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มุงมั่นตอวิสัยทัศน และภารกิจ

วิสัยทัศน
ใหคนไทยเห็นประโยชนการประกันชีวิต
และทำประกันชีวิตใหเหมาะกับฐานะทางการเงิน
และคุณคาชีวิต

ภารกิจ
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเปนผูนำ
ในการสรางความมั่นคงทางการเงิน
ใหกับประชาชนทุกกลุมดวยการปกปอง
คุณคาชีวิต การใหคำแนะนำดานการวางแผน
ทางการเงินและบริการที่ประทับใจ
ผานตัวแทน คูคา และพนักงานที่มีความจริงใจ
และมีความรูระดับแนวหนาของประเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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Moving
forward

A Reflection
of Sustainability

เพราะเราเชื่อวา…
ทุกยางกาวแหงความมุงมั่นของเรา
คือ สิ่งสะทอนทุกความสำเร็จอยางยั่งยืน
กรุงเทพประกันชีวิต จึงมุงมั่นพัฒนาไมหยุดยั้งเพื่อกาวสูความเปนหนึ่ง
ในสถาบันการเงินที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนทุกกลุม พรอมกาวสู
การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดวยมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด
ในกลุมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำป 2558 ไดรับการยอมรับ
และมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” จากผลงาน
วิจัย “การประเมินคาและจัดอันดับแบรนดองคกรในประเทศไทย” ซึ่งเปนงาน
วิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนจากคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ (วช.)
แสดงถึงความมั่งคงของบริษัท
เรามุงเนนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการดานตางๆ อยางมี
จรรยาบรรณ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อสรางรากฐานแหงความมั่นคงใหกับบริษัท จนไดรับรางวัลแหงความ
สำเร็จมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดนประจำป
2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister’s Insurance
Awards) ประจำป 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภค
ดีเดน 2 ปซอน จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ฯลฯ
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นับเปนเกียรติยศที่สะทอนถึงการยอมรับในความตั้งใจของบริษัท
และเรายังคงกาวไปไมหยุดยั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของประชาชนคนไทย

Focus
on
Goals

เล็งเห็นเปาหมายสำคัญ

เรามุงสูวิสัยทัศน…
เพื่อใหคนไทยตระหนักถึงประโยชน
ของการทำประกันชีวิตอยางเหมาะสม
กับฐานะ เพื่อสรางคุณคาของชีวิต
อันเปนพันธกิจหลักแหงการเปนผูนำ…
ทุกกาว คือการวางแผนทางการเงินอยางจริงใจสำหรับทุกชวงชีวิต
ดวยแคมเปญ “ทุกความเปลี่ยนแปลงของชวงชีวิต มีสิ่งที่ดีเสมอ
เมื่อวางแผนการเงินรอบดาน” และเพื่อความสุขของประชาชนเปนสำคัญ
เราจึงไมหยุดนิ่งในการนำเสนอแนวคิดใหม สูผลิตภัณฑและบริการใหม
ที่หลากหลายรวมกับพันธมิตรหลักอยาง บลจ. บัวหลวง และ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเปนเครื่องมือในการให
ความรูดานการวางแผนการเงินอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ
การวางแผนเกษียณรูปแบบใหม เพื่อตอบโจทยแนวโนมที่ประเทศไทย
กำลังเขาสูสังคมสูงวัย หรือผลิตภัณฑที่ใหทั้งความคุมครองอยางครอบคลุม
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กรุงเทพประกันชีวิต พรอมดูแลเพื่อตอบแทนความไววางใจ และเพื่อให
ประชาชนบรรลุสูเปาหมายแหงความมั่งคั่งและมั่นคงไปพรอมกับเรา

Happy
Spirit

พัฒนาทีมดวยหัวใจ
เพราะเราเริ่มตนดวยใจ…
ทุกความผูกพันของทีมที่มีตอองคกร
ทำใหเรากาวไปขางหนารวมกัน
ในทิศทางเดียวกันเสมอ…
บุคลากรทุกคนจึงมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางสุดความสามารถ เริ่มจากการ
ปลูกฝงคานิยมการพัฒนาตนในองคกร มุงเนนใหทุกคนมีเปาหมายที่ชัดเจน
แสวงหาความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหประชาชนไดรับสิ่งที่ดีที่สุด
การจัดอบรมบุคลากรจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง กวา 248 หลักสูตรตลอดป
เพื่อยังประโยชนในการใหความรูแกประชาชน ดวยการสรางความเปน
มืออาชีพในตัวแทนประกันชีวิต และสรางที่ปรึกษาการเงินที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล พรอมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานทุกฝาย
ใหกาวสูจุดสูงสุด
เรายังปูพื้นฐานพัฒนาความรูสูอีกขั้น โดยรวมกับพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ ทำใหพนักงานของเราไดรับทุนเพื่อการศึกษาตอมากมาย
อีกทั้งการผลิตนักวางแผนการเงินที่สอบผานวุฒิบัตร CFP®, AFPTTM,
ตัวแทนคุณภาพประเภทตางๆ ที่ไดรับรางวัลหลากหลาย ตลอดจนผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูแนะนำการลงทุน (Single License) ที่มีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องทุกป
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ถือเปนบทพิสจู นคณ
ุ ภาพของทีมบุคลากรทีท่ ำงานดวยใจ จนไดรบั ความสำเร็จ
และนำความภาคภูมิมาสูองคกร

Growing
Together
ดูแลสังคมเพื่อการเติบโต
อยางแข็งแกรง

สังคมจะเปนสุขขึ้น…
เมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
เราจึงมีนโยบายสรางความสุขจากสังคมเล็กๆ ภายในองคกร แลวพัฒนา
ตอยอดคุณภาพชีวิตสูประชาชนทุกเพศวัย ดวยนโยบายความรับผิดชอบ
ทางสังคมที่ครอบคลุมถึง 6 ดาน ไดแก การวางแผนการเงินเพื่อสงเสริม
ความรูความเขาใจทางการเงินแกประชาชน การสงเสริมสุขภาพและกีฬา
การสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู และการดูแลผูสูงอายุ ผานความ
รวมมือทั้งผูบริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของเรา
นับเปนอีกหนึ่งความมุงมั่นที่ทำใหเรากาวไปขางหนาในการพัฒนาเพื่อสวนรวม
จนไดรับรางวัลคุณภาพ ESG 100 มุงสูวิถียั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน
ในฐานะองคกรที่มีผลดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
ซึ่งเปนรางวัลอันทรงเกียรติที่ยอมรับทั่วโลก นับเปนมิติใหมแหงการขับเคลื่อน
การลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจสำหรับผูลงทุน
ที่พิจารณาความนาเชื่อถือโปรงใสเปนพื้นฐาน และเอาใจใสในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ
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ทั้งนี้ ทุกเสนทางที่เรากาวไป…
เพื่อจุดหมายชีวิตที่มีความสุขมากกวาของประชาชนคนไทย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

09

สารจากประธาน
กรรมการ

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

ป 2558 เปนปที่มีความทาทายในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลสืบเนื่องจากสถานการณ
ทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทัง้ ในประเทศและทัว่ โลก อยางไรก็ตามบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ
ก็ยังดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา
64 ป ที่ดำเนินธุรกิจมานั้น บริษัทเนนย้ำและใหความสำคัญกับการประกันชีวิต และการ
สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประชาชน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความ
ตองการและครอบคลุมในทุกชวงวัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการที่ดี
สำหรับลูกคาอยางตอเนื่อง
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สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน บริษัทยังคงมุงมั่นสรางผลงานทีด่ ี
ตอเน#อง ไมวา จะเปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ผูถ อื หุน สรางความเช#อมัน่
ใหกบั ผูถ อื ครองกรมธรรม ในป 2558 บริษทั มีเบีย้ ประกันชีวติ รับรวม
44,840 ลานบาท ลดลงรอยละ 13 จากปที่ผานมา มีกำไรสุทธิ 4,113
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 55 และมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 249,577
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวอยาง
ตอเน#องของบริษัท
นอกจากการดำเนินงานดานธุรกิจแลว บริษัทไดสานตอและเพิ่ม
บทบาทการมีสวนรวมตอสังคมมากขึ้น ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ
ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม
การดูแลผูสูงอายุ การรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม และการ
สงเสริมดานการศึกษา โดยลาสุดไดรเิ ริม่ กิจกรรม “Share for Change”
จัดตั้งขึ้นเพ#อจัดหาเงินทุนจากการจัดจำหนMายของที่ระลึกของบริษัท
และจากการระดมทุนผานชองทางตางๆ เพ#อสนับสนุนมูลนิธิชวยคน
ตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

บริ ษั ท ไดรั บ รางวั ล ตา งๆ ในปน ี้ท ี ่ส ง ผลมาจากการมุ งเนน อย าง
ตอเน#องในการสรางการรับรูแบรนด ช#อเสียง และความไววางใจให
กับลูกคาและคูคาของเรา เชน รางวัลองคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด
ประจำป 2558 (Thailand’s Top Corporate Brands 2015)
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 จากนิตยสาร
Business+ นอกจากนี้ บริษัทไดรับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการ
บริหารงานดีเดน ประจำป 2557 ซึ่งสะทอนถึงการบริหารงานและ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะสรางมูลคาเพิ่มขึ้น ใหแกผูทรงกรมธรรม
ผูถือหุน และคูคาอยางตอเน#อง โดยการพัฒนามาตรฐานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การดูแลสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน และการสนับสนุนการ
ตอตานการทุจริตและการฟอกเงิน เรามุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง
เพ#อใหบริษัทเปนที่หนึ่งในใจลูกคาและคูคาทางธุรกิจ
ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ใครขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณลูกคา
ผูถือหุน คูคา ตลอดทั้งหนMวยงานภาครัฐและเอกชนที่ได ใหความ
ไววางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา
รวมทั้งคณะผูบริหาร ตัวแทน และพนักงานทุกทานที่รวมแรงรวมใจ
ในการทำงานดวยความอุตสาหะ ทุมเทตลอดทั้งป และผมหวังวา
บริษัทจะไดรับโอกาส ความไววางใจ รวมถึงการใหการสนับสนุนที่ดี
เชนนี้ตลอดไป

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

11

สารจากกรรมการ
ผูจัดการใหญ

นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ

ปที่ผานมาเปนปที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับที่ต่ำตอเนื่อง ภายใตสภาวะที่หนี้สิน
ครัวเรือนอยูในระดับที่สูง การสงออกหดตัว และการลงทุนภาคเอกชนซบเซา ซึ่งสงผลถึง
อุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ที่มีการเติบโตของเบี้ยรับรวมชะลอตัวลงไปต่ำกวา 10%
เปนครั้งแรกในรอบ 5 ปที่ผานมา และสงผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาด
ลดลงตอเนื่องจากปกอนหนาและตลาดหุนติดลบ ภายใตสภาวะแวดลอมที่ทาทาย
กรุงเทพประกันชีวิต ไดหมั่นเฝาระวัง ติดตามสถานการณและบริหารจัดการอยาง
ยืดหยุน โดยมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการขยายฐานลูกคา การสรางผลกำไร และ
การบริหารความเสี่ยง ตามภารกิจที่จะรวมสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับคนไทย
ผานการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
12

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

คนเปลีย่ น ยอมนำมาซึง่ โอกาสดีๆ และคนทีจ่ ะควาโอกาสนัน้ คือคนที่
ไดวางแผนการเงินรอบดาน มีการสรางหลักประกันควบคูกับการ
สรางฐานะ ซึง่ แคมเปญนีส้ รางความรูส กึ ทีด่ แี ละเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการวางแผนการเงินเพอสรางความสุขใหแกชีวิต
นอกจากนี้ บริษทั ได ใหความใสใจตอสังคมและสิง่ แวดลอม ผานแคมเปญ
และกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นภายในบริษัท รวมไปถึงบริษัทพันธมิตร
ทีส่ ง เสริมการวางแผนการเงินสวนบุคคล การขยายโอกาสในการศึกษา
การใสใจสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดลอมและการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ความพยายามดังกลาวทำใหเราไดรับการจัดอันดับ "ESG 100" โดย
สถาบันไทยพัฒน ทีแ่ สดงใหเห็นวา บริษทั ของเราเปนหนึง่ ในรอยบริษทั
จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
โดดเดนในดานของสภาพแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลของ
รัฐบาล นอกจากนีเ้ รายังไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบการ
ดีเดนจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรางวัลเหลานี้เปนเครองสะทอน
ความมุงมั่นของบริษัทที่จะรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ตลอดมา
ในสวนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีเบี้ยปแรก 13,627 ลานบาท
ลดลงจากปกอนหนารอยละ 28 มีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 10,171
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากปกอน มีกำไรสุทธิ 4,113 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ รอยละ 55 จากปกอ น และมีอตั ราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยง 310% ซึ่งสูงกวาระดับที่กฎหมายกำหนดที่ 140%

ในป 2558 บริษัทไดบุกตลาดประกันสุขภาพและอนุสัญญาอนๆ
ตามแผนธุรกิจทีเ่ นนการเพิม่ ธุรกิจดานความคุม ครอง ผานผลิตภัณฑ
ใหม เชน “บีแอลเอ เฮลธ พลัส” (BLA Health Plus) ในชองทาง
ตัวแทนและ “เฮลธ เฟสต” (Health 1st) ในชองทางธนาคาร ที่
รองรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และ “บีแอลเอ คุมครอง
2 พลัส” (BLA Protect 2 Plus) ที่ชวยคุมครองชีวิตและการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับบุคคลที่อยูในชวงชีวิตที่มีภาระรับ
ผิดชอบสูง และโครงการ “สูงวัย เบิกได” เพอแบงเบาภาระคา
ใชจายรักษาพยาบาลผูปวยนอกสำหรับกลุมผูสูงวัย นอกจากนี้มี
ผลิตภัณฑสำหรับวางแผนเกษียณ “บีแอลเอ พรอมเกษียณ” ทีเ่ ปด
ตัวในชวงปลายป 2557 ไดผลตอบรับทีน่ า@ พอใจอยางมากในป 2558
พรอมกันนี้ บริษทั ไดสรางภาพลักษณและแบรนดอยางตอเนองตาม
ภารกิจองคกรผานแคมเปญสอสารใหม "ทุกความเปลีย่ นแปลงของ
ชวงชีวติ มีสง่ิ ทีด่ เี สมอ" โดยมีแนวคิดทีว่ า แตละครัง้ ทีช่ ว งชีวติ ของ

จากปจจัยภายนอกทีส่ ง ผลตอการดำเนินธุรกิจ เชน ภาวะอัตราดอกเบีย้
ที่อยูในระดับต่ำ ความผันผวนของตลาดทุน ซึ่งสงผลตอรายไดจาก
การลงทุนของบริษัทในอนาคต และอาจกอใหเกิดความผันผวนของ
ผลการดำเนินงานทางบัญชี หรือการปรับกฎระเบียบของหน@วยงาน
กำกับตางๆ ที่สงผลตอการดำเนินงานนั้น บริษัทไดมีการเตรียมและ
พัฒนาแผนรองรับ รวมถึงความพรอมดานตางๆ เพอใหการดำเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางตอเนองและมั่นคง
สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทเนนการสรางความเติบโตที่
ยั่งยืน ดวยรากฐานที่แข็งแกรง ทั้งในดานชอเสียง การรับรูแบรนด
การเงิน ฐานลูกคา ผลิตภัณฑ ชองทางจัดจำหน@าย การบริการ รวมถึง
ดานการลงทุน ดวยการสนับสนุนจากบุคลากร และกระบวนงานที่มี
ศักยภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองครวม
ในนามของบริษัทและคณะกรรมการบริหารงาน ผมขอขอบคุณลูกคา
พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทน สำหรับความไววางใจและการ
สนับสนุนที่ ใหบริษัทมาโดยตลอด ผมขอขอบคุณพนักงานสำหรับ
ความมานะอุตสาหะและความมุงมั่นตั้งใจตลอดทั้งป ผมหวังวาเรา
จะกาวเดินไปขางหนาดวยกันอยางมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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13

สารบัญ

01

วิสัยทัศน ภารกิจ

10

12

30

ประวัติบริษัท

36

โครงสรางบริษัท

38

70

74

86

94

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

105

108

116

118

119

ผลการดำเนินงาน
ดานการตลาด ป 2558

รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

14

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

สารจาก
ประธานกรรมการ

การดำเนินตามนโยบาย
สังคมและสิ่งแวดลอม

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน

สารจากกรรมการ
ผูจัดการใหญ

คณะกรรมการ
และคณะผูบริหาร

ผลการดำเนินงานดาน
การลงทุน ป 2558

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

16

จุดเดนทางการเงิน

20

รางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจ

28

54

คานิยม

โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ

66

ผลิตภัณฑ
และการบริการ

68

88

91

93

112

รายการระหวางกัน

113

115

121

136

การวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

แนวโนมธุรกิจ
ประกันชีวิตป 2559

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สถานการณของธุรกิจ
ประกันชีวิต 2558

รายงานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง
และปจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

15

จุดเดนทางการเงิน
งบการเงินรวม

ขอมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

2558

2557

/2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557/2

2556/2

2555/1, 2

2554/1, 2

(ลานบาท)

รวมสินทรัพย

249,576 215,590 249,577

215,588

171,795

142,769

112,800

สินทรัพยลงทุน

240,813 208,680 240,813

208,680

165,983

138,494

107,932

รวมหนี้สิน

222,585 190,013 222,579

190,009

149,532

123,304

99,523

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

216,758 186,566 216,758

186,566

145,459

120,092

96,740

รวมสวนของเจาของ

26,990

25,576

26,998

25,579

22,264

19,465

13,277

44,840

51,810

44,840

51,810

39,079

34,640

31,556

- เบี้ยประกันภัยปแรก หักยกเลิกและสงคืน

13,627

19,069

13,627

19,069

10,535

8,767

8,278

- เบี้ยประกันภัยปตอไป หักยกเลิกและสงคืน

31,213

32,742

31,213

32,742

28,544

25,873

23,278

รายไดจากการลงทุน

10,171

8,812

10,171

8,812

7,056

5,704

4,698

เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปกอน

29,874

40,818

29,874

40,818

25,357

22,873

20,197

4,108

2,650

4,113

2,653

4,378

3,732

3,725

(ลานหุน)

1,704

1,698

1,704

1,698

1,212

1,205

1,200

มูลคาตามบัญชีตอหุน

(บาท)

15.84

15.06

15.85

15.07

18.37

16.16

11.06

กำไรสุทธิตอหุน

(บาท)

2.41

1.56

2.42

1.57

2.59

2.21

2.03

(บาท)

0.64

0.91

0.64

0.91

0.91

0.72

0.72

(รอยละ)

26.56

58.33

26.45

57.96

35.14

32.58

35.47

(บาท)

55.50

46.00

55.50

46.00

68.00

62.25

46.25

งบกำไรขาดทุน

(ลานบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและสงคืน

กำไรสุทธิ
หุนหรือขอมูลที่เกี่ยวกับหุนสามัญ
จำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคา

เงินปนผลจายตอหุน/3

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ
ราคาหุน ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุ /1 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรDองภาษีเงินได ที่ถือบังคับใชป 2556 เปนครั้งแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำมาแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
/2 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรDองผลประโยชนพนักงาน ที่ถือบังคับใชป 2558 เปนครั้งแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำ
มาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
/3 บริษัทจายเปนหุนสามัญในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม ในระหวางป 2557
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เบี้ยประกันภัยรับ/2 (ลานบาท)
เบี้ยประกันภัยปแรก

32,742

28,544

19,069

31,213

2555

2556

2557

รายไดจาก
การลงทุน

2558

20,197

5,704

31,556

34,640

2554

2555

2558

งบการเงินรวม

4,113

8,812
51,810

2556

2557

4,378

3,725
29,874

39,079

รวมหนี้สิน

2557

เงินสำรองประกันชีวิต
เพิ่มจากป

2,653

3,732
4,108

10,171

2,650

44,840

2554

2558

2555

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)
รวมสินทรัพย

2556

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

25,357
7,056

4,698

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

40,818
22,873

2.41

1.56

งบกำไรขาดทุน/2 (ลานบาท)
เบี้ยประกันภัยรับ
หักยกเลิกสงคืน

1.57

2.21

2554
2554

2.59

2.03

13.627

10,535

8,767

8,278

2.42

เบี้ยประกันภัยปตอไป

25,873

23,278

กำไรตอหุน (บาท)

2557

2558

งบการเงินรวม

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
รวมสวนของเจาของ

15.07
15.85

26,998
25,579
22,264
19,465
13,277
123,304

99,523

142,769

112,800

2554
หมายเหตุ :

2555
/1
/2

190,009

26,990

16.16

25,576
222,579

18.37
222,585

190,013

15.06

11.06

15.84

149,532
171,795

2556

249,577
215,588

2557

2558

249,576
215,590

2557/1

2558/1

2554

2555

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ตัวเลขเทากันทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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จุดเดนทางการเงิน
งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินสำรองตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยปแรก
สินทรัพยรวม
กำไรสำหรับป
อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (RBC)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557/2

2556/2

2555/1, 2 2554/1, 2

(เทา)
(วัน)

5.05
14.01

4.73
12.56

5.05
14.01

4.72
12.56

3.06
16.12

2.25
20.68

2.84
20.95

(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)

8.39
11.99
5.06
7.56
15.63

3.40
9.73
5.41
4.42
11.08

8.41
11.97
5.06
7.57
15.65

3.41
9.72
5.41
4.42
11.09

12.45
12.31
4.98
9.55
20.98

12.88
13.25
5.10
9.37
22.80

14.79
12.79
5.29
10.42
31.36

(รอยละ)
(เทา)

1.77
0.23

1.37
0.31

1.77
0.23

1.37
0.31

2.78
0.29

2.92
0.31

3.70
0.35

(เทา)
(เทา)
(เทา)

8.25
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

8.24
7.73
0.90

7.43
6.99
0.89

6.72
6.20
0.88

6.33
5.79
0.87

7.50
6.76
0.90

(%) (13.45)
(%) (28.54)
(%)
15.76
(รอยละ) 55.04
(%)

32.58
81.01
25.49
(39.47)

(13.45)
(28.54)
15.77
55.06
309

32.58
81.01
25.49
(39.41)
255

12.81
20.16
20.33
17.31
244

9.77
5.91
26.57
0.17
268

19.75
(9.11)
27.05
31.92
222

/2

หมายเหตุ /1 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรองภาษีเงินได ที่ถือบังคับใชป 2556 เปนครั้งแรก โดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำมาแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
/2 บริษัทบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรองผลประโยชนพนักงาน ที่ถือบังคับใชป 2558 เปนครั้งแรกโดยปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่นำ
มาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

Hall
of Fame

รางวัลแหงความภาคภูมิ

ผลสำเร็จของความมุงมั่นและความทุมเท
กรุงเทพประกันชีวิต พรอมที่จะเดินหนาพัฒนา
อยางไมหยุดยั้งเพื่อขอบคุณประชาชนทุกคน
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 2558
รางวัลบริษัทประกันภัย
ที่มีการบริหารงานดีเดน ประจำป 2557

รางวัล Thailand’s Top Corporate
Brands 2015

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัทที่มีมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด
ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเดนประจำป 2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime
Minister’s Insurance Awards) ประจำป 2558 จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รางวัลอันทรงเกียรตินม้ี อบเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ผูป ระกอบการธุรกิจ
ประกันภัยและผูประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย และเพื่อสงเสริม
บทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยใหเปนทีเ่ ชือ่ ถือศรัทธา เปนทีย่ อมรับ
ของประชาชน โดยในปนี้กรุงเทพประกันชีวิต ไดรับรางวัลดังกลาว ใน
ฐานะ 1 ใน 3 บริษัทประกันชีวิตทีมีการบริหารงานดีเดนประจำป 2557
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององคกรทั้งดานบริหารงานและ
บุคลากร ในฐานะผูน ำในการสรางความมัน่ คงทางการเงินใหกบั ประชาชน
ทุกกลุม

รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” เปนรางวัลที่
มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาแบรนด
องคกรสูงสุด 19 องคกร จาก 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย มอบใหเพื่อสรางความตระหนักในคุณคาของแบรนด
องคกร (Corporate Brand) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจสูความยั่งยืนในอนาคต โดยกรุงเทพประกันชีวิต เปนบริษัทจด
ทะเบียนในกลุม ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ ทีม่ มี ลู คาแบรนดองคกร
สูงสุด โดยมีมูลคาแบรนดสูงสุดถึง 56,117 ลานบาท จากผลงานวิจัย
“การประเมินคาและจัดอันดับแบรนดองคกรในประเทศไทย” ซึ่งเปน
งานวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน จากคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจำป 2557

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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รางวัล Thailand Top Company
Awards 2558

รางวัลคุณภาพ ESG100

สาขาการประกัน จัดโดยนิตยสาร Business+
รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ป 2558 กรุงเทพประกันชีวติ ไดรบั คัดเลือกใหเปนหนึง่ ในบริษทั ทีไ่ ดรบั
รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 สาขาการประกัน
เปนหนึ่งในองคกรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จระดับสูงของประเทศ
รวมทั้งแสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาบริษัทตามวิสัยทัศนที่อยาก
ใหคนไทยเห็นประโยชนของประกันชีวิตและทำประกันใหเหมาะสมกับ
ฐานะทางการเงินและคุณคาชีวิต รางวัล Thailand Top Company
Awards 2015 โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ นิตยสาร
Business+ เปนรางวัลที่มอบใหบริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม
ตามประเภทการดำเนินธุรกิจ ผานเกณฑเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดวยการดำเนินงานทีโ่ ปรงใสถูกตองไมขดั ตอศีลธรรมและหลักกฎหมาย
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

มุงสูวิถียั่งยืน บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดน
ในการดำเนินธุรกิจดานสิง่ แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)

กรุงเทพประกันชีวิต ไดรับรางวัล ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน
ในฐานะองคกรที่มีผลดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท สำหรับรางวัล ESG
100 เปนรางวัลอันทรงเกียรติเปนที่ยอมรับในทั่วโลก ถือเปนมิติใหม
ของการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย ใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนสำหรับผูลงทุนที่พิจารณาเรื่องความนาเชื่อถือโปรงใส
เปนพื้นฐาน และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหา
ใหกับผูบริโภคดีเดน (CALL CENTER)
ประจำป 2558

การรับรองบริการมาตรฐาน ISO 9001:2008
ความพรอมดานงานบริการ

จาก สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภค
ดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) แสดง
ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการของศูนยรับเรื่องและการ
แกไขปญหาใหกับผูบริโภคของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) ซึ่งบริษัทเนนความสำคัญในเรื่องการใหบริการที่เปนเลิศ
ตลอดจนการรับเรื่องและการแกไขปญหา ขอรองเรียนตางๆ โดยยึด
หลักความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งบนหลักความยุติธรรม ความเปน
ธรรมอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ และเนนดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบัน
บริษัทมีชองทางการติดตอที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวก
แกลูกคาในการใหบริการขอมูล แกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียน
ผานชองทางตางๆ ประกอบดวย ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท
(Call Center) ศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center :
CSC) สำนักงานใหญ และสาขาที่มีอยูทั่วประเทศ รวมถึงชองทาง
ออนไลน เชน เว็บไซต (Website) เฟซบุก (Facebook) เปนตน

บริการมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตลอดระยะเวลากวา 10 ป
กรุงเทพประกันชีวิตมุงมั่นสรางความพรอมดานงานบริการ เพื่อเขา
ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ทำใหบริษัท
เปนที่นาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากประชาชนทุกกลุม บริษัท
พัฒนางานบริการดานการดำเนินงานกรมธรรมสามัญสายประกันชีวติ
ประกันกลุม และสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการกระจาย
สูสาขาทั่วทุกภูมิภาคแบบครบวงจร ภายใตระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ พนักงานทุกทานมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามระบบคุณภาพที่ไดกำหนดไว และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ เพือ่ ใหการบริการไดคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ถูกตองสมบูรณและ
สะดวกรวดเร็ว จากป 2543 จนถึงป 2557 สาขาของบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวติ ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน
46 สาขา และดำเนินการขยายการบริการที่ไดคุณภาพอยางตอเนื่อง
จนในป 2558 บริษัทไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 ทัง้ หมดทุกสาขาทัว่ ประเทศ รวมจำนวน 75 สาขา แสดง
ถึงความพรอมและคุณภาพการบริการที่ครอบคลุมครบวงจรเพื่อ
ประชาชนทั่วประเทศอยางแทจริง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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รางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการดีเดน

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013

จากสำนักงานประกันสังคม ประจำป 2558

สำนักงานประกันสังคมไดจัดทำโครงการมอบโลประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการดีเดน ใหแก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) เพือ่ เปนการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ตอการนำสงเงินสมทบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเปนสถาน
ประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและไมมีหนี้คางชำระ มีการ
นำสงเงินสมทบถูกตองครบถวนมาโดยตลอด
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ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ไดรบั มอบใบประกาศการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือการรับรองมาตรฐาน
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security
management systems (ISMS) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเปน
มาตรฐานสากลที่มุงเนนดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับ
ระบบสารสนเทศขององคกร เนนการจัดการขอมูลที่สำคัญ และใช
เปนมาตรฐานอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศขององคกรอยางแพรหลาย เพื่อให
ธุรกิจดำเนินไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) ไดรบั การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ภายใตขอบขาย
การรับรอง Information security management system for
data center infrastructure, Facilities management and
operation controls excluding software, Application design
and development.

การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance rating,
CG rating) ในระดับ “ดีมาก” หรือ “4 ดาว”
3 ปซอน

การประเมินคุณภาพ จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting, AGM) ประจำป
2558 ดวยคะแนนเต็ม 100 หรือในระดับ “ดีเลิศ+
สมควรเปนตัวอยาง” 2 ปซอน

โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย

การประเมินการตอตาน การทุจริตคอรรัปชัน
(Anti-Corruption) ในระดับ 4 Certified
โดยสถาบันไทยพัฒน และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

รางวัลแหงความสำเร็จ ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) 521 คน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเดน
จำนวน 2 คน
ตามหลักเกณฑ คปภ.

รางวัลสโมสร
ลานเหรียญ โตะกลม
หรือ MDRT (Million
Dollar Round Table)
38 คน

หลักเกณฑตามสโมสร
MDRT

ผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูแนะนำการลงทุน
(Single License)
933 คน

หลักเกณฑตามสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

26
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รางวัลตัวแทน
คุณภาพดีเดน
นานาชาติ หรือ IQA
(International
Quality Awards)
513 คน

ตามหลักเกณฑ Limra
International

ที่ปรึกษาการเงิน
FA (Financial
Advisor) 933 คน

หลักเกณฑตาม
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

คานิยม
องคกร
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03
จริงใจ

สรางความไววางใจใหลูกคา
และผูมาติดตอดวยการบริการ
ที่ประทับใจเกินความคาดหมาย
มีการสื่อสารและการใหขอมูล
ที่เปดเผยตรงไปตรงมา

02
01
รับผิดชอบ 04
ศรัทธา
พัฒนาตน
สงมอบการประกันชีวิต
ดวยความยินดี
มุงมั่นสรางเสริม
ใหประชาชนเห็นประโยชน
และคุณคา
การทำประกันชีวิต

มุงมั่นใหงานสำเร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค
ที่ไดรับมอบหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และเคารพสิทธิของผูอื่น

มุงมั่นดวยเปาหมายที่ชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม แสวงหาความรูใหมๆ
พัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง จนกาวขึ้นสู
ความสำเร็จในอาชีพ

05
ทำงานเปนทีม

ทำงานเชิงรุกอยางมีเปาหมาย
มีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
มุงมั่นสูจุดหมายที่วางไวรวมกัน
อยางสรางสรรค เปนกำลังใจ
และเปนมิตรตอเพื่อนรวมงาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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ประวัติบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานดวยความ
มุงมั่นและพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนทุกกลุม รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการ
ดานตางๆ เพือ่ สรางความมัน่ คงใหแกองคกร ดวยความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
งานอยางเต็มความสามารถของพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และ
ที่ปรึกษาการเงิน ที่เปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจขององคกร ในป 2558
กรุงเทพประกันชีวิตเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มี
มูลคาแบรนดองคกรสูงสุดในกลุมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
โดยไดรับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำของประเทศ รวมทั้งไดรับ
การยอมรับดานการบริการจากทัง้ สำนักงานคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ บริษทั ไดรว ม
ทัง้ นี้ เพือ่ ทำใหประชาชนทุกกลุม มีคณ
สรางความสุขคืนใหกับสังคมผานการดำเนินงานตามนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การใหความรูด า นการวางแผน
การเงิน การสงเสริมสุขภาพและกีฬา การสรางจิตสำนึกรักสิง่ แวดลอม
การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การสนับสนุนการศึกษา
และการเรียนรู และการดูแลผูสูงอายุ จนไดรับรางวัล ESG 100
จากสถาบันไทยพัฒนในฐานะองคกรที่มีผลดำเนินงานโดดเดน
ดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเปนรางวัลอัน
ทรงเกียรติเปนที่ยอมรับในทั่วโลก จากบทพิสูจนอันทรงเกียรติ
เหลานี้เปนสวนหนึ่งของพลังที่จะสงแรงขับเคลื่อน ใหบริษัทได
พัฒนาตอไป

คุณชิน โสภณพนิช
ผูซึ่งมองการณไกล เห็นวา
ถึงเวลาดำเนินธุรกิจ
ประกันชีวิตอยางจริงจัง
จึงไดมอบหมายใหบริษัท
ที่ปรึกษาสากลธุรกิจ
(IFCCA)
โดย คุณวัย วรรธนะกุล
เปนผูวางโครงสรางรวมกับ
Mr.K.V. Claridge F.I.A.
ผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร
ประกันชีวิตของบริษัท
Swiss Re Insurance
ดำเนินการวางโครงสราง
และจัดระบบองคกรใหม

ป 2494
•23 มีนาคม

พันตรีควง อภัยวงศ
พระยาศรีวิศาลวาจา
และนายชิน โสภณพณิช
จดทะเบียนกอตั้งบริษัท
โดยใชชื่อวา “บริษัท
สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด”

•10 เมษายน

เปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด

•1 มิถุนายน

เริ่มเปดดำเนินการ ในชื่อ
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด
ณ สำนักงานเลขที่ 732
ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร
มีสัญลักษณเปนรูปชางใน
วงกลมรัศมี มีอักษรชื่อบริษัท
เปนภาษาไทย จีน และอังกฤษ
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ป 2519

• 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2540
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปน 1,000 ลานบาท

• 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2543
ไดรับใบรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002:1994
จาก International
Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL)
ในการดำเนินการกรมธรรม
ประกันชีวิตประเภทสามัญ

ป 2522
• 1 มกราคม
บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต
จำกัด ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด เพื่อบงบอกความ
เปนบริษัทในเครือธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
และไดใหการสนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทดวยดีตลอดมา

ป 2530
- 2532
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด ไดยายจากถนน
เจริญกรุง มาอยูที่ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย สีลม
ในชวงนี้บริษัทมีการเติบโต
อยางรวดเร็ว การเติบโตของ
ผลงานโดยเฉลี่ยแตละป
ที่ผานมา 3 ปนั้นสูงถึง
รอยละ 90 ทำใหบริษัทเติบโต
ไปสูบริษัทระดับกลางของประเทศ

ป 2540
- 2548

บริษัทไดรับรางวัล
บริษัทประกันชีวิตที่มี
การบริหารงานดีเดน
รางวัลชมเชยประจำป 2547
จากกรมการประกันภัย

ป 2547

• 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2546
ไดยกระดับระบบบริหารคุณภาพ
เปนมาตรฐาน ISO 9001:2000
จาก International
Certification Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL)
ในการดำเนินการกรมธรรม
ประกันชีวิตประเภทสามัญและ
การบริการลูกคา ถือเปน
บริษัทประกันชีวิตแหงแรก
ที่ไดรับ ISO 9001 ดานนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ประวัติบริษัท

• 17 ธันวาคม

เปนบริษัทประกันชีวิต
แหงแรกที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 จาก
International
Certifications Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL)
ดานการดำเนินงานกรมธรรม
สามัญ สายประกันชีวิต
และฝายประกันกลุม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจำกัด
เพื่อใหบริษัทมีความโปรงใส
ในการบริหารจัดการ
ตรวจสอบได รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
และใหบริการที่ดีแกประชาชน

ป 2548
บริษัทไดรับรางวัล
บริษัทประกันชีวิตที่มีการ
บริหารงานดีเดน อันดับ 3
ประจำป 2548
จากกรมการประกันภัย
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ป 2550
บริษัทไดรับรางวัลบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหาร
งานดีเดนอันดับ 2 ประจำป
2550 จากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
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ป 2551
บริษัทไดรับรางวัลชมเชยดาน
บริษัทประกันชีวิตที่มี
การบริหารงานดีเดน
ประจำป 2551 จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ป 2552

•

บริษัทไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติใหเปนบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเดน อันดับ 2
จากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

• ไดรับการประเมินคุณภาพ

จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting:
AGM) ประจำป 2555 ในระดับ
“ดีเยี่ยม” เปนปที่ 2
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

ป 2554

ป 2555

•

ไดรับการประเมินคุณภาพ
จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting:
AGM) ประจำป 2554
ในระดับ “ดีเยี่ยม”
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

•

บริษัทไดคะแนนในระดับ
“ดีมาก” จากผลการสำรวจ
บรรษัทภิบาลโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและ
ตลาดทรัพย

ป 2556
•

•

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
และบริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำกัด (มหาชน) รวมผนึกกำลัง
พันธมิตร ประกาศนโยบาย
ความพรอมในการวางแผน
การเงินอยางรอบดานใหกับ
ประชาชนทุกกลุม โดยทีมที่
ปรึกษาการเงิน ที่พรอมใหขอมูล
คำแนะนำในการสรางหลัก
ประกันควบคูไปกับการ
สรางฐานะ

บริษัทไดรับรางวัล
Thailand's Corporate
Brand Rising Star 2013
อันเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยที่มีอัตรา
การเติบโตของมูลคาแบรนด
องคกรสูงสุดในหมวดการเงิน
จากโครงการงานวิจัยการวัด
มูลคาและจัดอันดับแบรนด
องคกรไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

33

ประวัติบริษัท

•

บริษัทไดเพิ่มสาขาที่ผานการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008
จาก International
Certification Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ดานการ
ดำเนินงานกรมธรรมสามัญเพิ่มอีก
4 สาขา ดังนี้ สาขาศรีบุญเรือง
สาขามหาสารคาม สาขาชัยภูมิ
และสาขาเลย เมื่อรวมกับสาขาที่มี
อยูปจจุบัน บริษัทจึงมีสำนักงาน
สาขาที่ผานการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานทั้งหมดจำนวน 46 แหง

•

บริษัทไดรับการรับรอง
เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ป 2557
•

บริษัทไดรับรางวัลชมเชย
องคกรโปรงใส ครั้งที่ 4 ประจำป
พ.ศ. 2556 (NACC Integrity
Awards 2013) เกียรติยศ
แหงการดำเนินงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โปรงใส
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ
จากสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

34

• 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2557
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
1,708,000,000 บาท

•

บริษัทรับมอบประกาศ
เกียรติคุณ ศูนยรับเรื่องและ
แกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับ
ผูบริโภค (Call Center)
ของสำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.)
และสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) เนื่องในโอกาสที่
กรุงเทพประกันชีวิต
เปนผูประกอบการที่สามารถ
ตอบโจทยความตองการของ
ประชาชน ในดานการรับเรื่องราว
รองทุกขและการแกไขปญหาได
เปนอยางดีมาโดยตลอด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

•

บริษัทไดรับรางวัลบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน
ดีเดนอันดับ 3 ประจำป 2557
หรือรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance
Awards) ประจำป 2558
จากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ป 2558

•

บริษัทไดรับรางวัล ESG 100
จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะ
องคกรที่มีผลดำเนินงาน
โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG)
จำนวน 100 บริษัท สำหรับ
รางวัล ESG 100 เปนรางวัล
อันทรงเกียรติเปนที่ยอมรับ
ในทั่วโลก

•

บริษัทไดรับรางวัล
“Thailand’s Top Corporate
Brands 2015” เปนรางวัลที่
มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคา
แบรนดองคกรสูงสุด 19 องคกร
จาก 19 หมวดธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
จากผลงานวิจัย “การประเมินคา
และจัดอันดับแบรนดองคกร
ในประเทศไทย” ซึ่งเปนงานวิจัย
ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน
จากคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจำป 2557

•

• บริษัทรับมอบประกาศ

เกียรติคุณศูนยรับเรื่องและแกไข
ปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
จากสำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.)
ประจำป 2558 แสดงถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การใหบริการของศูนยรับเรื่อง
และการแกไขปญหาใหกับ
ผูบริโภคของบริษัท

บริษัทไดรับมอบประกาศ
การรับรองระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 หรือการ
รับรองมาตรฐานการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security
management systems (ISMS))
จากบริษัท บูโร เวอริทัส
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013
ถือเปนมาตรฐานสากลที่มุงเนน
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ใหกับระบบสารสนเทศขององคกร

•

บริษัทไดรับรางวัล Thailand
Top Company Awards 2015
สาขาการประกัน เปนหนึ่งใน
องคกรธุรกิจไทยที่ประสบความ
สำเร็จระดับสูงของประเทศ
โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รวมกับ นิตยสาร Business+
เปนรางวัลที่มอบใหบริษัทที่มีผล
ประกอบการยอดเยี่ยมตาม
ประเภทการดำเนินธุรกิจ
ผานเกณฑเชิงปริมาณ และ
คุณภาพดวยการดำเนินงาน
ที่โปรงใส ถูกตอง ไมขัดตอ
ศีลธรรมและหลักกฎหมาย

• ไดรับการประเมินคุณภาพ

จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting:
AGM) ประจำป 2558 ดวยคะแนน
100 คะแนนเต็ม ในระดับ
“ดีเลิศ+สมควรเปนตัวอยาง”
เปนปที่ 2 ติดตอกัน โดยสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

•

•

บริษัทไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการดีเดน
จากสำนักงานประกันสังคม
ประจำป 2558 เพื่อเปนการ
เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบตอการนำสงเงิน
สมทบตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด และเปนสถานประกอบการ
ที่มีสถานะยังดำเนินกิจการและ
ไมมีหนี้คางชำระ มีการนำสงเงิน
สมทบถูกตองครบถวนมาโดยตลอด

•

ทุกสาขาของบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิตไดผานการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 จาก
International Certification Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL)
ดานการดำเนินงานกรมธรรม
สามัญรวมทั้งหมดจำนวน 75 สาขา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไดรับการจัดอันดับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance rating,
CG rating) ป 2558 ในระดับ
“4 ดาว” เปนปที่ 3 ติดตอกัน
โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

ไดรับการประเมินการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
(Anti-Corruption)
ในระดับ 4 Certified แสดงถึง
การนำนโยบายไปปฏิบัติจริง
ซึ่งมีการสอบทานความครบถวน
เพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสถาบันไทยพัฒน

รายงานประจำป 2558
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โครงสรางบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการลงทุน

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบ
สำนักกำกับการปฏิบัติงาน

สายการตลาด

สายประกันชีวิต

สายการลงทุน

สายบัญชี
และการเงิน

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายวางแผนธุรกิจ
ฝายคณิตศาสตร
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝายบริหารความเสี่ยง
สำนักกฎหมาย
ฝายธุรการ
ศูนยบริการการแพทย
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

คณะกรรมการ

1. นายเชิดชู โสภณพนิช

4. นางสาวิตรี รมยะรูป

2. นายสุนทร อรุณานนทชัย

5. นายชัย โสภณพนิช

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการลงทุน

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.ศิริ การเจริญดี

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการลงทุน
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

6. นายยูอิชิ ฮอนดา
- กรรมการ

รายงานประจำป 2558

7. นายคาซึฮิเดะ โทดะ
- กรรมการ

8. นางรัชนี นพเมือง

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

9. นายทาเคชิ ฟูกูดะ
-

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. นางสาวพจณี คงคาลัย
- กรรมการ

11. นางคมคาย ธูสรานนท
-

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

12. รองศาสตราจารย
ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. คุณประพันธ อัศวอารี

15. นางประไพวรรณ ลิมทรง

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

- กรรมการ

14. นายโชน โสภณพนิช
-

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญ

15 13 11 9 7

5

2

1

3 4 6 8 10 12 14

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
นายเชิดชู โสภณพนิช (69 ป)

นายสุนทร อรุณานนทชัย (73 ป)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร
แหงลอนดอน ของมหาวิทยาลัยลอนดอน

ประสบการณทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2523 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - 2523 : กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ

2547 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

การถือหุนในบริษัท

45,854,014 หุน คิดเปนรอยละ 2.691 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 150,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

•
•
•
•
•

•
•
•

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 98/2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน 4/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ

2547 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
2541 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2531 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการใหญ และประธานคณะผูบริหาร
บริษัท ซี.พี. แลนด จำกัด (มหาชน)
2528 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

การถือหุนในบริษัท

579,200 หุน คิดเปนรอยละ 0.035 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ลดลง 20,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ดร. ศิริ การเจริญดี (67 ป)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics &
Operations Research, Monash University, Australia
• ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics,
University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of
Sydney, Australia
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program, รุนที่ 113/2538
Harvard Business School
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 60/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2558 - ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบนั : กรรมการลงทุน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด
(มหาชน)
2547 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
คณะธรรมาภิบาล สรรหาและกำหนดผลตอบแทน
บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท โพสต พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบนั : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ
2554 - ปจจุบัน : คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการเงินและงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย
2552 - ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย
2546 - ปจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2546 - ปจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุน
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด

นายประพันธ อัศวอารี (59 ป)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 101/2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุนที่ 21/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2556 : กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

หนวยงานอื่นๆ
2558 - ปจจุบัน : กรรมการบริษัท RFC Propco Limited
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ BC Andaman Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ BC Golf Resort Management Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Property Corp., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Blue Canyon Development Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Canyon Capital Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Legacy Resources (Thailand) Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Murex Co., Ltd.
2557 - ปจจุบัน : กรรมการ Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
2552 - เม.ย. 2556
: กรรมการบริหารสมาคม / กรรมการสมาคม /
กรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 - พ.ค. 2556
: กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร แซล ยูทีลิตี้ส จำกัด

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม –

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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นายชัย โสภณพนิช (72 ป)

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, USA.
• ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุน ที่ 6)
• Advanced Management Program, Wharton School,
University of Pennsylvania
• หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 10/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 16/2545
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2511 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2521 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558 : ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2521 - 2552 : ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
2529 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
2522 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
2534 – ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอื่นๆ
2558 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ Asia Insurance (Philippines)
Corp.
2540 - 2557 : กรรมการ Asia Insurance (Philippines) Corp.
2539 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ
Asia Insurance (Cambodia) Public Co., Ltd.
2552 - 2558 : กรรมการ International Insurance Society, Inc.
New York, USA
2555 - 2559 : กรรมการ Association of Insurers and Reinsurers
of Developing Countries
2549 - 2551 : ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2527 - 2529, 2547 - 2549
: ประธานกรรมการ The East Asean Insurance Congress
2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2544, 2548 - 2550
: นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
2531 - 2535 : ประธานกรรมการ
Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore
2529 - 2531 : ประธานกรรมการ ASEAN Insurance Council, Jakarta
การถือหุนในบริษัท
26,654,828 หุน คิดเปนรอยละ 1.564 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.299 (ณ วันที่
30 ตุลาคม 2558) ลดลง 11,980,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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นางสาวิตรี รมยะรูป (55 ป)
กรรมการ
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University,
USA.
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 17
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 176/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2546 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หนวยงานอื่นๆ
2551 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ
บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีน?า จำกัด
2543 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพารค จำกัด
2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด
2542 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด

การถือหุนในบริษัท
- ไมมี โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.014
(ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) -

นางรัชนี นพเมือง (62 ป)

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 2
• หลักสูตร Advanced Management Program Harvard
Business School

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน : รองผูจัดการใหญ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป
และสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
2557 - 2558 : รองผูจัดการใหญ ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 : ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการสายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2553 : ผูชวยผูจัดการใหญ ผูอำนวยการลูกคาบุคคลนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544 : ผูชวยผูจัดการใหญ สายสินเชLอรายยอยนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2543 : SVP. สินเชLอรายยอยนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2542 : SVP. สำนักประธานกิจการนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2540 : ผูจัดการภาคนครหลวง 2
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2529 - 2538 : ผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ
2557 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2546 - 2554

:
:
:
:

ที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รองประธาน สมาคมสินเชLอที่อยูอาศัย
กรรมการ สมาคมสินเชLอที่อยูอาศัย

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

นางคมคาย ธูสรานนท (64 ป)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 26/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 34
สถาบันพัฒนาขาราชการ
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 17/2546
สถาบันปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 7
• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1/2554
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ
2551- 2554
2546 - 2551
2543 - 2546
2539 - 2543
2538 - 2539
2536 - 2538

: รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
: รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการประกันชีวิต
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูอำนวยการกองนโยบายและสารสนเทศ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
: ผูอำนวยการสำนักนายทะเบียนคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ กรมการประกันภัย
: เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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รองศาสตราจารย ดำรงค
ทวีแสงสกุลไทย (64 ป)

นายคาซึฮิเดะ โทดะ (52 ป)
กรรมการ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Sophia University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Industrial Eng. & Management, A.I.T

ประสบการณทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2557 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ

2556 - ปจจุบัน : Chair Professor of Innovation Management of
Chulalongkorn University
2558 - ปจจุบัน : Executive Committee of Council of
Engineers (Thailand)
2555 - ปจจุบัน : AUN-QA Expert for ASEAN University
Network (AUN)

การถือหุนในบริษัท

- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม –

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2557 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554
: กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ

มี.ค. 2558 - ปจจุบัน : Executive Officer for Asia Pacific,
Nippon Life Insurance Company
ธ.ค. 2557 - ปจจุบัน : Member of Investment Committee,
PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
ส.ค. 2557 - ปจจุบัน : Director, Nippon Life Global Investors
Singapore Ltd. (Singapore)
เม.ย. 2557 - ปจจุบัน : Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd.
(India)
มี.ค. 2557 - ปจจุบัน : Director and Chairman, Nippon Life Asia
Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
2557 - มี.ค. 2558 : General Manager for Asia Pacific,
Nippon Life Insurance Company
2555 - 2557
: General Manager, 1st Corporate Finance
Department, Nippon Life Insurance
Company
2552 - 2555
: General Manager, International Planning &
Operations Department, Nippon Life
Insurance Company
2550 - 2552
: General Manager, Credit & Alternative
Investment Department, Nippon Life
Insurance Company
2549 - 2550
: General Manager, Corporate Planning &
Administrative Department, Nissay Asset
Management Corporation
2529
: Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุนในบริษัท

- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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นายทาเคชิ ฟูกูดะ (46 ป)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

นางประไพวรรณ ลิมทรง (48 ป)
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 80/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Keio University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ
2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2547 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
2534 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเดนซ จำกัด

การถือหุนในบริษัท
36,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.113 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 888,200 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

หนวยงานอื่นๆ
2555 - 2556
2551 - 2555
2549 - 2551
2546 - 2549
2541 - 2546
2540 - 2541
2538 - 2540
2535 - 2538

: Deputy General Manager, International
Planning & Operations Department,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Vice President, Nippon Life Benefits,
Atlanta, USA
: Senior Manager, Nippon Life NY
Representative Office, NY, USA
: Manager, International Finance Group,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Director, NLI International PLC,
London, UK
: Manager, Security Operations Department,
Nippon Life Insurance Company, Tokyo
: Assistant Manager, International Investment
Department, Nippon Life Insurance Company
: Joined Nippon Life Insurance Company

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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นางสาวพจณี คงคาลัย (59 ป)
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2557
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน ที่ 19 (วตท.19)

ประสบการณทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญ บริหารความสัมพันธ และการขาย
สายลูกคาบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2553 - 2555 : SVP บริหารความสัมพันธและการขาย สายลูกคา
บุคคลนครหลวง และรักษาการบริหารความสัมพันธ
และการขาย สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2551 - 2553 : VP ผูจ ดั การภาคนครหลวง 5 สายลูกคาบุคคลนครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2550 - 2551 : VP ผูจ ดั การภาคนครหลวง 3 สายลูกคาบุคคลนครหลวง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2548 - 2550 : VP Insurance & Brokerage Project
ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 - 2548 : ผูอำนวยการ ฝายผลิตภัณฑประกันภัย
บมจ. ธนาคารเอเชีย
2543 - 2544 : ผูชวยผูอำนวยการฝายธุรกิจรายยอย (ประกันภัย)
บมจ. ธนาคารเอเชีย
2541 - 2543 : รองผูจัดการฝาย สาขาภูมิภาค
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2537 - 2541 : ผูชวยผูจัดการฝาย สาขาภูมิภาค
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2525 - 2537 : เจาหนาที่พัฒนาสาขา - หัวหนาสวน
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การถือหุนในบริษัท

28,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.002 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ไมเปลี่ยนแปลงจาก วันที่ 30 ธันวาคม 2557

นายโชน โสภณพนิช (41 ป)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ
Johns Hopkins University
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Upper Second Class Honours,
University College London
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 142/2554
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2553 - ธ.ค. 2553
: ผูชวยผูจัดการใหญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553
: ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการตลาดสถาบันการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2541 - 2543 : Senior Dealer, Foreign Exchange Department
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ

2554 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
2551 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอเดียส 1606 จำกัด
2545 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
2545 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ตรีเค จำกัด
2539 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด
2555 - 20 มี.ค. 2558
: กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2543 - 2551 : Director, International Business
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2540 - 2541 : Financial Analyst, Corporate Finance,
Morgan Stanley, New York

การถือหุนในบริษัท

42,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.002 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ไมเปลี่ยนแปลง จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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นายยูอิชิ ฮอนดา (45 ป)

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร Doshisha University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม.ย. 2558 - ปจจุบัน : กรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนวยงานอื่นๆ
มี.ค. 2558 - ปจจุบัน : CEO, Nippon Life Asia Pacific
(Regional HQ) Pte. Ltd.
2552 - มี.ค. 2558 : Deputy General Manager, International
Business and Chief Portfolio Manager,
Nissay Asset Management Corp., Tokyo
2549
: Dispatched to Bangkok Life Assurance
PCL., Thailand
2546
: Nippon Life Insurance Company
Manager, International Planning &
Operations Dept., Tokyo
2545
: Nippon Life Insurance Company
Manager, China Dept., Tokyo
2541
: Nippon Life Insurance Company
Corporate Sales Planning & Product
Development Office, Tokyo
2539
: Nippon Life Insurance Company
Metropolitan Area Headquarter, Tokyo
2537
: Joined Nippon Life Insurance Company
Kishiwada Branch, Osaka

การถือหุนในบริษัท
- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานที่ปรึกษา

นายชาติศิริ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา

นายสุวรรณ แทนสถิตย
ที่ปรึกษา

นายปติ สิทธิอำนวย
ที่ปรึกษา

นายเดชา ตุลานันท
ที่ปรึกษา

นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ

ที่ปรึกษา
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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คณะผูบริหาร

1. นายโชน โสภณพนิช
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล

- ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

- ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. นางอรนุช สำราญฤทธิ์
- ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต

5. นางสาวจารุวรรณ
ลิ้มคุณธรรมโม

- ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวสุจินดา
เลิศเกียรติมงคล

- ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 5 2 1 3 4

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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คณะผูบริหาร
นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล (52 ป)
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิตปิ ระยุกต (วิจยั ดำเนินงาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
Board, USA
• หลักสูตรใบอนุญาตผูวางแผนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• หลักสูตร Marketing Strategies, Limra International Inc.
• หลักสูตร Actuarial Courses 1991, Singapore Actuarial Society
and Singapore Insurance Institute

ประสบการณทำงาน
2556 - ปจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
2556 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555 : ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550 : ผูอำนวยการอาวุโส สายการตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

การถือหุนในบริษัท
200,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.012 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
เพิ่มขึ้น 200,000 หุน จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล (52 ป)

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Western Michigan University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment
Management and Research, USA
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
Board, USA
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2557
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่19/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุนที่ 4/2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
2556 - ปจจุบัน : ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555 : ผูชวยผูจัดการใหญ สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549 : ผูอำนวยการอาวุโส สายการลงทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท
280,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.016 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยมีการถือหุนทางออมเปนสัดสวนรอยละ 0.001
(ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) เพิ่มขึ้น 280,000 หุน
จากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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นางอรนุช สำราญฤทธิ์ (50 ป)
ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance,
LOMA
• Associate, Customer Service, LOMA

ประสบการณทำงาน

2556 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผูอำนวยการ ฝายบริหารงานกรมธรรม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554 : ผูบริหารสวนกรมธรรม Bancassurance
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม (36 ป)
ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office
Management Association, USA
• คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPTTM
• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 4/2557
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน

2555 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
2545 - 2555 : ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การถือหุนในบริษัท

- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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คณะผูบริหาร
นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล (56 ป)
ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Information
System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณทำงาน

2556 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 : ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยคารดิฟประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554 : ผูชวยผูอำนวยการใหญ - Special Project
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 : IT Director บริษัท ซิกน=าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

- ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -
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The Ability
to Achieve
More

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
โครงสรางผูถือหุน

ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY*
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายชาตรี โสภณพนิช
บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว
นายเชิดชู โสภณพนิช
เด็กชายกองภพ ลิมทรง

สัดสวนการถือหุน (%)
24.27
13.09
7.63
4.61
3.75
3.70
3.36
2.99
2.69
2.41

*บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จำกัด ถือหุนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผาน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 6 ชุด
ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถูกแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพWอชวยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญและตาม
ความจำเปนที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนZงหนึ่งในสาม ถาจำนวนกรรมการที่
ออกจากตำแหนZงแบงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลทส่ี ดุ กับสวนหนึง่ ในสาม ในการดำเนินกิจการกรรมการตองปฏิบตั หิ นาที่ใหเปน
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวยความซWอสัตยสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท รวมทั้งอาจมอบหมายใหกรรมการชุดยอย และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ มีอำนาจในการปฏิบัติงานแทนตามที่เห็นสมควร
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน และกรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร 13 คน ซึ่งใน
จำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 5 คน โดยกรรมการที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร มีจำนวน 12 คน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ตามรายชWอดังนี้
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อกรรมการบริษัท
นายเชิดชู โสภณพนิช
ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนทชัย
นางคมคาย ธูสรานนท
รศ. ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย
นายประพันธ อัศวอารี
นายชัย โสภณพนิช
นางรัชนี นพเมือง
นางสาวพจณี คงคาลัย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายคาซิฮิเดะ โทดะ
นายยูอิชิ ฮอนดา
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายโชน โสภณพนิช

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชอผูกพันบริษัทคือ นายเชิดชู โสภณพนิช นายชัย โสภณพนิช นายโชน โสภณพนิช นายศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป และนายทาเคชิ ฟูกูดะ สองคนลงลายมือชอรวมกัน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนที่ชอบดวย
กฎหมาย ดวยความซอสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
2. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่ได
รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสรางการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ
4. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชอกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชอผูกพันบริษัท และ/หรือ การทำนิติกรรมตางๆ แทนบริษัท
พรอมทั้งกำหนดเงอนไขในการลงลายมือชอผูกพันบริษัทของกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีการกำหนดตารางประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เพอใหกรรมการสามารถจัดเวลาการเขารวมประชุมไดทุกครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแก
กรรมการแตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม เพอใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ทัง้ นีก้ รรมการแตละ
ทานสามารถเสนอเรองเขาสูวาระการประชุมได โดยแจงตอเลขานุการคณะกรรมการเพอดำเนินการ
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อกรรมการบริษัท
นายเชิดชู โสภณพนิช
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนทชัย
นางคมคาย ธูสรานนท
รศ. ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย
นายประพันธ อัศวอารี
นายชัย โสภณพนิช
นางรัชนี นพเมือง
นางสาวพจณี คงคาลัย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายคาซิฮิเดะ โทดะ
นายยูอิชิ ฮอนดา*
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายโชน โสภณพนิช

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเขารวมประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
4/6
5/6
6/6
5/6
6/6
4/6
6/6
4/6
6/6
6/6

ชวงวาระการดำรงตำแหนง
29 เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
30 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
29 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
30 เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560

หมายเหตุ : * นายยูอิชิ ฮอนดา ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ แทนนายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระ เมEอวันที่ 29 เมษายน 2558

การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา
ใน 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน เปาหมาย และภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนEอง เพEอใหแนHใจวาบริษัทมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่
กำหนดไว มีการบริหารงานที่มีความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยูภายใตกรอบ
กฎหมาย และนโยบายที่ไดรับจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยความซEอสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพEอใหเปนไปตามหลักการกำกับกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดใหมกี ารจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ปละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลโดยกรรมการแตละทานเปนผูประเมินตนเอง และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดในภาพรวม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดเปนผูประเมิน ทั้งนี้เพEอจะไดนำผลการประเมินมาวิเคราะหและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปตอไป
การพัฒนากรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนใหกรรมการแตละทานไดศึกษาและเขารับการอบรมเพEอเพิ่มพูนความรู ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ
กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดยอยอยางตอเนEอง ซึ่งในป 2558 นี้ มีกรรมการเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ไดแก นางคมคาย ธูสรานนท ในหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุน ที่ 3/2558 อีกทัง้
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ยังสนับสนุนใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั เขารวมงานสัมมนาทีจ่ ดั โดยหน2วยงานตางๆ เชน สัมมนาเร/องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายใน จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย หรือ
สัมมนาเร/อง Building Better Board through Effective Independent Director จัดโดย IOD เปนตน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดใหมผี เู ชีย่ วชาญ
เฉพาะดานมาบรรยายใหความรู แบงปนประสบการณกับคณะกรรมการบริษัทเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในป 2558 ไดรับเกียรติ
จากผูบริหารระดับสูงของบริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส มาแบงปนประสบการณเร/องผลกระทบของภาวะดอกเบี้ยต่ำในประเทศญี่ปุนและ
กลยุทธการจัดการทีบ่ ริษทั นิปปอนไลฟ อินชัวรันส ดำเนินการเพ/อรองรับผลกระทบจากภาวะดังกลาว ในปจจุบนั มีกรรมการบริษทั ทีผ่ า นการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกรรมการซึ่งจัดโดย IOD จำนวน 9 ทานจากกรรมการทั้งหมด 15 ทาน โดยมีรายละเอียดประวัติ
การฝกอบรมของคณะกรรมการแตละทานสรุปดังนี้
รายชื่อ

ตำแหนง

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนทชัย
นางคมคาย ธูสรานนท
นายประพันธ อัศวอารี
นายชัย โสภณพนิช
นางสาวพจณี คงคาลัย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นายโชน โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

*DCP : Director Certification Program
*RCP : Role of the Chairman Program

DCP*

DAP*

รุน 60/2548
รุน 98/2551
รุน 26/2546
รุน 101/2551
รุน 16/2545
รุน 198/2557
รุน 176/2556
รุน 80/2549
รุน 142/2554

รุน 4/2546
รุน 4/2548
-

หลักสูตร
ACP*
รุน 6/2548
รุน 21/2550
-

RCP*

DCPU*

รุน 10/2547
-

รุน 3/2558
รุน 10/2547
-

*DAP : Director Accreditation Program
*ACP : Audit Committee Program
*DCPU : Director Certification Program Update

หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ
จากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะ และความเปนมืออาชีพ
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของบริษัทอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพ/อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัทแลวแตกรณี
2. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรายนามดังนี้
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหนง

1
2
3
4
5

นายเชิดชู โสภณพนิช
ดร.ศิริ การเจริญดี
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายโชน โสภณพนิช

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือนโยบายคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
และใหมีอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ตามปกติและอันจำเปนแกการบริหารกิจการของบริษัทเปนการทั่วไป
ตามกรอบอำนาจหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ นอกจากนั้นใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองขอพิจารณาตางๆ
ทีจ่ ะไดมกี ารนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพ5อพิจารณาอนุมตั แิ ละพิจารณาใหความเห็นชอบ ทัง้ นีต้ ามทีก่ ำหนดไว ในขอบังคับหรือคำสัง่
ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
2. คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพ5อทำหนาที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพ5อใหดำเนินงานใดอันเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพ5อใหดำเนินการใดแทนตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารก็ ได
การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา
ในป 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพ5อควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในดานตางๆ รวมถึงพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังชวยพิจารณากลั่นกรองเร5องตางๆ ที่มีความ
สำคัญตอกลยุทธการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพ5อนำเสนอตอคณะกรรมการเพ5อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน โดยจัดใหมีการประชุม 4 ครั้งเปนอยางนอยใน 1 ป
1. นายสุนทร อรุณานนทชัย
2. นางคมคาย ธูสรานนท
3. รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/ผูมีความเชี่ยวชาญในการสอบทานงบการเงินบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประธาน ขจิตวิวัฒน ผูอำนายการฝายตรวจสอบ ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนEวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนEวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนEวยงานอ5นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพ5อทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษทั และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้เพ5อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอ5นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร ทั้งหมด 6 ทาน โดยจัดใหมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายประพันธ อัศวอารี
นางคมคาย ธูสรานนท
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางศศิธร ฐิติผกายแกว ผูอำนวยการฝายบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดกรอบนโยบายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน ควบคุมความเสี่ยงใหครอบคลุม และ
รองรับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง กฎเกณฑ และมาตรฐานใหมๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสีย่ งและระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การปฏิบัติตามนโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ
การทำหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหธุรกิจดำเนินไปไดอยางตอเนHอง โดยคำนึงถึงความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ซึ่งมีปจจัยภายนอกมากระทบเปนสิ่งสำคัญ เพHอการบริหารความเสี่ยงที่จะมองเห็นโอกาสและไดเปรียบในการแขงขัน
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระและผูบ ริหารจากสายงานหลักๆ ทีเ่ กีย่ วของรวมทัง้ สิน้ 6 ทาน โดยกำหนด
หนาที่ในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขความเสี่ยง และการติดตามผลอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในป 2558 มีการประชุมการบริหารความเสีย่ งรวม 4 ครัง้ เพHอพิจารณาเรHองทีส่ ำคัญสรุปไดดงั นี้
1. การประเมินและติดตามความเสีย่ งหลักของบริษทั โดยประเมินปจจัยเสีย่ งและผลกระทบพรอมการจัดทำแผนธุรกิจ เพHอใหหนMวยงานเจาของ
ความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอกลยุทธหลักของบริษัท และเตรียมความพรอมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
เพHอลดโอกาสและผลกระทบตอระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับไดของบริษทั ทัง้ นี้ไดกำหนดใหหนMวยงานทีเ่ กีย่ วของมีหนาที่ในการจัดทำรายงาน
และสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงเพHอติดตามศักยภาพของปจจัยเสี่ยงหลักและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
2. ไดมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งดานความเพียงพอของเงินกองทุน
(ORSA: Own Risk & Solvency Assessment) และดานปฏิบัติการตามโครงสรางขององคกร เพHอพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยง
ดานกลยุทธ และปจจัยภายนอกที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและแผนธุรกิจ
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว เพHอ
ใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหหนMวยงานตรวจสอบภายในทำการ
ติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพHอใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไวอีกครั้ง
โดยไดกำหนดใหมีการรายงานผลตอคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประเมินระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท และเห็นวาระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.

ดร.ศิริ การเจริญดี
นายชัย โสภณพนิช
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นางรัชนี นพเมือง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมี นางอุษณีย สุนทโรทก ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพHอทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือพนสภาพการเปนกรรมการในทุกกรณี โดย
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนMง เพHอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอ
บังคับของบริษัทแลวแตกรณี
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพHอทดแทนกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอHนๆ
โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนMง เพHอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงคาตอบแทนและผลประโยชนอHนๆ ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทา
รองผูจัดการใหญ ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตอองคกร เพHอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอ
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติงานอHนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประจำป 2558 หนา 116
6. คณะกรรมการลงทุน
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมออยางนอยปละ 12 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

นายเชิดชู โสภณพนิช
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายประพันธ อัศวอารี
นายโชน โสภณพนิช
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

โดยมี นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผูอำนวยการฝายลงทุนตราสารทุนทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
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5. กำกับดูแลเรHองธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
6. รายงานผลการลงทุนใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอHนของบริษทั ใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอ
การทำหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนในปที่ผานมา
ในระยะเวลา 1 ปทผ่ี า นมา คณะกรรมการลงทุนไดมกี ารกำหนดนโยบายและแนวทางการลงทุน นโยบายการบริหารความเสีย่ งและกระบวน
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาปจจัยสำคัญตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุน
รวมทั้งการกำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเพHอใหสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการ
ลงทุนไดมีการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบในแนวนโยบายที่มีความสำคัญตอกลยุทธขององคกร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผน
การลงทุน งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรกอนนำเสนอใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ คณะกรรมการลงทุนไดมกี ารติดตาม
กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านเพHอใหบรรลุเปาหมายของแผนงานและเปนไปตามกรอบนโยบายที่ไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน โดยการจัดใหมีการประชุมสม่ำเสมอ อยางนอยปละ 4 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

นางคมคาย ธูสรานนท
รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นางสาวสุภาภรณ ทิพยฝน ผูอำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
2. จัดใหมแี นวทางดำเนินการเพHอใหสามารถติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันกำกับ
หรือหนMวยงานที่เกี่ยวของ รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอยางสม่ำเสมอ
3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั อยางสม่ำเสมอ เพHอใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบตั ขิ องสากลและขอเสนอแนะ
ของสถาบันหรือหนMวยงานที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนที่เขาใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. แตงตั้งคณะทำงานชุดยอยเพHอทำหนาที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดตามความเหมาะสม
การทำหนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปที่ผานมา
โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำป 2558 หนา 93
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมHอวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งให นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เปนเลขานุการ
บริษทั โดยใหมหี นาทีต่ ามทีก่ ำหนดไว ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดใหมกี ารประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยติดตามและประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติประชุมผูถือหุน อีกทั้งดูแลใหมี
การเปดเผยขอมูลรายงานสารสนเทศของบริษัท ตามระเบียบและขอกำหนดของหนMวยงานราชการ และติดตอสHอสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับ
ทราบสิทธิตางๆ เพHอใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลกิจกรรมและการฝกอบรมของคณะกรรมการ มีประวัติโดยสังเขป
ตามรายละเอียดปรากฏในประวัติคณะผูบริหาร
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คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 คณะผูบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ทาน ตามรายช;อดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายโชน โสภณพนิช
นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
นางอรนุช สำราญฤทธิ์
นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

ตำแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุน
ผูอำนวยการ สายประกันชีวิต
ผูอำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ
1. มีอำนาจหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม หรือนโยบาย คำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแกการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอันจำเปนแกการบริหารกิจการของ
บริษัทเปนการทั่วไป ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
3. มีอำนาจในการบรรจุ การแตงตัง้ การถอดถอน การเล;อนหรือการลดระดับ และ/หรือ ตำแหนDง การกำหนดอัตราคาจาง การตัดหรือลดคาจาง
การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรรโบนัสตอบแทนการทำงานหรือความดีความชอบ ตลอดจน
การเลิกจางพนักงานระดับ และ/หรือ ตำแหนDงผูชวยผูอำนวยการลงมา รวมถึงพนักงาน ตัวแทนฝายขายทุกระดับ ทุกตำแหนDงดวย
4. มีอำนาจในการจัดซือ้ จัดจาง การเชาหรือการใหเชาทรัพยสนิ การบริจาคเพ;อการกุศล ภายใตอำนาจของกรรมการผูจ ดั การใหญตามที่ไดรบั
อนุมัติจากคณะกรรมการ
5. กรรมการผูจัดการใหญตองรายงานขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะกรรมการบริหารเพ;อทราบ
• ผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและรายป รวมถึงเปรียบเทียบเปาหมายของกิจการ
• ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในดานการลงทุนรวมถึงการประเมินผลเปนรายเดือน
• ผลการดำเนินการอ;นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. การอนุมัติเพ;อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการใหญในการดำเนินการเพ;อเขาทำรายการ จะตองไมมีลักษณะเปน
การดำเนินการเพ;อเขาทำรายการที่ทำใหกรรมการผูจัดการใหญหรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการใหญสามารถดำเนินการอนุมัติ
เพ;อเขาทำรายการทีต่ นเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยง มีสว นไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอน; ใดกับบริษทั ซึง่ การอนุมตั ิ
ดำเนินการเพ;อเขาทำรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพ;อพิจารณาและอนุมตั ิ
(ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย)
การสรรหาผูบริหาร
บริษัทไดมอบหมายผูดำเนินการในการสรรหาผูบริหารแตละระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาสรรหาผูบริหารในตำแหนDงกรรมการผูจัดการใหญและรองผูจัดการใหญ
เพ;อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กรรมการผูจัดการใหญ สรรหาผูบริหารในตำแหนDงผูชวยผูจัดการใหญและผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
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3. ตำแหนงผูบริหารระดับรองลงมา (ผูอำนวยการ และผูอำนวยการอาวุโส) กรรมการผูจัดการใหญสรรหาและนำเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารเปนผูพิจารณา
โดยผูดำเนินการจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนง เพ7อปฏิบัติหนาที่และดำเนินกิจการงานของบริษัทใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กำหนดไว

รายงานการเขารวมประชุมป 2558 ของคณะกรรมการชุดยอยแตละทาน สรุปดังนี้

รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริหาร

นายเชิดชู โสภณพนิช
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนทชัย
นางคมคาย ธูสรานนท
รศ.ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย
นายประพันธ อัศวอารี
นายชัย โสภณพนิช
นางรัชนี นพเมือง
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายทาเคชิ ฟูกูดะ
นายโชน โสภณพนิช
นายเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

12/12
12/12
8/12
12/12
12/12
-

คณะกรรมการ
ลงทุน
12/12
12/12
7/12
12/12
12/12
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
5/5
5/5
5/5
-

คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการที่ดี

2/2
1/2
2/2
2/2
-

4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
-

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

1. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1.1 คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบีย้ ประชุมและคาบำเหน็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบ สามารถเทียบเคียง
ไดกับบริษัทชั้นนำและกลุมธุรกิจเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 เม7อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 16.70 ลานบาท และไดมีการจายคาตอบแทนกรรมการในระหวางป 2558 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
15.14 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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นายประพันธ อัศวอารี

นายชัย โสภณพนิช

นางรัชนี นพเมือง

นางสาวพจณี คงคาลัย

นางสาวิตรี รมยะรูป

นางประไพวรรณ ลิมทรง

นายคาซิฮิเดะ โทดะ

นายยูอิชิ ฮอนดา*

นายนาโอกิ บัน*

นายทาเคชิ ฟูกูดะ

นายโชน โสภณพนิช

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6,300,000

-

-

450,000

-

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

3,360,000

-

-

80,000

160,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

480,000

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

1,760,000

-

-

-

-

-

-

320,000

-

-

-

-

-

-

-

480,000

960,000

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

1,720,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280,000

-

-

-

480,000

960,000

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ลงทุน

หมายเหตุ : * นายยูอิชิ ฮอนดา ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ แทนนายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระ เม@อวันที่ 29 เมษายน 2558

รวมทั้งสิ้น

รศ. ดำรงค ทวีแสงสกุลไทย

5

นายสุนทร อรุณานนทชัย

3

นางคมคาย ธูสรานนท

ดร.ศิริ การเจริญดี

2

900,000

คาบำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท

4

นายเชิดชู โสภณพนิช

รายชื่อ

1

ลำดับที่

คาตอบแทนกรรมการ ป 2558

800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

400,000

-

-

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

440,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320,000

-

120,000

-

-

-

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

280,000

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

40,000

-

-

-

160,000

-

480,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,000

320,000

-

-

-

คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำกับดูแล
พิจารณาคาตอบแทน
กิจการที่ดี

15,140,000

-

-

530,000

160,000

690,000

690,000

1,010,000

690,000

770,000

730,000

1,290,000

1,050,000

1,330,000

1,090,000

1,810,000

3,300,000

รวม

1.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสประจำป พิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับบริษัท
กลุมธุรกิจเดียวกัน แนวทางการเติบโตของผลกำไร ตลอดจนมูลคาธุรกิจ ซึง่ เพียงพอทีจ่ ะรักษาและจูงใจผูบ ริหารใหสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด ซึ่งในระหวางป 2558 ไดมีการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 6 ทาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,804,290 บาท
2. คาตอบแทนอน
2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน โดยพิจารณาจากความอาวุโส ตำแหน?งและหนาที่ความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้สัดสวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน คิดเปนรอยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด
2.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(อยูในหนาที่ 143 หมายเหตุประกอบงบการเงิน)
3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทั กำหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล แตจะตองไมมยี อดขาดทุนสะสม
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน ได เมFอปรากฏวาบริษทั มีกำไรสมควรทีจ่ ะทำได และรายงานใหทป่ี ระชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
หมายเหตุ : ภายใตพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การจายเงินปนผล บริษทั ตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ผลิตภัณฑและบริการ
ดานผลิตภัณฑ

กรุงเทพประกันชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑเพอตอบโจทยการวางแผนการ
เงินอยางรอบดานแกประชาชน โดยมีผลิตภัณฑครอบคลุมครบทุกดาน
เพอวางแผนทางการเงินอยางเหมาะสมกับฐานะและคุณคาชีวิตของ
ผูบ ริโภค ผลิตภัณฑเหลานีย้ งั ถูกพัฒนาโดยมีรากฐานเพอใหประชาชน
ไดวางแผนเพอรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงชีวิต เมอมี
ผลิตภัณฑที่ชวยวางแผนอยางเหมาะสม ไมวาจะเกิดเหตุการณ
ไมคาดคิดก็จะสามารถรับมือและมีความสุขกับความเปลี่ยนแปลง
นั้นได
ในป 2558 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑ ใหม “บีแอลเอ พรอมเกษียณ”
ซึง่ เปนนวัตกรรมทีต่ อบโจทยการวางแผนเกษียณรูปแบบใหม โดยเนนให

ความรูเพอใหประชาชนสามารถรับมือกับการเขาสูสังคมสูงวัย หรือ
วัยเกษียณไดอยางที่ตองการ
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ เพอดูแลเสาหลักของครอบครัวหรือ
เจาของธุรกิจ กรณีไมสามารถหารายได แตครอบครัวและธุรกิจ
ยังดำเนินตอไปได รวมถึงผลิตภัณฑที่ชวยแบกรับภาระการใชจาย
ดานสุขภาพแกประชาชน โดยเชอมั่นวาผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความ
ตองการของประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จะชวยใหประชาชน
ใชชีวิตไดอยางมีความสุข พรอมดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงอีกดวย
บริษัทเนนสรางคุณภาพการบริการลูกคาและคูคา ผานชองทางการ
บริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ ชองทางธนาคาร ชองทางตัวแทน และชองทาง

พรอมผลิตภัณฑที่ชวยในการวางแผนการเงินอยางรอบดาน

แบบประกัน
ตลอดชีพ
แบบประกัน
สะสมทรัพย

แบบประกัน
ชั่วระยะเวลา

แบบประกัน
บำนาญ
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ขายตรง เพ+อใหความรู ความเขาใจดานการวางแผนการเงินแก
ผูบริโภค รวมถึงพัฒนาชองทางเพ+อใหเขาถึงผูบริโภคทุกกลุมและ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพจนทำใหไดรับการรองรับมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณศูนยรับเร+องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ตอเน+องเปน
ปที่ 2
ในป 2558 มีการกำหนดกลยุทธ ในการบริการเพ+อความพึงพอใจสูงสุด
ของผูถือกรมธรรม ดวยหลัก "BLA Best Service" การบริการดวย
หัวใจและรอยยิม้ (Service Mind) และมากกวาการใหบริการ รวมทัง้
พัฒนาชองทางการติดตอและบริการแกลูกคาผานทางอินเตอรเน็ต
แอพปลิเคชันบนสมารทดีไวซ และสง SMS ผานมือถือ อีกทั้งเพิ่ม
จำนวนสาขา ISO รองรับงาน โดยในป 2558 บริษัทไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งหมดทุกสาขาทั่ว
ประเทศ จำนวน 75 สาขา

ในการใหบริการขอมูล รับเร+อง และแกไขปญหาใหกับลูกคา ดังนี้
1. ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ใหบริการทุกวัน
ไมเวนวันหยุด ตั้งแตเวลา 8.30-19.00 น. ทางหมายเลขโทรศัพท
02-777-8888 โดยมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของบริษัทพรอมใหบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนการเงิน
2. ศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center : CSC) ใหการ
ดูแลลูกคาที่มาติดตอดวยตนเองที่สำนักงานใหญของบริษัท หรือ
ติดตอทางโทรศัพท เว็บไซต/เฟซบุก/อีเมล/ไปรษณีย โดยใหบริการ
ในรูปแบบการใหบริการไดอยางครบถวนในจุดเดียว (One Stop
Services) เปดใหบริการ จันทร - ศุกร โดยขยายเวลาจากเดิม เวลา
8.30 - 17.30 น. เปนเวลา 8.00 - 17.30 น. ศูนยรับขอรองเรียน
(Complaint Unit) เปดใหบริการ จันทร - ศุกร เวลา 8.30-17.30 น.
3. สาขาของบริษัท ทั่วประเทศ จำนวน 75 สาขา เปดใหบริการ
จันทร - ศุกร เวลา 8.30-16.30 น. และ วันเสาร เวลา 8.30 - 12.00 น.

เพิ่มศูนยบริการประชาชนและพัฒนามาตรฐานในการใหบริการลูกคา
เพ+ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคาบริษัทยังมีหนNวยงานที่รับผิดชอบ

ศูนยบริการลูกคา
(Customer Service Center)
และเคานเตอร ใหบริการ
แกไขปญหาและขอรองเรียน

หนา Contact Us
และชองทางแจงขอรองเรียน
บน www.bangkoklife.com
สำหรับการติดตอทางออนไลน
และไปรษณีย
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สถานการณธุรกิจประกันชีวิตป 2558
ในป 2558 ธุรกิจประกันชีวติ ยังเติบโตไดอยางตอเนอง โดยเบีย้ รับรวมมีจำนวนทัง้ สิน้ 537,509 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากชวงเวลาเดียวกันของปกอ น
รอยละ 7 เบี้ยรับจากธุรกิจใหมมีจำนวน 171,420 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.4 และเบี้ยปตอไปมีจำนวน 366,089 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 10
แผนภูมิแสดงสัดสวนเบี้ยรับแยกตามชองทางจำหน:าย
เบี้ยรับรวมป 2558
3%

เบี้ยรับจากธุรกิจใหมป 2558
3%

43%

51%

3%

5%

ชองทางธนาคาร
ชองทางตัวแทน
ชองทางขายตรง
ชองทางอน

35%

57%

ชองทางธนาคาร
ชองทางตัวแทน
ชองทางขายตรง
ชองทางอน
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยรับรวมของธุรกิจกวารอยละ 51 หรือ 274,717 ลานบาท มาจากชองทางตัวแทน ซึ่งเปนชองทางหลักสำคัญของธุรกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 6 รองลงมาเปนชองทางธนาคาร มีเบี้ยรับ 228,550 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43 เบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8
ชองทางขายตรงมีสัดสวนเบี้ยรวมรอยละ 3 หรือ 15,741 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3 และชองทางอนมีสัดสวนเบี้ยรวมรอยละ 3
หรือ 18,501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5
สำหรับการขยายงานใหมในปนี้ สัดสวนเบี้ยรับกวารอยละ 57 มาจากชองทางธนาคาร โดยมีเบี้ยรับจากธุรกิจใหม 97,390 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอนรอยละ 3 รองลงมาเปนชองทางตัวแทนมีเบี้ยรับ 60,655 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 เบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8
ชองทางขายตรงมีเบี้ยรับ 4,896 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 เบี้ยรับลดลงจากปกอนรอยละ 8 และชองทางอนๆ มีเบี้ยรับ
8,479 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 เบี้ยรับลดลงจากปกอนรอยละ 6
สำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีสวนแบงตลาดของเบี้ยรับในป 2558 สูงสุด 7 อันดับแรกของธุรกิจ มีดังนี้
สวนแบงตลาดของเบี้ยรับรวม
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7

บริษัท

บจ. เอไอเอ
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. กรุงไทย แอกซา
บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. อลิอันซ อยุธยา

สวนแบงตลาดของเบี้ยรับจากธุรกิจใหม

สวนแบงตลาด

อันดับ

22.2%
16.4%
12.7%
10.2%
9.9%
8.3%
5.4%

1
2
3
4
5
6
7

สวนแบงตลาด

บริษัท

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
บจ. เอไอเอ
บมจ. กรุงไทย แอกซา
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

22.1%
15.3%
10.8%
10.3%
10.2%
8.0%
4.8%

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย
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เบีย้ รับธุรกิจในปนม้ี กี ารเติบโตไมสงู มากนักเมอเทียบกับป 2557 เนองจากบริษทั สวนใหญลดการขายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะสัน้ ชำระเบีย้
ครั้งเดียวลงคอนขางมาก เพอใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชน แตอยางไรก็ตามอัตราการเก็บเบี้ยปตออายุยังคงอยู
ในเกณฑดี ทีร่ อ ยละ 83 เนองจากประชาชนเห็นความสำคัญและความจำเปนของการประกันชีวติ มากขึน้ และในปทผ่ี า นมาการเติบโตของธุรกิจ
นอกจากจะไดรับแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการนำเบี้ยประกันชิวิตไปลดหยอนภาษีแลว ยังมีปจจัยสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก
ปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในป 2558
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ ออกสูต ลาดอยางตอเนอง เพอชวยกระตุน การเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลิตภัณฑท่ีใหความคุม ครอง
สุขภาพและแผนความคุม ครองสำหรับผูส งู อายุ ซึง่ มีแนวโนมเปนทีต่ อ งการของตลาดมากขึน้ ตามแนวโนมการขยายตัวของประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทยและอัตราคารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความกาวหนาทางการแพทยทำใหประชากรสวนใหญมีอายุยืนยาวขึ้น
การมีเพียงสวัสดิการของทางภาครัฐนั้นไมเพียงพอตอการใชชีวิตภายหลังเกษียณอีกตอไป ประชากรสวนใหญตระหนักถึงความจำเปนที่จะ
ตองสรางหลักประกันรองรับเพอแบงเบาภาระคาใชจา ยดานการดูแลสุขภาพและออมเงินไว ใชภายหลังเกษียณโดยไมเปนภาระของลูกหลาน
ธุรกิจประกันชีวิตจึงเขามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเปนแหลงระดมเงินออมที่สำคัญของประเทศแลว ยังชวยแบงเบาภาระ
ของภาครัฐและชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับประชาชนในระดับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
2. การพัฒนาคุณภาพตัวแทน ชวยสงเสริมภาพลักษณและยกระดับตัวแทนใหมีความเปนมืออาชีพ สงผลใหลูกคาเกิดความไววางใจและ
เชอมั่นในธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาชองทางจำหนFาย เพิม่ โอกาสในการเขาถึงลูกคากลุม ตางๆ ไดอยางกวางขวาง ปจจุบนั นอกจากชองทางธนาคารและตัวแทนแลว
ยังมีชองทางขายทางโทรศัพท ทางโทรทัศน ออนไลน และขายผานโบรกเกอร ทำใหประชาชนเขาถึงการประกันชีวิตไดงายมีทางเลือกที่
หลากหลาย และไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. การขยายอายุลูกคาที่จะทำประกันตอเนอง ชวยใหลูกคามีโอกาสไดรับความคุมครองยาวนานขึ้น
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ชวยสนับสนุนงานขายและงานใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวา จะเปนการจัดทำแอพปลิเคชันตางๆ
สำหรับตัวแทนเพอเปนเครองมือในการขาย การพัฒนาระบบรองรับงานบริการลูกคา หรือการพัฒนาเว็บไซต ชวยกระตุนใหลูกคาเขามา
ติดตามขอมูลขาวสารและคนหาผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการไดงายขึ้น
6. การพัฒนาชองทางการใหบริการลูกคาผานเคานเตอร เซอรวิสหรือจุดบริการ Contact Point ตามหางสรรพสินคา ไมวาจะเปนบริการรับ
ชำระเบี้ยประกัน จายคาสินไหมทดแทน หรือบริการอนๆ ชวยอำนวยความสะดวกใหลูกคามากขึ้น
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ผลงานดานการตลาด ป 2558
ในป 2558 บริษทั ยังคงมุง มัน่ ในการดำเนินธุรกิจภายใตจดุ ยืนทีอ่ ยากใหคนไทยเห็นประโยชนของการประกันชีวติ และทำประกันชีวติ ใหเหมาะสม
กับฐานะทางการเงินและคุณคาชีวิต จึงไดมีการพัฒนาระบบงานและบุคลากรอยางตอเน3อง โดยในปที่ผานมาบริษัทมีกลยุทธสำคัญในการ
ดำเนินงานดานการตลาด ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนอง
เพ3อใหลูกคามีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงไดมากขึ้นและสอดคลองกับความตองการในแตละชวงชีวิต บริษัทจึงไมหยุดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหมๆ ออกสูตลาดผานการทำวิจัยลูกคา เพ3อใหไดผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนตอลูกคามากที่สุด
โดยมีแผนคุมครองที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผนภาษี แผนคุมครองรายได แผนการออมและการลงทุน แผนการศึกษา แผนเตรียมรับ
เกษียณ และแผนคุม ครองสุขภาพ อุบตั เิ หตุ รวมถึงผลิตภัณฑประกันภัยทรัพยสนิ และกองทุนรวม เปนตน ในปทผ่ี า นมามีผลิตภัณฑ ใหมๆ ไดแก
• กรมธรรมประกันชีวติ กลุม บริการประกันสุขภาพ “เฮลธ เฟสต” (Health 1st) มีความคุม ครองใหเลือก 8 แผน รับประกันอายุ 18-59 ป
ใหความคุมครองดูแลคาใชจายเร3องสุขภาพ มีเงินชดเชยรายวันสำหรับผูปวยใน และมีคารักษาพยาบาลสำหรับทั้งผูปวยในและ
ผูปวยนอก
• แบบ “บีแอลเอ คุมครอง 2 พลัส” เปนแบบประกันที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุมครองสูงสุดถึง
อายุ 75 ป
• สัญญาเพิ่มเติมคุมครองสุขภาพ “บีแอลเอ เฮลธ พลัส” เปนแผนความคุมครองสุขภาพที่ใหความคุมครองตลอด 365 วัน รับประกัน
ตัง้ แตอายุ 6 เดือน ถึง 65 ป (คุม ครองสูงสุดถึงอายุ 80 ป) ใหความคุม ครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ดูแลคารักษาพยาบาล
ผูปวยนอกตอเน3อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีคารักษาพยาบาลผูปวยนอก สำหรับลางไต การทำเคมี และ
รังสีบำบัด
2. การพัฒนาคุณภาพตัวแทน
นอกจากการจัดอบรมพัฒนาความรู ในดานประกันชีวิตใหกับตัวแทนและผูบริหารหนMวยแลว บริษัทยังไดจัดอบรมหลักสูตรผูแนะนำการลงทุน
ดานหลักทรัพย (Securities Investment Consultant) เพ3อขึ้นทะเบียนผูแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพย ใหกับตัวแทนอยางตอเน3อง ปจจุบัน
บริษัทมีที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ผานการอบรมจากสถาบันชั้นนำและไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลวเกือบ 1,000 คน
บริษทั ยังสงเสริมใหตวั แทนกาวเขาสูค ณ
ุ วุฒวิ ชิ าชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีป่ รึกษาการเงิน AFPT™ เพ3อยกระดับความเปน
มืออาชีพใหกับตัวแทนของบริษัท โดยนักวางแผนการเงิน CFP® คือ ผูประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่สามารถใหบริการวางแผนการ
เงินซึง่ ประกอบดวย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวติ แผนภาษีและมรดก และแผนเพ3อวัยเกษียณแกลกู คา ทีค่ รอบคลุมทัง้ การใหคำปรึกษา
และจัดทำแผนการเงินในทุกๆ ดาน เพ3อใหลูกคาสามารถบรรลุเปาหมายการเงินตามตองการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอยางมี
ความสุข สวนที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ คือ ผูประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน ที่สามารถใหบริการวางแผนและใหคำปรึกษาทางการเงิน
โดยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ที่ปรึกษาการเงินดานการลงทุน และที่ปรึกษาการเงินดานการประกันชีวิต
3. การพัฒนาชองทางจำหน'าย
นอกจากชองทางขายผานธนาคาร ขายผานตัวแทน DRTV และ Telemarketing ที่มีการพัฒนามาอยางตอเน3องแลว บริษัทกำลังดำเนินการ
พัฒนาชองทางออนไลน เพ3อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงลูกคากลุมตางๆ ได ในวงกวางมากขึ้น
4. การพัฒนาเทคโนโลยีเพอสนับสนุนงานขาย
บริษทั ไดมกี ารพัฒนาสมารท แอพปลิเคชัน (Smart Application) สำหรับฝายขาย เพ3อใชเปนเคร3องมืออำนวยความสะดวกในการสรางใบเสนอ
ขายและติดตามขอมูลใบคำขอ รวมถึงขอมูลลูกคาที่อยูในความดูแล ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ทางดานลูกคาก็สามารถใชเปนชองทางในการตรวจสอบขอมูลกรมธรรมไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ดานการสอสารการตลาด
ป 2558 บริษทั ดำเนินงานการส3อสารการตลาดอยางครบวงจร ทัง้ ส3อสาธารณะ ประชาสัมพันธ และขยายฐานลูกคาผานการส3อสารทางออนไลน
มากยิ่งขึ้น มุงเนนการเสริมสรางภาพลักษณของบริษัท สรางการรับรูและจดจำในแบรนดกรุงเทพประกันชีวิต รวมทั้งทำการส3อสารใหทราบถึง
วิสยั ทัศนของบริษทั ผานแคมเปญ “ทุกความเปลีย่ นแปลงของชวงชีวติ มีสง่ิ ทีด่ เี สมอ” ส3อสารใหประชาชนเห็นความสำคัญการวางแผนการเงิน
ในทุกชวงชีวิต โดยแนวคิดของแคมเปญกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพราะแตละครั้งที่ชวงชีวิตของ
คนเราเปลีย่ นไป ถาเรามีการเตรียมการวางแผนเอาไว ทุกการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะเปนโอกาสใหทกุ คนพบกับสิง่ ดีๆ สิง่ ใหมๆ ไดอยางไมตอ งกังวล
สำหรับภาพรวมผลงานดานการตลาดในปน้ี บริษทั มีเบีย้ รับรวมทัง้ สิน้ 44,840.22 ลานบาท ลดลงจากปกอ นรอยละ 13.45 เปนเบีย้ รับจากธุรกิจ
ใหมทั้งสิ้น 13,627.20 ลานบาท ลดลงรอยละ 28.54 เปนเบี้ยปตอไป 31,213.02 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4.67 โดยเบี้ยรับมาจาก
ชองทางตางๆ ดังนี้
เบี้ยรับรวมแยกตามชองทางจำหนายป 2558
0.3%
ชองทางขายตรง
141.14 ลานบาท
+5.86%

3%
ชองทางอ3น
1,143.81 ลานบาท
+0.82%

32%
ชองทางตัวแทน
14,291.10 ลานบาท
+3.05%

65%
ชองทางธนาคาร
29,264.16 ลานบาท
-20.21%

เบี้ยรับรวม รอยละ 65 มาจากชองทางธนาคาร รองลงมารอยละ 32 มาจากชองทางตัวแทน อีกรอยละ 0.3 และรอยละ 3 เปนเบี้ยรวมของ
ชองทางขายตรงและชองทางอ3นตามลำดับ
ทางดานการขยายตลาดใหม เบี้ยรับมาจากชองทางตางๆ ดังนี้
เบี้ยรับจากธุรกิจใหมแยกตามชองทางจำหนายป 2558
0.4%
ชองทางขายตรง
55.43 ลานบาท
-3.02%
18%
ชองทางตัวแทน
2,487.95 ลานบาท
+19.53%

2%
ชองทางอ3น
275.19 ลานบาท
+4.06%

79%
ชองทางธนาคาร
10,808.63 ลานบาท
-35.14%
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ผลงานดานการตลาด ป 2558
เบี้ยรับจากธุรกิจใหมในปนี้รอยละ 79 มาจากชองทางธนาคาร โดยมีสินคาหลัก คือ แบบประกันประเภทสะสมทรัพยและสินคาประเภทความ
คุมครองเครดิต ปนี้การเติบโตของชองทางลดลงเน*องจากลดการขายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวลง สวนชองทาง
ตัวแทนมีสดั สวนเบีย้ รับจากธุรกิจใหมอยูร อ ยละ 18 เติบโตเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 19.53 การเติบโตดีจากสินคาประเภทบำนาญทีอ่ อกจำหน2าย
ตัง้ แตปลายป 2557 เร*อยมา คือ แบบบีแอลเอ พรอมเกษียณ และสัญญาเพิม่ เติมสุขภาพตัวใหมทอ่ี อกจำหน2ายในปน้ี คือ บีแอลเอ เฮลธ พลัส
สวนชองทางขายตรงนั้นมีสัดสวนเบี้ยรับรอยละ 0.4 เติบโตลดลงจากปกอนเล็กนอย และเบี้ยรับอีกรอยละ 2 มาจากชองทางอ*น โดยภาพรวม
เบี้ยรับปนี้อัตราเติบโตลดลงเน*องจากบริษัทปรับนโยบายบริหารงานขายโดยลดการขายสินคาแบบสะสมทรัพยระยะสั้นชำระเบี้ยครั้งเดียวลง
เพ*อกระจายความเสี่ยงในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ*อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผูบริโภค และสถานการณ
ทางการตลาด ซึ่งมีเทรนการขยายตลาดไปในทิศทางเดียวกัน โดยปนี้บริษัทใหความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑสำหรับกลุมสูงวัยและ
ผูตองการความคุมครองดานสุขภาพมากขึ้น
6. การบริหารลูกคาสัมพันธ
ในป 2558 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้ง BLA Happy Life Club คลับสำหรับลูกคาและครอบครัว ทั้งนี้เพ*อขอบคุณ
และมอบมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ได ใหความไววางใจบริษัท ใหเปนผูดูแลการวางแผนการเงินรอบดานใหกับลูกคาและครอบครัว เพ*อชีวิตที่มี
ความสุขมากกวา โดยบริษัทสงมอบความสุขผานสิทธิประโยชนดานตางๆ อาทิ การรับสวนลดในการซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาชั้นนำ
ทัว่ ประเทศ การจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของลูกคาสมาชิกคลับทัว่ ประเทศอยางตอเน*อง ซึง่ ไดรบั การตอบรับอยางดีจากลูกคาทุกกลุม
ทัง้ กิจกรรมทางดานสุขภาพ กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมการเรียนรูต า งๆ ฯลฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังใหความสำคัญตอกระบวนการปรับปรุงฐานขอมูล
ลูกคาใหอัพเดตเปนปจจุบันอยูเสมอ ทั้งนี้เพ*อใหการดำเนินงานลูกคาสัมพันธและการบริการลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

• Happy Health กิจกรรมเพ*อสุขภาพที่ดี “กินอยูอยางไร... ไรอวน”

• Happy Song กิจกรรมขอบคุณลูกคาคนพิเศษ “Wonderful Blue Party ลองเรือดินเนอร สัมผัสเจาพระยายามค่ำ”
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• Happy Cooking กิจกรรมทำอาหารที่มากมายดวยเทคนิคและเคล็ดลับความอรอย

• Happy Learning เพิ่มประสบการณชีวิตในแบบวิถีพอเพียงใหกับลูกคาเยาวชนและครอบครัว

• มอบของรางวัลใหลูกคาจากการเขารวมเปนสมาชิก BLA Happy Life Club
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การดำเนินงานตามนโยบาย
สังคมและสิ่งแวดลอม

จุดเริ่มตนเพื่อความยั่งยืน
กรุงเทพประกันชีวิต มุงมั่นเพอสรางความมั่นคงใหกับประชาชน ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการระบบการคุมครองสิทธิประโยชนของผูที่เกี่ยวของกับการประกันภัย ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส มีจริยธรรม
ความซอสัตยสุจริต และตรวจสอบได รวมทั้งสรางคุณคาแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมเพียงใหความสำคัญดานเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนจากการ
ประกอบธุรกิจเทานั้น แตยังใหความสำคัญดานการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งสะทอนผานวิสัยทัศนขององคกร คานิยม และนโยบาย
สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ยดึ ถือเปนแนวทางปฎิบัติภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนมาโดยตลอด บริษัทยังดำเนินงานโดยคำนึงถึงการชวย
ยกระดับเศรษฐกิจ ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม และสรางสรรคสังคม ทำให ในป 2558 กรุงเทพประกันชีวิตไดรับเลือกจากสถาบันไทยพัฒน
ใหเปนหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจดานสิ่งแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือรางวัล ESG100 มุงสูวิถียั่งยืน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนและ
แรงผลักดันสำคัญของบริษัทที่จะกาวสูเปาหมายในการขับเคลอนองคกรสูแนวคิดการสรางคุณคารวมระหวางธุรกิจและสังคมอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

มุงมั่นดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
จากจุดเริ่มตนเพอความยั่งยืน บริษัทสงเสริมการสรางความสุขจาก
ภายในองคกร ทั้งพนักงาน ตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน และ
กระจายไปสูคูคา พันธมิตรทางธุรกิจ หน-วยงานของรัฐและเอกชน
และประชาชนทั่วไป
เริ่มจากการสงเสริมใหพนักงานสรางความสุขอยางสมดุลระหวาง
ชีวติ การทำงาน ครอบครัว และสังคม ผานโครงการ Happy BLA
Home ดวยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 8 ดาน ตามหลักการ Happy
Workplace ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม)
Happy Relax (ผอนคลาย) Happy Brain (เพิ่มพูนความรู) Happy
Soul (การมีคุณธรรม) Happy Money (รูจักการใชเงิน) Happy
Family (ครอบครัวดี) และ Happy Social (สังคมดี) ซึ่งการดำเนิน
การตามหลักการของ Happy 8 นั้น บริษัทไดดำเนินการอยาง
ตอเนองเปนปที่ 3
ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการรวมสรางความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในทุกชวงวัย ดวย
ตระหนักดีวานี่คือตัวแปรสำคัญในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุขที่
ยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังมุง เนนการดำเนินงานทีช่ ว ยลดการทำลายสิง่ แวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจังและตอเนอง โดยรวมมือกับคูคา
พันธมิตรทางธุรกิจ หน-วยงานของภาครัฐและเอกชน และประชาชน
ทัว่ ไป สำหรับการรวมสรางความมัน่ คงในชีวติ ของประชาชน ไดมกี าร
กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตาม 2 แนวคิดหลัก ดังนี้
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เศรษฐกิจ
หลักปฎิบัติ
เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
สังคม

สิ่งแวดลอม

บรรษัทภิบาล

“กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตออกแบบได”

เนนการใหความรูดานการวางแผนการเงินอยางรอบดานสำหรับ
ประชาชนแตละชวงอายุ ใหคำปรึกษาและแบงปนความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑทางการเงินสูประชาชน เพ,อนำมาใชเปนเคร,องมือในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหประชาชนไดรับความรูขั้น
พื้นฐาน และสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับฐานะและคุณคา
ชีวิตของตนเองได ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสูความมั่นคงในชีวิตตนเอง
และครอบครัว

“กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกวา”

เนนการสรางความสุข พรอมสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
สังคม และบุคลากรในองคกร โดยการดำเนินงานภายใตแนวคิด
ดังกลาว ทำใหเกิดงานกิจการตางๆ ทัง้ ดานการศึกษาและพัฒนาความรู
ความสามารถ การรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย การดูแลผูสูงอายุ และการปลูกจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดลอม

มุงมั่นดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปฎิบัติเพื่อการพัฒนา
ภายนอก

คูค า พันธมิตรทางธุรกิจ
หน;วยงานของรัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ ไป

การใหความรู
การวางแผนการเงิน
ในชุมชน
&การดูแล
สิ่งแวดลอม

ภายในองคกร

การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

การสงเสริม
การศึกษา

การสงเสริม
ดานกีฬา / สุขภาพ
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
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การดำเนินงานตามนโยบายสังคมและสิง่ แวดลอมของพนักงานในโครงการ Happy BLA Home
Happy Social สังคมดี

โครงการ BHAPPY3
โครงการปลูกจิตสำนึกรักและรักษาสิ่งแวดลอมสำหรับผูบริหารและพนักงาน เพ"อเช"อมความสัมพันธระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร ซึง่ จัดทัง้ หมด 2 ครัง้ ในป 2558 ครัง้ ที่ 1
“รวมพิทกั ษ รักษทะเลไทย” รวมกันปลอยปลา ปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม หน;วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ครัง้ ที่ 2
“ความสุข ปลูกได” รวมเรียนรูเ กษตรอินทรีย ดวยวิถพี อเพียง ใหพนักงานไดทดลองทำนาบนแปลงสาธิตแบบไมใชสารเคมี ปลูกผักบนแปลงผัก
รวมทั้งปลูกผักสวนครัวแนวตั้งจากวัสดุเหลือใช กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี จ.สิงหบุรี

Happy Money รูจักใชจาย

กิจกรรมตลาดนัดแหงความสุข
ตลาดนัดแหงความสุข หรือ กิจกรรม Happy Market จัดขึน้ ตอเน"องกันทุกป เพ"อสงเสริมแนวทาง Happy Money (รูจ กั การใชจา ย) ใหพนักงาน
นำสินคาที่ทำขึ้นเองหรือของใชแลวสภาพดี มาซื้อ-ขาย ในตลาดแหงความสุขนี้ ได ในชวงเวลาพักกลางวัน
โครงการบีแอลเอ พรอมเกษียณ (สำหรับพนักงาน)
ขณะทีป่ ระเทศไทยกำลังจะเขาสูส งั คมผูส งู วัย เพ"อปลูกฝงใหพนักงานเตรียมพรอมชีวติ หลังเกษียณและเกษียณอยางสบาย บริษทั ไดจดั กิจกรรม
กระตุนพนักงาน ดวยการจัดทำระบบการเตรียมความพรอมและออกแบบผลิตภัณฑ แผนบีแอลเอ พรอมเกษียณ เพ"อพนักงาน ถือเปนการ
ปลูกฝงพฤติกรรมการออมเงินและการวางแผนบำนาญที่เปนประโยชนอยางมากในอนาคต
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Happy Family ครอบครัวมีสุข

ความเรียงเรองแม
เพอสงเสริมความผูกพันในครอบครัวและระลึกถึงพระคุณของผู ใหกำเนิดในเทศกาลวันแม บริษทั จึงจัดใหมกี จิ กรรมประกวดความเรียงเกีย่ วกับแม
โดยมีพนักงานสงผลงานบอกเลาความในใจอันน,าประทับใจ ซึง่ ผลงานที่ไดรบั รางวัลไดสรางความซาบซึง้ ใหกบั เพอนพนักงานและคณะกรรมการ
ตัดสินเปนอยางยิ่ง

Happy Soul มีคุณธรรมประจำใจ

โครงการสปาใจ
โครงการเชอมความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน) และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร โดยใหพนักงานเขารวมปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั สิ มาธิ ทำใหเกิดความสงบในจิตใจ ณ สถานปฏิบตั แิ สงธรรม
สองชีวิต จังหวัดนครราชสีมา ปละ 4 ครั้ง

Happy Body มีสุขภาพดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปสำหรับพนักงานทุกคน

Happy Brain เพิ่มพูนความรู
การจัดอบรมทัง้ ภายในและภายนอกใหกบั พนักงาน โดยในป 2558 รวมทัง้ สิน้ 248 หลักสูตรและการจัดการความรูภ ายในองคกรผานโครงการ
KM (Knowledge Management)

Happy Heart น้ำใจงาม

กิจกรรมเพอสังคม รวมแบงปน สรางความสุขถึงกันได ไมสิ้นสุด
กิจกรรม ถักเสริม เติมบุญ ตอน สายใยไออุน
รวมสนับสนุนคาอุปกรณการถักไหมพรมแกพนักงานผูเ ขารวมโครงการ เริม่ ดำเนินงานตัง้ แตป 2557 โดยในป 2558 มีการรวบรวมหมวกไหมพรม
ผาพันคอ ที่ถักเสร็จพรอมสงมอบแดผูปวยโรคมะเร็ง มูลนิธิสถาบันมะเร็งรวม 129 ผืน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแหงชาติ
กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดเปนกิจกรรมการใหเล็กๆ ที่แบงปนความสุขอันยิ่งใหญแกผูอน จัดตอเนองทุกป ปละ 4 ครั้ง รวมถึงใน
โอกาสพิเศษ วันประกันชีวิตแหงชาติ ที่พนักงานของกรุงเทพประกันชีวิตไดรวมพลังเพอบริจาคโลหิตในวันงานดังกลาวอีกดวย
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Happy Relax ผอนคลาย
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธประกันชีวิต ครั้งที่ 2
โดยความรวมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทในกลุมธุรกิจ
ประกันชีวิต จัดใหมีกิจกรรมกีฬา พาเหรด กองเชียร และเกมสันทนาการเพ0อกระชับความสัมพันธ ระหวางบุคลากรภายในธุรกิจประกันชีวิต
ทั้งผูบริหาร พนักงาน และครอบครัว ที่สนามการกีฬาแหงประเทศไทยหัวหมาก
กิจกรรม Happy Birthday
เพ0อสงมอบของขวัญในวันเกิดแกพนักงานบริษัท จึงจัดทำของขวัญพรอมการดอวยพร และสงขอความสั้นผานระบบโทรศัพทมือถือ (SMS)
อวยพรใหแกพนักงานทุกคน
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การดำเนินงานตามแนวคิด “ชีวิตออกแบบได และชีวิตที่มีความสุขมากกวา”

สุขใจ… ที่ไดชวยคนไทย วางแผนการเงินรอบดาน

ความสุขของกรุงเทพประกันชีวิต คือการแบงปนความรู ใหคำปรึกษาการวางแผนการเงินรอบดานแกประชาชนเพราะความรูทางการเงิน
ถือเปนปจจัยพื้นฐานอันสำคัญในการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เพ/อใหประชาชนมีการวางแผนการเงินอยางเหมาะสมกับฐานะและคุณคา
ชีวิตของตนเอง พรอมทั้งชวยสรางฐานะควบคูกับการสรางหลักประกันใหแกตนเองและคนที่รักไดอยางมั่นคง
ในป 2558 บริษัทมุงพัฒนาการอบรมบุคลากร โดยเริ่มตนจากภายในองคกร เพ/อสรางประโยชนแกประชาชนทั่วไป
• อบรมเพอเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง แกพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ไดแก
1. การจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก รวมทั้งสิ้น 248 หลักสูตร พรอมมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
2. การพัฒนาความรูเพ/อใหตัวแทนประกันชีวิตเปนตัวแทนที่มีคุณภาพ มีความชำนาญดานการวางแผนทางการเงิน มุงสูการเปนที่ปรึกษา
การเงินมืออาชีพ สามารถวางแผนการเงินอยางรอบดานเพ/อประชาชนไดอยางเหมาะสมกับคุณคาชีวิตของตนเอง โดยรวมมือกับพันธมิตร
ไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ
• มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการวางแผนการเงินอยางรอบดานสูประชาชน
1. พัฒนาผลิตภัณฑอยางเขาใจความตองการของสังคมปจจุบันที่กำลังเขาสูสังคมสูงวัย หรือ Aging Society ในอีก 10 ปขางหนาดวยแผน
“บีแอลเอ พรอมเกษียณ” ที่มีความโดดเดนและแตกตางจากผลิตภัณฑเกษียณในตลาด นับเปนการวางรากฐานและเตรียมพรอมอนาคต
รูปแบบใหม เพ/อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามเกษียณ
2. ผลิตภัณฑที่ถูกพัฒนามาเพ/อรองรับความเสี่ยง อยาง “บีแอลเอ คุมครอง 2 พลัส” ชวยเพิ่มความมั่นใจสำหรับผูที่เปนเสาหลักครอบครัว
หรือเจาของธุรกิจ ที่ถึงแมเกิดอะไรขึ้นหรือไมสามารถหารายได ยังไดรับความคุมครองและสามารถปกปองคนที่เรารักหรือครอบครัวได
อยางไรกังวล
• การใหความรู และใหคำปรึกษาการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับคุณคาชีวิตแกประชาชนตามนโยบายของบริษัท
ผานการเสวนาและงานมหกรรมการเงินตางๆ ทั่วประเทศ ตลอดป 2558 ทั้งการจัดกิจกรรมใหความรูจากตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน
สูชุมชนตางๆ และกิจกรรมวางแผนการเงินในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ โป งานวันประกันชีวิตแหงชาติ งาน SET in The City งาน
ไทยแลนด สมารท มันนี่
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สุขใจ… ที่ไดเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี

สุขภาพดีคืออีกหนึ่งพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา จากคนหนึ่งคนสูประชาชนในสังคม กรุงเทพประกันชีวิตจึงรวมสรางสุขภาพ
ที่ดีใหแกประชาชนผานกิจกรรมตางๆ มากมาย รวมทั้งการสนับสนุนนักกีฬาเพ,อสรางช,อเสียงใหกับประเทศ และเปนตัวอยางที่ดีใหประชาชน
หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น
• โครงการเดิน-วิ่ง เพอสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาลฟ มาราธอน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมกับกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงขาว “เดิน-วิ่ง เพ,อ
สุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวติ ฮาลฟ มาราธอน ครัง้ ที่ 2” เพ,อรวมเฉลิมฉลองกรุงเทพประกันชีวติ เขาสูป ท ่ี 65 พรอมตอกย้ำเจตนารมณ
ใหคนไทยมีความสุขจากการมีสขุ ภาพทีด่ ี รายไดทง้ั หมดรวมสนับสนุนโครงการ “สวนสุขภาพ เพ,อชีวติ ทีม่ คี วามสุข” เพ,อใหประชาชนทัว่ ประเทศ
ไดมีเคร,องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ และเขาใจวิธีการออกกำลังกายอยางถูกตอง

• โครงการสวนสุขภาพ เพอชีวิตที่มีความสุขมากกวา
เพ,อเปนการตอบสนองนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ เราจึงมุงเนนใหประชาชนทั่วประเทศไดมี
สถานที่ออกกำลังกาย โดยการจัดทำเคร,องออกกำลังกาย พรอมวิธีการเลนที่ถูกตองแกชุมชนตางๆ โดยไดรับความรวมมือและคำแนะนำจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดหาเคร,องมือ และจัดหาขอมูลความรูท ถ่ี กู ตองเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยในชุมชน โดยในครัง้ แรก
ไดสงมอบชุดเคร,องออกกำลังกายใหแก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา จ.พิษณุโลก ซึ่งเปนสวนสาธารณะที่มี
ประชาชนในจังหวัดใหความสนใจเขาใชบริการเปนอยางมาก
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• โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก
กรุงเทพประกันชีวิต รวมกับกองออกกำลังกายเพ5อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกายดวยการ
เตนแอโรบิก ตอเน5องเปนปที่ 3 โดยมุงใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการกำลังกาย ในป 2558 บริษัทไดจัดโครงการ “บีแอลเอ
แฮ็ปปไลฟ คีตะมวยไทย แอโรบิก สูชุมชน” รวมกับกรมอนามัย และศูนยอนามัย 12 แหงทั่วประเทศ โดยมีการเชิญครูนักเตนแอโรบิกจาก
โครงการบีแอลเอ แฮ็ปปไลฟ ทั่วประเทศ เขารวมสอนการออกกำลังอยางถูกวิธีใหแกประชาชนในชุมชนของตนเอง พรอมรับประกาศนียบัตร
รับรองการเตนจากกรมอนามัย โดยมีพน้ื ทีผ่ เู ขารวมกวา 30 สนามเตนทัว่ ประเทศ และเดินสายจัดกิจกรรมกวา 5 ครัง้ มีผเู ขารวมกวา 1,500 คน
• สนับสนุนความพรอมทัพนักกรีฑาไทย สูศึกซีเกมส
มอบกรมธรรมประกันชีวิตสรางขวัญและกำลังใจแกทัพนักกรีฑาไทย ผูฝกสอนและเจาหนาที่ สูศึกซีเกมสครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร รวม
มูลคากวา 133 ลานบาท เสริมความพรอมและความมั่นใจในการฝกซอมอยางเต็มที่ เพ5อนำชัยชนะมาสูประเทศไทย รวมทั้งเปนการกระตุน
ดวยการนำกีฬามาเปนส5อกลางเพ5อใหประชาชนภายในประเทศหันมาใหความสำคัญตอการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และยังเปนการสงเสริม
การกีฬาของประเทศใหเทียบเทาระดับสากล
• สนับสนุนทีมเรือเขลางขนคร ประเภท 40 ฝพาย
พรอมมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุและชีวิตมูลคารวมกวา 5,000,000 บาท เพ5อใหทีมมีความมั่นใจในการซอมและแขงขันตลอดทั้งป
• สนับสนุนโครงการปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ เน5องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ โดยไดรับความ
รวมมือจากศูนยอนามัยพื้นที่ ทั้ง 12 แหง 77 จังหวัด เพ5อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปใหหันมาใชจักรยานเปนวิถีชีวิตในการออกกำลังกาย
ในวันที่ 29 มีนาคม-3 พฤษภาคม 2558 มีพนักงานและตัวแทนประกันชีวติ จากกรุงเทพประกันชีวติ และประชาชนทัว่ ไปเขารวมกวา 15,000 คน

สุขใจ… ที่ไดสนับสนุนดานปจจัยที่จำเปนตอการศึกษาของเยาวชนไทย

กรุงเทพประกันชีวติ ตระหนักดีวา การมีปจ จัยและสภาพแวดลอมทีเ่ กือ้ หนุนการเขารับการศึกษาของเยาวชนเปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ เพ5อเปนการ
พัฒนาเด็กๆ ที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศในอนาคต จึงไดจัดใหมี โครงการ “สานฝนจากพี่สูนอง” ปที่ 9 เพ5อ
สรางสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงโครงการ “น้ำด5มสะอาดเพ5อชีวิตที่มีความสุข” มอบเคร5อง
กรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาด เพ5อสรางสุขลักษณะอนามัยที่ดีใหแกเยาวชนไทย อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวาง
พนักงาน ตัวแทน ทีมที่ปรึกษาการเงินในพื้นที่และโรงเรียนซึ่งตางชวยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา

14
3,500

ป 2558 มอบเครื่องกรองน้ำ
จำนวน

แหง

เปนประโยชนแกนักเรียน
กวา

คน
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สุขใจ… ที่ไดเห็นผูสูงอายุมีความสุข

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ กรุงเทพประกันชีวิต เล็งเห็นความจำเปนในการเตรียมความพรอม
และสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผานโครงการ “รวมสรางความสุขโลกสดใสสำหรับผูสูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต”

3
15,000
ป
มอบแวนสายตาใหผูสูงอายุ

กวา

ราย

กวา 3 ปที่ผานมา กรุงเทพประกันชีวิต จัดกิจกรรมมอบแวนตาใหผูสูงอายุทั่วประเทศ พรอมตรวจสุขภาพผูสูงวัย กวา 15,000 ราย ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย และยังดำเนินกิจกรรมเพ+อสรางความสุขอยางตอเน+อง ดวยเช+อวาการมองเห็นโลกไดชัดเจนขึ้นอาจเปนเพียงความสุขเล็กๆ
ของใครบางคนแตสำหรับผูสูงวัยการมองเห็นโลกสดใสถือเปนความสุขที่ยิ่งใหญยิ่งกวา

สุขใจ… ที่ไดสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมประเพณีไทยเปนความดูแลของคนไทย เปนคุณคาทีต่ อ งชวยกันสืบสานวัฒนธรรม ทัง้ ยังแสดงถึงเอกลักษณของชาติ ความเขมแข็ง
สามัคคี ตลอดจนแสดงถึงความสุขรวมกันของคนในสังคม บริษัทจึงมุงสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ+อสงตอชีวิตที่มีความสุขใหอยูคู
คนไทยตอไป โดยผูบ ริหาร พนักงาน และตัวแทน ไดรว มกับชุมชนเพ+อสืบสานประเพณีทว่ั ประเทศ ตลอดป 2558 ในงานประเพณีแหเจาพอ
เจาแมปากน้ำโพ จ.นครสวรรค งานแหเทียนพรรษาอันยิง่ ใหญทม่ี มี ายาวนานกวา 100 ป จ. อุบลราชธานี งานแขงเรือยาว วัดทาหลวง จ.พิจติ ร
และงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต
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สุขใจ… ที่ไดตอบแทนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักดีวาเราไดรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเราเพียงใด จึงมุงเนนการปลูกจิตสำนึกในใจคน ในดานการลด
การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถทดแทนได การฟนคืนผืนปาและแหลงน้ำ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนรอบขางในป
2558 โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ยังเปนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทอยางตอเน<องมาเปน
ปที่ 3 โดยบริษัทไดรวมกับมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพ<อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) (FEED) เพ<อสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมใหกับ
เยาวชนผูเปนอนาคตของชาติ กอใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปลูกฝงใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ใชอยางประหยัด ลดการสูญเปลา การนำมาใชซ้ำ เพ<อความยั่งยืนในอนาคต

• โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ครั้งที่ 4
การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมกับเยาวชนในครั้งที่ 4 นี้ บริษัทไดเลือกเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ ซึ่งเปนพื้นที่สำคัญของไทยเปนแหลง
เรียนรู ที่ผูเขารวมโครงการจะไดศึกษาเรียนรูการใชชีวิตของสัตวปา เพ<อสรางจิตสำนึกรักธรรมชาติใหเกิดขึ้นในใจของเยาวชนอยางแทจริง
เชน การได ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการดูรอยเทาสัตว การฟงเสียงสัตว การดมกลิ่น การสัมผัสธรรมชาติที่แทจริง การชิมพืชพันธุตางๆ จาก
ธรรมชาติ การลงมือสรางฝายชะลอน้ำ การซอมแซมแนวกันไฟ รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณจากเจาหนาทีเ่ ขตรักษาพันธุส ตั วปา
สลักพระ เปนการสรางความผูกพันกับธรรมชาติอยางเปนขั้นตอน
• โครงการ บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ครั้งที่ 5
การจัดงานครัง้ นีม้ สี ว นสำคัญมากทีเ่ ยาวชนไดเห็นภาพทีช่ ดั เจนจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยทีก่ ำลังเขาขัน้ วิกฤต โครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ
โกกรีน” พาเยาวชนคนรักธรรมชาติ จำนวน 60 คน จาก 10 สถาบัน มารวม “ฟนปาตนน้ำ…หยุดวิกฤติภัยแลงและอุทกภัยอยางยั่งยืน”
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ไปสัมผัสและเรียนรูร ะบบนิเวศปาตนน้ำ ณ อุทยานแหงชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร เพ5อทราบถึงตนเหตุแหงวิกฤติภยั แลงและอุทกภัย พรอม
ทัง้ รวมเปนสวนหนึง่ ในการฟน ฟูดแู ลระบบนิเวศสิง่ แวดลอมใหกลับคืนสูส ภาพดี โดยอุทยานแหงชาติคลองลานถือเปนผืนปามรดกโลกและเปน
สวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณดานความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนปาตนน้ำของลำธารหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน้ำไหล ซึ่งไหลรวมกันสูแมน้ำปง เหมาะสมตอการ
เปนแหลงเรียนรูเปนอยางยิ่ง
ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา เรารวมสรางตนกลานักอนุรักษไดมากถึง 300 คน จากมหาวิทยาลัยกวา 35 แหงทั่วประเทศ รวมทั้งพนักงาน
อีกกวา 100 คน และตนกลานักอนุรักษเหลานี้ ไดตอยอดแนวคิดรักสิ่งแวดลอมออกไปสูชุมชน มหาวิทยาลัย และเยาวชนมากมาย ผาน
โครงการตอยอดที่ไดรับทุนจากโครงการ “บีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน” เยาวชนเหลานี้ถือเปนแรงผลักดัน สงตอความรูสึกรักและรับผิดชอบ
ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผขยายออกไปสูสังคมวงกวางมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
เรารวมสรางตนกลานักอนุรักษ์
ไดมากถึง

300
35
100

คน

จากมหาวิทยาลัย
กวา

แหงทั่วประเทศ

รวมทั้งพนักงานอีกกวา
กวา
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คน

กิจกรรมของกลุม นักศึกษาทีผ่ า นโครงการไปแลวนัน้ ไดไปทำประโยชน
กับชุมชน และมหาวิทยาลัยของทุกคนอยางแทจริง อาทิ
• โครงการนองหนู 3R ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณขยะ
มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดโครงการมอบความรูและแนวทางการลด
ปริมาณขยะ ดวยหลักการ ใชนอ ย (Reduce) ใชซำ้ (Reuse) นำกลับ
มาใช ใหม (Recycle) และใหความรูเกี่ยวกับประเภทของขยะ และ
ถังขยะประเภทตางๆ ผานส5อการสอน เชน ฟวเจอรบอรด ไวนิล
เปนตน แกนกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง
จ. ปทุมธานี ผานกิจกรรมการเลนเกมคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะ
สำหรับแยกประเภทขยะมอบให โรงเรียนตางๆ
• โครงการลดการใชกระแสไฟฟาเพ$อลดโลกรอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจัดโครงการเพ5อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนที่เกี่ยวเน5องจากการผลิตไฟฟากระบวนการผลิต
กระแสไฟฟา แนวทางการลดการใชไฟฟาในชีวติ ประจำวัน รวมถึงการใชไฟฟาใหเกิดประโยชนสงู สุด ใหกบั เยาวชนอายุ 10-12 ป บุคลากรใน
โรงเรียนและผูที่สนใจ ใหตระหนักในเร5องการใชพลังงานไฟฟาทราบแนวทางในการลดปริมาณการใชไฟฟา และสามารถนำความรูที่ไดไป
เผยแพรตอ โดยสามารถนำแนวทางที่ไดเรียนรูจากการอบรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได เปนตน

โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป ไลฟ โกกรีน ภายในองคกร
จากแนวคิดขององคกรในการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปลูกฝงใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ใชอยางประหยัด
ลดการสูญเปลา การนำมาใชซ้ำ เพ5อความยั่งยืนในอนาคต บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ5อตอบสนองแนวคิดอยางเปนรูปธรรม ไดแก
• โครงการประหยัดพลังงาน โดยการเปลี่ยนการใชหลอดไฟ T5
ภายในอาคารสำนักงานซึง่ สามารถลดคากระแสไฟฟาแสงสวางไดประมาณ 4 เทาตอหลอด การรณรงคการปดไฟในชวงเวลากลางวัน การออก
ไปประชุม หรือหลังเลิกงาน
• โครงการลดการสูญเสียทรัพยากร
โดยการจัดอบรมและจัดทำคูม อื การปฏิบตั งิ านสารบรรณในองคกร การรณรงคประชาสัมพันธการประหยัดทรัพยากรในบริษทั การขอความรวมมือ
จัดเก็บเอกสารเปนไฟลงานแทนการเก็บเปนแฟมกระดาษ การใชกระดาษ Reuse (ใชซำ้ ) และการบริจาคทรัพยสนิ ทีม่ ไิ ด ใชงานใหกบั หนOวยงาน
ราชการ โรงเรียน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวน 22 องคกร ในป 2558 นับได 1,120 รายการ
• โครงการรณรงคดานความปลอดภัยในสุขภาพ ทรัพยสิน และชีวิต ผานโครงการตางๆ ไดแก
- โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ 3 ประเภท
คือ ขยะทัว่ ไป ขยะเปยก และขยะรีไซเคิล เพ5อรักษาสิง่ แวดลอมความปลอดภัยตอสุขภาพของพนักงาน การนำกลับมาใช ใหมรวมถึงหลีกเลีย่ ง
การใชสิ่งของที่กอใหเกิดมลพิษ
- โครงการติดตั้งกลอง CCTV
บริเวณภายในและหนาอาคารสำนักงานเพ5อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดความเสี่ยง ปองกันการโจรกรรม แกพนักงานบริษัท
และชุมชนขางเคียง
- โครงการรณรงคการใชหมวกกันนอค เข็ดขัดนิรภัย
รวมกับกระทรวงแรงงาน โดยการติดปายตามจุดตางๆ เพ5อใหพนักงานและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะ
และความไมประมาท

ดวยนโยบายดานกิจการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอมทัง้ 6 ดานนี้ กรุงเทพประกันชีวติ ภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในการแบงปน
และสรางความสุขใหแกคนไทยทุกคนและมุงมั่นเดินหนาสรางความสุขที่ยั่งยืนแกประชาชน เพราะเราเชื่อมั่นวาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จะกอใหเกิด “ชีวิตที่มีความสุขมากกวา”
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ผลงานดานการลงทุนป 2558
ดานการลงทุน

เศรษฐกิจโลกในป 2558 โดยรวมชะลอตัวจากปกอ น โดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวไดคอ นขางดี อัตราการวางงานลดลงตอเน$อง
สงผลดีตอการบริโภคในประเทศ ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพยมีการฟนตัวไดดีจากการใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ความเช$อมั่นของผูบริโภค
และภาคธุรกิจดีขึ้น การฟนตัวดังกลาวทำให FED ยุติมาตรการ QE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม 2558 จาก 0-0.25%
เปน 0.25-0.50% เปนการปรับขึน้ ครัง้ แรกนับจากป 2552 กลุม ประเทศยุโรปฟน ตัวดีขน้ึ จากป 2557 แตเปนการฟน ตัวอยางชาๆ ขณะทีอ่ ตั รา
การวางงานมีแนวโนมลดลงแตยังคงอยูในระดับสูง ทำใหธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ยังคงผอนคลายนโยบายการเงินตอไป ภูมิภาคเอเชีย
ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคอนขางมาก โดยเฉพาะจีนซึ่งอัตราการขยายตัวลดลงคอนขางมาก โดยต่ำกวาระดับ 7%
สงผลตอเน$องใหการสงออกของประเทศในเอเชียชะลอตัวลงมาก สำหรับประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดย
เฉพาะจีนและภูมิภาคเอเชีย สงผลใหการสงออกซึ่งเปนปจจัยขับเคล$อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยหดตัวลงเปนปที่ 3 ติดตอกัน ประกอบกับ
การบริโภคในประเทศทีย่ งั ออนแอ เน$องจากราคาสินคาเกษตรตกต่ำตามราคาน้ำมันในตลาดโลกสงผลตอกำลังซือ้ ของภาคเกษตรกรรม ดวยเหตุ
ดังกลาวทำใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยตองลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและเดือน
เมษายน จาก 2% เหลือ 1.75% และ 1.5% ตามลำดับ เพ$อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ดานภาวะการลงทุนในป 2558 มีความผันผวนคอนขางมาก โดยตลาดตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงแรงในเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายน จากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยซึง่ เปนการอยูเ หนือความคาดหมายของนักลงทุน
ในตลาด จากนั้นในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับปรับตัวสูงขึ้นตอเน$องจากแรงขายของนักลงทุน
ตางชาติและการปรับตัวขึ้นแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรไดปรับตัวลงและขึน้ สลับกันจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน กอนทีจ่ ะปรับตัวลงตอเน$องจนถึงปลายป โดยรวมในป 2558 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ป ณ สิ้นปอยูที่ระดับ 2.51% ลดลง 0.32% จาก 2.83% ณ สิ้นป 2557
สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพยไดรบั ผลกระทบจากปจจัยทัง้ ภายในและตางประเทศ โดยดัชนีปรับเพิม่ ขึน้ ในชวงตนป
โดยไปแตะระดับ 1,600 จุดในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2558 กอนที่จะปรับลดลงตอเน$อง จากความกังวลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
ที่ขยายตัวนอยกวาคาดการณ การชะลอตัวของการสงออกและปจจัยตางประเทศ เชน ความกังวลตอการชะลอตัวเศรษฐกิจจีน แนวโนม
การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและการปรับตัวลงของราคาน้ำมันจากการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ปจจัยดังกลาวกดดันใหนักลงทุนตางชาติเทขาย
หุนไทยอยางตอเน$อง โดยสรุปในป 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นปปดที่ระดับ 1,288 จุด ลดลงรอยละ 14 จากสิ้นป 2557
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ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 240,565 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 208,680 ลานบาทในป 2557 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
15.28 ทัง้ นี้ สินทรัพยลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง เปนสัดสวนประมาณรอยละ 77.17 เงินลงทุนในหุนสามัญและหน>วยลงทุนประเภทหุนสามัญมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 6.23 เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน REIT และกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมรอยละ 4.47 เงิน
ฝากธนาคารรอยละ 5.37 และเงินลงทุนระยะสั้นรอยละ 4.19
ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนสุทธิกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11,384 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,058 ลานบาทหรือรอยละ
10.25 จากปกอน สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากดอกเบี้ยและสวนลดรับ ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน ประกอบกับรายได
จากเงินปนผลทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั เพิม่ สัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานและ REIT ทีย่ งั ใหผล
ตอบแทนในเกณฑดี โดยรวมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 5.03 เทียบกับรอยละ 5.41 ในป 2557

รายละเอียดสินทรัพยลงทุน ณ สิ้นป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตั๋วเงิน
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
หุนกู
หน>วยลงทุน
หุนทุน
เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน
เงินใหกูยืมอJนๆ
อJนๆ
สินทรัพยลงทุนทั้งหมด

ลานบาท
5,314
29,864
120,127
53,710
13,063
12,526
5,481
658
70
240,813

2558

รอยละ
2.21
12.40
49.88
22.30
5.42
5.20
2.28
0.27
0.03
100.00

ลานบาท
5,703
15,407
114,824
46,672
7,752
13,536
4,251
484
51
208,680
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เหตุการณสำคัญ
เงินลงทุนในบริษัทยอย (บีแอลเอ อินชัวรันซ โบรกเกอร)
ในป 2558 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด จำนวน 1,980,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท
คิดเปนเงินทั้งสิ้น 19,800,000 บาท เน4องจากบริษัทยอยจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 20 ลานบาท ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
จาก 4 ลานบาท เปน 24 ลานบาท โดยถือเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99 ของจำนวนหุนที่ออกจำหน;ายไดแลวทั้งหมดของบริษัทยอย
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลการดำเนินงานในป 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,175 ลานบาท ลดลงรอยละ 14 จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิป 2557 ที่ 51,172
ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ สำหรับป 2556 รอยละ 13.68 สำหรับป 2557 รอยละ 31.90 และสำหรับป 2558 ลดลงรอยละ
13.67 ซึ่งการลดลงของรายไดจากเบี้ยประกันรับสุทธินั้นเปนผลมาจากการลดลงผานชองทางธนาคารเปนหลัก
เบี้ยประกันภัยรับปแรกมีอัตราการเติบโตลดลงที่รอยละ 35 โดยมีเบี้ยประกันภัยปแรกจำนวน 13,626 ลานบาทลดลงจากป 2557 ที่มีเบี้ย
ประกันภัยปแรกจำนวน 19,069 ลานบาท เน4องจากวาในไตรมาสที่ 1 ป 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับจากชองทางธนาคารประเภทชำระเบี้ย
ครั้งเดียวจำนวนมาก ในขณะที่ป 2558 บริษัทเนนการขายแบบประกันที่มีความคุมครองระยะยาว มีการชำระเบี้ยประกันหลายป ทำใหเม4อ
เปรียบเทียบกับป 2557 แลวเบี้ยประกันภัยรับปแรกจึงลดลง
เบี้ยประกันภัยรับรวมของป 2558 จำนวน 44,840 ลานบาท ลดลงรอยละ 13 โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมชองทางธนาคารตอเบี้ยประกันภัย
รับรวมทุกชองทางของป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 และรอยละ 32 สำหรับสัดสวนเบีย้ ประกันภัยรับรวมชองทางตัวแทนตอเบีย้ ประกันภัย
รับรวมทุกชองทาง ซึ่งเม4อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอนจะพบวาสัดสวนเบี้ยประกันภัยชองทางธนาคารตอเบี้ยรับรวมลดลง ทั้งนี้เกิด
จากเบี้ยประกันภัยรับปแรกของป 2557 ที่เพิ่มขึ้นในชองทางธนาคารในอัตราการเติบโตที่สูงมาก สงผลใหในป 2557 บริษัทมีสัดสวนเบี้ย
ประกันภัยรับรวมชองทางธนาคารตอเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกชองทางอยูที่รอยละ 71 และชองทางตัวแทนรอยละ 27
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 10,171 ลานบาท มีกำไรจากเงินลงทุน 1,163 ลานบาทและกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมจำนวน 80 ลานบาท
เพิ่มสูงขึ้นจากปกอนหนารอยละ 11 โดยแบงเปนการเพิ่มสูงขึ้นของรายไดจากการลงทุนรอยละ 15 การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการปรับมูลคา
ยุติธรรมรอยละ 211 และการลดลงของกำไรจากเงินลงทุนรอยละ 23 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการลงทุนสุทธิมีสาเหตุหลักจากสินทรัพย
ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในปปจจุบัน
คาใชจา ยการรับประกันภัยประกอบดวย เงินสำรองประกันภัย ผลประโยชนจา ยตามกรมธรรม และคาใชจา ยในการจัดการผลประโยชน คาสินไหม
ทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบำเหน็จ คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจายการรับประกันภัยอ4น และคา
ใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายการรับประกันภัยป 2558 เทากับ 50,629 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่ 58,240 ลานบาทลดลง
จำนวน 7,611 ลานบาท หรือรอยละ 13
กำไรจากกอนหักภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 1,796 ลานบาทหรือรอยละ 58 โดยในป 2558 บริษัทมีกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 5,018
ลานบาท และมีกำไรกอนภาษีเงินไดในป 2557 จำนวน 3,233 ลานบาท แมวาเบี้ยประกันภัยรับปแรกมีอัตราการเติบโตลดลงที่รอยละ 29
ซึ่งสงผลใหเบี้ยประกันภัยรับสุทธิลดลงรอยละ 14 แตเน4องจากวาบริษัทมีกำไรจากรายไดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 11 ทำใหรายไดรวมของ
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บริษัทลดลงรอยละ 9 ในขณะที่คาใชจายในการรับประกันภัยลงลงรอยละ 14 โดยเฉพาะเงินสำรองประกันชีวิตลดลงถึงรอยละ 27 สงผลให
กำไรในป 2558 เพิ่มขึ้น สำหรับคาใชจายภาษีเงินไดป 2558 779 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่ 443 ลานบาท เปนจำนวน 336 ลานบาท
เน4องจากกำไรกอนภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เม4อหักภาษีเงินไดคงเหลือเปนกำไรสำหรับป 2558 4,113 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่ 2,653
ลานบาท จำนวน 1,460 ลานบาท หรือรอยละ 55 หรือคิดเปนกำไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.42 บาทเพิ่มขึ้นจากป 2557 ซึ่งมีกำไรตอหุนขั้น
พื้นฐานเทากับ 1.57 บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีกำไรสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2558 ที่ 2,285 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2557 ที่กำไร 2,266 ลานบาท
จำนวน 19 ลานบาท หรือรอยละ 1 จากสาเหตุที่กลาวในสวนของงบการเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 4 ป 2558
จำนวน 1.5 ลานบาท จากบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“BLAIB”) ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 99
งบการเงินรวมสำหรับป 2558 ต่ำกวากำไรสำหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5.2 ลานบาทจากการรวม ผลขาดทุนสำหรับปของ
BLAIB
ภาพรวมฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยสินทรัพย 249,577 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16
จากป 2557 ที่มีสินทรัพย 215,588 ลานบาท โดยมีสินทรัพยลงทุนรวม 233,702 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
ดานหนี้สินและสวนของเจาของ บริษัทมีหนี้สิน 222,579 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จำนวน 32,570 ลานบาทหรือรอยละ 17 รายการ
สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเปน 216,758 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 97 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากป 2557
30,192 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเติบโตของการดำเนินงานของบริษัทในสวนของการรับประกันชีวิตทำใหบริษัทตองกันเงิน
สำรองเพิ่มขึ้น
ดานสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสว นของเจาของ 26,998 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 6 จากป 2557 ทีม่ สี ว นของเจาของ
25,579 ลานบาท รายการที่สำคัญคือ องคประกอบอ4นในสวนของผูถือหุนที่การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมยังไมไดจัดสรร เพิ่มขึ้น 2,787 ลานบาท
หรือรอยละ 19 สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 232 ลานบาท หรือรอยละ 8 และสวนเกินทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผ4อขายสุทธิจากภาษีลดลง 1,553 ลานบาท หรือรอยละ 28
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยของบริษทั ลดลงเล็กนอยประมาณ 2 ลานบาท และหนีส้ นิ เพิม่ สูงขึน้ ประมาณ 6 ลานบาท
สงผลใหสวนของเจาของตามงบการเงินรวมต่ำกวาสวนของเจาของตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8 ลานบาท ซึ่งเทากับผลขาดทุน
ที่บริษัทไดบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามที่กลาวในวรรคกำไรสำหรับป
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันคางรับ ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ 16.12 วัน 12.56 วัน และ 14.01 วัน ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา
อัตราการหมุนเวียนของเบีย้ ประกันภัยคางรับดังกลาว ยังต่ำกวานโยบายของบริษทั ทีใ่ หระยะเวลาผอนผันในการชำระเบีย้ เปนเวลา 30-60 วัน
นอกจากนั้นอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับในแตละปมีความใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการรักษาอัตราในการเรียกชำระเบี้ยประกันของ
บริษัท และการรักษาอัตราความคงอยูตามกรมธรรม
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อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลงทุนในป 2556 ถึงป 2558 เทากับรอยละ 4.98 รอยละ 5.41 และรอยละ 5.06 ตามลำดับ โดยเฉลี่ย
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูที่ประมาณรอยละ 5 สำหรับป 2558 ที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง เน4องจากสภาวะ
ของดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลงเม4อเปรียบเทียบกับป 2557
อัตรากำไรสุทธิ ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ รอยละ 9.55 รอยละ 4.42 และ รอยละ 7.57 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา อัตราสวนในป 2558
เพิ่มขึ้นเม4อเทียบกับป 2557 เกิดจากคาใชจายในสวนของเงินสำรองประกันชีวิตที่มีการปรับตัวลดลง
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ รอยละ 2.78 รอยละ 1.37 และรอยละ 1.77 ตามลำดับ สำหรับ
อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นในป 2558 นี้ มีสาเหตุสำคัญจากกำไรสำหรับปที่เพิ่มขึ้น
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
บริษัทมีอัตราสวนเงินสำรองตอสินทรัพยรวม ในป 2556 ถึงป 2558 เทากับ 80.35 เทา 82.99 เทา และ 83.68 เทา ตามลำดับ และเม4อ
พิจารณาอัตราสวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตอสินทรัพยลงทุน ในป 2556 ถึงป 2558 ซึ่งเทากับ 0.88 เทา 0.89 เทา และ 0.96 เทา
ประกอบดวยนั้น จะเห็นไดวาบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับผูเอาประกัน

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลงหุน
2.78
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แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตป 2559
จากประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2559 ที่มีแนวโนมเริ่มฟนตัว และผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในป 2558 คาดการณ ไดวา
ในป 2559 ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน/อง เน/องจากการถือครองกรมธรรมของคนไทยสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ ธุรกิจประกันชีวิตจึงมีโอกาสอยางมากในการขยายตัวในตางจังหวัด รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะสงผลให
ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขยายตัวออกไปไดอีก นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ/นๆ ที่เอื้อตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ดังนี้
1. การทบทวนโครงสรางภาษี การลดหยอนภาษี จะชวยใหเกิดแรงกระตุนใหประชาชนเห็นขอดีของการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และ
เปนแรงจูงใจทีท่ ำใหประชาชนตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ มากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมธรรมแบบบำนาญและกรมธรรมแบบเกษียณอายุ
นอกจากนี้ ภาครัฐเริ่มพิจารณาในเร/องของการทำใหคนไทยเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ รวมถึงการทำประกันชีวิต
เน/องจากประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกลาวเพ/อใหการประกัน
สุขภาพและประกันชีวิตมีสวนชวยแบงเบาคาใชจายดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได ในอนาคต
2. การเปลีย่ นแปลงไลฟสไตลของคน ทีเ่ รียกวา Urbanization คือ จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง รายไดตอ หัวของคนในประเทศสูงขึน้
จึงทำใหมกี ารจับจายใชสอยมากขึน้ พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเปลีย่ นไป คนตางจังหวัดมีการจับจายใชสอยใกลเคียงคนเมือง
ทั้งนี้ โอกาสที่จะทำใหคนตางจังหวัดหันมาเห็นความสำคัญของประกันชีวิตก็มีมากขึ้น ทำใหธุรกิจประกันมีโอกาสที่จะทำตลาดใน
ตางจังหวัดไดมากยิ่งขึ้น
3. การมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน/อง ทำใหคนสวนใหญใหความสำคัญกับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น
4. คาใชจายในการรักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน/อง ในขณะที่สวัสดิการจากภาครัฐมีรองรับไมเพียงพอ ประชาชนจึงหันมา
ใหความสนใจในการสรางสวัสดิการคารักษาพยาบาลดวยตนเอง
5. การวางแผนการเงินสวนบุคคลเริม่ ไดรบั กระแสตอบรับจากประชาชนมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการวางแผนเกษียณอายุและการวางแผนภาษี
6. ชองทางธนาคารเปนโอกาสในการขยายธุรกิจที่ดี เน/องจากเปนชองทางที่มีศักยภาพสูง มีฐานลูกคาขนาดใหญและมีสาขาใหบริการ
ทัว่ ประเทศ ไดรบั ความเช/อถือจากประชาชนโดยเฉพาะตลาดเมือง สงผลใหขนาดและอัตราเติบโตผานชองทางธนาคารมีอยางตอเน/อง
7. ตลาดเมืองยังมีความตองการสินคาสะสมทรัพยระยะสั้นและระยะกลางสูง สำหรับการแขงขันดานสินคาใหมจะเปนไปเพ/อตอบสนอง
ความตองการเฉพาะกลุมมากยิ่งขึ้น
8. การเพิ่มความสะดวกในการใชบริการของลูกคาที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตหรือไลฟสไตล ในปจจุบัน ทั้งบริการกอนและหลังการขาย
เชน การขยายศูนยบริการลูกคาในศูนยการคาตางๆ และกิจกรรมลูกคาสัมพันธ เปนกลยุทธที่ใชเพ/อการรักษาฐานลูกคาและขยาย
ลูกคาใหมในอนาคต
9. การใชส/อออนไลน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตางๆ ในปจจุบัน ทำใหสามารถส/อสารไดตรงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว และ
กวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยรุนถึงวัยทำงาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก
10. มีการใชเทคโนโลยีเพ/อสนับสนุนการขาย ตั้งแตการเก็บขอมูลลูกคาและผูมุงหวัง การพิจารณารับประกัน การแจงผลอนุมัติ การให
บริการดานสินไหม และกิจกรรมลูกคาตาง ๆ
จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลตอแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตดังนี้
1. ผลิตภัณฑ: มีแนวโนมออกแบบประกันที่เนนการออมระยะยาวหรือออมเพ/อเกษียณอายุ ที่มุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคา
ในกลุมชวงอายุ 30 ขึ้นไป รวมถึงมีแนวโนมออกแบบแบบประกันที่เหมาะสมสำหรับกลุมลูกคาใน AEC เพ/อขยายฐานลูกคาในอนาคต
นอกจากนี้แบบประกันที่เนนการออมระยะสั้นแตใหผลตอบแทนสูงก็เปนผลิตภัณฑที่นWาสนใจ และเปนที่ตองการของตลาดเน/องจาก
ดอกเบี้ยยังคงอยูในระดับต่ำ
2. ชองทาง: ชองทางตัวแทนเทคโนโลยีไดถูกนำมาพัฒนาศักยภาพของตัวแทน โดยสามารถตอบสนองตอลูกคาในยุคดิจิตอลที่มักจะ
เช/อมตอกับอินเตอรเน็ต ทุกที่ ทุกเวลา ทำใหสามารถใหบริการลูกคาที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมและติดตอส/อสาร
ในยุคนี้ นอกจากนี้ตัวแทนจะสามารถใหคำปรึกษาและใหคำแนะนำดานการวางแผนทางการเงินในอนาคตใหแกลูกคาได ในขณะที่
ชองทางธนาคารจะเนนความสำคัญกับการใหรายละเอียดแกลูกคาและบริการหลังการขายมากขึ้น เพ/อใหลูกคามีความเขาใจในแบบ
ประกันเปนอยางดี และลดจำนวนขอรองเรียน
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3. การบริการ: การบริการจะเริ่มปรับรูปแบบเปนการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มากยิ่งขึ้น ลูกคาสามารถทำธุรกรรม
ทุกอยางใหเสร็จสิน้ ได ในจุดบริการเดียว รวมถึงเทคโนโลยีทเ่ี ขามามีบทบาทสำคัญ ทำใหมกี ารพัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ ในสมารทโฟน
แท็บเล็ต และอ/นๆ ซึ่งสามารถใหบริการลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็วและงาย เพียงแคลูกคาใชปลายนิ้วสัมผัส
4. การบริหาร: บริษัทประกันชีวิตจะเตรียมความพรอมสำหรับสังคมดิจิตอลและสังคมผูสูงอายุอีกในไมกี่ปขางหนา บริษัทจะรูเทาทัน
ความตองการของลูกคา และออกแบบผลิตภัณฑและบริการเพ/อใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชชีวิตของลูกคา นอกจากนี้หลายๆ บริษัท
ยังจะใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพ/อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน อันจะเปนรากฐานใหตัวบริษัท
มั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืนเชนกัน
5. ระเบียบขอบังคับ: ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสอดคลองกับนโยบายและกฎระเบียบตางๆ พรอมกับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ประกันชีวิต ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยกำหนดนโยบายไววา จะเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันทุกชองทาง สงเสริมการพัฒนา
ธุรกิจประกันชีวิตใหมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเปาป 2558 จะมีผูถือกรมธรรมเปน 40% ของประชากรทั้งประเทศ
ขณะเดียวกันก็รวมกับ คปภ. ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑบางอยางที่เปนอุปสรรค
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รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจำป 2558
เรียน ทานผูถือหุน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดมัน่ ในวิสยั ทัศนและหลักการ
ในการสรางความมั่นคงพื้นฐานแกประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบจรรยาบรรณและการบริหารจัดการที่ดี โดยที่
คณะกรรมการใหความสำคัญ จึงกำหนดใหจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเปนนโยบายหลักของบริษัท และมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการและจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งดานการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและการประเมินผล
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ มีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในสภาวการณปจจุบัน
โดยมุงหวังสรางความเช:อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ในป 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ไดดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดำเนินงานและโครงสรางการบริหารงานในปจจุบัน ประกอบกับแนวทางจากหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด และสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพ:อเปนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตาม
โครงการ CGR ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. เสนอนโยบาย และออกระเบียบปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ:อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลและขอเสนอแนะของ
สถาบันหรือหนJวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
2.1 ทบทวน แกไข ปรับปรุงนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ และระเบียบปฏิบตั กิ ารใชขอ มูลภายในและการซือ้ ขาย
หลักทรัพย
2.2 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.3 ทบทวน แกไข ปรับปรุงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทน
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท
จากการทีบ่ ริษทั ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด เปนผลใหบริษัทไดรับรางวัลและการประเมินจากองคกรตางๆ ดังนี้
1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเดน อันดับ 3 ประจำป 2557 (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไดรับการ
จัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ในระดับ “ดีมาก” หรือ
“4 ดาว”
3. การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน
3.1 การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน (Anti-Corruption) ของบริษทั จดทะเบียนไทย บริษทั ไดรบั การประเมินในระดับ 4 Certified
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบ
3.2 รางวัล “ESG 100” 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเดนในการดำเนินธุรกิจดานสิง่ แวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) เพ:อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับผูลงทุนที่พิจารณาเร:อง
ความนJาเช:อถือ โปรงใส เปนพื้นฐาน และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

(นางคมคาย ธูสรานนท)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทใหความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวย
ความซ)อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งชวยสรางความเช)อมั่นและสรางความมั่นใจแกผูถือหุน ผูมี
สวนไดเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ส ำหรั บ บริ ษ ั ท จดทะเบี ย นป 2555 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ต าม
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพ)อใหกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ อันประกอบดวย
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละภาระงานตามที่ไดรบั มอบหมาย ดวยความรูค วามสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบ
ภายใตกฎระเบียบรวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร
3. Equitability การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย และมีคำอธิบายได
4. Transparency ความโปรงใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส แกผูเกี่ยวของทุกฝาย
5. Ethics การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบรวมถึงผลประโยชนสงู สุดขององคกร และมีแนวประพฤติปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจที่ซ)อสัตยเปนมิตรและยุติธรรม
6. Corporate Social Responsibility การมีความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของผูถือหุน จะไมกระทำการใดๆ อันเปน
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิของตน อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามกฎหมาย
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามกฎหมาย เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและ
ขอบังคับบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูสอบบัญชี และสิทธิในการเขารวมประชุม
ผูถือหุน เปนตน นอกจากนี้ยังมีสิทธิรับรูขาวสารตางๆ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท
2. การใหสิทธิตอผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน
กอนการประชุมผูถือหุน
- ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 เม)อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุน
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนการประชุม 21 วัน พรอมดวยรายละเอียดประกอบวาระการประชุม อาทิ รายงาน
การประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ทีผ่ า นมา รายงานประจำป แนวปฏิบตั ใิ นการเขารวมประชุม การมอบฉันทะของผูถ อื หุน และการออกเสียงลงคะแนน
เปนตน เพ)อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทไดลงประกาศการจัดการประชุมใน
หนังสือพิมพ และไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซตของบริษทั (www.bangkoklife.com) อีกทัง้ บริษทั ไมมกี ารเพิม่ วาระอ)นๆ ที่ไมได
ระบุไว ในหนังสือนัดประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
- บริษัทใหสิทธิผูถือหุนสงคำถามเพ)อสอบถามขอมูลในวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
- บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยไดกำหนดวาระการประชุมไวเปนเร)องๆ อยางชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค เหตุผล และ
ความเห็นของกรรมการของแตละวาระ ยกตัวอยางเชน

94

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

1) วาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ มีการระบุชอ พรอมประวัติยอของกรรมการแตละคนที่จะเสนอแตงตั้ง
2) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีรายละเอียดชอผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณความสามารถของผูสอบบัญชี รวมทั้งประเด็น
เกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการของผูสอบบัญชีไว ใหชัดเจน
3) วาระอนุมัติจายเงินปนผล มีการเปดเผยนโยบายการจายเงินปนผล จำนวนเงินปนผลที่เสนอจาย อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมทั้ง
เหตุผลและขอมูลประกอบการพิจารณา
วันประชุมผูถือหุน
- บริษทั มีการอำนวยความสะดวกใหผถู อื หุน ได ใชสทิ ธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มทีโ่ ดยจัดสถานทีป่ ระชุมใหเหมาะสมสะดวก
แกการเดินทางและใหผถู อื หุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
บุคคลอนๆ เขารวมประชุมและออกเสียงแทนได
- ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผูถือหุนจะไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม พรอมทั้ง
บริษัทใชเทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผูถือหุนและระบบการนับคะแนนดวยบาร โคด (Barcode) เพอใหเกิดความถูกตองและรวดเร็ว
สามารถแจงผลการลงคะแนนใหผูถือหุนไดทราบทันที และมีบุคคลที่เปนอิสระเขารวมสังเกตการณ เพอตรวจสอบการประชุมใหเปนไป
อยางถูกตอง
- ในการประชุมผูถือหุน เลขานุการบริษัทไดกลาวชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจน
ตัวอยางเชน ในวาระการแตงตั้งกรรมการ ประธานคณะกรรมการจะเสนอชอกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และจะ
เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกอนการลงคะแนนเสียง หลังจากทุกคนไดลงคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอย
แลว ประธานคณะกรรมการจะเปดเผยผลสรุปการนับคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ทันทีในหองประชุม
- บริษัทใหสิทธิผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
- คณะกรรมการและผูบ ริหารใหความสำคัญในการเขารวมประชุม เวนแตตดิ ภารกิจสำคัญจนไมสามารถเขารวมประชุมได ทัง้ นี้ ในการประชุม
สามัญผูถ อื หุน ประจำป 2558 เมอวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 มีกรรมการเขารวมประชุม 14 ทาน และอีก 1 ทานติดภารกิจ ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูจัดการใหญและผูบริหารรวมชี้แจงตอบขอซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทไดเชิญ คุณชาญชัย สกุลเกิดสิน
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เขารวมประชุมเพอตอบขอซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติ
งบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเชิญ คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากสำนักงานกฎหมาย
คนึง แอนด พารทเนอรส จำกัด เขามาทำหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
หลังวันประชุมผูถือหุน
- บริษัทเปดเผยคะแนนเสียงอยางชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยเปดเผยหลังการประชุมเสร็จสิ้น
ผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทอยางชาในวันทำการถัดไป
- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ซึ่งเผยแพรบนเว็บไซตบริษัท โดยรายงานการประชุมได
บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดำเนินการประชุม รวมถึงบันทึกคำถามคำตอบ
และผลการลงคะแนนในแตละวาระ อีกทั้งบันทึกรายชอกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ ผูถือ
หุนประเภทสถาบัน และผูถือหุนสวนนอย โดยสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุน
เปนไปอยางเหมาะสม ดวยเชอวาเปนปจจัยสำคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่คุมครองปองกันการ
ละเมิดสิทธิของผูถือหุน กำกับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน โดยไดดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
- บริษัทไดกำหนดใหมีการใหขอมูล ระเบียบ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจนและเพียงพอแกผูถือหุนเพอ
พิจารณากอนการประชุมผูถ อื หุน ลวงหนาไมนอ ยกวา 21 วัน นอกจากนี้ บริษทั ไดนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน ฉบับสมบูรณบนเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- คณะกรรมการดูแลใหบริษัทแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใช ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง
- ในการประชุมผูถือหุน กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใดตองแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบและตองงดเวนการมีสวนรวมในการ
ประชุมพิจารณาวาระนั้น
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะ
เสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอช,อบุคคลเพ,อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอน
วันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยมีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการพิจารณาเปดเผยบนเว็บไซตบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช,อบุคคลเพ,อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ในระหวางวันที่ 29 กันยายน 31 ธันวาคม 2557 เผยแพรทางเว็บไซตที่ www.bangkoklife.com และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
3. การใชขอมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย
คณะกรรมการไดกำหนดมาตรการปองกันการใชขอ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพยเปนลายลักษณอกั ษรและแจงบุคคลทีเ่ กีย่ วของไดทราบ
โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
1) การรักษาความลับ และการใชขอมูลภายใน
- ใหระมัดระวังรักษาขอมูลภายในของบริษัทใหเปนความลับเสมอโดยการเก็บรักษาในสถานที่จัดเก็บหรือในระบบคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย และการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก
- หามนำขอมูลภายในไปใชเพ,อการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอก
2) การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพย
- หามกรรมการ ผูบริหาร ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ ผูบริหารฝายบัญชี ผูบริหารฝายคณิตศาสตร และบุคคลที่เกี่ยวของ กระทำการ
ซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 30 วันกอนการเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลภายในตอสาธารณชน
และ 1 วันหลังการเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลภายในตอสาธารณชน เน,องจากการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา
ที่บริษัทจะมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
- กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานตอ
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทภายใน
3 วัน นับจากมีการเปลี่ยนแปลง
4. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการดูแลรายการเกี่ยวโยงที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบเพ,อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการ
กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ,อประโยชนสวนตน
1) รายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน
รายการนี้จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกันนั้น
ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการระหวางกันจะคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ราคาตลาด กรณีกรรมการและผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสียในกับผลประโยชน ในเร,องทีก่ ำลังพิจารณาผูม สี ว นไดเสียนัน้ ตองไมเขารวมประชุม
และงดออกเสียง ทั้งนี้เพ,อความเปนธรรมและเพ,อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ซึ่งหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ
ประกาศ คำสั่ง ขอกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2) การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
บริษทั กำหนดใหกรรมการและผูบ ริหารตองรายงานการมีสว นไดเสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ รวมทัง้ กรรมการและผูบ ริหาร
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เขาใหม ตองจัดทำรายงานการมีสว นไดเสียตามแบบทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบใหแกเลขานุการบริษทั ภายใน 14 วันนับจากที่ไดรบั ตำแหน(ง
และเม)อมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลตองแจงเลขานุการบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงขอมูล และใหเลขานุการบริษทั
สำเนาใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรายงาน
หมวดที่ 3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพ)อใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี มีการกำหนดเปนแนวทางที่ตองปฏิบัติเพ)อตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสียแตละกลุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนใน “จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ” พรอมทั้งไดเผยแพรและรณรงค ให
คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สำคัญของทุกคน
นอกจากนี้ บริษัทมีแนวนโยบายตางๆ โดยตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่จะชวย
สงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน
1. บริษัทมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
ผูถือหุน
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียม คำนึงถึงสิทธิผูถือหุน เปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง และทันกาล
- ผูถ อื หุน สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารของบริษทั เชน ขอมูลรายงานงบการเงินประจำป ขอมูลการประเมินมูลคาธุรกิจ (Embedded Value)
ขอมูลองคกร ขอมูลผลิตภัณฑ ขาวสารและกิจกรรมของบริษัท บนพื้นฐานขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอ มีชองทางในการเขาถึงขอมูล
โดยงาย
ลูกคา/ผูถือกรมธรรม
ใหบริการและรักษาประโยชนตอลูกคา/ผูถือกรมธรรม
- บริษทั มุง มัน่ ในการพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยการออกผลิตภัณฑทต่ี อบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม มีการแนะนำ
ผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมแกลกู คา รวมถึงการใหคำแนะนำและบริการลูกคาอยางมืออาชีพทัง้ ในดานการรับประกันชีวติ และการจาย
เงินผลประโยชนจากกรมธรรม
- บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางหลักประกันความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคา โดยการใหคำปรึกษาดานการวางแผนทางการเงินอยาง
รอบดานเพ)อใหเกิดความสมดุลระหวางการสรางความมั่นคงทางการเงิน และการดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ผานที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาประกันชีวิต คูคา และพนักงานที่จริงใจ
- บริษัทเนนย้ำใหพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ำเสมอ และรักษาผลประโยชนของ
ลูกคา/ผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับของลูกคา/ผูถือกรมธรรม
- บริษัทยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง สิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
อยางเปนธรรม โดยจัดใหมีระบบจัดการขอรองเรียนเพ)อแกไขเร)องรองเรียนดวยความยุติธรรม และมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน
นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการลูกคา ที่จะคอยดูแลใหความชวยเหลือเม)อลูกคาประสบปญหา เพ)อตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
พนักงานและผูบริหาร
สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความรูส ม่ำเสมอ โดยมีการใหคา วิชา เชน Loma, CFA®, CFP® และ Fellew นักคณิตศาสตร เปนตน มีกจิ กรรมของ
ชมรม ใหทุนการศึกษา มีโครงการสปาใจ ตักบาตรทำบุญ เปนตน
- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมแบงแยก เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ สถานศึกษา
- บริษัทจัดใหมีการพัฒนาพนักงานเชน ใหทุนการศึกษา การฝกอบรม การสัมมนา อันจะทำใหพนักงานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
มีประสิทธิภาพในการทำงานสงผลใหบริษัท มีความมั่นคงอยางยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทยังมีการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมใหแกพนักงานเพ)อเปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายในการสรางจิตสำนึกใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน)อง
- บริษัทใหความสำคัญดานความปลอดภัยแกพนักงาน มีการจัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยในสถานประกอบการใหกับพนักงานและ
ผูบริหารเปนประจำ อีกทั้งในกรณีพนักงานสาขาที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (สาขาปตตานี ยะลา และเบตง) โดยใหปดเวลา
ทำการแตกตางจากสาขาอ)นๆ กอน 30 นาที และหยุดทำการวันเสาร
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทจัดใหมีน้ำดมที่สะอาด หองสุขอนามัยที่เพียงพอ หองพยาบาล รวมทั้งจัดใหมีพยาบาลและแพทยคอยดูแลพนักงาน นอกจากนั้นยัง
จัดใหมีการทำความสะอาดสำนักงานเพอใหเกิดสุขอนามัยที่ดี
- ในป 2558 บริษัทมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งภายในและภายนอก เรียนผานระบบออนไลน ตลอดจนการสงไปสัมมนา ดูงาน
ตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 248 หลักสูตร จำนวนชั่วโมงในการอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 32.29 ชั่วโมง หรือคิดเปน 5.38 วัน/คน/ป
(6 ชั่วโมงการอบรมคิดเปน 1 วัน) มีคาใชจายในการอบรมเปนจำนวนเงินกวา 11,610,101 บาท
นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมการจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management)
สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณความรูผานกระบวนการตางๆ เพอพัฒนาไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู ในอนาคต
ตัวแทนประกันชีวิต / ที่ปรึกษาการเงิน
พัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผานกระบวนการฝกอบรมและพัฒนาความพรอม เนนย้ำจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต
- บริษทั สงเสริมพัฒนาตัวแทนประกันชีวติ และทีป่ รึกษาการเงิน ผูท เ่ี ปนสวนสำคัญตอธุรกิจใหมคี วามเติบโต กาวหนาและมีความมัน่ คงในอาชีพ
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาศักยภาพดานตัวแทนประกันชีวติ และทีป่ รึกษาการเงินอยางตอเนองสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดคาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
มีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพอใหตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสามารถนำเสนอตอลูกคาไดอยางครอบคลุม
คูคา / พันธมิตรธุรกิจ
สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูของคูคาและพันธมิตรธุรกิจใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บริษทั ใหความสำคัญกับคูค า ในทางธุรกิจของบริษทั โดยเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบตั วิ า เปนคูค า รายใหญหรือรายเล็ก และสรางความสัมพันธ
ที่ดีอยางสม่ำเสมอ
- บริษัทดูแลพันธมิตรธุรกิจทั้งในเรองผลตอบแทนที่ไดรับ การพัฒนาขีดความสามารถ การอบรมใหความรู การชวยเหลือในลักษณะเอื้อ
ประโยชนซึ่งกันและกันเพอผลประโยชนทางธุรกิจโดยรวม
- ในป 2558 บริษทั จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการดานทักษะการขาย ความรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑ และกิจกรรมทีส่ รางความสัมพันธอนั ดีของคูค า
และพันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก
• การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการดานตางๆ ทัว่ ประเทศตลอดป 2558
• การจัดสัมมนาใหความรูแ กประชาชนทางการเงินทัว่ ไปผานโครงการ Beyond Life Club ทุกเดือน
กิจกรรมออกบูธในงานมหกรรมทางการเงิน โดยนำเสนอบริการวางแผนการเงินรอบดาน และผลิตภัณฑ ในการวางแผนการเงินจากบริษทั
พันธมิตรทางธุรกิจ
• งานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซ โป (Money Expo) ทัว่ ประเทศ
• งานวันประกันชีวติ แหงชาติ ครัง้ ที่ 16
• งาน SET in the City
• งานไทยแลนด สมารท มันนี่ (Thailand Smart Money)
คูแขงทางการคา
แขงขันอยางเปนธรรมดวยวิธีสุจริต
- บริษัทละเวนการโฆษณาหรือการใหขาวสารตอสอมวลชนที่บิดเบือนความจริง หรือเปนการใหรายหรือโจมตีคูแขงขันทางการคาไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม
- บริษัทไมแสวงหาขอมูล ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต
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- บริษัทสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และยึดถือกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
- บริษทั ไมทำความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจำกัดการแขงขันทางการคา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
สนับสนุนกิจกรรมเพ/อสรางความมั่นคงทางการเงิน การดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอม
- บริษทั กำหนดนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมและการชวยเหลือสังคม โดยถือเปนสวนหนึง่ ของแผนธุรกิจของบริษทั เพ/อดำเนินกิจกรรมใหเกิด
ประโยชนอยางสม่ำเสมอและตอเน/อง
- บริษัทมุงมั่นสนับสนุนและชวยเหลือสังคม ชุมชนในดานการศึกษาอยางตอเน/อง โดยอาศัยความรวมมือจากพนักงานของบริษัทในการทำ
กิจกรรมตางๆ
- บริษทั สงเสริม รักษา และธำรงไวซง่ึ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมทีด่ งี ามของชาติ โดยใหความรวมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ/อประโยชนของชุมชนและสังคมโดยรวม
- บริษัทดำเนินการในการใหความรูดานตางๆ ที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางสม่ำเสมอเพ/อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
- บริษัทคำนึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหเกิดผลกระทบดานความเสียหายตอสังคม สิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
- บริษัทสนับสนุนลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานของบริษัทในการลดใชพลังงาน
สำหรับในป 2558 บริษทั ไดจดั กิจกรรมเพ/อสงเสริมการดำเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืน ดูขอ มูลเพิม่ เติมได ในหัวขอ “การดำเนินกิจกรรมเพ/อสังคม”
ในรายงานประจำป หนา 74)
2. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษทั เปดโอกาสใหผมู สี ว นไดเสียทัง้ ภายในและภายนอกองคกร แจงเบาะแส ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะ (Whistle Blower)
ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง ผานคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ/อพิจารณาตรวจสอบหาขอเท็จจริง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุมครองและปกปองผูแจงเบาะแส
ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
เรื่อง

สงถึง

ชองทางการติดตอ

การใหบริการ ผลิตภัณฑประกันชีวิต
หรือตัวแทนประกันชีวิต

ศูนยบริการลูกคา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8888 กด 6 หรือ
csc@bangkoklife.com

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8230 หรือ
audit_committee@bangkoklife.com

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8861 หรือ
supaporn.tip@bangkoklife.com

การฉอฉล การทุจริต หรือการกระทำ
ที่สงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม
ถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง

การฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยผูแจงเบาะแส/ผูรองเรียนควรใหขอมูลที่ชัดเจน ชอผูรองเรียน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ รายละเอียด
ของเหตุการณ หมายเลขโทรศัพทหรือ Email (ถามี) ที่สามารถติดตอกลับเพอที่ผูดำเนินการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เพอประโยชน ใน
การตรวจสอบ สืบสวนขอเท็จจริง ทั้งนี้ในป 2558 ไมปรากฏวามีขอรองเรียนในเรองดังกลาวขางตน
มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
เพอเปนการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน หรือผูที่ใหขอมูล ที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดชอ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผูรองเรียนหรือผู ใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผู ใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจำกัดเฉพาะผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจสอบเรองรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได
3. การตอตานการทุจริต
- บริษัทไดแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition)
- บริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรองเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” จากคณะกรรมการแนว
รวมปฏิบัติฯ จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเปนรางวัลเกียรติยศแหงคุณธรรม
จริยธรรมและความซอสัตยสุจริต และไดรับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน ในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ระดับ 4 Certified คือ แสดงใหเห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทาน
ความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริต ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ “บริษัทไมยอมรับการใหหรือการรับ
ของขวัญ หรือผลประโยชนอน ใด ทีม่ เี จตนาจูงใจใหกระทำการใดๆ เพอแสวงหาประโยชนทม่ี คิ วรได โดยชอบดวยกฎหมาย” นอกจากนี้
บริษัทยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบการตอตานการทุจริต รวมถึงมีการสอสารผานการอบรมและผานเว็บไซตของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติโดยเครงครัด
- ปจจุบันบริษัทใหทุกฝายงานระบุและประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เพอใหฝายบริหารความเสี่ยงสามารถกำหนดแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมอยางตอเนอง ฝายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหนาที่รับ
ผิดชอบในการกำหนดแนวทางติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ใหภาพรวมอยูใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รวบรวมขอมูลใหฝายตรวจสอบในเบื้องตนหากพบกรณีตองสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระทำทุจริต
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมใหความรูเรองการปองกันการทุจริต การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย เปนตน ฝายตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในรวมถึงความเสี่ยง
จากการทุจริต โดยไดมีการประเมินและตรวจสอบอยางเหมาะสม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลสำคัญทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลทีม่ ใิ ชขอ มูลทางการเงิน ถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา ตามขอกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนQาเชอถือ นอกจากนี้ยังมีหนQวยงานนักลงทุนสัมพันธเพอสอสาร
กับบุคคลภายนอกภายใตหลักการที่วาขอมูลที่ใหเปนขอมูลที่ไดเปดเผยตอสาธารณะแลว ซึ่งเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินงาน
และเปนการสรางความเชอมั่นตอผูมีสวนไดเสีย
1. ชองทางการส'อสารและเผยแพรขอมูลของบริษัท
1) สออิเล็กทรอนิกส (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทเปดเผยขอมูลสำคัญๆ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานชองทางนี้เปนชองทางหลัก ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ในการเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการของบริษัท เพอใหผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถเขาถึงขอมูล
ของบริษัทไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
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2) รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
คณะกรรมการจัดใหมีการทำรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่เปดเผยขอมูลที่มีความ
`
ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพอสะทอนใหเห็นถึงขอมูลที่เปนประโยชน
สำหรับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
3) เว็บไซตบริษัท www.bangkoklife.com
คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการสอสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผานทางเว็บไซตบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต ใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพอใหครอบคลุม ครบถวน และเปน
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ
4) ชองทางนักลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการไดจัดใหมีสวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพอทำหนาที่ในการใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารความ
เคลอนไหวของบริษทั ทีเ่ ปนประโยชนแกผทู เ่ี กีย่ วของทุกกลุม ทัง้ ผูล งทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะหหลักทรัพย
ผูจัดการกองทุนทั้งในและตางประเทศ ทั้งจากการตอบคำถามโดยตรงทางโทรศัพท อีเมล หรือผานกิจกรรมอนๆ นอกจากนี้ยัง
รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เชน การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะผูบริหาร การประชุมผูถือหุน
เปนตน
2. การเปดเผยงบการเงินและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาว
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบตั ิอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัทใหมีการจัดทำอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอโดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรองนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว ในรายงานประจำป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซอสัตยสุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมไดเปนกรรมการ
ในบริษทั อนทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษทั รวมถึงกรรมการผูจ ดั การใหญของบริษทั เปนมืออาชีพ และดำรงตำแหนQงกรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัทเพียงแหงเดียว เพอใหมีเวลาเพียงพอในการดูแลธุรกิจของบริษัท
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
1) บริษัทมีการกำหนดโครงสรางคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความ
สามารถเฉพาะดานและมีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ และมีกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝายจัดการ
ไดอยางอิสระ
2) บริษัทมีกระบวนการโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยตองมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพอใหกรรมการอิสระมีความเห็นเปนอิสระอยางแทจริง
3) บริษัทมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพอทำหนาที่แนะนำดานกฎเกณฑตางๆ ใหแกคณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการประสานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
4) การแตงตัง้ กรรมการดำเนินการดวยความโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาเสนอตอคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพอนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนลงมติและกำหนดใหมีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทมีการ
กำหนดนโยบายใหกรรมการของบริษัทตองมีอายุไมเกิน 75 ป
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.2 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไว ในรายงานประจำปฉบับนี้ (ดูขอมูล
เพิ่มเติมได ในหัวขอ “โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ” ในรายงานประจำป หนา 54)
5.3 การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเปนการลวงหนาเพอใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวม
ประชุมได โดยกำหนดใหมีการประชุม 6 ครั้งตอป และคณะกรรมการตองเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนครั้งที่ประชุม
2) องคประชุมคณะกรรมการขณะที่พิจารณาลงมติในวาระการประชุมใดตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
3) เอกสารประกอบการประชุมดำเนินการจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการกอนการประชุม
4) คณะกรรมการบริษัทจัดสรรเวลาการประชุมใหเพียงพอตอการพิจารณาของกรรมการ และสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการใหญเชิญ
ผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพอใหสารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง
5) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการใหญ เลขานุการบริษัท ผูบริหารหรือจากบุคคลอน
ที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนดไว
6) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมรวมกันตามความจำเปนเพออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและใหแจงกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม
5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ดูขอมูลเพิ่มเติมได ในหัวขอ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท” ในรายงานประจำปหนา 56)
5.5 คาตอบแทน
บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพอพิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบและอัตราการจายคาตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการผูจ ดั การใหญ จากความรูค วามสามารถและความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และการเติบโต
ทางผลกำไรของบริษัท นำเสนอความเห็นตอคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี (ดูขอมูลเพิ่มเติมได ใน
หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการ” ในรายงานประจำปหนา 65)
1) การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ ในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการจากความรู
ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของ
บริษัท และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาด
หลักทรัพยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพอเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองนำเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ
2) การพิจารณาคาตอบแทนสำหรับผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงที่สูงกวาหรือเทียบเทารอง
ผูจัดการใหญ เพอกำหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาปจจัยตางๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตสภาวการณเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน
การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหดีขึ้นในแตละป เพอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเปนผูสอสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการใหญทราบ
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5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนากรรมการและผูบริหาร โดยมีการใหความรูแกกรรมการใหมเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหมีการใหความรูแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง
การสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ดูขอมูลเพิ่มเติมได ในหัวขอ
“การพัฒนากรรมการบริษัท” ในรายงานประจำปหนา 56)
2) ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการดำเนินการจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงการจัด
แนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนรวมกับฝายจัดการดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอด
ตำแหนQงของกรรมการผูจ ดั การใหญและผูบ ริหารระดับสูง โดยกำหนดลักษณะของผูด ำรงตำแหนQง และประเมินความพรอมของผูบ ริหาร
ที่ไดรับการพิจารณาและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทราบ
หมวด 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จริยธรรมและจรรยาบรรณเปนการกำหนดมาตรฐานความประพฤติและการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน ที่ควรปฏิบัติใหเปนแบบอยางตามที่กำหนดไว และเพอใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพอใหเปนที่ยอมรับ เกิดความศรัทธาของสังคม
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
1. การเคารพตอกฎหมาย
การดำเนินงานของบริษัทตองอยูภายใตขอกำหนดของกฎหมาย และดำรงไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับเจาหนาที่ของหนQวยงานที่กำกับดูแลบริษัท
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ถือเปนเรองสำคัญในการประกอบกิจการ พนักงานทุกคนควรเคารพตอกฎหมายเพอความ
เปนระเบียบและความสงบของสังคม
2. การเคารพตอสิทธิของบุคคลและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
บริษทั สนับสนุนใหพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในสิทธิ เสรีภาพ และหนาทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญกำหนด ตลอดจนเคารพตอสิทธิของบุคคลอนทัง้ ในองคกร
และในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดสิทธิผูอน ไมกลั่นแกลงหรือขมเหงผูอน รวมถึงการไมลวงละเมิด
ทางเพศ นอกจากนั้นตองปฏิบัติตอบุคคลอนอยางเทาเทียมกัน
3. การดำเนินการดานการเมือง
บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริษัทเปนองคกรที่เปนกลางทางการเมืองและเคารพ
ตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพนักงาน การตัดสินใจของพนักงานที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยการอุทิศ
เวลาสวนตัวนอกเวลาทำงานสามารถกระทำได และใหถือวาการดำเนินการทั้งหมดเปนการตัดสินใจโดยสวนตัวของพนักงานผูนั้นเอง
4. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดเสีย
พนักงานของบริษัทตองปฏิบัติงานดวยความถูกตองโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับ
ผลประโยชนบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการมีสวนไดเสียของตนเองกับงานที่ตองปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตองไมยอมใหเหตุผลในสวนของตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทำใหเบี่ยงเบนไปจากหลักการขางตน
5. การรักษาขอมูลและการใชขอมูลบริษัท
พนักงานทุกคนของบริษทั มีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลความลับจากการประกอบธุรกิจของบริษทั พึงงดเวนการสอสารขอมูลบริษทั ทีเ่ ปนความลับ
และเปนขอมูลที่ยังไมไดเผยแพรตอสาธารณะซึ่งหากมีการเปดเผยจะทำใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัทไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
รวมถึงขอมูลสวนตัวของพนักงาน
6. การแขงขันทางการคา
บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมความเสมอภาคและความซอสัตย ในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการแขงขันที่เปนธรรมและไมใชวิธี
การใดๆ ที่ไมถูกตองปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ลูกคา / ผูถือกรมธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับลูกคาดวยการปกปองคุณคาชีวิต พรอมทั้งใหคำแนะนำดานการวางแผนการเงิน
อยางรอบดาน แนะนำผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแกลูกคาและครอบครัว ดวยการบริการที่ประทับใจผานที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต
คูคา และพนักงาน เพอใหลูกคาไดมีหลักประกันและมีการเสริมสรางฐานะควบคูกันไป ทำใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตไดอยางมั่นคงและ
มีความสุขอยางยั่งยืน
8. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทมุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตาม
หลักการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน เพอใหอยูร ว มกันอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกในเรองความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมตลอดจนการลดการ
ใชพลังงาน พนักงานพึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคมในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางตอเนอง
9. พนักงาน
พนักงานของบริษัทถือเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงตองปฏิบัติตอพนักงานทุกคน
ดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติและเคารพในความเปนพนักงาน โดยบริษัทจายคาตอบแทนจัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพอเปนการ
ตอบแทนใหแกพนักงานรวมทั้งสงเสริมใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรูอันจะทำใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนั้น
พนักงานยังตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางสุดความสามารถ มีความขยันและกระตือรือรนอยูเสมอ
10. การรับหรือการใหของขวัญ
บริษัทมุงมั่นในการสรางความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับลูกคา คูคา และผูทำธุรกิจรวมกับบริษัท ภาพลักษณที่ดียอมเปนรากฐานสำคัญ สำหรับ
การสรางความสัมพันธดังกลาวดังนั้น การรับหรือการใหทรัพยสิน สิ่งของเพอเปนของขวัญอันเปนการใหตามประเพณีสามารถกระทำได แตก็
ควรระมัดระวังการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไม
ประสงค ใหพนักงานรับของขวัญที่มีมูลคาสูงหรือเปนกรณีที่อาจทำใหเกิดภาพลักษณของการเกื้อหนุน หรือการมีพันธะตอกันและอาจเขาขาย
ในลักษณะของการรับสินบน
11. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริษัทใหความสำคัญในดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและสังคมอยางตอเนอง รวมถึงปลูกจิตสำนึกดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยแกพนักงานและสังคมโดยจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด การปองกันฟาผา การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดซอมหนีไฟ โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดาน
การปองกันภัยดูแลระหวางการฝกซอม
12. ทรัพยสินทางปญญา
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการกำหนด หามมิใหมีการติดตั้ง หรือนำ หรือ
ใช โปรแกรมคอมพิวเตอร อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอนกับเครองคอมพิวเตอรของบริษัท และหามนำโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอนมาใชเกี่ยวกับงานของบริษัท
13. การส'อสาร
การสอสารของบริษทั ไมวา จะเปนการสอสารผานชองทางสอสิง่ พิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต หรือชองทางการสอสารอนตองเปนการสอสาร
ทีเ่ ปนความจริง มีความเขาใจงายและชัดเจน โดยละเวนการสอสารทีเ่ ปนเท็จ หรือทีอ่ าจกอใหเกิดการเขาใจผิด หรือการใหขา วสารตอสอมวลชน
ที่บิดเบือน หรือใหรายปายสีคูแขงขันไมวาทางตรงหรือทางออม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2558
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ซึง่ ทุกทานมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินเปนอยางดี
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเปนอิสระ
อยางเพียงพอ โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนได ใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
เพอประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง
มีการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพอรวมเสนอขอมูล หารือ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวของ
สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป ซึ่งผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและรายงานความเห็น
อยางไมมีเงอนไข ไดเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพอพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความถูกตองครบถวน
ของงบการเงิน และรายการที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยจำนวน 1 ครั้ง เพอปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอมูลและปญหาที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ครบถวนถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ไดหารือกับฝายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอสังเกตในรายงานของฝายตรวจสอบ หารือกับ
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทในสวนที่อยูภายใตขอบเขตงานของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนใหการดำเนินงาน
ของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิผล ไดพจิ ารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของฝายตรวจสอบเพอรับทราบรายงานผลการตรวจการดำเนินการตามขอเสนอแนะของรายงานผลการ
ตรวจสอบ และเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจำปสอดคลองกับเปาหมายและ
ความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อยางสม่ำเสมอ
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและรับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนQวยงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีความอิสระและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอทำหนาที่ดูแลติดตามและประสานงาน
ใหหนQวยงานตางๆ ภายในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ซึ่งที่ผานมาบริษัท
ไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง รวมทั้งการพิจารณาเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจำป 2558 นำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษทั เพอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน โดยไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพและผลงานการตรวจสอบ ความสามารถและประสบการณ
ในธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ ไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของคาสอบบัญชีเปนประการสำคัญอีกดวย ทั้งนี้เห็นวาบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัท มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ในระดับสากล
6. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การทำรายการดังกลาวของบริษัทเปนไปตามประกาศ ขอกำหนด แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปนไปดวยความเปนธรรม เพอผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ เชนเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
ทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการทำหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2558
ไดพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ซึ่งผลสรุปโดยรวมเปนไปตามเกณฑและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีชอ งทางใหผมู สี ว นไดเสียสามารถติดตอได โดยตรง ผานทาง Email Address ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบนเว็บไซตของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ทั้งนี้เพอใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานและสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
สรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษทั มีรายงานทางการเงินทีถ่ กู ตองและมีการเปดเผยขอมูลทีส่ ำคัญอยางครบถวน
เพียงพอและทันเวลา มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม มีการกำกับการปฏิบัติงานใหเปนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยาง
เหมาะสมและรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปเพอประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเพียงพอและใหความสำคัญตอการดำเนินงานภายใตระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใส และเชอถือได

(สุนทร อรุณานนทชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ 2559
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทำใหเกิด
ความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบตั งิ านในแตละระดับ ทัง้ ดานกลยุทธ
ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงมาตรการตอตานการทุจริต
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ ยึดหลักตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งครอบคลุม 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมของการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมขอมูลสารสนเทศและการส;อสาร และการติดตามประเมินผล เห็นวาบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ สนับสนุนใหการดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
1.1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการและฝายบริหารทุกระดับไดสรางบรรยากาศในระดับสูง (Tone at
the Top) ภายในบริษัทและบริษัทยอย ที่แสดงถึงการใหความสำคัญของคุณคาความซ;อตรงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต บริษัทมีสภาพแวดลอมและโครงสรางองคกรที่เอื้ออำนวยใหระบบการควบคุมภายในดำเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม มีนโยบายและคูมือการกำกับกิจการที่ดี (Code of Conduct) เพ;อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน หากมีการฝาฝนแนวทางปฏิบัติ บริษัทมีกระบวนการสอบสวน
หาขอเท็จจริง มีบทลงโทษทางวินัยที่คำนึงถึงผูไดรับความเสียหาย ระดับความเสียหาย และผลกระทบที่มีตอบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัททำหนาที่พิจารณาและเห็นชอบในเร;องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เชน นโยบาย
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เพ;อใหทุกหนFวยงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ยึดตามปรัชญา ภารกิจ และผลประโยชนทล่ี กู คาไดรบั มีการกำหนดบทบาทหนาทีค่ ณะกรรมการชุดยอยและผูบ ริหารภายใตกฎหมาย
กฎบัตร และขอบังคับของบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพ;อสรรหา คัดเลือก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
โดยคำนึงถึงความรูค วามสามารถ ประสบการณ และความเชีย่ วชาญทีเ่ ปนประโยชนตอ บริษทั ซึง่ มีสดั สวนของกรรมการอิสระ 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
1.3 บริษัทไดกำหนดโครงสรางสายการรายงานและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีความสอดคลองกับสภาพทาง
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหการดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการ
และผูบริหารไดกำหนดอำนาจหนาที่รับผิดชอบ และใชกระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมอบอำนาจและแบงแยกหนาที่
ที่จำเปนตอบริษัท เชน หนาที่ในการกำกับดูแลการตัดสินใจในเร;องสำคัญ หนาที่ในการสั่งการ แนะนำ ควบคุม เพ;อชวยใหผูบริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวของ เขาใจและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบดานการควบคุมภายใน
1.4 บริษัทมีความมุงมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติดานบุคลากร
ทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มีการสอบทานความมีประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธปี ฏิบตั นิ น้ั เปนประจำ เปนการใหความสำคัญ
กับการพัฒนาพนักงานตามคานิยมขององคกรในเร;อง “การพัฒนาตน” ที่ยึดหลักวาบุคคลจะตองมีการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ บริษัท
มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหมคี วามสัมพันธกบั การพิจารณาให โบนัส การขึน้ เงินเดือน และความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
สงเสริมใหมีการส;อสารระหวางหัวหนางานกับพนักงาน และใหพนักงานลงนามรับทราบการประเมินผลงาน บริษัทไดเตรียมความ
พรอมสำหรับการขาดบุคลากร มีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูส บื ทอดตำแหนFงทีส่ ำคัญ (Succession Plan) อีกทัง้ ใหทนุ
การศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งภายในประเทศและตางประเทศสำหรับพนักงานและ
บุคคลภายนอก เพ;อปองกันปญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาชีพหลักของบริษัท
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1.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไดกำหนดนโยบายการควบคุมภายในโดยมีคูมือ
การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน เพ;อเปนแนวทางสำหรับพนักงานและเปนองคประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี สำหรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัลที่เหมาะสมจะพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key
Performance Indicator) ทัง้ นีก้ ารควบคุมภายในของบริษทั ถือเปนสวนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านซึง่ แฝงอยูก บั การปฏิบตั งิ านปกติในทุก
หนาทีแ่ ละทุกระดับ ทีก่ ำหนดใหทกุ หนFวยงานมีระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสมเพ;อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทำเปนลายลักษณอักษรอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนผูพิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง มีการส;อสารนโยบายใหทราบทั่วทั้งองคกร มีคูมือ
การบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดใหพนักงานมีการอบรมเพ;อใหเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ภายในบริษัท มีรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไปจากฝายบัญชี
รวมกับฝายวางแผนธุรกิจ ดำเนินการวิเคราะหขอ มูลและจัดทำรายงานนำเสนอตอผูบ ริหาร คณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกเดือน
2.2 บริษัทมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลัก และมีคณะทำงานรวมกับหนFวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดขอบเขตและการยอมรับ
ความเสี่ยง เชนเร;องการบริหารเงินกองทุน การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งนี้ ในสายงานเดียวกันซึ่งประกอบดวย
หนFวยงาน สวนงาน ฝาย และสายประชุมรวมกัน เพ;อวางแผนการดำเนินงานควบคูไ ปกับแผนบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ใชหลักการประเมิน
ความเสี่ยงดวยระบบการใหคะแนนตามหลักมาตรฐานสากล (COSO) เปนแนวทาง
2.3 การประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตอยูในกระบวนการที่บริษัทดำเนินการอยางตอเน;อง เพ;อใหมีการจัดการการทำทุจริต ครอบคลุมทุก
รูปแบบทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน การสูญเสียทรัพยสิน การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การคอรรัปชั่นในรูปแบบตางๆ
บริษัทไดกำหนดชองทางการรายงานขอมูลการทุจริตหลากหลายชองทาง เชน ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท
เว็บไซตบริษัท และแจงผานผูบริหารหรือพนักงาน เพ;อเปนแหลงขอมูลในการประเมินโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดการทุจริต
รวมทั้งบริษัทมีการจัดทำบันทึกความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ;อใช ในการกำหนดมาตรการปองกันและประเมินโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2.4 บริษัทไดระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม โดย
พิจารณาในเร;องของกฎหมายและกฎระเบียบ เศรษฐกิจ และปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้มีการกำหนดหนFวยงานหรือทีมงานเขา
ดำเนินการเม;อพบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนเหตุใหผลการดำเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายอยางทันที
และชัดเจน พรอมทั้งใหรายงานมาตรการและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิด
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายใน ไดเปดเผยไว ในเว็บไซตและระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) ของบริษัท การควบคุม
ภายในของบริษัทถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่แฝงอยูกับการปฏิบัติงานปกติในทุกหนาที่และทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ การกำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการ
คาสินไหมทดแทน การประกัน ภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอ;น การรับเงินและการจายเงินมีกระบวนการควบคุมภายในที่
ชัดเจนเช;อมโยง มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได
3.2 บริษทั กำหนดมาตรการเปนระเบียบปฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุมทัว่ ไปดานเทคโนโลยี เพ;อมัน่ ใจวาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของบริษัทพรอมใชงานไดตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเขาถึงของผูที่ไมเกี่ยวของ และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
• ควบคุมและบริหารโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน การดูแลอุปกรณของระบบเครือขาย ระบบไรสาย ระบบปฏิบัติการ
ระบบงานหลักของบริษัทเคร;องแมขาย (Server) และระบบการสำรองขอมูล รวมทั้งมีการบริหารและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (Change Management) เปนตน
• ควบคุมและบริหารดานความปลอดภัย ปองกันการเขาถึงระบบและขอมูลโดยมิชอบทัง้ จากบุคคลภายนอกและภายในบริษทั เชน
มี Firewall ปองกันการบุกรุก มีระบบการพิสูจนความมีตัวตนของผู ใชงาน การใชบัตรหรือรหัสผาน การกำหนดสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลและแกไข มีขอหามไมใหเผยแพรขอมูลที่เปนการฝาฝนกฎหมายและไมไดรับอนุญาตจากบริษัท ซึ่งมาตรการดังกลาว
สงเสริมใหบริษทั ไดรบั การประกาศรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เร;องการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security management system (ISMS)) ในป 2558
• ควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบำรุงรักษาของระบบเทคโนโลยี เชน มีคณะกรรมการในการจัดซือ้ จัดหากำหนด
ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความเห็นชอบพัฒนาระบบ ระยะเวลาที่ใชพัฒนา การทดสอบระบบ และ
การบริหารจัดการกรณีจางผูพัฒนาระบบจากภายนอก (Outsource) เปนตน
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.3 บริษทั มีสำนักกำกับการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ซึง่ ขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ;อประสานงาน ใหคำแนะนำปรึกษาและ
ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ มีฝายตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเพ;อ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีก่ ำหนดและใหคำปรึกษาเพ;อดำเนินการปรับปรุงแกไข มีสำนัก
กฎหมายดูแลสัญญาหรือขอตกลง ใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการทบทวนนโยบายและกระบวน
การปฏิบัติงานเปนประจำทุกป และใหความสำคัญปรับปรุงแผนตอเน;องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เปนประจำ ซึ่งจัด
ใหมีการซอมสถานการณฉุกเฉิน และการทดสอบระบบงานศูนยปฏิบัติงานสำรองของบริษัท เพ;อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ ที่จัด
เตรียมไวสามารถใชงานไดดีตามแผนที่วางไว
4. ขอมูลสารสนเทศและการส"อสาร
4.1 บริษัทมีระบบสารสนเทศและการส;อสารขอมูล เพ;อใช ในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอถูกตองและทันเวลา เพ;อใหคณะกรรมการใช
ประกอบการตัดสินใจ จัดทำหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลสำคัญที่จำเปน และเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม มีระยะเวลาใหขอมูลมากกวาระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดคือไมนอยกวา 7 วัน รายงานประชุม
ของคณะกรรมการมีรายละเอียดที่สำคัญและเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและใชเปนหลักฐานได ในภายหลัง เชน มีการบันทึก
ความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ขอซักถาม และการไมเห็นดวยพรอมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้ง บริษัทใชนโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผูสอบบัญชีภายนอกใหความเห็นและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจัดเก็บเอกสาร
ทีส่ ำคัญทางบัญชีในสถานทีแ่ ละหองจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเปนการเฉพาะ และมีการสำรองขอมูลทางบัญชีและจัดเก็บไวนอกบริษทั
เปนประจำ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลของบริษัท และระเบียบปฏิบัติเร;องการใชขอมูลภายใน และการซื้อขาย
หลักทรัพย โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนำขอมูลภายในไปใชเพ;อประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย
ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษสูงสุด หากพบวามีการนำขอมูลภายในไปใชเพ;อประโยชนสวนตนหรือนำไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
4.2 การส;อสารภายใน บริษัทมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) เพ;อเปนชองทางการ
ส;อสาร เผยแพร นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการตางๆ ได การส;อสารภายนอกมีระบบอินเตอรเน็ต มีเว็บไซต www.bangkoklife.com เพ;อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความเคล;อนไหวของบริษัทตลอดจนกำหนดชองทางการรองเรียน แจงขอบกพรอง และปญหาการดำเนินงาน สำหรับผูมีสวนไดเสีย
สามารถรองเรียนผานทางเว็บไซตบริษัทหรือสงไปรษณียมาที่สวนบริการลูกคา บริษัทยังมีหนFวยงานที่ประสานงานกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เชน หนFวยรับเร;องรองเรียน (Complain Unit) และสำนักงาน
กำกับการปฏิบัติงาน
4.3 บริษัทมีชองทางการส;อสารพิเศษ (Whistle-blower Hotline) ใหหนFวยงานหรือบุคคลภายในบริษัท รวมถึงหนFวยงานหรือบุคคลภาย
นอกบริษัท แจงเร;องเกี่ยวกับการฉอฉล ทุจริต การกระทำที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือรายงานทางการเงิน
ไมถูกตอง ผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือสงไปรษณีย ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของ
บริษัท หัวขอติดตอ/แจงเบาะแส รองเรียน ซึ่งบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ;อเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 บริษัทมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายที่กำหนดไว และนำเสนอใหคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ;อพิจารณาเปนประจำอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้กระบวนการติดตามของบริษัทเปนไปตาม
มาตรฐานทัว่ ไปทีอ่ งคกรควรจะมี ไมวา จะเปนการรายงานสิง่ ผิดปกติตอ ผูบ งั คับบัญชา การสอบทานของผูร บั มอบอำนาจ การสอบทาน
จากสำนักกำกับการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบและติดตามจากผูต รวจสอบภายใน เพ;อใหมน่ั ใจไดวา ระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ทั้ง 5 องคประกอบนั้นยังดำเนินไปอยางมีประสิทธิผล
5.2 หากผลการดำเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กำหนด ฝายบริหารจะมีการประชุมเปนประจำทุกเดือนเพ;อประเมินหาสาเหตุ
และดำเนินการแกไขในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรบั รายงานเปนประจำทุกไตรมาสจากฝายตรวจสอบ
ที่รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและขอเสนอแนะตางๆ ที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไดรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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แกไขขอบกพรอง และจากสำนักกำกับการปฏิบัติงานที่ประเมินนโยบายและกรอบแนวการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงดานการ
กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย พรอมรายงานผลประเมินจุดออน ขอบกพรอง แนวทางแกไขและรายงานผลคืบหนา
ในการปรับปรุง สวนบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและมีการกำหนดสัญญาณ
เตือนภัย เพ;อใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล โดยรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำ
ทุกไตรมาสเชนเดียวกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เม;อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ประจำป 2558 จากรายงานผลการประเมินทีผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวมีความเห็นวา ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั จัดใหมบี คุ ลากรอยางเพียงพอทีจ่ ะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
ทรัพยสินจากการนำไปใช โดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และบุคคลที่เกี่ยวโยงไดเปนไป
ในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการกับธุรกิจอ;นทั่วไป เพ;อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การตรวจสอบภายใน
บริษทั ไดจดั ตัง้ ฝายตรวจสอบซึง่ มีความอิสระในการปฏิบตั งิ านและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ;อทำหนาทีป่ ระเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง การติดตามการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำป ซึ่งไดพิจารณาจากเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และปจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบไดผานการอนุมัติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ ฝายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ไดกำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอยางชัดเจน และมีคูมือการตรวจสอบ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่ยึดถือได เพ;อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ในการแตงตัง้ โยกยาย และเลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เปนไปตาม
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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รายการระหวางกัน
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการถือหุน หรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการบางสวน
รวมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธที่แทจริงมากกวา
ที่เปนไปตามรูปแบบตามกฎหมายหรือสัญญาที่กำหนดใหเปน รายการสวนใหญดังกลาวเปนไปตามเง5อนไขที่เปนปกติของธุรกิจและเปนไปตาม
ราคาที่คิดในอัตราทั่วไป ซึ่งไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2558
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เพ5อชวยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั และเปนการรักษา/ขยายฐานลูกคาของบริษทั รวมทัง้ ชวยเสริมสราง
ธุรกิจของบริษทั ใหมคี วามเจริญกาวหนาอยางมัน่ คง ซึง่ ไดผา นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ5อใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนด
ทีเ่ กีย่ วของ และเปนไปดวยความเปนธรรมเพ5อผลประโยชนของบริษทั เปนสำคัญ เชนเดียวกับทีท่ ำกับบุคคลภายนอกทัว่ ไปดวยราคาทีส่ มเหตุสมผล
รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ดำเนินการกับกิจการอ5นทัว่ ไป เพ5อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในการทำรายการระหวางกัน คณะกรรมการ
บริษัทไดกำหนดนโยบายเพ5อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ ถือเสมือนเปนรายการที่กระทำกับ
บุคคลภายนอกและกระทำโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ ไดอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการมีอำนาจเขาทำรายการระหวางกันที่มี
เง5อนไขการคาทั่วไปได มีการกำหนดขั้นตอนและอำนาจอนุมัติตามประเภทและมูลคาของรายการที่เกิดขึ้น ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ในเร5องการเปดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด และมี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการ มีรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพ5อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่บริษัทจะมีตอไปในอนาคตเปนไปตามความจำเปนและความสมเหตุสมผล ที่ไดอธิบายไวขางตน และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตุสมผลของรายการ โดยบริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
ที่กำหนดไวเกี่ยวกับเร5องดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทมุงดำเนินธุรกิจดวยความชัดเจน โปรงใส และยุติธรรมตอลูกคา คูคา ผูถือหุน ตลอดจนรักษาผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสำคัญ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำป 2558
เรียน ทานผูถือหุน
ป 2558 เปนอีกปหนึ่งที่ธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอย มีการแขงขันที่รุนแรงเพ.อแยงชิงสวนแบงการตลาด สงผล
ใหการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทามกลางปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงความผันผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นเพ.อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ภายใตสภาวะแวดลอมปจจุบัน
บริษัทจึงใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพ.อใหกระบวนการการดำเนินงานขององคกรสอดคลองไปตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยมี
การประเมินความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง และการเลี่ยงความเสี่ยง อันเปนมาตรการการจัดการความเสี่ยง
ทัง้ ปจจัยภายในและภายนอก โดยยึดหลักการบริหารความเสีย่ งทัง้ องคกรแบบบูรณาการตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management)
ควบคูไ ปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ไดกำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงและขอบเขตการดำเนินงาน เพ.อเสนอความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
คอยติดตาม ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายตางๆ อยางสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาเร.องสำคัญซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงหลัก
ของบริษัท สรุปไดดังนี้
1. การประเมินและติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัทที่อาจกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัทอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนด
ใหหนDวยงานที่เกี่ยวของ มีหนาที่ ในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ไดแก
1.1 การรายงานการดำรงเงินกองทุนตามกรอบของกฎหมาย การประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของบริษัท (ORSA : Own Risk
& Solvency Assessment) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
1.2 การบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน (Asset and Liability Management) การวิเคราะหประสิทธิภาพของการดำรง
เงินกองทุน ความสอดคลองของกระแสเงินสด (Cash Flow Matching) และการบริหาร Duration Matching ของสินทรัพย
และหนี้สิน
1.3 การวิเคราะหความเสีย่ งดานการลงทุนดวยดัชนีความเสีย่ ง VaR (Value at Risk) การวิเคราะหความออนไหวจากอัตราดอกเบีย้
และการวิเคราะหความออนไหวจากราคาหุน
1.4 การประเมินอัตราสวนทางการเงินที่ใช ในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)
2. มอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินและจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงดวยตนเองตามโครงสรางขององคกร เพ.อ
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปจากทุกหนDวยงาน โดยประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พรอมทั้ง
กำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว เพ.อ
ใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ.อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูล ระบบสำรองขอมูล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
การดำเนินงาน
5. การบริหารความตอเน.องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การจัดเตรียมศูนยคอมพิวเตอรและศูนยปฏิบัติงาน
สำรองแหงที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนการทดสอบแผนบริหารความตอเน.องทางธุรกิจ และการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Contingency
Plan) เพ.อทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความพรอมของบุคลากร
6. การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Corporate Risk) ตามกิจกรรมหลัก (Core Business) ประจำป โดยประเมินความเสี่ยงควบคูไป
กับการพัฒนากระบวนการทำงานภายในบริษัท
7. การสงเสริมความรูและการปลูกฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง
ของแตละหนDวยงาน เพ.อตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ในอนาคต
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ซึง่ การดำเนินงานขางตนบริษทั ไดดำเนินการอยางตอเน.องจากปทผ่ี า นๆ มา ตลอดจนการพิจารณานโยบาย และขอบเขตการบริหารความเสีย่ ง
ใหครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ดาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน.องและ
มีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดขององคกร เปนประโยชนตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาค
สวนอยางเหมาะสม

นายประพันธ อัศวอารี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง ประจำป 2558
ป 2558 มีปจจัยความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ที่ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลกระทบตอธุรกิจและบริษัท
อยางมีนัยสำคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งนี้บริษัทไดกำหนดกรอบและนโนบายบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักและประเภท
ความเสี่ยงหลักของบริษัทไวอยางเหมาะสม เพ0อลดผลกระทบที่เกิดตอกลยุทธและตอเปาหมายของบริษัท โดยบริษัทไดติดตามภาวะและ
สถานการณตางๆ อยางใกลชิด ไดแก
• ภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน และของประเทศไทย
• แนวโนมการแขงขันของธุรกิจประกันชีวิตและของพันธมิตร
• กฎระเบียบและขอบังคับใหมๆ จากหน=วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน สงผลตอการดำเนินงานของบริษัทในระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันตามปจจัยเสี่ยง บริษัทไดกำหนดใหมี
ระบบการประเมินและติดตามความเสี่ยงตางๆ อยางสม่ำเสมอ ดังนี้
ความเสี่ยงดานตลาดอาจเกิดจากความผันผวนของภาวะตลาดเงินตลาดทุน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากภาวะอัตราดอกเบี้ยอยูใน
ระดับต่ำหรือมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยลงทุนและหนี้สิน สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
ความสามารถในการลงทุนและความสามารถในการทำกำไร ซึ่งจะสงผลกระทบตอระดับความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุน โดยบริษัทมี
แนวทางการบริหารความเสีย่ งของการดำรงเงินกองทุนใหมปี ระสิทธิภาพทัง้ ในดานความเพียงพอของเงินกองทุนและคำนึงถึงอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนควบคูไปดวย ดังนี้
• บริษทั จัดสรรสัดสวนสินทรัพยลงทุนใหมคี วามเหมาะสมกับสถานการณตามภาวะตลาด และภาวะหนีส้ นิ ทีเ่ ปนภาระผูกพันตามกรมธรรม
โดยลงทุนในสินทรัพยทม่ี คี วามเสีย่ งสูงขึน้ เพ0อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหอยูในระดับทีย่ อมรับไดตามแผนธุรกิจ ภายใต
สัดสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน ALM (Asset and
Liability Management) เพ0อใหเงินกองทุนที่ตองดำรงอยูในระดับที่ยอมรับได
• ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงหลัก เชน อัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ เพ0อประเมินผลกระทบตอความเพียงพอ
ของเงินกองทุน โดยมีการติดตามอยางใกลชดิ รวมถึงทำการทดสอบภาวะความออนไหว และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใตสถานการณ
และสมมติฐานตางๆ ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ0อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอฐานะการเงิน รายได ภาพลักษณช0อเสียง รวมถึง
เงินกองทุนของบริษัท อันอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน บริษัทไดกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ดังนี้
- ดานบุคลากร ทีผ่ า นกระบวนการสรรหาอยางเขมขน และจัดใหมหี ลักสูตรการอบรมการบริหารความเสีย่ งสำหรับพนักงานอยางสม่ำเสมอ
- ดานกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการทำงานหลักไดจดั ทำคูม อื การปฏิบตั งิ านตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนการทบทวน
ความเพียงพอเปนประจำทุกป และประกาศใหพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บริษัทยังไดปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการทำงานใหถูกตองแมนยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ISO/IEC
27001:2013 ทีบ่ ริษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐานดังกลาวในป 2558 เพ0อความปลอดภัยของขอมูลของลูกคาและมีการจัดการทีเ่ ปนระบบ
มากขึน้ รวมถึงมีระบบสำรองขอมูลและศูนยปฏิบตั งิ านสำรองเพ0อประสิทธิภาพในการบริหารความตอเน0องในการดำเนินงานของบริษทั
ในภาวะฉุกเฉิน เพ0อใหมั่นใจวาบริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมหลักไดอยางตอเน0องโดยเฉพาะดานการบริการลูกคา
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เรียน ทานผูถือหุน
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 4 ทาน โดยมีประธานเปนกรรมการอิสระมีกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 1 ทาน แตละทานมีวาระการดำรงตำแหน0งเทากับวาระ
การเปนกรรมการบริษัทนั้น
ในระหวางป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรและขอบเขตอำนาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพ:อพิจารณาเร:องสำคัญตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
สรุปไดดังนี้
1. การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกำหนดและสอดคลองกับขอกำหนดของทางการ เพ:อใหคณะกรรมการสามารถใหความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ในการดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม และเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให
กับงานของบริษัทอยางเพียงพอ
2. การพิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำรงตำแหน0งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีค่ รบวาระจำนวน 5 ทาน คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนได ใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาเปนกรรมการขางตน เห็นควร
แตงตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ทาน กลับเขาดำรงตำแหน0งกรรมการสืบตออีกวาระหนึ่ง และเสนอแตงตั้งนายยูอิชิ ฮอนดา เขาเปน
กรรมการแทนนายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระ ขอเสนอแนะดังกลาวไดนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ:อใหความเห็นชอบ
กอนนำเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เพ:อพิจารณาอนุมัติ
3. เพ:อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอรายช:อบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมในการดำรงตำแหน0งกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยไดแจงใหผูถือหุน
ทราบผานเว็บไซตของบริษทั และระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม:อสิน้ สุดกำหนดเวลาแลว ไมมผี ถู อื หุน ทานใดเสนอ
ช:อบุคคลเพ:อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
4. การพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดทำ
ระบบการประเมินผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมาย ตลอดจนผลการปฏิบตั งิ านในระยะ
ทีผ่ า นมา โดยมีการพิจารณาทีโ่ ปรงใส ชัดเจน เพ:อใหคา ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ ดั การใหญสะทอนภาระหนาทีค่ วามรับ
ผิดชอบ สามารถเทียบเคียงไดกบั บริษทั ชัน้ นำทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพียงพอทีจ่ ะจูงใจ
ใหกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกำหนด สามารถสรางผลประโยชน
ระยะยาวที่เหมาะสมแกบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงไว ในหัวขอ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของรายงานประจำปฉบับนี้แลว
5. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและกรรมการชุดยอยประจำป 2558 ทั้งการประเมินรายคณะโดยรวม และ
การประเมินของกรรมการเปนรายบุคคล เพ:อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบป ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมวด ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ การปฏิบัติหนาที่ในการประชุม บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และจะนำผลการประเมิน
ดังกลาวมาปรับปรุง เพ:อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย
คาเบี้ยประชุมและคาบำเหน็จ โดยไดพิจารณาตามหลักเกณฑขางตน นำเสนอคาตอบแทนภายในวงเงินไมเกิน 16.70 ลานบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติในป 2557 ในอัตรารอยละ 11.33 ทั้งนี้ ไดนำเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท
เพ:อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพ%อใหเกิดความมั่นใจวา
ไดสงเสริมการดำเนินงานใหเปนตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลและองคกร ยึดมั่นหลักการ
ทำงานอยางเปนธรรมและโปรงใส เพ%อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงานอยางเหมาะสม

ดร.ศิริ การเจริญดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฎในรายงานประจำป งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดทำ
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ เพ@อใหสามารถ
สะทอนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอ ผูถ อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไป โดยปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญขีอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง@อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได ใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ@อให
ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท ได ใหความสำคัญและกำกับดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพ@อใหขอมูลทางการ
เงินมีความถูกตองและครบถวน เช@อถือได และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิด
ปกติอยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยรายการขอมูลรายการระหวางกันอยางครบถวน ซึ่งไดแสดงไว ในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของกลุม บริษทั และบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม บริษทั สามารถสราง
ความเช@อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช@อถือไดของงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกตองในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
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นายโชน โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเร7องอ7นๆ และไดตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจำเปนเพ7อใหสามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ7อใหได
ความเช7อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ7อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญของงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาว ผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ7อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพ7อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเช7อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ7อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ7น ซึ่งแสดงความเห็น
อยางไมมีเง7อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

นงลักษณ พุมนอย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2559

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7, 35

7,101,757,706

รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ

12

สินทรัพย

เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

5,707,563,957

7,087,583,921

5,703,471,620

2,627,977,881

2,344,008,443

2,627,977,881

2,344,008,443

8

1,717,113,202

1,725,232,732

1,717,113,202

1,725,232,732

9, 35

899,176,498

763,784,679

899,176,498

763,784,679

สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย

35

เงินลงทุนเพ$อคา

10

116,219,570

17,070,295

116,219,570

17,070,295

เงินลงทุนเผ$อขาย

10

25,988,922,416

22,012,881,057

25,988,922,416

22,012,881,057

10, 36, 37

201,411,262,441

176,161,022,628

201,411,262,441

176,161,022,628

10

46,662,230

46,662,230

46,662,230

46,662,230

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

-

-

23,760,000

3,960,000

เงินใหกูยืม - สุทธิ

12

6,138,902,395

4,735,056,801

6,138,902,395

4,735,056,801

อสังหาริมทรัพยเพ$อการลงทุน

15

20,947,065

-

20,947,065

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

13

547,209,820

389,242,663

546,985,967

389,200,127

4,955,491

4,955,491

-

-

14

24,113,267

12,819,227

24,036,068

12,819,227

16.1

2,382,918,693

1,482,422,298

2,382,918,693

1,482,422,298

17

547,472,090

186,867,026

544,798,355

190,501,644

249,575,610,765

215,589,589,527

249,577,266,702

215,588,093,781

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป

คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยอ$ืน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

542,471,250

499,591,781

542,471,250

499,591,781

18, 35

459,315,372

379,721,980

459,315,372

379,721,980

สำรองประกันชีวิต

19

207,308,207,963

177,434,670,858

207,308,207,963

177,434,670,858

ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย

20

150,089,280

117,066,846

150,089,280

117,066,846

21, 35

320,355,948

315,052,056

320,355,948

315,052,056

22

1,074,853,819

1,056,888,385

1,074,853,819

1,056,888,385

7,904,478,483

7,642,205,834

7,904,478,483

7,642,205,834

23

356,617,387

329,414,333

354,506,825

327,718,356

24, 35

4,468,852,104

2,238,701,928

4,464,668,306

2,235,949,029

222,585,241,606

190,013,314,001

222,578,947,246

190,008,865,125

หนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

หนี้สิน
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

สำรองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
สำรองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอ)ืนตามกรมธรรม
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
หนี้สินอ)น
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

122

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,708,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 1,703,810,780 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุนสามัญ
1,697,850,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สำรองสวนทุนจากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
สำรองตามกฎหมาย
สำรองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอ@นของสวนของเจาของ
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนเผ@อขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินได
สวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

25
25

1,703,810,780
3,219,925,822

1,697,850,000
2,987,540,018

1,703,810,780
3,219,925,822

1,697,850,000
2,987,540,018

25, 26

38,833,826

103,822,366

38,833,826

103,822,366

26

10,626,000

-

10,626,000

-

170,800,000
400,000,000
17,460,248,487

170,800,000
400,000,000
14,677,674,816

170,800,000
400,000,000
17,468,357,189

170,800,000
400,000,000
14,680,638,015

3,985,965,839
26,990,210,754

5,538,578,257
25,576,265,457

3,985,965,839
26,998,319,456

5,538,578,257
25,579,228,656

158,405
26,990,369,159

10,069
25,576,275,526

26,998,319,456

25,579,228,656

249,575,610,765

215,589,589,527

249,577,266,702

215,588,093,781

10.9

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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งบกำไรขาดทุน
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายได

2558

2558

2557

(ปรับปรุงใหม)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได
คาใชจาย
การรับประกันภัย
สำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและคาใชจาย
ในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ
คาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอ;น
คาใชจายในการดำเนินงาน
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กำไรจากการรับประกันภัย
กำไรจากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอ;น
กำไรจากการดำเนินงาน
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
การแบงปนกำไรสำหรับป:
สวนที่ีเปนของผูถือหุนบริษัท
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทยอย
กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(ปรับปรุงใหม)

29, 35

44,174,985,061
10,171,049,557
54,346,034,618

51,172,063,955
8,811,629,513
59,983,693,468

44,174,985,061
10,171,049,557
54,346,034,618

51,172,063,955
8,811,629,513
59,983,693,468

29

29,873,537,105

40,818,249,854

29,873,537,105

40,818,249,854

29

14,149,709,046

11,096,607,972

14,149,709,046

11,096,607,972

29, 35
29, 35
29
29, 35
31

1,240,476,750
2,855,005,381
435,928,363
32,597,406
2,053,508,816
50,640,762,867
3,705,271,751
1,163,125,512
79,885,874
64,242,148
5,012,525,285

1,287,791,017
2,806,976,538
310,571,097
28,641,899
1,895,631,960
58,244,470,337
1,739,223,131
1,514,736,332
(71,684,020)
48,052,445
3,230,327,888

1,240,476,750
2,849,846,750
435,720,787
32,597,406
2,047,587,527
50,629,475,371
3,716,559,247
1,163,125,512
79,885,874
58,121,048
5,017,691,681

1,287,791,017
2,805,343,254
310,527,799
28,641,899
1,892,605,730
58,239,767,525
1,743,925,943
1,514,736,332
(71,684,020)
46,342,763
3,233,321,018

80,885,393
44,840,215
4,886,799,677
778,648,237
4,108,151,440

85,256,740
51,810,128
3,093,261,020
443,469,914
2,649,791,106

80,885,393
44,840,215
4,891,966,073
778,648,237
4,113,317,836

85,256,740
51,810,128
3,096,254,150
443,469,914
2,652,784,236

4,108,203,104

2,649,821,037

4,113,317,836

2,652,784,236

(51,664)
4,108,151,440

(29,931)
2,649,791,106

2.41

1.56

2.42

1.57

2.41

1.56

2.41

1.56

10.8
30

42
16.2

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

124

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

รายงานประจำป 2558

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2558

4,108,151,440

2,649,791,106

4,113,317,836

2,652,784,236

(1,940,765,522)

1,434,150,869

(1,940,765,522)

1,434,150,869

388,153,104

(286,830,174)

388,153,104

(286,830,174)

(1,552,612,418)

1,147,320,695

(1,552,612,418)

1,147,320,695

(1,185,657)

14,914,959

(1,154,886)

14,914,959

230,977

(2,982,992)

230,977

(2,982,992)

(954,680)

11,931,967

(923,909)

11,931,967

- สุทธิจากภาษีเงินได

(1,553,567,098)

1,159,252,662

(1,553,536,327)

1,159,252,662

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

2,554,584,342

3,809,043,768

2,559,781,509

3,812,036,898

2,554,636,006

3,809,073,699

2,559,781,509

3,812,036,898

(51,664)

(29,931)

2,554,584,342

3,809,043,768

กำไรสำหรับป

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม)

2557

(ปรับปรุงใหม)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง:
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ-อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได

16.2

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง:
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได

16.2

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนสำหรับป

การแบงปนกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป:
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

125

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สำรองสวนทุน
สวนเกิน
จากการจาย
มูลคาหุนสามัญ โดยใชหุนเปนเกณฑ

1,211,714,350

2,846,250,643

66,068,779

-

-

37,753,587

1,035,650

12,945,625

-

-

-

-

482,324,638

-

-

2,775,000

128,343,750

-

362

-

-

-

-

-

การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป

-

-

-

-

-

-

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

1,697,850,000

2,987,540,018

103,822,366

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

26

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย
เพิ่มหุนสามัญจากการจายหุนปนผล

26

เพิ่มหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด
เพิ่มหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท
เงินปนผลจาย

27

กำไรเบ็ดเสร็จอCนสำหรับป
กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผCอขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท

สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรองทั่วไป

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ยังไมไดจัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได

1,246,050

122,000,000

400,000,000

13,225,119,255

4,391,257,562

22,263,656,639

-

22,263,656,639

-

-

-

-

-

37,753,587

-

37,753,587

(1,246,050)

-

-

-

-

12,735,225

-

12,735,225

-

48,800,000

-

(48,800,000)

-

-

-

-

-

-

-

(482,324,638)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131,118,750

-

131,118,750

-

-

-

-

-

362

-

362

-

-

-

(678,072,805)

-

(678,072,805)

-

(678,072,805)

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

-

-

2,649,821,037

-

2,649,821,037

29,931)

2,649,791,106

-

-

-

-

1,147,320,695

1,147,320,695

-

1,147,320,695

-

-

-

11,931,967

-

11,931,967

-

11,931,967

-

-

-

2,661,753,004

1,147,320,695

3,809,073,699

(29,931)

3,809,043,768

-

170,800,000

400,000,000

14,677,674,816

5,538,578,257

25,576,265,457

10,069

25,576,275,526

เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำไรสะสม
จัดสรรแลว

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รวม

รายงานประจำป 2558

127

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สำรองสวนทุน
สวนเกิน
จากการจาย
มูลคาหุนสามัญ โดยใชหุนเปนเกณฑ

1,697,850,000

2,987,540,018

103,822,366

25, 26

-

-

24,338,544

25

5,960,780

143,058,720

-

25

-

89,327,084

(89,327,084)

เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

26

-

-

-

เงินปนผลจาย

27

-

-

-

เพิ่มทุนในสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุม

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป

-

-

-

-

-

-

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

1,703,810,780

3,219,925,822

38,833,826

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2

กำไรเบ็ดเสร็จอ@นสำหรับป
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ@อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท

เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ยังไมไดจัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรสะสม
จัดสรรแลว

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

รวม

10,069

25,576,275,526

สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรองทั่วไป

-

170,800,000

400,000,000

14,677,674,816

5,538,578,257

25,576,265,457

-

-

-

-

-

24,338,544

-

24,338,544

-

-

-

-

-

149,019,500

-

149,019,500

-

-

-

-

-

-

-

-

10,626,000

-

-

-

-

10,626,000

-

10,626,000

-

-

-

(1,324,674,753)

-

(1,324,674,753)

-

(1,324,674,753)

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

-

-

-

4,108,203,104

-

4,108,203,104

(51,664)

4,108,151,440

-

-

-

-

(1,552,612,418)

(1,552,612,418)

-

(1,552,612,418)

-

-

-

(954,680)

-

(954,680)

-

(954,680)

-

-

-

4,107,248,424

(1,552,612,418)

2,554,636,006

(51,664)

2,554,584,342

10,626,000

170,800,000

400,000,000

17,460,248,487

3,985,965,839

26,990,210,754

158,405

26,990,369,159

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

26

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมาย
เพิ่มหุนสามัญจากการจายหุนปนผล

26

เพิ่มหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด
เพิ่มหุนสามัญจากการเสนอขายใหแกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท
เงินปนผลจาย

27

กำไรสำหรับป

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุน
จากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ

1,211,714,350

2,846,250,643

66,068,779

-

-

37,753,587

1,035,650

12,945,625

-

-

-

-

482,324,638

-

-

2,775,000

128,343,750

-

362

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,697,850,000

2,987,540,018

103,822,366

กำไรเบ็ดเสร็จอAนสำหรับป
กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผAอขาย - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำรองทั่วไป

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได

122,000,000

400,000,000

13,225,119,255

4,391,257,562

22,263,656,639

-

-

-

-

-

37,753,587

(1,246,050)

-

-

-

-

12,735,225

-

48,800,000

-

(48,800,000)

-

-

-

-

-

(482,324,638)

-

-

-

-

-

-

-

131,118,750

-

-

-

-

-

362

-

-

-

(678,072,805)

-

(678,072,805)

-

-

-

2,652,784,236

-

2,652,784,236

-

-

-

-

1,147,320,695

1,147,320,695

-

-

-

11,931,967

-

11,931,967

-

-

-

2,664,716,203

1,147,320,695

3,812,036,898

-

170,800,000

400,000,000

14,680,638,015

5,538,578,257

25,579,228,656

เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำรอง
ตามกฎหมาย

1,246,050

กำไรสะสม
จัดสรรแลว

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รวม

รายงานประจำป 2558
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุน
จากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ

1,697,850,000

2,987,540,018

103,822,366

25, 26

-

-

24,338,544

25

5,960,780

143,058,720

-

25

-

89,327,084

(89,327,084)

เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

26

-

-

-

เงินปนผลจาย

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได

-

-

-

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

1,703,810,780

3,219,925,822

38,833,826

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2

กำไรสำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จอBนสำหรับป
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผBอขาย - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินรับลวงหนาคาหุน
จากการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรองทั่วไป

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรสะสม
จัดสรรแลว

รวม

-

170,800,000

400,000,000

14,680,638,015

5,538,578,257

25,579,228,656

-

-

-

-

-

24,338,544

-

-

-

-

-

149,019,500

-

-

-

-

-

-

10,626,000

-

-

-

-

10,626,000

-

-

-

(1,324,674,753)

-

(1,324,674,753)

-

-

-

4,113,317,836

-

4,113,317,836

-

-

-

-

(1,552,612,418)

(1,552,612,418)

-

-

-

(923,909)

-

(923,909)

-

-

-

4,112,393,927

(1,552,612,418)

2,559,781,509

10,626,000

170,800,000

400,000,000

17,468,357,189

3,985,965,839

26,998,319,456

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอ'น
รายไดอ'น
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นระหวางป
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอ'น
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายอ'น
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ีดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ีดิน อาคารและอุปกรณ
เงินจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมลงทุน

2558

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2558

2557

43,900,198,357
8,772,717,817
1,114,362,302
2,986,791,664
55,369,354
(15,023,217,913)
(2,842,199,218)
(391,682,722)
(2,251,936,345)
(106,460,923)
(1,247,881,082)
34,966,061,291

50,651,531,427
7,367,636,058
962,510,779
2,275,022,192
42,803,671
(11,951,485,531)
(2,816,684,021)
(408,774,526)
(1,595,383,679)
(132,023,166)
(2,005,116,745)
42,390,036,459

43,900,198,357
8,772,717,817
1,114,362,302
2,986,791,664
55,369,354
(15,023,217,913)
(2,842,199,218)
(391,682,722)
(2,262,017,793)
(106,460,923)
(1,247,881,082)
34,955,979,843

50,651,531,427
7,367,636,058
962,510,779
2,275,022,192
42,803,671
(11,951,485,531)
(2,816,684,021)
(408,774,526)
(1,595,383,679)
(139,775,503)
(2,005,116,745)
42,382,284,122

13,419,235,508
1,654,919,162
6,131,050,900
5,867,390
21,211,072,960

8,074,184,637
1,049,312,471
4,244,000,000
6,159,857
13,373,656,965

13,419,235,508
1,654,919,162
6,131,050,900
5,867,390
21,211,072,960

8,074,184,637
1,049,312,471
4,244,000,000
6,159,857
13,373,656,965

(36,334,651,769) (42,822,278,778)
(2,688,230,661) (1,896,037,957)
(14,347,606,616) (5,055,050,900)
(247,422,204)
(126,074,317)
(3,660,000)
(53,617,911,250) (49,903,101,952)

(36,334,651,769)
(2,688,230,661)
(14,347,606,616)
(247,422,204)
(53,617,911,250)

(42,822,278,778)
(1,896,037,957)
(5,055,050,900)
(126,074,317)
(49,899,441,952)

(32,406,838,290) (36,529,444,987)

(32,406,838,290)

(36,525,784,987)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

159,645,500

131,118,750

159,645,500

131,118,750

-

362

-

362

เงินสดรับลวงหนาคาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ

-

12,735,225

-

12,735,225

เงินสดจายจากการซื้อหลักทรัพย โดยมีสัญญาซื้อคืน

-

(950,000,000)

-

(950,000,000)

เงินปนผลจาย

(1,324,674,752)

(678,072,805)

(1,324,674,752)

(678,072,805)

เงินสดสุทธิใช ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,165,029,252)

(1,484,218,468)

(1,165,029,252)

(1,484,218,468)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,394,193,749

4,376,373,004

1,384,112,301

4,372,280,667

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

5,707,563,957

1,331,190,953

5,703,471,620

1,331,190,953

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

7,101,757,706

5,707,563,957

7,087,583,921

5,703,471,620

(1,940,765,522)

1,434,150,869

(1,940,765,522)

1,434,150,869

สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพิ่มขึ้น

24,338,544

37,753,587

24,338,544

37,753,587

ลูกหนี้ขายเงินลงทุน

51,555,539

1,250,000

51,555,539

1,250,000

เจาหนี้ซื้อเงินลงทุน

-

3,171,954

-

3,171,954

เงินสดรับเพิ่มทุนจากการเสนอขายใหกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
เงินลงทุนเผBอขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการวัดมูลคา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
1. ขอมูลบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เปนบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท
นิปปอนไลฟ อินชัวรันส ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุนเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต
ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยูที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน
2.1 เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทำขึ้นเพHอใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอHนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 เรHอง สรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญ
2.2 เกณฑ ในการจัดทำงบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

นายหนาประกันวินาศภัย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

สัดสวนการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
รอยละ

รอยละ

99

99

(ข) บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่
เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได
(ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัท
สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท
(จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
(ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัท และ
แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช ในปปจจุบัน
บริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมขี น้ึ เพ@อใหมเี นือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำ
และคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือ
ปฏิบัตินี้ ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตน
บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร$อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดใหกิจการตองรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ@นในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกจิ การเลือกรับรูร ายการดังกลาวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ@น หรือทยอยรับรู ในกำไรขาดทุนก็ ได
บริษัทและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงการรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในปปจจุบันจาก
การรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุนไปเปนรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ@นและไดทำการปรับปรุงรายการของปปจจุบันและปรับยอนหลัง
งบการเงินปกอนที่นำมาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทและบริษัทยอยใชนโยบายบัญชีนี้มาตั้งแตแรก ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร$อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใชแทนเนือ้ หาเกีย่ วกับการบัญชีสำหรับ
งบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร@อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้
เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตน
ควบคุมกิจการทีเ่ ขาไปลงทุนได หากตนมีสทิ ธิไดรบั หรือมีสว นไดเสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ขาไปลงทุน และตนสามารถใชอำนาจในการ
สัง่ การกิจกรรมทีส่ ง ผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได ถึงแมวา ตนจะมีสดั สวนการถือหุน หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวา
กึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทและบริษัทยอยมีอำนาจ
ควบคุมในกิจการที่เขาไปลงทุน หรือไมและจะตองนำบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบาง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร$อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ$น
มาตรฐานฉบับนีก้ ำหนดเร@องการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษทั ยอย การรวมการงาน บริษทั รวม รวมถึงกิจการ
ที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร$อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการ
ตองวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ใดตามขอกำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของอ@นกิจการจะตองวัดมูลคายุตธิ รรมนัน้ ตามหลักการ
ของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้
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มาตรฐานฉบับนี้ ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจ จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ#อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทเช#อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสำคัญตองบการเงินเม#อนำมาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรอง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงคเพ#อกำหนดรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ
จนกวาโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแลวเสร็จ ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินนี้มีขอกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลโดยระบุและอธิบายถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวเน#องกับสัญญาประกัน ภัยในงบการเงินของผูรับ
ประกันภัยและไมอนุญาตใหมีการบันทึกสำรองคาสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณที่ยังมิไดเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกำหนดใหมีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่บันทึกแลวและการทดสอบการดอยคาของสินทรัพย
ประกันภัย ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว มีการยกเวนขอกำหนดบางประการที่กำหนดใหผูรับประกันภัยปฏิบัติใน
มาตรฐานการรายงานฉบับอ#นเปนการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงขอกำหนดที่ใหผูรับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสำหรับ
สัญญาประกันภัย
ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินสำหรับปที่เริ่มใช
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางปปจ จุบนั บริษทั และบริษทั ยอยไดเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี ำคัญตามทีก่ ลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เน#องจาก
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ
จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุน
กำไรขาดทุน:
ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรลดลง
กำไรสำหรับปลดลง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน:
ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น
กำไรเบ็ดเสร็จอ#นเพิ่มขึ้น
กำไรตอหุน (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง
กำไรตอหุนปรับลดลดลง
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14,915
11,932

14,915
11,932
0.007
0.007

5.สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.1 การรับรูรายได
(ก) เบี้ยประกันภัย
กรณีเบี้ยประกันภัยรับปแรก รับรูเปนรายไดหลังจากหักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนตั้งแตวันที่ที่มีผลบังคับใช ในกรมธรรม และกรณี
เบี้ยประกัน ภัยปตอมารับรูเปนรายไดหลังจากหักเบี้ยประกัน ภัยตอและสงคืนโดยจะรับรูเม.อถึงกำหนดชำระเฉพาะเบี้ยประกัน ภัยของ
กรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม.อบริษัทมีสิทธิในการรับ
เงินปนผล
(ค) ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคำนวณจากยอดเงินตนที่คงคาง ยกเวนสวนของรายไดดอกเบี้ยที่คางชำระ
เกินกวา 6 เดือนใชเกณฑเงินสด
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
5.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) เบี้ยประกันภัยตอจาย
เบี้ยประกันภัยตอจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเม.อได โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว
(ข) คาจางและคาบำเหน็จ
คาจางและคาบำเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในปบัญชีที่เกิดรายการ
(ค) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทนจากการรับประกันภัย ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ.นที่เกี่ยวของและรายการปรับปรุงคาสินไหม
ของงวดปจจุบันและงวดกอนที่เกิดขึ้นในระหวางป หักดวยคาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกัน ภัยจะรับรูเม.อไดรับแจงจากผูเอาประกัน ภัยตาม
จำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกัน
ของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
(ง) เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิต
เงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเม.อไดรับแจงหรือเม.อผลประโยชนครบกำหนดตามเง.อนไขในกรมธรรม
(จ) คาใชจายในการรับประกันภัยอ.นและคาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายในการรับประกันภัยอ.นและคาใชจายในการดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูงซึง่ มีกำหนดจายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช
5.4 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยคางรับแสดงตามมูลคาสุทธิทจ่ี ะไดรบั โดยบริษทั บันทึกคาเผ.อหนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
เก็บเงินคาเบีย้ ประกันภัยคางรับไมได ซึง่ พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและตามสถานะปจจุบนั ของเบีย้ ประกันภัยคางรับ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
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สำหรับกรมธรรมประเภทรายบุคคลที่มีมูลคาเงินสดเกินกวาเบี้ยประกันภัยคางรับและเกินกำหนดชำระจากระยะเวลาที่บริษัทผอนผันใหแก
ลูกคา เบี้ยประกันภัยคางรับดังกลาวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
5.5 สินทรัพยจากการประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
(ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงตามจำนวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ และสำรองประกันภัยสวนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยตอ
เงินคางรับจากบริษทั ประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบำเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับอ.นๆ จากบริษทั
ประกันภัยตอยกเวนเบี้ยประกันภัยตอคางรับ หักคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของเงินคางรับจากบริษัท
ประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สำรองประกันภัยสวนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึน้ โดยอางอิงจากสัญญาประกันภัยตอทีเ่ กีย่ วของของสำรองเบีย้ ประภันภัย
และสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมายวาดวยการคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงตามจำนวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ ซึ่งประกอบดวยเบี้ยประกันภัยตอคางจาย และรายการ
คางจายอ.นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนคาสินไหมทดแทน
บริษัทแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพยจากการประกันภัยตอหรือเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ) เม.อเขา
เง.อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้
(1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน
(2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจายชำระจำนวนที่รับรูไว ในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพย ในเวลา
เดียวกับที่จายชำระหนี้สิน
5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังตอไปนี้
(ก) เงินลงทุนเพ.อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน
(ข) เงินลงทุนเผ.อขายแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู ในสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ.น
และจะโอนไปรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเม.อไดจำหนFายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนFาย บริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคา
ตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนFาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเม.อบริษัทฯมีความตั้งใจแนFวแนFและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกำหนดไถถอน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ.อการดอยคา (ถามี)
(จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
มูลคายุติธรรมของหนFวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนFวยลงทุน
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บริษัทบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date accounting)
เม.อมีการจำหนFายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในสวน
ของกำไรหรือขาดทุน บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน
5.7 เงินใหกูยืมและคาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ ไมได
ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แตละรายในปจจุบัน
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส%อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส.อมราคาสะสมและคาเผ.อการดอยคา (ถามี)
คาเส.อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยนั้นโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณของสินทรัพย
หรืออายุของสัญญาเชาดังตอไปนี้
อาคาร
อาคารชุด
สวนปรับปรุงอาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เคร.องตกแตงและติดตั้ง และอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ

20 ป
20 ป
5 ป
ตามอายุของสัญญาเชา
3 ป และ 5 ป
5 ป

คาเส.อมราคารวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเส.อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เม.อจำหนFายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชหรือการจำหนFายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนFายสินทรัพยจะรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
เม.อบริษัทและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.9 คาความนิยม
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ.อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม.อใดก็ตามที่มีขอบงชี้
ของการดอยคาเกิดขึ้น
บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาได ในอนาคต
5.10 สินทรัพย ไมมีตัวตนและคาตัดจำหน;าย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนFายสะสมและคาเผ.อการดอยคาสะสม (ถามี)
บริษัทและบริษัทยอยตัดจำหนFายสินทรัพย ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม.อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนFายและวิธกี ารตัดจำหนFายของสินทรัพยไมมตี วั ตนดังกลาวทุกสิน้ ปเปนอยางนอย คาตัดจำหนFายรับรูเ ปนคาใชจา ย
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชน 3 ป 5 ป และ 10 ป
5.11 อสังหาริมทรัพยเพ%อการลงทุน
บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนตามราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรูการเริ่มแรก บริษัทจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส.อมราคาสะสมและคาเผ.อการดอยคา (ถามี)
คาเส.อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 20 ป คาเส.อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
บริษทั รับรูผ ลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรบั สุทธิจากการจำหนFายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ในสวนของกำไรหรือขาดทุนในปทต่ี ดั รายการ
อสังหาริมทรัพยเพ.อการลงทุนออกจากบัญชี
5.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย ไมมีตัวตน
หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม.อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
มีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน
5.13 สำรองประกันชีวิต
สำรองประกันชีวิตเปนยอดสำรองสะสมตั้งแตเริ่มทำประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู สำรองดังกลาว
ตั้งขึ้นสำหรับชดใชคาสินไหมทดแทนและผลประโยชนตามกรมธรรมที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู
ทั้งหมด บริษัทคำนวณสำรองประกันชีวิตภายใตสัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอางอิงตามวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ (Net Level
Premium Reserve or NPV) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยรวมกับสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ใช ใน
การคำนวณแตกตางไปจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงอีกรอยละ 4 ของเงินสำรองตามวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิชำระคงที่ ขอสมมติหลักที่ใช
เกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไดประเมินความเพียงพอของสำรองประกันชีวิตโดยการเปรียบเทียบมูลคาทางบัญชีกับมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชสมมติฐานที่เปนปจจุบัน มูลคาที่ตองปรับปรุงจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุน
5.14 ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจายบันทึกเม.อไดรับแจงหรือเม.อเขาเง.อนไขในกรมธรรม
5.15 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจำนวนที่จะจายโดยประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ไดรับแจงแตยังไมไดชำระ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานตามขอมูลที่มีในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังไดพิจารณาประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนคางจายสำหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งคำนวณโดย
วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
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5.16 สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทบันทึกสำรองเบี้ยประกัน ภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสำหรับการประกัน ภัยสำหรับสัญญาระยะสั้น
เพิ่มเติมและการประกันภัยกลุมโดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิสำหรับปโดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่)
(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไวเพ.อชดใชคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการ
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ
เปนรายได หากมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทจะรับรูสวนตางและ
แสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
5.17 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม.อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ%นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทและ
บริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เงินที่บริษัท
และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม.อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอ.นๆ ซึง่ บริษทั และบริษทั ยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั
และบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา
บริษัทและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงาน โดยใช
วิธีคิดลดแตละหนFวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู
ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ.น
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงานจะรับรูทันที
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานบริษัท เริ่มรับรูเปนคาใชจายในวันใหสิทธิตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ออกให ณ วันที่
ใหสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทรับรูเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่พนักงานไดรับสิทธิ และในขณะเดียวกันบันทึกเปนสวนเพิ่มใน
รายการ “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของเจาของ โดยบริษัทฯจะโอนรับรู “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหนุ
เปนเกณฑ” ไปเปน “สวนเกินมูลคาหุน” เม.อมีการใชสิทธิซื้อหุนตามสัดสวนของการใชสิทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว ในบัญชีเม.อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนFนอนวาบริษัทและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ.อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทยอย
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนFาเช.อถือ
5.19 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได โอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเ่ี ชาหรือมูลคาปจจุบนั สุทธิของจำนวนเงินทีต่ อ งจายตามสัญญา
เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน
สวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส.อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา
สัญญาเชาที่ดินอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมได โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
ดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
5.20 เงินตราตางประเทศ
บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
รายการตางๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูใน
สกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
5.21 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนFวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได ใช ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนFที่บริษัทและ
บริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได ใชนั้น

144

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคา
ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนFวาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ
5.22 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจาก
การทำสัญญาจะถูกตัดจำหนFายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ลูกหนีแ้ ละเจาหนีต้ ามสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน
5.23 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพ.อโอนหนี้สินใหผูอ.นโดยรายการดังกลาว
เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุตธิ รรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมตี ลาดทีม่ สี ภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ ขาย
ในตลาดทีม่ สี ภาพคลองได บริษทั และบริษทั ยอยจะประมาณมูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาทีเ่ หมาะสมกับแตละสถานการณ และ
พยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภท
ของขอมูลที่นำมาใช ในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอ.นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทและ
บริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระ
สำคัญตอบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเร.องทีม่ คี วามไมแนFนอน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เสมอ การใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกลาวนีส้ ง ผลกระทบตอจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและตอขอมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
6.1 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได ใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินเง.อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพ.อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยได โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน ในสินทรัพยที่เชาดังกลาว
แลวหรือไม
6.2 คาเผ%อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินใหกูยืม/เบี้ยประกันภัยคางรับ
ในการประมาณคาเผ.อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินใหกูยืมและเบี้ยประกันภัยคางรับ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
6.3 มูลคายุติธรรมของเคร%องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร.องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาได ใน
ตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร.องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลอง
การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช ในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต
(ทั้งของบริษัทและคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร.องมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใช ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปดเผยลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
6.4 คาเผ%อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผ.อการดอยคาของเงินลงทุนเผ.อขายและเงินลงทุนทั่วไป เม.อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม.อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือ
เปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส%อมราคา
ในการคำนวณคาเส.อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม.อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน.องกับสินทรัพยนั้น
6.6 คาความนิยมและสินทรัพย ไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหาร
จำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
6.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมได ใชเม.อมีความ
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เปนไปไดคอนขางแนFวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น
ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทและบริษัทยอยควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
6.8 สำรองประกันชีวิต
สำรองประกันชีวิตคำนวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งประมาณจากขอสมมติปจจุบันหรือ ขอสมมติที่กำหนดตั้งแตวันเริ่มรับประกัน
โดยสะทอนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพิ่มดวยความเสี่ยงและคาการเบี่ยงเบน โดยขอสมมติหลักที่ใช
จะเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด การประมาณเงินสำรองดังกลาวตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งสะทอน
ถึงประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น
6.9 สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทตองประมาณการสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน
คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมได
รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ขอสมมติท่ีใช ในวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีตซึง่ ไดแก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชำระคาสินไหมทดแทนคาสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของคาสินไหม เปนตน
อยางไรก็ตาม ประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณ ในอนาคต จึงอาจแตกตางกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงได
6.10 สำรองความเสี่ยงภัยที่ ไมสิ้นสุด
สำรองประกันภัยสำหรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไมสน้ิ สุดคำนวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ของคาสินไหม
ทดแทนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู ซึง่ การประมาณสำรองดังกลาวจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ของฝายบริหาร ซึง่ อางอิง
จากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น
6.11 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอ%นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอ.นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
6.12 คดีฟองรอง
บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟองรองแลวและเช.อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจะไมเกินกวาจำนวนที่ไดบันทึกไวแลวในงบการเงิน
6.13 ตนทุนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ในการประมาณตนทุนของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ตองใชดุลยพินิจในการวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ ซื้อหุนซึ่งรวมถึงขอสมมติตางๆ
ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน ความผันผวนของราคาหุน และอัตราเงินปนผล เปนตน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558

เงินสด
6,007
เงินฝากธนาคารประเภทไมกำหนดระยะเวลาจายคืน
953,358
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม.อสิ้นกำหนดระยะเวลา 16,480,000
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
17,439,365
บวก: เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำหนด
ภายใน 3 เดือน
5,942,393
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ไดมา
(16,280,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
7,101,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

4,224
874,391
6,950,000
7,828,615

6,006
939,185
16,480,000
17,425,191

4,223
870,300
6,950,000
7,824,523

3,138,949

5,942,393

3,138,949

(5,260,000)
5,707,564

(16,280,000)
7,087,584

(5,260,000)
5,703,472

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำ และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.38 ถึง 1.75 ตอป (31 ธันวาคม
2557: อัตรารอยละ 0.38 ถึง 3.00 ตอป)
8. เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับ จำแนกอายุคางชำระนับตั้งแต วันครบกำหนดชำระตาม
เครดิตเทอมแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากผูเอาประกันภัย

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
คางชำระ
ไมเกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ป
เกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
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31 ธันวาคม 2558
จากตัวแทนและนายหนาประกันภัย

รวม

1,620,699

54,984

1,675,683

4,676
22
28
163
640
1,626,228

4,456
18,334
6,055
6,630
426
90,885

9,132
18,356
6,083
6,793
1,066
1,717,113

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากผูเอาประกันภัย

ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
คางชำระ
ไมเกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ป
เกินกวา 1 ป
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ

31 ธันวาคม 2557
จากตัวแทนและนายหนาประกันภัย

รวม

1,643,589

36,847

1,680,436

3,018
271
23
428
331
1,647,660

23,354
14,121
1,271
1,521
459
77,573

26,372
14,392
1,294
1,949
790
1,725,233

สำหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้ใหเปนไปตามเครดิตเทอม โดยหนี้ที่เกินกวา
กำหนดรับชำระ บริษัทไดดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป
สำหรับเบีย้ ประกันภัยคางรับรายบุคคลซึง่ มีมลู คาเงินสดและคางรับเกินกวาระยะเวลาทีบ่ ริษทั ผอนผันใหแกลกู คา เบีย้ ประกันภัยคางรับดังกลาว
จะถูกชำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมูลคาเงินสดของกรมธรรมดังกลาว
9. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

372,054
527,122
899,176

318,471
445,314
763,785

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอจำแนกอายุคางชำระแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไมถึงกำหนดรับชำระ
รวมเงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

527,122
527,122

445,314
445,314

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย
10.1 เงินลงทุนเพอคา
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยเอกชน
หุนทุน
หนวยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเพอคา

ราคาทุน

กำไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

82,755
17,016
99,771
99,771

14,478
1,971
16,449
16,449

31 ธันวาคม 2558
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม

-

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยตอสินทรัพยรวม

97,233
18,987
116,220
116,220

0.04
0.01
0.05
0.05
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

หลักทรัพยเอกชน
หนวยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเพอคา
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17,045
17,045
17,045

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กำไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

25
25
25

รายงานประจำป 2558

31 ธันวาคม 2557
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม

-

17,070
17,070
17,070

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยตอสินทรัพยรวม

0.01
0.01
0.01

10.2 เงินลงทุนเผ%อขาย
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุนทุน
พันธบัตรรัฐบาลไทย
รวม
หลักทรัพยเอกชน
หุนทุน
หนFวยลงทุน
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
หุนทุน
หนFวยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเผ%อขาย

31 ธันวาคม 2558
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

กำไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยตอสินทรัพยรวม

455,440
478,370
933,810

271,032
37,896
308,928

(16,208)
(16,208)

710,264
516,266
1,226,530

0.28
0.21
0.49

7,702,019
10,215,576
17,917,595

4,655,504
518,529
5,174,033

(744,998)
(74,788)
(819,786)

11,612,525
10,659,317
22,271,842

4.65
4.27
8.92

127,812
1,783,848
1,911,660
20,763,065

621,340
621,340
6,104,301

(21,882)
(20,568)
(42,450)
(878,444)

105,930
2,384,620
2,490,550
25,988,922

0.04
0.96
1.00
10.41
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุนทุน
พันธบัตรรัฐบาลไทย
รวม
หลักทรัพยเอกชน
หุนทุน
หนFวยลงทุน
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
หนFวยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเผ%อขาย

31 ธันวาคม 2557
ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

กำไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

394,263
691,616
1,085,879

241,306
50,567
291,873

-

635,569
742,183
1,377,752

0.29
0.34
0.63

6,858,733
5,734,721
12,593,454

6,229,110
183,479
6,412,589

(187,828)
(77,769)
(265,597)

12,900,015
5,840,431
18,740,446

5.98
2.71
8.69

1,320,628
1,320,628
14,999,961

574,055
574,055
7,278,517

(265,597)

1,894,683
1,894,683
22,012,881

0.88
0.88
10.21

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รอยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยตอสินทรัพยรวม
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10.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558
รอยละ
ของเงินลงทุน
ราคาทุน/
ในหลักทรัพย
ราคาทุน
ตัดจำหนาย
ตอสินทรัพยรวม

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน
หุนกู
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
พันธบัตร
หุนกู
ตั๋วแลกเงิน
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
บัตรเงินฝาก
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
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(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
รอยละ
ของเงินลงทุน
ราคาทุน/
ในหลักทรัพย
ราคาทุน
ตัดจำหนาย
ตอสินทรัพยรวม

99,348,277
15,166,357
7,038,652
2,500,000
124,053,286

39.80
6.08
2.82
1.00
49.70

91,572,879
17,055,842
5,839,817
2,500,000
116,968,538

42.48
7.91
2.71
1.16
54.26

10,167,122
43,859,088
54,026,210

4.07
17.57
21.64

9,891,752
38,706,797
48,598,549

4.59
17.95
22.54

3,522,923
2,812,253
716,590
7,051,766

1.41
1.13
0.29
2.83

2,553,909
2,125,546
654,481
5,333,936

1.18
0.99
0.30
2.47

5,380,000
10,900,000
16,280,000
201,411,262

2.16
4.37
6.53
80.70

4,960,000
300,000
5,260,000
176,161,023

2.30
0.14
2.44
81.71
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10.4 เงินลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมเงินลงทุนทั่วไป

(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2558
รอยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
ราคาทุน
ตอสินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2557
รอยละ
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
ราคาทุน
ตอสินทรัพยรวม

29,588
17,074
46,662

29,588
17,074
46,662

0.01
0.01
0.02

0.01
0.01
0.02

10.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ครบกำหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

1 ป

เงินลงทุนเผอขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผอขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน
หุนกู
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
พันธบัตร
หุนกู
ตั๋วแลกเงิน
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
บัตรเงินฝาก
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

(หนวย: พันบาท)

รวม

-

323,399
24,233
347,632

154,971
13,663
168,634

478,370
37,896
516,266

59,768
59,944
119,712

4,544,797
3,086,440
1,962,239
9,593,476

94,743,712
12,019,973
5,076,413
2,500,000
114,340,098

99,348,277
15,166,357
7,038,652
2,500,000
124,053,286

2,290,000
1,296,479
3,586,479

1,300,000
5,000,183
6,300,183

6,577,122
37,562,426
44,139,548

10,167,122
43,859,088
54,026,210

358,187
210,000
568,187

1,088,139
652,662
1,740,801

2,076,597
1,949,591
716,590
4,742,778

3,522,923
2,812,253
716,590
7,051,766

3,980,000
4,600,000
8,580,000
12,854,378

1,400,000
6,300,000
7,700,000
25,334,460

163,222,424

5,380,000
10,900,000
16,280,000
201,411,262

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
ครบกำหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

1 ป

เงินลงทุนเผ%อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผ%อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
หลักทรัพยเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน
หุนกู
รวม
หลักทรัพยตางประเทศ
พันธบัตร
หุนกู
ตั๋วแลกเงิน
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
บัตรเงินฝาก
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

(หนวย: พันบาท)

รวม

-

536,046
38,481
574,527

155,570
12,086
167,656

691,616
50,567
742,183

1,841,552
519,835
2,361,387

5,899,995
2,444,346
1,333,410
9,677,751

85,672,884
12,769,944
3,986,572
2,500,000
104,929,400

91,572,879
17,055,842
5,839,817
2,500,000
116,968,538

78,662
915,769
994,431

2,050,000
3,036,217
5,086,217

7,763,090
34,754,811
42,517,901

9,891,752
38,706,797
48,598,549

163,771
163,771

983,993
651,332
1,635,325

1,406,145
1,474,214
654,481
3,534,840

2,553,909
2,125,546
654,481
5,333,936

3,560,000
300,000
3,860,000
7,379,589

1,400,000
1,400,000
17,799,293

150,982,141

4,960,000
300,000
5,260,000
176,161,023

10.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธแฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธแฝง ที่บริษัทจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีดังตอไปนี้
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใชเงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 600 ลานบาท และ 600 ลานบาท
ตามลำดับ ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 4 - 13 ป และ 5 14 ป ตามลำดับ และมีเง.อนไขโดยผูออกตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม

154

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใชเงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 2,290 ลานบาท และ 2,050 ลานบาท
ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 ป และ 2 ป ตามลำดับ และมีเง.อนไขโดยผูออก
ตราสารมีสิทธิในการชำระคืนกอนกำหนดและทยอยฝากเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษัทจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยเม.อครบกำหนดตาม
สัญญา
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 3,600 ลานบาท และ 3,600
ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีอายุคงเหลือประมาณ 4 - 7 ป และ 5 - 8 ป ตามลำดับ และมี
ดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจำนวนรวม 2,879 ลานบาท และ 2,805
ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 4 - 13 ป และ 6 - 14 ป ตามลำดับ
และมีเง.อนไขของการเวนคืนตั๋ว เม.อเกิด Credit Event กับหลักทรัพยอางอิง
(จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใชเงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 798 ลานบาท และ 758 ลานบาท
ตามลำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 18 ป และ 19 ป ตามลำดับ โดยธนาคารดังกลาว
วางพันธบัตรรัฐบาลคิดเปนอัตรารอยละ 70 - 80 ของมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกเพ.อเปนหลักประกัน และมีเง.อนไขของ
การเวนคืนตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวเม.อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพยอางอิง
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินดังกลาวขางตนมีองคประกอบของอนุพันธแฝงที่ไมมีความสัมพันธ ใกลชิดกับตราสารหลักยกเวน
เงินลงทุนตาม (ข) ขางตน
10.7 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีพนั ธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีราคาทุนหรือทุนตัดจำหนFายจำนวนรวม 48,190 ลานบาท
และ 41,461 ลานบาท ตามลำดับ วางไวกบั นายทะเบียนเพ.อเปนหลักทรัพยประกันและเงินสำรองตามทีก่ ลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 36 และ 37
10.8 กำไรจากเงินลงทุน
กำไรจากเงินลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

กำไรจากการขายเงินลงทุน
เงินลงทุนเพ.อคา
เงินลงทุนเผ.อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวม

4,131
999,946
159,049
1,163,126
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10.9 สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย ณ วันตนป
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผ(อขายระหวางปไปรับรู
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ(อขาย ณ วันสิ้นป
หัก: ภาษีเงินได
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย - สุทธิจากภาษีเงินได

6,923,223
(1,047,192)

5,489,072
2,290,467

(893,574)
4,982,457
(996,491)
3,985,966

(856,316)
6,923,223
(1,384,645)
5,538,578

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

บริษัท

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรคเกอร จำกัด
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ทุนที่ออกและ
เรียกชำระแลว

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

24,000

4,000

รายงานประจำป 2558

สัดสวนเงินลงทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
รอยละ
รอยละ

99

99

ราคาทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

23,760

3,960

12. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับโดยจำแนกอายุตามเงินตนและดอกเบี้ยที่คางชำระ
แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน

31 ธันวาคม 2558
ทรัพยสินจำนอง
อื่นๆ
เปนประกัน

ระยะเวลาคางชำระ

เงินตน

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

เงินตน

ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกวากำหนดชำระ
นอยกวา 6 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผ/อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

5,480,866

424,031

618,924

945

16,044

5,480,866
-

424,031
-

22,336
1,101
642,361
(560)

107
79
1,131
(79)

5,480,866

424,031

641,801

1,052

(1)

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

เงินตน

รวม

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

รวม

เงินตน

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

-

6,115,834

424,976

6,540,810

61
130
16,235
-

2
2
-

22,397
1,231
6,139,462
(560)

107
81
425,164
(79)

22,504
1,312
6,564,626
(639)

16,235

2

6,138,902

425,085

6,563,987

แสดงรวมเปนสวนหนึ่งของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรมธรรมประกันภัย
เปนประกัน

31 ธันวาคม 2557
ทรัพยสินจำนอง
อื่นๆ
เปนประกัน

ระยะเวลาคางชำระ

เงินตน

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

เงินตน

ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกวากำหนดชำระ
นอยกวา 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผ/อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

4,250,986

299,022

444,824

820

15,605

4,250,986
-

299,022
-

22,295
211
1,149
468,479
(66)

97
79
996
(80)

4,250,986

299,022

468,413

916

(1)

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

เงินตน

รวม

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

รวม

เงินตน

ดอกเบี้ยคางรับ(1)

-

4,711,415

299,842

5,011,257

53
15,658
-

2
2
-

22,295
211
1,202
4,735,123
(66)

97
81
300,020
(80)

22,392
211
1,283
5,035,143
(146)

15,658

2

4,735,057

299,940

5,034,997

แสดงรวมเปนสวนหนึ่งของ “รายไดจากการลงทุนคางรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันเปนเงินใหกูยืมแกผูเอาประกัน โดยใหกู ในวงเงินไมเกินมูลคาเงินสดของกรมธรรม และคิด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.50 - 8.00 ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินใหกูยืมแกพนักงาน กำหนดวงเงินกูยืมใหแกพนักงานแตละรายโดยกรณีบุคคลค้ำประกันดวยวงเงินสูงสุดที่ 0.1 ลานบาท ซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานมีจำนวนเงิน 16 ลานบาท และ 16 ลานบาท
ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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เงินใหกูยืมแกพนักงานกรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันจำนวนเงินสูงสุดที่ 50 เทาของเงินเดือนรายเดือน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 - 6.00
ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานกรณีมีหลักทรัพยค้ำประกันมีจำนวนเงิน 54 ลานบาท และ 53 ลานบาท
ตามลำดับ
13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ติดตั้งและอุปกรณ
ทรัพยสิน งานระหวาง
ยานพาหนะ รอการขาย กอสราง
อาคาร อาคารชุด
สำนักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน?าย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน?าย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2558
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสBอมราคาสำหรับ
สวนที่จำหน?าย
คาเสBอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาเสBอมราคาสำหรับสวนที่จำหน?าย
คาเสBอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
คาเสอมราคาสำหรับป
2557
2558
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รวม

118,612
48,199
166,811
83,416
250,227

344,259
6,611
8,022
358,892
44,327
34,637
437,856

36,633
36,633
36,633

476,362
27,584
(9,309)
494,637
63,500
(19,227)
7,423
546,333

31,067
4,666
(9,758)
25,975
2,434
(1,293)
27,116

6,685
(2,285)
4,400
(4,400)
-

11,519
39,049
(8,022)
42,546
32,683
(42,060)
33,169

1,025,137
126,109
(21,352)
1,129,894
226,360
(24,920)
1,331,334

-

260,060

18,623

398,714

19,287

1,765

-

698,449

-

15,337
275,397
23,682
299,079

1,831
20,454
1,832
22,286

(9,261)
40,551
430,004
(19,135)
36,222
447,091

(9,758)
3,432
12,961
(869)
3,576
15,668

70
1,835
(1,835)
-

-

(19,019)
61,221
740,651
(21,839)
65,312
784,124

166,811
250,227

83,495
138,777

16,179
14,347

64,633
99,242

13,014
11,448

2,565
-

42,546
33,169

389,243
547,210

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

61,221
65,312

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ทรัพยสิน งานระหวาง
ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ รอการขาย กอสราง
อาคาร อาคารชุด
สำนักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2558
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสอมราคาสำหรับ
สวนที่จำหนาย
คาเสอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาเสอมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย
คาเสอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
คาเสอมราคาสำหรับปี
2557
2558

รวม

118,612
48,199
166,811
83,416
250,227

344,259
6,611
8,022
358,892
44,173
34,637
437,702

36,633
36,633
36,633

476,264
27,584
(9,309)
494,539
63,412
(19,227)
7,423
546,147

31,067
4,666
(9,758)
25,975
2,434
(1,293)
27,116

6,685
(2,285)
4,400
(4,400)
-

11,519
39,049
(8,022)
42,546
32,683
(42,060)
33,169

1,025,039
126,109
(21,352)
1,129,796
226,118
(24,920)
1,330,994

-

260,060

18,623

398,690

19,287

1,765

-

698,425

-

15,337
275,397
23,659
299,056

1,831
20,454
1,832
22,286

(9,261)
40,520
429,949
(19,135)
36,184
446,998

(9,758)
3,432
12,961
(869)
3,576
15,668

70
1,835
(1,835)
-

-

(19,019)
61,190
740,596
(21,839)
65,251
784,008

166,811
250,227

83,495
138,646

16,179
14,347

64,590
99,149

13,014
11,448

2,565
-

42,546
33,169

389,200
546,986
61,190
65,251

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสอมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิม
กอนหักคาเสอมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 501 ลานบาท และ 475 ลานบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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14. สินทรัพย ไมมีตัวตน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจำหนายสะสม
1 มกราคม 2557
คาตัดจำหนายสำหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาตัดจำหนายสำหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจำหนายสำหรับป
2557
2558
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

โปรแกรม
คอมพิวเตอรระหวางพัฒนา

รวม

78,455
3,350
81,805
20,624
102,429

278
1,418
(1,119)
577
959
(1,100)
436

78,733
4,768
(1,119)
82,382
21,583
(1,100)
102,865

59,286
10,277
69,563
9,189
78,752

-

59,286
10,277
69,563
9,189
78,752

12,242
23,677

577
436

12,819
24,113
10,277
9,189

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจำหนายสะสม
1 มกราคม 2557
คาตัดจำหน$ายสำหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาตัดจำหน$ายสำหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจำหนายสำหรับป
2557
2558

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

โปรแกรม
คอมพิวเตอรระหวางพัฒนา

รวม

78,455
3,350
81,805
20,543
102,348

278
1,418
(1,119)
577
959
(1,100)
436

78,733
4,768
(1,119)
82,382
21,502
(1,100)
102,784

59,286
10,277
69,563
9,185
78,748

-

59,286
10,277
69,563
9,185
78,748

12,242
23,600

577
436

12,819
24,036
10,277
9,185

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟตแวรซึ่งตัดจำหน$ายเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงานอยูโดย
ราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจำหน$ายสะสมของสินทรัพยดงั กลาวมีจำนวนรวมประมาณ 56 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษทั :
56 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลำดับ)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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15. อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารสำนักงานใหเชา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: คาเสอมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

21,303
(356)
20,947

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพอการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อสินทรัพย
คาเสอมราคา
มูลคาตามบัญชีปลายป

21,303
(356)
20,947

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

อาคารสำนักงานใหเชา

17,497

มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach) สำหรับอาคารสำนักงานใหเชา
คือ การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตามราคา ณ ปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเสอมราคาตามอายุการใชงาน และบวกดวย
มูลคาตลาดของที่ดิน

162

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

16. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได
16.1 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกตางชั่วคราว
ดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สำรองประกันชีวิต
สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
สำรองผลประโยชนพนักงานระยะยาว
อ#น ๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุนเพ#อคา
เงินลงทุนเผ#อขาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ

(หนวย: พันบาท)

สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

2558

2557

3,333,531
13,335
35,710
353
3,382,929

2,814,190
19,309
33,548
255
2,867,302

519,341 (1)
(5,974) (1)
2,162 (3)
98 (1)
515,627

1,795,185 (1)
3,824 (1)
2,006 (3)
1,801,015

3,519
996,491
1,000,010
2,382,919

235
1,384,645
1,384,880
1,482,422

3,284 (1)
(388,154) (2)
(384,870)

1 (1)
286,831 (2)
286,832

แสดงในสวนของกำไรหรือขาดทุน
แสดงในสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น
(3)
แสดงในสวนของกำไรหรือขาดทุนและสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น 1,931 พันบาท และ 231 พันบาท ตามลำดับ (2557: แสดงใน
สวนของกำไรหรือขาดทุนและสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ#น 4,989 พันบาท และ (2,983) พันบาท ตามลำดับ)
(1)
(2)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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16.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุน

1,286,285
4,475

2,245,926
1,541

(512,112)
778,648

(1,803,997)
443,470

รายการกระทบยอดกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลมีดังนี้
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ปรับปรุงใหม)

กำไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดหรือคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(ปรับปรุงใหม)

4,886,728
15%, 20%
977,346

3,093,261
15%, 20%
618,652

4,891,966
20%
978,393

3,096,254
20%
619,251

(203,173)
4,475
778,648

(176,723)
1,541
443,470

(204,220)
4,475
778,648

(177,322)
1,541
443,470

รายงานประจำป 2558

จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดที่เกิดจาก
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผอขาย
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผอขายที่โอนไปรับรู
ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของ (กำไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอน

566,868

(108,567)

(178,715)
231
388,384

(178,263)
(2,983)
(289,813)

17. สินทรัพยอน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

หลักประกันตราสารอนุพันธ
คาเชาอาคารจายลวงหนา
เงินมัดจำ
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
คาใชจายจายลวงหนา
อนๆ
รวมสินทรัพยอน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

336,000
58,030
48,138

69,824
62,705

336,000
58,030
48,072

69,824
62,705

231
69,705
12,567
22,801
547,472

24,963
10,344
9,768
9,263
186,867

231
69,705
12,567
20,193
544,798

24,963
10,344
9,768
12,898
190,502

18. เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดคางเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอจำแนกตามประเภทหนี้สิน ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เบี้ยประกันภัยตอคางจาย
รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

495,315
495,315

379,722
379,722

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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19. สำรองประกันชีวิต
บริษัทมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันชีวิต ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ยอดคงเหลือตนป
สำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยรับในงวดและสำรองที่เพิ่มขึ้น
สำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับ ผลประโยชนและ
คาสินไหมทดแทนอ.นๆ
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมสำหรับการตาย
การครบกำหนด การเวนคืนกรมธรรม
ผลประโยชนและคาสินไหมทดแทนอ.นๆ
ยอดคงเหลือปลายป

177,434,671

136,616,421

43,689,750

51,630,019

(13,816,213)
207,308,208

(10,811,769)
177,434,671

20. ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีรายละเอียดผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินคามรณกรรม
เงินครบกำหนด
เงินเวนคืน
รวมผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

103,180
43,085
3,824
150,089

100,173
13,665
3,229
117,067

21. สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
บริษัทมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ยอดคงเหลือตนป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจายระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
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315,052
1,734,751
(1,729,447)
320,356

299,680
1,770,506
(1,755,134)
315,052

22. สำรองเบี้ยประกันภัย
22.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ยอดคงเหลือตนป
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับป
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได ในป
ยอดคงเหลือปลายป

1,056,888
2,954,373
(2,936,407)
1,074,854

1,021,135
2,897,001
(2,861,248)
1,056,888

22.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ยอดคงเหลือตนป
ประมาณการคาสินไหมที่จะเกิดขึ้นในระหวางป
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแลวในระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

711,715
1,970,603
(1,999,392)
682,926

640,707
2,064,991
(1,993,983)
711,715

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไมมีการตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เน@องจากสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
ที่ประมาณขึ้นของบริษัทมีจำนวนต่ำกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
23. ผลประโยชนพนักงานคางจาย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

ผลประโยชนระยะสั้นคางจาย
สำรองผลประโยชนพนักงานระยะยาว
รวมผลประโยชนพนักงานคางจาย

176,971
179,646
356,617

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

160,794
168,620
329,414

175,957
178,550
354,507

159,984
167,734
327,718

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเม#อออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ#น สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ#น:
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสวนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

168,620

157,711

167,734

157,711

19,356
6,323

26,886
6,587

19,138
6,290

26,733
6,557

(8,390)
6,651
(2,717)
(10,125)
179,718

(18,511)
2,775
(40)
(7,491)
703
168,620

(8,340)
6,602
(2,749)
(10,125)
178,550

(18,511)
2,775
(40)
(7,491)
167,734

บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจำนวนประมาณ 3.5 ลานบาท (งบการ
เงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3.5 ลานบาท) (2557: จำนวน 10.0 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 10.0 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลีย่ ถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษทั และบริษทั ยอยประมาณ
23 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ป) (31 ธันวาคม 2557: 24 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ป)
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ขอสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

(รอยละตอป)

(รอยละตอป)

(รอยละตอป)

(รอยละตอป)

4.25%
3.75%
5.00%
6.00%

3.75%
3.75%
6.00%
6.00%

4.25%
3.75%
5.00%
6.00%

2.80%, 7.75%
19,000

3.20%, 9.30%
19,000

2.80%, 7.75%
19,000

อัตราคิดลดสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
3.75%
อัตราคิดลดสำหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอน
3.75%
อัตราเงินเฟอของราคาทองรูปพรรณ
6.00%
อัตราการขึ้นเงินเดือน
6.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน)
3.20%, 9.30%
ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท (บาท)
19,000

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 สรุปไดดังนี้

ขอสมมติเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำนวนผลประโยชน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จำนวนผลประโยชน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(4,889)
5,089
482
(471)
4,407
(4,256)
(7,011)
6,705
3,063
(2,784)

(4,861)
5,058
481
(470)
4,380
(4,229)
(6,971)
6,668
3,052
(2,774)

(รอยละตอป)

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอของราคาทอง
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
ราคาทองรูปพรรณตอน้ำหนัก 1 บาท

0.25%
(0.25%)
0.25%
(0.25%)
0.25%
(0.25%)
10.00%
(10.00%)
10.00%
(10.00%)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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24. หนี้สินอน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
และแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาบำเหน็จคางจาย
คาใชจายคางจาย
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับเงินแลวแต
กรมธรรมยังไมอนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย
เจาหนี้กรณียกเวนคาเบี้ยประกันภัย
เงินคางจายจากการซื้อหลักทรัพย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
อ>นๆ
รวมหนี้สินอน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

2,912,292
468,619
387,177

1,024,799
460,839
316,853

2,912,292
468,199
386,076

1,024,799
460,551
316,020

301,943
64,634
135,416
93,047
51,123
30,248
24,353
4,468,852

101,961
80,763
117,728
93,757
6,183
23,263
12,556
2,238,702

301,943
64,634
135,416
93,047
51,123
30,248
21,690
4,464,668

101,961
80,763
117,728
93,757
6,183
23,263
10,924
2,235,949

25. ทุนที่ออกและชำระแลว/สวนเกินมูลคาหุน
รายการกระทบยอดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หุนสามัญที่ออกและชำระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป
คาใชจายจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 26)
โอนสำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการ
ใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป
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สวนเกินมูลคาหุน

สำรองสวนทุน
จากการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ

จำนวนหุน (พันหุน)

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,697,850

1,697,850

2,987,540

103,822

5,961

5,961

143,059

24,339

1,703,811

1,703,811

89,327
3,219,926

(89,327)
38,834

รายงานประจำป 2558

26. การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2 ของบริษัท เมอวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ชนิดระบุชอและ
โอนเปลี่ยนมือไมไดเพอการเสนอขายแกพนักงานจำนวน 20 ลานหน=วย โดยในรุนที่ 1 มีการจัดสรรทั้งสิ้น 12.85 ลานหน=วย คงเหลือสิทธิที่ยัง
ไมไดจดั สรรจำนวน 7.15 ลานหน=วย โดยมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน เมอวันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมตั ใิ หยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิรนุ ที่ 1
จำนวน 7.15 ลานหน=วยดังกลาว และอนุมตั ใิ หออกใบสำคัญแสดงสิทธิรนุ ที่ 2 ชนิดระบุชอ และโอนเปลีย่ นมือไมไดจำนวน 7.15 ลานหน=วยแทน
และไดมีการจัดสรรใหพนักงานโดยกำหนดใหวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนวันใหสิทธิแกพนักงานและ/หรือผูบริหาร
รายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานสรุปไดดังนี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1

เมอวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
เมอวันที่ 11 สิงหาคม 2552
เมอวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
รวม

11,500
1,350
12,850

ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2

7,150
7,150

(หนวย: พันบาท)

รวม

11,500
1,350
7,150
20,000

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเมอพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯโดยมีอัตรา
ใชสทิ ธิคอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน=วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน สามัญไดจำนวน 1 หุน ในราคาใชสทิ ธิเทากับราคา 13.50 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
รุนที่ 1 และ 35.00 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกเมอครบ 3 ป นับตั้งแตวนั ที่ไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมอวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติการปรับปรุงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกพนักงานทั้ง 2 รุนที่ไดรับผลกระทบจากการจายเงินปนผลเปนหุน โดยอัตราการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะถูกปรับจาก 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิตอหุนสามัญ 1 หุนเปน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิตอหุนสามัญ 1.40 หุน และราคาใชสิทธิจะถูกปรับจาก
13.50 บาท และ 35.00 บาท เปน 9.6429 บาท และ 25.00 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรนุ ที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรนุ ที่ 2 ตามลำดับ
เนองจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ไดรับอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 2 เรองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑมีผลบังคับใชแลว บริษัทจึงไดคำนวณมูลคายุติธรรมของของสิทธิซื้อหุน ณ วันออก
สิทธิเฉลี่ยเทากับ 20.45 บาทตอหุน เพอบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑเพอใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
ขอมูลที่ใช ในการคำนวณมูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน สรุปไดดังนี้
อัตราเงินปนผลที่คาดหวัง
ความผันผวนของราคาหุนที่คาดการณ
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง
อายุของสิทธิซื้อหุน
แบบจำลองที่ใช

- รอยละ 1.5
- รอยละ 39.9
(ประมาณโดยอางอิงจากขอมูลในอดีตของราคาหุนของบริษัท)
- รอยละ 3.51 ถึง รอยละ 3.64
- ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเมอพนสภาพ
การเปนพนักงานของบริษัท
- Black Schole - continuous model

คาใชจายพนักงานในรูปของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 24.3
ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 37.8 ลานบาท)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน'วยของใบสำคัญแสดงสิทธิในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2

จำนวนที่ยังไมได ใช ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สิทธิที่หมดไปจากการลาออกและเสียชีวิตของพนักงาน
ใชสิทธิในระหวางป
จำนวนที่ยังไมได ใชสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7,150
(170)
(4,561)
2,419

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ได ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่เหลือทั้งหมดจำนวน 0.9
ลานหน'วย ในราคาใชสิทธิหุนละ 13.50 บาท คิดเปนเงิน 12.7 ลานบาท
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจำนวน 4.6 ลานหน'วย ในราคาใช
สิทธิหนุ ละ 25.00 บาท คิดเปนจำนวน 160 ลานบาท โดยบริษทั ไดบนั ทึกผลเงินรับจากการใชสทิ ธิซอ้ื หุน สามัญดังกลาวไวเปน “เงินรับลวงหนา
คาหุนจากการใช ใบสำคัญแสดงสิทธิ” โดยแสดงในสวนของเจาของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
รวม
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ราคาใช รวมเงิน ทุนที่ออก
สวนเกิน
จำนวนสิทธิ สิทธิตอหุน ที่รับชำระ และชำระแลว มูลคาหุน
(พันหนวย)

(บาท)

3,008
589
661
303
4,561

25.00
25.00
25.00
25.00

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

105,266
20,616
23,135
10,626
159,643

4,211
825
925
5,961

รายงานประจำป 2558

101,055
19,794
22,210
143,059

เงินรับลวงหนา
คาหุนจากการ
ใชสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

10,626
10,626

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน

วันที่ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรับ
เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

10 เมษายน 2558
13 กรกฎาคม 2558
15 ตุลาคม 2558
26 มกราคม 2559

22 เมษายน 2558
17 กรกฎาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
2 กุมภาพันธ 2559

27. เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายที่ประกาศจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
อนุมัติโดย

ประเภท

จำนวน
เงินปนผลรวม

จำนวน
เงินปนผลตอหุน

เงินปนผลประจำปสำหรับป 2557

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เม9อวันที่ 29 เมษายน 2558
และอนุมัติโดย คปภ.
เม9อวันที่ 24 เมษายน 2558

เงินสด

781

0.46

เงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เม9อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
และอนุมัติ โดย คปภ.
เม9อวันที่ 3 กันยายน 2558

เงินสด

544

0.32

1,325

0.78

รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2558

(ลานบาท)

(บาท)

เงินปนผลประจำปสำหรับป 2556

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เม9อวันที่ 30 เมษายน 2557
และอนุมัติ โดย คปภ.
เม9อวันที่ 8 เมษายน 2557

เงินสด

618

0.51

เงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เม9อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เงินสด

60

0.05

482

0.40

1,160

0.96

รวมเงินปนผลจายในระหวางป 2557

มติที่ประชุมวิสามัญประจำป
ของผูถือหุนเม9อวันที่
25 กันยายน 2557 และ
อนุมัติโดย คปภ. เม9อ
วันที่ 12 กันยายน 2557

หุนสามัญ
(อัตรา 5 หุนเดิม
ตอ 2 หุนใหม)

28. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ในปจจุบนั บริษทั ไดจดั สรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
29. สวนงานดำเนินงาน
บริษัทนำเสนอขอมูลสวนงานดำเนินงานในรูปแบบเชนเดียวกับการรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัยที่ตองรายงานแกสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เน9องจากฝายบริหารเห็นวาบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนิน
งานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือธุรกิจประกันชีวิต และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย และไดทำการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช ในการรายงานขอมูลตาม
ประเภทการรับประกันภัยที่รายงานตอคปภ. ทั้งนี้รายการที่นำเสนอในสวนงานดำเนินงานนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอำนาจ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรบั และสอบทานอยางสม่ำเสมอเพอใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั สวนงานและประเมินผล
การดำเนินงานของสวนงาน ทัง้ นีผ้ มู อี ำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทดำเนินธุรกิจในสวนงานเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงาน
ตามเขตภูมิศาสตรแลว และในป 2558 และ 2557 บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายได
ของกิจการ
ขอมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอน
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหตุ
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล

อื่นๆ

รวม

44,019,795
(677,574)
43,342,221

783,605
783,605

36,815
36,815

-

44,840,215
(677,574)
44,162,641

11,393
43,353,614

783,605

951
37,766

-

12,344
44,174,985

29,114,795

758,742

-

-

29,873,537

14,137,467

12,242

-

-

14,149,709

1,238,091
2,795,356
427,622
31,991
47,745,322

53,549
7,727
578
832,838

2,386
942
372
28
3,728

5,158
207
5,365

1,240,477
2,855,005
435,928
32,597
48,587,253

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
สำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอ@น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหตุ
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล

อื่นๆ

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125

268,146
268,146

38,932
38,932

-

51,810,128
(619,925)
51,190,203

(19,172)
50,863,953

268,146

1,033
39,965

-

(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

-

11,096,608

1,281,404
2,782,905
308,658
28,470
56,053,107

21,331
1,627
150
286,296

6,387
1,107
243
22
7,759

1,633
43
1,676

1,287,791
2,806,976
310,571
28,642
56,348,838

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหตุ
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอ@น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รวม

44,019,795
(677,574)
43,342,221
11,393
43,353,614

783,605
783,605
783,605

36,815
36,815
951
37,766

44,840,215
(677,574)
44,162,641
12,344
44,174,985

29,114,795

758,742

-

29,873,537

14,137,467

12,242

-

14,149,709

1,238,091
2,795,356
427,622
31,991
47,745,322

53,549
7,727
578
832,838

2,386
942
372
28
3,728

1,240,477
2,849,847
435,721
32,597
48,581,888

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตประเภท
ประกันชีวิตประเภท
บำนาญ - แบบไมมี
ประกันอุบัติเหตุ
ดั้งเดิม - แบบไมมี
สวนรวมในเงินปนผล
สวนบุคคล
สวนรวมในเงินปนผล

รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจากปกอน
ผลประโยชนจายตามกรมธรรมและ
คาใชจายในการฃจัดการผลประโยชน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาใชจายในการรับประกันภัยอน
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125
(19,172)
50,863,953

268,146
268,146
268,146

38,932
38,932
1,033
39,965

51,810,128
(619,925)
51,190,203
(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

11,096,608

1,281,404
2,782,905
308,658
28,470
56,053,107

21,331
1,627
150
286,296

6,387
1,107
243
22
7,759

1,287,791
2,805,343
310,528
28,642
56,347,162

30. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนเพอคา
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม

16,903
(72,468)
135,451
79,886

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

25
7,167
(78,876)
(71,684)

รายงานประจำป 2558
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31. คาใชจายในการดำเนินงาน
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ปรับปรุงใหม)

คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับ
ประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณที่
ไมใชคาใชจายการรับประกันภัย
คาภาษีอากร
คาใชจายในการดำเนินงานอ)น
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

(ปรับปรุงใหม)

931,870

889,611

926,692

886,992

162,424
263,690
695,525
2,053,509

154,534
222,340
629,147
1,895,632

161,966
263,690
695,240
2,047,588

154,454
222,340
628,820
1,892,606

32. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ปรับปรุงใหม)

เงินเดือนและคาแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพนักงานที่กำหนดไว
ผลประโยชนอ)นๆ
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

858,731
14,124
36,838
69,327
979,020

785,343
13,299
33,336
84,544
916,522

(ปรับปรุงใหม)

854,044
14,076
36,614
69,108
973,842

783,709
13,284
33,252
83,658
913,903

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและ
พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึง่ ขึน้ อยูก บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนี้
บริหารโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและจะจายใหแกพนักงานเม)อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกอง
ทุนของบริษัท ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนจำนวนเงิน 37 ลานบาท
และ 33 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 37 ลานบาท และ 33 ลานบาท ตามลำดับ)
34. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ตามที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) ดวยผลรวมของจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ที่ออกอยูในระหวางปกับจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพAอแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงการคำนวณไดดังนี้
งบการเงินรวม

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

กำไรสำหรับป
2558

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป
4,108,203
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
4,108,203
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 2
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ
จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
4,108,203

(พันบาท)

2557

2558

2,649,821
2,649,821

(พันหุน)

กำไรตอหุน
(บาท)

2557

2558

1,701,676
1,701,676

1,212,857
482,325
1,695,182

2.41

1.56

-

4,745

296
2,972

2,649,821

1,706,421

1,698,450

2.41

1.56

(ปรับปรุงใหม)

2557

(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสำหรับป

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

กำไรตอหุน

(พันบาท)

(พันหุน)

(บาท)

2558

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับป
4,113,318
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
4,113,318
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 2
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ
จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
4,113,318
(1)

2557

2558

2557

2558

2,652,784
2,652,784

1,701,676
1,701,676

1,212,857
482,325
1,695,182

2.42

1.57

-

4,745

296
2,972

2,652,784

1,706,421

1,698,450

2.41

1.56

(ปรับปรุงใหม)

2557

(ปรับปรุงใหม)

ไมมกี ารคำนวณหุน สามัญเทียบเทาปรับลดจากใบสำคัญแสดงสิทธิรนุ ที่ 2 เนAองจากราคาใชสทิ ธิรวมกับมูลคายุตธิ รรมของบริการทีพ่ นักงาน
ใหแกบริษัทในอนาคต ตอหนDวยสูงกวามูลคาราคาตลาดของหุนถัวเฉลี่ย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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35. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเภทกิจการ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สรชัยวิวัฒน จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด(1)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด(1)
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จำกัด

ธนาคาร
ประกันภัย
ประกันภัย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
การแพทย
การแพทย
การแพทย
อุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จำกัด
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ใหเชาทรัพยสิน
ธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาเซียคลังสินคา จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
Asia Insurance Company Limited
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
บริษัท บางปะอิน กอลฟ จำกัด
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน จำกัด

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ใหเชาทรัพยสิน
พาณิชย
จัดการกองทุน
หลักทรัพย
ประกันภัย
นายหนาประกันวินาศภัย
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการ
การแพทย
ธุรกิจบริการ

(1)

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
การถือหุนและมีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอย
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
ถือหุนโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัท

ถือหุนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เนHองจากบริษัทและบริษัทยอยไมมีกรรมการรวมกันกับบริษัท โรงพยาบาล
พญาไท 1 จำกัด และโรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ตัง้ แตวนั ดังกลาวแลว
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง7อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทและกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

นโยบายการกำหนดราคา

(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

6,670
-

6,771
17

643,487

555,016

8,482

9,798

304,952
6,267

244,824
4,083

รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

30,902

19,887

กำไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาและแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
เบี้ยประกันภัยตอ

364,224

117,138

-

83

1,200,940

1,204,078

46,453
103,769

105,147
90,349

2,774
71,122

1,894
67,458

710

558

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ เงินฝากธนาคารตั๋วสัญญาใชเงินและหุนกู
ดอกเบี้ยรับ เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินปนผลรับ
รายไดคาเชาและคาบริการ

คาจางและคาบำเหน็จ
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาเบี้ยประกันภัยจาย
คาเชาอาคารและคาบริการ

คาบริการอ7นๆ

เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปน
อัตรารอยละตอเบี้ยประกันภัยจาย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทคิดใหกับ
ผูกูยืมทั่วไปที่มีทรัพยสินจำนอง
ตามที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน
เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย
เปนไปตามเง7อนไขสัญญา
เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอ
ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันตอ
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
รอยละตอเบี้ยประกันภัยรับ
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
สำหรับอาคารสำนักงานใหญคาเชาตารางเมตร
ละประมาณ 90 บาทตอเดือน คาบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทตอเดือน
ตามสัญญาเชาระยะยาว คาเชาตารางเมตร
ละประมาณ 44 บาท และ 138 บาทตอเดือน
และคาบริการ ตารางเมตรละประมาณ
91 บาท และ 307 บาทตอเดือน
สำหรับอาคารเชาของสาขาคาเชาตารางเมตร
ละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท
และ 315 บาทตอเดือนและคาบริการตาราง
เมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาท
ตอเดือน
เปนตามเง7อนไขสัญญาและเปนราคาที่คิดกับ
สมาชิกในอัตราโดยทั่วไป

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

181

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกำหนดราคา

(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รายไดคาเชาและคาบริการ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
คาสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู
ดอกเบี้ยรับ - เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสิน
จำนองเปนประกัน
เงินปนผลรับ
รายไดคาเชาและคาบริการ
รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
กำไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เบี้ยประกันภัยตอ
คาจางและคาบำเหน็จ
คาสินไหมจายและคาตรวจสุขภาพ
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาเบี้ยประกันภัยจาย
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

459

164

6,670
-

6,771
17

643,476

555,016

8,482

9,798

304,952
-

244,824
227

30,902

19,887

364,224

117,138

-

83

1,200,940

1,204,078

46,453
103,696

105,147
90,303

2,774

1,894

รายงานประจำป 2558

อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
รอยละตอเบี้ยประกันภัยจาย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่บริษัทฯคิดใหกับผูกูยืมทั่วไป
ที่มีทรัพยสินจำนอง
ตามที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดคาเชาและ
คาบริการตอตารางเมตรตอเดือน
เปนปกติทางการคาของธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย
เปนไปตามเง:อนไขสัญญา
เปนปกติทางการคาของการประกันภัยตอตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันตอ
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเปนอัตรา
รอยละตอเบี้ยประกันภัยรับ
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวของกันคิดใหกับลูกคาทั่วไป
เปนปกติทางการคาของการรับประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกำหนดราคา

(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
คาเชาอาคารและคาบริการ

คาบริการอนๆ

71,122

67,458

710

558

สำหรับอาคารสำนักงานใหญ คาเชาตารางเมตร
ละประมาณ 90 บาทตอเดือน คาบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 29 บาทตอเดือน
ตามสัญญาเชาระยะยาว คาเชาตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทตอเดือน
และคาบริการตารางเมตรละประมาณ 91 บาท
และ 307 บาทตอเดือน
สำหรับอาคารเชาของสาขา คาเชาตารางเมตร
ละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 บาท
และ 315 บาทตอเดือนและคาบริการตารางเมตร
ละประมาณ 342 บาท และ 200 บาทตอเดือน
เปนตามเงอนไขสัญญาและเปนราคาที่คิดกับ
สมาชิกในอัตราโดยทั่วไป

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เบี้ยประกันภัยรับจากชองทางการจัดจำหน:าย Bancassurance มีจำนวนโดยประมาณ
รอยละ 65.33 และรอยละ 70.85 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามลำดับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

เงินฝากสถาบันการเงิน
(รวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด)
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเพ$อคา - ราคาทุน
หน'วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเพ$อคา - ราคาทุน
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพ$อคา - มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนเผ$อขาย - ราคาทุน
ตราสารทุนในประเทศ
หน'วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผ$อขาย - ราคาทุน
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผ$อขาย - มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำหน'าย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน'าย
เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุนตางประเทศ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
สินทรัพยอ$น
คาปรับปรุงทรัพยสินที่เชา
คาใชจายจายลวงหนา
รวมสินทรัพยอน
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

4,127,677
-

4,187,212
107

4,113,889
-

4,183,121
107

17,016
17,016
1,971
18,987

-

17,016
17,016
1,971
18,987

-

2,102,720
3,159,930
5,262,650
2,216,690
7,479,340

1,592,841
1,944,408
3,537,249
1,777,529
5,314,778

2,102,720
3,159,930
5,262,650
2,216,690
7,479,340

1,592,841
1,944,408
3,537,249
1,777,529
5,314,778

4,105,000
5,898,909

4,105,000
5,841,640

4,105,000
5,898,909

4,105,000
5,841,640

10,003,909
11,167
17,513,403
119,162

9,946,640
11,167
15,272,585
140,077

10,003,909
11,167
17,513,403
119,162

9,946,640
11,167
15,272,585
140,077

3,329,930

4,120,176

3,329,930

4,120,176

58,471
58,471

465
70,924
71,389

58,471
58,471

465
70,505
70,970

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

คาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
หนี้สินอ%น
คาจางและคาบำเหน็จคางจาย
คาเชาอาคารและคาบริการคางจาย
รวมหนี้สินอน

31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

6,837

9,280

6,837

9,280

3,732,423

4,253,699

3,732,423

4,253,699

191,756
4,725
196,481

135,181
2,640
137,821

191,756
234
191,990

135,181
224
135,405

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร
ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 26)
รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ

44,668
2,369
6,046
53,083

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

41,690
2,830
12,408
56,928

44,668
2,011
6,046
52,725

41,690
2,830
12,408
56,928

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกพนักงานไดแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 26
36. หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

20,000

23,928

(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

20,000

20,626

37. ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสำรองวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไดวางหลักทรัพยไวเปนเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
ดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

41,970,820
6,199,413
48,170,233

46,960,565
7,053,062
54,013,627

(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหนาย
มูลคายุติธรรม

35,241,617
6,199,138
41,440,755

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

38,323,342
7,035,686
45,359,028

รายงานประจำป 2558

185

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
38. ภาระผูกพัน
38.1 บริษัทและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาประมาณ 3 ถึง 25 ป สำหรับการเชาพื้นที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ป สำหรับการเชารถยนตและอุปกรณ สัญญาดังกลาวเปน
สัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน
ที่บอกเลิกไมไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

1 ป

88.2
13.5
102.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จายชำระภายใน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

72.0
72.0

-

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

74.0
0.4
74.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จายชำระภายใน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

110.0
110.0

5.3
5.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม

1 ป

88.6
13.5
102.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จายชำระภายใน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

71.5
71.5

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาบริการ
รวม
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1 ป

74.0
0.4
74.4

รายงานประจำป 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จายชำระภายใน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

110.0
110.0

160.8
13.5
174.3
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

1 ป

รวม

5.3
5.3

รวม

189.3
0.4
189.7
(หนวย: ลานบาท)

รวม

160.1
13.5
173.6
(หนวย: ลานบาท)

รวม

189.3
0.4
189.7

38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทอาจตองฝากเงินในอนาคตจากเงอนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 10.6 (ก) และ 10.6 (ข) ซึ่งสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จายภายใน

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1 ป
2 - 5 ป

1,010,000
900,000

1,140,000
1,010,000

39. คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายและคดีความยังไมสิ้นสุดจำนวนรวมประมาณ 48 ลานบาท
และ 47 ลานบาท ตามลำดับ จากการเปนผูรับประกันภัย บริษัทยังไมไดตั้งสำรองเผอความเสียหายจากคดีความดังกลาว เนองจากยังคงมี
ความไมแนIนอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี
40. ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพอคา
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผอขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน
หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ระดับ 1

ระดับ 2

31 ธันวาคม 2558
ระดับ 3

(หนวย: พันบาท)

รวม

97,233

18,987

-

116,220

12,428,719
-

13,043,937
516,266

-

25,472,656
516,266

-

220,444,294

-

220,444,294

-

19,850
676

-

19,850
676

-

-

6,467,176
17,497

6,467,176
17,497

-

2,358,711
3,375

-

2,358,711
3,375

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นมูลคายุติธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558
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41. เครองมือทางการเงิน
41.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เคร<องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลสำหรับเคร<องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเบี้ยประกัน ภัยคางรับ สินทรัพย/หนี้สินจากการ
ประกันภัยตอ เงินใหกูยืม เงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร<องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชอ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเช<อซึง่ เกิดจากเงินใหกยู มื และเบีย้ ประกันภัยคางรับอยูในระดับต่ำ เน<องจากผูก ยู มื และผูเ อาประกันภัย
ของบริษทั กระจายอยูในอุตสาหกรรมทีแ่ ตกตางกันและภูมภิ าคตางๆ ในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสีย่ งคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวตามที่แสดงไว ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันไมมีสาระสำคัญ เน<องจากบริษัทใหผูเอาประกันกูยืมเปนจำนวนเงินที่นอยกวา
มูลคาเงินสดตามกรมธรรมที่มีกับบริษัท และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันมีมูลคาสูงสุดเทากับมูลคา
ของเงินกูยืมหักดวยมูลคาที่บริษัทสามารถรับชำระคืนจากสินทรัพยที่นำมาจำนอง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเน<องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
งบการเงินรวม

ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ<น
รวม
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31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

349,841

426,479

6,325,438

-

3,600,000
-

124,569,552
50,426,210
7,051,766
16,280,000

349,841

54,396
4,080,875

5,480,866
587,405
16,235
210,737,472

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ<น
รวม

31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

311,837

566,778

4,828,949

-

3,600,000
-

117,710,720
44,998,549
5,333,937
5,260,000

101
311,938

54,239
4,221,017

4,250,986
414,174
15,557
182,812,872

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ<น
รวม

31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

347,866

414,280

6,325,438

-

3,600,000
-

124,569,552
50,426,210
7,051,766
16,280,000

347,866

54,396
4,068,676

5,480,866
587,405
16,235
210,737,472
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

ไมมีดอกเบี้ย

รายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
โดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ<น
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

307,745

566,778

4,828,949

-

3,600,000
-

117,710,720
44,998,549
5,333,937
5,260,000

101
307,846

54,239
4,221,017

4,250,986
414,174
15,557
182,812,872

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

ภายใน 1 ป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
119,712 9,941,107 114,508,733 124,569,552
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
3,586,479 5,700,183 41,139,548 50,426,210
ตราสารหนี้ตางประเทศ
568,187 1,740,801
4,742,778
7,051,766
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
8,580,000 7,700,000
- 16,280,000
เงินใหกูยืม
เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
92,339
191,741
303,325
587,405
เงินใหกูยืมอ<น
16,105
77
53
16,235
รวม
12,962,822 25,273,909 160,694,437 198,931,168
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(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(รอยละตอป)

4.31
5.10
5.20
2.96
6.84
6.00

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

ภายใน 1 ป

เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืม
เงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกัน
เงินใหกูยืมอ=น
รวม

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(รอยละตอป)

2,361,386 10,252,277 105,097,057 117,710,720
994,431 5,086,217 38,917,900 44,998,548
163,770 1,635,325
3,534,842
5,333,937

4.36
5.19
4.70

3,860,000

5,260,000

3.36

122,277
291,897
414,174
1,410
14,093
54
15,557
7,380,997 18,510,189 147,841,750 173,732,936

4.50 - 8.00
6.00

1,400,000

-

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบเน=องมาจากการที่บริษัทและบริษัทยอย
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทและบริษัทยอย
จะตองนำไปชำระภาระผูกพันไดเม=อครบกำหนด บริษัทและบริษัทยอยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับ
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยและเพ=อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเน=องกับการลงทุนในพันธบัตรและหนDวยลงทุนที่เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทได
ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ=อใชเปนเคร=องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ลานหนวย)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน
ยูโร
กีบ

664.9
350.0
4.5
29,509.3

648.9
-

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ลานหนวย)

622.5
999.9
1.6
-

641.6
652.1
-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

36.25
0.30
39.80
0.0044

33.11
0.28
-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

จำนวนที่ซื้อคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ลานหนวย)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
2558
2557

วันครบกำหนดตามสัญญา
2558
2557

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

622.5

641.6

29.25 - 36.30

29.25 - 34.38

เยน
ยูโร

999.9
1.6

652.1
-

0.2989 - 0.3029
38.06

0.2817
-

ตุลาคม 2559 กรกฎาคม 2568
ธันวาคม 2559
มีนาคม 2559

มกราคม 2558 ธันวาคม 2567
ธันวาคม 2558
-

41.2 มูลคายุติธรรมของเคร$องมือทางการเงิน
ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเครองมือทางการเงินที่มีสาระสำคัญ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

7,101,758

7,101,758

5,707,564

5,707,564

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

17,070
22,012,881

17,070
22,012,881

201,411,262

220,444,294

176,161,023

189,681,128

231
-

19,850
676

24,963
-

51,995
4,665

5,480,866

6,467,176

4,250,986

4,936,563

2,901,914
10,378

2,358,711
3,375

1,007,018
17,781

475,481
7,159

รายงานประจำป 2558

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนเพอคา
เงินลงทุนเผอขาย
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เงินใหกูยืม
โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

7,087,584

7,087,584

5,703,472

5,703,472

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

17,070
22,012,881

17,070
22,012,881

201,411,262

220,444,294

176,161,023

189,681,128

231
-

19,850
676

24,963
-

51,995
4,665

5,480,866

6,467,176

4,250,986

4,936,563

2,901,914
10,378

2,358,711
3,375

1,007,018
17,781

475,481
7,159

บริษัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด แสดงมูลคายุติธรรมโดย
ประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทยหรือตลาดอน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด
ง) มูลคายุตธิ รรมของเงินใหกยู มื โดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันประมาณจากมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราดอกเบีย้
พันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
จ) มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจำนองเปนประกันประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปจจุบันของเงินใหสินเชอประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ มูลคาที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินมีจำนวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
ฉ) มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธประมาณโดยการใชมูลคายุติธรรมที่ไดจากธนาคารคูคา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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42. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมตนป
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหวางป
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลายป

211,616
44,840
256,456

159,806
51,810
211,616

43. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงค ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั คือ การจัดใหมโี ครงสรางทางการเงินทีเ่ หมาะสมการดำรงไวซง่ึ ความสามารถในการดำเนินงาน
อยางตอเน+อง และการดำรงเงินกองทุนใหตามความเสี่ยงเปนไปตามขอกำหนดของ คปภ.
44. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม+อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.32 บาท ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
45. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม+อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

194

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2777 8000 โทรสาร 0 2777 8899 www.bangkoklife.com

