผล
กรรมการ
อิิสระ
ตรวจ
ความ พิิจารณา ดููแล
การปฏิิบััติิ
ลงทุุน
ค่่า
กิิจการ
สอบ
เสี่่�ยง
งาน
ตอบแทน
ที่่�ดีี

รวม

531,001
120,000
440,000

583,526
971,001

4,762,500 3,360,000 2,240,000 1,440,000 640,000 480,000 480,000 360,000 160,000 200,000 14,122,500

8.1.3 การกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทซึ่่�งรวมถึึงบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไป
ตามนโยบายการประกอบธุุรกิิจอื่่�น นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงรวม และข้้อกำหนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทได้้มีีการส่่งผู้้�บริิหารเข้้าไปเป็็นกรรมการ เพื่่�อกำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อย โดยมีีหน้้าที่่�ดำเนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ
บริิษััทย่่อย และดำเนิินธุุรกิิจตามนโยบายบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำหนดแนวทางให้้บุุคคลที่่�บริิษััททำการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััท
ย่่อยนั้้�นถืือปฏิิบััติิ โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำการประเมิินการควบคุุมภายใน และสำนัักกำกัับการปฏิิบััติิงานประเมิินการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
คำสั่่�ง กฎหมาย ของบริิษััทย่่อยซึ่่�งจะต้้องเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับบริิษััท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษัทั มีีการจััดทำคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กร และสื่่อ� สารให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�กระทำการแทนบริิษัทั และบริิษัทั
ย่่อย ได้้ศึึกษาทำความเข้้าใจในข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�เป็็นประจำทุุกปีี บริิษััทมุ่่�งหวัังให้้ทุุกคนในบริิษััทรัับทราบ และธำรงไว้้ซึ่่�งมาตรฐานจรรยาบรรณ
สููงสุุดในการดำเนิินการใดๆ กัับทุุกภาคส่่วน ซึ่่ง� รายละเอีียดในคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กรนี้้� มีีทั้้�งหมด 11 ข้้อ โดยมีีเนื้้�อหาที่่�เป็็นประเด็็น
สำคััญได้้แก่่
1. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษััทได้้กำหนดข้้อพึึงปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�ให้้ทุุกคนต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ
ถููกต้้อง โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำคััญ ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนที่่�ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทและหลีีกเลี่่�ยงการ
กระทำใด ๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษัทั รวมถึึงด้้านการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ข้้อมููล ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ
2. การรัักษาข้้อมููล การใช้้ข้้อมููลภายใน และการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งบริิษััทมีีการจััดทำระเบีียบปฏิิบััติิ เรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในและการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ มีีรายละเอีียดสำหรัับช่่วงเวลาในการห้้ามกระทำการซื้้อ� ขาย โอน รัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั เพื่่�อเป็็นการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกคน
อย่่างโปร่่งใส และเป็็นธรรมตามหลัักการกำกัับกิิจการที่่�ดีี อีีกทั้้�งบริิษััทยัังมีีมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินธุุรกิิจภายให้้หลัักการของกฎหมาย และให้้ความ
สำคััญเรื่่�องความโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เป็็นธรรม สามารถตรวจสอบได้้
3. นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด ห้้ามการใช้้อำนาจหน้้าที่่�ไม่่ว่่าโดยทาง
ตรงหรืือทางอ้้อมแสวงหาผลประโยชน์์อันั ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย บริิษัทั ได้้ออกแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน ซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงเรื่่อ� ง
การช่่วยเหลืือทางการเมืือง การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน ค่่าของขวััญ ค่่ารัับรอง และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นๆ ค่่าอำนวยความสะดวก และ
การจ้้างพนัักงานรััฐ อีีกทั้้�งบริิษััทยัังออกระเบีียบปฏิิบััติิ เรื่่�องการรัับหรืือการให้้ของขวััญหรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด และสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานทุุกระดัับ ในบริิษััทได้้ยึึดถืือและปฏิิบััติิ นอกจากนี้้� บริิษััทจะดำเนิินสื่่�อสารสื่่�อสารให้้คู่่�ค้้า พัันธมิิตร และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านช่่อง
ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อขอความร่่วมมืืองดเว้้นการให้้ของขวััญหรืือของกำนััลทุกุ ประเภทแก่่ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษัทั เพื่่�อทราบ
และยอมรัับในเจตนารมณ์์ของบริิษัทั เรื่่อ� งการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ได้้รับั การรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้้�งแต่่ปีี 2557 และเพื่่�อเป็็นการอำนวยความสะดวกให้้
ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อ หรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�อาจทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท บริิษััทได้้ให้้ข้้อมููลการติิดต่่อที่่�เปิิดเผยไว้้ในคู่่�มืือ
จรรยาบรรณฉบัับนี้้�
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แนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน พร้้อมทั้้�งดำเนิินการปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ตามข้้อกำหนดทางกฎหมายและบริิบทในการดำเนิินธุุรกิิจ รวมถึึงสื่่�อสารนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุก
ระดัับในองค์์กรรัับทราบ และนำไปปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััดซึ่่�งเนื้้�อหาของนโยบายดัังกล่่าวครอบคลุุมรููปแบบการคอร์์รััปชัันและสิินบนที่่�สำคััญไว้้
อย่่างชััดเจน ทั้้�งการช่่วยเหลืือทางการเมืือง การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน การจ่่ายค่่าอำนวยความสะดวก รวมไปถึึงค่่าของขวััญ ค่่า
บริิการต้้อนรัับ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�อาจนำไปสู่่�การคอร์์รััปชััน ตลอดจนการจ้้างงานเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีกรณีีกล่่าวโทษหรืือร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชัันและสิินบนจากสำนัักงานกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย สำนัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน สำนัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ และสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

ในปีี 2564

100 %

ของจำำ�นวนผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััทได้้ยืืนยัันการทบทวนการปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยครอบคลุุมถึึงหลัักการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการประกอบธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและสอดคล้้องกัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและสิินบน
จึึงประกาศเป็็นหลัักปฏิิบััติิด้้านการงดมอบและรัับของขวััญ โดยให้้พนัักงานทุุกระดัับงดให้้หรืือรัับของขวััญ
ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่่�นแก่่บริิษััทและองค์์กรต่่างๆ เว้้นแต่่เนื่่�องในโอกาสสำำ�คััญโดยกำำ�หนดให้้
มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 2,000 บาทต่่อรายต่่อปีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจรรยาบรรณ
และความโปร่่งใส
การอบรมแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท
บริิษัทั จััดให้้มีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านการทุุจริิต และระบุุหลัักการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอรััปชั่่น� เป็็นหนึ่่�งในจรรยาบรรณสำหรัับ
บุุคลากรของบริิษััทที่่�ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตาม ทุุก ๆ ปีีผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนจะได้้รัับการสื่่�อสารให้้ศึึกษา ทำความ
เข้้าใจจรรยาบรรณสำหรัับบุุคลากรของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอรััปชั่่�นโดยครอบคลุุมข้้อพึึงปฏิิบััติิ และตััวอย่่างในการจััดการ
เมื่่�อเผชิิญปััญหาหรืือมีีข้้อสงสััย และยืืนยัันรัับทราบการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณสำหรัับบุุคลากรของบริิษััทเป็็นประจำทุุกปีี
4. การบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน (Whistleblowing) และกรณีีทุุจริิต ภายใต้้ Whistleblower Guideline บริิษััทสนัับสนุุนให้้พนัักงานและ
บุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููลการกระทำที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิและจรรยาบรรณในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทผ่่าน
หลากหลายช่่องทาง เช่่น อีีเมล จดหมาย โทรศััพท์์ และบนหน้้าเว็็บไซต์์ของบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายรัักษาความลัับโดยไม่่เปิิดเผยตััวตนของ
ผู้้�รายงานรวมถึึงมีีกระบวนการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบ ด้้วยการกำหนดหน่่วยงานที่่�มีีความความชำนาญเฉพาะในการตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อทำหน้้าที่่�สอบสวนเหตุุการณ์์หรืือกรณีีอย่่างทัันท่่วงทีี และรายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการพิิจารณาโทษทางวิินัยั และ
รายงานผลการพิิจารณาเพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบทุุก 3 เดืือน

พนัักงานหรืือบุุคคลภายนอกแจ้้งเบาะแสหรืือเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดกรณีีปฏิิบััติิงานบกพร่่องหรืือผิิดพลาดและ
กรณีีทุุจริิตผ่่านช่่องทาง
ไปรษณีีย์์
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน หรืือสํํานัักกํํากัับการปฏิิบััติิงาน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จํํากััด (มหาชน)
1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ
กรุุงเทพมหานคร 10800

อีีเมล์์ / เบอร์์โทรศััพท์์
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
โทรศััพท์์ 0-2777- 8230, 8233-4
โทรสาร 0-2777-8237
auditor@bangkoklife.com
สํํานัักกํํากัับการปฏิิบััติิงาน
โทรศััพท์์ 0-2777-8861
โทรสาร 0-2777-8605
compliance@bangkoklife.com
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จริิยธรรมในการดำเนิินธุุรกิิจ
บริิษััทได้้ดำเนิินการยกระดัับการกำกัับดููแลการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) โดยบริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการกำกัับการ
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้า ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อทำหน้้าที่่�ในการควบคุุม ติิดตาม และกำกัับดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์
และการบริิการลููกค้้าจากทุุกช่่องทางอย่่างเป็็นระบบ ดำเนิินไปในทิิศทางเดีียวกััน และทัันต่่อเหตุุการณ์์ เพื่่�อธำรงไว้้ซึ่่ง� ความเป็็นธรรม โดยการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการนี้้�จะถููกรายงานต่่อคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นของ
บริิษัทั ในการกำกัับดููแลการดำเนิินงานให้้เป็็นไปอย่่างมีีจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยบริิษัทั ได้้กำหนดให้้มีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ หลัักจริิยธรรม และจรรยาบรรณของบริิษััท
5. การป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน บริิษััทมุ่่�งยกระดัับการดำเนิินงานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการสนัับสนุุน
ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่มีี� อานุุภาพทำลายล้้างสููงเพื่่�อให้้สอดรัับกัับบริิบทในการดำเนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ซึ่่ง� รวม
ถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมายและแนวปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานสากล ด้้วยการพััฒนาระบบปฏิิบัติั กิ าร การนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการตรวจสอบ
และพิิสูจู น์์ทราบตััวตนลููกค้้า ตลอดจนปรัับปรุุงกระบวนการดำเนิินงานภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
ระบบการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้ารููปแบบใหม่่
ในปีี 2562 บริิษััทประสบความสำเร็็จในการร่่วมทดสอบระบบพิิสููจน์์ตััวตนของลููกค้้าด้้วยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์กัับธนาคารแห่่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิิชย์์ และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้โครงการ National Digital ID เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานในการพิิสูจู น์์ตัวั ตนหรืือตรวจสอบเพื่่�อ
ทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการกัับสถาบัันการเงิินหรืือหน่่วยงานภาครััฐ และช่่วยลดขั้้�นตอนการเดิินเอกสารของลููกค้้าในการขอใช้้บริิการ
กัับสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งทำให้้สถาบัันการเงิินมีีแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือเพื่่�อนำมาใช้้ในการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้าให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำหนด
การอบรมหลัักสููตรกฎหมายป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินให้้กัับพนัักงาน
บริิษัทั ได้้มีีการจััดอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันการฟอกเงิินการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยาอาวุุธที่่มีี� อานุุภาพทำลาย
ล้้างสููงพร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ตััวแทน และนายหน้้าผู้้�เสนอขาย
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ทราบและเข้้าใจแนวทางปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องและสามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมั่่�นใจ
อาทิิ การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฟอกเงิินการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่
ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำลายล้้างสููงบทบาทหน้้าที่่�ของบริิษััทประกัันชีีวิิต วิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้า เป็็นต้้น โดยผ่่านการ
จััดทำนโยบาย แนวปฏิิบััติิงาน รวมถึึงการสื่่�อความโดยให้้ความรู้้�ทั้้�งในรููปแบบห้้องเรีียน โดยมีีการจััดทำเนื้้�อหาให้้มีีความกระชัับและเข้้าใจง่่าย
6. การกำกัับดููแลการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมถืือเป็็นนโยบายหลัักที่่�บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตที่่�ให้้
ความสำคััญตลอดมา เพราะความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจของลููกค้้าเป็็นรากฐานอัันมีีค่่าสำหรัับการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ในปีีที่่�ผ่่าน
มา บริิษััทได้้พััฒนาปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าด้้วยความเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง การดำเนิินการของบริิษััทครอบคลุุมตั้้�งแต่่ การ
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและการกำหนดบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหาร การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การกำหนดเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน กระบวนการ
เสนอขาย การสื่่�อสารและการให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานและผู้้�เสนอขาย การดููแลข้้อมููลของลููกค้้า การบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน การควบคุุมคุุณภาพ
การขาย การกำกัับและตรวจสอบ และการกำหนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินเพื่่�อการบริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง บริิษััทได้้ยึึดถืือกฎเกณฑ์์
และแนวปฏิิบััติิด้้านการกำกัับดููแลให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งแนวปฏิิบััติิของทั้้�งสองหน่่วยงานมีีเนื้้�อหาสอดคล้้อง
กััน เพื่่�อเสริิมสร้้างการรากฐานการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม และการตระหนัักรู้้�ของบุุคลากร บริิษััทได้้สอดแทรกหลัักการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า
อย่่างเป็็นธรรมไว้้ในจรรณยาบรรณของบริิษััท และมุ่่�งพััฒนานวััตกรรมทางเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับนุุนให้้ผู้้�เสนอขายสามารถเสนอขายผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยครอบคลุุมถึึงการแสดงข้้อมููลที่่�สำคััญของผลิิตภััณฑ์์ในระบบงานขายและเอกสารเสนอขายที่่�ครบถ้้วน
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของลููกค้้า ตลอดจนการใช้้ภาษาที่่�ชััดเจนและเข้้าใจง่่ายในการสื่่�อสารกัับลููกค้้า และยึึดมั่่�นในการให้้ความสำคััญกัับ
ผลประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้า นำเสนอสิ่่�งที่่�เหมาะสมที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม และไม่่แสวงหาประโยชน์์จากความไม่่รู้้�ของลููกค้้า
ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�สููงอายุุอย่่างรวดเร็็ว ผู้้�สููงอายุุจึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�บริิษััทประกัันชีีวิิตให้้ความสำคััญ และบริิษััทใน
ฐานะผู้้�ประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและให้้บริิการนายหน้้า ค้้า จััดจำหน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่เ� ป็็นหน่่วยลงทุุน จึึงเล็็งเห็็นความสำคััญกัับลููกค้้าที่่�มีีความเปราะ
บาง (vulnerable investor) โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุ บริิษััทจึึงจััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่�มีีกระบวนการพิิเศษในการติิดต่่อโดยบริิษัทั คำนึึง
ถึึงประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำคััญ และเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบางได้้รัับการบริิการที่่�ครอบคลุุมบริิษััทมีีกระบวนการ Confirmation call
กัับลููกค้้าที่่�สมััครทำประกัันชีีวิิตกัับบริิษััท และบริิษััทมีีกระบวนการให้้ลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบางสามารถแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ไว้้วางใจ (Trusted Person)
หรืือผู้้�รัับมอบอำนาจ (Authorized Person) เพื่่�อร่่วมรัับฟัังการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์
ในปีี 2563-ปััจจุุบันั คณะกรรมการกำกัับดููแลการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้า ซึ่่ง� จััดตั้้ง� โดยคณะกรรรมการบริิษัทั เป็็นการเฉพาะ ได้้เริ่่ม� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้า้ นการ
กำกัับดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของผู้้�เสนอขายทุุกช่่องทาง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าสอดคล้้องกัับนโยบายและหลััก
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม

184

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ความมุ่่�งมั่่�นภายใต้้นโยบายการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
• ลููกค้้ารู้้�สึึกไว้้วางใจและเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม • มุ่่�งพัั ฒ นาการนำเสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ค ำนึึ ง ถึึ ง ผล
ประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำคััญ
• ให้้ ค ำแนะนำผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ต รงความต้้ อ งการและ • มุ่่�งให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการอย่่างสะดวก และถููกต้้องแม่่นยำ ควบคู่่�
เหมาะสมกัับลููกค้้า
กัับการดููแลและแก้้ปััญหาอย่่างทัันท่่วงทีี
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการรัับทราบถึึงจรรยาบรรณทั้้�ง 11 ข้้อนี้้� บริิษััทได้้จััดส่่งคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคล
ขององค์์กรผ่่านช่่องทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้ทุุกคนได้้ทบทวนภายในเดืือนมกราคมเป็็นประจำทุุกๆ ปีี ซึ่่�งในที่่�ผ่่านมาพนัักงานทุุกคนได้้มีีการ
ทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กรครบถ้้วนทุุกคน และบริิษััทได้้เปิิดเผยคู่่�มืือจรรยาบรรณสำหรัับบุุคคลขององค์์กรบนหน้้าเว็็บไซต์์
ของบริิษััท https://www.bangkoklife.com เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�สนใจสามารถเข้้ามาศึึกษาได้้ทุุกเมื่่�อ

8.2 รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผา่ นมา
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบ 56-1 one report หน้้า 18-19

8.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.1 คณะกรรมการบริหาร
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารมีีการประชุุมรวม 15 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณากลยุุทธ์์ แผนการดำเนิินงาน งบประมาณ รวมถึึงกำกัับและ
ติิดตามผลการดำเนิินงานของบริิษัทั ในด้้านต่่าง ๆ การพิิจารณาอนุุมัติั ธุิ รุ กรรมที่่�มีีความสำคััญตามอำนาจหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี้้ยั� งั ช่่วยพิิจารณากลั่่น� กรองเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่�มีีความสำคััญต่่อกลยุุทธ์์การดำเนิินงาน การจััดสรรงบประมาณ และทรััพยากรต่่าง ๆ เพื่่�อนำเสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

8.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบ 56-1 one report หน้้า 20

8.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุมรวม 3 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามกฎบััตรและขอบเขตอำนาจ
หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การสรรหากรรมการบริิษััท เพื่่�อทดแทนกรรมการที่่�ครบวาระ
2. การกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
3. จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยในรอบปีี ทั้้�งการประเมิินเป็็นรายคณะโดยรวม และการ
ประเมิินของกรรมการเป็็นรายบุุคคล และนำเสนอผลสรุุป เพื่่�อให้้คณะกรรมการ รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
4. พิิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึึงความเหมาะสมของโครงสร้้างคณะกรรมการชุุดย่่อยภาย
ใต้้สภาวะแวดล้้อมการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน
5. ทบทวน และปรัับปรุุงกระบวนการประชุุมคณะกรรมการ และการนำเสนอข้้อมููลของฝ่่ายจััดการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
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8.3.4 คณะกรรมการลงทุน
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการลงทุุนมีีการประชุุมรวม 12 ครั้้�ง ได้้มีีการกำหนดนโยบายและแนวทางการลงทุุน อนุุมััตินิ โยบายและแผนงาน
กำกัับการดำเนิินงานและติิดตามผลการลงทุุน และกำกัับการประกอบธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามกรอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการลงทุุนของบริิษัทั โดยพิิจารณาปััจจััยสำคััญต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุน
รวมทั้้�งกำหนดและปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การลงทุุนเพื่่�อให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับภาวะตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการลงทุุนได้้
มีีการพิิจารณาอนุุมััติิการลงทุุนและ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ ในแนวนโยบายที่่�มีีความสำคััญต่่อกลยุุทธ์์ขององค์์กรทิิศทางการดำเนิินธุุรกิิจ แผนการ
ลงทุุน งบประมาณ และการจััดสรรทรััพยากรก่่อนนำเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการลงทุุนได้้มีีการติิดตาม กำกัับ และควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของแผนงานและเป็็นไปตามกรอบ
นโยบายที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท

8.3.5 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบ 56-1 one report หน้้า 21-22

8.3.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานได้้จััดให้้มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่และรองประธานกรรมการบริิหาร สำหรัับการปฏิิบััติิงานงวดครึ่่�งปีีแรก 2564 รวมถึึงพิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานแบบฟอร์์มการประเมิินศัักยภาพและความสามารถในการปฏิิบัติั งิ านด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงกำหนดเป้้าหมายส่่วนบุุคคลและดััชนีีชี้วั้� ดส
ั ำหรัับปีี 2564
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน
การควบคุุมภายใน ซึ่่�งเป็็นกลไกสำคััญต่่อการป้้องกััน บริิหารจััดการความเสี่่�ยงหรืือความเสีียหายต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียจึึงจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�รััดกุุมเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจอย่่างสมเหตุุสมผลว่่าการดำเนิินงานของบริิษััท
สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในซึ่่�งประยุุกต์์ใช้้ตามกรอบแนวการ
ควบคุุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ
ดัังนี้้�

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
คณะกรรมการบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) ให้้ความสำคััญถึึงการมีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่�ดีี ได้้ร่่วมกัับฝ่่าย
บริิหารทุุกระดัับสร้้าง Tone at the Top ที่่�แสดงถึึงการให้้ความสำคััญต่่อคุุณค่่าความซื่่�อตรงและจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ยึึดหลััก
การให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม (Fair Market Conduct) มีีโครงสร้้างองค์์กรที่่�เอื้้�ออำนวยให้้ระบบการควบคุุมภายในดำเนิินไปได้้ตามที่่�มุ่่�งหวัังอย่่าง
ชััดเจนและเป็็นรููปธรรม มีีนโยบายและวิิธีีการปฏิิบััติิด้้านบุุคลากรที่่�ชััดเจน ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาพนัักงาน ตามค่่านิิยมขององค์์กรในเรื่่�อง
“การพััฒนาตน” ที่่�ยึึดหลัักว่่าบุุคคลจะต้้องมีีการเรีียนรู้้�อย่่างสม่่ำเสมอ การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานพิิจารณาจากตััวชี้้�วััดผลการดำเนิินงานหลััก
หรืือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึึงมีีแผนและกระบวนการสรรหาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งที่่�สำคััญ (Succession Plan)

2. การประเมินความเสี่ยง
บริิษััทมีีนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงที่่�จััดทำเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร อนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรอง กำหนดกรอบและขอบเขตการบริิหารความเสี่่�ยง มีีการสื่่�อสารนโยบายให้้ทราบทั่่�วทั้้�งองค์์กร มีีคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็น
แนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�งกำหนดให้้พนัักงานมีีการอบรมและสอบวััดความรู้้�เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในบริิษัทั มีีการกำหนด
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามแนวทางมาตรฐานสากล Enterprise Risk Management (ERM) และ Own Risk and Solvency (ORSA) บริิษััท
ยัังกำหนดวิิธีีการดำเนิินการเพื่่�อตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด จนถึึงอุุบััติิภััยร้้ายแรงเพื่่�อไม่่ให้้การปฏิิบััติิงานหยุุดชะงัักติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน
(Disruption) โดยบริิษัทั ได้้รับั การรัับรองตามมาตรฐานระบบการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS) นอกจากนั้้�น บริิษััทมีีกระบวนการประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดทุุจริิตเพื่่�อให้้มีีการจััดการต่่อการทำทุุจริิตครอบคลุุมทุุกรููปแบบทั้้�ง
ภายในและภายนอกองค์์กร รวมทั้้�งการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นและด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน (Anti-Money Laundering)

3. กิจกรรมการควบคุม
บริิษััทมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ต้้องครอบคลุุมกิิจกรรมทางการเงิินและกิิจกรรมหลััก อัันได้้แก่่ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
การกำหนดเบี้้�ยประกัันภััย การเสนอขาย การเก็็บเบี้้�ยประกัันภััย การพิิจารณารัับประกัันภััย การจััดการค่่าสิินไหมทดแทนและผลประโยชน์์ตาม
กรมธรรม์์ประกัันภััย การประกัันภััยต่่อ การลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่�น การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอกของบริิษััท
ประกัันภััย กำหนดให้้มีีกระบวนการควบคุุมภายในที่่�ชััดเจน เชื่่�อมโยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอเหมาะสมสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััท
ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำหนดมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมทั่่�วไปด้้านเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศของบริิษััท
พร้้อมใช้้งานได้้ตลอดเวลา ปลอดภััยจากการเข้้าถึึงของผู้้�ที่่ไ� ม่่เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุนการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ ซึ่่ง� ทำให้้บริิษัทั ได้้รับั การประกาศรัับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่่�อง การจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security Management System (ISMS))

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริิษััทมีีระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์เพื่่�อการตััดสิินใจได้้อย่่างเพีียงพอ ถููกต้้อง และทัันเวลา ในการจััดประชุุม
มีีส่่งมอบหนัังสืือนััดประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุมที่่�ระบุุข้้อมููลสำคััญ และจำเป็็นต่่อการพิิจารณาตััดสิินใจ บริิษััทมีีนโยบายการเปิิดเผย
ข้้อมููลและระเบีียบปฏิิบััติิเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในและการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ โดยห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นำข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ บริิษััทมีีช่่องทางการสื่่�อสารพิิเศษ (Whistle-blower Hotline) ให้้บุุคคลภายในหรืือภายนอกบริิษััท
แจ้้งเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉล ทุุจริิต การกระทำที่่�ฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ หรืือรายงานทางการเงิินไม่่ถููกต้้อง และบริิษััทมีีศููนย์์
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนสำหรัับผู้้�ที่่�ต้้องการแจ้้งข้้อบกพร่่อง และปััญหาการรัับบริิการ โดยข้้อมููลการติิดต่่อได้้นำแสดงบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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5. การติดตามประเมินผล
บริิษัทั มีีการจััดทำรายงานการดำเนิินงานและพิิจารณาเปรีียบเทีียบผลการดำเนิินงานกัับเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ มีีการนำเสนอให้้คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยและคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอย่่างสม่่ำเสมอ ทั้้�งนี้้�กระบวนการติิดตามของบริิษััทเป็็นไปตามมาตรฐานการกำกัับดิิจการที่่�ดีี ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการรายงานสิ่่�งผิิดปกติิต่อ่ ผู้้�บัังคัับบััญชา การติิดตามการดำเนิินงานโดยผู้้�บริิหาร การสอบทานจากสำนัักกำกัับการปฏิิบัติั งิ าน และการตรวจสอบ
และติิดตามจากผู้้�ตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทยัังดำเนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจ
สอบได้้รัับรายงานผลการประเมิินการควบคุุมภายในและข้้อเสนอแนะต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำคััญจากฝ่่ายตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นประจำทุุก
ไตรมาส รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และกฎหมาย อีีกทั้้�ง บริิษััทมีีกระบวนการกำกัับดููแลและติิดตามการประเมิินความเสี่่�ยงและการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การกำหนดสััญญาณเตืือนภััยที่่�ดำเนิินการโดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน ประจำ
ปีี 2564 จากรายงานผลการประเมิินที่่�ผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้วมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอ
และเหมาะสม โดยบริิษัทั จััดให้้มีีบุคล
ุ ากรอย่่างเพีียงพอที่่�จะดำเนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถป้้องกัันทรััพย์์สินิ จากการนำไปใช้้
โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำนาจ ตลอดจนการทำธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่เ� กี่่�ยวโยงได้้เป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัันกัับการดำเนิิน
การกัับธุุรกิิจอื่่�นทั่่�วไป เพื่่�อมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีบางรายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้องกัันโดยการถืือหุ้้�น หรืือการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ/หรืือมีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน พิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันนั้้�น บริิษััทคำนึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์ที่่�แท้้จริิงมากกว่่าที่่�เป็็นไปตาม
รููปแบบของกฎหมาย หรืือสััญญาที่่�กำหนดให้้เป็็นรายการส่่วนใหญ่่ดัังกล่่าว เป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�เป็็นปกติิของธุุรกิิจและเป็็นไปตามราคาที่่�คิิดใน
อััตราทั่่�วไป ซึ่่�งได้้มีีการเปิิดเผย รายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินปีี 2564 ข้้อที่่� 33 บริิษััทขอแจ้้งรายละเอีียดรายการระหว่่างกััน
ที่่�มีีนััยสำคััญเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�

ตารางรายการกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังนี้้�
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท
1. บริิษััท ธนาคาร
กรุุงเทพ จำกััด
(มหาชน)
(“ธนาคาร”)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ร้้อยละ 7.61
กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
ในบริิษััทร้้อยละ 28.72

ประเภทกิิจการ
สถาบัันการเงิิน

ลัักษณะรายการ

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 64

เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การทำำ�รายการ

1. บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญของธนาคาร 2,027,061,000 2,004,292,400 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เพื่่�อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป
2. บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของธนาคาร 4,628,354,628 4,624,542,077 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เพื่่�อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป
3. บริิษััทมีีการตกลงแต่่งตั้้�งธนาคารเป็็น
นายหน้้าประกัันชีีวิิตตามสััญญานายหน้้า
ประกัันชีีวิิต โดยจ่่ายค่่าตอบแทนให้้
ธนาคาร

4. บริิษััทมีีเงิินฝากที่่�ธนาคาร ณ สิ้้�นงวด
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สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 63

954,221,037

835,331,197 - เป็็ น ไปภายใต้้ สัั ญ ญาข้้ อ
ตกลงความร่่วมมืือโครงการ
ช่่องทางการจำหน่่าย Bancassurance ซึ่่�งการจ่่ายค่่า
บำเหน็็ จ ดัั ง กล่่ า ว โดยรวม
แบบประกัั น ยัั ง คงมีี Profit
Margin (กำไรเทีียบกัับเบี้้�ย
ประกัั น ภัั ยรัั บ )ในประมาณ
เดีียวกัั บ แบบประกัั น ที่่� ข าย
ผ่่านช่่องทางตััวแทนประกััน
ชีีวิิต

3,185,295,178 1,380,539,832 - เป็็นรายการค้้าปกติิ และ
เป็็นอััตราเดีียวกัันกัับที่่�คิดกั
ิ บั
ลููกค้้าทั่่�วไป
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

ประเภทกิิจการ

ลัักษณะรายการ
5. บริิษััทมีีการใช้้บริิการธุุรกรรมทางการ
เงิินปกติิผ่่านทางธนาคาร เช่่น การรัับ
ชำระเบี้้�ยประกัันทางเคาน์์เตอร์์ธนาคาร
ทาง Internet Trading ทางบััตรเครดิิต
ของธนาคาร การหัักบััญชีีเงิินฝาก
อััตโนมััติิ การเคลีียริ่่�งเช็็ค มีีการจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมแก่่ธนาคารรวม
6. บริิษััททำสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศมีี
มููลค่่าพัันธะสััญญาสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

2. บริิษััท กรุุงเทพ
ประกัันภััย จำกััด
(มหาชน)
(“กรุุงเทพประกัันภััย”)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ร้้อยละ 4.60
และมีีกรรมการบาง
ส่่วนร่่วมกััน

ประกัันภััย

7. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ
กรุุงเทพประกัันภััยเพื่่�อการลงทุุนสุุทธิิ ณ
สิ้้�นงวด

3. บริิษััท สรชััยวิิวััฒน์์
จำกััด
(“สรชััยวิิวััฒน์์”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนเป็็น
กรรมการ
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
บริิษััทร้้อยละ 28.72

พััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

8. บริิษััทให้้สิินเชื่่�อโดยมีีหลัักทรััพย์์
จำนองเป็็นประกัันแก่่สรชััยวิิวััฒน์์โดยมีี
เงิินให้้กู้้�ยืืมคงค้้าง

4. บริิษััท โรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์
จำกััด(มหาชน)
(“บำรุุงราษฎร์์”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วน
ร่่วมกััน
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
บริิษััท ร้้อยละ 28.72

การแพทย์์

9. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ
บำรุุงราษฎร์์เพื่่�อการลงทุุนสุุทธิิ ณ
สิ้้�นงวด

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 63

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 64

175,238,742

188,078,474 - เป็็นรายการค้้าปกติิ และ
เป็็นอััตราเดีียวกัันกัับที่่�คิดกั
ิ บั
ลููกค้้าทั่่�วไป

96,268,192 (160,438,534) - เป็็ น การทำสัั ญ ญาแลก
เปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
และอััตราดอกเบี้้�ยล่่วงหน้้า
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง จาก
การผัันผวนของอััตราดอกเบี้้ย�
และอััตราแลกเปลี่่ย� นของเงิิน
ลงทุุนในต่่างประเทศซึ่่�งเป็็น
ไปตามปกติิทางการค้้าของ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
679,838,500

561,685,120 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

151,185,132

134,705,345 - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า และ
เป็็นอััตราเดีียวกัับที่่�คิิดให้้กัับ
ลููกค้้าทั่่�วไป

นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกรรมอื่่�นๆ ร่่วมกัันซึ่่�ง
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป เช่่น การทำประกััน
ชีีวิิตกลุ่่�ม การทำประกัันภััย อาคารและ
สิ่่�งปลููกสร้้าง และบริิษััท บีีแอลเอ
อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยของบริิษััท ทำสััญญาเป็็นนายหน้้า
ประกัันวิินาศภััยกัับกรุุงเทพประกัันภััย
เป็็นต้้น

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การทำำ�รายการ

1,164,096,000 1,410,733,200 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป
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กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

ประเภทกิิจการ

ลัักษณะรายการ
10. บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของ
บำรุุงราษฎร์์สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 63

อุุตสาหกรรม

6. บริิษััท นารายณ์์
ร่่วมพิิพััฒน์์ จำกััด
(“นารายณ์์ร่่วม
พิิพััฒน์์”)
(ถืือเป็็นกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่�
30 พฤศจิิกายน 2563
เนื่่�องจากมีีถืือหุ้้�นโดย
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของ
บริิษััท)
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือ
หุ้้�นบริิษััทร้้อยละ 28.72

พััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

7. บริิษััท ทริิส
คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
(“ทริิส”)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
- นายศิิริิ การเจริิญดีี

ธุุรกิิจบริิการ
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11. บริิษััทมีีการเช่่าอาคารเอส แอนด์์ เอ
จากน้้ำตาลราชบุุรีีพื้้�นที่่�ที่่�สำนัักงาน
1,428.60 ตร.ม. มีีค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
รวม

เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การทำำ�รายการ

455,000,000

- - เป็็นการลงทุุนของบริิษััทซึ่่�ง
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

7,308,795

- - เป็็นการเช่่าสำหรัับสาขา
สีีลม โดยอััตราค่่าเช่่าและค่่า
บริิการเป็็นอััตราเดีียวกัับที่่�คิดิ
กัับลููกค้้าทั่่�วไป

46,697,714

- - เป็็ น การเช่่ า พื้้� น ที่่� ส ำหรัั บ
สำนัักงานใหญ่่ โดยการจ่่าย
ค่่าเช่่าล่่วงหน้้า 25 ปีี บริิษััท
ได้้ รัั บ ประโยชน์์ ห ากเปรีียบ
เทีียบกัั บ การไม่่ จ่่ า ยค่่ า เช่่ า
ล่่วงหน้้าแต่่นำเงิินไปหาผล
ประโยชน์์ (ในปีี 2538 จะมีี
อัั ต ร า ด อ ก เ บี้้� ย เ งิิ น ฝ า ก
ประจำ1 ปีี ข องธนาคาร
พาณิิชย์์ร้อ้ ยละ11) เพื่่�อนำมา
จ่่ายค่่าเช่่าในราคาปกติิทั่่ว� ไป
ซึ่่�งจะจ่่ายค่่าเช่่าได้้ประมาณ
7 ปีี เ ท่่ า นั้้� น นอกจากนี้้� ห าก
เปรีียบเทีียบกัั บ อัั ต รากัั บ
อาคารบริิ เ วณใกล้้ เ คีียงจะ
เห็็นได้้ว่่ามีีราคาต่่ำกว่่าราคา
ตลาดในบริิเวณใกล้้เคีียง

5,972,570

6,340,000 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิตและเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกรรมอื่่�นๆ ร่่วมกัันซึ่่�ง
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป เช่่น การเรีียกค่่า
สิินไหมทดแทนตามที่่�ผู้้�เอาประกัันของ
บริิษััทมาใช้้บริิการจากทางบำรุุงราษฎร์์
รวมถึึงการทำประกัันชีีวิิตกลุ่่�มกัับทาง
บริิษััท เป็็นต้้น
5. บริิษััท น้้ำตาล
ราชบุุรีี จำกััด
(“น้้ำตาลราชบุุรีี”)
(ถืือเป็็นกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่�
31 ตุุลาคม 2563
เนื่่�องจากมีีกรรมการ
บางส่่วนร่่วมกััน)
- นายสุุนทร
อรุุณานนท์์ชััย

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 64

	ทั้้�งนี้้� สััญญาเช่่าสิ้้�นสุุดในสิ้้�นเดืือน
ต.ค. พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากปิิดสำนัักงาน
สาขาสีีลม

12. บริิษััทมีีการเช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำนัักงาน
ใหญ่่จากนารายณ์์ร่่วมพิิพััฒน์์พื้้�นที่่�รวม
11,766.24 ตร.ม. มีีค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
รวมทั้้�งสิ้้�น
	ทั้้�งนี้้� สััญญาเช่่าครบอายุุในสิ้้�นเดืือน
พ.ย. พ.ศ. 2563

13. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ
ทริิสสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 63

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 64

เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การทำำ�รายการ

ประเภทกิิจการ

ลัักษณะรายการ

8. บริิษััท ยููเนี่่�ยน
อุุตสาหกรรม
สิ่่�งทอ จำกััด (มหาชน)
(“ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรม”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วม
กััน

อุุตสาหกรรม

14. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิของ
ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรมสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

255,051

620,958 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

15.	ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรมมีีการทำประกััน
ชีีวิิตกลุ่่�มกัับทางบริิษััท โดยมีีเบี้้�ยประกััน
ชีีวิิตกลุ่่�มรวม

249,771

113,950 - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของ
การรัับประกัันชีีวิิต และเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป

9. บริิษััท อิินโดรามา
เวนเจอร์์ส จำกััด
(มหาชน)
(“อิินโดรามา เวนเจอร์์ส”)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
- นายศิิริิ การเจริิญดีี

ปิิโตรเคมีี
และเคมีีภััณฑ์์

16. บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญของอิิน
โดรามา เวนเจอร์์ส สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

52,949,400

26,961,000 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

10. บริิษััท อาเซีียคลััง
สิินค้้า จำกััด
(“อาเซีียคลัังสิินค้้า”)
ถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใหญ่่ของบริิษััท
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
บริิษััทร้้อยละ 28.72

ให้้เช่่าทรััพย์์สิิน

18. บริิษััทใช้้บริิการเก็็บรัักษาเอกสารกัับ
อาเซีียคลัังสิินค้้า
มีีค่่าธรรมเนีียมเก็็บรัักษาเอกสาร

3,993,071

3,798,276 - เป็็นค่่าบริิการรัับฝากกล่่อง
เอกสาร ซึ่่� ง เป็็ น อัั ต ราค่่ า
บริิ ก ารเดีียวกัั บ ที่่� คิิ ด ให้้ กัั บ
ลููกค้้าทั่่�วไป

11. บริิษััท เอก-ชััย ดิิสทริิ
บิิวชั่่�น ซิิสเทม จำกััด
(“เทสโก้้โลตััส”)
(ถืือเป็็นกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่�
30 มิิถุุนายน 2563
เนื่่�องจากมีีกรรมการบาง
ส่่วนร่่วมกััน)
-นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชัยั

พาณิิชย์์

19. บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของ
เทสโก้้โลตััสสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

2,186,273,360

- - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

12. บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล
เทคโนโลยีีส์์
จำกััด(มหาชน)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
- นายชััย โสภณพนิิช

อุุตสาหกรรม

20. ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ มีีการทำ
ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มกัับทางบริิษััทโดยมีีเบี้้�ย
ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มรวม

501,965

- - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของ
การรัับประกัันชีีวิิต และเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป

13. บริิษััท ไทยรีีประกััน
ชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
(“ไทยรีีประกัันชีีวิิต”)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
- นางคมคาย ธููสรานนท์์

ประกัันภััย

21. บริิษััทมีีการทำสััญญาการประกัันชีีวิิต
ต่่อกัับไทยรีีประกัันชีีวิิต โดยมีีเบี้้�ยประกััน
จ่่าย

517,992,636

923,556,905 - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของ
การรัั บ ประกัั น ชีีวิิ ต ต่่ อ และ
เป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

17. บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของอิินโด
รามา เวนเจอร์์ส สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

2,490,000,000 3,110,000,000 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิต และเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป

นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกรรมอื่่�นๆ ร่่วมกัันซึ่่�ง
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป เช่่น การใช้้บริิการรัับ
ฝาก ชำระค่่าเบี้้�ยประกัันภััยกัับเทสโก้้
โลตััส และการซื้้�อบััตรของขวััญกัับทาง
เทสโก้้โลตััส เป็็นต้้น

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

ประเภทกิิจการ

14. บริิษััทหลัักทรััพย์์
บััวหลวง จำกััด
(มหาชน)
(“หลัักทรััพย์์บััวหลวง”)
บริิษััทย่่อยของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท
- ธนาคารกรุุงเทพถืือ
หุ้้�นในบริิษััทร้้อยละ
7.61

หลัักทรััพย์์

15. บริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนรวม
บััวหลวงจำกััด (“บลจ.
บััวหลวง”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการ
บางส่่วนร่่วมกััน
-นายโชน โสภณพนิิช

จััดการกองทุุน

16. บริิษััทไอ-ไดเร็็คท์์
ไลฟ์์ อิินชััวรัันส์์
โบรกเกอร์์จำกััด (ไอ-ได
เร็็คท์์)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วม
กััน

นายหน้้า
ประกัันชีีวิิต

17. บริิษััท บางปะอิิน
กอล์์ฟ จำกััด
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วม
กััน
18. กรรมการบริิษััท,
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และผู้้�ดำรงตำแหน่่ง
ระดัับบริิหาร 4 รายแรก
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ลัักษณะรายการ
22. หลัักทรััพย์์บััวหลวงมีีการทำประกััน
ชีีวิิตกลุ่่�มกัับทางบริิษััท
โดยมีีเบี้้�ยประกัันชีีวิิตกลุ่่�มรวม

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 64

สำำ�หรัับปีี
สื้้�นสุุด
31 ธ.ค. 63
918,262

เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การทำำ�รายการ

1,084,174 - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของ
การรัับประกัันชีีวิิต และเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป

1,058,353,794 1,058,353,794 - เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง�
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจ
ประกัันชีีวิิตและเป็็นราคาใน
นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกรรมอื่่�นๆ ร่่วมกัันซึ่่�ง
อััตราทั่่�วไป
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป เช่่น การทำสััญญา
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการขายหรืือรัับซื้้�อคืืน
หน่่วยลงทุุนกัับ บลจ.บััวหลวง และการว่่า
จ้้าง บลจ.บััวหลวง บริิหารจััดการกองทุุน
เป็็นต้้น
23. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
ของบลจ. บััวหลวงสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

24. บริิษััทมีีการว่่าจ้้างไอ-ไดเร็็คท์์เพื่่�อให้้
บริิการศููนย์์บริิการทางโทรศััพท์์ โดย
บริิษััทจ่่ายค่่าบริิการ

1,275,440

1,916,370 -	ค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตาม
เงื่่�อนไขสััญญา ซึ่่�งเป็็นราคา
ในอััตราที่่�คิิดกัับลููกค้้าทั่่�วไป

25. บริิษััทมีีการตกลงแต่่งตั้้�งไอ-ไดเร็็คท์์
เป็็นนายหน้้าประกัันชีีวิิตตามสััญญานาย
หน้้าประกัันชีีวิิต โดยจ่่ายค่่าจ้้างและค่่า
บำเหน็็จให้้แก่่ไอ-ไดเร็็คท์์รวม

16,695,387

16,851,600 - เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา
และเป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

ธุุรกิิจสนามกอล์์ฟ 26. บริิษััทสมััครสมาชิิกสนามกอล์์ฟแบบ
Corporate Membership ราย 5 ปีี โดยมีี
ค่่าธรรมเนีียมรายปีีจ่่ายล่่วงหน้้า

-

2,603,333 - เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา
และเป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

5,459,765

9,192,020 - เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของ
การรัับประกัันชีีวิิตและเป็็น
ราคาในอััตราทั่่�วไป

-

27. กรรมการและผู้้�บริิหารซื้้�อกรมธรรม์์
ประกัันชีีวิิตที่่�ออกโดยบริิษััท มีีเบี้้�ยประกััน
ชีีวิิต
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9.2.2 ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�น เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการดำเนิินงานของบริิษัทั เป็็นการรัักษาและขยายฐานลููกค้้าของบริิษัทั รวมทั้้�งช่่วยเสริิมสร้้าง
ธุุรกิิจของบริิษััทให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคง ซึ่่�งได้้ผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อกำหนดที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม เพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำคััญ เช่่นเดีียวกัับที่่�ทำกัับบุุคคลภายนอกทั่่�วไปด้้วยราคาที่่�สมเหตุุสมผล
รวมถึึงมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ถููกต้้องและครบถ้้วน

9.2.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในหลายระดัับตามลัักษณะของรายการ มีีการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ และ
นโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�บริิษััทดำเนิินการกัับกิิจการอื่่�นทั่่�วไป เพื่่�อมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการทำรายการระหว่่างกััน คณะ
กรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายเพื่่�อให้้การพิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำคััญ ถืือเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำ
กัับบุุคคลภายนอก และกระทำโดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมนั้้�น ทั้้�งนี้้�ได้้อนุุมััติิในหลัักการให้้ฝ่่ายจััดการมีีอำนาจเข้้าทำรายการระหว่่างกัันที่่�มีี
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปได้้ มีีการกำหนดขั้้�นตอนและอำนาจอนุุมััติิตามประเภทและมููลค่่าของรายการที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งยึึดถืือและปฏิิบััติิตามประกาศคณะ
กรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในเรื่่�องการเปิิดเผยและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด
และมีีคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาทบทวนถึึงความเหมาะสมและความสมเหตุุสมผลของรายการ มีีรายงานสรุุปการทำธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อ
รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส

9.2.4 นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การมีีรายการกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�บริิษัทั จะมีีต่่อไปในอนาคต เป็็นไปตามความจำเป็็น และความสมเหตุุสมผลที่่�ได้้อธิิบายไว้้ข้า้ งต้้น คณะ
กรรมการตรวจสอบจะมีีการตรวจสอบรายละเอีียดความสมเหตุุสมผลของรายการ โดยบริิษัทั จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ
ประกาศ คำสั่่�ง หรืือข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่ก� ำหนดไว้้เกี่่�ยว
กัับเรื่่�องดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมุ่่�งดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความชััดเจน โปร่่งใส และยุุติิธรรมต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
เป็็นสำคััญ
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10. รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
11. งบการเงิิน
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10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
งบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ได้้จััดทำขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและเป็็นไปตาม
รููปแบบงบการเงิินที่่�กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (“คปภ”) เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่อ� นไข ระยะ
เวลาในการจััดทำและยื่่�นงบการเงิิน และรายงานเกี่่�ยวกัับผลการดำเนิินงาน ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2559 ซึ่่ง� เริ่่ม� มีีผลใช้้บังั คัับตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2559
เป็็นต้้นไป
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศ
ทางการเงิินที่่�ปรากฎในรายงานประจำปีี งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งจััดทำขึ้้�น
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าได้้แสดงฐานะทางการเงิิน ได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม ถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่่ำเสมอ ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่าง
ระมััดระวััง และประมาณการที่่�สมเหตุุสมผล รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถสะท้้อนฐานะ
การเงิิน ผลการดำเนิินงาน และกระแสเงิินสดได้้อย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำคััญต่่อหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดููแลกิิจการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กำกัับ
ดููแลให้้บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�รััดกุุมเพื่่�อให้้ข้้อมููลทางการเงิิน มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และเพีียงพอที่่�
จะดำรงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน อีีกทั้้�งป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต หรืือ การดำเนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำคััญ รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลรายงานทางการเงิิน
ประเมิินระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอ ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผยรายการข้้อมููล
รายการระหว่่างกัันอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอและเหมาะสม ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สามารถให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่างบการเงิินของ
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ ผล
การดำเนิินงานรวมและผลการดำเนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการถููกต้้องในสาระสำคััญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รัับอนุุญาตจากบริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด ซึ่่�งตรวจสอบและแสดงความเห็็น
ไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำปีีนี้้�แล้้ว

..............................................
ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี
ประธานกรรมการ
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กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็น 
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย (“กลุ่่�มบริิษัทั ”) และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และงบกำไรขาดทุุนและกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� รวมและเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของรวมและเฉพาะกิิจการ และงบ
กระแสเงิินสดรวมและเฉพาะกิิจการสำหรัับปีีสิ้้น� สุุดวันั เดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและเฉพาะกิิจการ รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีี
ที่่�สำคััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้แ� สดงฐานะการเงิินของบริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และบริิษัทั
ย่่อย และของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และผลการดำเนิินงาน และกระแสเงิินสดสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวััน
เดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น 
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี
ต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษัทั ตามข้้อกำหนดจรรยา
บรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีพี บััญชีีที่่ก� ำหนดโดยสภาวิิชาชีพี บััญชีใี นส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และ
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำหนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับ
เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำหรัับงวดปััจจุุบันั ข้้าพเจ้้าได้้นำเรื่่อ� งเหล่่านี้้ม� าพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
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สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีียอดคงเหลืือของสำรอง
ประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวจำนวน 287,772 ล้้าน
บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 96.19 ของหนี้้สิ� นิ รวม ซึ่่ง� เป็็นยอดสำรองสะสม
ตั้้�งแต่่เริ่่�มทำประกัันภััยถึึงวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานสำหรัับ
กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่� และคำนวณตามแบบจำลอง
ทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยโดยอ้้างอิิงตามวิิธีีสำรองเบี้้ย� ประกัันภััย
สุุทธิิชำระคงที่่� (Net Premium Valuation: NPV) ซึ่่ง� เป็็นวิิธีีการทาง
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่ใ� ช้้สมมติิฐานคงที่่�ที่่ไ� ม่่เปลี่่�ยนแปลงตลอด
อายุุกรมธรรม์์ (Lock-in Assumption) โดยบวกเพิ่่�มด้้วยสำรองเพิ่่�ม
เติิมสำหรัับความเสี่่�ยงจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำนวณแตก
ต่่างไปจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอีีกร้้อยละ 5

วิิธีีการตรวจสอบที่่�สำคััญของข้้าพเจ้้าประกอบด้้วย
• การทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานของการรัับรู้้�สำรอง
ประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวและการควบคุุมภายในที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
• การทดสอบการออกแบบและการปฏิิบััติิตามการควบคุุมภายในที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับรู้้�สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
• การตรวจสอบเนื้้�อหาสาระ ซึ่่�งประกอบด้้วย
- 	ผู้้�เชี่่�ยวชาญของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งเป็็นนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยได้้
ประเมิินข้้อมููล สมมติิฐานที่่�สำคััญ และแบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย ตามวิิธีีสำรองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� (NPV) และ
ตามวิิธีีสำรองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม (Gross Premium
Valuation: GPV) ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทใช้้ในการทดสอบ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััททดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินทุุกวัันสิ้้�น
ความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
รอบระยะเวลารายงาน หากหนี้้สิ� นิ มีีจำนวนไม่่เพีียงพอบริิษัทั จะรัับ
รู้้�ส่ว่ นต่่างเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มเติิมใน งบกำไรขาดทุุนและกำไรขาดทุุน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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เบ็็ดเสร็็จอื่่�น วิิธีีการทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินคำนวณตามแบบ - ทดสอบข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประมาณการสำรองประกัันภััยสำหรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาวกัับแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล ประเมิินความ
จำลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยด้้วยวิิธีีสำรองประกัันภััยแบบเบี้้�ย
เหมาะสมของสมมติิฐาน แบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ประกัันภััยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยใช้้สมมติิฐาน
และเปรีียบเทีียบสมมติิฐานที่่�ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทใช้้กัับแหล่่ง
ที่่�เป็็นค่่าประมาณการที่่�ดีีที่่สุ� ดุ (Best-estimate Assumption) ของภาระ
ข้้อมููลภาพรวมของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ในส่่วนของสมมติิฐานทางด้้าน
ผููกพัันตามสััญญาประกัันภััย ณ ขณะนั้้�น
การเงิินมีีการวิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบข้้อสมมติิดังั กล่่าวกัับข้้อมููล
การเปลี่่�ยนแปลงแบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยในการวััด
ทางด้้านการเงิิน
มููลค่่าสำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวตามวิิธีีการ
คำนวณสำรองประกัันภััยข้า้ งต้้น อาจส่่งผลกระทบกัับสำรองประกัันภััย -	ผู้้�เชี่่� ย วชาญของผู้้�สอบบัั ญ ชีีซึ่่� ง เป็็ น นัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย
ทดสอบแบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์โดยการทดสอบการคำนวณ
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวอย่่างมีีสาระสำคััญ ดัังนั้้�น เรื่่�อง
และประเมิินวิิธีีการที่่�ใช้้ในการคำนวณเพื่่�อการวััดมููลค่่าสำรอง
สำคััญในการตรวจสอบ คืือ การรัับรู้้�และวััดมูลค่
ู า่ ของสำรองประกัันภััย
ประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวว่่าเป็็นไปตามวิิธีีของ
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวที่่�มีีผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย และเป็็นไปตามตามประกาศของคณะ
แบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยข้า้ งต้้น ว่่าเป็็นไปตามมาตรฐาน
กรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
การรายงานทางการเงิินหรืือไม่่
กลุ่่�มบริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายการบััญชีี เรื่่�อง สำรองประกัันภััยสำหรัับ -	วิิเคราะห์์และสอบทานรายการเคลื่่�อนไหวของยอดสำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
สััญญาประกัันภััยระยะยาว รายละเอีียดสำรองประกัันภััยสำหรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาวและสมมติิฐานที่่�สำคััญที่่�ใช้้ในวััดมููลค่่า
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวไว้้ในหมายเหตุุ -	วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสำรองประกััน
ภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
ประกอบงบการเงิินข้้อ 4.15.1 ข้้อ 22.1 และข้้อ 22.5.1 ตามลำดัับ

ข้อมูลอื่น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่น� และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นเกี่่ย� วกัับข้้อมููล
อื่่�นดัังกล่่าว
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีี
ความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำคััญกัับงบการเงิิน หรืือกัับความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่น� มีีการแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อ
เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญ ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดััง
กล่่าวกัับฝ่่ายบริิหารหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลเพื่่�อดำเนิินการแก้้ไขให้้เหมาะสมต่่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำและนำเสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำเป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ในการดำเนิิน
งานต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผยเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้น
แต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท หรืือหยุุดดำเนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำเนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลกระบวนการในการจััดทำรายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล คืือ ความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง อาจ
เกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และถืือว่่ามีีสาระสำคััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุก
รายการรวมกััน จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ จากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ไม่่ว่่า
จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญซึ่่�ง
เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลััก
ฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิง หรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้ และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ
สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำคััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อความสามารถของ
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ในการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้อ้ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำคััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า โดยให้้สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของ
ข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไร
ก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุดการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำเสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำให้้มีีการนำเสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�ม
บริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำหนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำคััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
และประเด็็นที่่�มีีนัยส
ั ำคััญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัยส
ั ำคััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจ
สอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำรัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความเป็็นอิิสระและได้้สื่่อ� สาร
กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้ง� หมด ตลอดจนเรื่่อ� งอื่่น� ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุคคลภ
ุ
ายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อ
ความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญมากที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบ
การเงิินเฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำหนดเป็็นเรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่ย� ากที่่�จะเกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่อ� ง
ดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้า เพราะการกระทำดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์
ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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นัันทวััฒน์์ สำรวญหัันต์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 7731
บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำกััด
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ
สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์

6
7
8, 22
9
10
11, 34, 35
12
14
15
16
17
18
19
20
21

งบการเงิินรวม
2564
2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

7,636,769
1,647,622
1,599,447
693,336
1,094,300
190,377

8,072,221
1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

7,621,955
1,647,622
1,599,447
693,336
1,094,300
190,377

8,061,451
1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

318,939,305
12,129,089
14,556
35,862
2,283,275
4,955
43,208
411,768
418,961
347,142,830

310,811,466
11,313,578
15,621
2,187,895
4,955
27,460
600,160
665,595
339,778,270

318,939,305
23,760
12,129,089
14,556
35,862
2,283,256
43,203
411,768
407,537
347,135,373

310,811,466
23,760
11,313,578
15,621
2,187,860
27,450
600,160
654,832
339,775,497

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม
2564
2563

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
22
295,479,972
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
23
1,185,267
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
10
846,697
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
57,685
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
24
198,818
1,408,249
หนี้้�สิินอื่่�น
25
299,176,688
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
1,708,000
หุ้้�นสามััญ 1,708,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,707,566,000 หุ้้�น มููลค่า่ หุ้้�นละ 1 บาท ชำระครบแล้้ว
1,707,566
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
3,360,993
กำไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำรองตามกฎหมาย
26
170,800
เงิินสำรองทั่่�วไป
400,000
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
33,951,235
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
11
8,275,803
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
99,485
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
47,965,882
260
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
47,966,142
รวมส่่วนของเจ้้าของ
347,142,830
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

291,328,579
798,906
75,973
170,749
1,305,674
293,679,881

295,479,972
1,185,267
846,697
57,685
198,003
1,402,861
299,170,485

291,328,579
798,906
75,973
170,220
1,301,443
293,675,121

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

170,800
400,000
31,157,822

170,800
400,000
33,950,241

170,800
400,000
31,160,035

9,092,423

8,275,803

9,092,423

208,559
46,098,163
226
46,098,389
339,778,270

99,485
47,964,888
47,964,888
347,135,373

208,559
46,100,376
46,100,376
339,775,497

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ
การดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
รายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อน
เบี้้ย� ประกัันภััยที่่ถื� อื เป็็นรายได้้สุทุ ธิิจากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหม
ทดแทน
หััก ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
และค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� และขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่า
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง

งบการเงิินรวม
2564
2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

27, 33
27, 33

35,717,108
(1,630,434)
34,086,674

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488

35,717,194
(1,630,434)
34,086,760

34,744,641
(1,318,974)
33,425,667

27

(94,322)
33,992,352
671,283
12,083,782
922,142
379,009
120,023
48,168,591

(29,344)
33,396,144
431,928
12,231,089
1,020,337
129,663
127,891
47,337,052

(94,322)
33,992,438
671,283
12,083,782
922,142
379,009
103,084
48,151,738

(29,344)
33,396,323
431,928
12,231,089
1,035,995
129,663
111,100
47,336,098

27

5,364,283

4,918,780

5,364,283

4,918,780

27, 33

34,518,877

36,262,471

34,518,877

36,262,471

27
27, 33
27
28

(866,192)
2,717,502
551,366
1,647,369

(801,105)
2,765,077
557,597
1,533,829

(866,192)
2,708,319
551,276
1,643,205

(801,105)
2,756,164
557,597
1,529,656

42

471,701
44,404,906
3,763,685
(567,701)
3,195,984

338,997
45,575,646
1,761,406
(152,924)
1,608,482

471,701
44,391,469
3,760,269
(567,701)
3,192,568

338,997
45,562,560
1,773,538
(152,924)
1,620,614

27
33
11
31
33

20
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ
การดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก
ขาดทุุนจากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี
กำไรสุุทธิิ
การแบ่่งปัันกำไรสุุทธิิสำหรัับปีี
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
จากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
จากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของ
บริิษััทย่่อย
จากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
จากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก

13

งบการเงิินรวม
2564
2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

3,195,984

(345)
1,608,137

3,192,568

1,620,614

3,195,950
3,195,950

1,608,448
(180)
1,608,268

3,192,568

1,620,614

34
34

35
(166)
(131)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หมายเหตุุ
กำไรสำหรัับปีี
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
11, 32
การโอนกลัับกำไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจากการขายเงิินลงทุุน
ที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
11, 32
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
32
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
20, 32
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
32
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
20, 32
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี - สุุทธิจิ ากภาษีีเงิินได้้
กำไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
การแบ่่งปัันกำไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย

กำไรต่่อหุ้้�น
กำไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
จากการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
จากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก
กำไรต่่อหุ้้�นสำหรัับปีี

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

งบการเงิินรวม
2564
2563
3,195,984
1,608,137
3,195,984
1,608,137

3,192,568

1,620,614

(897,560)

1,008,033

(897,560)

1,008,033

(82,084)

(555,462)

(82,084)

(555,462)

(136,342)

(479,852)

(136,342)

(479,852)

190,292

32,089

190,292

32,089

(925,694)

4,808

(925,694)

4,808

(12,937)

54,777

(12,762)

55,381

2,552

(11,076)

2,552

(11,076)

(10,385)
(936,079)
2,259,905

43,701
48,509
1,656,646

(10,210)
(935,904)
2,256,664

44,305
49,113
1,669,727

2,259,871
34
2,259,905

1,656,777
(131)
1,656,646

2,256,664

1,669,727

1.872
1.872

0.942
(0.001)
0.941

1.870

0.949

37

13
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ผลต่่างของ
เงิินลงทุุนที่่� อััตรา
ส่่วนของ
วััดมููลค่่า แลกเปลี่่�ยน
ผู้้�มีี
กำำ�ไรสะสม
ยุุติิธรรมผ่่าน จากการ
ส่่วนได้้เสีีย
การป้้องกััน กำำ�ไรขาดทุุน แปลงค่่า
ที่่� ไม่่มีี
จััดสรรแล้้ว
ความเสี่่�ยงใน เบ็็ดเสร็็จ งบการเงิิน
อำำ�นาจ
กระแสเงิินสด อื่่�น - สุุทธิิ ที่่�เป็็น
รวมส่่วน
ส่่วนเกิิน 
ควบคุุม
ยัังไม่่ ได้้
- สุุทธิิจาก
จาก
เงิินตรา ของผู้้�ถืือหุ้้�น ของบริิษัทั
หมาย ทุุนที่่�ออก มููลค่่าหุ้้�น สำำ�รองตาม สำำ�รอง
กฎหมาย ทั่่�วไป
จััดสรร
ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ต่่างประเทศ ของบริิษััท
ย่่อย
เหตุุ และชำำ�ระแล้้ว สามััญ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
1,707,566
เงิินปัันผลจ่่าย
38
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีอำนาจควบคุุม
จากการจำหน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
กำไร (ขาดทุุน) สำหรัับปีี
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี
กำไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััด
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสาร
อนุุพัันธ์์ สำหรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 1,707,566

3,360,993
-

170,800 400,000 30,057,207
- (546,573)

592,440 8,703,734
-

(4,781) 44,987,959
- (546,573)

รวม

35,158
-

45,023,117
(546,573)

-

-

-

1,603,487

-

-

4,781

1,608,268

(34,801)
(131)

(34,801)
1,608,137

-

-

-

-

-

388,689

-

388,689

-

388,689

-

-

-

-

(383,881)

-

-

(383,881)

-

(383,881)

43,701
4,781 1,656,777
- 46,098,163

(131)
226

43,701
1,656,646
46,098,389

3,360,993

43,701
- 1,647,188
170,800 400,000 31,157,822

(383,881)
388,689
208,559 9,092,423

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วน
ของเจ้้าของ
เงิินลงทุุนที่่�
ส่่วนของ
วััดมููลค่่า
ผู้้�มีี
ยุุติิธรรมผ่่าน
ส่่วนได้้เสีีย
การป้้องกััน กำำ�ไรขาดทุุน
ที่่� ไม่่มีี
ความเสี่่�ยงใน เบ็็ดเสร็็จ
อำำ�นาจ
กระแสเงิินสด อื่่�น - สุุทธิิ รวมส่่วน
ควบคุุม
- สุุทธิิจาก
จาก
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ของบริิษัทั
ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ของบริิษััท
ย่่อย

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ส่่วนเกิิน 
หมาย ทุุนที่่�ออก มููลค่่าหุ้้�น สำำ�รองตาม สำำ�รอง
กฎหมาย ทั่่�วไป
เหตุุ และชำำ�ระแล้้ว สามััญ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564
เงิินปัันผลจ่่าย
38
กำไรสำหรัับปีี
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น - สุุทธิิ
จากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์
สำหรัับการป้้องกัันความ
เสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ยัังไม่่ ได้้
จััดสรร

1,707,566
-

3,360,993
-

170,800 400,000 31,157,822
- (392,152)
- 3,195,950

-

-

-

-

-

-

(816,620)

-

-

-

-

-

(109,074)

-

1,707,566

3,360,993

(10,385)
- 3,185,565
170,800 400,000 33,951,235

208,559 9,092,423 46,098,163
- (392,152)
- 3,195,950

รวม

226
34

46,098,389
(392,152)
3,195,984

(816,620)

-

(816,620)

(109,074)

-

(109,074)

(10,385)
(109,074) (816,620) 2,259,871
99,485 8,275,803 47,965,882

34
260

(10,385)
2,259,905
47,966,142

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของ
เจ้้าของ

หมาย
เหตุุ

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 1,707,566
เงิินปัันผลจ่่าย
38
กำไรสำหรัับปีี
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี
กำไรจากการวััดมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ยุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ ตราสารอนุุพันั ธ์์
สำหรัับการป้้องกััน ความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด - สุุทธิิ ภาษีีเงิินได้้
ผลกำไรจากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจาก
ภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 1,707,566

ส่่วนเกิิน 
มููลค่่าหุ้้�น
สามััญ

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
สำำ�รองตาม
กฎหมาย สำำ�รองทั่่�วไป

เงิินลงทุุนที่่�วััด
มููลค่่า
การป้้องกััน ยุุติิธรรมผ่่าน
ความเสี่่�ยงใน กำำ�ไรขาดทุุน
กระแสเงิินสด เบ็็ดเสร็็จอื่่�น 
- สุุทธิิจากภาษีี - สุุทธิิจาก
เงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้

ยัังไม่่ ได้้
จััดสรร

รวม

3,360,993
-

170,800
-

400,000
-

30,041,689
(546,573)
1,620,614

592,440
-

8,703,734
-

44,977,222
(546,573)
1,620,614

-

-

-

-

-

388,689

388,689

-

-

-

-

(383,881)

-

(383,881)

3,360,993

170,800

400,000

44,305
1,664,919
31,160,035

(383,881)
208,559

388,689
9,092,423

44,305
1,669,727
46,100,376

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของ
เจ้้าของ

หมาย
เหตุุ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564
เงิินปัันผลจ่่าย
38
กำไรสำหรัับปีี

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
สำำ�รองตาม
กฎหมาย สำำ�รองทั่่�วไป

เงิินลงทุุนที่่�วััด
มููลค่่า
การป้้องกััน ยุุติิธรรมผ่่าน
ความเสี่่�ยงใน กำำ�ไรขาดทุุน
กระแสเงิินสด เบ็็ดเสร็็จอื่่�น 
- สุุทธิิจากภาษีี - สุุทธิิจาก
เงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้

ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิิน 
มููลค่่าหุ้้�น
สามััญ

1,707,566
-

3,360,993
-

170,800
-

400,000
-

31,160,035
(392,152)

208,559
-

9,092,423
-

46,100,376
(392,152)

-

-

-

-

3,192,568

-

-

3,192,568

-

-

-

-

-

(816,620)

(816,620)

-

-

-

-

(109,074)

-

(109,074)

3,360,993

170,800

400,000

(10,210)
3,182,358
33,950,241

(109,074)
99,485

(816,620)
8,275,803

(10,210)
2,256,664
47,964,888

ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี
ขาดทุุนจากการวััดมูลค่
ู า่ เงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ยุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสาร
อนุุพัันธ์์สำหรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1,707,566

ยัังไม่่ ได้้
จััดสรร

รวม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม
2564
2563

กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
35,837,190
เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
(652,754)
ดอกเบี้้�ยรัับ
10,524,858
เงิินปัันผลรัับ
1,551,578
รายได้้จากการลงทุุนอื่่�น
1,119,771
รายได้้อื่่�น
117,739
เงิินจ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
จากการรัับประกัันภััยโดยตรง
(35,238,855)
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
(2,726,624)
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
(468,149)
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
(1,509,274)
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
21,725
เงิินสดรัับ - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
17,102,982
(25,493,541)
เงิินสดจ่่าย - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
186,646
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำเนิินงาน
กระแสเงิินสดใช้้ไปจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
(229,946)
เงิินสดรัับจากการจำหน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
(229,946)
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
(392,152)
เงิินปัันผลจ่่าย
(392,152)
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุมของบริิษัทั ย่่อย
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราต่่างประเทศ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ
(435,452)
8,072,221
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
7,636,769
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
6

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

34,664,156
(1,288,593)
10,336,710
1,826,325
860,214
132,128

35,837,276
(652,754)
10,524,858
1,551,578
1,119,771
101,017

34,664,156
(1,288,593)
10,335,732
1,826,325
860,214
110,849

(35,351,362)
(2,751,962)
(672,613)
(1,336,481)
(69,547)
31,497,106
(41,837,586)
(3,991,505)

(35,238,855)
(2,717,549)
(468,058)
(1,505,831)
21,725
17,102,982
(25,493,541)
182,619

(35,351,362)
(2,742,331)
(672,613)
(1,322,769)
(69,529)
31,497,106
(41,804,937)
(3,957,752)

(860,836)
59,201
(801,635)

(229,963)
(229,963)

(860,791)
59,201
(801,590)

(546,573)
(546,573)
(34,931)
4,982
(5,369,662)
13,441,883
8,072,221

(392,152)
(392,152)
(439,496)
8,061,451
7,621,955

(546,573)
(546,573)
(5,305,915)
13,367,366
8,061,451

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1. ข้้อมููลทั่่�วไปและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้�งและมีีภููมิิลำเนา ในประเทศไทย โดยมีีบริิษััท นิิปปอนไลฟ์์ อิิน
ชััวรัันส์์ ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้ง� ในประเทศญี่่�ปุ่่�นเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ ธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั คืือการรัับประกัันชีีวิิต ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียน
ของบริิษััทอยู่่�ที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่่�ปััจจุุบัันได้้ขยายวงกว้้างขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้เกิิดการชะลอ
ตััวของเศรษฐกิิจ และมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจนำมาซึ่่�งความไม่่แน่่นอนและผลกระทบต่่อ
สภาพแวดล้้อมของการดำเนิินธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทจะติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�องและ
จะประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอย่่างสม่่ำเสมอ

2. เกณฑ์์ ในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน
2.1 กลุ่่�มบริิษัทั จััดทำบััญชีเี ป็็นเงิินบาทและจััดทำงบการเงิินตามกฎหมายเป็็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิินและวิิธีีปฏิิบัติั ิ
ทางการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทได้้จััดทำขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง “การนำเสนองบการเงิิน” ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่่�
มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นต้้นไป และตามวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยในประเทศไทยและ
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (“คปภ.”) และเป็็นไปตามรููปแบบงบ
การเงิินที่่�กำหนดในประกาศ คปภ. เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่อ� นไขและระยะเวลา ในการจััดทำและยื่่น� งบการเงิินและรายงานเกี่่ย� วกัับผล
การดำเนิินงานของบริิษััทประกัันชีีวิิต ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2559 ซึ่่�งเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2559 เป็็นต้้นไป และฉบัับที่่� 2
พ.ศ. 2562 ลงวัันที่่� 4 เมษายน 2562 ซึ่่�งเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 เป็็นต้้นไป
2.3 งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิิน ฉบัับภาษาอัังกฤษแปลมาจากงบการเงิิน
ฉบัับภาษาไทยนี้้�
2.4 งบการเงิินนี้้ไ� ด้้จัดั ทำขึ้้น� โดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมูลค่
ู า่ ขององค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นตามที่่�ได้้เปิิดเผยในนโยบายการ
บััญชีีที่่�สำคััญ (ดููหมายเหตุุข้้อ 4)
2.5 งบการเงิินรวมนี้้�ได้้จััดทำขึ้้�นโดยรวมงบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ดัังต่่อไปนี้้�

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

นายหน้้าประกัันวิินาศภััย

ไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ร้้อยละ
ร้้อยละ
99
99

กลุ่่�มบริิษัทั จะถืือว่่ามีีการควบคุุมกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุนหรืือบริิษัทั ย่่อยได้้ หากบริิษัทั มีีสิิทธิิได้้รับั หรืือมีีส่่วนได้้เสีียในผลตอบแทนของกิิจการ
ที่่�เข้้าไปลงทุุน และสามารถใช้้อำนาจในการสั่่�งการกิิจกรรมที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อจำนวนเงิินผลตอบแทนนั้้�นได้้
กลุ่่�มบริิษััทนำงบการเงิินของบริิษััทย่่อยมารวมในการจััดทำงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทมีีอำนาจในการควบคุุมบริิษััทย่่อยจนถึึงวัันที่่�
บริิษััทสิ้้�นสุุดการควบคุุมบริิษััทย่่อยนั้้�น
งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้จััดทำขึ้้�นโดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญเช่่นเดีียวกัันกัับของบริิษััท
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย รายการค้้าระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำคััญได้้ถููกตััดออกจาก งบการเงิินรวมนี้้�แล้้ว
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม คืือ จำนวนกำไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็นของบริิษััท และ
แสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนรวมและส่่วนของเจ้้าของในงบแสดงฐานะการเงิินรวม
2.6 งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััทได้้จััดทำงบการเงิินเฉพาะกิิจการเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสาธารณะ ซึ่่�งแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามวิิธีีราคาทุุน
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีผลต่่อการรายงานและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินสำหรัับงวดบััญชีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทได้้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงและกรอบแนวคิิดสำหรัับการรายงานทางการเงิินที่่�ออกโดยสภา
วิิชาชีีพบััญชีี ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดย
ส่่วนใหญ่่เป็็นการปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน การปรัับปรุุงคำนิิยามของธุุรกิิจ การปรัับปรุุงคำ
นิิยามของความมีีสาระสำคััญ และข้้อกำหนดทางการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง การนำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำคััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินซึ่่�งได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว แต่่ยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (“TFRS 16”) ได้้เพิ่่�มข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวสำหรัับการปฏิิรููป
อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ระยะที่่� 2 โดยกิิจการต้้องถืือปฏิิบััติิตามการปรัับปรุุงดัังกล่่าวกัับงบการเงิินประจำปีีสำหรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�ม
ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้�อนุุญาตให้้กิิจการถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ได้้ ซึ่่�ง TFRS 16 ฉบัับปรัับปรุุงนี้้�ได้้
ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม 2564
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีการปรัับปรุุง ได้้แก่่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับ
ที่่� 4 เรื่่อ� ง สััญญาประกัันภััย มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อ� ง การเปิิดเผยข้้อมููลสำหรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน ซึ่่�งได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2564 และจะ
มีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้� อนุุญาตให้้กิจิ การถืือปฏิิบัติั ิ
ก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าว สืืบเนื่่�องมาจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ระยะที่่� 2
โดยได้้เพิ่่�มข้้อผ่่อนปรนสำหรัับการเปลี่่ย� นแปลงในกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินหรืือหนี้้สิ� นิ ทางการเงิิน ที่่�เกิิดจากการ
ปฏิิรูปู อััตราดอกเบี้้ยอ้
� า้ งอิิง รวมทั้้�งข้้อยกเว้้นสำหรัับการถืือปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะเป็็นการชั่่ว� คราว
และการเปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่�มเติิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีเรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำหรัับธุุรกิิจประกัันภััย
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำหรัับธุุรกิิจประกััน
ภััย ซึ่่ง� มีีการปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับการปรัับปรุุงเกี่่�ยวกัับการปฏิิรูปู อััตราดอกเบี้้ยอ้
� า้ งอิิง ระยะที่่� 2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 4 เรื่่อ� ง สััญญาประกัันภััย มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อ� ง การเปิิดเผยข้้อมููลสำหรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า โดยได้้
ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุนุ ายน 2564 และจะมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้� อนุุญาตให้้ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องมาเริ่่ม� ถืือปฏิิบัติั กัิ บั งบการเงิินของกลุ่่�มบริิษัทั เมื่่�อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ โดยผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั อยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินดัังกล่่าวที่่�มีีต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทในงวดที่่�จะเริ่่�มถืือปฏิิบััติิ
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1 การจััดประเภทสััญญาประกัันภััย
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้จััดประเภทของสััญญาประกัันภััยและสััญญาประกัันภััยต่่อโดยการพิิจารณาลัักษณะของสััญญาประกัันภััย โดย
สััญญาประกัันภััยคืือสััญญาซึ่่�งผู้้�รัับประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง ด้้านการรัับประกัันภััยที่่�มีีนััยสำคััญจากคู่่�สััญญาอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง (ผู้้�เอาประกััน
ภััย) โดยตกลงจะชดใช้้ ค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยหากเหตุุการณ์์ในอนาคตอัันไม่่แน่่นอนที่่�ระบุุไว้้ (เหตุุการณ์์ที่่�เอาประกััน
ภััย) เกิิดผลกระทบในทางลบต่่อผู้้�เอาประกัันภััย ในการพิิจารณาว่่ามีีการรัับความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยที่่�มีีนััยสำคััญหรืือไม่่นั้้�นจะ
พิิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์์ที่่�ต้้องจ่่ายกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์ที่่�รัับประกัันภััยเกิิดขึ้้�นกัับจำนวนเงิินตามภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายตาม
สััญญาหากไม่่มีีเหตุุการณ์์ที่่รั� บั ประกัันภััยเกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� หากไม่่เข้้าเงื่่อ� นไขดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษัทั จะจััดประเภทสััญญาประกัันภััยดังั กล่่าวเป็็น
สััญญาการลงทุุน ซึ่่�งสััญญาการลงทุุน คืือสััญญาที่่�มีีรููปแบบทางกฎหมายเป็็นสััญญาประกัันภััยและทำให้้ผู้้�รัับประกัันภััยมีีความเสี่่�ยง
ทางการเงิินแต่่ไม่่ได้้ทำให้้ผู้้�รัับประกัันภััยมีีความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยที่่�สำคััญ ความเสี่่�ยงทางการเงิินได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยน หรืือราคา เป็็นต้้น
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดประเภทของสััญญาโดยประเมิินความสำคััญของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยเป็็นรายสััญญา ณ วัันเริ่่�มต้้น
สััญญา หากสััญญาใดจััดประเภทเป็็นสััญญาประกัันภััยแล้้ว จะยัังคงเป็็นสััญญาประกัันภััยตลอดไปจนกว่่าสิิทธิิและภาระผููกพัันทั้้�งหมด
ถููกทำให้้สิ้้น� สุุดหรืือสิ้้�นผลบัังคัับ หากสััญญาใดเคยจััดประเภทเป็็นสััญญาการลงทุุน ณ วัันเริ่่ม� ต้้นสััญญา อาจจะถููกจััดประเภทเป็็นสััญญา
ประกัันภััยในเวลาต่่อมาได้้ หากพบว่่าความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ
สััญญาประกัันภััยและสััญญาการลงทุุนนี้้�อาจมีีทั้้�งลัักษณะการร่่วมรัับหรืือไม่่ร่่วมรัับผลประโยชน์์ตามดุุลยพิินิิจ ลัักษณะการร่่วมรัับผล
ประโยชน์์ตามดุุลยพิินิิจคืือสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์เป็็นจำนวนเงิินเพิ่่�มเติิมจากผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับการประกัันภััย ซึ่่�งมััก
เป็็นผลประโยชน์์ส่ว่ นใหญ่่ของสััญญาประกัันภััย จำนวนเงิินหรืือจัังหวะเวลาที่่�จะได้้รับั ผลประโยชน์์เพิ่่�มนั้้�นจะขึ้้น� อยู่่�กัับดุุลยพินิิ จิ ของผู้้�ออก
สััญญาประกัันภััย ผลประโยชน์์ที่่จ� ะได้้รับั ขึ้้น� อยู่่�กัับ ผลการดำเนิินงานของกลุ่่�มสััญญาที่่�ระบุุไว้้ หรืือผลตอบแทนจากการลงทุุนเกิิดขึ้้น� แล้้ว
และ/หรืือที่่�ยังั ไม่่เกิิดขึ้้น� จากกลุ่่�มของสิินทรััพย์์ที่่ร� ะบุุไว้้ซึ่่ง� ถืือโดยผู้้�ออก หรืือกำไรหรืือขาดทุุนของบริิษัทั กองทุุน หรืือกิิจการอื่่น� ที่่�ออกสััญญานี้้�
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จััดประเภทของสััญญาประกัันภััยและวััดความเสี่่�ยงของการรัับประกัันภััยด้้วยการพิิจารณาเปรีียบเทีียบจำนวน
ผลประโยชน์์ที่่�ต้้องจ่่ายกรณีีมรณกรรมกัับจำนวนมููลค่่าเวนคืืนในปีีนั้้�นๆ โดยกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทกำหนดระดัับนััยสำคััญของความเสี่่�ยง
ของการรัับประกัันภััยจากอััตราส่่วนผลประโยชน์์มรณกรรมต่่อมููลค่่าเวนคืืนที่่�อย่่างน้้อยร้้อยละ 5
4.2 การรัับรู้้�รายได้้
(1)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
กรณีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก รัับรู้้�เป็็นรายได้้หลัังจากหัักเบี้้�ยประกัันภััยต่่อและส่่งคืืนตั้้�งแต่่วัันที่่�ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในกรมธรรม์์ และ
กรณีีเบี้้ย� ประกัันภััยปีต่ี อ่ มารัับรู้้�เป็็นรายได้้หลัังจาก หัักเบี้้ย� ประกัันภััยต่่อและส่่งคืืนโดยจะรัับรู้้�เมื่่�อถึึงกำหนดชำระเฉพาะเบี้้ย� ประกััน
ภััยของกรมธรรม์์ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน

(2)

เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้ย� ประกัันภััยต่่อจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อรัับรู้้�เป็็นรายการหัักออกจากเบี้้ย� ประกัันภััยรับั เมื่่�อได้้โอนความเสี่่�ยงจากการประกััน
ภััยให้้บริิษััทรัับประกัันภััยต่่อแล้้วตามจำนวนที่่�ระบุุไว้้ในกรมธรรม์์

(3)

รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รายได้้ค่า่ จ้้างและค่่าบำเหน็็จจากการเอาประกัันภััยต่่อถืือเป็็นรายได้้ตามเงื่่อ� นไขที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาและรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้
ให้้บริิการแล้้วเสร็็จ

(4)

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุน
ดอกเบี้้ยรั
� บั ถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำนึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อกลุ่่�มบริิษัทั และ
บริิษััทมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(5)	ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืม
ดอกเบี้้ยรั
� บั ถืือเป็็นรายได้้ตามระยะเวลาของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยคำนวณจากยอดเงิินต้้นที่่�คงค้้าง ยกเว้้นส่่วนของรายได้้ดอกเบี้้ยที่่
� ค้� า้ ง
ชำระเกิินกว่่า 6 เดืือนโดยใช้้เกณฑ์์เงิินสด
(6)

ผลกำไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันที่่�ที่่�เกิิดรายการ

(7)

รายได้้อื่่�น
รายได้้อื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง

4.3 การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
(1)

ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยบัันทึึกเมื่่�อได้้รัับแจ้้งหรืือเมื่่�อผลประโยชน์์ครบกำหนดตามเงื่่�อนไขในกรมธรรม์์
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนประกอบด้้วย ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดการค่่า
สิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยสำหรัับ ทั้้�งความเสีียหายที่่�ได้้รับั รายงานแล้้วและยัังไม่่ได้้รับั รายงาน ซึ่่ง� แสดงตามมููลค่า่ ของ
ค่่าสิินไหมทดแทน และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรายการปรัับปรุุงค่่าสิินไหมของงวดปััจจุุบันั และงวดก่่อน ที่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่่าง
ปีีหัักด้้วยการรัับคืืนอื่่�น (ถ้้ามีี)
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััย จะรัับรู้้�เมื่่�อได้้รัับแจ้้งจากผู้้�เอาประกัันภััย
ตามจำนวนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยแจ้้ง และโดยการประมาณการของฝ่่ายบริิหาร มููลค่่าประมาณการสิินไหมทดแทนสููงสุุดจะไม่่เกิิน
ทุุนประกัันของกรมธรรม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(2)	ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
(3)	ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�นและค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�นและค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.4 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููงซึ่่�งมีีกำหนดจ่่ายคืืน
ภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือน นัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำกััดในการเบิิกใช้้
4.5 เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับและค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
เบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับแสดงตามมููลค่า่ สุุทธิิที่่จ� ะได้้รับั โดยกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั บัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััยจะสููญสำหรัับผลขาดทุุนโดยประมาณ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินค่่าเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับไม่่ได้้ ซึ่่�งพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและตามสถานะปััจจุุบัันของเบี้้�ย
ประกัันภััยค้้างรัับ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
สำหรัับกรมธรรม์์ประเภทรายบุุคคลที่่�มีีมููลค่่าเงิินสดเกิินกว่่าเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับและเกิินกำหนดชำระจากระยะเวลาที่่�บริิษััทผ่่อนผัันให้้
แก่่ลููกค้้า เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับดัังกล่่าวจะถููกชำระโดยอััตโนมััติิจากการอนุุมััติิให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
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4.6 สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อแสดงตามจำนวนสำรองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากการประกัันภััยต่่อ ซึ่่�งประมาณขึ้้�นโดยอ้้างอิิงจาก
สััญญาประกัันภััยต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องของสำรองเบี้้�ยประภัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ และสำรองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้าง
จ่่ายตามกฎหมายว่่าด้้วยการคำนวณสำรองประกัันภััย ยกเว้้นสำรองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั บัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััยจะสููญสำหรัับสิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อเมื่่�อมีี ข้้อบ่่งชี้้ข� องการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้น� โดยพิิจารณา
จากผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินไม่่ได้้ และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทสามารถวััดมููลค่่าของจำนวนเงิินดัังกล่่าวนั้้�นได้้
อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญตั้้�งเพิ่่�ม (ลด) บัันทึึกบััญชีีเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในระหว่่างปีี
4.7	ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อและเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
(1)	ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อแสดงตามจำนวนเงิินค้้างรัับจากการประกัันภััยต่่อ
เงิินค้้างรัับจากบริิษัทั ประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จค้้างรัับ ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างรัับ และรายการค้้างรัับอื่่น� ๆ
จากบริิษัทั ประกัันภััยต่่อยกเว้้นเบี้้ย� ประกัันภััยต่่อค้้างรัับหัักค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััยจะสููญ โดยกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั บัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััย
จะสููญสำหรัับ ผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินไม่่ได้้ ซึ่่�งพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและตาม
สถานะปััจจุุบัันของเงิินค้้างรัับจากบริิษััทประกัันภััยต่่อ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
(2)

เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อแสดงด้้วยจำนวนเงิินค้้างจ่่ายจากการประกัันภััยต่่อ
เงิินค้้างจ่่ายจากบริิษััทประกัันภััยต่่อประกอบด้้วย เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย และรายการค้้างจ่่ายอื่่�นๆ ให้้กัับบริิษััทประกัันภััยต่่อ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทแสดงรายการประกัันภััยต่่อด้้วยยอดสุุทธิิของกิิจการเดีียวกััน (ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อหรืือเจ้้าหนี้้�
ประกัันภััยต่่อ) เมื่่�อเข้้าเงื่่�อนไขการหัักกลบทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
(1) กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีสิิทธิิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินมาหัักกลบลบกััน และ
(2) กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตั้้�งใจที่่�จะรัับหรืือจ่่ายชำระจำนวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับ
ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ในเวลาเดีียวกัับที่่�จ่่ายชำระหนี้้�สิิน

4.8 สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์แสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกในส่่วนของกำไรหรืือ
ขาดทุุน ยกเว้้นสััญญาอนุุพัันธ์์ป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดที่่�นำการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดมาปฏิิบััติิใช้้ โดยส่่วนที่่�มีี
ประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่า่ ยุุติธิ รรมของอนุุพันั ธ์์และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้อ้ งกัันความเสี่่�ยงที่่�เข้้าเงื่่อ� นไขเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสดรัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลรัับรู้้�ทัันทีีในส่่วนของกำไรขาดทุุน
การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณากรณีีที่่�เข้้าเงื่่�อนไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
หากเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงจะรัับรู้้�ในกำไรหรืือ
ขาดทุุน เช่่นเดีียวกัับการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมเฉพาะส่่วนของความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องของรายการที่่�ถููกป้้องกัันความเสี่่�ยง
หากเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่า่ ยุุติธิ รรม ของเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลจะ
รัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ส่่วนการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ใน
กำไรหรืือขาดทุุน
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4.9 สิินทรััพย์์ลงทุุน
4.9.1 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดประเภทและวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนแสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลง ในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกใน
ส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
(2) เงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� แสดงตามมููลค่า่ ยุุติธิ รรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเงิินลงทุุน
บัันทึึกรัับรู้้�ในส่่วนของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และจะโอนไปรัับรู้้�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อได้้จำหน่่าย เงิินลงทุุนนั้้�นออก
ไป ยกเว้้นกำไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินลงทุุนที่่� จััดประเภทเป็็นตราสารหนี้้บั� นั ทึึกรัับรู้้�ทัันทีีในส่่วนของกำไรขาดทุุน
(3) เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่ายแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำหน่่าย กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดบััญชีีส่่วน
เกิิน/รัับรู้้�ส่่วนต่่ำกว่่ามููลค่่าตราสารหนี้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งจำนวนที่่�ตััดจำหน่่าย/รัับรู้้�นี้้�จะแสดงเป็็นรายการปรัับ
กัับดอกเบี้้�ยรัับตราสารหนี้้�จััดเป็็นประเภทเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย เมื่่�อบริิษััทมีีความตั้้�งใจแน่่วแน่่และ
มีีความสามารถที่่�จะถืือไว้้จนครบกำหนดไถ่่ถอน
(4) เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน
มููลค่า่ ยุุติธิ รรมของหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้้อ� หลัังสุุด ณ สิ้้�นวัันทำการสุุดท้า้ ยของปีีของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ตราสารนั้้�นๆ จดทะเบีียน มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารหนี้้�คำนวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนหรืือราคาที่่�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย มููลค่่ายุุติิธรรมของหน่่วยลงทุุนคำนวณจากมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของหน่่วยลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกรายการซื้้�อขายเงิินลงทุุนตามเกณฑ์์วัันที่่�เกิิดรายการ (Transaction date) สำหรัับเงิินลงทุุน
ประเภทตราสารทุุน และตามเกณฑ์์วัันที่่�ชำระราคาและส่่งมอบหลัักทรััพย์์ (Settlement date) สำหรัับเงิินลงทุุนประเภท
ตราสารหนี้้�
ในกรณีีที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุนจากประเภทหนึ่่�งไปเป็็นอีีกประเภทหนึ่่�ง บริิษััทจะปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนดััง
กล่่าวใหม่่โดยใช้้มูลค่
ู า่ ยุุติธิ รรม ณ วัันที่่�โอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุน ผลแตกต่่างระหว่่างราคาตามบััญชีีและมููลค่า่ ยุุติธิ รรม
ณ วัันที่่�โอนจะบัันทึึกในงบกำไรขาดทุุนหรืือแสดงเป็็นส่่วนเกิิน (ส่่วนต่่ำ) ทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในองค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของเจ้้าของแล้้วแต่่ประเภทของเงิินลงทุุนที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยน
เมื่่�อมีีการจำหน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับกัับต้้นทุุนของ เงิินลงทุุนจะถููกบัันทึึกในงบกำไรขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนัักสำหรัับเงิินลงทุุนประเภทตราสารทุุน และวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อนสำหรัับเงิิน
ลงทุุนประเภท ตราสารหนี้้�ในการคำนวณต้้นทุุนของเงิินลงทุุน
4.9.2 เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำหน่่ายสุุทธิิจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
4.9.3

การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
กลุ่่�มบริิษัทั บัันทึึกผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ลงทุุนโดยใช้้แบบจำลอง ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� บัันทึึก
ผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและ การเปลี่่�ยนแปลงในผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเหล่่านั้้�น ณ แต่่ละวัันที่่�รายงาน เพื่่�อสะท้้อน
การเปลี่่�ยนแปลงในความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตตั้้ง� แต่่รับั รู้้�สินิ ทรััพย์์ทางการเงิินเมื่่�อเริ่่ม� แรก และจะตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของตราสารทุุน
ที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น เมื่่�อมููลค่่ายุุติิธรรม ของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำคััญและเป็็น
ระยะเวลานานหรืือเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า
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4.9.4

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนตามราคาทุุนซึ่่�งรวมต้้นทุุนการทำรายการ ภายหลััง
การรัับรู้้�การเริ่่ม� แรก กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะบัันทึึกอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงบกำไรขาดทุุน ซึ่่ง� คำนวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการใช้้งาน
โดยประมาณ 20 ปีี ค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�ผลต่่างระหว่่างจำนวนเงิินที่่�ได้้รัับสุุทธิิจากการจำหน่่ายกัับมููลค่่า ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ในงบกำไร
ขาดทุุนในปีีที่่�ตััดรายการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนออกจากบััญชีี

4.10 สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง
สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยงคืือ สิินทรััพย์์ลงทุุนสำหรัับกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าของสิินทรััพย์์ลงทุุนนั้้�น ๆ เช่่น กรมธรรม์์ประกัันภััยควบการลงทุุน โดยจะรัับรู้้�มููลค่่าเริ่่�มแรกด้้วยราคาทุุนและวััดมููลค่่า
ภายหลัังด้้วยราคายุุติิธรรม
4.11	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและ ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำนวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์นั้้�นโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของ
สิินทรััพย์์หรืืออายุุของสััญญาเช่่าดัังต่่อไปนี้้�
อาคาร
20 ปีี และ 50 ปีี
อาคารชุุด	
20 ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
5 ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า	ตามอายุุของสััญญาเช่่า
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�ง และอุุปกรณ์์สำนัักงาน
3 ปีี และ 5 ปีี
ยานพาหนะ
5 ปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาแสดงรวมอยู่่�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับที่่�ดิินและงานระหว่่างก่่อสร้้าง
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ออกจากบััญชีี เมื่่�อจำหน่่ายสิินทรััพย์์ หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิง
เศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำหน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำไรหรืือขาดทุุนจากการจำหน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�ในงบกำไรขาดทุุน
เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
4.12	ค่่าความนิิยม
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของค่่าความนิิยมในราคาทุุน ซึ่่�งเท่่ากัับต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจส่่วนที่่�สููงกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มา หากมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิ ที่่�ได้้มาสููงกว่่าต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนที่่�สููงกว่่า
นี้้�เป็็นกำไรในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทแสดงค่่าความนิิยมตามราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าและจะทดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมทุุกปีีหรืือเมื่่�อใด
ก็็ตามที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทไม่่สามารถกลัับบััญชีีขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าได้้ในอนาคต
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4.13 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนและค่่าตััดจำหน่่าย
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำหน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์นั้้�น (ถ้้ามีี)
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำกััดอย่่างมีีระบบตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ของสิินทรััพย์์นั้้น� และจะมีีการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์์นั้้น� เกิิดการด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั
จะทบทวนระยะเวลาการตััดจำหน่่ายและวิิธีีการตััดจำหน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวทุุกสิ้้�นปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำหน่่ายรัับรู้้�
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำกััด คืือ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ 3 ปีี 5 ปีี และ 10 ปีี
4.14 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะทำการประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์หรืือสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน
หากมีีข้้อบ่่งชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์์ดังั กล่่าวอาจด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั รัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่า่ ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนของสิินทรััพย์์
มีีมููลค่า่ ต่ำ่ กว่่ามููลค่า่ ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ทั้้�งนี้้มู� ลค่
ู า่ ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนหมายถึึง มููลค่า่ ยุุติธิ รรมหัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์
หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
หากในการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนได้้หมด
ไปหรืือลดลง กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะประมาณมููลค่่า ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อย
ค่่าที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนก็็ต่่อเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้กำหนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนภายหลัังจากการรัับรู้้�ผลขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่าครั้้�งล่่าสุุด โดยมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าต้้องไม่่สููงกว่่ามููลค่่าตาม
บััญชีีที่่�ควรจะเป็็น หากกลุ่่�มบริิษััท และบริิษััทไม่่เคยรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ในงวดก่่อน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะบััน
ทึึกกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้�ไปในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
4.15 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
4.15.1	สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเป็็นยอดสำรองสะสมตั้้�งแต่่เริ่่�มทำประกัันถึึงวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
สำหรัับกรมธรรม์์ที่่มีี� ผลบัังคัับอยู่่� สำรองดัังกล่่าวตั้้�งขึ้้น� สำหรัับชดใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทนและผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ที่่ป� ระมาณ
การว่่า จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตจากกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่�ทั้้�งหมด กลุ่่�มบริิษััทและ บริิษััทคำนวณสำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวโดยอ้้างอิิงตามวิิธีีสำรองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� (Net Premium Valuation : NPV) ซึ่่�ง
เป็็นวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยรวมกัับสำรองเพิ่่�มเติิมสำหรัับความเสี่่�ยงจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำนวณแตกต่่าง
ไปจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอีีกร้้อยละ 5 ของเงิินสำรองตามวิิธีีเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� ข้้อสมมติิหลัักที่่�ใช้้เกี่่�ยวข้้องกัับ
อััตรามรณะที่่�ได้้มีีการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลทางสถิิติิ อััตราเจ็็บป่่วย อายุุและอััตราคิิดลด
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ได้้ทดสอบความพอเพีียงของหนี้้สิ� นิ ด้้วยวิิธีีสำรองประกัันภััยแบบเบี้้ย� ประกััน
ภััยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้้อสมมติิสำคััญที่่�ใช้้ในการคำนวณ ประกอบด้้วย อััตรามรณะที่่�ได้้มีีการปรัับปรุุง
จากประสบการณ์์ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลทางสถิิติิ อััตราการขาดอายุุหรืือเวนคืืนกรมธรรม์์ อััตราค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการขายและบริิหารงาน
ซึ่่�งเป็็นค่่าประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของภาระผููกพัันตามสััญญาประกัันภััย ณ ขณะนั้้�น (Best-estimate assumption) และอััตราคิิด
ลด ซึ่่ง� ถููกกำหนดมาจากอััตราดอกเบี้้ย� ปราศจากความเสี่่�ยงตามหลัักเกณฑ์์ในการคำนวณหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาประกัันภััยตามเกณฑ์์
การคำนวณเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง บวกเพิ่่�มด้้วยค่่าชดเชยความไม่่มีีสภาพคล่่องเพื่่�อสะท้้อนลัักษณะของหนี้้�สิินตาม
สััญญาประกัันภััยซึ่่�งไม่่มีีสภาพคล่่อง
หากหนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยที่่�คำนวณได้้ตามหลัักเกณฑ์์การทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินสููงกว่่าจำนวนที่่�แสดงในงบ
การเงิิน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทก็็จะรัับรู้้�ส่่วนต่่างเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
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4.15.2	สำรองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายบัันทึึกตามจำนวนที่่�จะจ่่ายจริิง ส่่วนสำรองค่่าสิินไหมทดแทนจะบัันทึึกเมื่่�อได้้รัับการแจ้้งคำเรีียกร้้อง
ค่่าเสีียหายจากผู้้�เอาประกัันภััยตามจำนวนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยแจ้้ง และโดยการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย มููลค่า่
ประมาณการสิินไหมทดแทนสููงสุุดจะไม่่เกิินทุุนประกัันของกรมธรรม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประมาณการสำรองสิินไหมทดแทนคำนวณโดยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยคำนวณจากประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่า
สิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้แก่่ ผู้้�เอาประกัันภััยในอนาคตสำหรัับความสููญเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วก่่อนหรืือ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะ
เวลารายงาน ทั้้�งจากรายการความสููญเสีียที่่�บริิษััทได้้รัับรายงานแล้้วและยัังไม่่ได้้รัับรายงาน รวมถึึง ผลต่่างของประมาณการ
สำรองสิินไหมทดแทนที่่�คำนวณได้้สููงกว่่า ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ได้้รัับรู้้�ไปแล้้วในบััญชีีจะรัับรู้้�เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว แต่่
ยัังไม่่ได้้มีีการรายงานให้้บริิษััททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
4.15.3 	สำรองเบี้้�ยประกัันภััย
สำรองเบี้้�ยประกัันภััยประกอบด้้วย สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ และสำรองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด
(1)	สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกสำรองเบี้้�ยประกัันภััย ที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้สำหรัับการประกััน
ภััยสำหรัับสััญญาระยะสั้้�นเพิ่่�มเติิมและ การประกัันภััยกลุ่่�มโดยคำนวณจากเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิสำหรัับปีีโดยวิิธีีเฉลี่่�ย ราย
เดืือน (วิิธีีเศษหนึ่่�งส่่วนยี่่�สิิบสี่่�)
(2)	สำรองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด
สำรองความเสี่่�ยงภััยที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุด เป็็นจำนวนเงิินที่่�กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จััดสำรองไว้้เพื่่�อชดใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทนที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นในอนาคตสำหรัับการประกัันภััยที่่�ยัังมีี ผลบัังคัับอยู่่� ซึ่่�งคำนวณโดยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย กลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทใช้้การประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลาเอาประกัันที่่�เหลืืออยู่่� โดยอ้้างอิิง
จากข้้อมููลในอดีีต
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะเปรีียบเทีียบมููลค่า่ ของสำรองความเสี่่ย� งภััยที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุดกับั สำรอง
เบี้้ย� ประกัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื เป็็นรายได้้ หากมููลค่า่ ของสำรองความเสี่่ย� งภััยที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุดสูงู กว่่าสำรองเบี้้ย� ประกัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื
เป็็นรายได้้ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนต่่างและแสดงรายการสำรองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดในงบการเงิิน
4.15.4 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ค้้างจ่่าย
ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ค้้างจ่่ายบัันทึึกเมื่่�อได้้รัับแจ้้งหรืือเมื่่�อเข้้าเงื่่�อนไขในกรมธรรม์์
4.15.5 หนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
หนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยประกอบด้้วย เบี้้�ยประกัันภััยรัับล่่วงหน้้าจากผู้้�เอาประกัันภััย มููลค่่าตามบััญชีีของกรมธรรม์์
ประกัันภััยแบบควบการลงทุุนและเงิินที่่�บริิษััทต้้องจ่่ายให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยนอกเหนืือจากเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามเงื่่�อนไขกรมธรรม์์
ประกัันภััย
4.16 ผลประโยชน์์พนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
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โครงการสมทบเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและ เงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจ่่ายสมทบให้้
เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท เงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจ่่าย
สมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีภาระสำหรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผล
ตอบแทนพนัักงานอื่่�นๆ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท ถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำหรัับพนัักงาน
นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดให้้มีีโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน ได้้แก่่ โครงการ เงิินรางวััลการปฏิิบััติิงานครบ
กำหนดระยะเวลา
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคำนวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
โดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้้ทำการประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ผลกำไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำหรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะ
รัับรู้้�ทัันทีีในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลกำไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำหรัับโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานจะรัับ
รู้้�ทัันทีีในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
4.17 ประมาณการหนี้้�สิิน
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะบัันทึึกประมาณการหนี้้สิ� นิ ไว้้ในบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันซึ่่ง� เป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว และมีีความ
เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้�น และกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทสามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
4.18	สััญญาเช่่าระยะยาว
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทรัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทุุกข้้อตกลงสััญญาเช่่าที่่�เป็็นสััญญาเช่่า ยกเว้้นสััญญาเช่่าระยะ
สั้้�น (อายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่า) และสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าต่่ำ รัับรู้้�การจ่่ายชำระตามสััญญาเช่่าเป็็นค่่าใช้้จ่่ายดำเนิิน
งานด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำระตามสััญญาเช่่าที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำระ ณ วัันนั้้�น โดยคิิดลดด้้วย
อััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่า แต่่หากอััตรานั้้�นไม่่สามารถกำหนดได้้ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้อััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
การวััดมูลค่
ู า่ ภายหลัังของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า โดยการเพิ่่�มมููลค่า่ ตามบััญชีีเพื่่�อสะท้้อนดอกเบี้้ย� จากหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า (ใช้้วิธีีด
ิ อกเบี้้ย�
ที่่�แท้้จริิง) และลดมููลค่่าตามบััญชีีเพื่่�อสะท้้อนการชำระการจ่่ายชำระตามสััญญาเช่่าที่่�จ่่ายชำระ
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4.19 เงิินตราต่่างประเทศ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทแสดงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำเนิินงานของบริิษััท
รายการต่่าง ๆ ของแต่่ละบริิษััทที่่�รวมอยู่่�ในงบการเงิินรวมวััดมููลค่่าด้้วยสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำเนิินงานของแต่่ละบริิษััทนั้้�น
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ
วัันที่่�เกิิดรายการ
สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ที่่�เป็็นตััวเงิินและเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่�รายงาน แปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำเนิินงานโดยใช้้อัตั ราแลก
เปลี่่�ยน ณ วัันนั้้�น
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้น� จากการแปลงค่่าให้้รับั รู้้�เป็็นกำไรหรืือขาดทุุนในงวดบััญชีีนั้้น� ยกเว้้นผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนของ
ตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่ากำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�รายงาน
รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตรา ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าบัันทึึกในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และแสดงเป็็นรายการผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในส่่วนของเจ้้าของ จนกว่่ามีีการจำหน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป ยกเว้้นผลต่่างจากการแปลงค่่าที่่�ถููกปัันส่่วนให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำนาจ
ควบคุุม
4.20	ภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำนวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง
ภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในกฎหมายภาษีีอากร
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคา ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�น
รอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์ และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่
ว่่าจะมีี ผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการ แต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบัญ
ั ชีีสำหรัับผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หักั ภาษีีรวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยังั ไม่่ได้้ใช้้ในจำนวนเท่่าที่่�มีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่
ที่่�กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะมีีกำไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หักั ภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีี
ที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรัับ
ลดมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะไม่่มีีกำไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�นหากภาษีี ที่่�เกิิดขึ้้น� เกี่่ย� วข้้องกัับรายการที่่�ได้้บันั ทึึก
โดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของ
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4.21 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�นโดยรายการดััง
กล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่่วมในตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้ราคาเสนอซื้้�อ
ขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนดให้้
ต้้องวััดมูลค่
ู า่ ด้้วยมููลค่า่ ยุุติธิ รรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำหรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้สิ� นิ ที่่�มีีลักั ษณะเดีียวกัันหรืือไม่่สามารถ
หาราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะประมาณมููลค่า่ ยุุติธิ รรมโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่า่ ที่่�เหมาะ
สมกัับแต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้อ้ มููลที่่ส� ามารถสัังเกตได้้ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้สิ� นิ ที่่�จะวััดมูลค่
ู า่ ยุุติธิ รรมนั้้�นให้้มากที่่�สุดุ
ลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็นสามระดัับตาม
ประเภทของข้้อมููลที่่�นำมาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะประเมิินความจำเป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
สำหรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำ
4.22 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำนาจควบคุุมกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั หรืือถููกกลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทควบคุุมไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรง หรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบุุคคลที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมซึ่่�งทำให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็น
สาระสำคััญต่่อกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท ผู้้�บริิหารสำคััญ กรรมการหรืือพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทที่่�มีีอำนาจในการวางแผนและ
ควบคุุมการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท

5. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จำเป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณ
การในเรื่่�องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและ การประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำนวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและต่่อ
ข้้อมููลที่่แ� สดง ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจากจำนวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุลยพิ
ุ นิิ จิ และการประมาณ
การที่่�สำคััญมีีดัังนี้้�
5.1	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้�/เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
ในการประมาณค่่าเผื่่�อหนี้้ส� งสััยจะสููญของลููกหนี้้� และเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับ ฝ่่ายบริิหารของ กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จำเป็็นต้้องใช้้ดุลยพิ
ุ นิิ จิ
ในการประมาณการผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้�แต่่ละรายโดยคำนึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต อายุุของหนี้้�ที่่�คงค้้าง
และ สภาวะเศรษฐกิิจที่่�เป็็นอยู่่�ในขณะนั้้�น เป็็นต้้น
5.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ในการประเมิินมููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�บันั ทึึกในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�ไม่่มีี การซื้้อ� ขายในตลาดและไม่่สามารถหาราคา
ได้้ในตลาดซื้้�อขายคล่่อง ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องใช้้ดุุลยพินิิ จิ ในการประเมิินมููลค่า่ ยุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินดััง
กล่่าว โดยใช้้เทคนิิคและแบบจำลองการประเมิินมููลค่่า ซึ่่�งตััวแปรที่่�ใช้้ในแบบจำลองได้้มาจากการเทีียบเคีียงกัับตััวแปรที่่�มีีอยู่่�ในตลาด
โดยคำนึึงถึึงความเสี่่�ยงทางด้้านเครดิิต (ทั้้�งของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั และคู่่�สััญญา) สภาพคล่่อง ข้้อมููลความสััมพัันธ์์ และการเปลี่่ย� นแปลง
ของมููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินในระยะยาว การเปลี่่�ยนแปลงของสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวแปรที่่�ใช้้ในการคำนวณ อาจมีีผลกระ
ทบต่่อมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน และการเปิิดเผยลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
5.3 การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยใช้้แบบจำลองผลขาดทุุน ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำหรัับ
ตราสารหนี้้ที่่� ไ� ม่่รวมหน่่วยลงทุุน และเงิินให้้กู้้�ยืมื ที่่�ไม่่รวมเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน และจะตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของ
ตราสารทุุนและตราสารหนี้้ที่่� เ� ป็็นหน่่วยลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ยุุติธิ รรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� เมื่่�อมููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้
ลดลงอย่่างมีีสาระสำคััญและเป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้ข� องการด้้อยค่่า การที่่�จะสรุุปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระ
สำคััญหรืือเป็็นระยะเวลานานหรืือไม่่นั้้�นจำเป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
5.4	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำนวณค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จำเป็็นต้้องทำการประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์
และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอาคารและอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงเช่่นนั้้�นเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จำเป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึก
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่่ำกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องใช้้
ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ การคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
5.5 สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำหรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้ หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ไม่่ได้้ใช้้
เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จะมีีกำไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
และขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำเป็็นต้้องประมาณการว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทควรรัับรู้้�จำนวนสิินทรััพย์์ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เป็็นจำนวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำนวนกำไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิด ในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
5.6	สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวคำนวณตามวิิธีีของคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งประมาณจากข้้อสมมติิปััจจุุบัันหรืือข้้อ
สมมติิที่่ก� ำหนดตั้้�งแต่่วันั เริ่่ม� รัับประกััน โดยสะท้้อนถึึงการประมาณการที่่�ดีีที่่สุ� ดต
ุ ามระยะเวลาในเวลานั้้�น และปรัับเพิ่่�มด้้วยความเสี่่ย� งและ
ค่่าการเบี่่�ยงเบน โดยข้้อสมมติิหลัักที่่�ใช้้จะเกี่่�ยวข้้องกัับอััตรามรณะ อััตราการเจ็็บป่่วย อายุุและอััตราคิิดลด
การประมาณเงิินสำรองดัังกล่่าวต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารซึ่่�งสะท้้อนถึึงประมาณการอย่่างดีีที่่�สุุด ณ ขณะนั้้�น
5.7	สำรองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ต้้องประมาณการสำรองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายโดยแยก
พิิจารณาสองส่่วน คืือ ส่่วนของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นและกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้รัับรายงานความเสีียหายแล้้ว และส่่วนของความ
เสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว แต่่กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทยัังไม่่ได้้รัับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่่�งต้้องใช้้วิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยที่่�เป็็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยดัังกล่่าวประกอบด้้วยข้้อมููล
ในอดีีต รวมถึึงพััฒนาการของประมาณการสิินไหม สิินไหมจ่่าย ต้้นทุุนเฉลี่่�ยต่่อรายการสิินไหม และจำนวนสิินไหม อย่่างไรก็็ตาม ประมาณ
การดัังกล่่าวต้้องใช้้ดุลยพิ
ุ นิิ จิ ของฝ่่ายบริิหารซึ่่ง� สะท้้อนถึึงการประมาณการอย่่างดีีที่่�สุดุ ในขณะนั้้�นซึ่่ง� เป็็นการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจึึงอาจแตกต่่างกัับที่่�ได้้ประมาณการไว้้
5.8	สำรองความเสี่่�ยงภััยที่่�ไม่่สิ้้�นสุุด
สำรองประกัันภััยสำหรัับความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดคำนวณตามวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยใช้้การประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของ
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในระยะเวลาเอาประกัันภััยที่่เ� หลืืออยู่่� ซึ่่ง� การประมาณสำรองดัังกล่่าวจำเป็็นต้้องใช้้ดุลยพิ
ุ นิิ จิ ของฝ่่าย
บริิหาร ซึ่่�งอ้้างอิิงจากข้้อมููลในอดีีตและประมาณการอย่่างดีีที่่�สุุด ณ ขณะนั้้�น
5.9 ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
หนี้้สิ� นิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและตามโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงานประมาณขึ้้น� ตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
อััตรามรณะ และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน เป็็นต้้น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
6. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายละเอีียดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

เงิินสด
เงิินฝากธนาคารประเภทไม่่กำหนดระยะเวลาจ่่ายคืืน
เงิินลงทุุนระยะสั้้�นในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2564
2563
3,480
5,978
2,281,948
4,340,655
5,351,341
3,725,588
7,636,769
8,072,221

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2564
2563
3,479
5,977
2,267,135
4,329,886
5,351,341
3,725,588
7,621,955
8,061,451

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เงิินฝากออมทรััพย์์ และตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินมีีอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.13 ถึึง 0.50 ต่่อปีี (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563: อััตราร้้อยละ 0.13 ถึึง 0.63 ต่่อปีี)

7. เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลืือของเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับจำแนกตามอายุุค้้างชำระนัับตั้้�งแต่่วัันครบกำหนดชำระแสดงได้้
ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ยัังไม่่ถึึงกำหนดรัับชำระ
ค้้างรัับไม่่เกิิน 30 วััน
ค้้างรัับ 30 - 60 วััน
ค้้างรัับ 60 - 90 วััน
ค้้างรัับเกิินกว่่า 90 วััน
รวมเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
จากการรัับประกัันภััยโดยตรง
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
1,585,647
1,715,483
40,261
47,118
3,145
18,669
16,140
3,175
2,429
1,576
1,647,622
1,786,021

สำหรัับเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับจากตััวแทนและนายหน้้า กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ได้้กำหนดหลัักเกณฑ์์ การติิดตามหนี้้ใ� ห้้เป็็นไปตามระยะเวลาการ
ชำระหนี้้� โดยหนี้้�ที่่�เกิินกว่่ากำหนดรัับชำระ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทดำเนิินการตามกฎหมายกัับตััวแทนและนายหน้้าเป็็นกรณีีไป
สำหรัับเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับรายบุุคคลซึ่่�งมีีมููลค่่าเงิินสดและค้้างรัับเกิินกว่่าระยะเวลาที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทผ่่อนผัันให้้แก่่ลููกค้้า เบี้้�ยประกััน
ภััยค้า้ งรัับดัังกล่่าวจะถููกชำระโดยอััตโนมััติจิ ากการอนุุมัติั ใิ ห้้กู้้�ยืมื โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน ทั้้�งนี้้ขึ้้� น� อยู่่�กัับมููลค่า่ เงิินสดของกรมธรรม์์
ดัังกล่่าว
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
8. สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
สำรองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่่อ
สำรองสิินไหมทดแทน
สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ

207,240
486,096
693,336

141,559
475,248
616,807

9. ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

เงิินค้้างรัับจากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
1,094,300
724,824
1,094,300
724,824

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อจำแนกตามอายุุแสดง ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ยัังไม่่ถึึงกำหนดรัับชำระ
รวมเงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
1,094,300
724,824
1,094,300
724,824

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
10. สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ตราสารอนุุพัันธ์์จำแนกตามวััตถุุประสงค์์ในการใช้้ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

31 ธัันวาคม 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
กำำ�ไรจากมููลค่่า
ยุุติิธรรม
ของตราสารอนุุพัันธ์์
(พัันบาท)

มููลค่่ายุุติิธรรม
จำำ�นวนเงิิน
จำำ�นวน ตามสััญญา สิินทรััพย์์
ประเภทสััญญาและวััตถุุประสงค์์
สััญญา (พัันหน่่วย) (พัันบาท)
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้นำการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงมาปฏิิบััติิใช้้
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิ
ที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
143 863,737
18,454
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�นำการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
มาปฏิิบัติั ใิ ช้้ป้อ้ งกัันความเสี่่ย� งในกระแสเงิินสด
รวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
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484,170

171,923
190,377

หนี้้�สิิน
(พัันบาท)

105,943

2,045

740,754
846,697

124,356

31 ธัันวาคม 2563

จำำ�นวน
ประเภทสััญญาและวััตถุุประสงค์์
สััญญา
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้นำการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงมาปฏิิบััติิใช้้
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิ
ที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
67
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
1
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�นำการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
มาปฏิิบััติิใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
รวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31
มููลค่่ายุุติิธรรม
ธัันวาคม 2563
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากมููลค่่า
ยุุติิธรรม
ของตราสาร
จำำ�นวนเงิิน
อนุุพัันธ์์
ตามสััญญา สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน
(พัันบาท)
(พัันหน่่วย) (พัันบาท) (พัันบาท)
578,708
150,000

72,270
7,463
79,733

73,940
73,940

(43,715)
7,463
(36,252)

484,170 1,224,550
1,304,283

2,033
75,973

260,698
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ประกอบด้้วยรายการ ดัังต่่อไปนี้้�

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญา
จำำ�นวนเงิิน
สิินทรััพย์์
ตามสััญญา
หนี้้�สิิน
(พัันหน่่วย)
(พัันบาท)
(พัันบาท)
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เยน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสิิงคโปร์์
ยููโร
รวมตราสารอนุุพัันธ์์

474,170
10,000

157,005
14,918

740,754
-

639,375
118,510
70,906
34,946
1,347,907

2,491
2,725
13,238
190,377

981
50,821
44,117
10,024
846,697

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญา
จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
(พัันหน่่วย)
(พัันบาท)
(พัันบาท)
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
บาท
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เยน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสิิงคโปร์์
ยููโร
รวมตราสารอนุุพัันธ์์

474,170
10,000

1,197,924
26,626

2,033
-

150,000

7,463

-

355,775
130,000
66,223
26,710
1,212,878

30
71,654
120
466
1,304,283

2,702
17,998
24,930
28,310
75,973

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ทำสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและสััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการผัันผวน
อััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินลงทุุน
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
11. เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
11.1 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
ตราสารทุุน
รวม
หััก ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ผ่่านกำไรขาดทุุน

52,534
52,534
(13,430)

39,104
39,104
-

28,840
28,840
(14,800)

14,040
14,040
-

39,104

39,104

14,040

14,040

35,039,048
31,915,447
33,159,576
14,443,807
209,711
114,767,589
-

33,307,784
32,158,664
31,702,644
9,892,455
176,080
107,237,627
9,998,024

39,467,580
34,267,661
32,685,117
10,765,742
49,551
117,235,651
-

114,767,589

117,235,651

117,235,651

เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
31,213,988
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
30,171,679
ตราสารทุุน
31,585,986
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
11,615,633
335,972
ตราสารทุุนต่่างประเทศ
รวม
104,923,258
บวก กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
9,844,331
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไร
114,767,589
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุน
ตััดจำหน่่าย
รวมเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

132,045,615
67,507,068
4,849,281
204,401,964
(269,352)

127,624,927
60,622,139
5,592,270
193,839,336
(277,561)

204,132,612
318,939,305

193,561,775
310,811,466

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำหรัับ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จำนวนรวมทั้้�งสิ้้�น 515 ล้้านบาท และ 320 ล้้านบาท ตามลำดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำหรัับ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จำนวนรวมทั้้�งสิ้้�น 129 ล้้านบาท และ 314 ล้้านบาท ตามลำดัับ
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
11.2	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ที่่�คาดว่่าจะเกิิด
ที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไร
ขึ้้�นที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
มููลค่่ายุุติิธรรม
อื่่�น
มููลค่่ายุุติิธรรม
อื่่�น
เงิินลงทุุนที่่�วััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 2)
รวม

66,862,295

(50,476)

73,693,901

(34,276)

66,862,295

(50,476)

100,284
73,794,185

(1,637)
(35,913)
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าตามบััญชีี ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
มููลค่่า
ขั้้�นต้้น
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตามบััญชีี
เงิินลงทุุนที่่�วััดด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม

204,077,079

(102,816)

203,974,263

324,885
204,401,964

(166,536)
(269,352)

158,349
204,132,612
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าตามบััญชีี ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
มููลค่่า
ขั้้�นต้้น
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ตามบััญชีี
เงิินลงทุุนที่่�วััดด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญของความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

193,439,336

(76,081)

193,363,255

400,000
193,839,336

(201,480)
(277,561)

198,520
193,561,775
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
11.3 ระยะเวลาคงเหลืือของตราสารหนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
ครบกำำ�หนด
ภายใน 1 ปีี
1 - 5 ปีี
เกิิน 5 ปีี
รวม
เงิินลงทุุนที่่�วัดั มููลค่่าผ่่านงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
บวก กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุน
ตััดจำหน่่าย
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1,263,289
2,137,137
9,637,755
2,865,965

6,918,738
21,562,387
1,977,878
1,924,258

21,767,635
6,472,155
3,559,937

29,949,662
30,171,679
11,615,633
8,350,160

15,904,146

32,383,261

31,799,727

80,087,134

2,610,413
8,783,752
-

10,544,708
23,737,927
2,935,444

118,890,494
34,985,389
1,913,837

132,045,615
67,507,068
4,849,281

(8,631)

(43,251)

(217,470)

(269,352)

11,385,534

37,174,828

155,572,250

204,132,612

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

ภายใน 1 ปีี
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
บวก กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััด
จำหน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุน
ตััดจำหน่่าย

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
ครบกำำ�หนด
1 - 5 ปีี
เกิิน 5 ปีี

รวม

4,635,496
4,507,840
7,911,687
1,075,215

7,829,782
13,817,303
1,980,768
1,922,791

19,485,874
13,833,521
6,182,177

31,951,152
32,158,664
9,892,455
9,180,183

18,130,238

25,550,644

39,501,572

83,182,454

3,636,919
1,903,982
850,000

11,732,922
30,125,502
2,834,990

112,255,086
28,592,655
1,907,280

127,624,927
60,622,139
5,592,270

(207,173)

(44,140)

(26,248)

(277,561)

6,183,728

44,649,274

142,728,773

193,561,775

11.4 เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง (Structured notes)
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้ที่่� มีี� อนุุพันั ธ์์แฝงที่่�บริิษัทั จััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และเงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่
ด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินจำนวนรวม 928 ล้้านบาท และ 1,476
ล้้านบาท ตามลำดัับ ซึ่่�งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 1 - 5 ปีี และ 1 - 6 ปีี ตามลำดัับ
และมีีเงื่่อ� นไขของการเวนคืืนตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าวเมื่่�อเกิิดผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์
อ้้างอิิง

(2)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินจำนวนรวม 1,641 ล้้านบาท และ 1,475 ล้้านบาท ตาม
ลำดัับ ซึ่่�งออกเป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ โดยสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 4 - 5 ปีี และ 5 - 6 ปีี
ตามลำดัับ และมีีเงื่่�อนไขของการเวนคืืนตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าวเมื่่�อเกิิดผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง

11.5 เงิินลงทุุนที่่�ติิดภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีพัันธบััตรรััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งมีีราคาทุุนหรืือทุุนตััดจำหน่่ายจำนวน
66,247 ล้้านบาท และ 61,509 ล้้านบาท ตามลำดัับ วางไว้้กัับนายทะเบีียนเพื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์ประกัันและเงิินสำรองตามที่่�กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบ งบการเงิินข้้อ 34 และ 35
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
11.6 ผลกำไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำไรจากเงิินลงทุุนสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ผลกำไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ผ่่านกำไรขาดทุุน
ผลกำไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่าน
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลขาดทุุนจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
รวมกำไรจากเงิินลงทุุน

6,440

3,126

915,702
922,142

1,049,130
(31,919)
1,020,337
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ผลกำไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
	ผ่่านกำไรขาดทุุน
ผลกำไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่าน
กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลขาดทุุนจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
รวมกำไรจากเงิินลงทุุน
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6,440

3,126

915,702
922,142

1,049,130
(16,261)
1,035,995
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
11.7 ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันต้้นปีี
กำไร (ขาดทุุน) จากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิจาก
การวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำไรจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของส่่วนที่่�โอน
ไปกำไรหรืือขาดทุุน
ส่่วนเกิินกว่่าทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น ณ วัันสิ้้�นปีี
หััก ภาษีีเงิินได้้
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของ
มููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น - สุุทธิิจากภาษีี

11,324,397

10,871,826

(897,560)

1,008,033

(82,084)

(555,462)

10,344,753
(2,068,950)

11,324,397
(2,231,974)

8,275,803

9,092,423

11.8	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนตราสารหนี้้�ตามประเภทดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวนการ
จำำ�นวนการ
เปลี่่�ยนแปลงใน
เปลี่่�ยนแปลงใน
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ณ สิ้้�นงวด
ระหว่่างงวด
ณ สิ้้�นงวด
ระหว่่างงวด
ประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�กระแสเงิินสดที่่�เกิิดขึ้้�นตาม
284,590,729
(12,199,588)
296,790,317
9,425,750
สััญญาจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินในวัันที่่�กำหนดไว้้
เป็็นการรัับชำระเงิินต้้นและดอกเบี้้ย� จากจำนวนเงิิน
ต้้นคงค้้างเท่่านั้้�น โดยไม่่รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่� เ ข้้ า นิิ ย ามการถืื อ เพื่่� อ ค้้ า ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (เมื่่�อมีีการประกาศ
ใช้้) หรืือที่่�บริิษัทั บริิหารและประเมิินผลงานด้้วยการ
ประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรม
15,793,994
3,454,479
12,339,515
(1,011,287)
กระแสเงิินสดที่่�เกิิดขึ้้�นตามสััญญาในวััน
ที่่�กำหนดไว้้ไม่่เป็็นการรัับชำระเงิินต้้นและดอกเบี้้ย�
จากจำนวนเงิินต้้นคงค้้างเท่่านั้้�น
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
12. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

บริิษััท

ลัักษณะธุุรกิิจ

บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรััน นายหน้้าประกััน
ส์์ โบรคเกอร์์ จำกััด
วิินาศภััย
รวมเงิินลงทุุนในบริิษัทั ย่่อย

จััดตั้้�งขึ้้�น 
ในประเทศ

ทุุนที่่�ออกและ
เรีียกชำำ�ระแล้้ว
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
ราคาทุุน
31
31
31
31
31
31
ธัันวาคม ธัันวาคม ธัันวาคม ธัันวาคม ธัันวาคม ธัันวาคม
2564
2563
2563
2563
2564
2563
(พัันบาท) (พัันบาท) (ร้้อยละ) (ร้้อยละ) (พัันบาท) (พัันบาท)

ไทย

24,000

24,000

99

99

23,760
23,760

23,760
23,760

13. การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก 
เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำหน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยของบริิษัทั มีีผลทำให้้บริิษัทั สููญเสีียอำนาจการควบคุุมบริิษัทั ย่่อยดัังกล่่าว โดยกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่ได้้นำฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของ
บริิษัทั ย่่อยดัังกล่่าวมารวมในงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วันั ที่่�บริิษัทั ได้้สูญ
ู เสีียอำนาจการควบคุุม ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ได้้แสดงผลการดำเนิินงานของบริิษัทั ย่่อย
ดัังกล่่าวสำหรัับงวดก่่อนสููญเสีียอำนาจการควบคุุมอยู่่�ภายในขาดทุุนจากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิกในงบการเงิินรวม
งบกำไรขาดทุุนและกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นรวมสำหรัับการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิกแสดงดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับงวดตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม
ถึึงวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563
การดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก
รายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ขาดทุุนก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนสำหรัับปีีจากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี

977
(1,304)
(327)
(18)
(345)

ขาดทุุนต่่อหุ้้�น*
ขาดทุุนต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

(0.001)

* ขาดทุุนต่่อหุ้้�นจากการดำเนิินงานที่่�ยกเลิิกสำหรัับส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
14. เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลืือของเงิินให้้กู้้�ยืมื และดอกเบี้้ยค้
� า้ งรัับโดยจำแนกอายุุตามเงิินต้้นและดอกเบี้้ยที่่
� ค้� า้ งชำระแสดง
ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ

ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ
เกิินกว่่ากำหนดชำระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน
มากกว่่า 12 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ - สุุทธิิ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
กรมธรรม์์ประกััน ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
ภััยเป็็นประกััน
เป็็นประกััน
อื่่�นๆ
รวม
9,652,703
2,388,129
-.
12,040,832
9,652,703
9,652,703

21,275
1,840
34,785
102,236
2,548,265
(71,934)
2,476,331

55
55
55

21,275
1,840
34,785
102,291
12,201,023
(71,934)
12,129,089
(หน่่วย : พัันบาท)

ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ

ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ
เกิินกว่่ากำหนดชำระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
กรมธรรม์์ประกััน ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
ภััยเป็็นประกััน
เป็็นประกััน
อื่่�น ๆ
รวม
9,523,824
1,637,585
54
11,161,463
-

111,462
1,990
7,650

-

111,462
1,990
7,650
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ

มากกว่่า 12 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ - สุุทธิิ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
กรมธรรม์์ประกััน ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
ภััยเป็็นประกััน
เป็็นประกััน
อื่่�น ๆ
รวม
99,648
55
99,703
9,523,824
1,858,335
109
11,382,268
(68,690)
(68,690)
9,523,824
1,789,645
109
11,313,578
(หน่่วย : พัันบาท)

การจััดชั้้�น

เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต (Stage 2)
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
เป็็นประกััน
อื่่�น ๆ
รวม
2,409,404

-

2,409,404

36,625
102,236
2,548,265
(71,934)
2,476,331

55
55
55

36,625
102,291
2,548,320
(71,934)
2,476,386

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

การจััดชั้้�น

เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ
ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญของความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต (Stage 2)
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวม

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
เป็็นประกััน
อื่่�น ๆ
รวม
1,749,047

54

1,749,101

9,640
99,648
1,858,335
(68,690)
1,789,645

55
109
109

9,640
99,703
1,858,444
(68,690)
1,789,754

เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกัันเป็็นเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่ผู้้�เอาประกัันภััย โดยให้้กู้้�ในวงเงิินไม่่เกิินมููลค่่าเงิินสดของกรมธรรม์์ และคิิด
ดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 4 - 8 ต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงาน กำหนดวงเงิินกู้้�ยืืมให้้แก่่พนัักงานแต่่ละรายโดยกรณีีบุุคคลค้้ำประกัันด้้วยวงเงิินสููงสุุด ที่่� 0.10 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดอััตรา
ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 6 ต่่อปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานมีีจำนวนเงิิน 0.01 ล้้านบาท และ 0.10 ล้้านบาท ตาม
ลำดัับ
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานกรณีีมีีหลัักทรััพย์์ค้้ำประกัันจำนวนเงิินสููงสุุดที่่� 50 เท่่าของเงิินเดืือนรายเดืือน ซึ่่�งคิิดอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5 - 6 ต่่อปีี ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานกรณีีมีีหลัักทรััพย์์ค้้ำประกัันมีีจำนวนเงิิน 9 ล้้านบาท และ 12 ล้้านบาท ตามลำดัับ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
15. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน 
มููลค่่าตามบััญชีีของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
อาคารสำนัักงานให้้เช่่า
ราคาทุุน
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
มููลค่่าตามบััญชีี

21,303
(6,747)
14,556

21,303
(5,682)
15,621

การกระทบยอดมููลค่่าตามบััญชีีของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนสำหรัับปีี 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่าตามบััญชีีต้้นปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
มููลค่่าตามบััญชีีสิ้้�นปีี

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
15,621
16,686
(1,065)
(1,065)
14,556
15,621

มููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

อาคารสำนัักงานให้้เช่่า

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
35,987
36,506

มููลค่่ายุุติิธรรมประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระโดยใช้้เกณฑ์์วิิธีีวิิเคราะห์์มููลค่่าจากต้้นทุุน (Cost Approach) สำหรัับอาคารสำนัักงานให้้เช่่า
คืือ การประมาณการต้้นทุุนในการสร้้างอาคารทดแทนใหม่่ตามราคา ณ ปััจจุุบััน แล้้วหัักลบด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาตามอายุุการใช้้งาน และบวก
ด้้วยมููลค่่าตลาดของที่่�ดิิน
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายได้้ค่่าเช่่าจาก อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจำนวน 0.60
ล้้านบาท และ 0.90 ล้้านบาท ตามลำดัับ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
16. สิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ลงทุุนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
34,885
977
35,862
-

หน่่วยลงทุุนที่่�จััดประเภทเป็็นตราสารหนี้้�
หน่่วยลงทุุนที่่�จััดประเภทเป็็นตราสารทุุน
รวม

17. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
รายการเปลี่่�ยนแปลงของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
เครื่่�องตกแต่่ง
อาคารและ
ติิดตั้้�งและ
ส่่วนปรัับปรุุง
อุุปกรณ์์
งานระหว่่าง
อาคารและ
อาคารเช่่า อาคารชุุด สำำ�นัักงาน ยานพาหนะ ก่่อสร้้าง

ที่่�ดิิน
ราคาทุุน
1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำหน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
ตััดจำหน่่ายจากการขายเงิินลงทุุนใน
บริิษััทย่่อย
31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำหน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับส่่วนที่่�จำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาตััดจำหน่่ายจากการขาย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับส่่วนที่่�จำหน่่าย
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2564

รวม

791,346
-

748,408
55,787
(192,155)
715,743

36,633
-

682,702
69,051
(102,039)
185,824

47,613
2,249
-

168,820
734,471
(901,567)

2,475,522
861,558
(294,194)
-

791,346
791,346

1,327,783
5
58,954
1,386,742

36,633
36,633

(1,070)
834,468
55,149
(46,053)
113,516
957,080

49,862
4,396
(7,575)
46,683

1,724
172,618
(35)
(172,470)
1,837

(1,070)
3,041,816
232,168
(53,663)
3,220,321

-

412,662
(192,155)
32,281

29,614
1,832

581,357
(101,569)
58,253

26,193
6,322

-

1,049,826
(293,724)
98,688

-

252,788
38,864
291,652

31,446
1,828
33,274

(869)
537,172
(45,949)
89,310
580,533

32,515
(7,575)
6,647
31,587

-

(869)
853,921
(53,524)
136,649
937,046

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

239

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ที่่�ดิิน
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

791,346
791,346

งบการเงิินรวม
เครื่่�องตกแต่่ง
อาคารและ
ติิดตั้้�งและ
ส่่วนปรัับปรุุง
อุุปกรณ์์
งานระหว่่าง
อาคารและ
อาคารเช่่า อาคารชุุด สำำ�นัักงาน ยานพาหนะ ก่่อสร้้าง
1,074,995
1,095,090

5,187
3,359

297,296
376,547

17,347
15,096

ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2564

รวม

1,724
1,837

2,187,895
2,283,275

พัันบาท
พัันบาท

98,688
136,649

(หน่่วย : พัันบาท)

อาคารและส่่วน
ปรัับปรุุงอาคาร
และอาคารเช่่า

ที่่�ดิิน
ราคาทุุน
1 มกราคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำหน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2563
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำหน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

791,346
791,346
791,346

1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับส่่วนที่่�จำหน่่ายค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับส่่วนที่่�จำหน่่ายค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2564
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-

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่่�องตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและ
อุุปกรณ์์
อาคารชุุด
สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่่าง
ก่่อสร้้าง

รวม

748,310
55,787
(192,155)
715,743
1,327,685
5
58,954
1,386,644

36,633
36,633
36,633

681,283
69,006
(102,039)
185,824
834,074
55,149
(46,053)
113,516
956,686

47,613
2,249
49,862
4,396
(7,575)
46,683

168,820
734,471
(901,567)
1,724
172,618
(35)
(172,470)
1,837

2,474,005
861,513
(294,194)
3,041,324
232,168
(53,663)
3,219,829

412,561
(192,155)
32,281
252,687
38,864
291,551

29,616
1,832
31,448
1,828
33,276

580,162
(101,569)
58,220
536,813
(45,949)
89,294
580,158

26,194
6,322
32,516
(7,575)
6,647
31,588

-

1,048,533
(293,724)
98,655
853,464
(53,524)
136,633
936,573

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ที่่�ดิิน
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

อาคารและส่่วน
ปรัับปรุุงอาคาร
และอาคารเช่่า

791,346
791,346

1,074,998
1,095,093

ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่่�องตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและ
อุุปกรณ์์
อาคารชุุด
สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
5,185
3,357

297,261
376,528

17,346
15,095

งานระหว่่าง
ก่่อสร้้าง

รวม

1,724
1,837

2,187,860
2,283,256

พัันบาท
พัันบาท

98,655
136,633

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีอาคารและอุุปกรณ์์จำนวนหนึ่่�ง ซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่�
ราคาทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวในงบการเงิินรวมมีีจำนวนประมาณ 551 ล้้านบาท และ 571 ล้้านบาท ตามลำดัับ
(งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: 551 ล้้านบาท และ 571 ล้้านบาท ตามลำดัับ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีที่่�ดิินและอาคารจำนวนหนึ่่�งซึ่่�งเลิิกใช้้งานแล้้วแต่่ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการจััดเป็็นสิินทรััพย์์รอการขาย
ราคาทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ที่่�ดิิน
อาคาร
ส่่วนปรัับปรุุงทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
อุุปกรณ์์สำนัักงาน
คอมพิิวเตอร์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและอุุปกรณ์์สำนัักงาน
รวม

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
2,480
2,480
5,437
5,437
16,168
16,168
8,049
12,859
371
806
6,557
6,557
39,062
44,307

18. ค่่าความนิิยม
ค่่าความนิิยมเกิิดจากเมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 บริิษััทได้้มาซึ่่�งอำนาจควบคุุมในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด (“บริิษััทย่่อย”)
โดยการซื้้�อหุ้้�นทุุนและสิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทย่่อยและมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มาจากการรวมธุุรกิิจน้้อยกว่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ทำให้้เกิิดค่่า
ความนิิยมจากการซื้้�อธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงิินรวมมีีค่่าความนิิยมคงเหลืือจำนวน 5 ล้้านบาท และ 5 ล้้านบาท ตามลำดัับ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
19. สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
รายการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์

รวม

ราคาทุุน
1 มกราคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
ปรัับปรุุง
31 ธัันวาคม 2564

114,952
20,086
135,038
27,562
162,600

1,787
8,219
10,006
848
(1,873)
8,981

116,739
28,305
145,044
28,410
(1,873)
171,581

ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2564

112,807
4,777
117,584
10,789
128,373

-

112,807
4,777
117,584
10,789
128,373

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

17,454
34,227

10,006
8,981

27,460
43,208

พัันบาท
พัันบาท

4,777
10,789

ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2564
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งบการเงิินรวม
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างพััฒนา

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
คอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างพััฒนา

รวม

ราคาทุุน
1 มกราคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
31 ธัันวาคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
ปรัับปรุุง
31 ธัันวาคม 2564

114,871
20,076
134,947
27,562
162,509

1,787
8,219
10,006
848
(1,873)
8,981

116,658
28,295
144,953
28,410
(1,873)
171,490

ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
31 ธัันวาคม 2564

112,726
4,777
117,503
10,784
128,287

-

112,726
4,777
117,503
10,784
128,287

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

17,444
34,222

10,006
8,981

27,450
43,203

พัันบาท
พัันบาท

4,777
10,784

ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2564

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ซึ่่�งตััดจำหน่่ายเต็็มมููลค่่าแล้้วแต่่ยัังคงใช้้งานอยู่่�โดยราคา
ทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าตััดจำหน่่ายสะสมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการมีีจำนวนรวมประมาณ 103 ล้้านบาท
และ 101 ล้้านบาท ตามลำดัับ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
20. สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
20.1 สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ประกอบด้้วยผลกระทบทางภาษีีที่่�เกิิดจากรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ส่่วนเปลี่่�ยนแปลงใน
ส่่วนเปลี่่�ยนแปลงใน
สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิิน สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้
ได้้รอการตััดบััญชีีที่่�รัับรู้้� รอการตััดบััญชีีที่่�รัับรู้้�เข้้า
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เข้้ากำำ�ไรขาดทุุน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่ 31 ธัันวาคม
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
สำรองผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� และค่่า
เผื่่�อผลขาดทุุนการด้้อยค่่า
อื่่�นๆ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เงิินลงทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ผ่่านงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ
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2564

2563

2564

2563

2564

2563

1,881,093
19,702
39,600

2,123,450
14,648
34,044

(242,357)
5,054
3,004

(298,473)
(1,929)
4,101

2,552

(11,076)

196,338
2,136,733

102,155
113,953
2,388,250

94,183
(113,953)
(254,069)

67,799
103,417
(125,085)

2,552

(11,076)

1,699,685
25,280
1,724,965
411,768

1,743,201
44,889
1,788,090
600,160

119,509
7,658
127,167
(381,236)

63,919
(30,238)
33,681
(158,766)

(163,025)
(27,267)
(190,292)
192,844

63,882
(95,971)
(32,089)
21,013

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
20.2	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและ
การกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน

186,465
-

(5,842)

381,236
567,701

158,766
152,924

รายการกระทบยอดจำนวนเงิินระหว่่างกำไรทางบััญชีีกัับค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

กำไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
อััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
จำนวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ผลกระทบทางภาษีีสุุทธิิของรายได้้
หรืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ถืือเป็็นรายได้้หรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายทางภาษีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�
ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
2564
2563
3,763,685
1,761,406
3,760,269
1,773,538
20%
20%
20%
20%
752,054
354,708
752,054
354,708
-

(5,842)

-

(5,842)

(184,353)

(195,942)

(184,353)

(195,942)

567,701

152,924

567,701

152,924
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
จำนวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกิิดจาก
กำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�โอนไปรัับ
รู้้�ในส่่วนของกำไรหรืือขาดทุุน
กำไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
(กำไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในส่่วนของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

146,607

(174,974)

16,417

111,092

27,268

95,971

2,552
192,844

(11,076)
21,013

21. สิินทรััพย์์อื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์อื่่�นประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ภาษีีเงิินได้้จ่่ายล่่วงหน้้า
เงิินมััดจำ
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
อื่่�นๆ
รวมสิินทรััพย์์อื่่�น
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งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
2564
2563
174,823
275,740
67,766
44,967
203
197,830
38,864
14,270
137,305
132,788
418,961
665,595

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม
2564
2563
174,823
275,740
67,766
44,967
203
197,830
38,864
14,270
125,881
122,025
407,537
654,832

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22. หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน ส่่วนที่่�
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา เอาประกัันภััย
ตามสััญญา ส่่วนที่่�เอา
ประกัันภััย
ต่่อ
สุุทธิิ
ประกัันภััย ประกัันภััยต่่อ
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััย
ระยะยาว
287,771,587
สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ได้้รัับรายงานแล้้ว
279,446
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้น� แต่่ยังั ไม่่ได้้รับั รายงาน
98,512
สำรองเบี้้�ยประกัันภััย
สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
1,588,010
ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
347,815
หนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
5,394,602
รวมหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
295,479,972

สุุทธิิ

-

287,771,587

282,407,305

-

282,407,305

(207,240)
-

72,206
98,512

189,309
73,242

(141,559)
-

47,750
73,242

(486,096)
(693,336)

1,101,914
347,815
5,394,602
294,786,636

1,482,840
236,895
6,938,988
291,328,579

(475,248)
(616,807)

1,007,592
236,895
6,938,988
290,711,772

ในระหว่่างปีี 2564 และ 2563 ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้เข้้าทำสััญญาประกัันภััยต่่อเพื่่�อเป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงจากการรัับ
ประกัันภััย ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยง โดยการพิิจารณาภาระความเสีียหายสุุทธิิจากการรัับประกัันภััย โดยได้้เปิิด
เผยภาระหนี้้�สิินตามสััญญาประกัันทั้้�งในส่่วนของความเสีียหายรวมและความเสีียหายสุุทธิิ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงประมาณการตั้้�งสำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มเติิมสำหรัับความ
เสี่่�ยงจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำนวณสำรองประกัันภััยแตกต่่างไปจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง (PAD) จากเดิิมร้้อยละ 4 เป็็นร้้อยละ
5 ของเงิินสำรองตามวิิธีีเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� เพื่่�อรองรัับการบริิหารความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย โดยบริิษััทได้้บัันทึึก
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการ PAD ดัังกล่่าว สำหรัับสำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 ซึ่่ง� เคยบัันทึึกไว้้ที่่ร้� อ้ ยละ 4 เป็็นร้้อยละ 5 เพิ่่�มขึ้้น� จำนวน 2,668 ล้้านบาท ในงบกำไรขาดทุุนและกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22.1	สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
สำรองเพิ่่�มขึ้้�นจากกรมธรรม์์ประกัันภััยใหม่่และกรมธรรม์์
ประกัันภััยที่่�ยัังมีีผลบัังคัับ
สำรองลดลงจากการจ่่ายผลประโยชน์์กรมธรรม์์ประกัันภััย
ขาดอายุุ การยกเลิิกกรมธรรม์์ประกัันภััย ฯลฯ
ยอดคงเหลืือปลายปีี

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
2563
282,407,305 277,488,536

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
2563
282,407,305 277,488,525

30,004,656

32,614,960

30,004,656

32,614,971

(24,640,374)
287,771,587

(27,696,191)
282,407,305

(24,640,374)
287,771,587

(27,696,191)
282,407,305

22.2	สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สำรองค่่าสิินไหมทดแทน ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีีปััจจุุบััน
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
262,551
234,462
2,477,891
2,179,313
(2,362,484)
(2,151,224)
377,958
262,551

22.3	สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสำหรัับปีี
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้ในปีีปััจจุุบััน
ยอดคงเหลืือปลายปีี
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
1,482,840
1,451,634
4,213,165
4,086,611
(4,107,995)
(4,055,405)
1,588,010
1,482,840

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22.4	ตารางค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ
22.4.1 	ตารางค่่าสิินไหมทดแทนก่่อนการประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

ปีีอุุบััติิเหตุุ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2560
2561
2562
2563

ก่่อนปีี 2559

2559

1,662,384
1,737,766

1,786,229
1,853,351

1,787,570
1,870,902

2,072,358
2,138,994

2,118,688
2,189,974

2,015,945
2,116,192

2,220,699
-

-

- สองปีีถััดไป
1,738,526
- สามปีีถััดไป
1,738,526
- สี่่�ปีีถััดไป
1,738,526
- ห้้าปีีถััดไป
1,738,526
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทนสััมบููรณ์์
1,738,526
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม (1,735,835)
รวมสำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
2,691

1,857,916
1,857,916
1,857,916
1,857,916

1,872,483
1,872,483
1,872,483
-

2,140,221
2,140,221
-

2,193,864
-

-

-

-

1,857,916
(1,857,196)

1,872,483
(1,872,437)

2,140,221
(2,140,032)

2,193,864
(2,192,353)

2,118,003
(2,114,881)

2,317,400
(1,947,721)

14,238,413
(13,860,455)

720

46

189

1,511

3,122

369,679

377,958

ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป

2564

รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)

ปีีอุุบััติิเหตุุ
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีีถััดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทนสััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวมสำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2559
2560
2561
2562

ก่่อนปีี 2558

2558

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,384
1,737,766
1,738,525
1,738,525
1,738,525
1,738,527

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
1,857,916
-

1,787,495
1,870,827
1,872,409
1,872,409
-

2,071,149
2,124,857
2,126,051
-

2,131,302
2,204,536
-

1,989,968
-

-

1,662,355
(1,659,382)

1,738,527
(1,738,026)

1,857,916
(1,856,350)

1,872,409
(1,872,363)

2,126,051
(2,125,862)

2,205,775
(2,194,382)

2,058,346
(1,812,463)

13,521,379
(13,258,828)

2,973

501

1,566

46

189

11,393

245,883

262,551

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

2563

รวม

249

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22.4.2 	ตารางค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

ปีีอุุบััติิเหตุุ

ก่่อนปีี 2559

ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
1,662,384
- หนึ่่�งปีีถััดไป
1,737,766
- สองปีีถััดไป
1,738,526
- สามปีีถััดไป
1,738,526
- สี่่�ปีีถััดไป
1,738,526
- ห้้าปีีถััดไป
1,738,526
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทนสััมบููรณ์์
1,738,526
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม (1,735,935)
รวมสำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
2,591

2559

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2560
2561
2562
2563

2564

รวม

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
1,857,916
1,857,916

1,787,570
1,870,902
1,872,483
1,872,483
1,872,483
-

2,072,358
2,138,994
2,140,221
2,140,221
-

2,118,688
2,189,974
2,193,864
-

2,015,945
2,116,192
-

2,220,699
-

-

1,857,916
(1,857,196)

1,872,483
(1,872,437)

2,140,221
(2,141,934)

2,193,864
(2,195,481)

2,118,003
(2,133,870)

2,317,400
(2,130,842)

14,238,413
(14,067,695)

720

46

(1,713)

(1,617)

(15,867)

186,558

170,718

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)

ปีีอุุบััติิเหตุุ
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีีถััดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหม
ทดแทนสััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวมสำรองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2559
2560
2561
2562

ก่่อนปีี 2558

2558

2563

รวม

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,384
1,737,766
1,738,526
1,738,526
1,738,526
-

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
-

1,787,495
1,870,827
1,872,409
-

2,071,149
2,124,857
-

2,131,302
-

1,989,968
-

-

1,662,355
(1,659,482)

1,738,526
(1,738,332)

1,857,916
(1,856,991)

1,872,409
(1,873,200)

2,126,051
(2,128,529)

2,205,775
(2,197,586)

2,058,346
(1,946,266)

13,521,378
(13,400,386)

2,873

194

925

(791)

(2,478)

8,189

112,080

120,992

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22.5	ข้้อสมมติิที่่�สำคััญ
22.5.1 	ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่าสำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีการวััดมููลค่่าหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยระยะยาวด้้วยวิิธีีสำรองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� (Net
Level Premium Reserve : NPV) ซึ่่�งใช้้วิิธีีการประมาณการกระแสเงิินสดจากเบี้้�ยประกัันภััยและผลประโยชน์์จ่่าย ภายใต้้วิิธีี
NPV บริิษััทประมาณการเบี้้�ยประกัันภััยที่่�จะได้้รัับด้้วยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย และใช้้ข้้อสมมติิในการวััดมููลค่่าโดย
คำนึึงถึึงอััตราคิิดลด อััตราการเสีียชีีวิิต และอััตราการทุุพพลภาพ โดยมีีการบวกส่่วนเพิ่่�ม (Margin) สำหรัับเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการ
บริิหารจััดการกรมธรรม์์ วิิธีีการนี้้�จะไม่่มีีการใช้้ข้้อสมมติิในเรื่่�องอััตราคงอยู่่�ของกรมธรรม์์ (Persistency rate)
ข้้อสมมติิที่่�สำคััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
(1)	อััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย และอััตราการอยู่่�รอด
อ้้างอิิงตารางมรณะไทยประเภทสามััญและประเภทอุุตสาหกรรม และตารางบำนาญไทย ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศ คปภ.
(2)	อััตราคิิดลด
อััตราคิิดลดในการคำนวณสำรอง ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยไม่่สููงกว่่าอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้ใน การกำหนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยและไม่่
สููงกว่่าร้้อยละ 6 ต่่อปีี
22.5.2 	ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่าของสำรองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสำหรัับสััญญาระยะสั้้�นโดยได้้คำนึึงค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่
ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน โดยข้้อสมมติิในการคำนวณจะใช้้จากข้้อมููลล่่าสุุดที่่�บริิษััททราบ ณ วัันที่่�รายงาน ซึ่่�งประมาณการจากข้้อมููล
ที่่�เก็็บจาก ในอดีีตและการใช้้ดุุลยพิินิิจนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
22.6 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่ายประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

เงิินค่่ามรณกรรม
เงิินครบกำหนด
เงิินจ่่ายตามเงื่่�อนไข
เงิินค่่าเวนคืืนกรมธรรม์์ประกัันภััย
รวมผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
93,174
66,820
217,164
139,688
36,341
29,105
1,136
1,282
347,815
236,895
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
22.7 หนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 หนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่ายประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
5,119,918
6,613,326
157,840
240,624
80,740
85,038
36,104
5,394,602
6,938,988

เงิินฝากเนื่่�องจากกรมธรรม์์ประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันรัับล่่วงหน้้า
เจ้้าหนี้้�กรณีียกเว้้นค่่าเบี้้�ยประกัันภััย
มููลค่่าตามบััญชีีของกรมธรรม์์ประกัันภััยแบบควบการลงทุุน
รวมหนี้้�สิินอื่่�นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย

23. เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีียอดค้้างเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อจำแนกตามประเภทหนี้้�สิิน ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
1,185,267
798,906
1,185,267
798,906

เงิินค้้างจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
รวมเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ

24. ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม
2564
2563
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานสำรอง
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว (ดููหมายเหตุุข้้อ 24.1)
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่�น
(ดููหมายเหตุุข้้อ 24.2)
รวมผลประโยชน์์พนัักงานค้้างจ่่าย
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2564
2563

171,422

145,012

170,673

144,530

27,396
198,818

25,737
170,749

27,330
198,003

25,690
170,220

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
24.1	ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานหลัังออกจากงาน
ความเคลื่่�อนไหวของภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานหลัังออกจากงานสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดคงเหลืือต้้นปีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
145,012
185,863
26,410
(40,851)
171,422
145,012

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
144,530
183,925
26,143
(39,395)
170,673
144,530

ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานและนโยบายการจ้้างงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท พนัักงาน ทุุกคนมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินชดเชยตามข้้อ
กำหนดในกฎหมายแรงงาน เมื่่�อพนัักงานครบเกษีียณอายุุ 60 ปีี
24.2	ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่น� สำหรัับการทำงานกัับกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั เป็็นเวลานาน ความเคลื่่�อนไหวของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่�นสำหรัับการทำงานกัับกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั เป็็นเวลานานสำหรัับปีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม แสดงได้้ดังั นี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดคงเหลืือต้้นปีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
25,737
27,997
1,659
(2,260)
27,396
25,737

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
25,690
27,952
1,640
(2,262)
27,330
25,690
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
จำนวนเงิินสำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่�งเป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่�อออกจากงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�น สำหรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงานต้้นปีี
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน :
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
(กำไร) ขาดทุุนจากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุง
จากประสบการณ์์
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
(กำไร) ขาดทุุนจากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุง
จากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงานปลายปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563

170,749

213,860

170,220

211,877

28,664
3,108

31,010
4,555

28,565
3,098

31,943
4,513

1,502

(2,833)

1,496

(2,824)

(1,087)

(143)

(1,083)

(148)

(252)

(612)

(252)

(604)

17,267

(35,027)

17,200

(34,924)

(4,629)

(13,144)

(4,611)

(13,107)

299
(16,803)

(6,606)
(20,311)

173
(16,803)

(7,350)
(19,156)

198,818

170,749

198,003

170,220

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคาดว่่าจะจ่่ายชำระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้า
เป็็นจำนวน 10 ล้้านบาท และ จำนวน 5 ล้้านบาท ตามลำดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้้ำหนัักในการจ่่ายชำระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั และ
บริิษััทประมาณ 20 ปีี และ 21 ปีี ตามลำดัับ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ข้้อสมมติิที่่�สำคััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�

งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
(ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี)
อััตราคิิดลดสำหรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
2.13
1.82
2.13
1.82
อััตราคิิดลดสำหรัับโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�น
2.13
1.82
2.13
1.82
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทองรููปพรรณ
3.00
3.00
3.00
3.00
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
5.00
5.00
5.00
5.00
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน
(ขึ้้�นอยู่่�กัับช่่วงอายุุของพนัักงาน)
6.30, 9.10
7.30, 9.70
6.30, 9.10
7.30, 9.70
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้้ำหนััก 1 บาท (บาท)
22,050
22,050
22,050
22,050
อััตรามรณะอ้้างอิิงจากตารางมรณะไทยพื้้�นฐานประเภทสามััญปีี 2560 ที่่�ยัังไม่่ได้้บวกส่่วนที่่�เผื่่�อไว้้
ผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงข้้อสมมติิที่่ส� ำคััญต่่อมููลค่า่ ปััจจุุบันั ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาว ของพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
อััตราคิิดลด
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทอง
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทอง
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการลาออกของพนัักงาน
อััตราการลาออกของพนัักงาน
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้้ำหนััก 1 บาท
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้้ำหนััก 1 บาท

ข้้อสมมติิเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(ร้้อยละต่่อปีี)
0.25%
(0.25%)
1.00%
(1.00%)
0.25%
(0.25%)
10.00%
(10.00%)
10.00%
(10.00%)

งบการเงิินรวม
จำำ�นวนผลประโยชน์์
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)
(4,522)
4,688
1,825
(1,668)
4,094
(3,966)
(12,224)
13,337
2,740
(2,740)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
จำำ�นวนผลประโยชน์์
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)
(4,506)
4,671
1,818
(1,662)
4,078
(3,951)
(12,179)
13,288
2,733
(2,733)

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นอาจไม่่ได้้แสดงถึึงการเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงในประมาณการหนี้้สิ� นิ ไม่่หมุุนเวีียนสำหรัับผลประโยชน์์
พนัักงาน เนื่่�องจากเป็็นการยากที่่�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิต่่าง ๆ จะเกิิดขึ้้�นแยกต่่างหากจากข้้อสมมติิอื่่�นซึ่่�งอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
25. หนี้้�สิินอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 หนี้้�สิินอื่่�นประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ค่่าบำเหน็็จค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ได้้รัับเงิินแล้้ว
แต่่กรมธรรม์์ยัังไม่่อนุุมััติิ
เงิินรัับรอการโอนบััญชีี
ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะค้้างจ่่าย
เงิินค้้างจ่่ายจากการซื้้�อหลัักทรััพย์์
ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่ายค้้างจ่่าย
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะสั้้�นค้้างจ่่าย
อื่่�นๆ
รวมหนี้้�สิินอื่่�น

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม
2564
2563
519,494
528,616
324,797
209,500
74,913
101,469
153,739
34,582
111,614
87,641
1,408,249

33,098
92,936
150,737
110,886
53,846
126,055
1,305,674

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม
31 ธัันวาคม
2564
2563
518,634
527,864
324,498
209,414
74,913
101,469
153,739
34,545
111,353
83,710
1,402,861

33,098
92,936
150,737
110,886
53,809
122,699
1,301,443

26. ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 บริิษััทต้้องจััดสรรกำไรสุุทธิิประจำปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็น
ทุุนสำรองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำไรสุุทธิิประจำปีีหัักด้้วย ยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำรองนี้้�จะมีีจำนวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อย
ละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำรองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ในปััจจุุบัันบริิษััทได้้จััดสรรสำรอง ตามกฎหมายไว้้
ครบถ้้วนแล้้ว

27. ส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั นำเสนอข้้อมููลส่ว่ นงานดำเนิินงานในรููปแบบเช่่นเดีียวกัับการรายงานข้้อมููล ตามประเภทการรัับประกัันภััยที่่ต้� อ้ งรายงาน
แก่่คณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (“คปภ.”) เนื่่�องจากฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ดำเนิินธุุรกิิจหลััก
ในส่่วนงานดำเนิินงานที่่�รายงานเพีียงส่่วนงานเดีียวคืือธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และดำเนิินธุุรกิิจในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียว คืือ ประเทศไทย โดยส่่วนงาน
ในประเทศกััมพููชา มีีจำนวนที่่�ไม่่มีีสาระสำคััญ ทั้้�งนี้้� รายการที่่�นำเสนอใน ส่่วนงานดำเนิินงานนี้้ส� อดคล้้องกัับรายงานภายในของกลุ่่�มบริิษัทั และ
บริิษััทที่่�ผู้้�มีีอำนาจตััดสิินใจสููงสุุด ด้้านการดำเนิินงานได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กัับ
ส่่วนงานและประเมิินผลการดำเนิินงานของส่่วนงาน ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีอำนาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท คืือ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ข้้อมููลส่่วนงานดำเนิินงานตามที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้นสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ประกัันชีีวิิต ประกัันชีีวิิต
ประเภท
ประเภท
ประกัันชีีวิิต
ผลิิตภััณฑ์์
บำำ�นาญ
ประเภทดั้้�งเดิิม ดั้้�งเดิิม
ประกััน
- แบบไม่่มีี - แบบมีีส่่วน - แบบไม่่มีี ประกัันชีีวิิต
ควบการ อุุบััติิเหตุุ ส่่วน
ส่่วนร่่วม
ร่่วมใน
ส่่วนร่่วม
บุุคคล
ลงทุุน
ในเงิินปัันผล เงิินปัันผล ในเงิินปัันผล
รายได้้จากการรัับประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอา
ประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
บวก (หััก) สำรองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่
ถืือเป็็นรายได้้
		
(เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลงจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิ
จากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รวมรายได้้จากการรัับประกัันภััย

อื่่�น ๆ

รวม

30,252,796

4,820,388

599,286

329

44,309

-

35,717,108

(1,630,434)
28,622,362

4,820,388

599,286

329

44,309

-

(1,630,434)
34,086,674

-

-

355

-

(94,322)

4,820,388
4,820,388

599,286
599,286

329
15,388
15,717

44,664
44,664

-

33,992,352
671,283
34,663,635

611,531

4,059,955

101

-

-

5,364,283

25,085
246,710
60,948
944,274

99,912
27,142
7,577
4,194,586

12,961
2,574
15,636

9,020
1,447
565
11,032

9,184
91
9,275

33,652,685
2,717,502
551,366
42,285,836

(94,677)
28,527,685
655,895
29,183,580

ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกััน
ภััยระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
692,696
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
และค่่าสิินไหมทดแทน - สุุทธิิจาก
การประกัันภััยต่่อ
33,518,668
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
2,420,058
479,611
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
37,111,033
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์
ประกัั
นชีีวิิต
ประกัันชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์
ประเภท
ประกัันชีีวิิต
ประเภท
ประเภทดั้้�งเดิิม บำำ�นาญ
ดั้้�งเดิิม
ประกััน
- แบบไม่่มีี - แบบมีีส่่วน - แบบไม่่มีี
อุุ
บััติิเหตุุ
ส่่
วนร่
ว
่
ม
ร่่วม
ส่่วนร่่วม
อื่่�น ๆ
ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล ส่่วนบุุคคล
รายได้้จากการรัับประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
บวก (หััก) สำรองเบี้้ย� ประกัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื เป็็นรายได้้
(เพิ่่�มขึ้้�น)ลดลงจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิ
จากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
รวมรายได้้จากการรัับประกัันภััย
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
และค่่าสิินไหมทดแทน - สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
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31,483,608
(1,318,974)
30,164,634

2,558,081
2,558,081

(29,678)

รวม

658,006
658,006

44,767
44,767

-

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488

-

334

-

(29,344)

30,134,956
431,928
30,566,884

2,558,081
2,558,081

658,006
658,006

45,101
45,101

-

33,396,144
431,928
33,828,072

2,066,628

659,498

2,192,654

-

-

4,918,780

35,350,881
2,543,107
516,217
40,476,833

4,271
181,326
32,465
877,560

96,741
30,742
8,352
2,328,489

9,473
988
563
11,024

8,914
8,914

35,461,366
2,765,077
557,597
43,702,820

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
28. ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
ค่่าภาษีีอากร
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
918,879
845,280
187,006
179,131
2,987
2,777
538,497
506,641
1,647,369
1,533,829

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
914,932
841,350
186,686
178,711
2,986
2,777
538,601
506,818
1,643,205
1,529,656

29. ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
รวมอยู่่�ในผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ
ค่่าสิินไหมทดแทน
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
รวม
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
รวม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563

35,962
20,626
918,879
975,467

36,509
23,647
845,280
905,436

35,962
20,626
914,932
971,520

36,509
23,647
814,350
874,506

187,006
187,006

179,131
179,131

186,686
186,686

178,711
178,711
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
30. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่่�ม
บริิษัทั และพนัักงานจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 5 ถึึง 15 ของเงิินเดืือนซึ่่ง� ขึ้้น� อยู่่�กัับอายุุงานของพนัักงาน กองทุุนสำรอง
เลี้้�ยงชีีพนี้้�ถููกบริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุนที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังและจะจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อพนัักงานนั้้�นออกจากงานตาม
ระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนของกลุ่่�มบริิษััท ในระหว่่างปีี 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพเป็็น
จำนวนเงิิน 39 ล้้านบาท และ 39 ล้้านบาท ตามลำดัับ

31. ผลกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ผลกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
กำไร (ขาดทุุน) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่าน
กำไรขาดทุุน
ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
กำไร (ขาดทุุน) จากการตีีราคามููลค่่ายุุติิธรรมสััญญาซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศล่่วงหน้้า
รวมกำไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
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1,370
(522,611)
861,953

(3,995)
(164,299)
449,148

38,297
379,009

(151,191)
129,663

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
32. ผลกระทบทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละองค์์ประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลกระทบทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละองค์์ประกอบของกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
รายได้้
(ค่่าใช้้จ่่าย)
ภาษีี

จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี

2563
รายได้้
(ค่่าใช้้จ่่าย)
ภาษีี

จำำ�นวน
สุุทธิิจาก
ภาษีี

จำำ�นวน
สุุทธิิจาก
ภาษีี

(897,560)

146,607

(750,953)

1,008,033

(174,974)

833,059

(82,084)

16,417

(65,667)

(555,462)

111,092

(444,370)

(136,342)

27,268

(109,074)

(479,852)

95,971

(383,881)

(12,937)
(1,128,923)

2,552
192,844

(10,385)
(936,079)

54,777
27,496

(11,076)
21,013

43,701
48,509

จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การโอนกลัับกำไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการ
	ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
	สำหรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(897,560)
การโอนกลัับกำไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ยุุติธิ รรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
(82,084)
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์สำหรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
(136,342)
ผลกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
สำหรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน (12,762)
(1,128,748)
รวม
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

2564
รายได้้
(ค่่าใช้้จ่่าย)
ภาษีี

2563
รายได้้
(ค่่าใช้้จ่่าย)
จำำ�นวน
ภาษีี
สุุทธิิจากภาษีี

จำำ�นวน
สุุทธิิจาก
ภาษีี

จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี

146,607

(750,953)

1,008,033

(174,974)

833,059

16,417

(65,667)

(555,462)

111,092

(444,370)

27,268

(109,074)

(479,852)

95,971

(383,881)

2,552
192,844

(10,210)
(935,904)

55,381
28,100

(11,076)
21,013

44,305
49,113
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
33. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแต่่ละรายการ กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั คำนึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์มากกว่่า
รููปแบบทางกฎหมาย
	ลัักษณะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษััทกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

รายชื่่�อกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำกััด (มหาชน)
บริิษััท สรชััยวิิวััฒน์์ จำกััด
บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ จำกััด (มหาชน)
บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
บริิษััท ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ จำกััด (มหาชน)
บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำกััด (มหาชน)
บริิษััท อาเซีียคลัังสิินค้้า จำกััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหวง จำกััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำกััด (มหาชน)
บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด
บริิษััท ไอ-ไดเร็็คท์์ ไลฟ์์ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำกััด
บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ จำกััด (มหาชน)
บริิษััท บางปะอิิน กอล์์ฟ จำกััด
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public
Limited Company (1)
บริิษััท เอก-ชััย ดีีสทริิบิิวชั่่�น ซิิสเทม จำกััด(2)
บริิษััท น้้ำตาลราชบุุรีี จำกััด(3)
บริิษััท นารายณ์์ร่่วมพิิพััฒน์์ จำกััด(4)

ประเภทกิิจการ
ธนาคาร
ประกัันภััย
พััฒนาสัังหาริิมทรััพย์์
ประกัันชีีวิิต
การแพทย์์
ธุุรกิิจบริิการ
อุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์
ให้้เช่่าทรััพย์์สิิน
จััดการกองทุุน
หลัักทรััพย์์
นายหน้้าประกัันวิินาศภััย
นายหน้้าประกัันชิิวิิต
อุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจบริิการ
ประกัันชีีวิิต

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััท
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
การถืือหุ้้�นและมีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นบริิษััทย่่อยของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
เป็็นบริิษััทย่่อย
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นบริิษััทย่่อย

พาณิิชย์์
อุุตสาหกรรม
พััฒนาสัังหาริิมทรััพย์์

มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบุุคคลที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
ของบริิษััท

(1)

ถืือเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้จำหน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia)
Public Limited Company ตั้้�งแต่่วัันดัังกล่่าวแล้้ว

(2)

ถืือเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 เนื่่�องจากมีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน

(3)

ถืือเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2563 เนื่่�องจากมีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน

(4)

ถืือเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563 เนื่่�องจากมีีถืือหุ้้�นโดยบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท

ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำคััญกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดััง
กล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทและกิิจการเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจโดย
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

262

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินฝากธนาคาร ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
และหุ้้�นกู้้�
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำนอง
เป็็นประกััน
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

7,520
274,994
11,585

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

77,599

กำไร (ขาดทุุน) จากสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและ
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ

(649,646)
852,183

ค่่าสิินไหมรัับคืืนจากการประกัันต่่อ
ค่่าสิินไหมจ่่ายและค่่าตรวจสุุขภาพ
ค่่าธรรมเนีียมธนาคาร

13,433
923,557
347,806
358,077

488,384
36,636
199,223

ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่าย
ค่่าเช่่าอาคารและค่่าบริิการ

4,107
5,715

ค่่าบริิการอื่่�น ๆ

5,720

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

นโยบายการกำำ�หนดราคา

10,347 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
517,993 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
161,738 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
403,874
คิิดให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป
อััตราเดีียวกัับอััตราที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคิิดให้้กัับ
8,089
ผู้้�กู้้�ยืืมทั่่�วไปที่่�มีีทรััพย์์สิินจำนอง
424,562 ตามที่่�ประกาศจ่่าย
11,160 อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการต่่อตารางเมตรต่่อเดืือน
65,071 เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลััก
ทรััพย์์
1,767 เป็็นไปตามเงื่่�อนไขสััญญา
970,916 อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ
ต่่อเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
331,607 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
23,847 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
184,582 อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
คิิดให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป
3,138 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
57,320 สำหรัับอาคารสำนัักงานใหญ่่ค่่าเช่่าตารางเมตรละ
ประมาณ 90 บาท ต่่อเดืือน ค่่าบริิการตารางเมตร
ละประมาณ 29 บาทต่่อเดืือน ตามสััญญาเช่่าระยะ
ยาว และค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ
44 บาท และ 138 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการ
ตารางเมตรละประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่่อเดืือน
สำหรัับอาคารเช่่าของสาขาค่่าเช่่าตารางเมตรละ
ประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท และ
315 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการตารางเมตรละ
ประมาณ 342 บาท และ 200 บาท ต่่อเดืือน
6,391 เป็็นตามเงื่่�อนไขสััญญาและเป็็นราคาที่่�คิิดกัับสมาชิิก
ในอััตราโดยทั่่�วไป
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทย่่อย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินฝากธนาคาร ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
และหุ้้�นกู้้�
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิิน จำนอง
เป็็นประกััน
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กำไร (ขาดทุุน) จากสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและ
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ค่่าจ้้างและค่่าบำเหน็็จ
ค่่าสิินไหมรัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าสิินไหมจ่่ายและค่่าตรวจสุุขภาพ
ค่่าธรรมเนีียมธนาคาร
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่าย
ค่่าเช่่าอาคารและค่่าบริิการ

ค่่าบริิการอื่่�น ๆ
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86
423

13,433
923,557
347,806
358,068
7,520
274,994
77,599
(649,646)
852,183
488,384
36,636
199,125
4,100
5,715

-

นโยบายการกำำ�หนดราคา

180 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
496 อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ต่่อตารางเมตรต่่อเดืือน
10,347 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
517,993 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
161,738 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันคิิด
403,866
ให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป
อััตราเดีียวกัับอััตราที่่�บริิษััทคิิดให้้กัับผู้้�กู้้�ยืืมทั่่�วไปที่่�มีี
8,089
ทรััพย์์สิินจำนอง
424,562 ตามที่่�ประกาศจ่่าย
65,071 เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
1,767 เป็็นไปตามเงื่่�อนไขสััญญา
970,916 อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดเป็็นอััตราร้้อยละต่่อเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับ
331,607 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
23,847 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
184,507 อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
	คิิดให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป
3,131 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
57,320 สำหรัับอาคารสำนัักงานใหญ่่ค่่าเช่่าตารางเมตรละ
ประมาณ 90 บาทต่่อเดืือน ค่่าบริิการตารางเมตรละ
ประมาณ 29 บาทต่่อเดืือน ตามสััญญาเช่่าระยะยาว
และค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท และ
138 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการ ตารางเมตรละ
ประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่่อเดืือน
สำหรัับอาคารเช่่าของสาขาค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ
100 บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่่อเดืือน
และค่่าบริิการตารางเมตรละประมาณ 342 บาทและ
200 บาท ต่่อเดืือน
320 เป็็นตามเงื่่�อนไขสััญญาและเป็็นราคาที่่�คิิดกัับสมาชิิกใน
อััตราโดยทั่่�วไป
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากช่่องทางการจััดจำหน่่าย Bancassurance มีีจำนวนโดยประมาณร้้อย
ละ 56.49 และร้้อยละ 54.88 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ ตามลำดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงค้้างระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2564
2563
บริิษััทย่่อย
หนี้้�สิินอื่่�น
เงิินมััดจำ
รวมหนี้้�สิินอื่่�น
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
(รวมอยู่่�ในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด)
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืม
รวมสิินทรััพย์์ลงทุุน
ลููกหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ
สิินทรััพย์์อื่่�น
เจ้้าหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
เจ้้าหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ
หนี้้�สิินอื่่�น

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2564
2563

-

-

66
66

66
66

1,540,657

3,585,042

1,525,949

3,574,885

12,799,660
134,705
12,934,365

16,717,195
151,185
16,868,380

12,799,660
134,705
12,934,365

16,717,195
151,185
16,868,380

420,864

209,920

420,864

209,920

7,758,534
5,238
341,495
7,871

6,642,438
15,023
150,843
5,542

7,758,534
341,495
7,871

6,642,438
9,909
150,843
5,542

7,918,973
164,117

6,546,170
176,534

7,918,973
160,471

6,546,170
173,169
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารสำคััญ
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
สำคััญ ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวมค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารสำคััญ

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
2563
66,133
87,684
2,224
2,952
68,357
90,636

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
2563
66,133
87,684
2,164
2,952
68,297
90,636

34. หลัักทรััพย์์ประกัันวางไว้้กัับนายทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้วางหลัักทรััพย์์ประกัันไว้้กัับนายทะเบีียน ตามพระราชบััญญััติิประกัันชีีวิิตดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน/
ราคาทุุน/
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย มููลค่่ายุุติิธรรม ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่ายุุติิธรรม
22,891
25,969
22,973
30,090

35. ทรััพย์์สิินที่่�จััดสรรไว้้เป็็นเงิินสำำ�รองวางไว้้กัับนายทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้วางหลัักทรััพย์์ไว้้เป็็นเงิินสำรองประกัันภััยกัับนายทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิ
ประกัันชีีวิิตดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

พัันธบััตรรััฐบาล
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ
รวม
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งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน/
ราคาทุุน/
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่ายุุติิธรรม
63,024,086
72,255,995
58,286,270
76,622,708
3,198,750
3,473,504
3,199,448
3,622,938
66,222,836
75,729,499
61,485,718
80,245,646

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
36. เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิต
เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)

ยอดเงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสะสมต้้นปีี
เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตระหว่่างปีี
ยอดเงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสะสมสิ้้�นปีี

งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
455,157
420,412
35,760
34,745
490,917
455,157

37. กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น
กำไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงการคำนวณได้้ดัังนี้้�

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
รวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
กำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ (พัันบาท)
3,195,950 1,608,448
(180) 3,195,950 1,608,268
1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566
จำนวนหุ้้�นสามััญ (พัันหุ้้�น)
1.872
0.942
(0.001)
1.872
0.941
กำไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

กำไรสุุทธิิ (พัันบาท)
จำนวนหุ้้�นสามััญ (พัันหุ้้�น)
กำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
3,192,568
1,620,614
1,707,566
1,707,566
1.870
0.949
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
38. เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินปัันผลจ่่ายที่่�ประกาศจ่่ายในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย

อนุุมััติิโดย
เงิินปัันผลประจำปีีสำหรัับปีี 2563

มติิที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 28
เมษายน 2564และอนุุมััติิโดย คปภ.
เมื่่�อวัันที่่� 26 เมษายน 2564

รวมเงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างงวด 2564
เงิินปัันผลประจำปีีสำหรัับปีี 2562
รวมเงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างงวด 2563

มติิที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 10
กรกฎาคม 2563และอนุุมััติิโดย คปภ.
เมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2563

จำำ�นวนเงิินปัันผล จำำ�นวนเงิินปัันผลต่่อ
รวม
หุ้้�น
(ล้้านบาท)
(บาท)
392
392

0.23
0.23

547
547

0.32
0.32

39. ภาระผููกพััน
39.1 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทได้้ทำสััญญาก่่อสร้้างอาคารกัับบริิษััทภายในประเทศ เป็็นจำนวนเงิิน 643.97 ล้้านบาท และ
979.70 ล้้านบาท ตามลำดัับ และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท มีีภาระผููกพัันคงเหลืือที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเป็็นจำนวน 31.44 ล้้านบาท และ
175.12 ล้้านบาท ตามลำดัับ
39.2 กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ได้้เข้้าทำสััญญาเช่่าดำเนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคาร รถยนต์์และอุุปกรณ์์ อายุุของสััญญามีีระยะเวลา
ประมาณ 1 ถึึง 5 ปีี สำหรัับการเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคาร และประมาณ 1 ถึึง 5 ปีี สำหรัับการเช่่ารถยนต์์และอุุปกรณ์์ สััญญาดัังกล่่าวเป็็นสััญญา
ที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีจำนวนเงิินขั้้�นต่่ำที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญาเช่่าดำเนิินงานที่่�
บอกเลิิกไม่่ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)

สััญญาเช่่าดำเนิินงาน - อื่่�นๆ
สััญญาบริิการ
รวม

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
1 - 5 ปีี
รวม
17.19
15.96
33.15
1.60
1.60
18.79
15.96
34.75
(หน่่วย : ล้้านบาท)

สััญญาเช่่าดำเนิินงาน - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สััญญาเช่่าดำเนิินงาน - อื่่�นๆ
สััญญาบริิการ
รวม

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
1 - 5 ปีี
รวม
3.07
1.83
4.90
17.82
17.05
34.87
7.79
5.85
13.64
28.68
24.73
53.41

กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�ค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�นจากสััญญาเช่่าดำเนิินงานสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม2564 และ 2563 จำนวน 24.08
ล้้านบาท และจำนวน 38.95 ล้้านบาท ตามลำดัับ
39.3 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีหนัังสืือค้้ำประกัันที่่�ออกโดยธนาคารจำนวน 2.7 ล้้านบาท และ 1.6 ล้้านบาท ตามลำดัับ

40. คดีีฟ้้องร้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีคดีีถููกฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหายและคดีีความยัังไม่่สิ้้�นสุุดจำนวนรวมประมาณ 6
ล้้านบาท และ 5 ล้้านบาท ตามลำดัับ จากการเป็็นผู้้�รัับประกัันภััย กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษััทไม่่ได้้ตั้้ง� สำรองเผื่่�อความเสีียหายจากคดีีความดัังกล่่าว
เนื่่�องจากยัังคงมีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับผลของการพิิจารณาคดีี

41. การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ใช้้วิธีีิ ราคาตลาดเป็็นเทคนิิคในการวััดมูลค่
ู า่ ยุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์ ซึ่่ง� มาตรฐาน การรายงานทางการเงิินกำหนดให้้ต้อ้ งวััด
มููลค่า่ ด้้วยมููลค่า่ ยุุติธิ รรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษัทั และ
บริิษััทย่่อยจะใช้้วิิธีีราคาทุุนหรืือวิิธีีรายได้้เป็็นเทคนิิคในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวแทน
ลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ในการนำเทคนิิคการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมข้้างต้้นมาใช้้ กิิจการต้้องใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ (observable inputs) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ที่่�จะ
วััดมููลค่่ายุุติิธรรมให้้มากที่่�สุุด
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 13 เรื่่�อง มููลค่่ายุุติิธรรม กำหนดลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมออกเป็็น 3 ระดัับ ตามประเภทของข้้อมููล
ที่่�นำมาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์อย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ (unobservable inputs) เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคต ที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีสิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และสิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
แยกแสดงตามลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
ระดัับ 1
ระดัับ 2
ระดัับ 3
รวม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
ตราสารทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
ตราสารหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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-

171,923
18,454

-

171,923
18,454

39,104

-

-

39,104

33,590,504
5,047,988

72,469,991

1,089,951
2,569,155

34,680,455
80,087,134

-

217,149,483
-

3,148,106
35,987

220,297,589
35,987

-

-

11,277,872
2,468,244

11,277,872
2,468,244

-

740,754
105,943

-

740,754
105,943

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
ระดัับ 1
ระดัับ 2
ระดัับ 3
รวม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
ตราสารทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�

-

1,224,550
72,270
7,463

-

1,224,550
72,270
7,463

14,040

-

-

14,040

32,963,937
3,437,911

76,793,296

1,089,260
2,951,247

34,053,197
83,182,454

สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
ตราสารหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน

-

222,284,646
-

3,662,733
36,506

225,947,379
36,506

-

-

11,299,308
1,781,135

11,299,308
1,781,135

หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

-

2,033
73,940

-

2,033
73,940

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำหรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2
ก)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่รวมหน่่วยลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุน
ตััดจำหน่่าย คำนวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนที่่�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทยหรืือตลาดอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น คำนวณโดยใช้้มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ที่่�ประกาศโดย
ผู้้�จััดการกองทุุน
ค)	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ ประมาณโดยการใช้้มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ได้้จากธนาคารคู่่�ค้้า
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำหรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3
(ก)	มููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วัดมู
ั ลค่
ู า่ ผ่่านงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� คำนวณโดยวิิธีีมูลค่
ู า่ เทีียบเคีียงอััตราส่่วนราคาตลาด
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของเงิินลงทุุนอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและวิิธีีการคิิดลดเงิินปัันผล
(ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและ ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย คำนวณ
โดยวิิธีีคิิดลดกระแสเงิินสด โดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงเป็็นอััตราคิิดลด
(ค)	มูู ลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ประเมิิ น โดยผู้้�ประเมิิ น ราคาอิิ ส ระโดยใช้้ เ กณฑ์์ วิิ ธีีวิิ เ คราะห์์ มูู ลค่่ า จากต้้ น ทุุ น
(Cost Approach) สำหรัับอาคารสำนัักงานให้้เช่่า คืือ การประมาณการต้้นทุุนในการสร้้างอาคารทดแทนใหม่่ตามราคา ณ ปััจจุุบััน แล้้ว
หัักลบด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาตามอายุุการใช้้งาน และบวกด้้วยมููลค่่าตลาดของที่่�ดิิน
(ง)	มููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน ประมาณจากมููลค่า่ ปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้ย�
พัันธบััตรที่่�ปลอดดอกเบี้้�ย
(จ)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำนองเป็็นประกััน ประมาณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
ตลาดปััจจุุบัันของเงิินให้้สิินเชื่่�อประเภทเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิินมีีจำนวนใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ในระหว่่างงวดปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ต่่อไปนี้้�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีี
• เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
• เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ

42. ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวม
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6,357
3,244

186,950
23,437

461,315
785
471,701

128,610
338,997
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
43. ความเสี่่�ยงของบริิษััทประกัันชีีวิิต
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญในการบริิหารความเสี่่�ยงว่่าเป็็นองค์์ประกอบสำคััญต่่อความสำเร็็จ การบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร บริิษััทจึึง
กำหนดให้้บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทต้้องดำเนิินการบริิหารความเสี่่�ยงตามกรอบนโยบายและมาตรฐานในการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีีของบริิษััท โดยกำหนดให้้บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทต้้องบริิหารความเสี่่�ยงแบบองค์์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่่�อลดผลกระทบซึ่่�งอาจจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านฐานะการเงิินและชื่่�อเสีียงของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท
43.1	ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากอััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย อััตราความความคงอยู่่�หรืืออััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิงแตกต่่างจากอััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�ได้้ประมาณการไว้้ ทำให้้เกิิดผลกระทบทางลบกัับผลการดำเนิินงานของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััท มีีกรอบ
นโยบายและแผนบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย ดัังนี้้�
(ก)	ความเสี่่�ยงด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และการกำหนดราคา
ความเสี่่�ยงด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และการกำหนดอััตราเบี้้�ยประกััน หมายถึึง ข้้อบกพร่่อง ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ภััย รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�อััตราเบี้้�ยประกัันภััยจะไม่่เพีียงพอสำหรัับภาระผููกพัันธ์์ตามที่่�กำหนดไว้้ในเงื่่�อนไขของสััญญาประกัันภััย
บริิษัทั จััดการความเสี่่�ยงโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและคณะทำงานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ มีีหน้้าที่่�ในการสร้้างแนวคิิดและพััฒนาสิินค้้า
ให้้เป็็นไปตามความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย กำหนดอััตราเบี้้ย� ประกัันที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำเนิิน
งานภายใต้้กรอบนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท พร้้อมทั้้�งจะมีีการทบทวนการกำหนดราคา การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ รวม
ถึึงสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ก่่อนได้้รัับอนุุมััติิจากแผนกพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
(ข)	ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััยอาจเกิิดขึ้้�นจากการประเมิินความเสี่่�ยงไม่่เหมาะสมในการพิิจารณารัับประกััน
บริิษััทกำหนดนโยบายและแนวทางในการพิิจารณารัับประกัันภััยที่่�เป็็นมาตรฐานตามแบบประกัันภััย อายุุ เพศ และระดัับความ
เสี่่�ยงภััยไว้้อย่่างชััดเจน กระบวนการพิิจารณารัับประกัันภััยพิจิ ารณาปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพ รวมถึึงความสามารถในการชำระเบี้้�ยประกัันภััย เป็็นเหตุุให้้ความคุ้้�มครองและเบี้้�ยประกัันภััยของผู้้�เอาประกัันภััยแต่่ละ
รายจะแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีการพิิจารณาส่่งประกัันภััยต่่อไปยัังผู้้�รัับประกัันภััยต่่อที่่�มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการ
รัับภาระการจ่่ายค่่าสิินไหมที่่�ไม่่คาดคิิดและมีีมููลค่่าสููง รวมทั้้�งเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับประกัันภััยของบริิษััท
(ค)	ความเสี่่�ยงด้้านการกำหนดเงิินสำรองประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการกำหนดเงิินสำรองประกัันภััย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เงิินสำรองประกัันภััย ซึ่่�งบริิษััทรัับรู้้�ในงบการเงิินอาจจะไม่่เพีียง
พอต่่อภาระผููกพัันที่่�บริิษััทมีีต่่อผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันภััย ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการพิิจารณาความพอเพีียงของเงิินสำรองทุุกวัันสิ้้�นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของสมมติิฐานที่่�สำคััญ โดยเฉพาะอััตราดอกเบี้้�ย
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังคำนึึงถึึงกระบวนการควบคุุมคุุณภาพของกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่มีี� ผลบัังคัับอยู่่� โดยมีีการทบทวนสมมติิฐานที่่�
ใช้้ในการคำนวณเงิินสำรองประกัันภััยอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเงิินสำรองประกัันภััยเพีียงพอต่่อภาระผููกพัันตลอดอายุุ
สััญญากรมธรรม์์ประกัันภััย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

273

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(ง)

การกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััย
ความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััว คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญจากเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�
บริิษััทกำหนดแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััว ด้้วยการจััดสััดส่่วนการขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตให้้กระจายใน
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลายทั่่�วภููมิิภาค โดยเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลกระทบจากการกระจุุกตััวของผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่
-

การเปลี่่�ยนแปลงของแนวโน้้มอััตราการมรณะของประชากร ด้้วยเทคโนโลยีีทางการแพทย์์มีีแนวทางในการรัักษาที่่�พััฒนา
เครื่่�องมืือทางการแพทย์์ ตลอดจนยารัักษาโรคต่่าง ๆ ที่่�ทัันสมััยและมีีการวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องมาใช้้ในการรัักษา ส่่งผลให้้
ประชากรมีีอายุุเฉลี่่�ย ที่่�ยืืนยาวขึ้้�นอาจกระทบการจ่่ายผลประโยชน์์ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ประเภทบำนาญ

-

การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างมีีนััยสำคััญ กระทบ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบริิษััท ส่่งผลทางลบต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการรัับรองผลประโยชน์์ตาม
กรมธรรม์์ประกัันภััย ซึ่่�งความเสี่่�ยงจะขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับการรัับรองผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยกัับอััตราดอกเบี้้�ย ณ
ปััจจุุบััน

ตารางแสดงการกระจุุกตััวของหนี้้�สิินสััญญาประกัันภััย โดยแยกตามผลิิตภััณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยก่่อนการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2564
ผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิิต ประกัันชีีวิิต
ประเภทดั้้�งเดิิม ประเภทดั้้�งเดิิม
- แบบไม่่มีี
- แบบมีี
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม
ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล
สำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญา
ประกัันภััย
ระยะยาว
สำรองค่่าสิินไหม
ทดแทน
รวม
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31 ธัันวาคม 2563

ผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิิต
ประเภท
บำำ�นาญ
การประกััน
- แบบไม่่มีี ผลิิตภััณฑ์์
กลุ่่�มและ
ส่่วนร่่วม ประกัันชีีวิิต สััญญาเพิ่่�ม
ในเงิินปัันผล แบบยููนิติ ลิ้้�งค์์
เติิม

ผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิิต ประกัันชีีวิิต
ประเภทดั้้�งเดิิม ประเภทดั้้�งเดิิม
- แบบมีี
- แบบไม่่มีี
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม
ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล

รวม

ผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิิต
ประเภท
บำำ�นาญ
การประกััน
- แบบไม่่มีี
กลุ่่�มและ
ส่่วนร่่วม สััญญาเพิ่่�ม
ในเงิินปัันผล
เติิม

275,877,304

6,252,609

5,641,573

101

-

287,771,587

275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

-

-

-

377,958

377,958

-

-

-

275,877,304

6,252,609

5,641,573

101

377,958

288,149,545

275,184,609

2,192,654

5,030,042

รวม

- 282,407,305
262,551

262,551

262,551 282,669,856
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยสุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2564
ผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์ ประกัันชีีวิิต
ประกัันชีีวิิต ประกัันชีีวิิต
ประเภท
ประเภทดั้้�งเดิิม ประเภทดั้้�งเดิิม บำำ�นาญ
การประกััน
- แบบไม่่มีี
- แบบมีี
- แบบไม่่มีี ผลิิตภััณฑ์์
กลุ่่�มและ
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม ประกัันชีีวิิต สััญญาเพิ่่�ม
ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล แบบยููนิิตลิ้้�งค์์
เติิม
สำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญา
ประกัันภััย
ระยะยาว
275,877,304
สำรองค่่าสิินไหม
ทดแทน
รวม

รวม

31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์ ประกัันชีีวิิต
ประกัันชีีวิิต ประกัันชีีวิิต
ประเภท
ประเภทดั้้�งเดิิม ประเภทดั้้�งเดิิม บำำ�นาญ
การประกััน
- แบบไม่่มีี
- แบบมีี
- แบบไม่่มีี
กลุ่่�มและ
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม
ส่่วนร่่วม
สััญญา
ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล ในเงิินปัันผล เพิ่่�มเติิม

รวม

6,252,609

5,641,573

101

-

287,771,587

275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

282,407,305

-

-

-

-

170,718

170,718

-

-

-

120,992

120,992

275,877,304

6,252,609

5,641,573

101

170,718

287,942,305

275,184,609

2,192,654

5,030,042

120,992

282,528,297

43.2	ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ภาวะอััตราดอกเบี้้ย� อยู่่�ในระดัับต่่ำกระทบต่่อความสามารถในการทำกำไร และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ซึ่่ง� อััตราดอกเบี้้ย� เป็็นหนึ่่�ง
ในสมมติิฐานหลัักของการกำหนดอััตราเบี้้ย� ประกัันชีีวิิต การประเมิินมููลค่า่ หนี้้สิ� นิ เงิินสำรองของสััญญาประกัันภััย และประเมิินเงิินกองทุุน
ตามระดัับความเสี่่ย� ง โดยกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาประกัันภััย การรัักษาระดัับผลกำไรและ
อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน การดำรงเงิินกองทุุน รวมถึึงการบริิหารจััดการความสอดคล้้องของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััย
บริิษัทั บริิหารความเสี่่�ยงโดยจััดตั้้ง� คณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยงเงิินกองทุุนเพื่่�อติิดตาม ประเมิินและรายงานปััจจััยเสี่่�ยงและดััชนีีชี้วั้� ดค
ั วาม
เสี่่�ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่่างใกล้้ชิิด โดยจััดทำแผนบริิหารเงิินกองทุุน การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability
Management: ALM) รวมถึึงการทบทวนและปรัับแผนการลงทุุนตามสถานการณ์์ ได้้แก่่ การบริิหาร Asset allocation การบริิหาร
Duration gap อีีกทั้้�งยัังมีีการทบทวนการกำหนดราคาของผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมกัับต้้นทุุนของบริิษััทในปััจจุุบัันอย่่างสม่่ำเสมอ ทั้้�งนี้้�
มีีการติิดตามความเสี่่�ยงด้้วยระบบสััญญาณเตืือนภััยล่่วงหน้้า (Early Warning System) การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว (Sensitivity Test)
และการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Test) ของปััจจััยเสี่่�ยงหลััก
43.3	ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่�องมาจากการที่่�บริิษััทไม่่สามารถรัักษาระดัับเงิินสด
หรืือเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสด และ/หรืือ ไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอตามความต้้องการและทัันต่่อเวลาที่่�จะต้้องชำระภาระผููกพััน
ได้้เมื่่�อครบกำหนด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ให้้เพีียงพอต่่อการดำเนิินงานในแต่่ละวััน และได้้จััดทำแผนกระแสเงิิน Cash Flow Management และแผนบริิหารเงิินทุุน เพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสด
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
0 - 5 ปีี
5 - 10 ปีี
10 ปีีขึ้้�นไป
รวม
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์จากการประกัันต่่อ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ (1)
รวมสิินทรััพย์์

693,336
137,371,642
138,064,978

99,234,227
99,234,227

149,084,619
149,084,619

693,336
385,690,488
386,383,824

หนี้้�สิิน
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว (2)
สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
รวมหนี้้�สิิน

123,794,761
279,446
124,074,207

79,653,319
79,653,319

181,460,374
181,460,374

384,908,454
279,446
385,187,900

(1)
(2)

	ยอดรวมเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
จำนวนเงิินก่่อนคิิดลด
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
0 - 5 ปีี
5 - 10 ปีี
10 ปีีขึ้้�นไป
รวม
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์จากการประกัันต่่อ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ (1)
รวมสิินทรััพย์์

616,807
140,416,821
141,033,628

90,951,428
90,951,428

150,568,253
150,568,253

616,807
381,936,502
382,553,309

หนี้้�สิิน
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว (2)
สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
รวมหนี้้�สิิน

128,023,778
262,551
128,286,329

75,905,632
75,905,632

174,959,332
174,959,332

378,888,742
262,551
379,151,293

(1)
(2)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
43.4	ความอ่่อนไหวของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััย
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
บริิษััทคำนวณสำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวด้้วยวิิธีีสำรองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� (Net Level Premium
Valuation: NPV) ซึ่่�งใช้้ข้้อสมมติิคงที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลงตลอดอายุุกรมธรรม์์ (Lock-in Assumption) ส่่งผลให้้การคำนวณสำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวไม่่ได้้รัับผลกระทบจากอััตรามรณะ อััตราการขาดอายุุ หรืืออััตราคิิดลดที่่�เปลี่่�ยนแปลง อย่่างไรก็็ตาม
เนื่่�องจากการทดสอบความพอเพีียงของหนี้้สิ� นิ ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานนั้้�นจััดทำโดยใช้้วิธีีิ เปรีียบเทีียบสำรองตามวิิธีีเบี้้ย� ประกัันภััย
สุุทธิิชำระคงที่่�กับั สำรองตามวิิธีีสำรองประกัันภััยแบบเบี้้ย� ประกัันภััยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่่ง� ใช้้ข้อ้ สมมติิที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั
และเนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์ส่ว่ นใหญ่่ของและบริิษัทั เป็็นแบบรัับรองของผลประโยชน์์ ทำให้้ปัจั จััยที่่มีี� ผลกระทบมากที่่�สุดุ ในการคำนวณสำรอง
ประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม ได้้แก่่ อััตราคิิดลด ซึ่่�งคำนวณจาก Risk-free rate บวกด้้วย illiquidity premium ดัังนั้้�น ในสภาวะที่่�
อััตราดอกเบี้้ย� ปลอดความเสี่่�ยงมีีอััตราที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� จะส่่งผลให้้สำรองประกัันภััยแบบเบี้้ย� ประกัันภััยรวมมีีจำนวนที่่�ลดลงและต่่ำกว่่าสำรอง
เบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำระคงที่่� บริิษััทไม่่ต้้องรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในงบกำไรขาดทุุนในทางตรงกัันข้้าม ในสภาวะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยปลอด
ความเสี่่�ยงมีีอััตราที่่�ลดลงจะส่่งผลให้้สำรองประกัันภััยแบบเบี้้ย� ประกัันภััยรวมมีีจำนวนที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในกรณีีที่่�สำรองประกัันภััยแบบเบี้้ย� ประกััน
ภััยรวมเพิ่่�มสููงขึ้้น� เกิินกว่่าจำนวนตามสำรองเบี้้ย� ประกัันภััยสุทุ ธิิชำระคงที่่� บริิษัทั จะต้้องรัับรู้้�ส่่วนต่่างเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มเติิมในงบกำไรขาดทุุน
จากผลการทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทไม่่มีีจำนวนของสำรองที่่�ตั้้�งเพิ่่�มเติิมจากการทดสอบความพอเพีียงของหนี้้�สิิน เนื่่�องจาก
สำรองประกัันภััยสำหรัับสััญญาประกัันภััย ระยะยาวที่่�บริิษัทั ได้้บันั ทึึกในงบการเงิินนั้้�นเพีียงพอ และในกรณีีที่่�ทดสอบการลดลงของอััตรา
ดอกเบี้้ยที่่
� ร้� อ้ ยละ 0.25 สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษัทั ไม่่มีีภาระสำรองประกัันภััยสำหรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาวที่่�ต้้องตั้้�งเพิ่่�มเติิม
สำรองค่่าสิินไหมทดแทน
บริิษัทั บัันทึึกสำรองค่่าสิินไหมทดแทนสำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น สำหรัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น� แล้้วแต่่กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ยัังไม่่
ได้้รัับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ด้้วยข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยข้้อสมมติิสำคััญที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อการประมาณการ คืือ อััตราเงิินเฟ้้อของค่่ารัักษาพยาบาลที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งอาจทำให้้สำรองที่่�ประมาณการไว้้
ต่่ำกว่่าที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากสััดส่ว่ นของเงิินสำรองค่่าสิินไหมทดแทนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสำรองประกัันภััย
สำหรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวนั้้�น มีีอััตราส่่วนต่่ำกว่่าร้้อยละ 1 ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิของการคำนวนเงิินสำรองค่่าสิินไหม
ทดแทนนี้้� จึึงไม่่ส่ง่ ผลกระทบอย่่างมีีสาระสำคััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของกำไรหรืือขาดทุุน บริิษัทั จึึงไม่่ได้้ทำการทดสอบความอ่่อนไหวของ
ความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยเกี่่�ยวกัับสำรองค่่าสิินไหมทดแทน

44. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
44.1 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำคััญของบริิษัทั ตามที่่�นิยิ ามอยู่่�ในมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 32 “การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน” ประกอบ
ด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินจากการประกัันภััยต่่อ เงิินให้้กู้้�ยืืมและเงิินลงทุุน บริิษััทมีี
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการกระจุุกตััวของสิินเชื่่อ� ซึ่่ง� เกิิดจากเงิินให้้กู้้�ยืมื และเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับอยู่่�ในระดัับต่ำ่ เนื่่�องจากผู้้�กู้้�ยืมื และผู้้�เอาประกััน
ภััยของบริิษััทกระจายอยู่่�ในอุุตสาหกรรมที่่�แตกต่่างกัันและภููมิิภาคต่่าง ๆ ในประเทศ และมููลค่่าสููงสุุดของความเสี่่�ยงคืือมููลค่่าตามบััญชีี
ของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวตามที่่�แสดงไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิิน
ความเสี่่�ยงซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีกรมธรรม์์เป็็นประกัันไม่่มีีสาระสำคััญ เนื่่�องจาก บริิษัทั ให้้ผู้้�เอาประกัันกู้้�ยืืมเป็็นจำนวนเงิินที่่�น้อ้ ย
กว่่ามููลค่า่ เงิินสดตามกรมธรรม์์ที่่มีีกั
� บั บริิษัทั และความเสี่่�ยงซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำนองเป็็นประกัันมีีมููลค่า่ สููงสุุดเท่่ากัับ
มููลค่่าของเงิินกู้้�ยืืมหัักด้้วยมููลค่่าที่่�บริิษััทสามารถรัับชำระคืืนจากสิินทรััพย์์ที่่�นำมาจำนอง
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลง
อััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยนและราคาของหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินของบริิษััท
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

277

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�มููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินจะเปลี่่�ยนแปลงไป เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
อััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำคััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์และเงิินให้้กู้้�ยืืม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำคััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ยได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ตามอััตราตลาด
1,406,432
878,996

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
5,351,341

758,049
12,466,790

-

165,765,812
98,414,448
6,814,648

14,631,271

878,996

8,491,006
2,540,972
53
287,378,280
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม
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ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
1,023,761

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด
3,322,872

อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�
3,725,588

440,490
8,947,778

-

165,768,032
94,192,315
7,395,614

10,412,029

3,322,872

8,420,410
1,852,578
107
281,354,644

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ตามอััตราตลาด
1,397,973
872,641

อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�
5,351,341

758,049
12,466,790

-

165,765,812
98,414,448
6,814,648

14,622,812

872,641

8,491,006
2,540,972
53
287,378,280
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
ตามอััตราตลาด
1,017,415
3,318,448

อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�
3,725,588

440,490
8,947,778

-

165,768,032
94,192,315
7,395,614

10,405,683

3,318,448

8,420,410
1,852,578
107
281,354,644
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีอัตั ราดอกเบี้้ยค
� งที่่�สามารถแยก ตามวัันที่่�ครบกำหนดหรืือวัันที่่�มีีการกำหนด
อััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำหนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2564

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม

เกิิน 5 ปีี

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
ถััวเฉลี่่�ย
รวม
(ร้้อยละต่่อปีี)
5,351,341
0.36

ภายใน 1 ปีี
5,351,341

1 - 5 ปีี
-

-

3,873,617
10,191,225
-

18,134,063
46,520,053
4,903,973

143,758,132
41,703,170
1,910,675

165,765,812
98,414,448
6,814,648

3.52
3.87
4.54

199,120
19,615,303

2,109,386
71,667,475

232,466
53
187,604,496

2,540,972
53
278,887,274

6.19
6.00

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำนองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่�น
รวม
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เกิิน 5 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ถััวเฉลี่่�ย
รวม
(ร้้อยละต่่อปีี)
3,725,588
0.39

ภายใน 1 ปีี
3,725,588

1 - 5 ปีี
-

-

8,280,317
5,799,002
846,379

20,638,452
44,917,434
4,644,032

136,849,263
43,475,879
1,905,203

165,768,032
94,192,315
7,395,614

3.62
3.92
4.48

280,486
54
18,931,826

1,322,175
71,522,093

249,917
53
182,480,315

1,852,578
107
272,934,234

6.26
6.00

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษัทั มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำคััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการลงทุุนในพัันธบััตรและหน่่วยลงทุุนที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ บริิษัทั
ได้้ตกลงทำสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและสััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารความ
เสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ ดัังนี้้�

สกุุลเงิิน

เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เยน
ยููโร
กีีบ
เหรีียญสิิงคโปร์์

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ล้้านหน่่วย)
656.6
626.5
691.8
300.0
53.4
45.9
40,824.0 40,824.0
71.1
60.6

หนี้้�สิินทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ล้้านหน่่วย)
592.68
604.17
639.38
355.77
44.97
36.71
70.91
66.22

อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
31.98
31.29
0.29
0.29
37.81
35.68
0.0033
0.0036
23.80
22.69

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
คงเหลืือดัังนี้้�
สกุุลเงิิน

เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เยน
ยููโร
เหรีียญสิิงคโปร์์

จำำ�นวนที่่�ซื้้�อคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ล้้านหน่่วย)
592.7
604.2
639.4
355.8
45.0
36.7
70.9
66.2

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญา
2564
2563
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 36.30
0.2864 - 0.3072 0.2804 - 0.2985
36.62 - 39.60
34.24 - 38.27
22.69 - 24.71
22.31 - 23.00

วัันครบกำำ�หนดตามสััญญา
2564
2563
ม.ค. 2565 - ต.ค. 2569
ม.ค. 2565 - ธ.ค. 2565
ม.ค. 2565 - มิิ.ย. 2571
ม.ค. 2565 - มิิ.ย. 2565

ม.ค. 2564 - มิิ.ย. 2564
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564
ก.พ. 2564 - มิิ.ย. 2571
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
44.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ตารางต่่อไปนี้้�เป็็นการสรุุปเปรีียบเทีียบมููลค่่าตามบััญชีี และมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ที่่�มีีสาระสำคััญ
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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7,636,769

7,636,769

39,104
114,767,589

39,104
114,767,589

171,923
18,454

171,923
18,454

204,132,612

220,297,589

9,652,703
2,476,331
14,556

11,277,873
2,468,244
35,987

740,754
105,943

740,754
105,943

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

8,072,221

8,072,221

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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7,621,955

7,621,955

39,104
114,767,589

39,104
114,767,589

171,923
18,454

171,923
18,454

204,132,612

220,297,589

9,652,703
2,476,331
14,556

11,277,873
2,468,244
35,987

740,754
105,943

740,754
105,943

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าตามบััญชีี มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำนองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

8,061,451

8,061,451

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940

บริิษััทมีีการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
1) สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�จะครบกำหนดในระยะเวลาอัันสั้้�น ได้้แก่่ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด แสดงมููลค่่ายุุติิธรรม
โดยประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
2) เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� แสดงมููลค่า่ ยุุติธิ รรมตามราคาตลาด หรืือคำนวณโดยใช้้อัตั ราผลตอบแทนที่่�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้้�ไทยหรืือตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
3) เงิินลงทุุนในตราสารทุุน แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมตามราคาตลาด
4)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกัันประมาณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตรา
ดอกเบี้้�ยพัันธบััตรที่่�ปลอดดอกเบี้้�ย
5)	มููลค่า่ ยุุติธิ รรมของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำนองเป็็นประกัันประมาณจากมููลค่า่ ปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้ย�
ตลาดปััจจุุบัันของเงิินให้้สิินเชื่่�อประเภทเดีียวกัันทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิินมีีจำนวนใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรม
6)	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ประมาณโดยการใช้้มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ได้้จากธนาคารคู่่�ค้้า

45. การบริิหารจััดการทุุนของบริิษััทประกัันชีีวิิต
วััตถุปุ ระสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนของบริิษัทั คืือ การจััดให้้มีีโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสมการดำรงไว้้ ซึ่่ง� ความสามารถในการดำเนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง และการดำรงเงิินกองทุุนให้้ตามความเสี่่�ยงเป็็นไปตามข้้อกำหนดของ คปภ.

46. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามััญของบริิษััท ในอััตราหุ้้�นละ 0.56 บาท ทั้้�งนี้้�การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวบริิษััทจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััท และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย

47. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริิษัทั ได้้สอบทานข้้อมููลในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ56-1 one report) ฉบัับนี้้แ� ล้้วด้้วยความระมััดระวััง บริิษัทั ขอรัับรองว่่า ข้้อมููล
ดัังกล่่าวถููกต้้องครบถ้้วน ไม่่เป็็นเท็็จ ไม่่ทำให้้ผู้้�อื่่�นสำคััญผิิด หรืือไม่่ขาดข้้อมููลที่่�ควรต้้องแจ้้งในสาระสำคััญ นอกจากนี้้� บริิษััทขอรัับรองว่่า
1. งบการเงิินและข้้อมููลทางการเงิินที่่�สรุุปมาในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ56-1 one report) ได้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนใน
สาระสำคััญเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และกระแสเงิินสดของบริิษััทและบริิษััทย่่อยแล้้ว
2. บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญทั้้�งของบริิษััทและบริิษััทย่่อยอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว
3. บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี และควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามระบบดัังกล่่าว และบริิษัทั ได้้แจ้้งข้้อมููลการประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายใน ณ วัันที่่�ล่่าสุุดที่่�มีี ต่่อผู้้�สอบบััญชีีและกรรมการตรวจสอบของบริิษััทแล้้ว ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงข้้อบกพร่่องและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
สำคััญของระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการกระทำที่่�มิิชอบที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการจััดทำรายงานทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ในการนี้้�เพื่่�อเป็็นหลัักฐานว่่าเอกสารทั้้�งหมดเป็็นเอกสารชุุดเดีียวกัันกัับที่่�บริิษััทได้้รัับรองความถููกต้้องแล้้ว บริิษััทได้้มอบหมายให้้นายเสนาะ
ธรรมพิิพััฒนกุุล เป็็นผู้้�ลงลายมืือชื่่�อกำกัับเอกสารนี้้�ไว้้ทุุกหน้้าด้้วย หากเอกสารใดไม่่มีีลายมืือชื่่�อของนายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล กำกัับไว้้ บริิษััทจะ
ถืือว่่าไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�บริิษััทได้้ รัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลแล้้วดัังกล่่าวข้้างต้้น

ชื่่�อ				ตำแหน่่ง							

ลายมืือชื่่�อ

1. คุุณโชน โสภณพนิิช		

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร				

2. คุุณชลลดา โสภณพนิิช		

กรรมการ

ผู้้�รัับมอบอำนาจ
ชื่่�อ				ตำแหน่่ง							
1. นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล		

ลายมืือชื่่�อ

เลขานุุการบริิษััท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

287

เอกสารแนบ
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo?id=20
เอกสารแนบ 1

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีแี ละการเงิิน
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี เลขานุุการบริิษััท

เอกสารแนบ 2

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการบริิษััทย่่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานผู้้�ตวรจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำกัับดููแล

เอกสารแนบ 4

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจ

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

288

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ทำ�เนียบสาขา ข้อมูลการติดต่อ
ชื่่�อสาขา
ปทุุมธานีี

ศรีีนคริินทร์์

เอกมััย

ชััยนาท

นครปฐม

พระนครศรีีอยุุธยา

เพชรบุุรีี

ราชบุุรีี

ลพบุุรีี

สมุุทรสงคราม

สถานที่่�ติิดต่่อ
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
380 ถ.รัังสิิต-ปทุุมธานีี ต.ประชาธิิปััตย์์
อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12130
E-mail : pathumthani@bangkoklife.com
209 ,211 ถ.ศรีีนคริินทร์์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพ ฯ 10260
E-mail : srinakarin@bangkoklife.com
23/66-73 อาคารสรชััย ชั้้�น 19
ซ.สุุขุุมวิิท 63 ถ.สุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
E-mail : eakamai@bangkoklife.com
ภาคกลาง
84,84/1 ถ.พหลโยธิิน ต.บ้้านกล้้วย
อ.เมืือง จ.ชััยนาท 17000
E-mail : chainat@bangkoklife.com
194,194/1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา
อ.เมืือง จ.นครปฐม 73000
E-mail : nakhonpathom@bangkoklife.com
3/37-39 หมู่่� 1 ถ.เดชาวุุธ ต.ประตููชััย
อ.พระนครศรีีอยุุธยา จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000
E-mail : ayuthaya@bangkoklife.com
116 หมู่่� 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่่ส้้ม
อ.เมืือง จ.เพชรบุุรีี 76000
E-mail : pethchaburi@bangkoklife.com
26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้้าเมืือง
อ.เมืือง จ.ราชบุุรีี 70000
E-mail : ratchaburi@bangkoklife.com
256/13-15 ม.2 ต.ท่่าศาลา
อ.เมืือง จ.ลพบุุรีี 15000
E-mail : lopburi@bangkoklife.com
155/21-22 ม.1 ถ.ธนบุุรีี-ปากท่่อ ต.บางแก้้ว
อ.เมืือง จ.สมุุทรสงคราม 75000
E-mail : samutsongkram@bangkoklife.com

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

โทรศััพท์์

โทรสาร

0-2567-1414

0-2567-4729

0-2383-4591

0-2758-8001

0-2726-9777

0-2726-9676

0-5641-4646

0-5641-4647

0-3424-4272

0-3424-4275

0-3532-2002

0-3532-2005

0-3242-4190

0-3242-4409

0-3232-1713

0-3233-7517

0-3642-4361

0-3642-4256

0-3471-1774

0-3471-4845
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ชื่่�อสาขา
สมุุทรสาคร

สระบุุรีี

สุุพรรณบุุรีี

อ่่างทอง

จัันทบุุรีี

ฉะเชิิงเทรา

ชลบุุรีี

บ้้านเพ

พััทยา

ระยอง
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สถานที่่�ติิดต่่อ
931/108-109 ถ.พระรามที่่� 2 ต.มหาชััย
อ.เมืือง จ.สมุุทรสาคร 74000
E-mail : samutsakhorn@bangkoklife.com
179/4 ถ.สุุดบรรทััด ต.ปากเพรีียว
อ.เมืือง จ.สระบุุรีี 18000
E-mail : saraburi@bangkoklife.com
170/24 ถ.นางพิิม ต.ท่่าพี่่�เลี้้�ยง
อ.เมืือง จ.สุุพรรณบุุรีี 72000
E-mail : supanburi@bangkoklife.com
82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืือง จ.อ่่างทอง 14000
E-mail : angthong@bangkoklife.com
ภาคตะวัันออก
29/10-11 ถ.พระยาตรััง ต.วััดใหม่่
อ.เมืือง จ.จัันทบุุรีี 22000
E-mail : chanthaburi@bangkoklife.com
456, 458, 460 ถ.ฉะเชิิงเทรา-บางปะกง
ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง จ.ฉะเชิิงเทรา 24000
E-mail : chachoensoa@bangkoklife.com
102/4 ม.4 ถ.สุุขุุมวิิท ต.เสม็็ด
อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี 20000
E-mail : chonburi@bangkoklife.com
107/32 หมู่่� 2 ต.เพ
อ.เมืือง จ.ระยอง 21160
E-mail : banphe@bangkoklife.com
62/3-4 หมู่่� 5 ต.นาเกลืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150
E-mail : pattaya@bangkoklife.com
83,85,87 ซ.6 ถ.ราษฎร์์บำรุุง ต.เนิินพระ
อ.เมืือง จ.ระยอง 21000
E-mail : rayong@bangkoklife.com

โทรศััพท์์

โทรสาร

0-3481-0277

0-3487-0907

0-3630-8205

0-3623-0460

0-3552-3432

0-3552-3434

0-3562-6396

0-3562-6395

0-3931-3251
0-3931-3870
0-3930-2926
0-3930-2927
0-3851-5805

0-3932-3782

0-3838-6311

0-3838-6313

0-3865-2937

0-3865-2939

0-3836-8064

0-3836-8066

0-3861-5015
0-3880-0449
0-3880-0184

0-3861-7152

0-3851-3859
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ชื่่�อสาขา
กำแพงเพชร

เชีียงคำ

เชีียงราย

เชีียงใหม่่

ตะพานหิิน

ตาก

นครสวรรค์์

ฝาง

พะเยา

พิิจิิตร

พิิษณุุโลก

เพชรบููรณ์์

สถานที่่�ติิดต่่อ
ภาคเหนืือ
638,640 ถ.เจริิญสุุข ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : kamphaeng@bangkoklife.com
25 หมู่่� 10 ต.หย่่วน
อ.เชีียงคำ จ.พะเยา 56110
E-mail : chiangkham@bangkoklife.com
836/21 ถ.พหลโยธิิน ต.เวีียง
อ.เมืือง จ.เชีียงราย 57000
E-mail : chiangrai@bangkoklife.com
119/3 ถ.ช้้างเผืือก ต.ศรีีภููมิิ
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
E-mail : chiangmai@bangkoklife.com
324/42-43 ม.3 ถ.ตะพานหิิน-บางมููลนาก
ต.ห้้วยเกตุุ อ.ตะพานหิิน จ.พิิจิิตร 66110
E-mail : taphanhin@bangkoklife.com
5/2 ถ.พหลโยธิิน ต.หนองหลวง
อ.เมืือง จ.ตาก 63000
E-mail : tak@bangkoklife.com
36/6-8 ถ.โกสีีย์์ใต้้ ต.ปากน้้ำโพ
อ.เมืือง จ.นครสวรรค์์ 60000
E-mail : nakhonsawan@bangkoklife.com
376/3 ม.2 ถ.โชตนา ต.เวีียง อ.ฝาง
จ.เชีียงใหม่่ 50110
E-mail : fang@bangkoklife.com
15/26-27 ถ.ประตููกลอง 2 ต.เวีียง
อ. เมืือง จ. พะเยา 56000
E-mail : phayao@bangkoklife.com
24/172 ถ.สระหลวง ต.ในเมืือง
อ. เมืือง จ. พิิจิิตร 66000
E-mail : phichit@bangkoklife.com
68/29 ม.10 ถ.สีีหราชเดโชชััย ต.วััดจัันทร์์
อ.เมืือง จ.พิิษณุุโลก 65000
E-mail : phitsanulok@bangkoklife.com
6/7- 8 ถ.สามััคคีีชััย ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.เพชรบููรณ์์ 67000
E-mail : phetchabun@bangkoklife.com
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โทรศััพท์์

โทรสาร

0-5577-3041

0-5577-3043

0-5445-4258

0-5445-4260

0-5371-1816

0-5371-1875

0-5328-7251

0-5328-7250

0-5662-2223

0-5662-1800

0-5551-1290

0-5551-1292

0-5622-8744

0-5622-8745

0-5345-1066

0-5345-1067

0-5448-2112

0-5448-0281

0-5661-2626 - 34

0-5661-2635

0-5533-4662

0-5533-4700

0-5672-2838

0-5672-0164
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ชื่่�อสาขา
ลำปาง

สวรรคโลก

หล่่มสััก

กาฬสิินธุ์์�

ขอนแก่่น

ชััยภููมิิ

ชุุมแพ

นครพนม

นครราชสีีมา

น้้ำโสม

บ้้านผืือ

โพนพิิสััย
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สถานที่่�ติิดต่่อ
236/9 หมู่่� 1 ถ.ลำปาง-เชีียงใหม่่ ต.ปงแสนทอง
อ.เมืือง จ.ลำปาง 52100
E-mail : lampang@bangkoklife.com
90/7,9 หมู่่� 3 ถ.จรดวิิถีีถ่่อง ต.ย่่านยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุุโขทััย 64110
E-mail : sawankhalok@bangkoklife.com
149/3 ถ.คชเสนีีย์์ ต.หล่่มสััก
อ.หล่่มสััก จ.เพชรบููรณ์์ 67110
E-mail : lomsak@bangkoklife.com
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
3/9 ถ.เลี่่�ยงเมืืองสงเปลืือย ต.กาฬสิินธุ์์�
อ.เมืือง จ.กาฬสิินธุ์์� 46000
E-mail : kalasin@bangkoklife.com
168/97 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น 40000
E-mail : khonkhan@bangkoklife.com
270/9-11 ม.6 ถ.ชััยภููมิิ-สีีคิ้้�ว
ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ชััยภููมิิ 36000
E-mail : chaiyaphum@bangkoklife.com
389/7-8 หมู่่� 18 ถ.มะลิิวััลย์์ ต.ชุุมแพ
อ.ชุุมแพ จ.ขอนแก่่น 40130
E-mail : chumpae@bangkoklife.com
175/3-4 ถ.บำรุุงเมืือง ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.นครพนม 48000
E-mail : nakhonphanom@bangkoklife.com
2727/7-9 ถ.สืืบศิิริิ ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา 30000
E-mail : nakhonratchasima@bangkoklife.com
95-95/1 ม.1 ต.ศรีีสำราญ อ.น้้ำโสม
อุุดรธานีี 41210
E-mail :namsom@bangkoklife.com
79 ม.4 ถ.พลัับผืือ ต.บ้้านผืือ
อ.บ้้านผืือ จ.อุุดรธานีี 41160
E-mail :banphue@bangkoklife.com
2/4-5 ม.1 ต.จุุมพล
อ.โพนพิิสััย จ.หนองคาย 43120
E-mail : phonphisai@bangkoklife.com

โทรศััพท์์

โทรสาร

0-5435-2623
0-5481-0063

0-5435-2624

0-5564-1218

0-5564-1807

0-5670-4162

0-5670-4162

0-4381-3435
0-4383-5036

0-4381-3126

0-4342-4579

0-43424-589

0-4481-6072

0-4481-6074

0-4331-2481

0-4331-2483

0-4251-2503

0-4251-2506

0-4427-8688

0-4427-8724

0-4228-7314

0-4228-7315

0-4228-1525

0-4228-1523

0-4247-1384

0-4247-1025

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

ชื่่�อสาขา
มหาสารคาม

ร้้อยเอ็็ด

เลย

ศรีีบุุญเรืือง

ศรีีสะเกษ

สกลนคร

สุุริินทร์์

หนองคาย

หนองบััวลำภูู

อุุดรธานีี

อุุบลราชธานีี

สถานที่่�ติิดต่่อ
1112/291-292 ถ.ริิมคลองสมถวิิล
ต.ตลาด อ.เมืือง จ.มหาสารคาม 44000
E-mail : mahasarakham@bangkoklife.com
38/8-9 ถ.สัันติิสุุข ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.ร้้อยเอ็็ด 45000
E-mail : roiet@bangkoklife.com
22/9 ถ.ชุุมสาย ต.กุุดป่่อง
อ.เมืือง จ.เลย 42000
E-mail : loei@bangkoklife.com
152 หมู่่� 8 ต.เมืืองใหม่่ อ.ศรีีบุุญเรืือง
จ.หนองบััวลำภูู 39180
E-mail : sribunrueang@bangkoklife.com
306/3-4 ม.10 ถ.ศรีีสะเกษ-อุุบล ต.โพธิ์์�
อ.เมืือง จ.ศรีีสะเกษ 33000
E-mail : srisaket@bangkoklife.com
241/4 ถ.สกลนคร-อุุดรธานีี ต.ธาตุุเชิิงชุุม
อ.เมืือง จ.สกลนคร 47000
E-mail :sakonnakhon@bangkoklife.com
511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.สุุริินทร์์ 32000
E-mail : surin@bangkoklife.com
1189/2 หมู่่� 2 ถ.ประจัักษ์์ ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.หนองคาย 43000
E-mail : nongkhai@bangkoklife.com
189 หมู่่� 2 ถ.หนองบััวลำภูู-ชุุมแพ (ทล.228)
ต.หนองบััว อ.เมืือง จ.หนองบััวลำภูู 39000
E-mail : nongbualamphu@bangkoklife.com
230/1 หมู่่� 4 ถ.นิิตโย(ทล.22)
ต.หนองบััว อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี 41000
E-mail : udon@bangkoklife.com
183 ถ.พิิชิิตรัังสรรค์์ ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี 34000
E-mail : ubonratchathani@bangkoklife.com

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

โทรศััพท์์

โทรสาร

0-4371-1789

0-4371-2025

0-4351-6575

0-4351-3833

0-4281-4930
0-4283-0158-9

0-4281-4931

0-4235-3483

0-4235-3484

0-4581-0313

0-4581-3314

0-4271-1834
0-4273-0394

0-4271-2861

0-4451-2246

0-4451-2092

0-4246-4034

0-4241-3892

0-4231-6666

0-4231-6677

0-4293-2540

0-4293-2600

0-4524-0845

0-4524-0878
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ชื่่�อสาขา

สถานที่่�ติิดต่่อ

โทรศััพท์์

โทรสาร

0-7561-2838

0-7563-2866

0-7750-1871
0-7757-1775

0-7750-2727

0-7521-8826

0-7521-1247

0-7534-7011

0-7534-8030

0-7345-0621

0-7345-0622

0-7621-5650

0-7621-5654

0-7782-6896

0-7782-6898

0-7729-5025

0-7729-5027

0-7425-2072

0-7425-2232

ภาคใต้้
กระบี่่�

ชุุมพร

ตรััง

นครศรีีธรรมราช

ปััตตานีี

ภููเก็็ต

ระนอง

สุุราษฎร์์ธานีี

หาดใหญ่่
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305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้้ำ
อ.เมืือง จ. กระบี่่� 81000
E-mail : krabi@bangkoklife.com
181 ถ.กรมหลวงชุุมพร ต.ท่่าตะเภา
อ.เมืือง จ.ชุุมพร 86000
E-mail : chumphon@bangkoklife.com
59/61 ถ.ห้้วยยอด ต.ทัับเที่่�ยง
อ.เมืือง จ.ตรััง 92000
E-mail : trang@bangkoklife.com
774 ถ.ราชดำเนิิน ต.ในเมืือง
อ.เมืือง จ.นครศรีีธรรมราช 80000
E-mail : nakhonsi@bangkoklife.com
400/53-54 หมู่่� 4 ถ.หนองจิิก ต.รููสะมิิแล
อ.เมืือง จ.ปััตตานีี 94000
E-mail : pattani@bangkoklife.com
1/4,1/122-124 หมู่่� 3 ถ.เทพกระษััตรีี ต.รััษฎา
อ.เมืือง จ.ภููเก็็ต 83000
E-mail : phuket@bangkoklife.com
130/260 ถ.ท่่าเมืือง ต.เขานิิเวศน์์
อ.เมืือง จ.ระนอง 85000
E-mail : ranong@bangkoklife.com
4/26-27 หมู่่� 1 ถ.เลี่่�ยงเมืือง ต.บางกุ้้�ง
อ.เมืือง จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000
E-mail : suratthani@bangkoklife.com
225 ถ.สััจจกุุล ต.หาดใหญ่่
อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110
E-mail : hatyai@bangkoklife.com

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report)
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บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
1415 ถ. กรุงเทพ-นนทบุร� แขวงวงศสวาง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02-777-8888 โทรสาร 02-777-8899
www.bangkoklife.com

Bangkok Life Assurance Public Company Limited
1415 Krungthep-Nonthaburi Road,
Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
Tel. 02-777-8888 Fax 02-777-8899
www.bangkoklife.com

