DRIVING
A SUSTAINABLE
FUTURE
มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
กว่า 68 ปีที่กรุงเทพประกันชีวิต ได้มุ่งมั่นสร้างความ
มั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้าของเรามาโดยตลอด
จนถึงวันนี้ที่เป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (Disruptive Era) เรายังคงเดินหน้าต่อ
ปรับตัว เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่า
ความมั่นคงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนด้วยกัน
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BE A LEADER &
PROFESSIONAL
Driving Brand Value
มุง่ มัน่ เป็นผูน้ ำ� ผูย้ ดึ มัน่ ในคุณค่าด้านการวางแผนการเงิน
อันเปีย่ มกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการอย่างต่อเนื่อง

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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BE
INNOVATIVE
Driving Organization
with Innovation
มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ด้วย
การไม่ ห ยุ ด พั ฒ นาตั ว เอง พร้ อ มเรี ย นรู ้ และเปิ ด รั บ
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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BE CUSTOMER
CENTRIC
Driving Customer
Engagement
มุง่ มัน่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกคน ด้วย
การให้บริการที่เอาใจใส่ และเพิ่มความสะดวกสบายด้วย
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุม
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BE
SUSTAINABLE
Driving A
Sustainable Future
มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนรอบด้าน ด้วยการสร้างความ
มัน่ คงทางการเงินและสร้างสุขภาพทีด่ เี พือ่ คนไทย ควบคู่
ไปกับการท�ำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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VISION
& MISSION
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ
วิสัยทัศน์ / VISION

ภารกิจ / MISSION

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวติ และท�ำ
ประกันชีวิตให้เหมาะกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการสร้าง
ความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
การวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจ
ผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ
และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

To make people realize the benefits of
the life insurance and choose insurance
coverage which is suitable for their
financial position and value of life.

The Company is determined to be a leader
in establishing financial security for all
groups of people and protecting their
value of life by offering financial advice
and impressive service through its sincere
agents, partners, and employees who are
experts in the field.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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Message From

CHAIRMAN OF
THE BOARD OF
DIRECTORS
สารจากประธานกรรมการ
ปี 2562 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศมีผลกระทบต่อธุรกิจประกัน
ชีวิตเป็นอย่างมาก สงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้การส่งออกของ
ประเทศไทยลดลง ในขณะที่การลงทุนของภาค
รัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยยังคงไม่เพิ่ม
ขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ และการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน
มีความระมัดระวังมากขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศชะลอตัว เป็นเหตุให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ถึง 2 ครัง้ ในปี 2562 และท�ำให้อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ
1 ในระหว่างปี ภาคธุรกิจประกันชีวิตจ�ำเป็นต้อง
มีการปรับตัวทัง้ ในด้านการบริหารการลงทุน และ
การปรับเปลี่ยนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยลด
การขายสินค้าออมทรัพย์ระยะสั้นและเพิ่มการ
ขายสินค้าที่เน้นความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ท�ำให้ ในปี
2562 เป็นปีแรกที่ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวม
ลดลงจากปีก่อน
นอกจากความกดดันจากสภาวะแวดล้อม
ดังกล่าวแล้ว ในปี 2562 บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และกระบวนการท� ำ งานหลายอย่ า งเพื่ อ เพิ่ ม
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ศักยภาพการแข่งขันในช่องทางการขายผ่าน
ธนาคาร ซึง่ มีผลกระทบระยะสัน้ ท�ำให้เบีย้ ประกันภัย
รั บ ปี แ รกของบริ ษั ท เท่ า กั บ 6,198 ล้ า นบาท
ลดลงจากปีกอ่ น ร้อยละ 24 ส่วนเบีย้ ประกันภัย
รับรวมสุทธิ เท่ากับ 35,692 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม บริษัทยัง
คงให้ความส�ำคัญกับทุกช่องทางการขาย โดย
ในปี 2562 นั้น บริษัทสามารถสร้างพันธมิตร
ทางการค้าใหม่ได้หลายราย และยังสามารถ
รักษาระดับผลงานของช่องทางตัวแทนได้อย่าง
เป็นที่น่าพอใจ
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การนั้ น บริ ษั ท ได้
ด�ำเนินการตามแผนระยะยาวในการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ทเี่ สนอขายในทุกช่องทาง การควบคุม
ค่ า ใช้ จ ่ า ย รวมไปถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ดอกเบี้ ย ผ่ า นการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
จึงส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ
4,384 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ
11 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ร้อยละ 314 ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�ำหนด
ร้อยละ 140
บริษทั ยังคงมีแผนงานระยะยาวทีม่ งุ่ เน้นการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองทั้งชีวิต
และสุ ข ภาพ พร้ อ มเพิ่ ม จ� ำ นวนตั ว แทนและ

ที่ปรึกษาการเงินที่มีคุณ ภาพ รวมถึงการปรับ
แผนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้บริษัทยังคงมี
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมี
ความโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรม
อีกทั้งบริษัทยังมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้น�ำการขับ
เคลือ่ นสูย่ คุ ดิจทิ ลั ผ่านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ในการด�ำเนินงานและการให้บริการที่ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งองค์ ร วม และการ
ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ การเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมใคร่ขอถือ
โอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตัวแทนประกัน
ชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคู่ค้าของบริษัท ที่
ยังคงมอบความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนธุรกิจ
ของบริษัทด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจในการ
ท�ำงาน พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ รวมถึงให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าด้วย
ความจริงใจ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ ำ� คัญยิง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั
ประสบความส�ำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

In 2019, both domestic and foreign
economy has significantly impacted life
insurance industry. Trade war between
the United States and China, which
hindered Thailand’s export, together with
less-than-expected domestic investments
from both public and private sectors, and
tighter household spending, have caused
stagnant economic growth.   As a result,
Bank of Thailand had decided to cut
policy rate twice during 2019, causing
the decrease in long-term bond yield by
approximately 1 percent. Life insurance
companies had to adapt accordingly
by revisiting investment portfolio and
replacing short-term endowment products
with life protection, health, and personal
accident products, making 2019 the first
year with negative growth in industry’s total
premiums.
Apart from challenging external factors,
Bangkok Life Assurance Pcl has been
revamping product offerings and operational
process to uplift our competitiveness in
Bancassurance channel, resulting in
temporary effect on Company’s revenue.  In
2019, the Company had first year premium

of 6,198 million baht and total premium of
35,692 million baht, a decrease of 24 percent
and 13 percent from prior year respectively.
In the meantime, the Company also focused
on other sales channels. Not only that the
Company had engaged with several new
partnerships during 2019, agency channel’s
performance was also maintained at a
satisfactory level.
For operational result of 2019, the
Company has made net profit of 4,384
million baht, a slight decrease of 11 percent
from prior year, while the capital adequacy
ratio (CAR) was 314 percent, higher than
the 140 percent level required by regulations,
thanks to the Company’s long-term plan
in revamping product offerings, controlling
costs, and managing interest rate risk
through asset and liability management.
In a long run, the Company continues
to focus on increasing sales of protection
and health products. expanding the total
number of professional agents and financial
advisors and making investment plan flexible
and adaptive to economic environment. In
addition, the Company is thriving to create
a trusting and become the most outstanding

brand in the industry. Furthermore, the
Company is determined to become a
leader in digital transformation by adopting
technology to develop operational process
and provide customer-centric services.
Above all, we are mindful of enterprise risk
management and reiterate our commitment
to operating business with transparency
and good corporate governance for
sustainable growth.
On behalf of the Board of Directors,
I would like to take this opportunity to
express our gratitude to our customers,
shareholders, life insurance agents, financial
advisors, and the Company’s business
partners who have always trusted and
supported the Company. Besides this, I
wish to thank the Company’s executives
and employees for their unity and spirit,
their tremendous dedication in developing
our organization, and their honesty and
sincerity in providing good services to
customers; which are the key factors to
the Company’s success throughout our
long history.
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Message From

THE
PRESIDENT

สารจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ปี 2562 เป็นปีแรกทีธ่ รุ กิจประกันชีวติ มีอตั รา
การเติบโตของเบีย้ ประกันติดลบ ซึง่ เป็นผลกระทบ
โดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวและ
อัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณากลยุ ท ธ์
ในการเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ประกอบกับ
ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ส� ำ หรั บ การบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 การด�ำรงเงิน
กองทุ นตามระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Based
Capital : RBC2) รวมไปถึ ง ประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารออก
การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ของบริษัท
ประกันชีวติ และปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตัวแทนประกันชีวติ
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561
(Market Conduct) อีกด้วย
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกแล้ว บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในช่ อ งทาง
ธนาคาร ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับปีแรกนั้น
ปรับฐานลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้น
การด�ำเนินกลยุทธ์ ในการสร้างความสมดุลของ
เบี้ยประกัน ภัยรับจากช่องทางต่างๆ โดยในปี
2562 บริษัทสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้า
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มขายผลิตภัณฑ์ผ่าน
ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 3 ที่ ผ ่ า นมา และนายหน้ า ประกั น ภั ย อี ก
หลายรายที่ จ ะเริ่ ม ท� ำ การขายอย่ า งเต็ ม รู ป
แบบในปี 2563 ในส่วนของทางตัวแทนและ
ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น นั้ น บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การขาย
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สินค้าประเภทความคุ้มครองและสั ญ ญาเพิ่ ม
เติ ม โดยได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ พอร์ ท สิ น ค้ า โดย
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์
ความต้ อ งการลู ก ค้ า มากขึ้ น ซึ่ ง แม้ ว ่ า กลุ ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วจะมี เ บี้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ
กรมธรรม์ที่ น ้ อ ยกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทอื่ น
ช่ อ งทางตั ว แทนและที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ยั ง คง
สามารถรักษาระดับผลการด�ำเนินงานได้เป็น
อย่างดี และมีสัดส่วนการขายสิ น ค้ า ประเภท
ความคุ้มครองและสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอย่าง
เป็นที่น่าพอใจ
สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2562 มีเบี้ย
ประกันภัยรับปีแรก 6,198 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 24 เบี้ยประกันภัยรับรวมสุทธิ
เท่ากับ 35,692 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ
13 บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรค่า
ใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการ
เพิม่ รายได้จากการลงทุนสุทธิ 12,632 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4 จากปี ก ่ อ นหน้ า ซึ่ ง ท� ำ ให้
บริ ษั ท มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ 4,384 ล้ า นบาทลดลง
เพี ย งร้ อ ยละ 11 ในขณะที่ สิ น ทรั พ ย์ ร วม
ของบริษทั ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดย ณ สิน้
ปี 2562 มีสินทรัพย์จ�ำนวน 333,621 ล้านบาท
และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ร้อยละ 314 ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�ำหนด
ที่ร้อยละ 140
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ยัง
คงมุง่ เน้นการสร้างความสมดุลของเบีย้ ประกันภัยรับ
ในแต่ละช่องทาง โดยการสร้างตัวแทนประกัน
ชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่มีคุณภาพในทุกช่อง
ทาง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ส�ำหรับลูกค้าของแต่ละช่องทาง  โดยบริษทั ยังคง
ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ประเภทความคุม้ ครอง
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพือ่ ให้ตอบรับกับแนวโน้ม
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและค่ารักษาพยาบาล
ทีแ่ พงขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแผนการทีจ่ ะเพิม่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทความคุ ้ ม ครองควบลงทุ น
เพื่ อ ให้ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้
สมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย
บริษทั ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้น�ำในการขับ
เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท
ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน BLA Happy Life
Mobile Application เพือ่ ให้ลกู ค้ามีความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ เช่น
การแจ้งเคลม หรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ รวม
ไปถึงการพัฒนาเครื่องมือเสนอขายและน�ำส่ง
ใบค�ำขอ เพื่อช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึกษาการเงินสามารถแนะน�ำผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะ
สมและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษที่
จะมาดูแลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนบริษัทเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลโดยเฉพาะอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณ
ลูกค้าทีม่ อี ปุ การะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน
ประกั น ชี วิ ต และที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ของบริ ษั ท
ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับบริษทั เสมอมา
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัททุกท่านที่มีความศรัทธาในบริษัท ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามร่ ว มแรง
ร่วมใจกันพัฒนาองค์กร และพัฒนาตนอยู่เสมอ
รวมถึงการมอบความจริงใจในการให้บริการแก่
ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญยิ่งที่จะสามารถน�ำพา
ให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
M.L. Jiraseth Sukhasvasti
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
President and Chief Executive Officer

2019 was the first year that life
insurance industry faced negative
premium growth directly due to
changes in product strategy of life
insurance companies in response to
stagnant Thai economic growth and declining
interest rate. Moreover, life insurance
companies had to spend time and resources
in preparing for new financial reporting
standard; IFRS 9, IFRS 17, updated riskbased capital regulation (RBC2), as well
as Office of Insurance Commission’s
proclamation of the Issuance and Sales
Offer of insurance policy of life insurance
company and the practice of the life
insurance agent, brokers and banks, BE 2561
(AC 2018) (as known as Market Conduct).
In addition to external factors, the
restructuring of Bangkok Life Assurance PCL.’s bancassurance channel has
caused the decrease in first year premium.
Nevertheless, the Company has been
focusing on balancing the first year
premium from all channels. In 2019,
the Company was able to find new
partnerships; including TISCO Bank PCL.,
with first product launched since the third
quarter of 2019, and many insurance
brokers that will start selling the
Company’s products in 2020. Regarding
agency and financial advisor channel, the

Company focused on sales of protection
products and riders by adding more health
insurance products to better serve
customers’ needs. Despite the small ticket
size of protection product, agents and
financial advisors were able to maintain first
year premium at a satisfactory level with more
protection and rider products in the sales mix.
In term of 2019 operating results, first
year premium was 6,198 million baht, 24
percent decrease from prior year, while
total premium was 35,692, 13 percent
decrease from prior year. Due to expense
management and increase in investment
income of 4 percent from prior year to
12,632 million baht, the Company’s net
profit decreased only slightly to 4,384
million baht, or 11 percent from prior year.
Total asset of the Company continuously
grew to 333,621 million baht at the end of
2019. In addition, the capital adequacy ratio
(CAR) was 314 percent, higher than the
140 percent level required by regulations.
The Company is continuously aiming
balancing premiums received from
each sales distribution channel by
improving sellers’ capabilities as well as
providing customized products suitable for
customers of each channel. The Company
still focuses on developing protection
and health products to meet customer’s

need for the upcoming aging society
and the increase in health care costs.
Furthermore, the Company will complete
product portfolio by offering investment-linked
products to better serve customers’ needs.
The Company also intends to
become the leader in digital transformation.
During 2019, the Company had added
more features in BLA Happy Life mobile
application to facilitate customers in
making claim and policy adjustment
transactions. Furthermore, the Company
has developed digital sales tools to help
agents and financial advisors making
recommendation that better matches
with customer profile. Furthermore, the
Company has set up a special team in
charge of transforming the Company into
the digital era.
On behalf of the Company, I would
like to express my appreciation to our
customers, business partners, life insurance
agents and financial advisors for giving their
trust and support to the Company over
the past years. I would also like to thank
our management team and employees for
their commitment, responsibility, teamwork,
continuous self-development, and sincerity
which are the core values to encourage the
Company’s strong and sustainable growth.
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Financial overview
จุดเด่นทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
Statements of financial position
รวมสินทรัพย์
Total assets
สินทรัพย์ลงทุน
Investment assets
รวมหนี้สิน
Total liabilities
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
Insurance contract liabilities
ส่วนของเจ้าของ
Total owners’ equity

(ล้านบาท)
million baht

งบก�ำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
Statements of income
million baht
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและส่งคืน
Gross written premiums less cancel and refund
- เบี้ยประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและส่งคืน
First year premiums less cancel and refund
- เบี้ยประกันภัยปีต่อไป หักยกเลิกและส่งคืน
Renewal year premiums less cancel and refund
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
Net investment income
เงินส�ำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน
Life policy reserves increase from previous year
ก�ำไรสุทธิ
Net income
หุ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
Share capital or share capital information
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า
Share capital - issued and fully paid-up
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Price per book value
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per share
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
Dividend per share
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
Dividend payout
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
Stock price at period end
/1

(ล้านหุ้น)
million share
(บาท)
baht
(บาท)
baht
(บาท)
baht
(ร้อยละ)
%
(บาท)
baht

งบการเงินรวม / Consolidated financial statements
2562
2561
2560
2559
2558/1
2019
2018
2017
2016
2015/1

333,680

324,578

308,729

282,356

249,576

323,805

314,047

298,993

272,338

240,804

289,420

286,070

269,964

249,027

222,585

286,642

283,281

266,015

243,117

216,861

44,260

38,508

38,765

33,329

26,990

35,692

40,892

44,039

43,333

44,840

6,198

8,101

11,947

11,149

13,627

29,494

32,791

32,093

32,183

31,213

12,632

12,255

11,552

10,600

9,910

3,580

17,313

23,183

26,104

29,874

4,384

4,960

3,627

5,100

4,108

1,708

1,708

1,708

1,706

1,704

25.92

22.55

22.70

19.54

15.84

2.57

2.91

2.13

3.00

2.41

0.65

0.72

0.54

0.75

0.64

25.31

24.74

25.35

25.00

26.56

20.70

26.25

35.25

53.00

55.50

หมายเหตุ บริษัทฯบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกันภัย ที่ถือบังคับใช้ปี 2559 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ
โดยถือเสมือนว่าบริษัทฯได้ปฎิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าว
		 /1The Company recognised the effect as a result of such change in accounting policy “Insurance contracts” financial statements, presented as
comparative information, as if it had always adopted insurance contracts accounting.
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เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
Gross Written Premiums
(Million Baht)

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Income (Million Baht)

32,183

31,213

5,100

32,791

32,093

29,494

4,960
4,384

4,108
3,627

13,627

11,947

11,149

8,101

2.41
2559
2016

2558
2015

2560
2017

2561
2018

6,198

2562
2019

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

เบี้ยประกันภัยปีแรก
First year premiums
เบี้ยประกันภัยปีต่อไป
Renewal year premiums

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
Earnings Per Share (Baht)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น( (บาท)
Price Per Book Value (Baht)
25.92

3.00

2.91

22.70
2.57

2.41
2.13

2558
2015

2559
2016

2560
2017

22.55

19.54
15.84

2561
2018

2562
2019

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

งบการเงินรวม
The consolidated financial statement
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Financial overview
จุดเด่นทางการเงิน
งบการเงินรวม / Consolidated financial statements
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial ratios

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558/1
2015/1

อัตราส่วนสภาพคล่อง
Liquidity ratio
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
Current ratio

(เท่า)
times

7.62

8.21

4.53

6.44

4.82

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
Premium receivable turnover

(วัน)
days

18.98

17.05

17.03

16.50

14.01

อัตราก�ำไรขั้นต้น  
Profit on underwriting to net premium written

(%)

15.54

14.86

9.87

12.92

12.21

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันรับ
Underwriting expenses to premium written

(%)

10.13

10.57

10.20

8.75

11.69

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
Investment yield

(%)

4.43

4.60

4.65

5.20

5.06

อัตราก�ำไรสุทธิ
Net profit margin

(%)

8.97

9.21

6.44

9.20

7.42

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
Return on equity

(%)

10.59

12.84

10.06

16.91

15.63

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  
Return on total asset

(%)

1.33

1.57

1.23

1.92

1.77

อัตราส่วนรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม
Asset turnover

(เท่า)
times

0.15

0.17

0.19

0.21

0.24

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
Profitability ratio

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
Efficiency ratio

หมายเหตุ /1บริษัทฯบันทึกผลจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาประกันภัย ที่ถือบังคับใช้ปี 2559 เป็นครั้งแรก โดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ
โดยถือเสมือนว่าบริษัทฯได้ปฎิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าว
		 /1The Company recognised the effect as a result of such change in accounting policy “Insurance contracts” financial statements, presented as
comparative information, as if it had always adopted insurance contracts accounting.
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งบการเงินรวม / Consolidated financial statements
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial ratios

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558/1
2015/1

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
Financial ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
Debt per equity

(เท่า)
times

6.54

7.43

6.96

7.47

8.25

อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Policy reserve to capital fund

(เท่า)
times

6.31

7.15

6.66

7.04

7.73

อัตราส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน
Insurance contract liabilities to investment asset

(เท่า)
times

0.89

0.90

0.89

0.89

0.90

เบี้ยประกันภัยรับ
Gross written premiums

(%)

(12.72)

(7.15)

1.63

(3.36)

(13.45)

เบี้ยประกันภัยปีแรก
First year premiums

(%)

(23.49)

(32.19)

7.15

(18.18)

(28.54)

สินทรัพย์รวม
Total assets

(%)

2.80

5.13

9.34

13.13

15.76

ก�ำไรส�ำหรับปี
Net income

(%)

(11.61)

36.76

(28.89)

24.15

55.04

อัตราการเจริญเติบโต
Growth rate
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ORGANIZATION
VALUES
ค่านิยมองค์กร

ศรัทธา

รับผิดชอบ

ส่งมอบการประกันชีวิตด้วยความยินดี
มุ ่ ง มั่ น สร้ า งเสริ ม ให้ ป ร ะ ช า ช น เ ห็ น
ประโยชน์แ ละคุณค่าการท�ำประกันชีวิต

มุ่งมั่นให้งานส�ำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้รบั มอบหมายภายใน
เวลาที่ก�ำหนด ประพฤติตนตามจรรยา
บรรณวิชาชีพและเคารพสิทธิของผู้อื่น

Happily provide life insurance
coverage and be willing to help
people understand the benefits
and value of the life insurance.

Be determined to accomplish goals
and objectives in due time. Be
professional, ethical and respect
the rights of other.

Faith

24
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Responsibility

จริงใจ

พัฒนาตน

ท�ำงานเป็นทีม

สร้ า งความไว้ ว างใจให้ ลู ก ค้ า และผู ้ ม า
ติ ด ต่ อ ด้วยการบริการที่ประทับใจเกิน
ความคาดหมาย มีการสื่อสารและการให้
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยตรงไปตรงมา

มุ่งมั่นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน มีความ
คิดริเริ่ม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนา
ตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งจน
ก้าวขึ้นสู่ความส�ำเร็จในอาชีพ

ท�ำงานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุง่ มัน่ สู่
จุดหมายทีว่ างไว้รว่ มกันอย่างสร้างสรรค์
เป็นก�ำลังใจและเป็นมิตรต่อเพือ่ นร่วมงาน

Be trustworthy for customers by
providing them with impressive
service beyond their expectation.
Be open and straight-forward
in communicating with others
and in disclosing information.

Have a clear goal, creativity and
eagerness to seek new knowledge
that can contribute to continual
self-development and ultimate
success in the profession.

Be proactive at work and efficient
in coordinating and communicating
with others to attain desired results.
Be supportive of and friendly with
co-workers.

Sincerity

Self-development

Teamwork
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CORPORATE
HISTORY & AWARDS
ประวัตบิ ริษทั และรางวัลต่างๆ
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2494 - 23 มีนาคม
(1951 – March 23)

พันตร� ควง อภัยวงศ พระยาศร�ว�ศาลวาจา และนายช�น
โสภณพนิช จดทะเบียนกอตัง� บร�ษทั โดยใชชอ่� วา “บร�ษทั
สุขสวัสดิป์ ระกันช�วต� จํากัด”

Major Kuang Aphaiwong, PhrayaSrivisarnvaja,
and Mr. Chin Sophonpanich registered the
Company named “Suksawasdi Life Assurance
Company Limited”

10 เมษายน
(April 10)

เปลี่ยนช�่อเปน “บร�ษัท กรุงสยามประกันช�ว�ต จํากัด”

The Company was renamed “Krungsiam
Assurance Company Limited.”

2519
(1976)

คุณ ช�น โสภณพนิช ผูซ�่งมองการณไกลเห็นวา ถึงเวลา
ดําเนินธุรกิจประกันช�ว�ตอยางจร�งจัง จ�งไดมอบหมาย
ใหบร�ษัทที่ปร�กษาสากลธุรกิจ (IFCCA) โดย คุณวัย
วรรธนะกุ ล เป น ผู  ว างโครงสร า งร ว มกั บ Mr. K.V.
Claridge F.I.A. ผูเช�่ยวชาญทางคณิตศาสตรประกัน
ช�ว�ตของบร�ษัท Swiss Reinsurance ดําเนินการวาง
โครงสรางและจัดระบบองคกรใหม

Mr. Chin Sophonpanich had the foresight to
see that the time was right for the Company
to earnestly conduct life insurance business,
and so commissioned the international
consulting firm, IFCCA, working with Mr. Vai
Vathanakul and Mr. K.V. Claridge, F.I.A., an
actuarial science specialist from Swiss
Reinsurance Company Ltd., to implement a
new organizational structure and new
systems.

2522
(1979)

บร�ษทั กรุงสยามประกันช�วต� จํากัด ไดเปลีย่ นช�อ่ มาเปน
บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จํากัด

Krungsiam Assurance Company Limited
was renamed to Bangkok Life Assurance
Co., Ltd.

2543
(2000)

ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994
จาก International Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดําเนินการกรมธรรม
ประกันช�ว�ตประเภทสามัญ

The Company was awarded ISO 9002:1994
certification from International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL), for
its work with ordinary life insurance.
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2546
(2003)

ไดยกระดับระบบบร�หารคุณภาพเปนมาตรฐาน ISO
9001:2000 จาก International Certification
Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ในการดําเนิน
การกรมธรรมประกันช�วต� ประเภทสามัญและการบร�การ
ลูกคา ถือเปนบร�ษัทประกันช�ว�ตแหงแรกที่ไดรับ ISO
9001 ดานนี้

The Company was awarded ISO 9001:2000
certification from International Certifications
Ltd., Auckland, New Zealand (ICL), for its
work with ordinary life insurance policies
and services rendered to customers. The
Company was the first life insurance
company in Thailand to receive ISO 9001
standards.

2550
(2007)

บร� ษั ท กรุ ง เทพประกั น ช� ว � ต จํ า กั ด ได จ ดทะเบียน
แปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชนจํากัด เพ�่อใหบร�ษัทมี
ความโปรงใสในการบร�หารจัดการตรวจสอบไดและเพ�ม�
ประสิทธิภาพในการทํางานเพ�อ่ ใหบร�การทีด่ แี กประชาชน

Bangkok Life Assurance Company Limited
was registered as a public company (Pcl.)
in order to build transparency in management
and accountability and to increase work
efficiency so as to better serve the public.

2552
(2009)

บร�ษัท กรุ ง เทพประกั น ช� ว � ต จํากัด (มหาชน) จด
ทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยทุน
จดทะเบียน 1,220 ลานบาท เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2552

Bangkok Life Assurance Pcl. listed on the Stock
Exchange of Thailand with a registered capital
of 1,220 million baht on 25 September 2009.

2555
(2012)

บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จํากัด (มหาชน) บร�ษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และ
บร�ษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมผนึก
กําลังพันธมิตร 3B ประกาศนโยบายความพรอมในการ
วางแผนการเง�นอยางรอบดานใหกับประชาชนทุกกลุม
โดยมีทมี ทีป่ ร�กษาการเง�นทีพ
่ รอมใหขอ มูลและคําแนะนํา
ในการสรางหลักประกันควบคูไปกับการสรางฐานะ

Bangkok Life Assurance PCL., BBL Asset
Management Company Limited, and Bangkok
Insurance Public Co., Ltd., formed the “3B”
Alliance, announcing the integrated financial
planning services to all groups of people, and
forming a team of financial advisors prepared
to offer advice on how to build financial security
with life protection and wealth creation.
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รางวัล
ต่างๆ
Awards
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ตั�งแต ป 2554 ถึงปจจุบัน บร�ษัทเปนบร�ษัทประกันช�ว�ตแหง
แรกที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
9001:2008 จาก International Certifications Ltd.,
Auckland, New Zealand (ICL) ดานการดําเนินงาน
กรมธรรมสามัญ

Since 2011-present, Became the first life
insurance company to receive ISO 9001:2008
certification from International Certifications
Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) for ordinary
life insurance policy.

บร�ษทั ไดรบั รางวัล Thailand’s Corporate Brand
Rising Star 2013 ประจํ า ป 2556 และรางวั ล
“Thailand’s Top Corporate Brands” 4 ปซอ น ไดแก
ป 2558-2561 และรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด
องคกรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand
Hall Of Frame 2019” ในฐานะเป น บร� ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพยทมี่ มี ลู คาแบรนดองคกรสูงสุดในหมวด
ธุรกิจประกันช�วต� และประกันภัยจากหลักสูตรคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญช� จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ร ว มกั บ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

The Company won “Thailand's Corporate Brand
Rising Star Award” in 2013 and for four consecutive
years from 2015 to 2018 was named “Thailand's
Top Corporate Brands”. And “Thailand’s Top
Corporate Brand Hall Of Frame 2019” as the
listed insurance company with the highest rate
of growth in corporate brand value, an award
given by Chulalongkorn University’s Faculty of
Commerce and Accountancy and the Stock
Exchange of Thailand.

บร�ษทั ไดรบั รางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ครัง� ที่ 4 ประจําป พ.ศ.
2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกียรติยศแหง
การดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส มีจร�ยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ

The Company received the 2013 NACC Integrity
4th Annual Award from the National Anti-Corruption Commission in recognition of its good
governance, transparency and ethical business
conduct.

ในป 2558 บร�ษัทไดรับรางวัล ESG 100 Company
จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะองคกรทีม่ ผี ลดําเนินงานโดด
เดนดานสิง� แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จํานวน
100 บร�ษทั สําหรับรางวัล ESG 100 เปนรางวัลอันทรงเกียรติ
เปนทีย่ อมรับในทัว� โลก

In 2015, The Company received an “ESG 100
Company Award” from the Thaipat Institute for
outstanding results in working for the environment,
society, and good governance.

บร�ษทั ไดรบั รางวัลศูนยรบั เร�อ่ งและแกไขปญหาใหกบั ผูบ ร�โภค
ดีเดน (Call Center) จากสํานักงานคณะกรรมการคุม
ครองผูบ ร�โภค (สคบ.) 3 ปซอ น ตามที่ สคบ. ไดมกี ารจัด
ประกวดในป 2557-2560

In the three consecutive years 2014 - 2017 the
Company received an “Outstanding” Call Center
rating from the Consumer Protection Board
(CPB) for its excellent service in handling
complaints and resolving problems for customers.

บร�ษทั ไดรบั รางวัลบร�ษทั ประกันช�วต� ทีม่ กี ารบร�การงานเติบโต
และดีเดนตอเนือ่ งมาโดยตลอด จนในป 2559 บร�ษัทไดรับ
รางวัล “บร�ษัทประกันช�ว�ตที่มีการบร�หารดีเดน อันดับ 1
ประจําป 2558” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง
เสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

The Company was recognized by the Office of
Insurance Commission (OIC) with multiple
Awards won since 2004 and notable achievement
as “Life Insurance Company with the Most
Outstanding Management” in 2016.

บร�ษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ดานการบร�หารจัดการความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ
หร�อ Information Security Management System โดย
บร�ษัทไดรับการรับรองตั�งแตป 2558 ถึงปจจุบัน จาก บูโร
เวอร�ทสั บร�ษทั ชัน� นําระดับโลก ทีม่ คี วามชํานาญดานการ
ตรวจสอบ ว�เคราะห ใหการรับรองผลิตภัณฑ โครงสราง
และระบบการจัดการทีส่ อดคลองกับขอกําหนด

The Company has received the ISO/IEC
27001:2013 certification since 2015 - present for
its information security management system
from Bureau Veritas Certification (Thailand)
Ltd., a leading global company with expertise
in auditing, analyzing, and certifying products,
structure, and management system that verify
compliance.
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บร�บร�ษทษั ได
ทั ไดรบั รการรั
บั การรับรองมาตรฐานคุ
บรองมาตรฐานคุณณภาพ
ภาพ ISO
ISO 22301:2012
22301:2012
การรั
การรับรองระบบมาตรฐานการบร�
บรองระบบมาตรฐานการบร�หารความต
หารความตอเนื
อเนือ่ งทางธุ
อ่ งทางธุรกิรจกิจ
(Business
(BusinessContinuity
ContinuityManagement
ManagementSystems
Systems(BCMS)
(BCMS)
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จากบร�ษษัทัทBureau
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theUnited
UnitedKingdom
KingdomAccreditation
Accreditation
Service
Service(UKAS).
(UKAS).The
Thecertification
certificationisisananinternational
international
standard
standard forfor crisis
crisis management
management toto protect
protect
against
againstuncertainty
uncertaintyand
andpotential
potentialrisks
risksthat
thatmay
may
arise,
arise,enabling
enablingthe
theCompany
Companytotofunction
functioneffectively
effectively
with
withnonointerruption.
interruption.

ในป
ในป2562
2562กรุกรุงเทพประกั
งเทพประกันช�นวช��ตว�ตควควารางวั
ารางวัลบร�
ลบร�ษษัทประกั
ัทประกันน
ช�วช��ตว�ตที่มทีีก่มีการบร�
ารบร�หหารงานดี
ารงานดีเดเดนนอันอัดันดับบ3 3ประจํ
ประจําปาป2561
2561จาก
จาก
สําสํนัากนังานคณะกรรมการกํ
กงานคณะกรรมการกํากัาบกัและส
บและสงเสร�
งเสร�มการประกอบธุ
มการประกอบธุรกิรจกิจ
ประกั
ประกันภันภัยย(คปภ.)
(คปภ.)เพ�เพ�่อส่อสงเสร�
งเสร�มบทบาทของอุ
มบทบาทของอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
ประกั
ประกันภันภัยยใหใหเปเนปทีน่เทีช�่เ่อช�ถื่อถืออ ศรัศรัทธา
ทธา และเป
และเปนทีน่ยที่ยอมรั
อมรับของ
บของ
ประชาชน
ประชาชนโดยสํ
โดยสํานัากนักงานคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกํากัากับและส
บและสงเสร�
งเสร�มม
การประกอบธุ
การประกอบธุรกิรกิจประกั
จประกันภันภัยย (คปภ.)
(คปภ.) มีกมีการมอบรางวั
ารมอบรางวัลล
ประกั
ประกันนภัภัยยดีดีเ ดเ ดนนแกแกผผู ปู ประกอบการภาคอุ
ระกอบการภาคอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
ประกั
ีม่ พ
ประกันภันภัยมาอย
ยมาอยางต
างตอเนื
อเนือ่ งอ่ และหนึ
งและหนึง่ ในรางวั
ง่ ในรางวัลทีลม่ทีพ
ี จ� ารณาเป
จ� ารณาเปนน
ประจํ
ประจําทุาทุกกปปคคือรางวั
ือรางวัลบร�
ลบร�ษษัทัทประกั
ประกันนภัภัยยที่ทีม่ีมกีการบร�
ารบร�หหารงานดี
ารงานดี
เดเดนนซ�่งซ�ครั
่งครั�งนี�ง้กนี้กรุงรุเทพประกั
งเทพประกันช�นวช��ตว�ตควควารางวั
ารางวัลบร�
ลบร�ษษัทประกั
ัทประกันน
ช�วช��ตว�ตที่มทีีก่มีการบร�
ารบร�หหารงานดี
ารงานดีเดเดนนอันอัดันดับบ3 3ประจํ
ประจําปาป2561
2561โดยมี
โดยมี
เกณฑ
เกณฑกการคั
ารคัดดสรรจากบร�
สรรจากบร�ษษัทประกั
ัทประกันภันภัยทีย่มทีีก่มีการบร�
ารบร�หารงาน
หารงาน
อยอยางมื
างมือออาช�
อาช�พพมีมีศศักักยภาพในการดํ
ยภาพในการดําเนิ
าเนินนงาน
งานมีมีฐานะทาง
ฐานะทาง
การเง�
การเง�นทีน่มทีั�น่มคงและมี
ั�นคงและมีธรรมาภิ
ธรรมาภิบาลเป
บาลเปนเลิ
นเลิศศ

InInthe
theyear
year2019,
2019,Bangkok
BangkokLife
LifeAssurance
Assurancereceived
received
rd rd
BestLife
LifeInsurance
InsuranceCompany
CompanyAward
Award2018
2018
The
The3 3 Best
from
fromthe
theOffice
OfficeofofInsurance
InsuranceCommission
Commission(OIC's
(OIC's
aim
aimisistotopromote
promotethe
therole
roleofofthe
theinsurance
insurance
industry
industrytotobebetrusted
trustedand
andbelieved
believedbybythe
thepeople.
people.
The
The Office
Office ofof Insurance
Insurance Commission
Commission (OIC)
(OIC) has
has
consistently
consistentlygiven
givenoutstanding
outstandinginsurance
insuranceawards
awardstoto
entrepreneurs
entrepreneursininthe
theinsurance
insuranceindustry.
industry.One
Oneofofthe
the
annual
annualawards
awardsisisthe
theInsurance
InsuranceCompany
CompanyAward
Award
forforOutstanding
OutstandingManagement,
Management,with
withthe
theselection
selection
criteria
criteria that
that take
take into
into account
account professional
professional
management,
management,operational
operationalpotential,
potential,stable
stableinancial
inancial
status
statusand
andgood
goodgovernance,
governance,which
whichBangkok
Bangkok
BestLife
Life
Life
LifeAssurance
Assurancewas
wasawarded
awardedthe
the3rd3rdBest
Insurance
InsuranceCompany
Companyofofthe
theyear
year2018.
2018.

และในปเดีเดียยวกัวกันนบร�บร�ษษัทัทไดไดรับรับรางวั
รางวัลล“บร�
“บร�ษษัทัทที่ทีให่ใหคความ
วาม
และในป
ครองประกันสุนสุขภาพดี
ขภาพดีทสี่ทสดีุ่ ดุแหแหงปง”ป” หร�หร�ออ “Company
“Company
คุมคุ มครองประกั
withthe
theBest
BestHealth
HealthInsurance
InsuranceCoverage
Coverageofof
with
theYear”
Year”ในงานประกาศรางวั
ในงานประกาศรางวัลลEmerging
EmergingAsia
AsiaInsurance
Insurance
the
Awards 2019
2019 จัดจัโดยหอการค
ดโดยหอการคาแห
าแหงประเทศอิ
งประเทศอินเดี
นเดียรยวรมกั
วมกับบ
Awards
องคกกรพัรพันธมิ
นธมิตตร รเพ�เพ�อ่ ยกย
อ่ ยกยองเช�
องเช�ดดชูเชูกีเกียยรติรติบร�บษร�ษทั ประกั
ทั ประกันใน
นใน
องค
าคเอเช�ยยทีม่ทีคีม่ คีวามครอบคลุ
วามครอบคลุมและความหลากหลายใน
มและความหลากหลายใน
ภูมภูภิมภิาคเอเช�
ปแบบผลิตภัตภัณณฑปฑระกั
ประกันสุนขสุภาพ
ขภาพรวมถึ
รวมถึงความยอดเยี
งความยอดเยีย่ มของ
ย่ มของ
รูปรูแบบผลิ
การบร�
การบร�การและบร�
การและบร�การเสร�
การเสร�มตมาตงๆ
างๆทีบ่ทีร�บ่ ษร�ทษั มอบให
ทั มอบใหแกแผกเผู อาประกั
เ ู อาประกันน

InIn2019,
2019,The
TheCompany
Companyreceived
receiveda a“Company
“Company
with
withthe
theBest
BestHealth
HealthInsurance
InsuranceCoverage
Coverageofofthe
the
Year”
Year”award
awardininthe
theaward
awardgiving
givingceremony
ceremonyofof
Emerging
Emerging Asia
Asia Insurance
Insurance Awards
Awards 2019.
2019. The
The
ceremony
ceremonyisisorganized
organizedbybyIndian
IndianChamber
Chamberofof
Commerce
Commercetogether
togetherwith
withitsitspartners
partnerswith
withanan
aim
aimtotohonor
honorinsurance
insurancecompanies
companiesininthe
theAsian
Asian
region
regionthat
thatoffer
offercomprehensive
comprehensiveand
andversatile
versatile
health
healthinsurance
insuranceproducts
productsasaswell
wellasasproviding
providing
excellent
excellentservices
servicesand
andsupplement
supplementservices
servicestoto
their
theirinsured
insuredclients.
clients.

บร�บร�ษษัทัทยัยังได
งไดรับรับการรั
การรับบรองระบบบร�
รองระบบบร�หหารงานคุ
ารงานคุณณภาพตาม
ภาพตาม
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลISO
ISO9001:2015
9001:2015จาก
จากBureau
BureauVeritas
Veritas
Certification
Certification(Thailand)
(Thailand)Ltd.
Ltd.ซ�ง่ ซ�เปง่ เปนบร�
นบร�ษทษั ชัทั น� ชันํน� านํระดั
าระดับโลก
บโลก
การยกระดั
การยกระดับในครั
บในครัง� นีง� ้นีเน้ เนนการเพ�
นการเพ��ม�มเติเติมมลัลักกษณะการดํ
ษณะการดําเนิาเนินน
กิกิจกรรมการบร�
จกรรมการบร�หหารต
ารตางๆ
างๆใหใหมีคมีความชั
วามชัดดเจนและสมํ
เจนและสมํ่าเสมอ
่าเสมอ
มากข�
มากข�น้ น้ โดยว�
โดยว�เคราะห
เคราะหปปจ จัจ ยจัยเสีเสี่ย่ยงทีงที่จะกระทบความสามารถ
่จะกระทบความสามารถ
ในการตอบสนองลู
ในการตอบสนองลูกกคาคาและผู
และผูม สีม วสี นได
ว นไดเสีเยสีย และหาแนวทาง
และหาแนวทาง
ตอบสนองความต
ตอบสนองความตองการดั
องการดังกล
งกลาวาวเพ�เพ�อ่ ให
อ่ ใหลกูลคกู าคและผู
าและผูม สีม วสี นว น
ไดไดเสีเยสีเกิ
ยเกิดดความผู
ความผูกกพัพันน(Engagement)
(Engagement)ตตอองค
อองคกกรอย
รอยางาง
ยัง�ยัยืง� นยืน

InIn 2019,
2019, The
The Company
Company received
received the
the ISO
ISO
9001:2015
9001:2015 certification,
certification, anan international
international
standard
standard dedicated
dedicated toto Quality
Quality Management
Management
System,
System,from
froma aleading
leadingglobal
globalcompany
companyBureau
Bureau
Veritas
VeritasCertification
Certification(Thailand)
(Thailand)Ltd.
Ltd.This
Thisadded
added
clarity
clarity and
and consistency
consistency toto the
the operations
operationsbyby
including
includinganalysis
analysisofofrisk
riskfactors
factorsaffecting
affectingability
abilitytoto
response
responsetotocustomers
customersand
andstakeholders
stakeholdersand
andbyby
finding
findingways
waystotorespond
respondtototheir
theirneeds,
needs,creating
creating
more
morelasting
lastingengagement
engagementbetween
betweencustomers
customers
and
andstake
stakeholders
holdersand
andthe
theorganization.
organization.
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ORGANIZATION
STRUCTURE
โครงสร้างบริษทั

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
Advisors to Board of
Directors
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
Risk Management
Committee
คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน
Nominating and
Remuneration Committee
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Assessment
and Evaluation Committee

ฝายคณิตศาสตร
Actuary
Department
ฝายการตลาดและ
สื่อสารองคกร
Marketing & Corporate
Communication Department
ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management
Department

ประธานเจาหนาที่
บร�หารฝายขาย
Chief Distribution
Officer (CDO)

สายงานตัวแทนและ
ที่ปร�กษาทางการเง�น
Agency Division
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สายธุรกิจและชองทางอื่น
Partnership & Alternative
Distribution Division

สายการขายชองทาง
สถาบันการเง�น
Bancassurance Division

สายประกันช�ว�ต
Life Operation
Division

คณะกรรมการ
Board of
Directors

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate
Governance Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive
Board of Directors

คณะกรรมการลงทุน
Investment
Committee

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
Chief Executive Officer
(CEO)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Audit
Committee

ฝายตรวจสอบ
Internal Audit
Department
ฝายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management
Department

สํานักกํากับ
การปฏิบัติงาน
Compliance Office

สํานักกฎหมาย
Legal Office
ฝายธุรการ
Administration
Department

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการเง�น
Chief Financial
Officer (CFO)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information
Technology Division

สายกลยุทธและ
วางแผนธุรกิจองคกร
Corporate Strategy &
Planning Division

สายการลงทุน
Investment
Division

สายบัญช�และการเง�น
Accounting & Finance
Division
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BOARD OF
DIRECTORS

ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
Mr. Sunthorn Arunanondchai

นางคมคาย ธูสรานนท์
Mrs. Komkai Thusaranon

นายประพันธ์ อัศวอารี
Mr. Praphant Asava-aree

นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa

นายมิโนรุ คิมูระ
Mr. Minoru Kimura

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul

นายเวทิศ อัศวมังคละ
Mr. Vetit Assawamangcla

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
M.L. Jiraseth Sukhasvasti
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คณะกรรมการ

รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc. Prof. Damrong
Thawesaengskulthai

นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich

นายยูอิชิ ฮอนด้า
Mr. Yuichi Honda

นางสาวชลลดา โสภณพนิช
Ms. Chollada Sophonpanich

นายโคจิ อิชิบะ
Mr. Koji Ichiba

นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong
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ดร. ศิริ การเจริญดี

Dr. Siri Ganjarerndee

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Chairman of the Board of Directors and Independent Director
Chairman of the Investment Committee
Chairman of the Nominating and Remuneration Committee
Chairman of the Performance Assessment and Evaluation Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• 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
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
• หลักสูตร Advanced Management Program รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Ph.D., Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash
University, Australia  
• M.Ec., Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
• B.Ec. (Hons.), Economic Statistics, University of Sydney, Australia
• Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 5/2007
• Certificate of Advanced Management Program, Class 113/1995, Harvard Business
School
• Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 6/2005, Thai Institute of
Directors Association
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 60/2005, Thai Institute
of Directors Association
• Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of 4/2003, Thai Institute
of Directors Association

72 ปี

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561
2560

-

2559
2553

-

ธ.ค.59 2547 พ.ค.62 ก.พ.61 2543

-

2557

-

2557
2543

-

2542

-

2550

-

2545

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ
จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค.61 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ  บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน )
พ.ค.62 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ.61 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค.61 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค.61 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย.60 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2557
รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
2555
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2546
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2559

-

ปัจจุบัน

2546

-

ปัจจุบัน

2561

-

ปัจจุบัน

2553

-

ปัจจุบัน

2546

-

ปัจจุบัน

2552

-

2557

2552
2551
2540

-

2557
2552
2541

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบ
ประมาณส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
คณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลงาน
ผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

72 Years old

Work Experience
Listed Companies in SET
May 18 - Present Chairman, Board of Director, Bangkok Life Assurance PCL.
2017 - Present Chairman of the Performance Assessment and Evaluation
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Dec 16 - Present Chairman of the Investment Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
2010 - Present Chairman of the Nominating and Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
Dec 16 - May 18 Chairman of the Executive Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
2004 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of
Nominating and Remuneration Committee and Corporate
Governance Committee, Indorama Ventures PCL.
May 19 - Present Chairman of Board of Directors and Chairman of Executive
Committee, Navavej International PCL.
Feb 18 - May 19 Chairman of Board of Directors and Chairman of Executive
Committee, KPN Healthcare PCL.
2000 - Feb 18 Independent Director, Member of Nominating and Remuneration
Committee and Chairman of the Audit Committee, The Post
Publishing PCL.
2014 - Jul 18 Independent Director, Chairman of the Audit Committee and
Chairman of the Risk Management Committee, Raimon Land PCL.
2014 - Jul 18 Independent Director and Member of the Audit Committee,
Samitivaj PCL.
2000 - Apr 17 Vice Chairman, Board of Director and Chairman of the Audit
Committee, Thai Vegetable Oil PCL.
1999 - 2014
Vice Chairman, Board of Director, Chairman of the Executive Committee
and Chairman of the Audit Committee, Prasit Pattana PCL.
2007 - 2012
Independent Director, Member of the Audit Committee and
Member of Nominating and Remuneration Committee,
Thoresen Thai Agencies PCL.
2002 - 2003
Independent Director, Member of the Audit Committee, Acting
President and President, TMB Bank PCL.

Other Organizations
2016

-

2003

-

2018

-

2010

-

2003

-

2009

-

2009

-

2008
1997

-

Present Chairman, Board of Director and Chairman of the Compensation
and Nomination Committee, TRIS Rating Company Limited
Present Director, Member of the Audit Committee, Member of the
Remuneration Committee and Chairman of the Nomination
Committee, TRIS Corporation Limited
Present Member, University Council and Chairman, Finance Committee,
Sukhothai Thammathirat Open University
Present Member of the Public Sector Development Sub-Committee in
Public Finance and Budgetary System, Office of the Public Sector
Development Commission
Present Member of the subcommittee for evaluation of state enterprises
performances, State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
2014
Director, Member, Risk Management Committee and Member
of the Performance Assessment and Evaluation Committee,
Bank of Thailand
2014
Member, Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank
of Thailand
2009
Member, Monetary Policy Committee, Bank of Thailand
1998
Senior Assistant Governor, Bank of Thailand

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -
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นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

Mr. Sunthorn Arunanondchai

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Performance Assessment and Evaluation Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

77 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
• ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
2550

- ปัจจุบัน

2519

- 2549

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2560
2547
2541
2531

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2528
2547

-

ปัจจุบัน
2559

การถือหุ้นในบริษัท

รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์
จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

77 Years old

• MBA, University of Arkansas, USA
• Bachelor Degree, Southern Arkansas University, USA
• Honorary Doctor of Business Administration, KhonKaen University, Thailand
• Certificate of National Defense Diploma (Batch 366), National Defense College
of Thailand
• Diploma, Politics and Governance in Democratic Regimes Program for Executives
(Batch 5), King Prajadhipok’s Institute
• Certificate of Executive Program (Batch 6), Capital Market Academy
• Certificate of Directors Certificate Program (DCP), Class of 98/2008, Thai Institute
of Directors Association
• Certificate of Directors Accreditation Program (DAP) CP, Class of 4/2005, Thai
Institute of Directors Association

Work Experience
Listed Companies in SET
Oct 17 - Present Member of the Performance Assessment and Evaluation
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
2007 - Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
1976 - 2006
Director, Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
2017
2004
1998
1988
1985
2004

-

Present
Present
Present
Present
Present
2016

Senior Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
Vice Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
Chairman, Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
President, CP Land PCL.
Chairman, Rajburi Sugar Co., Ltd.
Director, Charoen Pokphand Foods PCL.

Shareholdings in The Company

579,200 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

579,200 Shares (as of 30 August 2019),
Equivalent to 0.034 percent of all shares with voting rights

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

- No indirect shareholding -

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นางคมคาย ธูสรานนท์
68 ปี

Mrs. Komkai Thusaranon
68 Years old

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Independent Director
Chairman of Executive Board of Director
Chairman of the Good Corporate Governance Committee
Member of the Risk Management Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

• Master of Development Economics, National Institute of Development
Administration
• Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University
• Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 26/2003, Thai
Institute of Directors Association
• Top Executive Program, Class of 34, Civil Service Development Institute
• Certificate of National Defense Course, National Defense College, Class of 17/2003
• Certificate of Executive Program, Capital Market Academy, Class of 7
• OIC Advance Insurance Program, Class of 1/2011, OIC Advanced Insurance
Institute

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท กรุ ง เทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ.60 กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่า
ตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 59 กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 57 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

1 มี.ค. 62 - ปัจจุบัน
พ.ค. 61 - ปัจจุบัน
ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
เม.ย. 57 เม.ย. 56 ก.ค. 59 พ.ย. 59 ก.ค. 59 เม.ย. 57 ม.ค. 56 -

หน่วยงานอื่นๆ
2551

-

2554

2546
2543

-

2551
2546

2539

-

2543

2538

-

2539

2536

-

2538

รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประกันชีวิต กรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชย์
ผูอ้ ำ� นวยการกองนโยบายและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมการ
ประกันภัย
เลขานุการกรม กรมการประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

Work Experience
Listed Companies in SET
1 Mar 19 - Present Independent Director, Bangkok Life Assurance PCL.
May 18 - Present Chairman of the Executive Committee, Bangkok Life Assurance
PCL.
Oct 17 - Present Member of the Performance Assessment and Evaluation
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Apr 14 - Present Member of the Risk Management Committee, Bangkok Life
Assurance PCL.
Apr 13 - Present Director and Chairman of the Good Corporate Governance
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Jul 16 - Feb 17 Executive Director, Member of the Investment Committee, and
Acting President, Bangkok Life Assurance PCL.
Nov 16 - Present Independent Director of the Audit Committee, Director or the
Remuneration and Nominating Committee and Chairman of
Enterprise Risk Management Committee, Thaire Life Assurance PCL.
Jul 16 - Present Independent Director, Thaire Life Assurance PCL.
Apr 14 - Jun 16 Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Jan 13 - Apr 14 Advisor to the President, Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
2008
2003

-

2011
2008

2000

-

2003

1996

-

2000

1995

-

1996

1993

-

1995

Deputy Secretary General, Office of Insurance Commission (OIC)
Deputy Director General, Department of Insurance, Ministry of
Commerce
Senior Professional of Life Insurance, Office of Insurance
Commission, Ministry of Commerce
Director, Division of Policy and Information, Department of
Insurance, Ministry of Commerce
Director, Office of the Protection for Motor Vehicle Accident Victims,
Department of Insurance, Ministry of Commerce
Director, Office of the Secretarial, Department of Insurance,
Ministry of Commerce

Shareholdings in The Company
- No direct and indirect shareholding -
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รองศาสตราจารย์ ด�ำรงค์
ทวีแสงสกุลไทย

Assoc. Prof. Damrong
Thawesaengskulthai

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

68 ปี

• ปริญญาโท Industrial Engineering & Management, Asian Institute of Technology (A.I.T)
• ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557

-

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2558
2558

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2556

-

ปัจจุบัน

2555

-

ปัจจุบัน

Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)
กรรมการพัฒนาและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(สมศ.)
Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn
University
AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

68 Years old

• Master of Engineering in Industrial Engineering, Asian Institute of Technology
(A.I.T) 1975
• Bachelor of Engineering in Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University
• Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI
• Certification of Directors Accreditation Program (DAP) Class of 114/2015, Thai
Institute of Directors Association
• Certification of Directors Certification Program (DCP) Class of 277/2019, Thai
Institute of Directors Association

Work Experience
Listed Companies in SET
2014

-

Present Independent Director, Member of the Audit Committee and
Member of the Good Corporate Governance Committee
Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
2015
2015
2013

-

2012

-

Present Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)
Present Director Committee of HE Quality Assessment, ONESQA
Present Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn
University
Present AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

Shareholdings in The Company
- No direct and indirect shareholding -
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นายโชน โสภณพนิช

Mr. Chone Sophonpanich

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร

Director
Vice Chairman of the Executive Board

45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

45 Years old

Education / Training

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Upper Second Class Honors, University College London
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
• Fellow, Life Management Institute, LOMA

• Master of Economics and International Relations, Johns Hopkins University, USA
• Bachelor of Economics (Upper Second Class Honours), University College
London, England
• Directors Certification Program (DCP), Class 142/2011, Thai Institute of Directors
• Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 29/2018, Thai Institute of
Directors
• Fellow, Life Management Institute, LOMA

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน

Dec 17
2013
2011
2011
Aug 10
Sep 08

-

1998

- 2000

2556
2554
2554
ส.ค. 53
ก.ย. 51

-

2541

- 2543

ก.ค. 59
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ธ.ค. 53
ส.ค. 53

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
Senior Dealer, Foreign Exchange Department
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
2560
2556
2551
2545
2539
2560
2555
2555
2554
2554
2543
2540

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2561
2559
มี.ค. 58
2559
2559
2551
2541

ประธานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
กรรมการ บริษัท เวลานาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด          
กรรมการ บริษัท จูน-จูลาย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สิริเดชา จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ศรีร่วมใจ หนองปรือ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ศรีพัฒนา โป่ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ลินเนียจ จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เย็นใจ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
Innovative Finance Consultant, UNICEF
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด           
Director, International Business บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

การถือหุ้นในบริษัท

122,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0071 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 40,000 หุ้น จากวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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Present
Jul 16
Jul 16
Jul 16
Dec 10
Aug 10

Director and Executive Vice Chairman, Bangkok Life Assurance PCL.
Member of the Investment Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Director and Executive Director, Bangkok Life Assurance PCL.
President, Bangkok Life Assurance PCL.
Executive Vice President, Bangkok Life Assurance PCL.
Senior Vice President, Financial Institutions Marketing
Department, Bangkok Life Assurance PCL.
Senior Dealer, Foreign Exchange Department, Bangkok Bank PCL.

Other Organizations
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2013
2008
2002
1996
2017
2012
2012
2011

-

Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
2018
2016
Mar 15
2016

2011
2000
1997

-

2016
2008
1998

Chairman, Cambodia Life Insurance Company Plc.
Director, Veyla Natai Residences (Villas) Co., Ltd.
Director, BBL Asset Management Co., Ltd.
Director, June-July Co., Ltd.
Director, Siridecha Co., Ltd.
Director, Sriruamjai Nongprue Co., Ltd.
Director, Sripattana Pong Co., Ltd.
Director, The Lineage Co., Ltd.
Director and Member of Audit Committee, Thaisri Insurance Co., Ltd.
Director, Bangkok BTMU Limited
Director, Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.
Director, Yenjai Co., Ltd.
Director, Veyla Cha-am Residences Co., Ltd.
Director, Ideas 1606 Co., Ltd.
Director, Watana Choedchu Co., Ltd.
Director, Pleasure of Living Co., Ltd.
Innovative Finance Consultant, UNICEF
Director, Thai Financial Planners Association
Director, Cambodia Life Insurance Company Plc.
Director and Executive Director, The Thai Life Assurance
Association
Director, BBL Asset Management Co., Ltd.
Director, International Business, Green Spot Co., Ltd
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

Shareholdings in The Company

122,000 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0071 percent of all shares with voting rights
An increase of 40,000 shares from the date of 27 August 2018

นายยูอิชิ ฮอนด้า

Mr. Yuichi Honda

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Director
Executive Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

49 Years old

Education / Training

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

• B.A. in Commerce, Doshisha University, Japan

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

2559

-

ปัจจุบัน

2016

-

2559

-

พ.ค.61

2558

-

ปัจจุบัน

2016

-

2015

-

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2558
2552

-

2559
2558

การถือหุ้นในบริษัท

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.  
Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset
Management Corporation

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

Present Executive Director, Member of Risk Management Committee and
Member of Good Corporate Governance Committee, Bangkok
Life Assurance PCL.
May 18 Member of the Nominating and Remuneration Committee, Bangkok
Life Assurance PCL.
Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
2015
2009

-

2016
2015

Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.  
Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset
Management Corporation

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -
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นายประพันธ์ อัศวอารี

Mr. Praphant Asava-aree

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

Independent Director
Chairman of the Risk Management Committee
Member of the Audit Committee

63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม
การบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559
2557

-

2557
2550

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2559
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 56 กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

หน่วยงานอื่นๆ
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2552

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
เม.ย. 56

กรรมการ บริษัท บีซี อันดามัน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน พรอพเพอร์ที่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แคนยอน แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท มูเร็กซ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ปลวกแดงอีสเทอร์นเอสเตท จ�ำกัด
กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

63 Years old

Education / Training

• Bachelor’s Degree Liberal Arts (Political Science), Faculty of Political Science,
Ramkamhaeng University
• Certificate of Directors Certification Program (DCP) Class of 101/2008, Thai
Institute of Directors Association
• Certificate of Audit Certification Program (ACP) Class of 21/2007, Thai Institute
of Directors Association

Work Experience
Listed Companies in SET
2016
2014

-

2014
2007

-

Present Member of the Audit Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Present Independent Director and Chairman of the Risk Management
Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
2016
Member of the Investment Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
Apr 14 Director, Eastern Water Resources Development and
Management Plc.

Other Organizations
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2009

-

Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Apr 14

Director, BC Andaman Ltd.
Director, BC Golf Resort Management Co., Ltd.
Director, Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
Director, Blue Canyon Property Corp., Ltd.
Director, Blue Canyon Development Co., Ltd.
Director, Canyon Capital Ltd.
Director, Legacy Resources (Thailand) Ltd.
Director, Murex Co., Ltd.
Director, Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
Director, Member of The Executive and Investment Committee
and Member of the Competitiveness Committee, Thai Listed
Companies Association

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -
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นางสาวิตรี รมยะรูป

Mrs. Savitri Ramyarupa

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน

Director
Executive Director
Member of the Investment Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

59 ปี

• ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไท
• หลักสูตร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารการท่องเทีย่ วส�ำหรับผูบ้ ริหารระสูง (กทส) รุน่ 2 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ทูตสุขภาพ ประจ�ำปีการศึกษา 2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• หลักสูตรวิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 60 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2551
2552
2552
2548
2543
2542

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือหุ้นทางตรง หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 233,240 หุ้น (30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0137 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

59 Years old

• MBA in Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor in Economics, Barnard College, Columbia University, USA
• The Top Executive Program, Capital Market Academy, Batch 17/2013
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 176/2013, Thai
Institute of Directors Association
• Certificate of Ultra-Wealth, Association of Economics, Chulalongkorn
University
• Certificate of Tourism Management Program for Executives (TME) Class of 2,
Tourism Authority of Thailand
• Certificate of Health ambassador for academic year 2018-2019, Chulabhorn
Royal College
• Certificate of Management Science Program for Executives, Class of 3, National
Institute of Development Administration

Work Experience
Listed Companies in SET
May 17 - Present Member of the Investment Committee, Bangkok Life Assurance PCL.
2003 - Present Executive Director, Bangkok Life Assurance PCL.
1999 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
2007
2009
2009
2005
2000
1999

-

Present
Present
Present
Present
Present
Present

Managing Director, Riverside Garden Marina Co., Ltd.
Director, City Realty Co., Ltd.
Director, Asia Industrial Park Co., Ltd.
Director, Chatrian Holding Co., Ltd.
Managing Director, Sukhumvit City Co., Ltd.
Director, Asia Sermkij Co., Ltd.

Shareholdings in The Company

- No direct shareholding -

Indirect shareholding 223,240 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0137 percent of all shares with voting rights

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นายมิโนรุ คิมูระ

Mr. Minoru Kimura

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Director
Member of the Nominating and Remuneration Committee

53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

53 Years old

Education / Training

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

• B.A. in Law, Kyoto University, Japan

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

พ.ค. 61 - ปัจจุบัน
มี.ค. 61 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

Other Organizations

หน่วยงานอื่นๆ
2562

-

ปัจจุบัน

2562
2562
2561

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2561

-

ปัจจุบัน

2561
2561
2561
2561
2559

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2561

2558

-

2559

2557

-

2558

2553

-

2557

Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd
(Myanmar)
Director, Reliance AIF Management Company Ltd (India)
Director, Reliance Capital AIF Trustee Company Private Ltd (India)
Executive Officer, Head of Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd. (Singapore)
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited (India)
Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited (India)
Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
General Manager, International Planning & Operation, Nippon
Life Insurance Company
General Manager, Treasury and Capital Markets, Nippon Life
Insurance Company
General Manager, Separate Account Investment, Nippon Life
Insurance Company
General Manager, Investment Division, Head of Investment
Planning, Nissay Asset Management Corporation

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -
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May 18 - Present Member of the Nominating and Remuneration Committee,
Bangkok Life Assurance PCL.
Mar 18 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.
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2019

-

2019
2019
2018

-

2018

-

2018
2018
2018
2018
2016

-

2015

-

2014

-

2010

-

Present Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd
(Myanmar)
Present Director, Reliance AIF Management Company Ltd (India)
Present Director, Reliance Capital AIF Trustee Company Private Ltd (India)
Present Executive Officer, Head of Asia Pacific, Nippon Life Insurance
Company
Present Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ)
Pte. Ltd. (Singapore)
Present Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
Present Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited (India)
Present Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited (India)
Present Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
General Manager, International Planning & Operation, Nippon
2018
Life Insurance Company
General Manager, Treasury and Capital Markets, Nippon Life
2016
Insurance Company
General Manager, Separate Account Investment, Nippon Life
2015
Insurance Company
General Manager, Investment Division, Head of Investment
2014
Planning, Nissay Asset Management Corporation

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

นางสาวชลลดา โสภณพนิช

Ms. Chollada Sophonpanich

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Director
Member of the Risk Management Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

39 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
Research, USA
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
- มี.ค. 61 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

15 พ.ค. 62 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน
มี.ค. 61 - ปัจจุบัน
2554

หน่วยงานอื่นๆ
2553
2552

-

2553
2552

2549
2545

-

2551
2547

ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จํากัด
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี           
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นในบริษัท

39 Years old

• Master of Business Administration, Stanford University, USA
• Bachelor of Economics, University of Cambridge, England
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
Research, USA
• Certification of Directors Certification Program (DCP) Class of 269/2019, Thai
Institute of Directors Association

15 May 19 - Present Member of the Risk Management Committee, Bangkok Life
Assurance PCL.
Dec 17 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.
Mar 18 - Present Executive Vice President, Corporate Strategy & Planning Division
and Acting Vice President, Equity Investment Department, Bangkok
Life Assurance PCL.
2011 - Mar 18 Vice President, Equity Investment Department, Bangkok Life
Assurance PCL.

Other Organizations
2010
2009
2006
2002

-

2010
2009
2008
2004

Strategy Consultant, Green Spot Co. Ltd.
Advisor in Project and Planning, Office of the Deputy Prime Minister
Consultant, The Boston Consulting Group
Economist, International and Macroeconomic Policy Bureau,
Ministry of Finance

Shareholdings in The Company

- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม -

- No indirect shareholding -

110,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

110,000 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0064 percent of all shares with voting rights

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

43

นายโคจิ อิชิบะ

Mr. Koji Ichiba

กรรมการ

Director

51 ปี

51 Years old

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

• B.A. in Law, Doshisha University, Japan

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

เม.ย. 61 - ปัจจุบัน

Apr 18 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

Other Organizations

หน่วยงานอื่นๆ
2562

-

ปัจจุบัน

2562

-

ปัจจุบัน

2561

-

ปัจจุบัน

2558

-

2561

2558
2554
2549

-

ปัจจุบัน
2558
2554

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

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -
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2019

-

2019

-

2018

-

2015

-

2015
2011
2006

-

Present Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance
Company Ltd (Myanmar)
Present Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific
(Regional HQ) Pte. Ltd (Singapore)
Present General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life
Insurance Company
2018
General Manager, International Planning & Operation, Nippon
Life Insurance Company
Present Commissioner, PT Sequis (Indonesia)
2015
Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)
2011
Deputy General Manager, International Planning & Operations
Department

Shareholdings in The Company
- No direct and indirect shareholding -

นางประไพวรรณ ลิมทรง

Mrs. Prapaivan Limsong

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

2548

2005

52 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
2561
2550
2547
2534

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

52 Years old

• MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration
• Bachelor of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 80/2006 Thai
Institute of Directors Association
• Certificate of Advanced Audit Committee Program (AACP), Class of 32/2019 Thai
Institute of Directors Association

-

Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

2018
2007
2004
1991

-

Present
Present
Present
Present

Advanced Audit Committee, Green Spot Co., Ltd.
Director, Green Spot Co., Ltd.
Director, NL Asset Co., Ltd.
Director, NL Residence Co., Ltd.

Shareholdings in The Company

31,376,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 1.8375 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นทางตรง จากวันที่ 27 สิงหาคม 2561

31,376,000 shares (as of 30 August 2019),
Equivalent to 1.8375 percent of all shares with voting rights
No change in number of shares from the date of 27 August 2018

หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.3514 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000,000 หุ้น จากวันที่ 27 สิงหาคม 2561

Indirect shareholding 6,000,000 shares (as of 30 August 2019),
Equivalent to 0.3514 percent of all shares with voting rights
An increase of 2,000,000 shares from the date of 27 August 2018

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

Mr. Panus Thiravanitkul

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Independent Director
Member of the Nominating and Remuneration Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland
• หลักสูตร Marine Consequential Loss Insurance, Germany
• หลักสูตร Insurance School of Japan
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• MBA, Chulalongkorn University
• Bachelor of Science (Economics), Thammasat University
• Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training  
Centre, Switzerland
• Marine Consequential loss Insurance, Germany
• Insurance School of Japan
• Director Certification Program (DCP) Class 129/2010, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

15 ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน
26 เม.ย. 59 - ปัจจุบัน

15 Dec 17 - Present Independent Director, Bangkok Life Assurance Public
Company Limited
26 Apr 16 - Present Director and Member of the Nominating and Remuneration
Committee, Bangkok Life Assurance Public Company Limited
1 Jan 19 - Present Adviser, Bangkok Insurance Public Co., Ltd
1 Jan 16 - 31 Dec 18 Director and Chief Executive Officer, Bangkok Insurance Public
Co., Ltd
22 Apr 11 - Present Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd
25 Feb 11 - Present Director of the Corporate Governance Committee,
Bangkok Insurance Public Co., Ltd
2011 - 2015
Director and President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd
2010 - 2015
President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd
2007 - 2009
Executive Vice President, Bangkok Insurance Public Co., Ltd
2001 - 2007
Senior Vice President, Operations Department, Bangkok Insurance
Public Co., Ltd
2000 - 2001
General Manager, Marine Insurance Department,
Bangkok Insurance Public Co., Ltd
1993 - 2000
Assistant General Manager, Marine Insurance Department,
Bangkok Insurance Public Co., Ltd

67 ปี

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 61 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
22 เม.ย. 54 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
25 ก.พ. 54 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2558
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน ภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
2544 - 2550
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - 2544
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษทั กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน)
2536 - 2543
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ
18 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน
9 ก.พ. 58 - ปัจจุบัน
2542 - 2543
2537

- 2539

Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รองประธานคณะอนุกรรมการประกัน ภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รองประธานคณะอนุกรรมการประกัน ภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การถือหุ้นในบริษัท
890,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0521 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จ�ำนวนหุ้นลดลง 41,000 หุ้น จากวันที่ 27 สิงหาคม 2561
หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 3,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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67 Years old

Other Organizations
18 Dec 18 - Present Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
9 Feb 15 - Present Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
1999 - 2000
Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub – Committee,
the Thai General Insurance Association
1994 - 1996
Vice Chairman, Marine and Transport Insurance Sub – Committee,
the Thai General Insurance Association

Shareholdings in The Company

890,000 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0521 percent of all shares with voting rights
A decrease of 41,000 shares from the date of 27 August 2018
Indirect shareholding 3,000 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0002 percent of all shares with voting rights

นายเวทิศ อัศวมังคละ

Mr. Vetit Assawamangcla

กรรมการ

Director

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
• Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University
• The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Master degree in Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University, USA
• Barrister-at-Law
• Bachelor of Laws, Thammasat University
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2016)
• Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University
• The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
• Director Certification Program (DCP) Class 90/2007 Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Work Experience
Listed Companies in SET

51 ปี

เม.ย. 61 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2541

- 2552

2534

- 2537

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จัดการอาวุโส บริหารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล
รองผู้จัดการอาวุโส วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
นิติกร ส�ำนักงานกฎหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด

หน่วยงานอื่นๆ

51 Years old

Apr 18 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.
2011 - Present Bangkok Bank PCL.
Executive Vice President, Manager, Human Resources department
Senior Vice President, Human Resources department
Senior Vice President, Employee Relationships,
Human Resources department
Senior Vice President, Operation, Human Resources department
Senior Vice President, International Law, Office of the President
1998 - 2009
Vice President, International Law, Office of the President
Assistant Vice President, Specialist International Law,
Office of the President
Legal Officer, Siam Cement Group PCL.
1991 - 1994

- ไม่มี -

Other Organizations

การถือหุ้นในบริษัท

- None -

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ML. Jiraseth Sukhasvasti

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Director
Executive Director
Member of the Risk Management Committee
Member of Investment Committee
President and Chief Executive Office

63 ปี

63 Years old

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma State University, USA
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

• Master degree of Business Administration, Southeastern Oklahoma State
University, USA
• Bachelor’s Degree of Economics, Faculty of Economics, Ramkamhaeng University
• Certification of Directors Certification Program (DCP) Class of 270/2019,
Thai Institute of Directors Association
• Certification of Executive Program, Capital Market Academy, Class 28

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน

หน่วยงานอื่นๆ

กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
ส.ค. 60 - ก.ค. 61 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ส.ค. 59 - ก.ค. 61 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 - 2560
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
2555 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
ส.ค. 55 - ก.ค. 59 อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2554 - 2555
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตัวแทน บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
2550 - 2554
VP, Bangkok Agency / Agency Administration
บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

Work Experience
Listed Companies in SET
Aug 18 - Present Executive Director, Member of the Investment Committee, Member
of the Risk Management Committee and President and Chief
Executive Office Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
Jun 19
Aug 18
Aug 17
Aug 16
2016

-

Present
Present
Jul 18
Jul 18
2017

2012 - 2016
Aug 12 - Jul 16
2011 - 2012
2007

- 2011

Director, National Digital ID Co., Ltd
Vice President Administration, The Thai Life Assurance Association
Advisor to CEO, Muang Thai Life Assurance PCL.
Vice President Technical, The Thai Life Assurance Association
Chief External Affairs Officer, American International Assurance
Co., Ltd.
Chief Operating Officer, American International Assurance Co., Ltd.
Vice president Marketing, The Thai Life Assurance Association
VP and Senior Director of Agency, American International
Assurance Co., Ltd.
VP, Bangkok Agency / Agency Administration,
American International Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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ADVISORS TO
BOARD OF
DIRECTORS

นายเดชา ตุลานันท์
Mr. Deja Tulananda
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นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ
Mr. Pansak Pruksakit

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

EXECUTIVE
OFFICERS

คณะผู้บริหาร

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
M.L. Jiraseth Sukhasvasti

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul

นางสาวชลลดา โสภณพนิช
Ms. Chollada Sophonpanich

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
Mr. Anucha Pingkarawat

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo

นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์
Mrs. Oranuch Samranrit

นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
Mr. Apipong Pongsawapark

นางสาวศิรินาถ วงศ์เจริญสถิตย์
Ms. Sirinart Wongjaroensathit

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ML. Jiraseth Sukhasvasti

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Director
Executive Director
Member of the Risk Management Committee
Member of Investment Committee
President and Chief Executive Office

63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma State University, USA
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�ำงาน
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

มิ.ย. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
ส.ค. 60 - ก.ค. 61 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
ส.ค. 59 - ก.ค. 61 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 - 2560
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
2555 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
ส.ค. 55 - ก.ค. 59 อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2554 - 2555
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตัวแทน บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
2550 - 2554
VP, Bangkok Agency / Agency Administration
บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

63 Years old

Education / Training

• Master degree of Business Administration, Southeastern Oklahoma State
University, USA
• Bachelor’s Degree of Economics, Faculty of Economics, Ramkamhaeng University
• Certification of Directors Certification Program (DCP) Class of 270/2019,
Thai Institute of Directors Association
• Certification of Executive Program, Capital Market Academy, Class 28

Work Experience

Aug 18 - Present Executive Director, Member of the Investment Committee, Member
of the Risk Management Committee and President and Chief
Executive Office Bangkok Life Assurance PCL.

Other Organizations
Jun 19
Aug 18
Aug 17
Aug 16
2016

-

Present
Present
Jul 18
Jul 18
2017

2012 - 2016
Aug 12 - Jul 16
2011 - 2012
2007

- 2011

Director, National Digital ID Co., Ltd
Vice President Administration, The Thai Life Assurance Association
Advisor to CEO, Muang Thai Life Assurance PCL.
Vice President Technical, The Thai Life Assurance Association
Chief External Affairs Officer, American International Assurance
Co., Ltd.
Chief Operating Officer, American International Assurance Co., Ltd.
Vice president Marketing, The Thai Life Assurance Association
VP and Senior Director of Agency, American International
Assurance Co., Ltd.
VP, Bangkok Agency / Agency Administration,
American International Assurance Co., Ltd.

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -
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นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

Mr. Sanor Thampipattanakul

รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer (CFO)
Company Secretary
Member of the Investment Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Good Corporate Governance Committee

56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 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) รุ่นที่ 198/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่19/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม
การบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน
มิ.ย. 61 - ปัจจุบัน
2556
2550
2546

รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายการเงิน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 61 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
- 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
- 2549
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

100,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หุ้นทางอ้อมจ�ำนวน 14,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

56 Years old

Education / Training

• Master of Economics, Western Michigan University, USA
• Bachelor of Business Administration, Kasetsart University
• 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
• Certificate of Directors Certification Program (DCP), Class of 198/2014, Thai
Institute of Directors Association
• Certificate of Audit Committee Program (ACP), Class of 19/2006, Thai Institute
of Directors Association
• Certificate of Directors Accreditation Program (DAP), Class of 64/2006, Thai
Institute of Directors Association
• Certificate of Effective Minutes Taking Program (EMT), Class of 4/2005, Thai
Institute of Directors Association
• Certificate Company Secretary Program (CSP), Class of 2/2002, Thai Institute
of Directors Association

Work Experience
Jun 18 - Present Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer,
Bangkok Life Assurance PCL.
2013 - May 18 Senior Executive Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance PCL.
2007 - 2012
Executive Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance PCL.
2003 - 2006
Senior Vice President, Investment Division,
Bangkok Life Assurance PCL.

Shareholdings in The Company

100,000 shares (as of 30 August 2019),
Equivalent to 0.0059 percent of all shares with voting rights
Indirect shareholding 14,000 shares (as of 30 August 2019),
Equivalent to 0.0008 percent of all shares with voting rights

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวชลลดา โสภณพนิช

Ms. Chollada Sophonpanich

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Executive Vice President, Corporate Strategy & Planning Division
Director
Member of the Risk Management Committee

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

39 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
Research, USA
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
- มี.ค. 61 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

15 พ.ค. 62 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน
มี.ค. 61 - ปัจจุบัน
2554

หน่วยงานอื่นๆ
2553
2552
2549
2545

-

2553
2552
2551
2547

ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จํากัด
ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี           
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม 110,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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39 Years old

• Master of Business Administration, Stanford University, USA
• Bachelor of Economics, University of Cambridge, England
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and
Research, USA
• Certification of Directors Certification Program (DCP) Class of 269/2019, Thai
Institute of Directors Association

Work Experience
15 May 19 - Present Member of the Risk Management Committee, Bangkok Life
Assurance PCL.
Dec 17 - Present Director, Bangkok Life Assurance PCL.
Mar 18 - Present Executive Vice President, Corporate Strategy & Planning Division
and Acting Vice President, Equity Investment Department, Bangkok
Life Assurance PCL.
2011 - Mar 18 Vice President, Equity Investment Department, Bangkok Life
Assurance PCL.

Other Organizations
2010
2009
2006
2002

-

2010
2009
2008
2004

Strategy Consultant, Green Spot Co. Ltd.
Advisor in Project and Planning, Office of the Deputy Prime Minister
Consultant, The Boston Consulting Group
Economist, International and Macroeconomic Policy Bureau,
Ministry of Finance

Shareholdings in The Company

- No indirect shareholding -

110,000 shares (as of 30 August 2019)
Equivalent to 0.0064 percent of all shares with voting rights

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์

Mr. Anucha Pingkarawat

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Executive Vice President, Agency Division
Member of the Good Corporate Governance Committee

56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจส�ำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Michigan State University, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน
พ.ย. 61 - ปัจจุบัน
2552
2558

- ปัจจุบัน
- 2559

2557

- 2558

2555
2549
2547

- 2557
- 2555
- 2549

การถือหุ้นในบริษัท

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าของแฟรนไชส์ บริษทั ซับเวย์ อันลิง้ ค์ จ�ำกัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โบรคเกอร์ จ�ำกัด
Director of Accidental & Health บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด
Director of Agency BKK Zone C, บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด
Head of Financial Planner, บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

56 Years old

Education / Training

• Executive Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Bachelor of Science, Michigan State University

Work Experience

Nov 18 - Present Executive Vice President, Agency Division Bangkok Life
Assurance PCL.
2009 - Present Franchisee/Owner, Subway Unlink Co., Ltd. Bangkok Thailand
Chief Agency & Brokerage Officer, Allianz C.P General
2015 - 2016
Insurance Co., Ltd.
Chief Business Development Officer, Wynn International Broker
2014 - 2015
Co., Ltd.
Director of Accidental & Health, American International
2012 - 2014
Assurance Co., Ltd.
Director of Agency BKK Zone C, American International
2006 - 2012
Assurance Co., Ltd.
Head of Financial Planner, American International Assurance
2004 - 2006
Co., Ltd.

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

Ms. Jaruwan Limkhunthammo

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Executive Vice President, Accounting and Finance Division
Member of the Risk Management Committee

40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPTTM
• ประกาศนียบัตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ท�ำงาน
1 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน
2555
2555
2545

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้บริหารฝ่าย
ธุรการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
- 31 ธ.ค. 61 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
- 2555
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

40 Years old

Education / Training

• Master of Business Administration, Thammasat University
• Bachelor of Accounting (First Class Honors), Thammasat University
• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University
• Certified Public Accountant
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• Associate Financial Planning (Thailand), AFPTTM
• OIC Advance Insurance Program, Class of 4/2014, OIC Advanced Insurance
Institute

Work Experience
1 Jan 19 - Present Executive Vice President, Accounting and Finance
Division and Acting Administrative Department
Bangkok Life Assurance PCL.
2012 - 31 Dec 18 Senior Vice President, Accounting and Finance Division, Bangkok
Life Assurance PCL.
2012 - Present Director, BLA Insurance Broker Co., Ltd.
2002 - 2012
Audit Manager, EY Office Limited

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

56

ANNUAL REPORT 2019 — รายงานประจ�ำปี 2562

นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์

Mrs. Oranuch Sumranrit

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Senior Vice President, Life Operation Division
Member of the Risk Management Committee

54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA
• Associate, Customer Service, LOMA
• Associate Financial Planner Thailand, AFPTTM
• ศึกษาดูงานด้าน Operation ที่ Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบการณ์ท�ำงาน
2559

-

ปัจจุบัน

2556
2555

-

2558
2556

2549

-

2554

การถือหุ้นในบริษัท

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายประกันชีวติ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการ สายประกันชีวติ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ส่วนงานกรมธรรม์ Bancassurance
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

54 Years old

Education / Training

• Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Business Administration, Public Relation, Ramkhamhaeng University
• Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association,
USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA
• Associate, Customer Service, LOMA
• Associate Financial Planning (Thailand), AFPTTM
• Observational Study in Operation and Life Plaza field at Nippon Life Insurance
Company, Japan

Work Experience
2016

-

2013

-

2012

-

2006

-

Present Senior Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life
Assurance PCL.
2015
Vice President, Life Operation Division, Bangkok Life
Assurance PCL.
2013
Vice President, Policy Owner Service Department, Bangkok
Life Assurance PCL.
2011
Assistant Vice President, Bancassurance Policy Section,
Bangkok Life Assurance PCL.

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์

Mr. Apipong Pongsawapark

39 ปี

39 Years old

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอื่น
และรักษาการบริหารสายการขายช่องทางสถาบันการเงิน

Senior Vice President, Partnership & Alternative Distribution Division
and Acting Head of Bancassurance Division

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of London, UK
• ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต University of Warwick, UK
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• คุณวุฒิ Diploma in Economics, University of Warwick, UK

• Master of Science in Urban Economic Development, University Of London, UK  
• Master of Science in Information Technology for Manufacture, University Of
WarwicK, UK
• Bachelor of Science in Information Technology, Assumption University
• Certificate : Diploma in Economics, University Of Warwick, UK

ประสบการณ์ท�ำงาน

Work Experience

2562

-

ปัจจุบัน

2559

-

2561

2558

-

2559

2557

-

2558

2555
2553

-

2557
2555

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอืน่ และรักษาการบริหารสายการ
ขายช่องทางสถาบันการเงิน บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
Head of Distribution Support and Strategy & Expert Team,
Unit Linked Business, AIA
Head of Strategic Planning & Campaign and Fund Strategy,
Unit Linked Business, AIA
Project Manager (Unit Linked Business Establishment),
Project Management Office, AIA
Unit Linked Activity Executive, Financial Advisor, AIA
Investment Linked Specialist, Marketing Department, AIA

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -
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2019

-

2016

-

2015

-

2014

-

2012
2010

-

Present Senior Vice President, Partnership & Alternative Distribution
Division and Acting Head of Bancassurance Division, Bangkok
Life Assurance PCL.
Head of Distribution Support and Strategy & Expert Team,
2018
Unit Linked Business, AIA
Head of Strategic Planning & Campaign and Fund Strategy,
2016
Unit Linked Business, AIA
Project Manager (Unit Linked Business Establishment),
2015
Project Management Office, AIA
Unit Linked Activity Executive, Financial Advisor, AIA
2014
Investment Linked Specialist, Marketing Department, AIA
2012

Shareholdings in The Company

- No direct and indirect shareholding -

นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

Ms. Sirinart Wongjaroensathit

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Senior Vice President, Information Technology Division

50 ปี

50 Years old

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

Education / Training

• ปริญญาตรี สาขาสถิติประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศึกษาดูงานด้าน Operation และ Life Plaza ที่ Nippon Life Insurance Company, Japan

• Bachelor of Science, Actuarial Science, Thammasat University
• Observational Study in Operation and Life Plaza field at Nippon Life Insurance
Company, Japan

ประสบการณ์ท�ำงาน

Work Experience

2562

-

ปัจจุบัน

2561

-

2562

2557

-

2561

2556

การถือหุ้นในบริษัท

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ 2
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์และพัฒนาระบบ 2
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายฐานข้อมูลและทดสอบซอฟท์แวร์
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)

- ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม -

2019

-

2018

-

2014

-

2013

Present Senior Vice President, Information Technology Division and
Acting Head of Software Architecture & Development 1 and 2,
Bangkok Life Assurance PCL.
Senior Vice President, Software Architecture & Development
2019
Department 2, Bangkok Life Assurance PCL.
Vice President, Software Architecture & Development Department 2,
2018
Bangkok Life Assurance PCL.
Vice President, Information and Software Testing Department,
Bangkok Life Assurance PCL.

Shareholdings in The Company
- No direct and indirect shareholding -
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The Rewards of Success
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
เพราะความส�ำเร็จ...
คือบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่น
อันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า
สู่จุดหมายร่วมกันอย่างเต็มภาคภูมิ
Because success is proof of our commitment
and motivation to move forward to attain our
shared goals.

1

รางวัลบริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2561

THE 3rd BEST LIFE INSURANCE COMPANY AWARD FOR OUTSTANDING MANAGEMENT OF THE YEAR 2018

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั คัดเลือกจาก ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้รบั รางวัล
บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2561 ในครัง้ นีบ้ ริษทั
ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
ประกันภัยดีเด่น และคณะกรรมการด�ำเนินงานการมอบรางวัลประกันภัย
ดีเด่น ที่ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์อันเหมาะสม โดยบริษัทมีความมั่งคง
มีสินทรัพย์อยู่ที่ 326,655 ล้านบาท และมีการพัฒนาที่โดดเด่น ทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่
เสมอ การพัฒนาช่องทางการขาย เช่น ช่องทางออนไลน์ ช่องทางธนาคาร
ช่องทางตัวแทน เพื่อตอบรับโลกดิจิตอล การพัฒนาการบริการทั้งระบบ
ภายในองค์ ก รและระบบที่ ร องรั บ บริ ก ารผู ้ เ อาประกั น ให้ มี ค วามสะดวก
สบาย พร้อมทั้งได้รับการบริการที่รวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทนให้มีความเชี่ยวชาญตอบโจทย์การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน
รวมถึงเมื่อบริษัทได้รับความไว้วางใจจากประชาชน บริษัทยังตอบแทน
สังคมและประชาชนด้วยกิจกรรมคืนสูส่ งั คมตลอดทัง้ ปี เพราะเราเชือ่ ว่าบริษทั
จะยัง่ ยืนได้ ผูเ้ อาประกันและสังคมของเราต้องมีความสุขไปพร้อมๆ กัน รางวัล
นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาการเงินของ
กรุงเทพประกันชีวิตทุกคน โดยจะรักษามาตรฐานการเป็นบริษัทประกันชีวิต
ทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น พร้อมทัง้ พัฒนาได้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป เพือ่ ความสุขทีม่ าก
กว่าของคนไทยทัง้ ประเทศ
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Bangkok Life Assurance Public Company Limited was awarded
by the Office of Insurance Commission (OIC) for the 3rd Best Life
Insurance Company for outstanding management of the year 2018
The Company was greatly honoured by the Office of Insurance
Commission (OIC), the policy and selection committee and
the operating committee awarding outstanding insurance to be
considered for the award in accordance with appropriate criteria.
The Company possesses financial stability with 326,655 million baht
in asset; have outstanding development with new diverse products
that respond to the consumers’ demands, new and improved
distribution channels such as Bancassurance channel, agent channel
and online channels. In response to the digital world, the services
and systems across the whole organization have been improved
to give a fast and convenient services to the customers. The
agents have been trained to be competent and to have expertise in
responding to all-round financial planning queries.
Trusted by the people, the Company wanted to give something
back to the society and the people by organizing social activities
throughout the year. Because we believe that the Company can
stand when our customers and the society are happy. This award is
the pride of all Bangkok Life Insurance executives, employees and
financial advisors, the Company is going to maintain and improve
the outstanding management standard for greater happiness of Thai
people across the country.
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2

รางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี”

“COMPANY WITH THE BEST HEALTH INSURANCE COVERAGE OF THE YEAR” AWARD

ความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณ ภาพ
บริการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพและการเงินของคน
ไทยท�ำให้กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัล “บริษัทที่ ให้
ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” ประจ�ำปี
2562  (Company with the Best Health Insurance
Coverage of the Year) ในงานประกาศรางวัล Emerging
Asia Insurance Awards 2019 ซึง่ จัดขึน้ ครัง้ ที่ 2 โดย
หอการค้าแห่งประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพือ่
ยกย่องเชิดชูเกียรติ บริษทั ประกันในภูมภิ าคเอเชีย มีการ
มอบรางวัลใน 12 สาขา โดยรางวัล Company with
the Best Health Insurance Coverage of the Year
ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับมีเกณฑ์การพิจารณาจากทั้ง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ความครอบคลุม
ของผลิตภัณฑ์ การบริการและบริการเสริมต่างๆ ทีบ่ ริษทั
มอบให้แก่ผเู้ อาประกัน รวมทัง้ คุณภาพของประกันสุขภาพ
ในด้านต่างๆ อาทิ ระยะเวลาเฉลีย่ ในการจัดการ การเคลม
ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพจ�ำนวนเงินเฉลีย่ ทีจ่ า่ ยให้ ในการเคลม
ประกันต่ออัตราการจัดการการเคลมประกันเสร็จสิ้นต่อปี
เป็นต้น ท�ำให้เราเชื่อมั่นว่า แผนคุม้ ครองสุขภาพทีบ่ ริษทั
มุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และ
ช่วยเพิม่ โอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาว
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The success in the development of product and service quality
for health and finance stability of the Thai people has contributed
to the “Company with the Best Health Insurance Coverage of the
Year” 2019 award presented to Bangkok Life Assurance during the
award giving ceremony of Emerging Asia Insurance Awards 2019. The
ceremony is organized by Indian Chamber of Commerce together
with its partners with an aim to honor insurance companies in the
Asian region. The awards were given in 12 categories. The criteria
of the Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year
award that Bangkok Life Assurance received take into account the
health insurance product description, product coverage, services
and supplement services offered to insured clients. The selection
criteria also consider the quality of health insurance products in
various aspects such as an average health claim processing period
and an average payout amount for an insurance claim per the rate
of claims fully processed per year. We have strong confidence that
the health insurance policies that the Company has developed
with perseverance will be accessible to all walks of life and help
increase opportunities to receive treatments and hence contributing
to a better quality of life and longevity of the people.

3

รางวัลเกียรติยศสูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019
THE HIGHEST HONOR AWARD “THAILAND’S TOP CORPORATE BRAND HALL OF FAME 2019”

กรุงเทพประกันชีวติ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด Thailand’s
Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 หรือองค์กร
ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดประกัน ภัยและประกันชีวติ
ประจ�ำปี 2562 ภายในงาน ASEAN and Thailand’s
Top Corporate Brands 2019 จากที่บริษัทได้รับรางวัล
Thailand’s Top Corporate Brand Value อย่างต่อเนื่อง
ตลอด 4 ปีทผี่ า่ นมา ในปี 2562 นับเป็นเกียรติสงู สุดในการรับ
รางวัล Hall of Fame ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะท�ำให้
กรุงเทพประกันชีวิตมุง่ มัน่ ในการให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยีย่ ม และมุง่ มัน่ รักษา
มาตรฐานที่ดีไว้ต่อไป

At the ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 award
giving ceremony, Bangkok Life Assurance was awarded Thailand’s
Top Corporate Brand Hall of Fame 2019, the highest honor award,
as the organization with the highest brand value in the category of
non-life and life insurance of the year 2019. For 4 years in a row, the
Company has been awarded with a Thailand’s Top Corporate Brand
Value award. And in 2019, it was a great honor for the Company to
be presented with the Hall of Fame award. This serves as a drive for
Bangkok Life Assurance to continue with determination to provide
quality services that meet customer demands with excellence and
to maintain a lasting outstanding standard.
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
The top 10 major shareholders of Bangkok Life Assurance PCL as of 30 August, 2019 are as follows:
ล�ำดับที่
Order

รายชื่อ
Name

1

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

24.21

2

บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
Wattanasophonpanich Co., Ltd.

13.03

3

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

7.61

4

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance PCL.

4.59

5

นายชาตรี โสภณพนิช
Mr. Chatri Sophonpanich

3.75

6

บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
Jatubhut Holding Co., Ltd.

3.69

7

บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.

3.35

8

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Bualuang Long-Term Equity Fund

3.18

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.

3.10

นายเชิดชู โสภณพนิช
Mr. Choedchu Sophonpanich

2.65

10

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
Proportion of shares held (%)

โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

1. คณะกรรมการบริษัท

1. Board of Directors

ณ สิ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน ซึ่งใน
จ�ำนวนนีเ้ ป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
มีจ�ำนวน 13 ท่าน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายก�ำหนด ตามรายชื่อ
ดังนี้

At the end of the year 2019, the Company’s Board of Directors
consisted of 15 directors, including 2 executive officers and 13
non-administrative officers, 6 of whom are independent directors
and 13 of whom reside in the Kingdom of Thailand, more than
75 percent, as required by law. Their names are as follows:
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ล�ำดับที่
รายชื่อกรรมการบริษัท
Order Name of Company Director
1 ดร. ศิริ การเจริญดี

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ต�ำแหน่ง
Position
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
Dr. Siri Ganjarerndee
Chairman of the
Board of Directors
and Independent
Director
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
Mr. Sunthorn Arunanondchai Independent Director
นางคมคาย ธูสรานนท์
กรรมการอิสระ
Mrs. Komkai Thusaranon
Independent Director
นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการอิสระ
Mr. Phraphant Asava-aree
Independent Director
นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
Mr. Chone Sophonpanich
Director
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการอิสระ
Mr. Panus Thiravanitkul
Independent Director
รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการอิสระ
Assoc.Prof. Damrong
Independent Director
Thawesaengskulthai
นางสาวิตรี รมยะรูป
กรรมการ
Mrs. Savitri Ramyarupa
Director
นางประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมการ
Mrs. Prapaiwan Limsong
Director
นายมิโนรุ คิมูระ
กรรมการ
Mr. Minioru Kimura
Director
นายโคจิ อิชิบะ
กรรมการ
Mr. Kojii Ichiba
Director
นายยูอิชิ ฮอนด้า
กรรมการ
Mr. Yuichi Honda
Director
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
กรรมการ
Ms. Chollada Sophonpanich
Director
นายเวทิศ อัศวมังคละ
กรรมการ
Mr. Vetit Assawamangcla
Director
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
M.L. Jiraseth Sukhasvasti
President

การถือครองหุ้น (หุ้น)
Share Ownership (share)
คู่สมรส/บุตรที่ยัง
เพิ่ม/ลด
ของตนเอง ไม่บรรลุนิติภาวะ (30 ส.ค. 61– 27 ส.ค. 62)
ช่วงวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง Personally Spouse/Minor
Add/Delete
Term of Office
Owned
Children (30 Aug. 2018 – 27 Aug. 2019)
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
26 Apr. 2019 - Apr. 2022

28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563 579,200
28 Apr. 2017 - Apr. 2020
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
26 Apr. 2019 - Apr. 2022
28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563
28 Apr. 2017 - Apr. 2020
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 122,000
26 Apr. 2019 - Apr. 2022
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 890,000
26 Apr. 2019 - Apr. 2022
28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563 28
Apr. 2017 - Apr. 2020
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 Apr. 2018 - Apr. 2021
28 เม.ย. 2560 - เม.ย. 2563 31,376,000
28 Apr. 2017 - Apr. 2020
26 เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565
26 Apr. 2019 - Apr. 2022
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 Apr. 2018 - Apr. 2021
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564
27 Apr. 2018 - Apr. 2021
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 27 110,000
Apr. 2018 - Apr. 2021
27 เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 27
Apr. 2018 - Apr. 2021
6 ส.ค. 2561 - เม.ย. 2564
6 Aug. 2018 - Apr. 2021

-

-

-

-

-

-

-

40,000

3,000

-41,000

-

-

233,240

-

6,000,000

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โดยมี นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer, serves as Secretary to the Board of Directors.

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

Directors with Signing Authority

กรรมการซึ่ ง มี อ� ำ นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท จ� ำ นวน 5 ท่ า น
ประกอบด้วย ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นายโชน โสภณพนิช นางสาวิตรี
รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้า และนางสาวชลลดา โสภณพนิช สองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน

There are 5 Directors with the authority to sign legally binding
agreements on behalf of the Company and their names are
M.L. Jiraseth Sukhasvasti, Mr. Chone Sophonpanich, Mrs. Savitri
Ramyarupa, Mr. Yuichi Honda and Ms. Chollada Sophonpanich.
In this connection, any two of the aforementioned Directors may
act as cosignatories.
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส�ำคัญ

1. Oversee the Company’s business to ensure compliance
with the law, the Company’s objectives and regulations, and
any lawful resolutions adopted by the General Meeting of
Shareholders. Directors must act in good faith and in honesty,
and always in the Company’s best interests.

2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ
บริษทั ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ หมาะสม ซึง่ รวมถึงการพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยก�ำกับและกลั่นกรองงาน
ด้านต่างๆ และการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

2. Set the Company’s goals, guidelines, policies, business plans,
and budget. Oversee the Company’s management to ensure
adherence to the established policies.
3. Determine appropriate management structure, establish
administrative committees to help supervise and monitor various
aspects of operations, and appoint executives in senior levels.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

Board of Directors’ Meetings

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดตารางประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ซึง่ เลขานุการคณะกรรมการ
จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่กรรมการ
แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพือ่ ให้กรรมการมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการ
เพือ่ ด�ำเนินการ นอกจากการประชุมคณะกรรมการทัง้ ชุด เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการ
อิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในการหารืออย่างเป็นอิสระ
และน� ำ เสนอข้ อ สรุ ป ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและฝ่ า ยจั ด การเพื่ อ
ประโยชน์ ในการบริหารกิจการของบริษัท

The Company’s Board of Directors meetings are scheduled in
advance for the entire year so that Directors may be able to set
aside time to attend all meetings, and extraordinary meetings be
called as deemed appropriate. For each of these, the Secretary
to the Board of Directors will send invitations together with
meeting agendas to each Director at least seven days prior to
the meeting, so that the Directors may have enough time to
peruse the materials and be prepared for the meetings.
Accordingly, each Director may propose matters to be added to
the meeting agendas by informing the Secretary to the Board of
Directors. Apart from regular Board of Directors meetings, the
company arranges the Independent Director meeting once a
year, in order to ensure the independent of meeting and then
recommend essential, beneficial matters to the Board of Directors
and management.

การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
ใน 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 7 ครั้ง เพื่อก�ำหนด
กลยุทธ์ ทิศทาง ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และอนุมัติงบการเงิน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ มีการบริหารงานทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ ดี รวมถึ ง มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมอยู ่ ภ ายใต้ ก รอบ
กฎหมายและนโยบายที่ได้รบั จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และมีความรับผิด
ชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนั้นยังจัดให้มีการ
ประชุมของกรรมการอิสระอีก 1 ครั้ง
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Duties Performed by the Company’s Board of Directors over
the Past Year
In the past year, the Board of Directors met a total of 7 times to
set strategy and directions according to the policy, business plan
and budget, and to approve financial statements to ensure that
the Company’s management was efficient, achieved goals, and
was transparent in alignment with good corporate governance
principles and appropriate risk management under the law and
the policies set at the General Meeting of Shareholders, with
honesty and careful consideration of the Company’s best
interest while maintaining responsibility towards all groups of
shareholders and stakeholders. In addition, the Independent
director meeting is held once a year.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

Evaluation of the Performance of the Board of Directors

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
ให้มกี ารจัดท�ำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมิน
รายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินตนเองและการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และแต่ละ
ชุดในภาพรวมโดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุดเป็นผู้ประเมิน โดยได้น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน�ำข้อ
เสนอแนะมาปรับปรุงการด�ำเนินงานในปีต่อไป

In adherence to good corporate governance, once a year, the
Company Board of Directors performs an assessment on the
committee itself and on all subcommittees in the form of
self-assessments of each individual Director and also of the
assessment of the performance of the Board of Directors and
that of each committee as a whole. The Chairman of the Board
of Directors and the Chairman of each committee act as
assessors and the results of the assessments were then analyzed
in order for the suggestions to be implemented for further
improvement in the coming year.

การพัฒนากรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านและเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ ในฐานะกรรมการ และ/
หรือ กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาต่างๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี

Director’s Training
The Company supports each of its Directors to participate in
development training courses to enhance their knowledge in
various fields relating to his/her duties in the positions of Director
and/or Committee Member. In addition, the company invited the
experts, who have knowledge and experience in various fields,
to give a lecture and exchange opinions with the committee
annually.

ปัจจุบนั มีกรรมการบริษทั ทีผ่ า่ นการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
จ�ำนวน 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละท่านสรุปดังนี้
At present, out of the total 15, there are 12 Directors who have taken training in courses on to the roles and duties of Directors,
organized by the Thai Institute of Directors (IOD), with enrollment details as follows:
ล�ำดับที่
รายชื่อ
Order
Name
1 ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
2 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
Mr. Sunthorn Arunanondchai
3 นายประพันธ์ อัศวอารี
Mr. Phraphant Asava-aree
4 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul
5 นางคมคาย ธูสรานนท์
Mrs. Komkai Thusaranon
6 รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc.Prof. Damrong
Thawesaengkhulthai
7 นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa
8 นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaiwan Limsong
9 นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich
10 นายเวทิศ อัศวมังคละ
Mr. Vetit Assawamangcla
11 นางสาวชลลดา โสภณพนิช
Miss Chollada Sophonpanich
12 ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
M.L. Jiraseth Sukhasvasti

หลักสูตร
Course
DAP
ACP
รุ่น 4/2546 รุ่น 6/2548
Class 4/2003 Class 6/2005
รุ่น 4/2548
Class 4/2005
รุ่น 21/2550
Class 21/2017
-

ต�ำแหน่ง
Position
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการอิสระ
Independent Director

DCP
รุ่น 60/2548
Class 60/2005
รุ่น 98/2551
Class 98/2008
รุ่น 101/2551
Class 101/2008
รุ่น 129/2553
Class 129/2010
รุ่น 26/2556 Class 26/2013
รุ่น 277/2562 รุน่ 114/2558
Class 277/2019 Class 114/2015

กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President

รุ่น 176/2556
Class 176/2013
รุ่น 80/2549
Class 80/2006
รุ่น 142/2554
Class 142/2011
รุ่น 90/2550
Class 50/2007
รุ่น 269/2562
Class 269/2019
รุ่น 270/2562
Class 270/2019

AACP
-

DCPU
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รุ่น 3/2558
Class 3/2015
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รุ่น 32/2562
Class 32/2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*DCP : Director Certification Program *DAP : Director Accreditation Program
ACP : Audit Committee Program *AACP : Advanced Audit Committee Program *DCPU : Director Certification Program Update
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหา
บุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากกรรมการเดิมที่ครบวาระ หรือ ผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก รวมถึงพิจารณาจากรายชื่อที่มีผู้น�ำเสนอตามหลักเกณฑ์
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ ทั้งนี้โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียง
พอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ถูกน�ำเสนอได้อย่างรอบคอบ และ
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้ กรรมการที่
มีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยกลั่น
กรองและก�ำกับดูแลงานด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 7
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึงภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน ซึง่ ในปี 2562 ได้มกี ารจัดประชุม
จ�ำนวน 18 ครัง้ มีรายชือ่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางคมคาย ธูสรานนท์		
นายโชน โสภณพนิช		
นางสาวิตรี รมยะรูป		
นายยูอิชิ ฮอนด้า		
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ 		

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายค�ำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด และให้มอี ำ� นาจอนุมตั แิ ละ/หรือเห็นชอบแก่การด�ำเนินการใดๆ
ตามปกติและอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป
ตามกรอบอ�ำนาจหน้าทีท่ ี่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั นอกจาก
นั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณา
ต่างๆ ที่จะได้มีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
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Criteria for Nomination of Directors
The Nominating and Remuneration Committee is responsible for
recruiting suitable qualified candidates. By considering the
existing directors who have completed their terms in order to
hold the position or external experts including the person
that are proposed from shareholders. By considering the
appropriateness of knowledge, experience, specific competencies
that are useful to the company and able to devote sufficient time
to the company’s work, so that the Board of Directors has
appropriate composition In line with the company’s policies
and business goals.

2. Committees
For effective governance and so as to ensure that it is
thoroughly informed on important matters, the Board of Directors
appoints directors with the relevant expertise to  7 subcommittees,
which are Executive Board of Directors, Investment Committee,
Audit Committee, Risk Management Committee, Nominating
and Remuneration Committee, Good Corporate Governance
Committee, and Performance Assessment and Evaluation
Committee. Each committee has authority, duties, and responsibilities
approved by the Board of Directors as detailed below:
2.1 Executive Board of Directors
Consists of 5 Directors, and met 18 times in 2019 with the
following members in attendance:
1.
2.
3.
4.
5.

Mrs. KomkaiThusaranon		
Mr. Chone Sophonpanich
Mrs. Savitri Ramyarupa		
Mr. Yuichi Honda		
M.L. Jiraseth Sukhasvasti

Chairman of the Committee
Vice Chairman
Committee Member
Committee Member
Committee Member

With Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President,
Chief Financial Officer, serves as Secretary to the Executive Board
of Directors.
Scope of Authority and Responsibilities of the Executive Board
of Directors
1. Manage the Company’s business in accordance with the
objectives, regulations, resolutions of the AGM, and general
policies set by the Board of Directors. This includes the power
to approve and/or give consent to any activities necessary
for the general administration of the Company under the
authority vested by the Board of Directors. Additionally, the
Executive Board of Directors has an obligation to consider
matters before being presented to the Board of Directors for
approval.

2. ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย
การประกอบธุรกิจอืน่ นโยบายการบริหารความเสีย่ งรวม และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 18 ครั้ง
เพื่อพิจารณากลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณ รวมถึงก�ำกับและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์
การด�ำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. Oversee other business operations of the Company in
accordance with the policy on other business undertaking,
and enterprise risk management policy, and regularly report
results of its operations to the Board of Directors.  
Duties Performed by the Executive Board of Directors over
the Past Year
During the year, the Executive Board of Directors convened 18
times to consider strategies, business operation plans, budget,
and to control and monitor the Company’s performance in various
aspects including considering for approvals of important
transactions as assigned by the Board of Directors, and assisting
in consideration and analysis of various matters which have
strategic importance on the Company’s operations, and budget
and asset allocation to be presented to the Board of Directors.

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดประชุม
จ�ำนวน 6 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

2.2 Audit Committee

1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ผู้มีความรู้
และประสบการณ์สามารถท�ำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินบริษทั
2. นายประพันธ์ อัศวอารี
กรรมการตรวจสอบ/ ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบ
การณ์สามารถท�ำหน้าที่ ในการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินบริษทั
3. รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการตรวจสอบ

1. Mr. Sunthorn
Arunanondchai

Chairman of the Committee /
Knowledgeable and experienced in
reviewing the financial statements
2. Mr. Phraphant
Committee Member / Knowledgeable
Asava-aree
and experienced in reviewing the
financial statements
3. Assoc.Prof. Damrong Committee Member
Thawesaengskulthai

โดยมีนายประธาน ขจิตวิวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

With Mr. Prathan Khajitwiwat, Vice President of Internal Audit
Department serving as Secretary to the Committee.
Scope of Authority and Responsibilities of the Audit Committee
1. Review and ensure that the Company’s financial reporting is
accurate and provides sufficient information.
2. Review the Company’s internal control and monitoring
systems to ensure they are appropriate and effective. Ensure
independence of the Internal Audit Department, and consider
appointment, transfer, or termination of the Head of Internal
Audit Department and those of other sections responsible
for internal auditing.
3. Review the Company’s compliance with Securities and
Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of Thailand,
and all other applicable legislation.
4. Consider, select, and nominate the Company’s external
auditors, propose appropriate remuneration for them, and
meet with the external auditors at least once a year without
the presence of the Company’s management.
5. Review all related transactions or transactions with potential to
cause conflict of interest according to regulations of the Stock
Exchange of Thailand, to ensure that such transactions are
reasonable, proper, and in the best interests of the Company.
6. Prepare the Audit Committee’s report for disclosure in the
Company’s annual report, which must be signed by the
Chairman of the Audit Committee.
7. Perform other duties assigned by the Board of Directors.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

The Audit Committee consists of 3 Directors, and met 6 times in
2019 with the following members in attendance:
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการ
จัดประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

2.3 Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 8 members, both
Directors and executives, and convened 4 times in 2019, with the
following members in attendance:

1. นายประพันธ์ อัศวอารี
2. นางคมคาย ธูสรานนท์
3. นายยูอิชิ ฮอนด้า
4. นางสาวชลลดา โสภณพนิช
5. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
6. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
7. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
8. นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Phraphant Asava-aree
Mrs. Komkai Thusaranon
Mr. Yuichi Honda
Ms. Chollada Sophonpanich
M.L. Jiraseth Sukhasvasti
Mr. Sanor Thampipattanakul
Ms. Jaruwan Limkhunthammo
Mrs. Oranuch Samranrit

Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member
Committee Member
Committee Member
Committee Member
Committee Member
Committee Member

โดยมีนางศศิธร ฐิตผิ กายแก้ว ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

With Mrs. Sasithon Thitipakaikaew, Vice President of Risk
Management Department acting as Secretary to the Committee.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ระบุ ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยงหลักของบริษัท
ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานและการก�ำกับดูแล ของ
ภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด สรุปผลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ

Scope of Authority and Responsibilities of the Risk Management
Committee
1. Establish a risk management policy framework and strategy
which can identify, assess, monitor, and comprehensively
control the Company’s primary risks, following standards set
by both the government and regulatory agencies.
2. Review the adequacy of current risk management policy and
systems, the efficiency and effectiveness of the systems and
compliance with established policies, and present summary
reports to the Board of Directors on a regular basis.
Duties Performed by the Risk Management Committee over
the Past Year
For further information, please refer to the Risk Management
Committee’s annual report for 2019, page 121.
2.4 Nominating and Remuneration Committee
In 2019, the Nominating and Remuneration Committee convened
2 times, and consists of 3 members as follows:

การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในปีที่ผ่านมา
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ�ำปี 2562 หน้า 120
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดประชุม
จ�ำนวน 2 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้
1. ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
		
ค่าตอบแทน
2. นายมิโนรุ คิมูระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. Dr. Siri Ganjarerndee		
2. Mr. Minoru Kimura			
3. Mr. Panus Thiravanitkul		

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

With Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President,
Chief Financial Officer, serving as Secretary to the Committee.
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Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาก�ำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า
รองผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัท
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปีที่
ผ่านมา
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2562 หน้า 124
2.5 คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดประชุม
จ�ำนวน 12 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้
1.
2.
3.
4.

ดร.ศิริ การเจริญดี		
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
นางสาวิตรี รมยะรูป		
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

โดยมีนางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจองค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. ก�ำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. ก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
5. ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนในปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ได้มี
การก�ำหนดนโยบายและแนวทางการลงทุน อนุมัตินโยบายและแผนงาน
ก�ำกับการด�ำเนินงานและติดตามผลการลงทุน และก�ำกับการประกอบธุรกิจ
อื่นของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนของบริษทั โดยพิจารณา
ปัจจัยส�ำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
รวมทั้งก�ำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการลงทุน
ได้มีการพิจารณาอนุมัติการลงทุนและ/หรือให้ความเห็นชอบ ในแนว
นโยบายที่มีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
แผนการลงทุน งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรก่อนน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

Scope of Authority and Responsibilities of the Nominating
and Remuneration Committee
1. Recruit and select qualified candidates to be directors and/or
senior executives, by considering who would be appropriate
for open positions and making recommendations to the Board
of Directors’ meeting and/or to the Annual General Meeting
of Shareholders as required by the Company’s regulations.
2. Consider, determine, and adjust remuneration and other
benefits for the Board of Directors and those of other executive
positions that are higher or equivalent to Vice President in order
to make sure that they are commensurate with their respective
duties and responsibilities, and make recommendations to the
Board of Directors’ meeting and/or to Annual General Meeting
of Shareholders as required by the Company’s regulations
3. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors.
Duties Performed by the Nominating and Remuneration
Committee over the Past Year
For further information, please refer to the Nominating and
Remuneration Committee’s annual report for 2019, page 125.
2.5 Investment Committee
The Investment Committee consists of 4 Directors. It convened
12 times in 2019, with the following attendees:
1.
2.
3.
4.

Dr. Siri Ganjarerndee		
M.L. Jiraseth Sukhasvasti		
Mrs. Savitri Ramyarupa		
Mr. Sanor Thampipattanakul

Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member
Committee Member

With Ms. Chollada Sophonpanich, Executive Vice President,
Corporate Strategy & Planning Division, serving as Secretary to
the Committee.
Scope of Authority and Responsibilities of the Investment
Committee
1. Determine investment policy, enterprise risk management
policy, and appropriate risk management procedures for risks
arising from investment.
2. Give consideration to approval of investment plans.
3. Monitor investment earnings and arrange for appropriate
internal control systems.
4. Manage the investments of the Company and determine
operation guidelines regarding investment oversight.
5. Ensure good governance, business transparency, and
prevention against conflicts of interests.
6. Provide regular reports on investment to the Board of Directors.
Duties Performed by the Investment Committee over the Past Year
During the past year, the Investment Committee convened 12
times to establish policies and investment guidelines, to approve
policies and business plans, to control work operations, and to
monitor the Company’s investment earnings and other business
operations to ensure compliance with risk management policies
and management procedures of risks arising from the investment.
The Committee also considered various domestic and foreign
factors that might adversely affect investments. It also determined
and adjusted investment strategies to be in alignment with the
changing market conditions. In addition, the Committee also gave
approval on investments and/or endorsement for policies
important for organizational strategy, business directions,
investment plans, budget, and resource allocation before making
recommendations to the Board of Directors.
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนได้มีการติดตาม ก�ำกับ และควบคุมดูแลการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของแผนงานและเป็ น ไปตามกรอบ
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

In summary, the Investment Committee monitors, oversees, and
exerts control over investment operations in order to achieve the
goals set forth in the business plan in accordance with policies
approved by the Board of Directors.

2.6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2.6 Good Corporate Governance Committee

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

นางคมคาย ธูสรานนท์
รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นายยูอิชิ ฮอนด้า
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Mrs. Komkai Thusaranon
Chairman of the Committee
Assoc.Prof. Damrong Thawesaengskulthai Committee Member
Mr. Yuichi Honda
Committee Member
Mr. Sanor Thampipattanakul Committee Member
Mr. Anucha Pingkarawat
Committee Membe

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝั้น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
1. เสนอนโยบาย ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับให้มแี นวทางด�ำเนินการเพือ่ ให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันก�ำกับ
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนแนวทางหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอ
แนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่
เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจ�ำปี 2562 หน้า 104
2.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดประชุม
จ�ำนวน 2 ครั้ง มีรายชื่อดังนี้

With Ms. Supaporn Tipfun, Vice President of Compliance Office
serving as Secretary to the Committee.
Scope of Authority and Responsibilities of the Corporate
Governance Committee
1. Propose policy and guideline recommendations on good
corporate governance to the Board of Directors.
2. Establish guidelines for monitoring the Company’s performance
in accordance with the principles of good governance as
required by regulatory bodies and related organizations. It
also regularly reports the progress and performance to the
Board of Directors.
3. Perform regular reviews of the Company’s principles of good
corporate governance to ensure compliance with international
standards and the recommendations of relevant institutions
and agencies.
4. Promote and spread the culture of good corporate governance
to be thoroughly understood by employees at all levels, and
ensure effective implementation of such conducts.
Duties Performed by the Corporate Governance Committee
over the Past Year
For more information on the 2019 work of the Good Corporate
Governance Committee please see page 105 of the Good
Corporate Governance Committee’s annual report.
2.7 Performance Assessment and Evaluation Committee
The Performance Assessment and Evaluation Committee consists
of 3 Directors. It held a total of 2 meeting in 2019 with the
following Directors in attendance:

1. ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. Dr. Siri Ganjarerndee			
2. Mr. Sunthorn Arunanondchai		
3. Mrs. Komkai Thusaranon		

โดยมีนายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

With Mr. Sanor Thampipattanakul, Senior Executive Vice President,
Chief Financial Officer, serving as Secretary to the Committee.
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Chairman of the Committee
Committee Member
Committee Member

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาก�ำหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปกติของบริษัท
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านได้จดั ให้มกี าร
ประชุม 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
รวมถึงการสื่อสารผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. คณะผู้บริหาร / Management

Authority and Responsibilities of the Performance Assessment
and Evaluation Committee
Establishes guidelines, procedures and methods for evaluation
the performance of the President which includes performance
evaluation to be performed during the Company’s usual probation
period.
Duties Performed by the Performance Assessment and
Evaluation Committee
During the year 2019, the Performance Evaluation Committee held
2 meetings to assess the performance of the President. Including
communication, evaluation results, and recommendations for
developing the operational capability of the President.

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�ำนวน 8 ท่านมีรายชื่อดังนี้
The Company’s management comprises the following 8 executives:
ล�ำดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
Order
Name
1
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
ML. Jiraseth Sikhasvati
2
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul
3
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
Ms. Chollada Sophonpanich
4
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo
5
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
Mr. Anucha Pingkarawat
6
นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
Mr. Apipong Pongsawapark
7
นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์
Mrs. Oranuch Samranrit
8
นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์
Ms. Sirinart Wongjaroensathit

ระดับ
Position
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President and Chief Executive Officer
รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
Executive Vice President, Corporate Strategy & Planning Division
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
Senior Vice President, Accounting and Finance Division
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการขายช่องทางสามัญ
Executive Vice President, Agent Division
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอื่น
Senior Vice President, Partnership & Alternative Distribution Division
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
Senior Vice President, Life Operation Division
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Vice President, Information Technology Division

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. มีอำ� นาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติที่ประชุมหรือนโยบาย ค�ำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
2. มีอ�ำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การด�ำเนินการใดๆ ในการบริหาร
กิจการของบริษทั ตามปกติและอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษทั
เป็นการทัว่ ไป ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. การอนุ มั ติ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น การ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ให้ด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการ จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด�ำเนินการ
อนุมัติ เพื่อเข้าท�ำรายการที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ
บริษัท ซึ่งการอนุมัติด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

Scope of Authority and Responsibilities of the President
1. The President has the authority to manage the Company’s
affairs, in accordance with all objectives, regulations, meeting
resolutions, policies, and orders approved by the Board of
Directors.
2. Within the designated scope of authority, the President has
the power to approve and/or endorse any necessary action for
general administration and management of the Company.
3. Any approval for execution of tasks or vesting of authority
by the President on persons to take action in or to enter
into transactions must not be done in such a way that will
render the President, or persons authorized by the President
to approve an operation, liable for conflict of interest with
the Company. In such cases, approval for transactions must
be obtained from the Board of Directors and/or an Annual
General Meeting of Shareholders
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Shareholder and Management
Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้
Board of Directors Meeting Report is as follows:
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (ครั้ง) / Meeting Attendance 2019 (Number of Meetings)

Name

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการ คณะประเมิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง พิจารณาค่าตอบแทน ก�ำกับดูแล ผลการปฏิบัติงาน อิสระ
ลงทุน
บริหาร
บริษัท
(4 ครั้ง)
(6 ครั้ง)
(12 ครั้ง)
(1ครั้ง)
(18 ครั้ง)
กิจการที่ดี
(2 ครั้ง)
(2 ครั้ง)
(7 ครั้ง)
(3 ครั้ง)
Risk
Audit
Good Performance Independent
Board of Executive Investment
Nominating and
Committee Committee Management Remuneration Corporate Assessment Committee
Board
Directors
Committee
(Total 6)
(Total 7) (Total 18) (Total 12)
Committee Governance and Evaluation (Total 1)
(Total 4)
Committee Committee
(Total 2)
(Total 3)
(Total 2)

ดร. ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
Mr. Sunthorn Arunanondchai
นางคมคาย ธูสรานนท์
Mrs. Komkai Thusaranon
นายประพันธ์ อัศวอารี
Mr. Praphant Asava-aree
นายโชน โสภณพนิช
Mr. Chone Sophonpanich
รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Assoc.Prof. Damrong
Thawesaengskulthai
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
Mr. Panus Thiravanitkul
นางสาวิตรี รมยะรูป
Mrs. Savitri Ramyarupa
นางประไพวรรณ ลิมทรง
Mrs. Prapaivan Limsong
นายมิโนรุ คิมูระ
Mr. Minoru Kimura
นายโคจิ อิชิบะ
Mr. Koji Ichiba
นายยูอิชิ ฮอนด้า
Mr. Yuichi Honda
นางสาวชลลดา โสภณพนิช**
Ms. Chollada Sophonpanich**
นายเวทิศ อัศวมังคละ
Mr. Vetit Assawamangcla
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
ML. Jiraseth Sukhasvati
นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล*
Mr. Ruangsak Panyabodegun*
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
Mr. Sanor Thampipattanakul
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม
Ms. Jaruwan Limkhunthammo
นายอนุชา ภิงคารวัฒน์***
Mr. Anucha Pingkarawat***
นางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์**
Mrs. Oranuch Samranrit**

7/7

12/12

6/7
7/7

6/6
18/18

4/4

7/7
7/7

2/2

6/6

4/4

1/1

2/2

1/1

2/2

1/1
1/1

17/18

6/7

6/6

3/3

6/7
7/7

3/3

2/2

2/2
17/18

1/1
1/1

11/12

6/7
6/7

2/2

7/7
7/7

16/18

4/4

6/7

3/3

1/4

6/7
7/7

17/18

11/12
12/12

2/4
1/4

1/3

4/4

3/3

4/4
0/3
1/4

หมายเหตุ : * นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
** นางสาวชลลดา โสภณพนิช และนางอรนุช ส�ำราญฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
*** นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแทนนายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
Remarks: * Mr. Ruangsak Panyabodegun was resigned as employee and member of Risk Management Committee and member of Good Corporate Governance Committee
on April 30, 2019.
** Ms. Chollada Sophonpanich and Mrs. Oranuch Samranrit was appointed as member of Risk Management Committee on May 15, 2019.
*** Mr. Anucha Pingkarawat  was appointed as member of Good Corporate Governance Committee on August 14, 2019.
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1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั สรุปได้ดงั นี้ 1. Remuneration of Directors and Executive
Officers
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าบ�ำเหน็จ โดยค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษัทชั้นน�ำและกลุ่มธุรกิจเดียวกันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท และได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในระหว่างปี 2562 รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 14,880,000 บาท นอกจาก
นี้ บริษัทจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors
and Officers Liability Insurance) เพือ่ สนับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1.1 Remuneration of Directors

Remuneration of Directors consists of meeting attendance
allowance and compensation commensurate with duties and
responsibilities on a par with those of leading companies in the
same business category. The AGM on April 26th, 2019 approved
remuneration of Directors in the amount not exceeding 16.7
million baht. Remuneration of Directors during the year 2018
totaled 14,880,000 baht. In addition, the Company has arranged
Directors and Directors Liability Insurance that is provided for
Directors (Directors and Officers Liability Insurance) to support
the directors’ duties.
1.2 Executive Compensation

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปี พิจารณา
จากการประเมินผลการด�ำเนินงานเทียบเคียงกับบริษัทกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
แนวทางการเติบโตของผลก�ำไร ตลอดจนมูลค่าธุรกิจ ซึง่ เพียงพอทีจ่ ะรักษา
และจูงใจผูบ้ ริหารให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่ ใน
ระหว่างปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 8 ท่าน รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,940,787 บาท

Remuneration of Executives consists of salaries and annual
bonuses depending on the business performance and is
comparable to that of companies in the same business category
with similar profitability growth and business value. Remuneration
has been satisfactory in retaining Executive Officers and
motivating them to achieve performance targets. In 2019
remuneration in the total amount of 65,940,787 baht was paid to
8 Executive Officers.

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. Dividend Payment Policy

บริษทั ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล แต่จะต้องไม่มยี อดขาดทุนสะสม ทัง้ นี้
คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ เมือ่
ปรากฏว่าบริษัทมีก�ำไรสมควรที่จะท�ำได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป

It is the Company’s policy to pay dividend to shareholders in a
proportion that is no less than 25% of net profit after corporate
income tax, on the condition that there has been no accumulated
deficit. The Board of Directors may consider paying interim
dividends to shareholders when it appears that the Company has
sufficient profit to do so, and it will report on such interim dividend
payments to the following General Meeting of Shareholders.

หมายเหตุ: ภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 การจ่ายเงินปันผล บริษทั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Remarks:
Under the Life Insurance Act B.E. 2535 (Amended by Life Insurance Act (no.2)
B.E. 2551), the Company is to obtain an approval from the Office of Insurance
Commission (OIC) prior to its dividend payment.  
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Shareholder Structure
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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รายชื่อ

ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ย
ค่าบ�ำเหน็จ ประชุม
ประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริษัท
บริหาร

ดร. ศิริ การเจริญดี
1,017,123
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 813,699
นางคมคาย  ธูสรานนท์
665,753
นายประพันธ์  อัศวอารี
554,795
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
369,863
รศ. ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 591,781
นางสาวิตรี รมยะรูป
499,315
นางประไพวรรณ ลิมทรง 295,890
นายมิโนรุ คิมุระ
221,918
นายโคจิ อิชิบะ
221,918
นายเวทิศ อัศวมังคละ
147,945
รวมทั้งสิ้น
5,400,000

ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ย
ประชุม
ประชุม
ประชุม
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ บริหาร
ลงทุน ตรวจสอบ ความเสี่ยง

560,000
960,000
280,000
280,000 1,360,000
280,000
280,000
280,000
280,000 640,000 440,000
280,000
280,000
280,000
280,000
3,360,000 2,000,000 1,400,000
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ค่าเบี้ย
ประชุม
ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ย
คณะ
ประชุม
ประชุม
ค่าเบี้ย
กรรมการ
คณะ
คณะ
ประชุม
สรรหาและ กรรมการ กรรมการ
คณะ
พิจารณา ก�ำกับดูแล ประเมินผล กรรมการ
ค่าตอบแทน กิจการที่ดี การปฏิบัติงาน อิสระ

160,000
480,000
160,000
240,000 320,000

240,000

160,000
80,000
80,000

80,000
240,000

120,000

80,000

960,000 480,000

320,000

360,000

320,000

80,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

รวม

2,937,123
1,693,699
2,825,753
1,434,795
769,863
1,271,781
1,859,315
575,890
581,918
501,918
427,945
280,000 14,880,000

Remuneration of Directors, 2019

Order

Name

1 Dr. Siri Ganjarerndee

Good
Performance
Nominating Corporate Assessment and
Board of
Risk
and
Governance Evaluation
directors Board of Executive Investment Audit Management Remuneration Committee Committee Independent
Compensation Directors Committee Committee Committee Committee Committee Meeting
Meeting
Committee

1,017,123 560,000

960,000

160,000

160,000

80,000

2,937,123

80,000

40,000

1,693,699

80,000

40,000

2,825,753

40,000

1,434,795

40,000

769,863

40,000

1,271,781

2 Mr. Sunthorn Arunanondchai 813,699

280,000

3 Mrs. Komkai Thusaranon

665,753

280,000 1,360,000

4 Mr. Praphant Asava-aree

554,795

280,000

5 Mr. Panus Thiravanitkul

369,863

280,000

6 Assoc.Prof.Damrong
Thawesaengskulthai

591,781

280,000

7 Mrs. Savitri Ramyarupa

499,315

280,000 640,000 440,000

1,859,315

8 Mrs. Prapaivan Limsong

295,890

280,000

575,890

9 Mr. Minoru Kimura

221,918

280,000

10 Mr. Koji Ichiba

221,918

280,000

501,918

11 Mr. Vetit Assawamangcla

147,945

280,000

427,945

Total

480,000

Total

160,000

240,000

240,000 320,000
80,000
240,000

120,000

80,000

5,400,000 3,360,000 2,000,000 1,400,000 960,000 480,000

320,000

581,918

360,000

320,000

280,000 14,880,000
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Business Overview
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันชีวติ โดยให้บริการผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครอง เช่น คุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครองอุบัติเหตุ   ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์บ�ำนาญ และผลิตภัณฑ์ประกัน
แบบกลุม่ รวมถึงบริการทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เช่น การให้บริการวางแผนการเงินจากทีป่ รึกษาการเงิน  
บริการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านทางบริษทั ลูก และบริการซือ้ ขายกองทุนรวมผ่านที่
ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เป็นต้น
Bangkok Life Assurance Public Company Limited is a life insurance provider
offering a wide range of products including; protection products such as life protection,
health protection, accident coverage; products that focus on wealth accumulation,
pension products; group insurance products; and related services such as financial
planning services from our financial advisors, Non-life insurance products distributed
through subsidiary companies and mutual fund trading services through professional
financial advisors, etc.

1

ผลิตภัณฑ์และการบริการ
Products and Services

1.1 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต.........................................................................
• ประกันชีวิตแบบสามัญ
เป็นการประกันชีวิตซึ่งบริษัท ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยรายบุคคล
โดยมีแบบประกันที่ส�ำคัญดังนี้

1.1 Life Insurance Products................................................................
• Ordinary Life Insurance
The Company provides life insurance coverage for individual
customer, in which the product types are summarized as follows:

> แบบตลอดชีพ คือแบบประกันชีวติ ทีก่ ำ� หนดเงือ่ นไขการจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือ
ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบก�ำหนดสัญญา เป็นแบบ
ประกันชีวติ สามัญทีเ่ น้นผลประโยชน์ดา้ นความคุม้ ครองชีวติ เป็นหลัก

> Whole Life Insurance is a life insurance contract designed
to either pay an insurance amount to beneficiaries on
policyholder’s death or pay an insurance amount to
policyholder if he/she survives until the maturity of the contract.
This type of Ordinary Life Insurance focuses mainly on life
protection.
> Term Life Insurance is a life insurance contract designed to
pay the beneficiary an insurance amount if the policyholder
dies during the coverage period of the policy.
> Endowment Insurance is a life insurance contract designed
to pay an insurance amount to the beneficiary if the policyholder
dies during the coverage period of the policy or pay an insurance
amount to the policyholder if he/she survives until the
maturity of thecontract. Endowment products focus mainly
on the benefit of savings.
> Pension insurance is a life insurance contract designed
to provide periodic payment of benefit to the policy holder
(a monthly or an annual benefit) starting from retirement,
based on the policy conditions.

> แบบชัว่ ระยะเวลา คือแบบประกันชีวติ ทีก่ ำ� หนดเงือ่ นไขการจ่ายเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้ท�ำประกันภัยเสียชีวิต
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
> แบบสะสมทรัพย์ คือแบบประกันชีวิตที่ก�ำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ให้กับผู้เอาประกัน ภัยเมื่อผู้เอาประกัน ภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
ประกั น ภั ย หรื อ เสี ย ชีวิต ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในกรมธรรม์
แบบประกันชีวติ นีจ้ งึ เป็นแบบทีเ่ น้นผลประโยชน์ดา้ นการออมทรัพย์
เป็นหลัก
> แบบบ�ำนาญ   เป็นการประกันชีวิตแบบมีเงินได้ประจ�ำ  โดยบริษัท
จะจ่ายเงินจ�ำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม�่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุตามเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ก�ำหนดไว้
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> ประกั น ชี วิต คุ ้ ม ครองวงเงิน สิน เชื่อ คือแบบประกันชีวิตที่มีจุด
ประสงค์ ในการคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อตามระยะเวลาของสินเชื่อ โดย
หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากผู้ขอสินเชื่อเกิดเหตุแก่ชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ บริษทั จะรับหน้าทีใ่ นการผ่อนช�ำระแทนจนกว่าจะครบสัญญา
> ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุได้รับความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขัน้
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต

> Mortgage insurance is an insurance contract designed to
cover loss of life and/or disability of the loan applicant within
a specific coverage term and with a sum assured which
decreases over a period of time.
> Personal Accident Insurance provides a coverage to
the policy holder in case of injuries, being hospitalized or
disability, loss of organs or life due to accident.

• การประกันกลุ่ม
ประกันกลุ่มเป็นการประกันที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันภัยร่วมกัน ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้กับลูกจ้าง
หรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมด
ด้วยอัตราเฉลี่ย การประกันกลุ่มที่บริษัทให้บริการ อาทิ การประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น

• Group Life Insurance
Group life insurance is a life insurance contract in which a single
contract covers a group of people. Typically, group insurance is
provided as welfare by private or governmental sectors to their
employees or members. Risk exposure of a particular group will
be assessed on average. Group life insurance that the Company
offers includes Group life insurance, Group health insurance and
Group accident insurance, etc.

• สัญญาเพิ่มเติม
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลัก สัญญาเพิ่มเติมที่
บริษทั ให้บริการ อาทิ สัญญาเพิม่ เติมคุม้ ครองสุขภาพ สัญญาเพิม่ เติมคุม้ ครอง
โรคร้ายแรง สัญญาเพิม่ เติมค่าชดเชยขณะเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น

• Rider
Rider is a supplementary contract providing extra coverage for the
policyholder who has a basic life insurance policy, including Health
Rider, Critical Illnesses Rider, Health compensations for hospital
expenses, etc.

1.2 บริการวางแผนทางการเงิน................................................................
บริษทั ให้บริการวางแผนทางการเงินโดยทีป่ รึกษาการเงินมืออาชีพของบริษทั
จ�ำนวนมากกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่หลากหลายจากลุ่มพันธมิตรของบริษัท เช่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด(มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ และเพือ่ เสริม
สร้างความมัน่ คงในชีวติ ทรัพย์สนิ พร้อมทัง้ เพิม่ ความมัง่ คัง่ เพือ่ รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

1.2 Financial Planning Services..........................................................
The Company, with more than 1,400 professional financial advisors
from all over the country, along with a variety of financial products
from the Company’s alliances such as Bangkok Insurance Public
Company Limited and Bualuang Asset Management Company
Limited, provides financial planning services by taking into account
the benefits and needs of customers as our primary goal. We intend
to establish security of property and life as well as accumulating
wealth of our customers in preparation for the upcoming aging
society.

1.3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านบริษัทลูก............................................
บริษทั ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านบริษทั ลูกของบริษทั คือ บริษทั
บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ความคุม้ ครอง
ด้านประกันวินาศภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สนิ และ ประกัน
ภัยการเดินทาง เป็นต้น ผ่านตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินที่มี ใบอนุญาต
ประกันวินาศภัย ปัจจุบันบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
พันธมิตรของบริษัท

1.3 Non-life insurance products through subsidiary companies
The Company provides non-life insurance products through its
subsidiaries, BLA Insurance Brokers Company Limited. The products
include car insurance, property insurance and travel insurance, etc.
These products are distributed through agents and financial advisors
with non-life insurance license. Currently, BLA Insurance Brokers
Company provides insurance products for the Company’s alliance,
Bangkok Insurance Public Company Limited.

1.4 ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม.........................................................................
บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รคื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม
บัวหลวงจ�ำกัด  ให้บริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพือ่ เป็นการเพิม่ โอกาสในการ
สร้างความมัง่ คัง่ ควบคูก่ บั ความมัน่ คงในชีวติ ให้กบั ลูกค้า ผ่านทีป่ รึกษาการเงิน
มืออาชีพทีม่ ีใบอนุญาติและคุณวุฒริ ะดับสากล เช่น CFP, APFA, FChFP
และ IC โดยให้บริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทีห่ ลากหลายให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่
อาทิ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น

1.4 Mutual fund products....................................................................
The Company together with the alliance, Bualuang Asset Management
Company Limited, provide mutual fund products to increase customers’
opportunities in accumulating wealth as well as establishing life
security. Distributed through professional financial advisors with
international licenses and qualifications such as CFP, APFA, FChFP
and IC, a variety of mutual fund products such as Money Market
Funds, Fixed Income Funds, Equity Funds, Foreign investment Funds
as well as Retirement Mutual Funds, Long-term Equity Funds, etc.
are available to all customer groups.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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ช่องทางจ�ำหน่าย
Distribution Channels

2.1 ช่องทางสถาบันการเงิน........................................................................
          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้ผู้บริโภค
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ตามความต้องการและความเหมาะสมของตนเอง
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสะสมทรัพย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่
คุม้ ครองวงเงินสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ลูกค้าธนาคารกรุงเทพทัง้
รายบุคคลและธุรกิจผ่านช่องทางสาขา และส�ำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ทัว่ ประเทศ และในปี 2562 บริษทั ได้ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
โดยร่วมมือกับ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)  ซึ่งถือเป็นพันธมิตรรายใหม่
ของช่องทางสถาบันการเงิน น�ำเสนอประกันชีวติ ตลอดชีพและประกันสุขภาพ
ผ่านสาขาของธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

2.1 Bancassurance channel.................................................................
        Bangkok Life Assurance Public Company Limited encourages
consumers to choose life insurance products that are suitable to
their needs and offer them the utmost benefits. Through branches
and business offices of Bangkok Bank PCL. across the country,
the Company offers products that focus on wealth accumulation,
including life insurance products that cover personal and business
credit facilities for Bangkok Bank customers, both individually and
in business. In the year 2019, the company has expanded the
distribution channels of products in collaboration with the Company’s
new Bancassurance channel alliance, TISCO Bank Public Company
Limited, offering Whole Life Insurance and Health Insurance through
TISCO branches nationwide.

แนวทางการพัฒนาธุรกิจในช่องทางสถาบันการเงิน
บริษทั มีแผนทีจ่ ะน�ำระบบปฏิบตั กิ ารออนไลน์มาใช้ ในการน�ำเสนอแบบประกัน
ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าของช่องทางสถาบันการเงิน เพือ่ ให้การน�ำเสนอบริการเป็น
ไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ลูกค้าสามารถ
ตอบรับข้อเสนอ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ช�ำระค่าเบีย้ ประกันภัยและสามารถเลือก
รับกรมธรรม์ความคุม้ ครองผ่านทางช่องทางออนไลน์ หลังด�ำเนินการตามขัน้
ตอนต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการ
ความรวดเร็ว สะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Guidelines for business development through
Bancassurance Channel
The Company plans to use online operating system to provide various
insurance offers for customers of Bancassurance Channel. This will
increase speed, efficiency and safety of the services. Customers
can accept the offer, access various information, pay insurance
premiums and after completing the process the customers can
choose to receive insurance policies online. This system fits the
lifestyle of the consumers nowadays that requires fast, convenient
and environmentally friendly service options.

การสร้างสัมพันธ์ผ่านช่องทางสถาบันการเงิน
บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามสัญญาทางการค้าที่มี
ต่อกันอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์สุจริต โดยบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้าทั้งกิจกรรมเชิงสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดังนี้

Bancassurance’s Customer Relationships Management
The Company has established good relationship with customers
by maintaining the high quality of service, and has built good
relationships with business partners by working with honesty in
compliance with the  trade agreements. The Company also organized
the activities such as seminars and marketing activities etc. to
establish and maintain good relationships with customers and
partners, as follows:

• การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านทักษะการขายเบื้องต้นโดย
มุ ่ ง เน้ น ถึ ง ขั้ น ตอนการขายและการน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• การจั ด อบรมความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ เสนอ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละราย
• การมอบสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้กบั ลูกค้าผ่านการเป็นสมาชิก แฮปปี้
ไลฟ์ คลับ, บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ เช่น การรับส่วนลด หรือ สิทธิ
พิเศษมากมายๆ เมื่อซื้อสินค้า รวมถึงการรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
ของทางบริษัท
• กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางธนาคาร เช่น มันนี่ เอ็กซ์โปไทยแลนด์สมาร์ท
มันนี่ หรือ Set in The City เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
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• Organising an academic seminar on basic sales skills, focusing
on the effective sales process and product presentation.
• Training on product knowledge for sale agents to enable
them to present product details suitable for each customer.
• Providing privileges, such as receiving discounts or privillages
when purchasing goods as well as being eligible to participate in
the Company’s activities, for BLA Happy Life Club’s Member.
Activities in collaboration with Bancassurance such as; Money
• Expo Event, Thailand Smart Money Event, SET in the City,
to distribute information and news as well as giving advice
on the Company’s products to consumers.

2.2 ช่องทางตัวแทน..................................................................................
บริษทั ได้ดำ� เนินการขยายฐานลูกค้าผ่านตัวแทนของบริษทั ซึง่ กระจายการ
ให้บริการอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 17,000 คน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
เน้นความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองโรคร้าย
แรงและโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสะสมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์บ�ำนาญ
เป็นต้น

2.2 The Agent Channel.........................................................................
The Company has expanded the customer base through the
Company’s representatives in all regions across the country. With
more than 17,000 insurance sale agents and a variety of products
such as; products that focus on life protection, health protection,
accident coverage, coverage for critical illnesses and cancer; Products
that focus on wealth accumulation; and pension products, etc., all
groups of customers can access and choose the products according
to their requirements.

การบริหารช่องทางตัวแทน
บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการทีมขายเป็นแบบกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านภาพรวมผลผลิต การด�ำเนินกิจกรรม การประสานงาน
และการให้ความรู้ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะของท้องถิ่นหรือพื้นที่ซ่ึง
มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค ร่ ว มไปกั บ การบริ ห ารที ม ขายตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
และก่อให้เกิดการบริหารงบประมาณให้ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Agent Channel Management
The Company has structured the management of the sales team
into groups to achieve efficiency in the overall product image,
coordination and knowledge sharing suitable for local or regional
characteristics. The sale teams are organised according to the current
compensation structure for them to be effectively and coherently
managed and to comply with the company policy. With this structure,
the budget can be managed more effectively and transparently.

การพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทน
โครงการ SMART AGENT
เพื่อการสร้างตัวแทนใหม่เต็มเวลาที่มีศักยภาพสูง โดยการดึงดูดและพัฒนา
คนที่มีศักยภาพให้เข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยโปรแกรมฝึกอบรมที่มี
มาตรฐานและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มจ�ำนวนตัวแทนใหม่เต็ม
เวลาที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมการสร้างผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพให้กับบริษัท
ในระยะยาวผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท

AGENT QUALITY DEVELOPMENT
SMART AGENT Project
To build up a team of new highly effective full-time agents, the
Company attracts potential candidates with high standard training
programs that compatible with modern technology, which aim to
develop their knowledge, skills and increase sales efficiency. Through
the Company’s various extensive training programs, this new team
of highly effective full-time agents will, in turn, promote and enhance
the quality of the Company’s products and services in the long run.

โครงการ BLA STATION
เป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่อกิจกรรม
และข่าวสารของบริษัทที่เข้าถึงฝ่ายขายทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพตลอด 24 ชัว่ โมง ช่วยลดต้นทุนการเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายขาย ทัง้
ทางด้านเวลาและค่าใช้จา่ ย และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของตัวแทน ทัง้ ในด้านความรู้ ในแบบประกัน กฎเกณฑ์ และการวางแผนการ
เงิน ปัจจุบันมีการน�ำเสนอช่องทางต่างๆ ดังนี้

BLA STATION Project
BLA STATION Project is an application that the Company developed
to link the company’s activities and news, in which our sales
nationwide can quickly and efficiently access 24 hours. It
is a cost-effective way for the sales to access data as well as
promoting the development of quality and efficiency of agents in
terms of knowledge in insurance, compliance and financial planning.
Currently, there are various channels offered as follows:

• BLA PATANA - เป็นคลังความรู้ด้านแบบประกัน ทักษะการขาย
และการใช้เครื่องมือเพื่อขาย คู่มือมาตรฐานตัวแทน รวมถึงแนว
ข้อสอบและการอบรมสอบใบอนุญาตตัวแทนและใบอนุญาตผูแ้ นะน�ำ
การลงทุน
• BLA Sales Promotion - ช่องสถานีเพื่อการสื่อสารกับฝ่ายขายและ
การน�ำเสนอแคมเปญการแข่งขัน การประชุมร่วมกับฝ่ายขายและงาน
สัมมนาผ่านการถ่ายทอดสด
• BLA Marketing - ช่องการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
กับองค์กร ทั้งในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมลูกค้า และ
สารจากผู้บริหาร

• BLA PATANA - is a knowledge base for insurance types,
selling skills and tools, representative standard manual as
well as exam guidelines and training for Life Insurance Agent
license test, and Financial Advisor license test.
• BLA Sales Promotion - Sale communication and competition
campaign presentations channel as well as sale meetings
and seminars via live broadcasting.
• BLA Marketing - is a communication channel aiming to
promote the organisation’s positive image via social activities,
customer relations and messages from the management team.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

81

2.3 ช่องทางนายหน้า.................................................................................
บริษัทได้ท�ำสัญญาเป็นคู่ค้ากับบริษัทนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต
หลายราย ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศเพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนา
พนักงานขายของคูค่ า้ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ โดยเริม่
ต้นจากผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามซับซ้อนน้อย เช่น ผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นการสะสมทรัพย์
และผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น

2.3 Insurance Broker Channel............................................................
The Company has agreements with many large insurance and
life insurance broker partners with networks distributed in all regions
of the country to promote the Company’s products. The Company
has a plan to train the partners’ sales staff to be knowledgeable in
selling the products, starting from the less complicated ones; such
as products that focus on wealth accumulation and products that
cover critical illnesses protection, etc.

2.4 ช่องทางการตลาดทางตรง..................................................................
ช่องทางการตลาดทางตรงมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นการเสนอขายทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ ในแบบที่ไม่ซับซ้อนและ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไป
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลิตภัณฑ์ที่
ให้ความคุม้ ครองเงินชดเชยกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป้ ว่ ยใน และผลิตภัณฑ์
ที่ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ เป็นต้น

2.4 Direct Marketing Channel.............................................................
Direct marketing channel offers products via telephone sales and
online. These are easy to understand products that meet the needs
of target customers and the general public; such as products that
cover critical illnesses, products that cover in-patient compensation
and accident, etc.

3

การให้บริการอื่น ๆ
Other Services

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์งานบริการเพือ่ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึง่ ท�ำให้บริษทั
เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกกลุ่ม บริษัทได้เข้า
สู่ระบบการบริหารคุณภาพสากลตามมาตรฐาน ISO ตั้งแต่ปี 2543 และ
พัฒนาเรื่อยมาจนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
ครบทุกสาขาทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้ยกระดับการบริหารจัดการ ขึ้นเป็น
ISO 9001:2015 โดยยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างระบบบริหารงานให้คุณภาพให้
เกิดความพึงใจของลูกค้าสูงสุด

Bangkok Life Assurance Public Company Limited is committed
to providing a high-quality service that complies with international
standards to become credible and trusted by all people. The
Company was first certified by the ISO quality management system
in the year 2000. Since then it has developed continuously,
and now all Company branches nationwide are certified as ISO
9001:2008 compliant and has elevated its management system to
ISO 9001:2015. The Company is now still focusing on improving the
management system that leads to creating the highest customer
satisfaction.

3.1 ศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง
เรียน และแก้ไขปัญหาให้แก่ลกู ค้า โดยมีการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับของ
คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างความผูกพันของลูกค้า เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
หรือการเยียวยาแก่ลกู ค้าเป็นไปอย่างชัดเจน ถูกต้องรวดเร็ว และรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดี ให้ลูกค้ามีความผูกพันกับบริษัทอย่างยั่งยืน

3.1 A Complaint Unit manages issues arising from complaints and
solves problems for customers. With operations under the supervision
of the Company’s Committee, it establishes and improves customer
relationships by solving problems and providing solutions that are
clear, accurate, speedy, and maintain good relations, so customers
have strong, long-lasting bonds with the Company.  

3.2 ศูนย์บริการลูกค้า ให้บริการแบบ One-Stop Service เกี่ยวกับงาน
บริการกรมธรรม์ต่างๆ เช่น การกู้เงินตามกรมธรรม์ ฯลฯ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกและให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว

3.2 A Customer Service Center is a One-Stop Policy Service
providing the customers with a convenient and rapid service for
various policy requests such as policies loans, etc.

3.3 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
ให้ลกู ค้าสามารถติดต่อบริษทั ได้ทกุ เวลา พร้อมทัง้ ยังเพิม่ ขีดความสามารถการ
ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยบริษัท
ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่นจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.)
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี (ประจ�ำปี 2557-2558 และปี 2560)

3.3 A Customer Information Call Center provides a 24 hour
service, enabling customers to contact the Company at any time.
This also improves the Company’s ability in giving information and
creating good customer experiences. Its commitment to continuous
development of services has resulted in the Company receiving
awards in the 3 years; 2014, 2015, and 2017 from the Office of
the Consumer Protection Board (OIC) and the ISO Certification
Institute, for the CSC’s excellent resolution of consumer problems.   
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3.4 การพัฒนาบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า............................ 3.4 Service development to facilitate customers...........................
• การให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน บริษัทมุ่งเน้น
• To provide customer service via mobile application channels,
พัฒนาการด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าในการ
the Company focuses on providing a speedy, convenient
ใช้บริการพร้อมทัง้ บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็วให้แก่ลกู ค้าบนช่องทาง
service for the customers via LINE and mobile application
โมบายแอปพลิเคชันและ LINE โดยการให้บริการส�ำหรับ สิทธิพิเศษ
with special privileges service scheme, thank you party for
และกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สืบค้นข้อมูลกรมธรรม์และบริการแนะน�ำ
customers, policy information search and recommended
แบบประกันที่เหมาะสม รวมถึงการค้นหาสาขาของบริษัทและค้นหา
insurance plans as well as Company branches search and
โรงพยาบาลคู่สัญญา เป็นต้น
network hospitals search, etc.
• บริ ก ารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การให้ บ ริ ก ารกรมธรรม์
• Electronic services such as; ePolicy; e-Receipt services;
อิเล็กทรอนิกส์ (ePolicy) บริการใบเสร็จรับเงินเบีย้ ประกันภัยรูปแบบ
e-Payment; Auto-Underwriting for online channel, which
อิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt) การให้บริการด้านรับช�ำระเบี้ยประกัน
the request form can be obtain and initially accepted
ภัยออนไลน์ (e-Payment) ระบบการพิจารณารับประกันอัตโนมัติ
electronically.
(Auto-Underwriting for online channel) ซึ่งสามารถรับใบค�ำขอ
• Collaboration with network hospitals; policy holders can claim
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิจารณารับประกันเบื้องต้นได้
health insurance via cashless, fax claims at the Company’s
ั ญา เช่น การพิจารณาสินไหมสุขภาพ
• การร่วมมือกับโรงพยาบาลคูส่ ญ
network hospitals across the country. The health insurance
ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (Cashless, Fax Claim) มุ่งเน้นการเปิด
claims process is under international standards ISO9001:
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันโดยพิจารณาผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาของ
2015 ISO22301: 2012 and ISO / IEC 27001:2013 In addition,
บริษัทที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยกระบวนการพิจารณาสินไหม
in 2019, the Company was awarded the Emerging ASIA
สุขภาพอยูภ่ ายใต้มาตรฐานสากล ISO9001:2015 ISO22301:2012 ,
Insurance Awards 2019 for “Company with the Best Health
และ ISO/IEC 27001 : 2013 อีกทั้ง ในปี 2562 นี้ บริษัทยังได้รับ
Insurance Coverage of the Year”.
รางวัล “Company with the Best Health Insurance Coverage
of the Year” จาก the Emerging Asia Insurance Awards 2019

4

กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
Customer Engagement Activities

4.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�ำปี.............................................................
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้า บริษทั ได้มอบบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
เพื่อเป็นการตรวจเช็คให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ โดยลูกค้าสามารถเลือก
โปรแกรมการตรวจได้ตามความต้องการ ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ
4.2 ดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง.............................
BLA Every Care บริการพิเศษที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรตลอด
24 ชั่วโมง ด้วยบริการข้อมูลค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพจากทีมแพทย์พยาบาล
ผู้ช�ำนาญการ บริการส�ำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เมื่อเข้ารับการรักษา
พยาบาลในต่างประเทศ   พร้อมดูแลลูกค้าต่อเนื่องให้รู้สึกอบอุ่น มั่นใจ ด้วย
บริการรถรับส่งหลังออกจากการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและบริการข้อมูล
สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น

4.1 Annual health check-up.................................................................
With the Company’s concern on customers’ health, the Company
offers annual health check-up services at hospitals nationwide, in
which customers can choose the examination program as needed.
4.2 24-hour comprehensive health care...........................................
BLA Every Care is a special 24 hour health service with health
advice information from a team of doctors, nurses and health experts.
It offers medical expense reservation service when receiving medical
care overseas. For the customers’ peace of mind that they are being
continually looked after, it also offers a shuttle service when leaving
the hospital and hospital information services, care for patients
during recuperation, etc.

4.3 สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล...........................................
บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02 777 8989 พร้อมบริการ
ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วโลกใน
หลากหลายรูปแบบ บริการส�ำรองการเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน
ทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.3 Personal assistant service............................................................
BLA Assistance Line 02 777 8989 is ready to provide various services
for your comfort and convenience while traveling around the world.
Airport lounge around the world can also be reserved free of charge.

4.4 มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสมาชิกคลับ...................................................
เพือ่ เติมเต็มความสุขให้ลกู ค้าสมาชิกบีแอลเอ แฮปปีไ้ ลฟ์ คลับ บริษทั ได้มอบ
สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ  ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน

4.4 Club members special privileges................................................
To fulfill the happiness for BLA Happy Life Club members, the
Company offers, via the Company’s communication channels such
as Facebook application, special privileges to buy products or
services from leading stores nationwide.  
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4.5 จัดกิจกรรมความสุขแก่ลกู ค้าและครอบครัว........................................
กิจกรรมลูกค้าสมาชิกแฮปปี้ไลฟ์คลับรับชมภาพยนตร์จากค่ายหนังดังระดับ
โลก  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนลูกค้าของบริษัทให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน
อาทิ การเพาะต้นกล้า แปรรูปผลไม้  การกรีดยางสดๆจากต้น Happy Workshop
MOM สร้างสรรค์งานแฮนด์เมดเพื่อเป็นของขวัญให้คุณแม่ในโอกาสพิเศษ
กิจกรรม Happy Healthy 2019 เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี มีความรู้ ในการ
ป้องกัน และการรักษาโรคอย่างถูกต้อง

5

กิจกรรมทางการตลาดที่ส�ำคัญ
Significant marketing activities

ในปี 2562 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนา
โครงการทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพือ่ ตอบความ
ต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาแบบประกันที่เน้นการ
คุ้มครองสุขภาพ จนได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกัน
สุขภาพดีที่สุดแห่งปี 2562 (Company with the Best Health Insurance
Coverage of the Year) ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance
Awards 2019 นอกจากรางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัทแล้ว บริษัทยังมีกิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่น อาทิ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งปี 2562 มีการเพิ่มความ
คุ้มครองที่หลากหลายให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่โดด
เด่นได้แก่ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ แผนประกันสุขภาพเหนือระดับที่คิด
รอบคอบเพือ่ ลูกค้าคนพิเศษเปิดตัวเมือ่ ต้นปี 2562 โดยมุง่ เน้นความคุม้ ครอง
ที่ครอบคลุมทั้งค่ารักษาที่สูงถึง 100 ล้านบาท ทั้งผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในทั่ว
โลก ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงอายุ 99 ปี ตอบรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มี
ค่าใช้จ่ายที่สูงในปัจจุบัน โดยได้พรีเซนเตอร์คนพิเศษ ‘นาย-ณภัทร เสียง
สมบุญ’ พระเอกฮอต 100 ล้านแห่งปี เป็นตัวแทนคนยุคใหม่ ที่มีความฉลาด
เลือกฉลาดออม รักการออกก�ำลังกายและดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อชีวิต
ที่มีความสุขมากกว่า
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4.5 Happiness activities for customers and families....................
Happy Life Club members watched movies from world-renowned
movie labels. The Company promoted learning outside the classroom
activities for young customers; such as seedling cultivation, fruit
preservation, rubber tapping from a real rubber tree.  Happy Workshop
MOM; the Company organized handcraft creation activities, in which
the crafts created were given to mothers on special occasions.
Happy Healthy 2019; activities organized to provide knowledge in
disease prevention and treatment as well as to promote healthy
living for the customers.

ANNUAL REPORT 2019 — รายงานประจ�ำปี 2562

In the year 2019, Bangkok Life Assurance PCL. carried out
various significant projects, including the development of new
products and services to meet the needs of customers nowadays.
The Company’s development of health protection plans leads to it’s
being recognized as the Company with the Best Health Insurance
Coverage of the Year at the Emerging Asia Insurance Awards 2019.
Apart from this commitment guaranteed award, the Company also
has other outstanding marketing activities such as;
New products that fit every lifestyle are continually launches
throughout the year 2019, with outstanding products like BLA
Prestige Health, a superior and well thought through health plan for
special customers, launched in early 2019. It focuses on providing
a comprehensive coverage that responses to today’s high medical
technology expenses; treatment allowance up to 100 million baht,
both outpatients or inpatients; Worldwide coverage 24 hours, up
to the age of 99 years old. With a special presenter, ‘Mr-Naphat
Siangsomboon’, the hot celebrity of the year, represents a new
generation; smart, wise with money, exercise, and take good care
of one’s health for a happier life.

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่ง
แวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนไทย ผ่าน
โครงการต่างๆ อาทิ
โครงการ “น�้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” มอบความสุขสู่เยาวชนไทย
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ให้มนี ำ�้ ดืม่ สะอาด เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และและสุขอนามัย
ที่ดีแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ บริษัทจัดมอบถังเก็บน�้ำ ชุดเครื่องกรอง
น�ำ 
้ และจัดกิจกรรมสันทนาการและเลีย้ งอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ณ ศูนย์การ

In addition, the Company also organized an activity, “Forwarding
happiness, Raising environmental awareness” and other various
projects that promote a better quality of life for people and Thai
youths such as “Clean drinking water for a happy life”, a project
that delivers happiness to Thai youths in remote areas in a form of
clean drinking water. Clean drinking water enhances the quality of
life and promotes good hygiene for students in various schools in
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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เรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต.ป่าเด็ง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี พิชญะ นิธิไพศาลกุล นักร้อง-นักแสดง ร่วมส่ง
ความสุขให้น้องไปด้วยกัน

remote areas. The Company provided water tanks, water filtering
systems and arranged recreation activities as well as giving lunch
for children at the Border Patrol Police Learning Center, Insea
A-sa, (S’gaw village), Pa Deng Subdistrict, Kaeng Krachan District,
Phetchaburi Province. A singer-actor, Phichaya Nithiphaisalakun,
joined the happy activities.

โครงการ “โรงเรียนของหนู” จากร่วมมือของ บริษัทและไทยรัฐทีวี ร่วมสร้าง
รอยยิ้มและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่เยาวชนไทยกว่า 138 ชีวิต ด้วยการมอบ
จักรยาน 70 คัน อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกที่ขาดแคลนภายในโรงเรียน
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบ
เมย จ.แม่ฮ่องสอน

The Company and Thairath TV collaborated in the project
“My School”, bringing smiles and better quality of life to more than
138 Thai youths.  70 bicycles and other necessary equipment that
the school lacked as well as lunch were given at the Ban Pha Pha
Community School, Mae Katuan Subdistrict, Sop Moei District, Mae
Hong Son Province.

86

ANNUAL REPORT 2019 — รายงานประจ�ำปี 2562

โครงการ BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญทีย่ งั่ ยืน บริษทั
ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้คนในสังคม
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้จัดงานเปิดตัวโครงการ BLA Happy Gift ขึ้น
เพื่อแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้
ประชาชนทัว่ ไปได้รว่ มบริจาคสมทบทุนให้ โครงการพร้อมรับของทีร่ ะลึกรักษ์โลก
ซึ่งของที่ระลึกที่ได้รับไปสามารถเป็นของขวัญที่สามารถใช้ได้ ในชีวิตประจ�ำ
วัน สามารถน�ำมาใช้ ใหม่ได้และช่วยลดการก่อขยะพลาสติก อาทิ กล่องใส่
อาหาร กระเป๋าช้อปปิ้งลดโลกร้อน และแก้วน�้ำ เป็นต้น โดยมี นาย ณภัทร
เสียงสมบุญ พร้อมด้วย คุณจูน กษมาและ คุณเปิ้ล นาคร ศิลาชัย กับ
4 ออ และเหล่าดาราอีกมากมาย ที่เป็นตัวแทนครอบครัวยุคใหม่ ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อมทีม่ าร่วมบอกเล่าวิธกี ารรักษ์ โลกในแบบของตัวเอง ซึง่ รายได้ทงั้ หมด
จากบริจาคเข้าโครงการ BLA Happy Gift มอบให้กับสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) เพื่อน�ำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

BLA Happy Gift Project; forwarding green happiness with sustainable
gifts. The Company, together with the Thai Creative Association
(Magic Eyes), organized a campaign to encourage people in society
to care for the environment. The team also hosted a BLA Happy Gift
official launching activity to share experiences and knowledge about
environmental protection. General public could make a donation to
fund the project and receive a souvenir, the useful green gifts such
as food containers, reusable shopping bags and cups, etc. The
souvenirs can be reused which, in turn, helps reduce plastic waste.
Mr Naphat Siangsomboon, together with Mrs June, Kasama and
Mr Ple, Nakorn Silachai with their children 4 Au(s) and many more
celebrities represent a modern family that care for the environment
and share their eco-friendly ways. All proceeds from the donation
to the BLA Happy Gift Project are given to the Thai Creative
Association (Magic Eyes) for their environmental campaign activities.
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Corporate Social Responsibility
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานตามนโยบายสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปี 2562
Corporate Social Responsibility in 2019

กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การผนวกแนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น เข้ า ไปเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในด้านการบริหารจัดการที่
ครอบคลุม 3 มิติ อันได้แก่ การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขององค์กร ความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม และการสร้างความมัน่ คงให้แก่สงั คม  ซึง่ การด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดด้านความยัง่ ยืน
นัน้ ได้รวมถึงการส่งเสริมสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมด้านสุขภาพทีด่ แี ละการสร้างหลัก
ประกันด้านสุขภาพ การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมให้อยูค่ กู่ บั คนไทย การสนับสนุนให้เยาวชน
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี  และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่สงั คมผ่านการให้บริการด้านการ
ประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมให้ประชาชน
ไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และมีความรู้ ในการวางแผนทางการเงินให้กับ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น “ผูน้ ำ� ในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินให้กบั ประชาชน” ตามภารกิจของบริษทั
Bangkok Life Assurance places importance on incorporating sustainability concepts
into business strategies, with a focus on creating a balanced, three-dimensional
management approach which includes rapid development of the organization,
environmental responsibility and creating stability for the society. Conducting business
under the sustainability concept involves supporting the society in various areas such
as promoting good public health and health securities, preserving Thai Heritage and
maintain Thai people’s and culture, helping young people have a better quality of
life. The Company helps establishing economic stability for society by providing life
insurance services and financial planning suitable for people in various age ranges.
We encourage Thai people to have access to insurance products and services and
have knowledge in financial planning for themselves and their families. We add value
and trust for all stakeholders and commit to becoming “The leader in establishing
financial stability for the people” as per our mission.
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
Public health promotion activities
โครงการกรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง
มุ่งโอลิมปิกเยาวชน-ยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562

Bangkok Life Assurance Youth
Athletic Stars 2019

กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต ได้ ส านต่ อ การสนั บ สนุ น สมาคมกี ฬ ากรี ฑ าแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และ 3 จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดก�ำแพงเพชร และจังหวัดอุดรธานี) ในการจัดโครงการ “กรุงเทพ
ประกั น ชี วิต กรี ฑ าดาวรุ่ง มุ่ง โอลิม ปิก เยาวชน-ยุวชน ชิง ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 2019” เป็นปีที่สอง เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชนและยุวชน
ไทยหันมาออกก�ำลังกาย เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า โครงการได้เฟ้นหา
นักกรีฑาเยาวชน-ยุวชน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี ทั่วประเทศเพื่อมาฝึกฝนใน
การเป็นนักกีฬากรีฑาทีมชาติ โดยมีการแข่งขันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งประเภทลู่
ได้แก่การวิ่งระยะต่างๆ และประเภทลาน ได้แก่ การทุ่มน�้ำหนัก พุ่งแหลน
ขว้างจักร และขว้างค้อน เพื่อให้ได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค ในปี 2562 มี
เยาวชนและยุวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 5,000 คน ถือได้วา่ ประสบความ
ส�ำเร็จเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้

Bangkok Life Assurance continued to support the Athletics
Association of Thailand under the Royal Patronage, Sport Authority
of Thailand Department of Local Administration and 3 provinces
(Suratthani, Kamphaengphet, And Udonthani) hosting the event
“Bangkok Life Insurance Young Athletic stars 2019” for the second
year. The purpose of this event is to cultivate the love of exercise
for a happier life in Thai youth. Young athletes aged between 12-18
years across the country competed to qualify into training in the
national athlete team. Each region sought their champions in both
track; including foot racing in various distances and field; including
shot put, javelin, discus and hammer throw. In 2019, more than
5,000 youth participated in the events, which proved to be more
successful than expected.
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โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
งาน “เดิน-วิ่ง 2019 Olympic Day”

“Walking-Running Olympic Day 2019”, Health and
Fitness Promotion Program

กรุงเทพประกันชีวิตได้มอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาที่เกิดจาก
อุบัติเหตุรวมทุนประกันอุบัติเหตุกว่า 1,300 ล้านบาท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ได้อุ่นใจ ไร้กังวล ได้ออกก�ำลังกายอย่างเต็ม
ที่ เพื่อสุขภาพที่ดี

Bangkok Life Assurance offered life protection and accident
insurance coverage of more than 1,300 million baht for the
participants of this Walking-Running event so they could participate
in the exercise worry-free.

โครงการสนับสนุนความพร้อมนักกีฬา

Project to support Athlete Preparedness

นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเพือ่ ให้มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงแล้ว
กรุงเทพประกันชีวิตยังได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ให้เกิดความอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาอุบัติเหตุทั้งในช่วง
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุ
ตลอดปี 2562 ให้กับนักกีฬาของสมาคมกีฬาต่างๆ คือ

Having good health is more than just building strong bodies: it’s
also about security. Protection from risk during exercise or sports
competition is just as important. To boost confidence and support
safety, and alleviate worry of accidents, Bangkok Life Assurance
provided life and accident insurance for athletes and others.

• สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุน
ความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 30   ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562  โดย
มอบกรมธรรม์ประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุรวมมูลค่ากว่า 186  ล้านบาท
คุม้ ครองนักกรีฑาและคณะผูฝ้ กึ สอน ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 7 เพือ่ เป็นขวัญ
และก�ำลังใจให้นักกรีฑาไทยและคณะฯ เข้าร่วมแข่งขันอย่างมั่นใจ
น�ำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทย และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยที่
สนใจด้านกีฬาและการออกก�ำลังกาย

• Together with the Athletics Association of Thailand under the
Royal Patronage to support Thai athletes preparedness for the
30th SEA Games in the Philippines between November 30 December 11, 2019, the Company provided 186 million baht
worth of coverage to life insurance and accident insurance
for the athletes and trainers for the seventh consecutive year
to raise their morale and courage in entering the competition
confidently, to bring honour to the country and to be a role
model for their fellow youth.
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• สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุน
ความพร้อมนักกีฬายิงปืนไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวติ รวมทุนประกันกว่า 23 ล้าน
บาท เพือ่ สร้างความอุน่ ใจให้แก่ทมี นักกีฬาและผูฝ้ กึ สอนทีเ่ ดินทางเข้า
ร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
• สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจ�ำประเทศไทยและสมาคมเชียร์ลีดดิ้ง
แห่งประเทศไทย โดยมอบทุนสนับสนุนในการน�ำทีมนักกีฬาเชียร์
ลีดดิ้ง ทีมแพทย์ ทีมงานและผู้ฝึกสอน กว่า 40 ชีวิต เดินทางไป
แข่งขันป้องกันแชมป์ในรายการ “The 10th Cheerleading World
Championships 2019” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-24
พฤศจิกายน 2562

• The Company with the Royal Thai Shooting Sport Association
supported the Thai gun shooters to compete in the 30th SEA
Games in the Philippines on 30 November - 11 December
2019. The athletes and the trainers were provided with 23
million baht worth of coverage to life insurance.  
• The Federation of Cheerleading Sports of Thailand and the
Cheerleading Association of Thailand were given funds to
take more than 40 cheerleading athletes, doctors, staff, and
trainers to defend their championship in “The 10th Cheerleading
World Championships 2019” in Japan between 23th-24th
November 2019.

โครงการ บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน :
กรุงเทพประกันชีวิต ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน

BLA Happy Life Go Green project :
Bangkok Life Assurance cares for people’s well-being

นอกจากการส่งเสริมด้านการออกก�ำลังกายแก่ประชาชนแล้ว กรุงเทพ
ประกันชีวติ มีความห่วงใยปัญหาสุขภาพของคนกรุงเทพทีพ่ บกับปัญหาค่าฝุน่
N95 เกินระดับความปลอดภัยและอาจก่อปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ จึงได้ร่วม
กับพันธมิตรต่างๆ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น N95 จ�ำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่
ของคนกรุงเทพที่ต้องเผชิญปัญหาฝุ่น N95  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

In addition to promoting exercise for the public, Bangkok Life
Assurance is concerned about health of Bangkok residents. With
the N95 dust above safety levels that may cause various health
problems, the Company in collaboration of various partners gave out
15,000 N95 masks to Bangkok people to help mitigate the effects
of this pollution in February 2019.
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กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
Preserving Thai Heritage and Keeping Traditional Thai Culture Alive
ในปี 2562 กรุงเทพประกันชีวติ พร้อมทีมตัวแทนประกันชีวติ และทีป่ รึกษา
การเงิน ได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้แก่

In 2019, BBL and Insurance agents and Financial Advisors joined
force in preservation of Thai culture, including;

• สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจ�ำปี 2562 ทีม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เข้าร่วมสนับสนุนงาน
ประเพณีประจ�ำจังหวัดพิจิตร ในงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
ประจ�ำปี 2562 ณ ล�ำน�้ำน่าน บริเวณหน้าวัดท่าหลวง (พระอาราม
หลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
• สืบสานพุทธศิลป์เมืองอุบลฯ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ�ำปี 2562  ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 118 ในช่วง
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรุงเทพประกันชีวติ ได้รว่ มสืบสาน
ประเพณีอันดีงามด้วยการสนับสนุนการจัดสร้างต้นเทียนแกะสลัก
ของวัดไชยมงคลเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา
เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ประจ�ำปี 2562  ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

• Kings Cup longboat competition 2019, Phichit Province;
Insurance agents and Financial Advisors joined force in
supporting Phichit Province Tradition in the Longboat competition 2019, in River Nan, in front of Wat Tha Luang (Royal
Monastery) Mueang District, Phichit Province.
• Inheriting Ubon Buddhist art; Ubon Ratchathani Candle
Procession Parade 2019, has been held during the Asanha
Bucha Day and Khao Phansa Day for 118 consecutive years.
Bangkok Life Assurance participated in the continuation of
this beautiful tradition with support for the Wat Chaiyamongkol
candle carvings for the 7th year, in the event “118 years of
candles to honor the King” in Thung Si Mueang District.
Ubon Ratchathani Province.
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กิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย
Thai youth well-being promoting activities
กรุงเทพประกันชีวติ ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการสนับสนุนคุณภาพชีวติ
ที่ดีของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จ�ำนวน 2 โรงเรียน คือ

Bangkok Life Assurance and the alliance organized a project
to promote well-being of youth in 2 remote area schools;

• โครงการส่ ง ต่ อ น�้ ำ ดื่ ม สะอาดสู ่ เ ยาวชนไทยในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล
ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและพนักงาน ได้
ร่วมมอบถังเก็บน�้ำ เครื่องกรองน�้ำ เพื่อสร้างน�้ำดื่มสะอาดสู่คุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนกว่า 145 ชีวิต ณ ศูนย์การ
เรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต.ป่าเต็ง
อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี
• โครงการโรงเรียนของหนู กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้างรอยยิ้ม
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้แก่เยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลกว่า 138 ชีวติ ด้วย
การมอบจักรยาน 70 ค้น อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกที่ขาดแคลน
ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่ต้องเดินไปโรงเรียนเป็น
ระยะทางกว่า 3-7 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวก
ขึน้ นอกจากนีอ้ ปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีม่ อบให้ โรงเรียนจะช่วยให้เด็กมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพโภชนาการที่ดี มีความสุขที่มากขึ้น

• Clean drinking water project for Thai youth in remote
areas; executives, life insurance agents, financial advisors and
employees donated water tanks and water filters to the Insea
Asa Border Patrol Police Learning Center (Ban Paganyaw) Pa
Teng Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi, delivering
clean drinking water to improve the quality of life and hygiene
for more than 145 students.
• My School Project; Bangkok Life Assurance brought smiles
to the face of 138 children in the remote area. 70 bicycles and
necessary equipment were given to Ban Pha Phat Community
School, Mae Katuan Subdistrict, Sop Moei District, Mae Hong
Son for the students to ride 3-7 kilometers from home to the
school and to improve their quality of life, to have a better diet
and to be happier.   
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กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่น่าอยู่
Environmental protection activities for a pleasant society
โครงการ “BHappy3” ครั้งที่ 12

The 12th “BHappy3” project:

โดยความร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด และโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ได้จัดให้มี
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทั้งสี่บริษัท ในครั้ง
นี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 12  ชื่อกิจกรรม คือ “พลังจิตอาสา ร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน”   จัดขึ้น ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   โดยทั้งสี่
บริษัทได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้กับผู้
บริหารและพนักงาน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม อันเป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์น�้ำและอาหารของสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ เพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย
บริเวณชายฝัง่ ชะลอความเร็วของกระแสน�ำ้ กระทบชายฝัง่ ช่วยให้หน้าดินแข็ง
แรง และเป็นการร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความคงอยู่ต่อไป

The Company, in cooperation with Bangkok Insurance PCL., Aioi
Bangkok Insurance Co., Ltd., and Bumrungrad Hospital, organized
activities to build relationships among executives and employees
of all four companies in the 12th BHappy3 Project; “Volunteer Spirit,
Planting Mangrove Forest for sustainable nature”. The activity was
held at Phra Chulachomklao Fort, Laem Fa Pha Subdistrict, Phra
Samut Chedi District, Samut Prakan Province. Members of all four
companies collaborated in mangrove forest planting activity. The
activity created an awareness among executives and employees
the importance of nature and the environmental conservation,
especially the mangrove forest ecosystem which is a habitat for
aquatic animals, prevents coastal erosion from wave damage, and
retains land sediment, and in turn, will encourage them to conserve
mangrove forests.
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กิจกรรม Thailand Tree Festival
Thailand Tree Festival Activity
บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรม Thailand Tree Festival ซึ่งมูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ์ ได้ร่วมกับกลุ่มรักษ์ไม้ ใหญ่ (Big Tree Project) และ Urban
Adventures โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับเด็กและครอบครัว ในปลูกจิตส�ำนักรักษ์ โลกของเรา เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติและสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตของ
เด็กและครอบครัวนอกห้องเรียน (Nature Fun) กิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชน
และครอบครัวได้ท�ำร่วมกัน เป็นการสร้างการเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่างๆ ตัง้ แต่ยงั เด็ก ท�ำให้ทกุ คนดูแลโลกของเราอย่างยัง่ ยืนตัง้ แต่วนั นี้

The Company together with the Rajapruek Institute Foundation,
the Big Tree Project and Urban Adventures organised Thailand Tree
Festival activity. This environmental activity for children and families
aimed to raise the awareness to save our planet through learning
about nature and experiencing learning outside of the classroom
(Nature Fun). These  various activities that children and families
did together have taught the children the ideas of environmental
conservation, enabling them to be proactive in looking after our
planet from today onward.
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BLA Happy Life Go Green
โครงการบีแอลเอ แฮปปี้ กิฟท์
BLA Happy Gift Project
โครงการ “BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญ
ที่ยั่งยืน” เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) จัดขึน้ เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกให้คนไทยทุกคนหันมาดูแลโลกของเราด้วย
การมอบของขวัญทีบ่ ริษทั ตอบแทนคืนให้กบั ทุกคน ผ่านการบริจาคเงินในช่อง
ทางออนไลน์ www.bangkoklife.com/blahappygift
โครงการนีเ้ ปิดให้ประชาชนได้เข้ามาบริจาคเงิน โดยผูบ้ ริจาคจะได้รบั ของ
ทีร่ ะลึกรักษ์ โลกเพือ่ ใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันหรือเป็นของขวัญแก่คนทีร่ กั อาทิ ถุง
ผ้า ร่ม กระบอกน�้ำรักษาอุณหภูมิ และกล่องใส่อาหารรักษ์ โลก ที่สามารถน�ำ
กลับมาใช้ ใหม่ได้เสมอ ไม่เหลือทิง้ เป็นขยะ (Zero Waste) โดยได้แรงบันดาล
ใจในการออกแบบของที่ระลึกมาจากแนวคิด Enjoy The Green Life ของที่
ระลึกช่วยโลกของเรา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่ได้ ลดการใช้
พลาสติกไม่ให้เกิดขึน้ รวมทัง้ ยังช่วยชุมชนไทย เพิม่ รายได้ ให้กบั ชุมชนเพราะ
น�ำผ้าขาวม้าจากชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศ มาผลิตเป็นของได้นา่ รัก น่าใช้อย่าง
ลงตัว สามารถใช้ ในชีวิตประจ�ำวันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้คุณได้ส่ง
ความสุขแก่ตนเองและคนที่คุณรัก รายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายยังน�ำไปมอบแก่สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อน�ำไปสาน
ต่อเจตนารมณ์ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อมต่อไป นับว่าเป็นการ
ช่วยโลกของเรา 2 ทาง

“BLA Happy Gift. Giving green happiness with sustainable
gifts” is a project that Bangkok Life Assurance, in association
with the Thai Creative Association (Magic Eyes) organised to raise
awareness among all Thai people to take care of our world by
giving back the Company gifts to environments via online donations;
www.bangkoklife.com/blahappygift.
The public could make a donation and the donors would
receive useful earth-saver souvenirs for own use or as gifts for loved
ones such as fabric bags, umbrellas, insulated water bottles and
food containers. These are reusable, Zero Waste gifts, inspired by
the concept of Enjoy The Green Life; Souvenirs that help save our
planet. These products can be reused, plastic free and made of
loincloths from various Thai communities across the country, which
in turn, help supporting local economy. These attractive products
are environment friendly everyday items that can be purchased
for own use or giving to loved ones. All proceeds from donations
without deduction of expenses will be donated to the Thai Creative
Association (Magic Eyes) for their environmental campaign activities.

โครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์กร
The “BLA Happy Life Go Green Project” within the organization
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ให้พนักงานในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ขึ้นไปด้วยกัน

This is an on-going project in which all organization employees
participate to improve our society.

• โครงการประหยัดพลังงาน โดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และ
วิธีการประหยัดพลังงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์
(Smart Home) ของบริษัท
- ไฟฟ้า การรณรงค์การปิดไฟในช่วงเวลากลางวัน การออกไปประชุม
หรือหลังเลิกงาน โดยการติดสติก๊ เกอร์เลขหมายก�ำกับบนโต๊ะท�ำงาน
เพื่อควบคุมการใช้พลังงานเฉพาะพื้นที่ และการติดตั้งระบบปิดหน้า
เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในองค์กร

• Energy-saving project: public information on this matter is
broadcasted via the Company’s electronic channels (Smart Home)

- น�้ำประปา รณรงค์ ใช้หลักการประหยัดน�้ำ  โดยการการเช็ดก่อนใช้
รองก่อนใช้ หรือการใช้น�้ำซ�้ำ  การเปิด – ปิดก๊อกน�้ำให้สนิทหลังการ
ใช้งานแล้วทุกครัง้ และ/หรือหากพบอุปกรณ์การใช้นำ�้ ช�ำรุด แจ้งผูร้ บั
ผิดชอบทราบทันที เพื่อก�ำจัดจุดรั่วไหลในองค์กร
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- Electricity: An energy preservation campaign includes turning off
lights during the daytime and when going out for meetings or
leaving work, putting a numbered sticker on work desks to control
energy use in specific areas, and an automated computer shutdown
system installation for the whole Company.
- Water Supply: A campaign for such water-saving principles includes
wiping dirt off things before washing them with water, storing water
for use and reuse, turn off faucets properly after each use, and
immediately notifying the Organization’s people responsible for
plumbing repair when leaky plumbing is found.

- โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ
- การจัดเก็บเอกสาร รณรงค์ ใช้กระดาษใช้ซ�้ำ (Re-use) หรือ Scan
เก็บไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการถ่ายส�ำเนา เพื่อลดการใช้
กระดาษในองค์กร ท�ำให้การใช้ทรัพยากรกระดาษเกิดความคุ้มค่า
รวมทัง้ เป็นการลดพืน้ ที่ในการจัดเก็บเอกสาร เพือ่ ความปลอดภัยและ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยในส�ำนักงาน
- การท�ำลายเอกสาร โดยการน�ำส่งบริษัท/ร้านค้าเพื่อน�ำไปท�ำลาย
โดยวิธีการต้ม ซึ่งจะสามารถน�ำมาสู่กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ได้
ท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต้นไม้อย่างคุ้มค่า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศ โดยการจัดกล่องรับ
เอกสารที่เป็นกระดาษสีขาวในทุกจุดที่มีเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กร
เพื่อน�ำไปรีไซเคิลใหม่

- Paper-saving Project
- Document storage: This campaign involves paper reuse,
encouraging using electronic copy and discourage hard copy. Not
only this will help saving paper, it also save the storage space and
reduce the risk of fire hazard as well.
- Destroying documents: Unwanted documents are sent to
commercial establishments to boil and use the pulp for recycled
paper production.
- Recycling Project: White paper documents are collected in a box,
which is placed by every copying machine in the Organization,
for recycling.

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขา (8 สาขา)
Annual Fire Drills (Headquarter and 8 Branches)
เพื่อรณรงค์ ให้พนักงาน ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายขาย รวมไปถึง
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจเข้าร่วมได้ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส�ำนักงาน สามารถป้องกัน
และระงับเหตุจากการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้
รับความร่วมมือจากกรมสวัสดิการแรงงานพื้นที่ (จังหวัดหนองคาย) เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ ในการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของส�ำนักงานสาขา
หนองคายอีกด้วย

Safety campaign for managements, employees, sales staff, and
people living near Company offices to understand the importance
of safety of life and property in the workplace and participate in
the drills properly, protecting against and suppressing fire danger
at its onset. This involves participation of the local Department of
Labor Welfare (Nong Khai) in observing training and fire evacuation
practices of the Nong Khai branch office as well.
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตปี 2562
ในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมทั้ง
สิน้ 610,914.11 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 2.63
ซึง่ สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ปีตอ่ ไปซึง่ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นร้อย
ละ 3.25  หรือเท่ากับ 432,426.66 ล้านบาท จากการที่สัดส่วนธุรกิจใหม่ที่มา
จากการขายกรมธรรม์เบี้ยช�ำระครั้งเดียวในปี 2561 สูงขึ้นมาก ซึ่งท�ำให้ไม่มี
เบี้ยปีต่อไปเข้ามาในปีนี้ และผลกระทบจากกรมธรรม์ที่ช�ำระเบี้ยประกันภัย
ครบก�ำหนดแล้วหากแต่ยังมีผลความคุ้มครองอยู่ (Paid up) ที่มีจ�ำนวนมาก  
ส�ำหรับเบี้ยปีแรกในปี 2562 นั้นมีการปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีอัตราลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นคิดเป็นร้อยละ 1.07 หรือจ�ำนวน 178,487.45
ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทต่างๆ มีความระมัดระวังจะใน
การน�ำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบช�ำระครั้งเดียวเป็นอย่างมาก
ท�ำให้อตั ราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยช�ำระครัง้ เดียวชะลอตัวอย่างชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 17.68 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น หรือจ�ำนวน 69,749.45
ล้านบาท

In 2019, the life insurance business had total gross written
premiums 610,914.11 million baht, a decrease of 2.63 percent over
the previous year mainly due to a decrease of renewal premium of
3.25 percent over the previous year amounted to 432,426.66
million baht. The reasons for the decrease in renewal premium were
high volume of single premium products sold in 2018 and the impact
of increasing number of paid-up policies.  First year premium in 2019
decreased 1.07 percent from previous year or 178,487.45 million
baht, resulting from many insurers’ decisions to withhold single
premium products. Single premium was 69,749.45 million baht
marked a 17.68 percent decrease over the previous year.  

นอกจากนีย้ งั มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ไม่วา่ จะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ
ทีช่ ะลอตัว และอัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับตัวลดลง ซึง่ ท�ำให้บริษทั ต่างๆ ต้องท�ำการ
ทบทวนเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพอร์ ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และพอร์ ท การลงทุ น ใหม่
ให้เหมาะสม รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจเอง เช่น การก�ำกับจากหน่วย
งานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกัน ภัยของบริษัทประกันชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct) ที่ส่งผล
ให้ยอดขายผ่านช่องทางธนาคารลดลง ภาวะความกดดันจากการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17, และ การด�ำรงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC2) สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยอดเบี้ยปีแรกไม่รวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียวนั้นมีอัตราการเติบโต
ที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือจ�ำนวน
108,737.99 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกถึงการที่ประชาชน
มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ประเภทความคุ้มครองเป็นหลักสูงขึ้น รวมไปถึง
การยกระดับของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ของบริษัท
ประกั น ชี วิ ต โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น หลั ก การพั ฒ นา
ระบบงานด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ทัง้ ด้านทักษะการขาย และการให้บริการทีด่ ี อีกทัง้ การได้รบั การสนับสนุนจาก
ภาครัฐในด้านการลดหย่อนภาษี และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงินรอบด้านของธุรกิจประกันชีวิต

Moreover, external factors, such as stagnant economic growth
and decreasing interest rate, have caused insurers to revisit their
product and investment portfolio. Also, life insurance companies have
to prepare for new rules and regulations; including Office of Insurance
Commission’s proclamation of the Issuance and Sales Offer
of insurance policy of life insurance company and the Practice of
the Life insurance agent, brokers and banks, BE 2561 (AC 2018) (as
known as Market Conduct), new financial reporting standard; IFRS
9, IFRS 17, and updated risk-based capital regulation (RBC2),
On the other hand, first year premium excluding single premium
increased by 13.65 percent from prior year amounted to 108,737.99
million baht, implying that more customers are interested in
protection products. There are many factors contributing to
this positive trend; more customer-centric product development,
adoption of new technology to enhance customers convenience,
improvement in selling and service skills among agents, government
support in allowing tax deductions and promoting life insurance
products and services as well as financial planning.
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ตารางแสดงเบี้ยรับของธุรกิจประกันชีวิต มกราคม – ธันวาคม 2562
Table of Written Premium Income in Life Insurance Business January – December 2019
หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht
เบี้ยรับ
2562
2561
%+/2560
%+/Written Premium
2019
2018
% Growth
2017
% Growth
เบี้ยปีแรก
108,737.99
95,680.69
13.65%
103,124.82
-7.22%
First Year Premiums
เบี้ยช�ำระครั้งเดียว
69,749.45
84,743.21
-17.68%
64,699.75
30.97%
Single Premiums
เบี้ยปีแรกรวมเบี้ยช�ำระครั้งเดียว
178,487.45
180,414.90
-1.07%
167,842.56
7.50%
First Year Premiums and Single Premiums
เบี้ยปีต่อไป
432,426.66
446,972.18
-3.25%
433,900.13
3.01%
Renewal Premiums
เบี้ยรวม
610,914.11
627,387.08
-2.63%
601,724.69
4.26%
Gross Written Premiums
ส�ำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยรับสูงสุด 10 อันดับแรก ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ได้แก่
The top 10 Life insurance companies in market share based on written premium during January to December 2019 were:
ตารางแสดงเบี้ยรับรวม ของบริษัทที่มีเบี้ยรับสูงสุด 10 อันดับแรก
Table of The Ten Highest Ranked Companies in Gross Written Premiums
หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht
บริษัท
เบี้ยรับ
ส่วนแบ่งตลาด
Company
Gross Written Premium
Market Share
140,952.11
23.07%

อันดับ
Ranking
1
บจ.เอไอเอ
AIA Co., Ltd.
2
บมจ.ไทยประกันชีวิต
Thai Life Insurance PCL.
3
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
Muang Thai Life Assurance PCL.
4
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
Krungthai-AXA Life Insurance PCL.
5
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
SCB Life Assurance PCL.
6
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Life Assurance PCL.
7
บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
FWD Life Insurance PCL.
8
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
9
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential Life Assurance PCL.
10
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
Ocean Life Insurance PCL.

92,054.45

15.07%

83,840.22

13.72%

58,943.08

9.65%

44,925.31

7.35%

35,692.43

5.84%

32,356.00

5.30%

32,310.50

5.29%

24,587.81

4.02%

14,468.92

2.37%
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตปี 2562
ตารางแสดงเบี้ยรับจากธุรกิจใหม่ ของบริษัทที่มีเบี้ยรับสูงสุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100

บริษัท
บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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เบี้ยรับ
31,373.91
27,538.23
25,955.70
15,356.87
14,076.69
11,326.49
10,143.62
7,487.21
6,565.29
6,198.25

หน่วย: ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาด
17.58%
15.43%
14.54%
8.60%
7.89%
6.35%
5.68%
4.19%
3.68%
3.47%

Table of The Ten Highest Ranked Companies in First Year Premiums
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Company
AIA Co., Ltd.
Thai Life Insurance PCL.
Muang Thai Life Assurance PCL.
SCB Life Assurance PCL.
Krungthai-AXA Life Insurance PCL.
FWD Life Insurance PCL.
Prudential Life Assurance PCL.
Dhipaya life Assurance PCL.
Allianz Ayudhya Assurance PCL.
Bangkok Life Assurance PCL.

Written Premium
31,373.91
27,538.23
25,955.70
15,356.87
14,076.69
11,326.49
10,143.62
7,487.21
6,565.29
6,198.25

Unit: Million Baht
Market Share
17.58%
15.43%
14.54%
8.60%
7.89%
6.35%
5.68%
4.19%
3.68%
3.47%
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Life Insurance Business Trends
for 2020
แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2563
แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2563 นั้นจะยังคงได้รับผลกระทบต่อ
เนือ่ งจากปี 2562 ไม่วา่ จะเป็นภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั คงไม่ฟน้ื ตัว และภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำ  รวมไปถึงการเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจส�ำหรับการก�ำกับจาก
หน่วยงานภาครัฐผ่านประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกัน ภัยของบริษัทประกันชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การปรับ
ระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
และ 17, การบังคับใช้ด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
Capital : RBC2), และรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบแบบและข้ อ ความสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม
การประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐานส�ำหรับบริษัทประกันชีวิต

The situations from year 2019 will still cast lingering impact. In
2020, Life insurance industry will still be affected by sluggish
economic situations, low interest rate environment, preparation to
comply with Office of Insurance Commission’s proclamation of the
Issuance and Sales Offer of insurance policy of life insurance
company and the Practice of the Life insurance agent, brokers and
banks, BE 2561 (AC 2018) (as known as Market Conduct), new
financial reporting standard; IFRS 9, IFRS 17, and updated risk-based
capital regulation (RBC2), plus the preparation for new health
regulations for life insurance company.

นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในด้านระบบและกระบวนการปฏิบตั ิ
งานแล้ว กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตยังต้องมีการพิจารณาปรับกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหลายบริษทั ได้ปรับกลยุทธ์การขายโดยลดการขายสินค้า
ประเภทจ่ายเบีย้ ครัง้ เดียว และเพิม่ การขายสินค้าประเภทเน้นความคุม้ ครอง
และสัญญาเพิม่ เติมทัง้ ประกันสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุ รวมถึงประกันชีวติ
ควบการลงทุนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านเบี้ยประกันที่ต�่ำกว่าสินค้า
ประเภทอื่น อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีปัจจัยสนับสนุนต่อการ
เติบโตต่างๆ ดังต่อไปนี้

Apart from preparation of system and work process, life insurance
companies also have to revamp their product development strategy.  
Many companies adjusted their strategy by reducing single premium
products and increasing protection products and riders, both health
and personal accident, and enhancing investment-linked products.
These strategies may cause a decrease in insurance premium due
to small ticket size, however, there are still other factors supporting
positive growth in life insurance industry including, but not limited
to;

1. แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

1. Aging population trend

ประเทศไทยมีแนวโน้มจ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และมีอายุยืนยาวขึ้น โดยประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยในปี
2573 เป็นต้นไป โดยมีผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมด ประกอบกับประชาชนในวัยท�ำงานจะมีสัดส่วนที่ลดลงจาก
อัตราการเกิดของประชากรในประเทศ ท�ำให้รัฐบาลไทยอาจต้องมีภาระด้าน
งบประมาณรายจ่ายส�ำหรับสวัสดิการเพื่อประชาชนสูงวัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
รายได้หลังเกษียณอาจไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่
จะส่งเสริมประชาชนเก็บออมในรูปของประกันชีวิต เพื่อแบ่งเบาภาระในการ
ใช้จา่ ยด้านสุขภาพและค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ รวม
ถึงการเตรียมวางแผนการเงินหลังเกษียณซึ่งจะมีความจ�ำเป็นมากขึ้นใน
อนาคต
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Growing aging population and longer longevity bring more
opportunities for market expansion. Thailand will become aging
society by the year 2030 as people aged more than 60 years old
will represent more than 20 percent of total population. Moreover,
middle-aged population will be shrinking due to the decrease in birth
rate.  The situation will negatively impact government fiscal budget
in providing healthcare and pension for elderly. This provides the
role for the life insurance industry to cater for the trend by being
one of the saving tools to alleviate the customer’s burden on health
and medical expenses as well as saving for retirement plan which
will become increasingly important in the future.

2. อั ต ราการถื อ ครองกรมธรรม์ ในประเทศไทยยั ง อยู ่ ใ น 2. Life insurance penetration in Thailand remains
ระดับต�ำ่
low
อัตราการถือครองกรมธรรม์ของประชากรไทย ยังคงอยู่ในระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ย
ละ 39 ถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจประกันชีวิต โดยการเริ่มบังคับใช้
ประกาศของส�ำนักงานงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย (คปภ.) เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 จะเป็นส่วนช่วย
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น

Thailand’s life insurance penetration is still low at 39 percent,
implying that there is ample room for growth in the untapped
market. The enforcement of the Fair Market Conduct by the Office
of Insurance Commission will play a role in helping to gain
consumer’s trust in purchasing life insurance products.

3. กระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน

3. Preventive Healthcare Trend

ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับปัจจัยเสีย่ งในการท�ำให้
เกิดการโรคที่เพิ่มขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะจากฝุ่น หรือโรคระบาดใหม่ ท�ำให้
เกิดกระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็น การรับ
ประทานอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ การออกก�ำลังกาย รวมไปถึงการป้องกันความ
เสี่ยงโดยการซื้อประกันสุขภาพ ท�ำให้บริษัทในธุรกิจประกัน ภัย พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบ
สิทธิประโยชน์พเิ ศษให้กบั ลูกค้าทีม่ พี ฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับการรักษาสุขภาพ
เชิงป้องกันอีกด้วย

Increasing in healthcare spending and health risk factors, such
as air pollution or newly emerged epidemic, have caused the trend
of preventive healthcare. This include consuming healthy food,
exercising and buying health insurance coverage. Life insurance
companies have been continuously developing new health insurance
products in order to serve different customers’ needs and also offered
benefits and privileges for customers who maintain their preventive
healthcare activities.  

4. ความต้องการการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

4. Personal financial planning needs.

ประชาชนมีแนวโน้มให้ความสนใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญชนิดหนึง่
ทีจ่ ะเป็นหลักประกันในการแบ่งเบาความเดือดร้อนเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาด
ฝันขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการ
ความคุ้มครองควบคู่กับการลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการใช้สิทธิน�ำ
เบี้ยประกันภัยบางประเภทไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

There is growing interest for personal financial planning while
life insurance product is an important tool that fits into the equation.
Life insurance products can help to protect the insured’s wealth
when an unforeseeable event occurs. In addition, there are
products designed to offer both protection and investment return
simultaneously. Lastly, some products are qualified for tax-deduction
and should be considered as part of tax planning.

5. การเข้าสู่เศรษฐกิจของโลกดิจิทัล

5. Digital Economy

เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้บริษัทในธุรกิจ
สามารถพัฒนาการบริการให้ลกู ค้า พัฒนาช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า
รวมถึงพัฒนากระบวนการท�ำงานภายในของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น

The fast-moving digital technology allows companies within the
industry to develop new services for their customers such as new
communication channels as well as improve the efficiency within the
organization.  As a result, the clients can see improved convenience,
faster response as well as more tailored-made customer centric
products and services.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

103

Good Corporate Governance
Committee Report
รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแล
การกิจการที่ดี รวมทั้งการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรรมการในการก�ำกับดูแลกิจการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารประชุมรวม 3 ครัง้ เพือ่ ติดตาม ดูแลให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดยเน้นให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในทุกกิจกรรมของ
กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัย และให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างคุณค่า
ให้กิจการควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการติดตามพัฒนาการด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะถูกน�ำมาใช้ ในการเพิ่มขีดความสามารถ และ
ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กร
ด้วยความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบบนพืน้ ฐานของหลักปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี บริษัทจึงได้รับรางวัลและผลการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1. การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประจ�ำปี 2561 ในระดับ “4 ดาว” หรือ “ดีมาก” เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
2. การประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประจ�ำปี 2561 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
3. รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2561 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
		ในโอกาสนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขอยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ด�ำเนินการตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ และกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

(นางคมคาย ธูสรานนท์)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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Dear Shareholders,
The Good Corporate Governance Committee, appointed by the Board of Directors, has been assigned to take an oversight
role over corporate compliance with the good corporate governance principles.  The committee’s responsibilities also encompass a
review of existing corporate governance policies and any related practical guidelines to ensure their alignments with the eight good
governance principles set forth by the Securities and Exchange Commission and with the recommendations from the corporate
governance assessment reports issued by the Thailand Institute of Directors (IOD) and by the Office of Insurance Commission (OIC).
During 2019, the Good Corporate Governance Committee held a total of 3 meetings to monitor the adherence of Company’s
management and its employees towards the corporate policies, guidelines, and conduct codes. An emphasis was on the
implementation of fair market conduct principle on all activities especially those that related to marketing and sales and insurance
services. Great importance was also on compliance with the anti-corruption policy, laws and regulations, and insider trading rules.
The Committee followed up on the Company’s development progress towards sustainability by creating shared value amongst
business, shareholders, and all relevant stakeholders in various dimensions, namely, economy, society, and environment.
Additionally, the Good Corporate Governance Committee observed the development of technological innovations that could help
uplifting the organization’s capability as well as the quality of its services.
With persistent determination and continuous dedication towards doing business responsibly in accordance with the good
governance principles, the Company was awarded with recognitions and ratings from various organizations as follows:
1. Thailand Institute of Director (IOD) rated the Company at a “4 stars” or “very good” level for the seventh year in a row
based on 2018 corporate governance assessment.
2. Thai Investor Association and the Securities and Exchange Commission rated the Company as “Excellent” based on their
assessment of the annual general shareholders’ meeting (AGM) held in 2018.
3. The Company won third place for 2018 Excellent Management award issued by the Office of Insurance Commission.
The Good Corporate Governance Committee would like to take this opportunity to underscore our commitments towards
complying with good corporate governance standards, business ethics, and sustainability framework so that we can achieve fairness
and the best interest of shareholders and stakeholders together with sustainable development of the Company.

						

(Mrs. Komkai Thusaranon)
Chairman of the Good Corporate Governance Committee
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Good Corporate Governance
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่น�ำไปสู่การสร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู ่ กั บ การมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้ง การประกอบธุรกิจต้องเป็นไป
อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อสังคม บนความสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล คณะกรรมการได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate
Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุกต์ ใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 8 ข้อหลักปฏิบัติ ดังนี้

The Board of Directors recognizes the importance of having
good corporate governance as it leads to sustainable value creation
and effective, transparent and accountable management system.
The Board commits to a business conduct that is honest and
fair to society with a present of shared benefits among customers,
shareholders, and other stakeholders.
To maintain the principles of good corporate governance that
adhere to international standards, the Board has adopted Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017 (the “Code”), issued
by the Stock Exchange of Thailand. The Code consists eight
following principles:

หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่า Principle 1: Establish Clear Leadership Role
ให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
and Responsibilities of the Board
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบจึงมีการทบทวน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในหลายปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการได้มุ่งพัฒนากิจการให้มีความสามารถ
ทางการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลง
และการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ดังจะเห็นได้ชัดจากอัตรา
การเติบโตของจ�ำนวนผูแ้ นะน�ำการวางแผนการเงิน และการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ในการสนับสนุนการท�ำงานอย่างเป็นมืออาชีพของทุกการบริการของ
องค์กร และเพื่อให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี คณะกรรมการได้มี
การมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแก่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ควบคู่กับความส�ำเร็จของการด�ำเนินกิจการ คณะกรรมการได้ ให้ความ
ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่
จึงได้มีการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวผ่านนโยบายบรรษัทภิบาล นโยบาย
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และคู่มือจรรณยาบรรณของบริษัท
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The Board of Directors is aware of its roles and responsibilities,
and therefore conducts continuous reviews of its duties and
responsibilities as specified in Board regulations. Over the past
number of years the Board has focused on developing the abilities
of the business to be competitive, adaptable to changing factors,
and achieving results that produce long-term benefits. This can
be clearly seen in the growth rate in numbers of financial planning
advisors the use of technology in supporting the professional
work in all the Organization’s services For the Organization to
operate well, the Board has assigned duties and responsibilities
for management to the President and Executive Officers clearly
in writing
On a par with business success, the Board of Directors gives
importance to fairness to customers and other stakeholders, thus
creating a culture through its policies of good governance and
fair market conduct and through its Code of Conduct Guide.

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Principle 2: Define Objectives that Promote
หลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Value Creation
คณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ในการให้ประชาชนทุกกลุ่มเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิต และท�ำ
ประกันชีวติ ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวติ คณะกรรมการ
จึงได้ก�ำหนดภารกิจของบริษัทในการพัฒนาสู่ความเป็นผู้น�ำในการสร้าง
ความมั่งคงทางการเงินให้กับประชาชนด้วยการให้บริการแนะน�ำการ
วางแผนทางการเงิ น โดยบุ ค ลากรที่ มี ค วามจริ ง ใจและมี ค วามรู ้ ร ะดั บ
แนวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรอันประกอบด้วย ศรัทธารับ
ผิดชอบ จริงใจ พัฒนาตน และท�ำงานเป็นทีม
คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยค�ำนึงถึงปัจจัย
แวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น อาทิ สภาวะการแข่งขัน แนวโน้มของ
ผลตอบแทนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เป็นต้น ตลอดจน
โอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยในปี 2562 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุม
Strategy Workshop ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารในการทบทวนกลยุทธ์ส�ำหรับระยะสั้น และระยะปานกลาง
(3-5 ปี) แผนงาน และดัชนีชวี้ ดั ผลความส�ำเร็จของงาน (Key Performance
Indicator : KPI)
ในปี 2562 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงในการยกระดับการบริการลูกค้าให้มีคุณภาพที่สามารถเทียบเคียง
กับมาตรการสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อก�ำกับดูแลให้บุคคลขององค์กร
ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และที่ปรึกษาทางการเงินทุกคน
มีจุดมุ่งหมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนและ
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
โดยรวม

The Board of Directors establishes a Company vision statement
that reflects its commitment to make people realize the benefits
of the life insurance and choose insurance coverage which is
suitable for their financial position and value of life. The Board
also establishes a Company mission statement which reflects
its determination to become a leader in establishing financial
security for all groups of people and protecting their value of life
by offering financial advice and impressive service through its
sincere agents, partners and employees who are experts in the
field and is in line with the organization values: faith, responsibility,
sincerity, self-development, and teamwork
The Board ensures that the Company’s business strategies and
annual plans are consistent with the Company’s objective and
long-term goals with a consideration of the Company’s ecosystem
(competitive landscape, investment return trend, and regulatory
changes etc.) and changes in business opportunities and risk
appetite. In 2019, the Company held a strategy workshop in a
form of a joint meeting between the Board members and top
management to review short-term and mid-range (3-5 years)
business plans and key performance indicators (KPI).
In 2019, the Board established a working committee made up of
top executives to take responsibility for continuous improvement
of service quality towards international standards and to drive
employees, insurance agents and broker, and financial advisors
to achieve the same goal for a creation of sustainability and
shared value among the Company, customers, stakeholders and
society as a whole.

หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล Principle 3: Strengthen Board Efficiency
คณะกรรมการดู แ ลการก� ำ หนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ and Effectiveness
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร เหมาะสมและจ�ำเป็น คณะกรรมการมี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน จากจ�ำนวนกรรมการ 15 คน ซึ่งสะท้อน
อ�ำนาจทีถ่ ว่ งดุลกันอย่างเหมาะสม และเพือ่ ให้เรือ่ งส�ำคัญได้รบั การพิจารณา
ในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และ
เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

The Board of Directors is in charge of determining the Company’s
governance structure as well as the Board’s composition, which
must consist of directors with appropriate and necessary
qualifications, experience, skills and specializations to achieve
of the organization’s objectives and goals. The Board comprises
of 2 executive directors out of 15 directors. Such proportion
reasonably supports proper checks and balances and to have
important matters receive consideration in a comprehensive detail.
The Board has appointed various committees to review specific
matters, to screen information and to recommend action for board
approval.
The Board has required an annual self-evaluation of performance
be completed for the Board and its committees, along with the
Board members’ evaluation of the Chairman’s performance since
he plays such an important role in policy setting and exercising
governance.
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การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Principle 4: Ensure Effective CEO and
และการบริหารบุคลากร
People Management
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้ท�ำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงทีส่ งู กว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบต่อองค์กร

The Board assigns responsibility to the Nominating and
Remuneration Committee for determining standards and methods
for nominating properly qualified candidates for the position of
President and Senior Executive Vice President. The Board ensures
the compensation structure of the President and top Executives
is appropriate for their roles and responsibilities.

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ Principle 5: Nature Innovation and
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Responsible Business
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะการตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
ที่เปลีย่ นแปลงไป ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษทั ได้ โดยง่าย
อี ก ทั้ ง ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและบทบาทต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า/ผูถ้ อื กรมธรรม์ พนักงาน ตัวแทนประกันชีวติ และ
ที่ปรึกษาการเงิน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่แข่งทางการค้า ตลอดจน
ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

The Board of Directors prioritizes and promotes innovation that
creates value for the Company, especially responding to the
customer behavior change to allow easier access to the Company’s
products and services.  In addition, the Board recognizes its roles
and responsibilities towards stakeholders which includes
shareholders, policyholders, employees, insurance agents, financial
advisors, business partners, competitors, communities, society
and the environment.

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง Principle 6: Strengthen Effective Risk
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Management and Internal Control
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
และตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และช่วยลดผลกระทบและโอกาสจากความผันผวนของ
ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยก�ำกับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประเมิน
ติดตามปัจจัยเสี่ยงด้วยการจัดท�ำระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อก�ำหนด
มาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ตามล�ำดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดและตามแนวทางมาตรฐานสากล มีการทบทวนความเพียงพอ
เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและ
ปัจจัยต่าง ๆ
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The Board of Directors values comprehensive organizational risk
management and understands that risk management as an
important process that helps support the Company’s ability to
achieve its goals and objectives in both the short and long term.
It also helps reduce negative effects and opportunities from
fluctuation of both internal and external risk factors which may
affect the business, so that they remain within an acceptable risk
level. The Company has ensured that relevant departments assess
and follow-up on risk factors, with implementation of an early
warning system adding the capability to effectively determine risk
management measures and plan according to levels of significant
risk to business goals. This will lead to creating value for the
organization, so that it may grow sustainably. Also the Board of
Directors ensures that the Company’s a risk management system
is in accordance with the law and international standards, and
has adequate review, appropriate to the policies and yearly risk
management framework, to ensure with certainty that it is
consistent with variations in environmental conditions and other
factors.

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือส�ำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท จึงก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
และให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ เป็นผู้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี ตามแนวทางการก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานก�ำกับและมาตรฐานสากล

Besides this, the Board understands the importance of having an
effective internal control system as an important component of a
good corporate governance system and an important tool for
Executives to manage various Company risks. Therefore all
departments are required to have appropriate internal controls in
order to enhance the efficiency of business operations. An
independent audit department that reports directly to Audit
Committee makes annual assessments of the adequacy of internal
control systems in accordance with guidelines for internal control
set by regulatory agencies and international standards.

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูล
Principle 7: Ensure Disclosure and Financial
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Integrity
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นช่ อ งทางที่เข้า ถึง ข้อมูลได้ง ่า ย มีความเท่าเทียมกัน
น่าเชื่อถือ ทั้งข้อมูลที่เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงสะดวก
และได้รับประโยชน์มากที่สุด

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของงบการเงินและค�ำอธิบาย
ประกอบที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินของบริษัทจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย โดยการเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการรับรอง
ความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
ให้มีการจัดท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
การมีระบบควบคุมภายในส�ำหรับกระบวนการรายงานทางการเงินทีพ่ อเพียง

หลั ก ปฏิ บั ติ 8 สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
สือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ
ของบริษัท ทั้งประเด็นที่ก�ำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทิศทางการด�ำเนินงานของกิจการ โดยผ่านการพิจารณา และ/หรือการ
อนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส�ำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ อาทิ
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอเพิ่ ม วาระ
การประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เป็นต้น

The Board of Directors stresses the importance of disclosure of
important information relevant to the Company, both financial and
non-financial, that is accurate, complete, timely, in accordance
with relevant rules, standards, and guidelines for practices.
Disclosure is made through channels with easy, equitable and
reliable, accessability with information provided in both Thai and
English so that shareholders and investors may receive timely
news, have convenient access, and get the greatest benefit.

The Board is responsible for the quality of financial statements
and annotations appearing in the report. The Company’s financial
statements are prepared in accordance with generally accepted
accounting standards of Thailand. Appropriate accounting policies
and practices are always used including making sufficient
disclosures of important information in the Company’s financial
statements. To confirm the accuracy of the Company’s financial
reports, the Board assigns to the Audit Committee the duty of
reviewing them to ensure they have been prepared correctly
according to generally accepted accounting standards and
that there are adequate internal control systems for financial
reporting process.

Principle 8: Ensure Engagement and
Communication with Shareholders
The Board of Directors ensures that shareholders have the
opportunity to participate effectively in decision-making involving
significant corporate matters, in both matters that are specified
by laws and that may affect the way in which the Company
operates its business. The significant matters that appear on the
shareholders’ meeting agenda are to be resolved either as
shareholders’ acknowledgement and/or shareholders’ approval.
Besides, the Board also provides opportunity to minority
shareholders to participate in the meeting by allowing them to
submit additional agendas or nominate qualified candidate for
director position in advance before the shareholders’ meeting
takes place.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

109

Audit Committee Report
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6 ครัง้ มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในหน่วยงานก�ำกับ
การปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปสาระส�ำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีทผี่ า่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข
โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถึงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและ
รายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลและปัญหาที่มีความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกต
ที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั มีรายงานทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงานของฝ่ายตรวจสอบ หารือกับผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทในส่วนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบ
สรุปข้อร้องเรียนที่บริษัทให้บุคคลภายนอกและพนักงานแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ และสามารถแจ้งร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ โดยตรงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
ที่รัดกุมและเหมาะสม สนับสนุนให้การด�ำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของ
ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ แผนงานตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติ
งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
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4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีความอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ติดตาม และประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับรายงานทุกไตรมาสถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวม
ถึงผลกระทบและการด�ำเนินการของบริษัทจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ประเมินจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในธุรกิจประกันชีวิต ความช�ำนาญใน
วิชาชีพ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,954,000 บาท และยังได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าบริการอื่น (Non-Audit
Fee) 2,530,000 บาท ที่เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบสถานะการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความความเสี่ยง Risk Based Capital
(RBC) และค่าสอบทานการค�ำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย Embeded Value (EV) ทั้งนี้เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีในระดับสากล
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ นีก้ ารท�ำรายการดังกล่าวของบริษทั เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นไปด้วยความเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไปด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอ
แนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ มีการประเมินตนเองเกีย่ วกับการท�ำหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2562 เพือ่ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่งผลสรุปโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนเพียง
พอและทันเวลา มีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและรัดกุม มีกระบวนการก�ำกับการปฏิบตั งิ านให้เป็นตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอย่างเหมาะสมและ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเพียงพอและ
ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้

						
						
						

(นายสุนทร อรุณานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กุมภาพันธ์ 2563
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Audit Committee Report
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Dear Shareholders,
		The Audit Committee consists of three independent directors appointed by the Company Board of Directors. All have knowledge,
ability, and are fully qualified as per the requirements of the Stock Exchange of Thailand. They act with sufficient independence,
are under no restrictions in obtaining information from management, staff, or stakeholders, and may express opinions and give advice
for the equal benefit of all groups of stakeholders.
In 2019 the Audit Committee convened six times, there were meetings with management, internal auditors, the compliance
office, and external auditors for consultation and exchange of views on relevant agenda items. Important work issues may be
summarized as follows:
1. Reviewed quarterly and annual financial statements which had previously been audited/reviewed by the external
auditors and reported on them, expressing free and unfettered opinions. Held meetings with executives and external auditors
involved to consider important accounting policies along with the accuracy and completeness of quarterly financial statements
and significant factors having impact on finances. There was also a single meeting with external auditors without management
in attendance so there could be free and open discussion of important information and problems in preparation of financial
statements, where the external auditors expressed no significant concerns. The Audit Committee’s conclusion was that the
Company’s financial reports are reliable, accurate, complete, and in prepared accordance with generally accepted accounting
principles, and with sufficient and appropriate disclosure.
2. Performed a review of internal control systems by discussed with internal auditors about observations made in Audit
Department reports, and consulted with external auditors about internal control and Company risks subject under the
purview of auditors. Made assessments of the adequacy of internal controls and risk management done according to the
rules of the Securities and Exchange Commission (SEC), including reviewing compliance with policies and measures against
corruption and money laundering, as well as acknowledging complaints filed with the Company by outside persons and
whistleblowers through various channels, with the ability to directly notify the Audit Committee. In accordance with principles
of good corporate governance. The Committee has concluded that the Company has had adequate internal controls and
careful risk management to support Company operations in achieving their objectives efficiently and effectively.
3. Assessed the Company’s internal audit systems to determine whether they were appropriate and effective. Considered and
authorized the Internal Audit Department’s audit plan and monitored its work operations and audit results from quarterly
reports to ensure recommendations were being implemented. The assessment found that the Company’s internal audit
systems are sufficiently independent, the yearly auditing plan is consistent with Company risks and objectives, and auditing
performance is developing steadily to conform to international professional internal auditing standards.
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4. Reviewed the Company’s compliance with the law in connection with the Thai Securities and Exchange Commission, Stock
Exchange of Thailand’s regulations, and laws related to the Company’s business operations. Considered and approved
work plans of the Compliance Office, which is independent and reports directly to the Audit Committee and whose job is
to monitor and coordinate with various departments within the Company to ensure strict compliance with ethics rules,
regulations, and related orders, receiving quarterly reports on all regulatory changes and of impacts on Company operations
from the adoption of such regulations. In this period the Company has complied with all relevant regulations and requirements
in a proper and timely way.
5. Considered, nominated, and suggested remuneration amounts for external auditors in 2019, presenting them to the Board
of Directors for approval at the shareholders’ meeting. Assessments were based on nominees’ knowledge, ability, understanding
of and experience in the life insurance business, professional expertise. The auditor’s compensation amounted to 1,954,000
baht, and non-audit fee was settled at 2,530,000 baht as compensation for reviewing the status of operational funds’ Risk
Based Capital (RBC) level and the cost of reviewing the Company’s value using the Embedded Value (EV) method of
actuarial mathematical calculation. For its independence, world-class expertise, knowledge, and experience in auditing,
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. was chosen as the Company’s external auditor.
6. Reviewed and gave opinions on related transactions and cases involving potential conflicts of interest as specified in
relevant laws and requirements. In this regard, Company transactions were found to be in compliance with regulatory
guidelines of the Stock Exchange of Thailand, fair, to the benefit of the Company, and with pricing at reasonable levels,
exactly as for outside third parties. Disclosures made were adequate, accurate and complete.
7. The Audit Committee made quarterly reports to the Board of Directors on the results of its work, providing opinions and
suggestions that are beneficial for management administration, including a self-evaluation of its own 2019 performance,
reviewing its own charter and giving consideration to the suitability of it structure and composition and the fulfillment of
its own duties within the scope of its responsibility. In result, its own performance has met the overall criteria and best
practices guidelines of the Stock Exchange of Thailand.
In conclusion, the Audit Committee reports that the Company has produced accurate financial reports and offered complete
disclosure of important information, and that there have been adequate and timely internal controls with tight security. Company
governance procedures have followed the law relating to appropriate business practices, and dealt with related transactions
and potential conflicts of interest in ways that put the Company’s interests first. This good governance has extended to risk
management and operations control systems that are effective, transparent, and reliable.

						
						
						

(Mr. Sunthorn Arunanondchai)
Chairman of the Audit Committee
February 2020
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Internal Controls and Auditing
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

Internal Controls

การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญต่อการป้องกัน บริหารจัดการ
ความเสีย่ งหรือความเสียหายต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานของบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

Bangkok Life Assurance recognizes the importance of internal
control systems as an important strategy for protecting and
managing risks or losses of various kinds which might be incurred
by the Company or its stakeholders. There fore an appropriately
strict and efficient system of internal controls has been established.
Such a system creates proper confidence that Company operations
will achieve their goals.

คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประยุกต์ ใช้ตามกรอบแนวการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญ
ถึงการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ทุกระดับสร้างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at the Top) ภายในบริษัท
และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงการให้ความส�ำคัญของคุณค่าความซื่อตรงและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ยึดหลักการให้บริการอย่าง
เป็นธรรม (Fair Market Conduct) มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออ�ำนวย
ให้ระบบการควบคุมภายในด�ำเนินไปได้ตามที่มุ่งหวังอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาพนักงาน ตามค่านิยมขององค์กรในเรื่อง “การพัฒนาตน”
ที่ยึดหลักว่าบุคคลจะต้องมีการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ การประเมินผล
การปฏิบัติงานพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key
Performance Indicator) รวมถึงมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ (Succession Plan)

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณากลัน่ กรอง ก�ำหนดกรอบและขอบเขตการบริหารความเสีย่ ง มีการ
สื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งองค์กร มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดให้พนักงานมีการอบรมและสอบ
วัดความรูเ้ พือ่ ให้เข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องภายในบริษทั มีการก�ำหนด
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ตามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise
Risk Management) และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริษัท
ยังก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึง
อุบัติภัยร้ายแรงเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักติดต่อกันเป็นเวลานาน
(Disruption) โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 Business Continuity
Management System (BCMS) นอกจากนัน้ บริษทั มีกระบวนการประเมิน
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The Board of Directors and The Audit Committee has reviewed
the adequacy of the internal control systems put in place according
to the framework of guidelines advanced by The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO
2013), which has the following five components.

1. Control Environment
The Company’s Board of Directors stresses the importance of a
good internal control environment, and works with all levels of
management to create a high-level atmosphere (“Tone at the
Top”) within the Company itself and its subsidiaries, which
exemplifying the value of honesty and morality in conducting the
life insurance business, adhering to the principles of fair market
conduct, and moving ahead as intended, with clarity and fairness.
Have a clear staff development policies, which pins point the main
focus on employees “self-development” so that the employees
have the opportunity to constantly learning. As for the recruitment
procedures, have a system in place to assess performance based
on important key areas such as the Key Performance Indicator
(KPI). In addition, have a succession plans for filling the important
position.

2. Risk Assessment
The Company has risk management policies in writing and
approved by the Board of Directors, and has established a
Risk Management Committee to scrutinize and determine the
framework and scope of risk management and make everyone in
the Organization aware of these policies. A risk management
manual used as a guideline for practices, and employees are
required to have training and be tested on their knowledge
regarding relevant risks within the Company. Levels of acceptable
risk are determined in accord with the ERM (Enterprise Risk
Management) and ORSA (Own Risk and Solvency) standard. To
avoid long-term disruption, the company has established
operational methods to counter act to low level of event risk up

โอกาสที่ จ ะเกิ ด ทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด การต่ อ การท� ำ ทุ จ ริ ต ครอบคลุ ม
ทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money
Laundering)

3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายในซึ่งเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ (Website)
และระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Smart Home) ในกิจกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การก�ำหนด
เบี้ยประกัน ภัย การเสนอขาย การเก็บเบี้ยประกัน ภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย การประกัน ภัยต่อการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน และการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัท
ประกันภัย ก�ำหนดให้มกี ระบวนการควบคุมภายในทีช่ ดั เจน เชือ่ มโยงอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่
บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
บริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ ไม่
เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งท�ำให้บริษัทได้รับการ
ประกาศรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 เรื่อง การจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management
System (ISMS))

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
ได้อย่างเพียงพอถูกต้องและทันเวลา จัดท�ำหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ตัดสินใจก่อนการประชุม บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
และระเบียบปฏิบตั เิ รือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดย
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ
(Whistle-blower Hotline) ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัท แจ้งเรื่อง
เกีย่ วกับการฉ้อฉล ทุจริต การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือรายงานทางการเงินไม่ถูกต้องผ่านฝ่ายตรวจสอบหรือส�ำนัก
ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับการร้องเรียน
กรรมการและผู้บริหารโดยตรงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ
ส่งไปรษณีย์ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และยังมีช่องทางการ
ร้องเรียนแจ้งข้อบกพร่อง และปัญหาการด�ำเนินงาน ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือส่งไปรษณีย์มาที่ส่วนบริการลูกค้า ทั้งนี้
บริษทั มีหน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน (Complain Unit) และส�ำนักก�ำกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

to disaster recovery. The Company has also certified the business
systems management standard for continuous operations by ISO/
IEC 22301 “Business Continuity Management System (BCMS)”.
Besides this, the Company has established procedures to assess
potential corruption in order to deal with all forms of dishonesty,
both internal and external, and has measures to protect against
corruption and money laundering.

3. Control Activities
The Company’s internal control policies are published on its
website and its “Smart Home” internal network for financial
activities and primary operations including product design and
development, actuarial premium calculation, premium collection,
underwriting, claim management, reinsurance, other business
investment, asset and debt management and uses of external
services.  The company required having clear and adequately
effective internal control procedures consistent with the Company’s
acceptable level of risk. In this connection, the Company has
specified technological control measures to ensure that the
Company’s information technology systems are available for use
at all times, safe from intrusion by unauthorized persons, and
support achievement of goals, which resulted in the Company
being awarded ISO/IEC 27001:2013 certification in Information
Security Management Systems (ISMS).

4. Data/Information and Communications
The Company has information and data communications systems
which are used to make appropriately accurate and timely
decisions and prepare meeting announcements and documents
with vital information for consideration before meetings. The
Company also has a disclosure policy, and a system to ensure
that the use of internal information for trading of securities is
prohibited from use for personal gain by Directors, executives, or
staff. There are severe penalties assessed against anyone found
to use inside information for personal gain. The Company also
has an exclusive communication channel, the “Whistle-blower
Hotline,” for individuals within the Company or outsiders to report
acts of embezzlement, corruption, violations or failure to comply
with laws or regulations, or false financial reports. Reports may
be made to the Internal Audit Department or Compliance Office
and through the Audit Committee. Complaints may be made
directly to the Committee and to management through electronic
mail (e-mail) or by post, as posted on the Company website.
There are also channels for making complaints and notifications
of defects and problems in work operations for stakeholders
through the Company website or by post to the Customer Service
Center. In this regard, the Company’s Compliance Office
coordinates with Office of Insurance Commission (OIC).
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Internal Controls and Auditing
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. การติดตามประเมินผล

5. Monitoring Activities

บริษัทมีการจัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานและพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่กำ� หนดไว้ มีการน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ กระบวนการ
ติดตามของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่องค์กรควรจะมี ไม่ว่าจะ
เป็ น การรายงานสิ่ ง ผิ ด ปกติ ต ่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา การสอบทานของผู ้ รั บ
มอบอ�ำนาจ การสอบทานจากส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบและ
ติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทยังด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและข้อเสนอแนะต่างๆ
ที่มีนัยส�ำคัญจากฝ่ายตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกฎหมายจากส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
และการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การก�ำหนดสัญญาณ
เตือนภัยจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิผล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาสเช่นเดียวกัน

The Company prepares regular business operations reports
comparing performance with predefined goals, and these are
submitted for consideration to the Executive Boards and the
Company’s Board of Directors. Also, monitoring procedures in
accord with generally accepted organizational standards are in
place for reporting irregularities to persons in charge and review
by someone with power of attorney or the Compliance Office,
and for auditing and follow-up by the Internal Audit Department
to ensure that the Company’s internal control system is operating
effectively. The Internal Audit department and external auditors
provides the Audit Committee with quarterly reports for evaluating
the state of internal control along with recommendation. The
Internal Audit Department also abide by Compliance office law
and regulation, and follow-up on risk management assessments
and danger warning put in place by the Risk Management
Department so as to have the ability to manage risk effectively.
With quarterly reports made to the Risk Management Committee
as well

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ�ำปี
2562 จากรายงานผลการประเมินที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษทั จัดให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการน�ำไปใช้ โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มอี ำ� นาจ ตลอดจนการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงได้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการด�ำเนินการกับ
ธุรกิจอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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At the Board of Directors Meeting No. 1/2020, on February 26,
2020, the Board of Directors evaluated the Internal control system
for the year 2019. The annual assessment report was reviewed
by the Audit Committee, who found the controls to be adequate
and appropriate, as the Company had provided for sufficient staff
to effectively implement the system, with ability to protect assets
from being utilised wrongfully or without authorization, or by
persons who have or may have a conflict of interest, or persons
connected with the business operations of other companies, so
that there could be no conflicts of interest.

การตรวจสอบภายใน

Internal Auditing

บริษทั ได้จดั ตัง้ ฝ่ายตรวจสอบซึง่ มีความอิสระในการปฏิบตั งิ านและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงการ
ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบโดย
ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ป ั จ จั ย ความเสี่ ย ง (Risk Factor
Approach) และยังพิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปัจจัย
เสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ได้กำ� หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน มีคมู่ อื การตรวจสอบให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจสอบ
ภายในจะยึดหลักตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1. มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะ (Attribute Standards) 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
(Performance Standards) 3. มาตรฐานด้านการน�ำไปใช้ (Implement
Standards) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นไปตาม
อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

To assess the adequacy and effectiveness of the internal control
system, risk management system and to ensure Company
operations are in compliance with its good corporate governance
policy and Code of Conduct, the Company has established an
Independent Audit Department which reports directly to the Audit
Committee. An auditing plan has been prepared for risk assessment
using the “Risk Factor Approach” which takes into account goals,
objectives, strategies, and other relevant risk factors approved
bythe Audit Committee.The Audit Department also has charter
defining its vision, mission, goals, objectives, duties, and
responsibilities, including auditing rights clearly spelled out in a
manual which auditors use as a guideline for complying with
international professional standards for internal audits: “IIA
International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing.” This manual has three key headings: 1) Attribute
Standards, 2) Performance Standards, and 3) Implementation
Standards, all these are aimed at improving operational efficiency
and effectiveness.
According, as per the Charter of the Audit Committee as approved
by the Board of Directors, appointment, transfer, or dismissal of
the chief internal auditing executive must be approved by the
Audit Committee under its authority and responsibility
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Related Transactions
รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

Nature of Related Transactions

บริษัทและบริษัทย่อยมีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการ
บางส่ ว นร่ ว มกั น โดยการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริง
มากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมายหรือสัญญาที่ก�ำหนดให้เป็น
รายการส่วนใหญ่ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติของธุรกิจ และเป็น
ไปตามราคาที่คิดในอัตราทั่วไป ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562

The Company considered the relationships between people and
businesses, when considering nature of related transaction.
“Related transaction” occurs when business transactions
involving related shareholdings, or participation of shareholders
and/or Directors. Also, the Company takes into account the true
nature of the relationships to a greater extent than the legal forms
they take or the contracts behind them. Most of these transactions
come about in the ordinary course of business, with prices at
the usual rates. These are disclosed in the list “Related
Transactions,” in the Notes to Financial Statements for 2019.

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน
Necessity and Reasonableness of Related
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั Transactions

เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมสร้างธุรกิจ
ของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปด้วยความเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส�ำคัญเช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไปด้วยราคาที่สมเหตุ
สมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มี
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ในการด�ำเนินธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ ถือเสมือนเป็นรายการทีก่ ระท�ำกับ
บุคคลภายนอกและกระท�ำโดยผู้ที่ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ทั้งนี้
ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ มีการก�ำหนดขั้นตอนและอ�ำนาจอนุมัติตาม
ประเภทและมูลค่าของรายการที่เกิดขึ้น ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด และมี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความ
สมเหตุสมผลของรายการมีรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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Related transactions help support the Company’s operation in
maintaining and expanding its customer base. They also help
building Company business in the way that moving it steadily
forward. Related transactions are reviewed by the Audit
Committee so as to ensure the compliance with law and related
constraints, and are in the best interests of the Company. The
principle based on reasonably priced transactions with
third parties in general, and undergo full, accurate and complete
disclosure.

Approval of Related Transactions
The Company has a multi-level internal control system, organized
by type of transaction, to verify compliance with law, regulations,
and business operation policies which the Company applies to
all transactions in general. To avoid conflict of interest in related
transactions the Board of Directors has established authorization
policies which first and foremost take into account the best
interests of the Company, viewing related transactions as if made
with outside persons with no vested interests. In this way
authorization proceeds under governing principles giving
management the authority to enter into transactions in general
following the normal steps toward approval according to type
and value created, strictly adhering to the orders, regulations and
guidelines issued by the Stock Exchange of Thailand for disclosure
in related transactions by listed companies. The Audit Committee
then reviews the suitability and reasonableness of such
transactions, and includes summary information in its quarterly
reports to the Board of Directors.

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

Future Policies on Related Transactions

การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทจะมีต่อไปในอนาคตเป็น
ไปตามความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผลที่ ได้อธิบายไว้ข้างต้น และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Future related transactions undertaken by the Company will be
necessary and reasonable as outlined above, and include detailed
evaluation by the Audit Committee. The Company will comply
with Securities and Exchange regulations, notifications, and orders
or requirements of the Stock Exchange of Thailand and the
Securities and Exchange Commission regarding these matters.

อย่างไรก็ตาม บริษทั มุง่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธิ รรม
ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส�ำคัญ

In all cases the Company is committed to conducting its business
with transparency and fairness to customers, partners, and
shareholders, while always following the best interests of the
Company.
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Risk Management Committee
Report
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปี 2562 มีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งความเสี่ยงทางการเงิน และไม่ใช่
ทางการเงิน ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการหากมาตรการด�ำเนินการไม่เพียงพอและทันท่วงที ได้แก่ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน
ความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยลดลงและอยู่ในระดับต�่ำ  และความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท ดังนี้
1. กระทบต่อระดับเงินกองทุนที่ยอมรับได้
2. กระทบต่อความสามารถในการลงทุนและรายได้จากการลงทุน
3. กระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร
		ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร ได้ประเมินและทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในหลายระดับไปอีก 2-3 ปี
ข้างหน้า อีกทั้งการทบทวนนโยบายด้านการลงทุนควบคู่ไปกับการพิจารณาการบริหารจัดการด้าน ALM และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ
การบริหารจัดการช่องทางการขายเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ การหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ ทัง้ ช่องทางธนาคาร และช่องทางตัวแทน ตลอด
จนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่กระทบต่อทั้งกระบวนการท�ำงานหลักและการรายงาน
ทางการเงินของบริษัท ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS  กรอบการด�ำรงเงินกองทุนระยะที่ 2 RBC 2 พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และ พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านระบบงาน บุคลากร
และกระบวนการท�ำงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
กรอบ นโยบายการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดไว้ และมัน่ ใจว่าจะสร้างความเชือ่ มัน่ และความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยได้จดั ประชุมเพือ่ ติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในปี 2562 จ�ำนวน 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจ�ำปี 2562 บริษัท ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากล และตามที่กฎหมายก�ำหนด

(นายประพันธ์ อัศวอารี)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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The year 2019 came with major risk factors that the Risk Management Committee closely oversighted and monitored. These
risks encompass both financial and non-financial risks that could potentially affect the company performance if the actions have not
taken and timely measures. The aforesaid risks include economic risks market risks, risks from a decline in interest rates and low
interest rates, and market competition risks. All these risks could be affected the Company’s financial status as follows:
1. The acceptable level of capital.
2. The ability to invest and the investment return.
3. The Company’s profitability.
The executives have evaluated and tested the sufficiency of capital under a situation of declining interest rates for the next
2-3 years. The executives have also reviewed the investment policy alongside taking into consideration ALM and return on investment.
Initiatives, such as establishing new business partnerships through both bank and agent channels and regular launches of new
products, will be implemented in the sales channel management to increase competitiveness.
The non-financial risks include compliance risk arise from new laws that impact both the main operational process and the
Company’s financial reporting, namely, the International Financial Reporting Standards (IFRS), Risk Based Capital Framework Phase
2 (RBC 2), Data Privacy law, Cyber Security law, and other relevant laws. The management is well prepared in the areas of the IT
system, personnel, and operational processes. The Risk Management Committee consistently monitored the management actions to
ensure that its comply with the risk management frameworks and policies. The Committee is confident that all these efforts will
establish trust and credibility with those involved. And as part of these efforts, a total of 4 meetings on risks and risk factors
management results were held in 2019 to provide updates to the board of directors every quarter. For the risk management of 2019,
the Company is well prepared in various areas and is ready to handle the current and upcoming changes according to international
guidelines and relevant laws.

(Mr. Praphant Asava-aree)
Chairman of the Risk Management Committee
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Risk Management and Risk Factors
ปัจจัยความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
		
การบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะท�ำให้เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาด/ล้มเหลว
และเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค�ำนึง
ถึงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เป็นไปตาม
กฎหมายและสอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากลเป็นหลักการและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2562 โดยบริษัทได้ประเมิน
ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

This is the management and internal control of activities or
processes to reduce a lost opportunity or errors / failures and to
reduce the impacts that may occur in the future to an acceptable
level. The impacts must be assessed, controlled and can be
systematically audited. The risk management must take into
account and be in line with the main objectives of the organization,
comply with the laws and international standards. The Company’s
principles and guideline for risk management for the year 2019,
with the risk factors evaluation, both internal and external are as
follows;

1. ความเสีย่ งด้านตลาดและความเสีย่ งจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลง
และอยู่ในระดับต�่ำ 
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดมีความผันผวนได้แก่ การขึ้นลงของ
อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงราคาของทรัพย์สินลงทุนและ
อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตราสารการเงิน ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและเงินกองทุนของ
บริษัท บริษัทควบคุมและบริหารจัดการให้มูลค่าเสี่ยงนั้นอยู่ใน
ระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงที่จัดสรรไว้ ตามแผน
ธุรกิจ โดยบริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้และเมื่อรวมกับความเสี่ยงประเภทอื่นแล้ว
บริ ษั ท ยั ง มี ฐ านะเงิ น กองทุ น ที่ เ ข้ ม แข็ ง และสู ง กว่ า ที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด

1. Market risks and interest rate risks decreased and
remained in low level.
1.1 Risks from fluctuation in market conditions such as interest
rate fluctuations, investment properties price and exchange
rate fluctuation, financial instrument price fluctuation, which
are risks that affect the Company’s investment income
and capital. The Company controls and manages the risk
value at a level not greater than the total capital required
allocated for the risks according to the business plan.
With the risk of market fluctuations at an acceptable level
and when combined with other types of risk, the Company
still has strong capital situation higher than required
by law.

1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ  อัตราดอกเบี้ยเป็น
หนึง่ ในสมมติฐานหลักของ การก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันชีวติ และ
การประเมินมูลค่าหนี้สินและเงินส�ำรองของสัญญาประกัน ภัย  
ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ ในระดับต�่ำเป็นเวลานานจะส่งผล
กระทบต่อบริษทั ในเรือ่ งความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตาม
ที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันภัย การรักษาระดับผลก�ำไร การด�ำรง
เงินกองทุน และการบริหารจัดการความสอดคล้องของสินทรัพย์
และหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
มาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงที่บริษัทด�ำเนินการ ได้แก่ ปรับ
สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product mix) โดยการขาย
ผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองมากกว่าการออมเพิ่มขึ้น การปรับกลยุทธ์การ
ลงทุนเพื่อการบริหารความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน ควบคู่
ไปกับการรักษาระดับผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการติดตามด้วยระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของปัจจัยเสี่ยงหลัก
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1.2 Low interest rate risk; interest rate is one of the major
assumptions used for determining life insurance premiums,
valuation of liabilities and reserves of insurance contracts.
However, if the interest rate is remain low for a prolonged
period, the Company’s ability in paying policy benefits of
the insurance contract, maintaining profitability level,
capital requirement and managing the consistency of
assets and liabilities of insurance contracts will be affected.
Measures and plans for risk management that the Company
managed include revising the sales proportion of product mix by
selling more protection products than saving products, revising
the investment strategies to matching assets and liabilities while
maintaining an acceptable level of return on investment. The
efficiency of risk management and monitoring is also improved
with Early Warning Systems, sensitivity analysis and stress test
of key risk factors.

2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

2. Competitive risks

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านช่องทางการขาย ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และ/หรือ กระบวนการด�ำเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้อง
หรือไม่สามารถปรับให้เข้ากับปัจจัย หรือ สภาวะแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น
การใช้บริการทีส่ าขาธนาคารน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่อง
ทางธนาคาร สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและหนีส้ นิ ครัวเรือนทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้
อ�ำนาจซือ้ ลดลงกระทบต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค การน�ำเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและการบริการที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนระบบการด�ำเนินงาน เป็นต้น บริษัทได้จัดท�ำแผนธุรกิจที่ก�ำหนด
มาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงรองรับไว้ ให้สามารถปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ  มีการพัฒนาระบบงาน กระบวนการ
ด้านต่าง ๆ ให้กา้ วหน้าและทันสมัย รวมถึงการบริหารช่องทางการขายและ
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

They are risks that occur in distribution channels, management
efficiency and / or operational processes due to the inconsistency
or the inability to adapt to the business environment fluctuations.
These fluctuations include changing consumer behaviours, such
as, less Bancassurance offering opportunities is due to less
customers using services at bank offices, the economic downturn
and higher household debt reduces the consumers’ purchasing
power, new technology and sales promotion tools and services
have been implemented to support the operations systems, etc.
The Company’s business plan that determined and take into
account the risk measures and management have been executed
for adjustable business operation strategies. The Company also
have developed the IT system and operational processes,
management of distribution channels and product strategies
to be progressive and up to date to enhance the company’s
competitiveness.

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการก�ำกับดูแลธุรกิจ

3. Legal and compliance risks

เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้ การก�ำกับดูแล
ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบทั้งด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตาม การฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจท�ำให้บริษัทถูกภาคทัณฑ์ ถูกปรับ หรือ
ถูกฟ้องร้องได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�ำหนด
โครงสร้างการบริหารงาน โดยน�ำหลักการแนวปราการป้องกัน 3 ชั้น มาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ในการควบคุมดูแลและติดตามให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ
รวมถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและแจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยกฎหมายใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อ
กระบวนการด�ำเนินงาน และบริษัทได้เตรียมการไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562   พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน IFRS และ การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2
(RBC 2) เป็นต้น

Changes in laws and regulations as well as changes in
governance may affect the competitiveness, financial costs and
the company’s performance and / or non-compliance with the
rules or negligence, which in turn, may cause the company to be
probed, fined, or prosecuted. To prevent the above risks, the
Company has applied the 3 lines of defence principles as a
guideline in practice, in overseeing and monitoring various
departments to perform duties in accordance with the regulators,
the policies and rules of the company. The related departments
and personnel are acknowledged and comply with the legal
changes. The new laws that will affect the operational process
include the Personal Data Protection Act B.E. 2562, the Cyber
Security Act B.E. 2562, Financial Reporting Standards, IFRS, and
the Risk Based Capital according to Phase 2 (RBC 2) etc.
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Nominating and Remuneration
Committee Report
รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่านนั้น ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ มีองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ด้านบัญชี การเงิน การลงทุน และการประกันชีวิต เพื่อสามารถให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อ
อี ก วาระหนึ่ ง โดยได้น�ำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อ ให้ความเห็นชอบก่อ นน�ำเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ�ำปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงรองผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สะท้อน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ให้บรรลุเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด สร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และได้แสดงรายละเอียด
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ทั้งการประเมินเป็นรายคณะโดยรวม และ
การประเมินของกรรมการเป็นรายบุคคล และน�ำเสนอผลสรุป
จากการประเมิ น ดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการรั บ ทราบ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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(ดร. ศิริ การเจริญดี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Dear Shareholders,
		The Board of Directors of Bangkok Life Assurance PCL has appointed the Nominating and Remuneration Committee
consisting of 3 directors, with 2 being independent directors. During 2019, the Nominating and Remuneration Committee
performed its duties in accordance with the charter and the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors.
The Committee held a total of 2 meetings, with key points summarized as follows:
1. Recruitment of Company’s Directors: The Nominating and Remuneration Committee considered candidates with
the right qualifications as set out by the specified guidelines and regulatory requirements. The right candidates must
uphold principles of morality and ethics and are capable of dedicating sufficient time to the Company’s business (to serve
in this role). The Board of Directors must have the right composition suited for the nature of the business and must
hold knowledge and experiences from a wide array of professions, especially in the areas of accounting, finance, investment,
and insurance so that the members are well equipped to offer their views that are relevant and apt for the business
operation and that are beneficial to the stakeholders. It is, therefore, deem appropriate to reappoint all 5 board members
who have completed their term to hold their position as the director for another term. The proposal was presented
in the Board of Directors Meeting for approval prior to being presented at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
for approval.
2. Consideration of the appropriate compensation for Directors, President and CEO, Senior Executive Vice President,
and Chief Financial Officer: The Nominating and Remuneration Committee has considered providing the compensation
and benefits that appropriately reflects the level of duties and responsibilities and the work performance. The compensation
and benefits offered are comparable to leading listed companies in the stock exchange market and to other companies in
the same industry, and serve as sufficient incentives for the directors and top management of the Company to achieve
the targets set by the Board of Directors, creating long-term benefits to the shareholders. In this connection, the
2019 Annual General Meeting of Shareholders approved the remuneration of directors at the amount not exceeding
16.70 million baht, as proposed by the Nominating and Remuneration Committee. Detail of the remuneration for directors
and executives are provided under the “Remuneration of Director and Executive Officers” in this annual report.
3. The annual performance assessment of the Board of Directors and Sub-Committee, both as a group and as individually,
with a summary report.
The assessment was reported to the Board of Directors and served as a guideline for performance and efficiency improvement
based on the corporate governance code.

(Dr. Siri Ganjarerndee)
Chairman of the Nominating and Remuneration Committee
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Board of Directors’ Responsibility
for Financial Report
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
งบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามรูปแบบ
งบการเงินที่ก�ำหนด ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา
ในการจัดท�ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดท�ำขึ้นเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฎิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้ ให้ความส�ำคัญต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ก�ำกับดูแลให้บริษทั
มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ   ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยรายการข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด�ำเนิน
งานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการถูกต้องในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

(ดร. ศิริ การเจริญดี)
ประธานกรรมการ
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(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Dear Shareholders,
The financial statements of Bangkok Life Assurance PCL., and its subsidiaries have been prepared in accordance with Thai Financial
Reporting Standards and reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”), regarding criteria, procedures,
terms and conditions for preparation and submission of financial statements and operating performance reports dated March 4, 2016,
which has been effective since January 1, 2016 onwards.
The Board of Directors is responsible for the financial statements of Bangkok Life Assurance PCL. and its subsidiaries, as well as
financial information presented in the annual reports. Consolidated and separate financial statements of the Company and subsidiary
for the year ending December 31, 2019 were prepared in order to ensure confidence that the financial position represented has been
examined using appropriate financial accounting policy, consistently applied, with careful judgment and reasoned calculations, and
that all information has been adequately disclosed in notes to the financial statements so as to accurately and transparently reflect
the Company’s financial position, performance, and cash flow for the benefit of shareholders and investors.
The Board of Directors recognizes the importance of duty and responsibility to comply with good corporate governance, establishing
internal control systems and a strong risk management team in order to ensure that financial information is sufficiently accurate,
complete, and reliable to maintain assets and prevent fraud or significantly irregular operations. To this end, the Board has appointed
an Audit Committee consisting of independent directors who are responsible for reviewing financial reports and ensuring that internal
controls, internal audit, risk management, and disclosure of related transactions are sufficient, complete, and appropriate, and that
this is all reflected in the current annual report.
The Board of Directors attests that overall internal control systems of Bangkok Life Assurance PCL. and subsidiaries give confidence
that their financial statements of December 31, 2019 correctly and accurately present both separate and consolidated financial
positions, financial performance, and cash flow in all material respects and in accordance with financial reporting standards and that
this is affirmed by the Company’s approved auditing firm, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd., whose assessment is
included in the auditing section of this annual report.

(Dr. Siri Ganjarerndee)
Chairman of the Board of Directors

(M.L. Jiraseth Sukhasvasti)
President and Chief Executive Officer
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Analysis of Financial Status and
Results of Operations
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
1. เหตุการณ์ส�ำคัญ

1. Important Events

ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่

Impact of new accounting standards

ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
และฉบั บ ใหม่ ร วมถึ ง แนวปฎิ บั ติ ท างบั ญ ชี ที่ อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส� ำ หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม 2562 มาถือปฎิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฎิบัติทางการบัญชีกับ
ผู ้ ใช้ ม าตรฐาน การน� ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมา
ถือปฎิบตั นิ ี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริษทั

Over the year, the Company Group adopted both new and revised
financial reporting standards which included accounting practices
issued by the Federation of Accounting Profession and are
mandatory for accounting periods beginning with January 1, 2019.
Financial reporting standards have been revised and organized
so that content conforms to international financial reporting
standards. For the most part alterations are in wording and
terminology, interpretation and guidelines for users of these
accounting standards. The use of these standards in practice has
no significant substantive impact on the Group’s financial statements.

สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

Summary of significant operations

งบการเงินรวม

Consolidated financial statement

ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกัน ภัยรับสุทธิ 34,308
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิปี 2561 ที่ 39,554
ล้านบาท

In 2019 the Company had net premium written of 34,308 million
baht, a decrease of 13 percent from 39,554 million baht in 2018.

เบีย้ ประกันภัยรับปีแรกจ�ำนวน 6,198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 จากจ�ำนวน
8,101 ล้านบาทของ ปี 2561 โดยลดลงจากช่องทางธนาคารเป็นส่วนใหญ่
และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปมีจ�ำนวน 29,494 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10
จากจ�ำนวน 32,791 ล้านบาทของ ปี 2561

First-year premiums of 6,198 million baht showed a reduction of
23 percent from 8,101 million baht in 2018. The reduction was
mostly from Bancassurance channel. Renewal year premiums
amounted to 29,494 million baht, decreased by 10 percent from
32,791 million baht in 2018.

เบี้ยประกันภัยรับรวมของปี 2562 จ�ำนวน 35,692 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
13 จากเบี้ยประกันภัยรับรวมของปี 2561 จ�ำนวน 40,892 ล้านบาท โดย
เบีย้ ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง
ของปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวม
ช่องทางตัวแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง มีสัดส่วนร้อยละ 38
(2561: ร้อยละ 61 และร้อยละ 34 ตามล�ำดับ)

Gross written premiums for 2019 amounted to 35,692 million baht,
down 13 percent from 40,892 million baht in 2018, with premiums
received through the 2019 Bancassurance channel amounted to
56 percent of all premiums, while premiums through the agent
channel accounted for 38 percent of all premiums (in 2018 these
were 61 percent and 34 percent, respectively).

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 12,632 ล้านบาท ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน
1,072 ล้านบาทและก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 347 ล้านบาท
รวมเป็นรายได้ 14,051 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�ำนวน 248
ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งมาจากดอกเบี้ยหุ้นกู้และพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่
ค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยเงินส�ำรองประกันภัย ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยอื่น และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โดยในปี 2562 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายรวม 43,596 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ 48,077 ล้าน
บาทลดลงจ�ำนวน 4,481 ล้านบาท หรือร้อยละ 9

Net investment income was 12,632 million baht, gain on investment
sales 1,072 million baht, and profit from gain on revaluation 347
million baht, for a total income of 14,051 million baht, an increase
over the previous year of 248 million baht or 2 percent, mainly
coming from debenture interest and bond.
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ก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้ลดลง 487 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 โดยในปี 2562
บริษัทมีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 5,306 ล้านบาทและมีก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้ ในปี 2561 จ�ำนวน 5,793 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีการ
กลับรายการเงินส�ำรองพิเศษ (LAT Reserve) จ�ำนวน 660 ล้านบาท ใน
ขณะที่ ปี 2562 บริษทั ไม่มรี ายการดังกล่าว ทัง้ นี้ เมือ่ หักภาษีเงินได้คงเหลือ
เป็นก�ำไรส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 4,384 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่
4,960 ล้ า นบาทจ� ำ นวน 576 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 12 หรื อ คิ ด
เป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.57 บาทลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีก�ำไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.91 บาท

Expenses consisted of life policy reserves increased from prior
year, benefit payments under life policies and claims, commissions
and brokerages expenses, other underwriting expenses and
operating expenses. In 2019 the Company had 43,596 million
baht in expenses, as compared to 48,077 million baht in 2018, a
decrease of 4,481 million baht or 9 percent.
Profits, before income tax expenses, decreased by 487 million
baht or 8 percent. Profit before income tax expenses in 2019 and
2018 were 5,306 million baht and 5,793 million baht, respectively.
In 2018 a special reserve (LAT reserve) of 660 million baht had
been reversed, while in 2019 the Company did not have this
reversal. After the income tax expenses, the profit for 2019
amounted to 4,384 million baht, decreased from 4,960 million baht
in 2018 by 576 million baht or 12 percent. This comes out to a
basic net profit per share of 2.57 baht, reduced from 2.91 baht
per share in 2018.

ภาพรวมฐานะการเงิน

Overview of financial position

บริษัทมีหนี้สิน 289,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1 รายการ
ส� ำ คั ญ คื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย เป็ น 286,642
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหนีส้ นิ รวม เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน
3,361 ล้านบาทซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในส่วนของการรับประกันชีวิตท�ำให้บริษัทต้องกันเงินส�ำรอง
เพิ่มขึ้น

The Company had 289,420 million baht of liabilities, an increase
of 1 percent from that of 2018. A significant item was an increase
of 286,642 million baht, from insurance contracts liabilities or 99
percent of total liabilities. This was 3,361 million baht higher
than that of 2018, and was the result of growth in Company life
insurance operations for which the Company’s reserves had to
be increased.

ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของเจ้าของ
44,260 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2561 ที่มีส่วนของเจ้าของ
38,508 ล้านบาท จากผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ จ�ำนวน 2,574 ล้านบาท ก�ำไรจากผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
4,384 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 33
ล้านบาท ทั้งนี้มีเงินปันผลที่จ่ายไปในระหว่างปี จ�ำนวน 1,227 ล้านบาท
และขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
เงินได้ 12 ล้านบาท

On December 31, 2019, the Company had 44,260 million baht in
equity, an increase of 15 percent from 38,508 million baht in 2018.
This resulted from the profits on valuation of available-for-sale
investments after tax of 2,574 million baht, with an operational
profit of 4,384 million baht, changes in non-controlling interests
33 million baht, dividends paid during the year 1,227 million baht
and loss from actuarial valuation - net of 12 million baht in income
tax.

อัตราส่วนทางการเงิน

Financial Ratio

งบการเงินรวม
งบการเงินรวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วยสินทรัพย์ 333,680 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561
ที่มีสินทรัพย์ 324,578 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ลงทุนรวม 323,805
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวมซึง่ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากการด�ำเนินงานของบริษัท

อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทั มีอตั ราหมุนเวียนเบีย้ ประกันภัยค้างรับในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ
17.03 วัน 17.05 วัน และ 18.98 วัน ตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้ว่า อัตราการ
หมุนเวียนของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าว ยังต�่ำกว่านโยบายของบริษัท
ที่ให้ระยะเวลาผ่อนผันในการช�ำระเบี้ยประกันภัยเป็นเวลา 30 - 60 วัน
นอกจากนั้ น อั ต ราหมุ น เวี ย นเบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ ในแต่ ล ะปี มี ค วาม
ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการรักษาอัตราในการเรียกช�ำระเบี้ยประกันภัย
ของบริษัท และการรักษาอัตราความคงอยู่ตามกรมธรรม์

Consolidated financial statement
Consolidated financial statement showed the Company’s financial
status on December 31, 2019 consisted of assets amounted to
333,680 million baht, 3 percent higher than in 2018 at 324,578
million baht, with total investment of 323,805 million baht
accounted for 97 percent of total assets, resulting from the
increased investment assets from the Company’s operations.

Liquidity ratio
In years 2017 to 2019, the Company had a premiums receivable
turnover rates equal to 17.03, 17.05, and 18.98 days,
respectively. These turnover rates remained lower than the
Company policy maximum, which provides a grace period for
premium payment of 30-60 days. Additionally, premiums receivable
turnover rates for each year are quite similar, demonstrating
maintenance of the Company’s rates of premium payment and
stability in accord with policies.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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Results of Operations
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

Profitability ratio

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 4.65 ร้อยละ 4.60 และ ร้อยละ 4.43 ตามล�ำดับ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสภาวะตลาด
ตราสารหนี้ในปัจจุบัน

The Company had returns on investment assets in years 2017 to
2019 of 4.65 percent, 4.60 percent and 4.43 percent, respectively.
The Company’s average investment return was trending downward
from the effect of debt securities market rate.

อัตราก�ำไรสุทธิ ในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 6.44 ร้อยละ 9.21
และ ร้อยละ 8.97 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนในปี 2562 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2561

The net profit margins in years 2017 to 2019 were 6.44 percent,
9.21 percent, and 8.97 percent, respectively. The profitability ratio
in 2019 increased compared to that of 2018.

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

Efficiency ratio

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 1.23 ร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.33 ตามล�ำดับ ส�ำหรับอัตราส่วน
ที่ลดลงในปี 2562 นี้ มีสาเหตุส�ำคัญจากก�ำไรส�ำหรับปีที่ลดลง

In years 2017 to 2018, the Company had returns on assets of
1.23 percent, 1.57 percent, and 1.33 percent, respectively. The
decreased ratio in 2019 was largely due to the decreased profit
in that year.

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

Financial Ratio

บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยต่อสินทรัพย์ลงทุน ในปี 2560
ถึงปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.89 เท่า 0.90 เท่า และ 0.89 เท่า ตามล�ำดับ
จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถช�ำระหนี้สินที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้เอาประกัน

In years 2017 to 2019, the Company had debt-to-asset insurance
ratios of 0.89, 0.90, and 0.89 time respectively. The Company had
shown an adequate ability to pay off any future indebtedness to
the Company’s insured customers.

อัตราก�ำไรสุทธิ

Net Profit Margin
9.21

8.97

6.44

2560

2561

1.57
1.23
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8.97

2018

2019

6.44

2562

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

2560

9.21

2561
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2017

Return on Total Asset
1.33

2562

1.57
1.23

2017

2018

1.33

2019

2 ผลการด�ำเนินงานด้านการตลาด

2. Company Marketing Performance

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก

First year premium

ปี 2562 บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรกจ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,198 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 24 จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของช่องทางธนาคาร
ร้อยละ 32 ช่องทางตัวแทนร้อยละ 4 และช่องทางอืน่ ๆ ร้อยละ 9 ส�ำหรับ
ช่ อ งทางอื่ น ๆ เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ลดลงจากการประกั น ภั ย แบบกลุ ่ ม
ในขณะที่ช่องทางการตลาดทางตรงและช่องทางออนไลน์ ในปี 2562
ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดี

In 2019, the company had the first year premiums of 6,198 million
baht, a decrease of 24% from 2018 due to a 32% reduction of
Bancassurance channel, 4% agent and 9% other channels. For
other channels, the written premiums have decreased due to the
decrease in group insurance while direct marketing and online
channels in 2019 are still growing steadily.

สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับปีแรกแบ่งตามช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ในปี 2562
ช่องทางธนาคารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ช่องทางตัวแทนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31 และช่องทางอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้วพบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสดั ส่วนลดลง
ในขณะที่ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

The proportion of first year premiums by distribution channels in
2019, Bancassurance channel accounted for 60%, agent channel
accounted for 31% and other channels accounted for 9%.
Compared to the same period last year, it is found that the
proportion of sales via Bancassurance channel decreased while
sales via the agent channel and other channels increased.

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป

Renewal year premium

ในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจ�ำนวน 29,494 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ของช่องทางธนาคาร
ที่ครบก�ำหนดช�ำระเบี้ยจ�ำนวนมากในปีนี้

In the year 2019, the company had renewal year premiums of
29,494 million baht, a decrease of 10 percent from 2018 due to
the large number of Bancassurance channel products that were
due for payment this year.

เบี้ยประกันภัยรับรวม

Gross written premiums

ปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�ำนวน 35,692 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 13 จากปี 2561 ในส่วนของเบีย้ ประกันรับรวมแบ่งตามช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายในปี 2562 ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน และช่องทางอืน่ ๆ
คิดเป็น ร้อยละ 56 ร้อยละ 38 และร้อยละ 6 ตามล�ำดับ

In the year 2019, the company had gross written premiums of
35,692 million baht, a decrease of 13 percent from 2018. For the
gross written premiums categorized by distribution channels in
2019, the Bancassurance channel, agent channel and other
channels, are accounted for 56 percent, 38 percent, and 6 percent,
respectively.

รูปที่ 1 : เบี้ยประกันภัยรับปีแรกตามช่องทาง
Fgure 1 : First year premium by
distribution channels
(ล้านบาท)
(Million Baht)

8,101
595
2,008

-24% yoy
6,198
540

32,791
1,235

2562
2019
ช่องทางอื่นๆ
First year premiums

2561
2018

รูปที่ 3 : เบี้ยประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง
Fgure 3 : Gross written premiums by
distribution channels
(ล้านบาท)
(Million Baht)

-10% yoy
29,494

19,634

3,735

2561
2018

(ล้านบาท)
(Million Baht)

11,922

1,923
5,499

รูปที่ 2 : เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปแยกตามช่องทาง
Fgure 2 : Renewal year premium by
distribution channels

2562
2019

ช่องทางตัวแทน
Renewal year premiums

40,892
1,447

1,829

11,805

13,930

16,243

25,133

-13% yoy
35,692
1,987
13,728
19,978

2561
2018

2562
2019

ช่องทางธนาคาร
First year premiums
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Analysis of Financial Status and
Results of Operations
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
3 ภาวะการลงทุน

3 Investment Conditions

ภาวะการลงทุนในปี 2562 มีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้และภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ทรงตัวจากสิ้นปี 2561 ที่ระดับ 2.50%
ขณะที่ดัชนีหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีที่ระดับ 1,563.88 จุด และ
ท�ำจุดสูงสุดของปีที่ 1,740.91 จุดในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ดีในช่วงครึง่
หลังของปีเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้นโดย
ปัจจัยหลักมาจากปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาคการส่งออกของประเทศไทยซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นท�ำให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ
1.50% และท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.43% เช่นเดียวกับดอกเบี้ย
นโยบายที่ปรับลดลงในปี 2562 จ�ำนวน 2 ครั้งจาก 1.75% เหลือ 1.25%
ทางด้านดัชนีหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันโดยปรับตัวลดลง
ตลอดช่วงครึง่ หลังของปี 2562 และปิดทีร่ ะดับ 1579.84 จุด ณ สิน้ ปี 2562
คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.02% จากสิ้นปี 2561

The investment conditions in 2018 were highly volatile. This
extended to interest rates in the bond market and equity prices
in the Stock Exchange of Thailand. In the first half of 2019, the
10-year Thai government bond yields remained stable from the
end of 2018 at 2.50%, while the stock market index increased
from the beginning of the year to 1,563.88 points and reached
the highest point at 1,740.91 points in July. However, the second
half of the year, there was a clear sign of economic slowdown,
mainly due to external factors, especially the escalating trade war
between the United States and China. This directly affected Thai
export sector, which is an important economic driving mechanism.
Due to the increased risk, the yields of 10-year Thai government
bonds dropped sharply to 1.50% and hit a record low of 1.43%.
The policy interest rate also decreased twice in 2019 from 1.75%
to 1.25%. The stock market index moved in the same direction,
decreasing throughout the second half of 2019 and closed at
1,579.84 points at the end of the year 2019 with the overall
increase of 1.02% from the end of 2561.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี
Yield on 10 year Thai Government bond

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Index
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0.5%

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนจ�ำนวนทั้งสิ้น 323,787 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 314,066 ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.1
โดยสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
ภาคเอกชนรวมประมาณร้อยละ 81.3 โดยในระหว่างปีบริษัทได้เน้นการ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงที่
พันธบัตรรัฐบาลให้อัตราผลตอบแทนค่อนข้างต�่ำ ในส่วนของการลงทุน
ในหุน้ ยังคงสัดส่วนไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ขณะทีก่ องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ REIT มีสัดส่วนร้อยละ 6.7 สูงกว่า
สิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 6.1 เนื่องจากราคาสินทรัพย์ดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นมากในปี 2562 ทั้งนี้บริษัทมีเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในสัดส่วนร้อยละ 8.7 ประกอบไปด้วยตราสารหนี้ร้อยละ 5.2 และตราสาร
ทุนรวมถึงหน่วยลงทุนร้อยละ 3.5 รายละเอียดแสดงดังตารางด้านล่าง

At the end of the year 2019, the company had total investment
assets of 323,787 million baht, a 3.1 percent increase from 314,066
million baht in 2018. Most of the investment assets of approximately
81.3 percent were still government bonds and private debt
securities. During the year, while the government bonds yield
relatively low rates, the company focused on investing in private
debt securities to seek higher returns. As for the investments in
stocks and shares, the proportion remained below 10 percent.
The Company’s investments in the Property Fund, Infrastructure
Fund and REIT were accounted for 6.7 percent, 6.1 percent higher
than that of the end of 2018 due to the dramatic increase in the
price of such assets in 2019. The Company had foreign currency
investments in a proportion of 8.7 percent, consisting of 5.2
percent debt instruments and equity securities, including unit trust,
of 3.5 percent, as per details in the table below.

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 14,053 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3
จากปีก่อน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 4.43 ลดลงจากร้อยละ 4.60 ในปี 2561
In 2019, the Company recorded net investment income before gain/losses on foreign exchange of 14,053 million baht, decreased by
37 million baht, or 0.3 percent from the previous year, with an average return on investment of 4.43 percent, decreased by 4.60
percent from that of the year 2018.

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalent
เงินฝากประจ�ำ และบัตรเงินฝาก
Deposits
พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง
Bonds and Treasury Bills
หุ้นกู้ และตั๋วเงินระยะยาว
Debentures and Long-term Notes
หุ้นทุน (รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารทุน)
Stocks and Equity Funds
หน่วยลงทุน (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income fund)
Unit Trust (IFF, Prop, REIT and Fixed Income fund)
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน
Policy Loans
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ
Other Loans
สินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด
Total Investment Assets

2562 / 2019
ล้านบาท
ร้อยละ
Million Baht Percent
13,367
4.1

2561 / 2018
ล้านบาท
ร้อยละ
Million Baht
Percent
9,746
3.1

0

0.0

3,400

1.1

138,804

42.9

138,142

44.0

111,193

34.3

105,437

33.6

28,471

8.8

26,581

8.4

21,725

6.7

19,199

6.1

8,478

2.6

7,798

2.5

1,748

0.5

3,763

1.2

323,787

100.0

314,066

100.0
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REPORT OF THE INDEPENDENT
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ - เบี้ยประกันภัยรับ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ารรั บ ประกั น ภั ย ชี วิ ต ให้ กั บ ลู ก ค้ า เป็ น จ� ำ นวนมากรายใน
หลากหลายประเภทและจ�ำนวนของกรมธรรม์และช่องทางการจ�ำหน่าย
กลุ่มบริษัทรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองตามที่
ก�ำหนดไว้ ในกรมธรรม์ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั มีขนั้ ตอนการพิจารณาการรับประกันภัย
ซึ่งวันที่อนุมัติการรับประกันภัยอาจแตกต่างจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
ทั้งนี้เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
ตรงตามงวดบัญชีโดยถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรือ่ ง การรับรูร้ ายได้ และรายละเอียด
รายได้จากการรับประกันภัยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.2
และข้อ 27 ตามล�ำดับ
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วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญ
วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
• การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
• การทดสอบการออกแบบและการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
• การทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายในรวม
ถึ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ เ บี้ ย
ประกันภัยรับ
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรูร้ ายได้เบีย้ ประกันภัยรับ รวมถึงเบีย้
ประกัน ภัยรับในช่วงใกล้วันสิ้นรอบและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานโดยพิจารณาข้อมูลวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ที่
ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ว่ามีการรับรู้รายการในงวดบัญชีที่เหมาะสม

TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Bangkok Life Assurance Public Company Limited and its subsidiaries
(the “Group”) and the separate financial statements of Bangkok Life Assurance Public Company Limited (the “Company”),
which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2019, and the related consolidated
and separate statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended,
and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of Bangkok Life Assurance Public Company Limited and its subsidiaries and of Bangkok Life Assurance Public Company
Limited as at December 31, 2019, and financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial
Reporting Standards (“TFRSs”).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under those standards are
further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and separate Financial Statements section of our
report. We are independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional
Accountants together with the ethical requirements that are relevant to the audit of the consolidated and separate financial statements,
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated
and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated
and separate financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on
these matters.
Key Audit Matters
Revenue recognition - Gross written premium
The Group offers life insurance service to a large number of
policyholders through various type, number of policies and
channels. The Group recognizes premiums as revenue since the
effective date of the policies. The Group has underwriting process
which the date of policy approval may different from the date of
policy effective.
Key audit matters is whether the recognition of gross written
premium is accurately recognized in the correct accounting
period in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
The accounting policies of revenue recognition and detail of
revenue from written premium were disclosed in Notes 4.2 and
27 to the financial statements, respectively.

Key Audit Procedures
Our key audit procedures were as follows:
• Understanding the revenue recognition - gross written
premium process and related internal control procedures.
• Performing the design and implementation of internal
control procedures related to gross written premium recognition.
• Performing the operating effectiveness testing over the internal
control procedures around revenue recognition process
including related information and technology system.
• Performing the substantive testing as follows:
- Examining the supporting documents for the gross written
premium including the gross written premium before and after
the reporting period with the policy effective date in the policies
issued to policyholders whether it has been recognized in an
appropriate accounting period.
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ประมาณการหนี้สินส�ำรองส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือส�ำรองประกันภัย
ส�ำหรับสัญญาประกัน ภัยระยะยาวจ�ำนวน 277,489 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 95.79 ของหนีส้ นิ รวม ซึง่ เป็นยอดส�ำรองสะสมตัง้ แต่เริม่ ท�ำประกันภัย
ถึงวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทีม่ ผี ลบังคับอยู่
และค� ำ นวณโดยอ้ า งอิ ง ตามวิ ธี ส� ำ รองเบี้ ย ประกั น ภั ย สุ ท ธิ ช� ำ ระคงที่
(Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ที่ ใ ช้ ข ้ อ สมมติ ค งที่ ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดอายุ ก รมธรรม์
(Lock-in Assumption) โดยบวกเพิ่มด้วยส�ำรองร้อยละ 4 ของส�ำรอง
ตามวิธีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิคงที่ ส�ำหรับความเสี่ยงจากการที่ข้อสมมติ
ที่ใช้ ในการค�ำนวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้
กลุ่มบริษัททดสอบความเพียงพอของหนี้สินมีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หากหนี้ สิ น มี จ� ำ นวนไม่ เ พี ย งพอบริ ษั ท จะรั บ รู ้ ส ่ ว นต่ า งเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วิธีการ
ทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ ค�ำนวณด้วยวิธสี ำ� รองประกันภัยแบบเบีย้
ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยใช้ข้อสมมติ
ที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด (Best-estimate Assumption) ของ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั้น ข้อสมมติส�ำคัญที่ใช้ ใน
การค�ำนวณ ประกอบด้วย อัตรามรณะ อัตราคิดลด อัตราการขาดอายุ
หรือเวนคืนกรมธรรม์ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน
เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจส่งผลกระทบกับส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาระยะยาวอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือ
การวัดมูลค่าของประมาณการส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาระยะยาวเป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาระยะยาว รายละเอียดส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาระยะยาว
และข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ ในวัดมูลค่าส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14.1 ข้อ 21.1
และข้อ 21.5.1 ตามล�ำดับ

136

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่ทำ� ผ่านใบส�ำคัญทั่วไป (Journal
Entries) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู ้ ร าย
ได้เบี้ยประกันภัยรับ
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
• การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ส�ำรองส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
• การทดสอบการออกแบบและการปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ส�ำรองส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
• การทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรวมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ส�ำรองส�ำหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว และ
• การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ผู ้ เ ชี่ ย วชาญของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ได้
ประเมินข้อมูลหลักและข้อสมมติทสี่ ำ� คัญ แบบจ�ำลองทางการเงินด้วย
วิ ธี ส� ำ รองประกั น ภั ย แบบเบี้ ย ประกั น ภั ย รวม (Gross Premium
Valuation: GPV) ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ ในการทดสอบ
ความเพียงพอของหนี้สิน โดยการทดสอบข้อมูลที่ใช้ ในการประมาณ
การส� ำ รองส� ำ หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาวกั บ แหล่ ง ที่ ม าของ
ข้อมูล ประเมินข้อสมมติแบบจ�ำลองทางการเงินและเปรียบเทียบ
ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้กับแหล่งข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
ประกันชีวติ ในส่วนของข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจมีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับข้อมูลทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ
ทดสอบแบบจ�ำลองทางการเงิน ประเมินวิธีการที่ใช้ ในการค�ำนวณ
ส� ำ รองส� ำ หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาวว่ า เป็ น ไปตามวิ ธี ข อง
คณิตศาสตร์ประกัน ภัยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย วิ เ คราะห์ แ ละสอบทาน
รายการเคลื่อนไหวของยอดส�ำรองส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่ทำ� ผ่านใบส�ำคัญทั่วไป (Journal
Entries) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ส�ำรอง
ส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส�ำรอง
ส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

Key Audit Matters

Key Audit Procedures
- Examining the documents that are made through the
General Journal Entries (Journal Entries), especially in relation
to the recognition of gross written premium.
- Performing analytical procedures on financial information
relating to gross written premium.

Reserve for long-term insurance contracts
As at December 31, 2019, the Group had reserves for long-term
insurance contracts of Baht 277,489 million, representing 95.79%
of its total liabilities. These reserves are accumulated for policies
in force, from the inception of insurance policies to the end of
the reporting period. They are calculated based on the net level
premium valuation (NPV), which is an actuarial method using
locked-in assumptions, plus 4% of NPV to buffer the risk of
actual assumptions being different from actual circumstances.
In addition, the Group conducts a liability adequacy test (LAT)
on the reserve at the end of every reporting period, and if the
liability reserve is not sufficient, the Company recognized the
shortfall as additional expense in the statements of income and
the statement of comprehensive income. The liability adequacy
test (LAT) on the reserve is performed based on the Gross
Premium Valuation (GPV), which uses the current best estimate
assumption of the contractual obligations. The assumptions include
mortality rate, discount rate, lapse or surrender rates and rate of
selling and administration expenses, etc.
Changes to assumptions could significantly affect the reserves
for long-term insurance contracts. Key audit matters is whether
the measurement of reserve for long-term insurance contracts is
in accordance with the Thai Financial Reporting Standards.
The accounting policies of reserve for long-term insurance
contract, detail of reserve for long-term insurance contract and
key assumptions used in the measurement of insurance reserve
for long-term insurance contract were disclosed in Notes 4.14.1,
21.1 and 21.5.1 to the financial statements, respectively.

Our key audit procedures were as follows:
• Understanding the reserve for long-term insurance contract
process and related internal control procedures.
• Performing the design and implementation of internal control
procedures related to recognition of reserve for long-term
insurance contracts.
• Performing the operating effectiveness testing over the internal
control procedures around long-term insurance contract
process including related information and technology system.
• Performing the substantive testing as follows:
- The auditor’s actuary expert assessed key data and
assumptions and financial models using the Gross Premium
Valuation method (GPV), which was applied by the management
for the liability adequacy test by testing the data used in
estimating the reserve for long-term insurance contracts against
its sources, evaluating assumptions underlying the selected
financial models and methods used for reserve for long-term
insurance contracts estimation by performing analytical
procedures on the Company’s application of the experience
analysis method, the methods used in determining past
assumptions, and benchmarking of the management’s
assumptions to the data on the life insurance industry overall.
For economic assumptions, performing analytical procedures
on the assumptions with the financial and economic data,
testing the selected financial models and assessing whether
the method used in the reserve for long-term insurance
contracts calculation was consistent with an actuarial approach
and in accordance with the notification of the Office of
Insurance Commission. In addition, analyzing and reviewing
reserve for long-term insurance contracts movements.
- Examining the documents that are made through the General
Journal Entries (Journal Entries), especially in relation to the
reserve for long-term insurance contracts.
- Performing analytical procedures on financial information
relating to reserve for long-term insurance contracts.
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจ�ำปี
ฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่น
ดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อมูลอืน่ ในรายงานประจ�ำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีข่ า้ พเจ้าต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อ
เนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the annual report, we have
received such other information in the annual report that has been prepared for issuance before the date of this auditors’ report.
Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When have read other information that has been prepared for issuance, we did not find any material inconsistency therein which we
have to report.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and
Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial statements in accordance
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and
separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the Group’s and the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated
and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout
the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่
ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

					
					
				
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and
the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However,
future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in
the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We
describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences
of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

					
					
					
				
BANGKOK		
February 26, 2020

Chavala Tienpasertkij
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No.4301
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.
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STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
6
7
8, 21
9
10

11
11
11, 34, 35
11
12
14
15
16
17
18
19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562
13,441,883
1,800,658
2,679,747
549,701
1,044,316
998,121

2561
9,825,592
1,910,397
2,690,939
539,180
703,965
274,887

20,856
80,104,389
219,980,163
31,338
10,226,054
16,686
1,425,696
4,955
3,932
920,739
430,840
333,680,074

33,497
75,171,941
217,424,076
30,302
11,561,541
17,752
1,333,668
4,955
3,745
2,154,027
897,385
324,577,849

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
13,367,366
9,745,784
1,800,658
1,910,397
2,679,747
2,690,939
549,701
539,180
1,044,316
703,965
998,121
274,887

20,856
80,104,389
219,980,163
31,338
56,409
10,226,054
16,686
1,425,472
3,932
920,739
395,501
333,621,448

33,497
75,171,941
217,424,076
30,302
98,437
11,561,541
17,752
1,331,795
3,615
2,154,027
861,097
324,553,232

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2019

ASSETS
Cash and cash equivalents
Premium receivables
Accrued investment income
Reinsurance assets
Amount due from reinsurance
Derivative assets
Investment assets
Investments in securities
Held-for-trading investments
Available-for-sale investments
Held-to-maturity investments
General investments
Investments in subsidiaries
Loans
Investment property
Premises and equipment
Goodwill
Intangible assets
Deferred tax assets
Other assets
TOTAL ASSETS

Notes
6
7
8, 21
9
10

11
11
11, 34, 35
11
12
14
15
16
17
18
19
20

Consolidated financial statements
2019
2018
13,441,883
9,825,592
1,800,658
1,910,397
2,679,747
2,690,939
549,701
539,180
1,044,316
703,965
998,121
274,887

20,856
80,104,389
219,980,163
31,338
10,226,054
16,686
1,425,696
4,955
3,932
920,739
430,840
333,680,074

33,497
75,171,941
217,424,076
30,302
11,561,541
17,752
1,333,668
4,955
3,745
2,154,027
897,385
324,577,849

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Separate financial statements
2019
2018
13,367,366
9,745,784
1,800,658
1,910,397
2,679,747
2,690,939
549,701
539,180
1,044,316
703,965
998,121
274,887

20,856
80,104,389
219,980,163
31,338
56,409
10,226,054
16,686
1,425,472
3,932
920,739
395,501
333,621,448

33,497
75,171,941
217,424,076
30,302
98,437
11,561,541
17,752
1,331,795
3,615
2,154,027
861,097
324,553,232

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (CONTINUED)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
21
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
22
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
23
หนี้สินอื่น
24
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
25
หุ้นสามัญ 1,707,566,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช�ำระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
25
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
26
เงินส�ำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
11
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

286,641,828
1,128,743
118,273
90,826
213,860
1,226,094
289,419,624

283,281,023
585,436
644,294
7,537
178,637
1,372,766
286,069,693

286,641,817
1,128,743
118,273
90,826
211,877
1,215,357
289,406,893

283,280,931
585,436
644,294
7,537
177,112
1,362,192
286,057,502

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

170,800
400,000
31,055,142

170,800
400,000
27,908,092

170,800
400,000
31,039,624

170,800
400,000
27,894,514

7,535,572

4,961,857

7,535,572

4,961,857

(4,781)
44,225,292
35,158
44,260,450
333,680,074

(4,700)
38,504,608
3,548
38,508,156
324,577,849

44,214,555
44,214,555
333,621,448

38,495,730
38,495,730
324,553,232

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2019

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Consolidated financial statements Separate financial statements
Notes
2019
2018
2019
2018

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Insurance contract liabilities
21
Amount due to reinsurance
22
Derivative liabilities
10
Income tax payable
Employee benefit obligations
23
Other liabilities
24
Total liabilities
Equity
Share capital
Authorized share capital
1,708,000,000 ordinary shares of
Baht 1 each
Issued and paid-up shares capital
25
1,707,566,000 ordinary shares of
Baht 1 each, fully paid-up
Premium on share capital
25
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
26
General reserve
Unappropriated
Other component of owners’ equity
Revaluation surplus on available-for-sale
investments - net of income taxes
11
Foreign exchange differences on
translation of financial statements in
foreign currency
Equity attributable to equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary
Total equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

286,641,828
1,128,743
118,273
90,826
213,860
1,226,094
289,419,624

283,281,023
585,436
644,294
7,537
178,637
1,372,766
286,069,693

286,641,817
1,128,743
118,273
90,826
211,877
1,215,357
289,406,893

283,280,931
585,436
644,294
7,537
177,112
1,362,192
286,057,502

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

170,800
400,000
31,055,142

170,800
400,000
27,908,092

170,800
400,000
31,039,624

170,800
400,000
27,894,514

7,535,572

4,961,857

7,535,572

4,961,857

(4,781)
44,225,292
35,158
44,260,450
333,680,074

(4,700)
38,504,608
3,548
38,508,156
324,577,849

44,214,555
44,214,555
333,621,448

38,495,730
38,495,730
324,553,232

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลก�ำไรจากเงินลงทุน
ผลก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรสุทธิ
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
27, 33
27, 33

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006
(41,246)
34,307,760
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
192,055
48,902,052

40,891,995
(1,303,543)
39,588,452
(34,237)
39,554,215
374,928
12,255,040
1,486,223
61,976
137,944
53,870,326

35,692,429
(1,343,318)
34,349,111
(41,246)
34,307,865
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
170,669
48,880,771

40,892,094
(1,303,543)
39,588,551
(34,237)
39,554,314
374,928
12,202,360
1,486,223
61,976
120,029
53,799,830

27
27, 33

3,580,422
35,505,321

17,313,055
25,562,448

3,580,422
35,505,321

17,313,055
25,562,448

27
27, 33
27
28

(740,827)
3,004,479
610,307
1,636,429
43,596,131
5,305,921
(918,025)
4,387,896

(891,203)
3,465,084
857,176
1,770,547
48,077,107
5,793,219
(813,149)
4,980,070

(740,827)
2,993,711
610,199
1,629,994
43,578,820
5,301,951
(918,025)
4,383,926

(891,203)
3,455,234
857,157
1,763,969
48,060,660
5,739,170
(813,149)
4,926,021

(3,597)
4,384,299

(19,840)
4,960,230

4,383,926

4,926,021

4,387,856
(1,870)
4,385,986

4,980,056
(10,317)
4,969,739

4,383,926

4,926,021

40
(1,727)
(1,687)
4,384,299

14
(9,523)
(9,509)
4,960,230

27
27
33
11
31
33

19

13

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Continuing operations
Revenues
Gross written premium
Less Premium ceded to reinsurers
Net premium written
Less Unearned premium reserves increased form prior year
Net earned premium
Fee and commission income
Net investment income
Gain on investment
Gain on revaluation
Other income
Total revenues
Expenses
Life policy reserves increased from prior year
Benefit payments under life policies and claims
Less Benefit payments under life policies
and claims refundable from reinsurance
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Operating expenses
Total expenses
Profits before income tax expense
Income tax expense
Profit for the years from continuing operations
Discontinued operation
Loss for the years from discontinued operation - net of tax income
Profit for the years
Profit for the years attributable to
Equity holders of the Company
From continuing operations
From discontinued operation
Non-controlling interests of subsidiaries
From continuing operations
From discontinued operation

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Consolidated financial statements Separate financial statements
Notes
2019
2018
2019
2018
27, 33
27, 33

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006
(41,246)
34,307,760
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
192,055
48,902,052

40,891,995
(1,303,543)
39,588,452
(34,237)
39,554,215
374,928
12,255,040
1,486,223
61,976
137,944
53,870,326

35,692,429
(1,343,318)
34,349,111
(41,246)
34,307,865
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
170,669
48,880,771

40,892,094
(1,303,543)
39,588,551
(34,237)
39,554,314
374,928
12,202,360
1,486,223
61,976
120,029
53,799,830

27
27, 33

3,580,422
35,505,321

17,313,055
25,562,448

3,580,422
35,505,321

17,313,055
25,562,448

27
27, 33
27
28

(740,827)
3,004,479
610,307
1,636,429
43,596,131
5,305,921
(918,025)
4,387,896

(891,203)
3,465,084
857,176
1,770,547
48,077,107
5,793,219
(813,149)
4,980,070

(740,827)
2,993,711
610,199
1,629,994
43,578,820
5,301,951
(918,025)
4,383,926

(891,203)
3,455,234
857,157
1,763,969
48,060,660
5,739,170
(813,149)
4,926,021

(3,597)
4,384,299

(19,840)
4,960,230

4,383,926

4,926,021

4,387,856
(1,870)
4,385,986

4,980,056
(10,317)
4,969,739

4,383,926

4,926,021

40
(1,727)
(1,687)
4,384,299

14
(9,523)
(9,509)
4,960,230

27
27
33
11
31
33

19

13

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(CONTINUED)
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(ต่อ)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
การโอนกลับก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2562

2561

4,384,299

4,960,230

4,383,926

4,926,021

11, 32

3,643,438

(3,871,715)

3,643,438

(3,871,715)

11, 32

(426,294)

(1,519,265)

(426,294)

(1,519,265)

(155)

(496)

-

-

(643,429)

1,078,196

(643,429)

1,078,196

2,573,560

(4,313,280)

2,573,715

(4,312,784)

32

(14,726)

21,187

(14,606)

20,933

19, 32

2,921

(4,187)

2,921

(4,187)

(11,805)

17,000

(11,685)

16,746

2,561,755
6,946,054

(4,296,280)
663,950

2,562,030
6,945,956

(4,296,038)
629,983

6,947,815
(1,761)
6,946,054

673,696
(9,746)
663,950

6,945,956

629,983

2.570
(0.001)
2.569

2.916
(0.006)
2.910

32
19, 32

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
37
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
13
ก�ำไรส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2.567

2.885

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
Notes
Profit for the years
Other comprehensive income
Other comprehensive income to reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Gains (losses) on remeasuring
available-for-sale investments
11, 32
Reversal of gain realised on the disposal
of available-for-sale investments
11, 32
Foreign exchange differences on translation
of financial statements in foreign currency 32
Income taxes relating to other comprehensive
income
19, 32
Total other comprehensive income to reclassified
to be profit or loss in subsequent periods
- net of income taxes
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in subsequent
periods:
Actuarial gain (loss)
32
Income taxes relating to other comprehensive
income
19, 32
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in subsequent
periods - net of income tax
Other comprehensive income (loss) for the years
- net of income taxes
Total comprehensive income for the years

Consolidated financial statements
2019
2018

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Separate financial statements
2019
2018

4,384,299

4,960,230

4,383,926

4,926,021

3,643,438

(3,871,715)

3,643,438

(3,871,715)

(426,294)

(1,519,265)

(426,294)

(1,519,265)

(155)

(496)

-

-

(643,429)

1,078,196

(643,429)

1,078,196

2,573,560

(4,313,280)

2,573,715

(4,312,784)

(14,726)

21,187

(14,606)

20,933

2,921

(4,187)

2,921

(4,187)

(11,805)

17,000

(11,685)

16,746

2,561,755
6,946,054

(4,296,280)
663,950

2,562,030
6,945,956

(4,296,038)
629,983

673,696
(9,746)
663,950

6,945,956

629,983

Total comprehensive income for the periods attributable to
Equity holders of the Company
6,947,815
Non-controlling interests of subsidiaries
(1,761)
6,946,052
Earnings (losses) per share
37
Basic earnings (losses) per share
From continuing operations
2.570
From discontinued operation
13
(0.001)
Profit for the years
2.569

2.916
(0.006)
2.910

2.567

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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38

ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

1,707,566
-

3,360,993
-

1,707,566

3,360,993

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ก�ำไรสะสม

ผลต่างของ
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการ อัตราแลกเปลี่ยน
วัดมูลค่าเงินลงทุน จากการแปลงค่า
ส�ำรองตาม
เผื่อขาย-สุทธิ
งบการเงินที่เป็น
กฎหมาย ส�ำรองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร จากภาษีเงินได้
เงินตราต่างประเทศ

ส่วนของผู้มี
รวมส่วน ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ของผู้ถือหุ้น อ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ของบริษัทย่อย

170,800
-

400,000
-

23,841,906
(920,553)
4,969,739

9,274,641
-

(4,441)
-

38,751,465
(920,553)
4,969,739

13,294
(9,509)

38,764,759
(920,553)
4,960,230

170,800

400,000

17,000
4,986,739
27,908,092

(4,312,784)
(4,312,784)
4,961,857

(259)
(259)
(4,700)

(4,312,784)
17,000
(259)
673,696
38,504,608

(237)
(9,746)
3,548

(4,312,784)
17,000
(496)
663,950
38,508,156

รวม
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note

Balance as at January 1, 2018
Dividend paid
Profits (losses) for the year
Other comprehensive income
Losses on remeasuring of available-for-sale investments - net of income taxes
Actuarial gain - net of income taxes
Exchange differences on translation of financial statements in foreign currency
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2018

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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38

Issued and Premium
paid-up
on share
share capital capital

1,707,566
-

3,360,993
-

1,707,566

3,360,993

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Consolidated financial statement
Equity attributable to equity holders of the Company
Retained earnings

Other component of equity

Statutory
reserve

General
reserve

Exchange
Surplus
differences
on remeasuring on translation of Total equity
available-forfinancial
attributable
saleinvestments
statements
to equity
- net of income
in foreign
holders of
Unappropriated
taxes
currency
the Company

170,800
-

400,000
-

23,841,906
(920,553)
4,969,739

9,274,641
-

(4,441)
-

38,751,465
(920,553)
4,969,739

13,294 38,764,759
(920,553)
(9,509) 4,960,230

170,800

400,000

17,000
4,986,739
27,908,092

(4,312,784)
(4,312,784)
4,961,857

(259)
(259)
(4,700)

(4,312,784)
17,000
(259)
673,696
38,504,608

- (4,312,784)
17,000
(237)
(496)
(9,746)
663,950
3,548 38,508,156

Appropriated

Equity
attributable
to noncontrolling
interests
of the
subsidiaries

Total
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(CONTINUED)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ (ต่อ)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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38

ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

1,707,566
-

3,360,993
-

-

-

-

-

1,707,566

3,360,993

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ก�ำไรสะสม

ส�ำรองตาม
กฎหมาย

ผลต่างของอัตรา
ส่วนเกินทุนจากการ แลกเปลี่ยนจาก
วัดมูลค่าเงินลงทุน
การแปลงค่างบ
เผื่อขาย-สุทธิ
การเงินที่เป็นเงินตรา
ส�ำรองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร จากภาษีเงินได้
ต่างประเทศ

ส่วนของผู้มี
รวมส่วน ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ของผู้ถือหุ้น อ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ของบริษัทย่อย

170,800
-

400,000
-

27,908,092
(1,227,131)
4,385,986

4,961,857
-

(4,700)
-

38,504,608
(1,227,131)
4,385,986

3,548
33,371
(1,687)

38,508,156
(1,227,131)
33,371
4,384,299

-

-

(11,805)

2,573,715
-

-

2,573,715
(11,805)

-

2,573,715
(11,805)

-

-

-

-

(81)

(81)

(74)

(155)

170,800

400,000

4,374,181
31,055,142

2,573,715
7,535,572

(81)
(4,781)

6,947,815
44,225,292

(1,761)
35,158

6,946,054
44,260,450

จัดสรรแล้ว

รวม
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

(CONTINUED)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ (ต่อ)
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note

Balance as at January 1, 2019
Dividend paid
Change in non-controlling interests
Profits (losses) for the year
Other comprehensive income
Gains on remeasuring of available-for-sale investments - net of income taxes
Actuarial loss - net of income taxes
Exchange differences on translation of financial statements in foreign currency
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2019

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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38

Issued and Premium
paid-up
on share
share capital capital

1,707,566
-

3,360,993
-

-

-

-

-

1,707,566

3,360,993

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Consolidated financial statement
Equity attributable to equity holders of the Company
Other component of equity

Retained earnings

Statutory
reserve

General
reserve

Exchange
Equity
Surplus on
differences
attributable
remeasuring on translation of Total equity
to nonavailable-forfinancial
attributable controlling
sale investments
statements
to equity
interests
- net of income
in foreign
holders of
of the
Unappropriated
taxes
currency
the Company subsidiaries

170,800
-

400,000
-

27,908,092
(1,227,131)
4,385,986

4,961,857
-

(4,700)
-

38,504,608
(1,227,131)
4,385,986

3,548
33,371
(1,687)

38,508,156
(1,227,131)
33,371
4,384,299

-

-

(11,805)

2,573,715
-

-

2,573,715
(11,805)

-

2,573,715
(11,805)

-

-

-

-

(81)

(81)

(74)

(155)

170,800

400,000

4,374,181
31,055,142

2,573,715
7,535,572

(81)
(4,781)

6,947,815
44,225,292

(1,761)
35,158

6,946,054
44,260,450

Appropriated

Total
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(CONTINUED)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ (ต่อ)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
1,707,566

38

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,707,566

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ส�ำรองตามกฎหมาย

ส�ำรองทั่วไป

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้

รวม

3,360,993

170,800

400,000

23,872,300

9,274,641

38,786,300

-

-

-

(920,553)

-

(920,553)

-

-

-

4,926,021

-

4,926,021

-

-

-

-

(4,312,784)

(4,312,784)

-

-

-

16,746

-

16,746

-

-

-

4,942,767

(4,312,784)

629,983

3,360,993

170,800

400,000

27,894,514

4,961,857

38,495,730
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note
Balance as at January 1, 2018
Dividend paid
Profits for the years

Issued and
paid-up
share capital
1,707,566

38

-

Other comprehensive income
Loss on remeasuring of available-for-sale investments - net of income taxes

-

Actuarial gain - net of income taxes

-

Total comprehensive income for the year

-

Balance as at December 31, 2018

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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1,707,566

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Separate financial statement

Premium on
share capital

Other component of
equity - Surplus on
Retained earnings
remeasuring of
Appropriated
available-for-sale
investments - net
Statutory
General
of income taxes
reserve
reserve
Unappropriated

Total

3,360,993

170,800

400,000

23,872,300

9,274,641

38,786,300

-

-

-

(920,553)

-

(920,553)

-

-

-

4,926,021

-

4,926,021

-

-

-

-

(4,312,784)

(4,312,784)

-

-

-

16,746

-

16,746

-

-

-

4,942,767

(4,312,784)

629,983

3,360,993

170,800

400,000

27,894,514

4,961,857

38,495,730

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

161

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

(CONTINUED)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ (ต่อ)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
1,707,566

38

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,707,566

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ส�ำรองตามกฎหมาย

ส�ำรองทั่วไป

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้

รวม

3,360,993

170,800

400,000

27,894,514

4,961,857

38,495,730

-

-

-

(1,227,131)

-

(1,227,131)

-

-

-

4,383,926

-

4,383,926

-

-

-

-

2,573,715

2,573,715

-

-

-

(11,685)

-

(11,685)

-

-

-

4,372,241

2,573,715

6,945,956

3,360,993

170,800

400,000

31,039,624

7,535,572

44,214,555
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note
Balance as at January 1, 2019
Dividend paid
Profits for the years

Issued and
paid-up
share capital
1,707,566

38

-

Other comprehensive income
Gains on remeasuring of available-for-sale investments - net of income taxes

-

Actuarial loss - net of income taxes

-

Total comprehensive income for the year

-

Balance as at December 31, 2019

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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1,707,566

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Separate financial statement

Premium on
share capital

Other component of
equity - Surplus on
Retained earnings
remeasuring of
Appropriated
available-for-sale
investments - net
Statutory
General
of income taxes
reserve
reserve
Unappropriated

Total

3,360,993

170,800

400,000

27,894,514

4,961,857

38,495,730

-

-

-

(1,227,131)

-

(1,227,131)

-

-

-

4,383,926

-

4,383,926

-

-

-

-

2,573,715

2,573,715

-

-

-

(11,685)

-

(11,685)

-

-

-

4,372,241

2,573,715

6,945,956

3,360,993

170,800

400,000

31,039,624

7,535,572

44,214,555
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STATEMENTS OF CASH FLOWS

งบกระแสเงินสด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

35,595,501
(547,659)
10,780,312
1,870,943
1,528,950
170,984

40,667,069
(1,239,061)
10,027,840
2,003,420
1,421,096
137,614

35,595,607
(547,659)
10,780,301
1,870,943
1,528,950
150,479

40,667,132
(1,239,061)
9,975,117
2,003,420
1,421,096
119,695

(35,150,351)
(3,129,801)
(572,964)
(1,523,896)
(244,877)
(1,102,688)
1,362,807
(4,067,140)
4,970,121

(24,729,712)
(3,569,327)
(674,592)
(2,176,623)
(369,823)
(17,911,763)
(2,053,350)
5,356,272
6,889,060

(35,150,351)
(3,119,340)
(572,856)
(1,519,207)
(244,877)
(1,098,761)
1,362,807
(4,067,140)
4,968,896

(24,729,712)
(3,567,121)
(674,592)
(2,152,037)
(369,823)
(17,859,083)
(2,053,350)
5,356,272
6,897,953

(158,274)
(158,274)

(108,708)
(108,708)

(158,284)
38,101
(120,183)

(108,708)
(108,708)

(1,227,131)
(1,227,131)
31,606
(31)
3,616,291
9,825,592
13,441,883

(920,553)
(920,553)
(9,999)
5,849,800
3,975,792
9,825,592

(1,227,131)
(1,227,131)
3,621,582
9,745,784
13,367,366

(920,553)
(920,553)
5,868,692
3,877,092
9,745,784

BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
Consolidated financial statements
Notes
2019
2018
Cash flows provided by operating activities
Gross premium
Cash payments from reinsurance
Interest income
Dividend income
Gain on investment
Other income
Benefit payments under life policies and loss
incurred on direct insurance
Commissions and brokerages on direct insurance
Other underwriting expenses
Operating expenses
Corporate income taxes
Investments in securities
Loans
Other investments
Net cash provided by operating activities
Cash flows used in investing activities
Net cash flows for purchases and disposals of
premises and equipment
Cash received from return of investment in a subsidiary
Net cash used in investing activities
Cash flows used in financing activities
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Non-controlling interests of subsidiaries
Exchange differences on translation of
financial statements in foreign currency
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of years
Cash and cash equivalents at end of years

6

(UNIT : THOUSAND BAHT)
Separate financial statements
2019
2018

35,595,501
(547,659)
10,780,312
1,870,943
1,528,950
170,984

40,667,069
(1,239,061)
10,027,840
2,003,420
1,421,096
137,614

35,595,607
(547,659)
10,780,301
1,870,943
1,528,950
150,479

40,667,132
(1,239,061)
9,975,117
2,003,420
1,421,096
119,695

(35,150,351)
(3,129,801)
(572,964)
(1,523,896)
(244,877)
(1,102,688)
1,362,807
(4,067,140)
4,970,121

(24,729,712)
(3,569,327)
(674,592)
(2,176,623)
(369,823)
(17,911,763)
(2,053,350)
5,356,272
6,889,060

(35,150,351)
(3,119,340)
(572,856)
(1,519,207)
(244,877)
(1,098,761)
1,362,807
(4,067,140)
4,968,896

(24,729,712)
(3,567,121)
(674,592)
(2,152,037)
(369,823)
(17,859,083)
(2,053,350)
5,356,272
6,897,953

(158,274)

(108,708)

(158,284)

(108,708)

(158,274)

(108,708)

38,101
(120,183)

(108,708)

(1,227,131)
(1,227,131)
31,606

(920,553)
(920,553)
-

(1,227,131)
(1,227,131)
-

(920,553)
(920,553)
-

(31)
3,616,291
9,825,592
13,441,883

(9,999)
5,849,800
3,975,792
9,825,592

3,621,582
9,745,784
13,367,366

5,868,692
3,877,092
9,745,784

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนา ในประเทศไทย โดยมีบริษัท นิปปอนไลฟ์
อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริษัท อยู่ที่ 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
กลุม่ บริษทั จัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การน�ำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบ
งบการเงินที่ก�ำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ
2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
จัดตั้งขึ้นในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
นายหน้าประกันวินาศภัย
ไทย
99
99
ประกันชีวิต
กัมพูชา
52
52
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company(1)
ชื่อบริษัท

(1)

ลักษณะธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้หยุดการประกอบกิจการและด�ำเนินการช�ำระบัญชีโดยสมัครใจ (ดูหมายเหตุข้อ 13)

กลุ่มบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัท มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ
ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
กลุ่มบริษัทน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำ� นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
1.

GENERAL INFORMATION AND THE COMPANY’S OPERATIONS
Bangkok Life Assurance Public Company Limited (the “Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand.
Its major shareholder is Nippon Life Insurance Company, which was incorporated in Japan. The Company is principally engaged
provision of life insurance services. The registered office of the Company is at No. 23/115-121, Soi Sun Wichai, Rama 9 Road,
Bangkapi Sub-district, Huaykwang District, Bangkok.

2.

BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1 Basis for preparation of financial statements
The Group maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory financial statements in the Thai language in
conformity with Thai Financial Reporting Standards and accounting practices generally accepted in Thailand.
The Group’s financial statements have been prepared in accordance with the Thai Accounting Standard (TAS) No. 1 (Revised
2018) “Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods beginning on or after January 1, 2019
onward and in accordance with Thai accounting practices related to insurance and the accounting and reporting guidelines
prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial statements specified
in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, terms and conditions for preparation and submission of financial
statements and operating performance reports of life insurance companies dated March 4, 2016, which has been effective
since January 1, 2016 onwards.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements
in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the significant
accounting policies.
2.2 Basis for preparation of consolidated financial statement
The consolidated financial statements include the financial statements of Bangkok Life Assurance Public Company Limited and
the following subsidiaries:
Company’s name

Nature of
business

BLA Insurance Broker Company Limited
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company(1)

Insurance broker
Life Insurance

(1)

Percentage of
Country of shareholding as at
incorporation
December 31,
2019
2018
%
%
Thailand
99
99
Cambodia
52
52

On June 15, 2018, the Extraordinary Meeting of Shareholder of Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company which is a subsidiary
of the Company has passed a resolution to cease its operation and proceed with the voluntary liquidation (see Note 13).

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary if it has rights, or is exposed, to variable returns from
its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the significant amount of its returns.
Subsidiaries are fully consolidated, being the date on the Company obtains control, and continued to be consolidated until the
date when such control ceases.
The financial statements of subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated
financial statements.
Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by the
Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statements
of financial position.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ส�ำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและ
ค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุงใหม่นี้ ก�ำหนดทางเลือกส�ำหรับธุรกิจประกันภัยโดยกิจการสามารถเลือกถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกัน ภัย แทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน เป็นการชัว่ คราว
ส�ำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
มีผลบังคับใช้
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน ของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน
ตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน�ำมาแทนมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่ม
ถือปฏิบัติ
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2.3 Separate financial statements
The separate financial statements present investments in subsidiaries under the cost method.
2.4 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the current period financial statements
During the year, the Company has adopted the revised and new financial reporting standards and guidelines on accounting
issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after January 1,
2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and
accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any material
impact on the Company’s financial statements.
Thai Financial Reporting Standard No. 4 (Revised 2018) “Insurance Contracts”
This revised financial reporting standard determines the option for insurance industry to temporarily apply accounting guidelines
for financial instruments and disclosures on insurance business instead of applying Thai Financial Reporting Standard No. 9
“Financial Instruments” and Thai Financial Reporting Standard No. 7 “Financial Instruments: Disclosures” for the annual periods
beginning before January 1, 2023 or before Thai Financial Reporting Standard No. 17 “Insurance Contracts” is effective.
3.

THAI FINANCIAL REPORTING STANDARDS ANNOUNCED IN THE ROYAL GAZETTE BUT NOT YET EFFECTIVE
The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding Thai Accounting Standards, Thai Financial
Reporting Standards, Thai Accounting Standards Interpretation and Thai Financial Reporting Standard Interpretation, which have
been announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial statements for the period beginning on or after
January 1, 2020 onwards. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision
of interpretations and accounting guidance to users of standards.
The Company’s management has assessed the impact of these TFRSs and considered that the adoption of these financial
reporting standards does not have any material impact on the financial statements of the Company in the period of initial
application.
Group of Financial Instruments Standards
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
		
Financial Instruments
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These group of Standards make stipulations relating to the classification of financial instruments and their measurement at fair
value or amortized cost; taking into account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the
Company’s business model, the calculation of impairment using the expected credit loss method, and the concept of hedge
accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. These Standards will
supersede the Standards and Interpretations relating to the financial instruments upon its effective date.
The Company’s management is in the process to assess the impact of these Financial Instruments Standards on the financial
statements of the Company in the period of initial application.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติใน งบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ ให้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น�ำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงานสิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ส�ำหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภท
ระหว่างสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส�ำหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าต�่ำ อย่างไรก็ตาม การบัญชีส�ำหรับผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวแล้ว และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาประกันภัย ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 24 กันยายน
2562 และจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุง ใหม่นี้ ก�ำหนดทางเลือกส�ำหรับธุรกิจประกัน ภัย โดยยกเว้นการถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน เป็นการชัว่ คราว
หากกิจการเข้าเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ผู้รับประกัน ภัยสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเข้า
เงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวอย่างไร และเปรียบเทียบข้อมูลของกิจการ ที่ยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวกับกิจการ
ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบเงื่อนไขการน�ำข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว่าบริษัทเข้าเงื่อนไขในการเลือกใช้ข้อยกเว้นชั่วคราว
ดังกล่าว ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้เลือกถือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะยังไม่ได้ถือปฏิบัติติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับรอบระเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เป็นต้นไปเท่านั้น หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณา ที่จะไม่ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัยก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย ที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
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Thai Financial Reporting Standards No. 16 “Leases”
This TFRS provides a comprehensive model for the identification if lease arrangements and their treatment in the financial
statements of both lessees and lessors.
This TFRS will supersede the following lease Standards and Interpretations upon its effective date, which are Thai Accounting
Standard No. 17 “Leases”, Thai Accounting Standard Interpretation No. 15 “Operating Lease - Incentives”, Thai Accounting
Standard Interpretation No. 27 “Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease” and Thai
Financial Reporting Standard Interpretation No. 4 “Determining whether on Arrangement contains a Lease”.
For lessee accounting, there are significant changes to lease accounting in this TFRS by removing the distinction between
operating and finance leases under TAS 17 and requiring a lessee to recognize a right-of-use asset and a lease liability at
commencement for all leases, except for short-term- leases and leases of low value assets. However, the lessor
accounting treatment continues to require a lessor to classify a lease either as an operating lease or a finance lease, using the
same concept as TAS 17.
The Company’s management has assessed the impact of this TFRS and believed that it will not have any material impact
on the financial statements of the Company in the period of initial application.
Thai Financial Reporting Standard No. 4 “Insurance Contracts”
The Federation of Accounting Professions issued Thai Financial Reporting Standard No. 4 “Insurance Contracts”, which has
been announced in the Royal Gazette on September 24, 2019 and will be effective for the financial statements for the period
beginning on or after January 1, 2020 onwards. This revised financial reporting standard determines the option for insurance
industry to temporary exempt from applying Thai Financial Reporting Standard No. 9 “Financial Instruments” and Thai Financial
Reporting Standard No. 7 “Financial Instruments: Disclosures” if an entity meets the criteria required by such revised
Thai Financial Reporting Standard. An entity can elect to apply the accounting guidelines for financial instruments and disclosures
on insurance business for the financial statements for the period beginning on or after January 1, 2020 until the period beginning
on or after January 1, 2023 or before Thai Financial Reporting Standard No. 17 “Insurance Contracts” becomes effective. If an
entity elects to adopt this exemption, the entity is required to disclose how the entity meets criteria for such temporary
exemption and provide comparison information of the entity that applies temporary exemption with those that apply
Thai Financial Reporting Standard No. 9 and Thai Financial Reporting Standard No. 7.
The Company’s management has assessed eligibility to apply such temporary exemption and concluded that the Company is
eligible to apply such temporary exemption. Therefore, the Company’s management elects to apply the accounting
guidelines for financial instruments and disclosures on insurance business. As a result, the Company’s management has not yet
apply Thai Financial Reporting Standard No. 9 “Financial Instruments” and Thai Financial Reporting Standard No. 7 “Financial
Instruments: Disclosures” for the period beginning on January 1, 2020.
The accounting guidelines for financial instruments and disclosures on insurance business
The Federation of Accounting Professions issued the accounting guidelines for financial instruments and disclosures on insurance
business, which has been announced in the Royal Gazette on March 11, 2019 and will be effective for the financial statements
for the period beginning on or after January 1, 2020 onwards, which allowed the adoption on this accounting guideline prior to
the effective date for the financial statements beginning on or after January 1, 2019 onwards only. If an entity adopts this
accounting guideline prior to the effective date, the entity is required to disclose such adoption. However, the Company’s
management has considered not to adopt such accounting guideline for financial instruments and disclosures on insurance
business prior to the effective date.
The Company’s management is in the process to assess the impact of the accounting guidelines for financial instruments and
disclosures on insurance business on the financial statements of the Company in the period of initial application.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

173

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้จดั ประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัย
คื อ สั ญ ญาซึ่ ง ผู ้ รั บ ประกั น ภั ย รั บ ความเสี่ ย ง ด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ จากคู ่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง (ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ) โดยตกลง
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ�ำนวนผลประโยชน์
ที่ตอ้ งจ่ายกรณีที่มีเหตุการณ์ทรี่ บั ประกันภัยเกิดขึน้ กับจ�ำนวนเงินตามภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่าย ตามสัญญาหากไม่มีเหตุการณ์ทรี่ บั ประกันภัยเกิดขึน้
ซึง่ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุนซึ่งสัญญาการลงทุน คือสัญญาที่มีรปู แบบ
ทางกฎหมายเป็นสัญญาประกัน ภัยและท�ำให้ผู้รับประกัน ภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ได้ท�ำให้ผู้รับประกัน ภัยมีความเสี่ยงด้านการ
รับประกันภัยที่ส�ำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา เป็นต้น
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา
หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท�ำให้สิ้นสุด
หรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูก จัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญ
สัญญาประกันภัยและสัญญาการลงทุนนี้อาจมีทั้งลักษณะการร่วมรับหรือไม่ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจคือสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ�ำนวนเงินเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่ได้รับการประกันภัย ซึ่งมักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ของสัญญาประกันภัย จ�ำนวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกสัญญาประกันภัย ผลประโยชน์
ทีจ่ ะได้รบั ขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ สัญญาทีร่ ะบุไว้ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดขึน้ แล้วและ/หรือทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากกลุม่ ของสินทรัพย์
ที่ระบุไว้ซึ่งถือโดยผู้ออก หรือก�ำไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการอื่นที่ออกสัญญานี้
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั และบริษทั จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและวัดความเสีย่ งของการรับประกันภัยด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบจ�ำนวนผลประโยชน์
ที่ต้องจ่ายกรณีมรณกรรมกับจ�ำนวนมูลเวนคืน ในปีนั้นๆ โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญของความเสี่ยงของการรับประกันภัย
จากอัตราส่วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่าเวนคืนที่อย่างน้อยร้อยละ 5
4.2 การรับรู้รายได้
(1) เบี้ยประกันภัยรับ
กรณีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรก รับรูเ้ ป็นรายได้หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยต่อและส่งคืนตัง้ แต่วนั ทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ และกรณีเบีย้ ประกันภัย
ปีต่อมารับรู้เป็นรายได้หลังจาก หักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืนโดยจะรับรู้เมื่อถึงก�ำหนดช�ำระเฉพาะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(2) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกัน ภัยต่อจ่ายจากการเอาประกัน ภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักออกจากเบี้ยประกัน ภัย รับเมื่อได้ โอนความเสี่ยงจากการประกัน ภัยให้
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
(3) รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อถือเป็นรายได้ตามเงื่อนไขที่กำ� หนดไว้ ในสัญญาและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว
เสร็จ
(4) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทและบริษัท
มีสิทธิในการรับเงินปันผล
(5) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นทีค่ งค้าง ยกเว้นส่วนของรายได้ดอกเบีย้ ทีค่ า้ งช�ำระเกินกว่า
6 เดือนใช้เกณฑ์เงินสด

174

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4.1 Product classification
The Group and the Company classified insurance contracts and reinsurance contracts based on the nature of the insurance
contract. Insurance contracts are those contracts where the insurer has accepted significant insurance risk from another party
(the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event)
adversely affects the policyholder. To determine whether a significant insurance risk has been accepted, the insurer compares
the benefits payable after an insured event with the benefits payable if the insured event did not occur. If the criteria are not
met, the Group and the Company classifies the insurance contract as an investment contract. Investment contracts have
the legal form of insurance contracts and transfer financial risk to the insurer, but not significant insurance risk. Financial risks
are specified as interest rate risk, exchange rate risk, or price risk.
The Group and the Company classifies contracts based on assessment of the significance of the insurance risk at inception of
contract, for each contract. Once a contract has been classified as an insurance contract, it remains an insurance contract for
the remainder of its lifetime. A contract classified as an investment contract at inception can be reclassified as an insurance
contract after inception if the insurance risk becomes significant.
Insurance and investment contracts are further classified as being either with or without a discretionary participation feature
(“DPF”). DPF is a contractual right to receive, as a supplement to guaranteed benefits, additional benefits that are likely to be
a significant portion of the total contractual benefits, the amount or timing of which is contractually at the discretion of the
insurance contract issuer, with the benefits based on the performance of a specified pool of contracts or a specified type of
contract, or realised and/or unrealised investment returns on a specified pool of assets held by the issuer, or the profit or loss
of the company, fund or other entity that issues the contract.
The Group and the Company classifies and measures insurance risk by comparing death benefits with surrender value in each
year and set significant insurance risk level at least 5%.
4.2 Revenue recognition
(1) Premium income
For the first year policies, premium written after net of premium ceded and refund, is recognised as revenue on the effective
date of the insurance policies. For renewal policies, it is recognised as revenue when due and only on the policy that is still
inforce at the end of reporting period.
(2) Ceded premium
Ceded premium is recognised as a deduction from premium income when the insurance risk is transferred to another
reinsurer.
(3) Commission and brokerage fee income
Commission and brokerage fee income from ceded premium are based on contractual.
condition as specified in the arrangements and recognized as income when the service has been provided.
(4) Investment income
Interest and dividend income on investments
Interest income is recognised as revenue on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised
as revenue when the right to receive the dividend is established.
(5) Interest income on loans
Interest income is recognised as revenue over the term of the loans based on the amount of principal outstanding, except
for interest income portion that has been past due over six months, it is recognised on a cash basis.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
		 ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(7) รายได้อื่น
		 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(1) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
		 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

		 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อผลประโยชน์ครบก�ำหนดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
		 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
		 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกัน ภัยส�ำหรับ ทั้งความเสียหาย ที่ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีหักด้วยการรับคืนอื่น (ถ้ามี)
		 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจ�ำนวน
ที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(3) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส�ำหรับกรมธรรม์ประเภทรายบุคคลที่มีมูลค่าเงินสดเกินกว่าเบี้ยประกันภัยค้างรับและเกินก�ำหนดช�ำระจากระยะเวลาที่บริษัทผ่อนผันให้แก่ลูกค้า
เบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกช�ำระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกัน ภัยต่อแสดงตามจ�ำนวนส�ำรองประกัน ภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกัน ภัยต่อ ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากสัญญา
ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของส�ำรองเบี้ยประภันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค�ำนวณส�ำรองประกันภัย
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อมี ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ และกลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนเงินดังกล่าวนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(1) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงตามจ�ำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและ
ค่าบ�ำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบีย้ ประกันภัยต่อค้างรับหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญ โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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(6) Gains (losses) on investments
Gains (losses) on investments are recognised as revenues or expenses when incurred.
(7) Other income
Other income is recognized on an accrual basis.
4.3 Expenses recognition
(1) Benefit payments under life policies and claims
Benefit payments under life policies
Benefit payments under life policies are recorded when notices of claims have been received or when benefits are due as
conditions in policies.
Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of insurance, and include the
amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, and
less claims refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from the insured,
based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum value of
claims estimated is not to exceed the sum-insured under the relevant policy.
(2) Commissions and brokerages
Commission and brokerage fees are recognized on accrual basis.
(3) Other underwriting and operating expenses
Other underwriting and operating expenses are recognised in profit or loss as expenses on an accrual basis.
4.4 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of
three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated
losses that may be incurred in collection of premium receivables. The allowance is generally based on collection experiences
and a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting period.
For individual policies whose cash value is greater than the amount of premium receivable and that is overdue longer than the
grace period granted by the Company, the premium receivables will be settled by granting automatic premium loans.
4.6 Reinsurance assets
Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of insurance reserves refundable from reinsurers, which are
estimated, based on the related reinsurance contracts, on unearned premium reserve, loss reserve and outstanding claims in
accordance with the law regarding insurance reserves calculations.
The Group and the Company set up an allowance for doubtful amount when it has clear evidence as a result of events
occurring after the initial recognition of reinsurance assets and the Group and the Company may not be paid. This amount can
be measured reliably. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses in profit or loss.
4.7 Reinsurance receivables and payables
(1) Reinsurance receivables are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers.
Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other items
receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivables, less allowance for doubtful accounts. The Group and
the Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to make
collection, taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of the
reporting period.
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(2) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นส�ำรอง
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทแสดงรายการประกัน ภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกัน ภัยต่อหรือเจ้าหนี้ประกัน ภัยต่อ)
เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กลุ่มบริษัทและบริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์
ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
4.8 สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำสัญญา
จะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.9 สินทรัพย์ลงทุน
4.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริษัทและบริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(1) เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(2) เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู้ ในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และจะโอนไปรับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(3) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย กลุม่ บริษทั และบริษทั ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ น
ต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ตราสารหนีจ้ ดั เป็นประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดเมือ่ บริษทั มีความตัง้ ใจแน่วแน่ และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้
จนครบก�ำหนดไถ่ถอน
(4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
(5) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ (Transaction date) ส�ำหรับเงินลงทุนประเภท
ตราสารทุน และตามเกณฑ์วันที่ช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement date) ส�ำหรับเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกใน
งบก�ำไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนต�่ำ) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

178

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

(2) Reinsurance payables are stated at the amount payable to reinsurers.
The amount payables to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding claim
reserves for claims incurred but not yet reported.
The Group and the Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers)
when the following criteria for offsetting are met.
(1) The Group and the Company has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and
(2) The Group and the Company intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position,
or to realise the asset at the same time as it pays the liability.
4.8 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling at
the end of reporting period. Unrealized gains and losses from the translation are included in profit or loss. Premium or discounts
on forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.
Cross currency swap contracts
Payables and receivables arising from cross currency swap contracts are translated into Baht at the rates of exchange ruling
at the end of reporting period. Unrealized gains and losses from the translation are recognised in profit or loss.
4.9 Investments assets
4.9.1 Investments in securities
The Group and the Company measures investments in securities according to classification of investments as follows:
(1) Held-for-trading investments are stated at fair value. Changes in the fair value of these investments are recorded in
profit or loss.
(2) Available-for-sale investments are stated at fair value. Changes in the fair value of these investments are recorded
in other comprehensive income, and will be transferred to be recognised in profit or loss when investments are sold.
(3) Investments in held-to-maturity debt securities are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt
securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount presented as an
adjustment to the interest income. The investments in debt securities are classified as held-to-maturity debt
securities when the Company has the positive intention and ability to hold them to maturity.
(4) Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments, and are stated at cost net of
allowance for impairment (if any).
(5) Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost method.
The fair value of marketable security is based on the latest bid price of the last working day of the year as quoted
on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instrument is determined based on the yield rate quoted by
the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is determined from its net asset value.
Purchases and sales of investments are recorded on the transaction dates for equity instruments, and recorded on the
settlement date for debt instruments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their
fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair
value on the date of reclassification are recorded in the statement of income or recorded as revaluation surplus or
deficit on available-for-sale investment in other components of owners’ equity, depending on the type of investment that
is reclassified.
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เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน กลุ่มบริษัท
และบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับเงินลงทุนประเภทตราสารทุน และวิธีเข้าก่อนออกก่อนส�ำหรับเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้
ในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.9.2 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมจากผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ ไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ และราคาประเมินของหลักประกัน
ของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.9.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ ภายหลังการรับรู้
การเริ่มแรก กลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์ ในงบก�ำไรขาดทุน
ในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์
หรืออายุของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
อาคาร
อาคารชุด
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

20 ปี
20 ปี
5 ปี
ตามอายุของสัญญาเช่า
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุม่ บริษทั และบริษทั ตัดรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทและบริษัทตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.11 ค่าความนิยม
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ที่ ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทและบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
กลุ่มบริษัทและบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the cost of the investment is recognised
as revenue or expense in profit or loss. The weighted average and first-in first-out method is used for computation
of the cost of investments.
4.9.2 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. The Group and the Company set up an allowance for doubtful accounts
based on the estimated loss that may be incurred in collection of receivables, on the basis of collection experiences,
analysis of debt aging and the appraisal value of the collateral of each debt. Increase (decrease) in allowance for
doubtful accounts is recognised as expenses in profit or loss.
4.9.3 Investment property
Investment property is initially recorded at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition,
investment property is stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if any).
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of 20 years. Depreciation
of the investment property is charged as expense to profit or loss.
On disposal of investment property, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the
asset is recognised in profit or loss in the period when the asset is derecognised.
4.10 Premises and equipment and depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment
of assets (if any).
Depreciation of buildings and equipment are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the
following estimated useful lives, or the period of the lease as follows:
Buildings
Condominium units
Building improvements
Leasehold improvements
Furniture and fixtures and office equipment
Motor vehicles

20 years
20 years
5 years
Period of lease
3 years and 5 years
5 years

Depreciation is included in profit or loss.
No depreciation is provided for land and construction in progress.
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset
is derecognised.
4.11 Goodwill
Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business combination over the fair value of the net
assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business combination, the excess is
immediately recognised as gain in profit or loss.
Goodwill is carried at cost less any accumulated for impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually or when
circumstances indicate that the carrying value may be impaired.
An impairment loss is recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future
periods.
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทและบริษัทตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทและบริษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทและบริษัทจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต�่ำกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ
ลดลง กลุม่ บริษทั และบริษทั จะประมาณมูลค่า ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู้ ในงวดก่อน
ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น หากกลุม่ บริษทั และบริษทั
ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อน กลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.14 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
4.14.1 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นยอดส�ำรองสะสมตัง้ แต่เริม่ ท�ำประกันถึงวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานส�ำหรับกรมธรรม์
ที่มีผลบังคับอยู่ ส�ำรองดังกล่าวตั้งขึ้นส�ำหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ท่ีประมาณว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ทั้งหมด กลุ่มบริษัทและบริษัทค�ำนวณส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวโดย
อ้างอิงตามวิธีส�ำรองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�ำระคงที่ (Net Level Premium Reserve : NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยรวม
กับส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับความเสี่ยงจากการที่สมมติฐานที่ ใช้ ในการค�ำนวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอีกร้อยละ 4
ของเงินส�ำรองตามวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิช�ำระคงที่ ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะที่ได้มีการปรับปรุงจากประสบการณ์ของ
ผู้บริหาร อัตราเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทดสอบความพอเพียงของหนี้สินด้วยวิธีส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม
(Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้อสมมติสำ� คัญที่ใช้ ในการค�ำนวณ ประกอบด้วย อัตรามรณะที่ได้มกี ารปรับปรุงจากประสบการณ์
ของผู้บริหาร อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงานซึ่งเป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนัน้ (Best-estimate assumption) และอัตราคิดลด ซึง่ ถูกก�ำหนดมาจากอัตราดอกเบีย้ ปราศจาก
ความเสีย่ งตามหลักเกณฑ์ ในการค�ำนวณหนีส้ นิ ตามสัญญาประกันภัยตามเกณฑ์การค�ำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง บวกเพิม่ ด้วย
ค่าชดเชยความไม่มีสภาพคล่องเพื่อสะท้อนลักษณะของหนี้สินตามสัญญาประกันภัยซึ่งไม่มีสภาพคล่อง
หากหนี้สินตามสัญญาประกันภัยที่ค�ำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินสูงกว่าจ�ำนวนที่แสดงในงบการเงิน กลุ่ม
บริษัทและบริษัทก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.14.2 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
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ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�ำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้เอาประกันภัยตามจ�ำนวนที่ ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุด
จะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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4.12 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment loss (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over their economic useful life and tested for impairment
whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation
method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation amount is charged
as expenses to profit or loss.
The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are expected to generate economic
benefit within 3 years, 5 years and 10 years.
4.13 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Group and the Company perform impairment reviews in respect of property, buildings
and equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.
An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less
costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer
exist or may have decreased. The Group and the Company estimate the asset’s recoverable amount. A previously recognised
impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal
of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been
recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at a revalued
amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would have been determined, is treated as a
revaluation increase.
4.14 Insurance contract liabilities
4.14.1 Reserves for long-term insurance contracts
Reserves for long-term insurance contracts represent the accumulated total liabilities for policies in force as at the end
of the reporting period. Such reserves are set aside for estimated future claims and benefits payment under all
life insurance policies in force. The Group and the Company calculates reserve under long-term policies with reference
to net level premium reserve (“NPV”), which is an actuarial method, plus Provision for Adverse Deviation (PAD), which
is 4% of NPV. The main assumptions used relating to mortality rate, morbidity rate adjusted by the management’s
experience, longevity and discount rates.
At the end of each reporting period, The Company perform liabilities adequacy test by gross premium valuation method
Group and the (GPV). The significant assumptions are mortality rate adjusted by the management’s experience, lapse
or surrender rate, selling and administration expenses rate, which are the best estimate assumptions, and discount rate,
which is comply with risk-free rate that is determined in accordance with the criteria for the calculation of liabilities
under insurance contracts under the risk-based capital framework, plus illiquidity premium which is a rate added to the
risk-free rate to reflect the nature of liabilities under insurance contracts that have low liquidity.
In case of insurance contract liabilities under liabilities adequacy test are higher than the amount presented in financial
statement, the differences are recognised in profit and loss.
4.14.2 Loss reserves and outstanding claims
Outstanding claims are recorded for the estimated cost of all claims notified but not settled at end of the reporting
period, using the information available at the time. In addition, a loss reserve is also made for the cost of claims incurred
but not reported (IBNR) as at end of the reporting period, which is based on actuarial estimates. The maximum value
of claims estimated is not, however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประมาณการส�ำรองสินไหมทดแทนค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค�ำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส�ำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึง ผลต่างของประมาณการส�ำรองสินไหมทดแทน
ทีค่ ำ� นวณได้สงู กว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบั รู้ไปแล้วในบัญชีจะรับรูเ้ ป็นความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้มกี ารรายงานให้บริษทั ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR)
4.14.3 ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(1) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกส�ำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�ำหรับการประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาระยะสั้นเพิ่มเติมและการประกันภัยกลุ่มโดยค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิส�ำหรับปีโดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วน
ยี่สิบสี่)
(2) ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจ�ำนวนเงินทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั จัดส�ำรองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ส�ำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้การประมาณการ
ที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั และบริษทั จะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดกับส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ กลุ่มบริษัทและ
บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
4.14.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรือเมื่อเข้าเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริษทั และบริษทั จัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั และบริษทั เงินทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทและบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้นกลุ่ม
บริษัทและบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
กลุ่มบริษัทและบริษัทค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีใน
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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Outstanding claim provision are calculated using an actuarial method based on a best estimate of claims which are
expected to be paid in respect of losses occurring before or as at the end of the reporting periods for both reported
and not reported losses including loss adjustment expense. The different of the calculated outstanding claim provision
which are higher than the loss reserve that recognised into financial statement, the Company has additionally provided
reserves for claims incurred but not yet reported (IBNR).
4.14.3 Premium reserves
Premium reserves consist of unearned premium reserves and unexpired risks reserves.
(a) Unearned premium reserves
At the end of the reporting period, the Group and the Company records unearned premium reserves for short-term
riders and group insurance, based on the amount calculated on net premium written for the year, using the
monthly average basis (the one-twenty fourth basis).
(b) Unexpired risk reserves
Unexpired risk reserves are the amounts set aside for claims, which may occur in the future, of the in-force policies.
Unexpired risk reserves are determined using an actuarial method. The reserves are determined using the best
estimates of the claims, which are expected to occur during the remaining coverage period, with reference to its
historical claim data.
As at the end of reporting period, the Group and the Company compares the amount of unexpired risk reserve with
unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is
recognised as unexpired risk reserve in the financial statements.
4.14.4 Unpaid policy benefits
Unpaid policy benefits are recorded when notices of the claims are received or when conditions in the policy are met.
4.15 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits.
Defined contribution plans
The Group and the Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Group and the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the contributions of
the Group and the Company are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make to employees upon
retirement under labor law and other employee benefit plans. The Group and the Company treat these severance payment
obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company and its subsidiaries provide also other long-term employee
benefit plans, namely long service awards.
The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans are determined based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in profit or loss.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุม่ บริษทั และบริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่ บริษทั และบริษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และกลุม่ บริษทั และบริษทั สามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.18 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทและบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของบริษัท รายการ
ต่างๆ ของแต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทนั้น

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
4.19 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี ผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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4.16 Provisions
Provisions are recognised when the Group and the Company have a present obligation as a result of a past event, it is
probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation.
4.17 Long-term leases
Leases of property, buildings or equipment, which transfer substantially all the risks and rewards of ownership to lesses are
classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present
value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term
payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The asset acquired under finance leases
is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.
Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified
as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the
lease term.
4.18 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
Items of each company included in the consolidated financial statements are measured using the functional currency of that
Company.

Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of the Group and the Company at
exchange rates at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency at the exchange rate
at the reporting date.
Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.

Foreign operations
The asset and liabilities of foreign operations are translated to Thai Baht at the exchange rates at the reporting date.
The revenues and expenses of foreign operations are translated to Thai Baht at rates approximating the exchange rates at the
dates of the transactions.
Foreign exchange differences are recognised in other comprehensive income and accumulated in the translation reserve until
sales of investment, except to extent that the translation difference is allocated to non-controlling interests.
4.19 Income tax
Income tax expenses
Income tax expenses represent the sum of corporate income taxes currently payable and deferred income taxes.
Current income taxes
Current income taxes are provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on
taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred income taxes
Deferred income taxes are provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period, based on tax rates that have been enacted or substantively enacted on the end
of the reporting period.
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กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท
และบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้าของ
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทและบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั และบริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทและ
บริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่อกลุ่มบริษัทและบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท
4.22 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการจัดท�ำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค�ำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้น นโยบายการบัญชีส�ำหรับส่วนงานด�ำเนินการที่ยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทจะแยกแสดงรายการก�ำไรขาดทุนสุทธิจาก
ภาษีที่เกี่ยวข้องจากส่วนด�ำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญ
มีดังนี้
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The Group and the Company recognised deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while the recognised deferred
tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be
utilised.
At each reporting date, the Group and the Company review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Group and the Company record deferred income taxes directly to owners’ equity if the taxes relate to items that are
recorded directly to owners’ equity.
4.20 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between
buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group and the Company apply a quoted market price in
an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial
reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not
available. The Group and the Company measure fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances
and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair
value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair
value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair value measurement as follows:
Level 1 -Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Group and the Company determine whether transfers have occurred between levels
within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value
on a recurring basis.
4.21 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Group and the Company, whether
directly or indirectly, or which are under common control with the Group and the Company.
They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Group and the Company that give them
significant influence over the Group and the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the
planning and direction of the operations of the Group and the Company.
4.22 The consolidated and separate financial statements have been prepared based on the basis, accounting policies and method
of computation consistent with those used in the financial statements for the year ended December 31, 2018 except for the
accounting policy for discontinued operation which the Company classifies profit or loss, net of tax from discontinued operation
in the separate line in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
5.

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards requires management to make subjective
judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as
follows:
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.1 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียด ของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่ากลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินให้กู้ยืม/เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และเบีย้ ประกันภัยค้างรับ ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ ไม่มี การซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดย
ใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ ง
ทางด้านเครดิต (ทัง้ ของกลุม่ บริษทั และบริษทั และคูส่ ญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการ
เงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมี ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท จ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ ใช้เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัท จะมีก�ำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.7 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวค�ำนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติ
ที่ก�ำหนดตั้งแต่วันเริ่มรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพิ่มด้วยความเสี่ยงและค่าการ
เบี่ยงเบน โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อายุและอัตราคิดลด
การประมาณเงินส�ำรองดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
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5.1 Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use
judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into
consideration terms and conditions of the arrangement.
5.2 Allowance for doubtful accounts on receivables/loans/premium receivables
In determining an allowance for doubtful accounts on receivables, loans and premium receivables, the management judgment
and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing
economic condition.
5.3 Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial position that are not actively
traded and for which quoted market prices are not readily available, the management of exercise judgement, using a variety of
valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes consideration of
credit risk (the Group and the Company and counterparty, both) liquidity, correlation and longer-term volatility of financial
instruments. Change in assumptions about these factors could affect the fair value recognised in the statement of financial
position and disclosures of fair value hierarchy.
5.4 Impairment of investments in equity securities
The Group and the Company treat available-for-sale investment and general investment as impaired when impaired when there
has been a significant or prolonged decline in the fair value below its cost or where other objective evidence of impairment
exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.
5.5 Premises and equipment and depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management of is required to make estimates of the useful lives
and residual values of the buildings and equipment and to reviews estimated useful lives and residual values when there are
any changes.
In addition, the management of is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis
and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This
requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
5.6 Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable
that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management
judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and
level of estimate future taxable profits.
5.7 Reserves for long-term insurance contracts
Reserves for long-term insurance contracts are calculated using the actuarial method, based on the current assumptions or on
assumptions established at inception of the contract which reflect the best estimate at the time increased with a margin for risk
and adverse deviation. The main assumptions used relate to mortality, morbidity, longevity, and discount rates.
Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference to the best estimates available at
the time.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.8 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณา
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้ว แต่กลุ่มบริษทั และบริษทั ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึง่ ต้องใช้วธิ ีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐาน
สากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติที่ใช้ ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต อย่างไรก็ตาม ประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้
5.9 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย ที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณส�ำรองดังกล่าวจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิง
จากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.10 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
7,169
11,044
7,168
11,043
2,152,644
2,599,619
2,078,128
2,519,812
11,282,070
7,214,929
11,282,070
7,214,929
13,441,883
9,825,592
13,367,366
9,745,784

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.38 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561:
อัตราร้อยละ 0.38 ถึง 1.63 ต่อปี)
7.

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจ�ำแนกตามอายุค้างช�ำระนับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการรับประกันภัยโดยตรง
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
1,740,698
1,864,857
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
24,275
22,305
ค้างรับ 30 - 60 วัน
33,611
18,701
ค้างรับ 60 - 90 วัน
830
2,347
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
1,244
2,187
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
1,800,658
1,910,397
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5.8 Loss reserves and outstanding claims
At the end of each reporting period, the Group and the Company has to estimate loss reserves and outstanding claims taking
into account two factors. These are the claims incurred and reported, and the claims incurred but not reported (IBNR), the
losses on which are estimated using international standard actuarial techniques. The major assumptions used under these
techniques consist of historical data, including the development of claims estimates, paid, average costs per claim and claim
numbers etc. Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
5.9 Unexpired risk reserves
Unexpired risk reserves are calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to be paid
over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference
to historical data and the best estimates available at the time.
5.10 Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan are determined based on actuarial
techniques. Such determination is made based on various assumptions, such as discount rate, future salary increase rate,
mortality rate and staff turnover rate etc.
6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
As at December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company have cash and cash equivalent as follows:

Cash on hand
Deposits at banks with no fixed maturity date
Short-term investments inpromissory notes
Cash and cash equivalents

Consolidated
financial statements
December 31, December 31,
2019
2018
7,169
11,044
2,152,644
2,599,619
11,282,070
7,214,929
13,441,883
9,825,592

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
December 31, December 31,
2019
2018
7,168
11,043
2,078,128
2,519,812
11,282,070
7,214,929
13,367,366
9,745,784

As at December 31, 2019, interest rates on saving accounts, fixed deposits and promissory notes are in the range of
0.38% - 1.38% per annum (as at December 31, 2018: 0.38% - 1.63% per annum).
7.

PREMIUM RECEIVABLES
As at December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of premium receivables, classified by overdue period, counted
from the due dates are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Not yet due
1,740,698
1,864,857
Not over 30 days
24,275
22,305
Over 30 days to 60 days
33,611
18,701
Over 60 days to 90 days
830
2,347
Over 90 days
1,244
2,187
Total premium receivables
1,800,658
1,910,397
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ส�ำหรับเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาการช�ำระหนี้
โดยหนี้ที่เกินกว่าก�ำหนดรับช�ำระ กลุ่มบริษัทและบริษัทด�ำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับรายบุคคลซึ่งมีมูลค่าเงินสดและค้างรับเกินกว่าระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทและบริษัทผ่อนผันให้แก่ลูกค้า เบี้ยประกันภัย
ค้างรับดังกล่าวจะถูกช�ำระโดยอัตโนมัตจิ ากการอนุมตั ใิ ห้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่าว
8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
ส�ำรองสินไหมทดแทน
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

76,315
473,386
549,701

153,422
385,758
539,180

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1,044,316
703,965
1,044,316
703,965

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�ำแนกตามอายุแสดง ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1,044,316
703,965
1,044,316
703,965

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
10. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตราสารอนุพันธ์จ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ ในการใช้มีมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
รวมตราสารอนุพันธ์
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1,598,446
145,718
1,744,164

8,827
8,827

551,362
125,015
676,377

143,304
713
144,017

For premium receivables due from agents and brokers, the Group and the Company has determined criteria in collections from
those debtors. For overdue premium receivables, the Group and the Company has taken legal process with agents and brokers
on a case by case basis.
For individual policies which have cash value and premium receivables over the grace period, the premium receivables will be
settled by granting an automatic premium loan where the policy has a cash surrender value.
8.

REINSURANCE ASSETS
As at December 31, 2019 and 2018, reinsurance assets consisted of the following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018

Reserves recordable from reinsurances
Claim reserves
Unearned premium reserves
Total reinsurance assets
9.

76,315
473,386
549,701

153,422
385,758
539,180

AMOUNT DUE FROM REINSURANCE
As at December 31, 2019 and 2018, amount due from reinsurance receivables consisted of the following:

Amounts due from reinsurers
Total amounts due from reinsurance

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
1,044,316
703,965
1,044,316
703,965

As at December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of amounts due from reinsurance, classified by overdue period,
are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Not yet due
1,044,316
703,965
Total amounts due from reinsurance
1,044,316
703,965
10. DERIVATIVE ASSETS AND LIABILITIES
As at December 31, 2019 and 2018, derivatives classified by objective are as follows:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Fair value
Fair value
Assets
Liabilities
Assets
Liabilities

Derivatives for hedging risks
Cash flow hedge
Hedge of net investment in foreign entities
Total derivatives

1,598,446
145,718
1,744,164

8,827
8,827

551,362
125,015
676,377

143,304
713
144,017
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสัญญา
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน
(พันหน่วย)
(พันบาท)
(พันบาท)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสิงคโปร์
ยูโร
รวมตราสารอนุพันธ์

516,800
10,000

886,013
41,854

78,799
-

1,327,910
71,020
112,852
33,010
2,071,592

5,649
8,053
560
55,992
998,121

3,747
35,727
118,273

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน
(พันหน่วย)
(พันบาท)
(พันบาท)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสิงคโปร์
ยูโร
รวมตราสารอนุพันธ์

593,800
10,000

223,363
7,816

630,372
-

1,340,910
92,200
83,256
29,110
2,149,276

1,140
6,948
4,682
30,938
274,887

2,980
1,362
9,580
644,294

ทัง้ นี้ บริษทั ได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินลงทุน
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As at December 31, 2019 and 2018, derivatives assets and liabilities consisted of the following:
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
Contract value
Notional amount
Assets
Liabilities
(Thousand Unit) (Thousand Baht) (Thousand Baht)
Cross currency swap contracts
US dollar
Euro
Forward exchange contracts
Yen
US dollar
Singapore dollar
Euro
Total derivatives

516,800
10,000

886,013
41,854

78,799
-

1,327,910
71,020
112,852
33,010
2,071,592

5,649
8,053
560
55,992
998,121

3,747
35,727
118,273

Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
Contract value
Notional amount
Assets
Liabilities
(Thousand Unit) (Thousand Baht) (Thousand Baht)
Cross currency swap contracts
US dollar
Euro
Forward exchange contracts
Yen
US dollar
Singapore dollar
Euro
Total derivatives

593,800
10,000

223,363
7,816

630,372
-

1,340,910
92,200
83,256
29,110
2,149,276

1,140
6,948
4,682
30,938
274,887

2,980
1,362
9,580
644,294

The Company makes use of cross currency swap contracts and forward exchange contracts to manage the exchange rate risk
arising from investment.
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเพื่อค้าประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
รวม
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

33,349
33,349
(12,493)
20,856

20,856
20,856
20,856

63,593
63,593
(30,096)
33,497

33,497
33,497
33,497

11.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเพื่อขายประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

1,962,740
25,787,235
32,294,227
1,400,266
9,285,118
70,729,586
9,374,803
80,104,389

2,168,147
28,299,445
38,304,837
1,211,495
10,120,465
80,104,389
80,104,389

2,000,869
25,591,351
31,143,932
1,403,323
8,777,100
68,916,575
6,255,366
75,171,941

2,298,545
27,181,186
35,841,798
1,251,495
8,598,917
75,171,941
75,171,941

11.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
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140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163

139,536,444
67,767,742
6,719,890
3,400,000
217,424,076

11. INVESTMENTS IN SECURITIES
11.1 Held-for-trading investments
As at December 31, 2019 and 2018, held-for-trading investments consisted of following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Cost
Fair value
Cost
Fair value

Held-for-trading investments
Equity securities
Total
Less Unrealised losses
Total held-for-trading investments

33,349
33,349
(12,493)
20,856

20,856
20,856
20,856

63,593
63,593
(30,096)
33,497

33,497
33,497
33,497

11.2 Available-for-sale investments
As at December 31, 2019 and 2018, available-for-sale investments consisted of following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Cost/Amortised
Cost/Amortised
cost
Fair value
cost
Fair value

Available-for-sale investments
Government and state enterprise
securities
Private enterprises debt securities
Equity securities
Foreign debt securities
Foreign equity securities
Total
Add Unrealised gains
Total available-for-sale investments

1,962,740
25,787,235
32,294,227
1,400,266
9,285,118
70,729,586
9,374,803
80,104,389

2,168,147
28,299,445
38,304,837
1,211,495
10,120,465
80,104,389
80,104,389

2,000,869
25,591,351
31,143,932
1,403,323
8,777,100
68,916,575
6,255,366
75,171,941

2,298,545
27,181,186
35,841,798
1,251,495
8,598,917
75,171,941
75,171,941

11.3 Held-to-maturity investments
As at December 31, 2019 and 2018, held-to-maturity investments consisted of the following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Cost/Amortised cost
Cost/Amortised cost

Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities
Private enterprises debt securities
Foreign debt securities
Deposits at financial institutions with an original maturity of
longer than 3 months
Total held-to-maturity investments

140,407,255
73,022,083
6,550,825

139,536,444
67,767,742
6,719,890

219,980,163

3,400,000
217,424,076
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11.4 เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนทั่วไปประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป
11.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

200

31,338
31,338

30,302
30,302

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

661,602
18,623
680,225

450,000
13,305,000
1,400,266
921,814
16,077,080

11,820,633
1,438,864
13,259,497

450,000
25,787,235
1,400,266
2,379,301
30,016,802

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

1,598,869
4,896,533
400,000
6,895,402

21,428,900
26,295,662
2,405,164
50,129,726

117,379,486
41,829,888
3,745,661
162,955,035

140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163
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11.4 General investments
As at December 31, 2019 and 2018, general investments consisted of the following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019

December 31, 2018

Cost

Cost

31,338
31,338

30,302
30,302

General investments
Equity securities
Total general investments
11.5 Remaining periods to maturity of debt securities

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
Period to maturity
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years

Total

Available-for-sale investment
Government and state enterprise securities
Private enterprises securities
Foreign investments
Add Unrealised gains
Total available-for-sale investments

661,602
18,623
680,225

450,000
13,305,000
1,400,266
921,814
16,077,080

11,820,633
1,438,864
13,259,497

450,000
25,787,235
1,400,266
2,379,301
30,016,802

Held-to-maturity investment
Government and state enterprise securities
Private enterprises securities
Foreign investments
Total held-to-maturity investments

1,598,869
4,896,533
400,000
6,895,402

21,428,900
26,295,662
2,405,164
50,129,726

117,379,486
41,829,888
3,745,661
162,955,035

140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

รวม

620,332
300,000
6,954
927,286

6,288,272
1,403,323
100,773
7,792,368

450,000
19,003,079
1,382,109
20,835,188

1,070,332
25,591,351
1,403,323
1,489,836
29,554,842

7,239,925
1,550,000
160,000
3,400,000
12,349,925

16,298,787
26,861,549
1,816,803
44,977,139

115,997,732
39,356,193
4,743,087
160,097,012

139,536,444
67,767,742
6,719,890
3,400,000
217,424,076

11.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด มีดังต่อไปนี้
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 600 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 1 - 9 ปี และ 2 - 10 ปี
ตามล�ำดับ และมีเงื่อนไขโดยผู้ออกตราสารมีสิทธิในการช�ำระคืนก่อนก�ำหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม และมีดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 600 ล้านบาท และ 2,600 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 ปี และ 2 - 4 ปี ตามล�ำดับ และมีดอกเบี้ยอ้างอิงกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 3,614 ล้านบาท และ 3,524 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 - 9 ปี และ 2 - 10 ปี ตามล�ำดับ และมีเงื่อนไขของ
การเวนคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อ้างอิง
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 983 ล้านบาท และ 933 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 14 ปี และ 15 ปี ตามล�ำดับ โดยธนาคารดังกล่าว
วางพันธบัตรรัฐบาลคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน ที่ออกเพื่อเป็นหลักประกัน และมีเงื่อนไขของการ
เวนคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อ้างอิง
(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 466 ล้านบาท และ 448 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งออกโดย
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 12 ปี และ 13 ปี ตามล�ำดับ มีเงื่อนไขโดยผู้ออกตราสารมีสิทธิในการช�ำระคืน
ก่อนก�ำหนด และมีเงื่อนไขของการเวนคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อ้างอิง
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
Period to maturity
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
Total
Available-for-sale investment
Government and state enterprise securities
Private enterprises securities
Foreign investments
Add Unrealised gains
Total available-for-sale investments

620,332
300,000
6,954
927,286

Held-to-maturity investment
Government and state enterprise securities
7,239,925
Private enterprises securities
1,550,000
Foreign investments
160,000
Deposit at financial institutions with maturity period of
longer than 3 months
3,400,000
Total held-to-maturity investments
12,349,925

6,288,272
1,403,323
100,773
7,792,368

450,000
19,003,079
1,382,109
20,835,188

1,070,332
25,591,351
1,403,323
1,489,836
29,554,842

16,298,787
26,861,549
1,816,803

115,997,732
39,356,193
4,743,087

139,536,444
67,767,742
6,719,890

44,977,139

160,097,012

3,400,000
217,424,076

11.6 Investments in structured notes
Investments in structured notes, which are classified as held-to-maturity investments, consisted of the following:
(a) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 600 million and Baht 600 million, respectively,
in promissory notes and bills of exchange, which were issued by local banks and branches of foreign commercial banks,
having remaining lives of 1 - 9 years and 2 - 10 years, respectively, and contain conditions whereby the issuer has call
option or has rights to call for additional deposits and bearing interest rate referring to the yield rate on government bond
(CMT Index).
(b) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 600 million and Baht 2,600 million, respectively,
in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, having remaining
lives of 1 years and 2 - 4 years, respectively, and bearing interest rate referring to the yield rate government bond
(CMT Index).
(c) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 3,614 million and Baht 3,524 million,
respectively, in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, having
remaining lives of 1 - 9 years and 2 - 10 years, respectively, and the notes and the bills contain conditions whereby the
notes redemption of the notes and the bills is based on the credit event of the notes and the reference assets.
(d) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 983 million and Baht 933 million, respectively,
in promissory notes and bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, having remaining
maturity periods of 14 years and 15 years, respectively. The bank has placed government bonds equivalent to 70% - 80%
of the face values of the issued promissory notes and bills of exchange as collateral and such notes and bills contain
conditions whereby the redemption of the notes and bills is based on the credit event of the reference assets.
(e) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 466 million and Baht 448 million, respectively,
in bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, having remaining maturity periods of 12
years and 13 years, respectively. The bills contain conditions whereby the redemption of the bills is based on the credit
event of the reference assets.
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(6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินจ�ำนวนรวม 1,464 ล้านบาท และ 1,577 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งออก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6 - 7 ปี และ 7 - 8 ปี ตามล�ำดับ และมีเงื่อนไข
ของการเวนคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวเมื่อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อ้างอิง
11.7 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีราคาทุนหรือทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 64,127
ล้านบาท และ 63,357 ล้านบาท ตามล�ำดับ วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและเงินส�ำรองตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 และ 35
11.8 ผลก�ำไรจากเงินลงทุน
ผลก�ำไรจากเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวมก�ำไรจากเงินลงทุน

2562
(2,973)
952,425
122,603
1,072,055

2561
(6,907)
1,493,159
(29)
1,486,223

11.9 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของส่วนที่โอนไปก�ำไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นปี
หัก ภาษีเงินได้
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
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2562
6,202,322
3,643,438
(426,294)
9,419,466
(1,883,894)
7,535,572

2561
11,593,302
(3,871,715)
(1,519,265)
6,202,322
(1,240,465)
4,961,857

(f) As at December 31, 2019 and 2018, the Company has investments of Baht 1,464 million and Baht 1,577 million,
respectively, in bills of exchange, which were issued by branches of foreign commercial banks, having remaining
maturity periods of 6 - 7 years and 7 - 8 years, respectively. The bills contain conditions whereby the redemption of the
bills is based on the credit event of the reference assets.
11.7 Investments subject to restriction
ณAs at December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company has placed government and state enterprise bonds with
cost or amortised cost of Baht 64,127 million and Baht 63,357 million, respectively, with the Registrar as securities and reserves
as described in Notes 34 and 35.
11.8 Gains on investments
Gains on investments for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of the following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements

for the years ended December 31,
Losses on sales of held-for-trading investments
Gains on sales of available-for-sale investments
Gains (losses) on sales of held-to-maturity investments
Total gains on investments

2019
(2,973)
952,425
122,603
1,072,055

2018
(6,907)
1,493,159
(29)
1,486,223

11.9 Revaluation surplus on available-for-sale investments
Revaluation surplus on available for sale investment for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of the
following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
For the years ended December 31,
Revaluation surplus on available-for-sale investments - beginning of the years
Gains (losses) on revaluation of available-for-sale Investments
Gains on sales of available-for-sale investments during the years transferred to be
recognised in profit or loss
Revaluation surplus on available-for-sale investments - end of the years
Less Income taxes
Revaluation surplus on available-for-sale investments - net of taxes

2019
6,202,322
3,643,438

2018
11,593,302
(3,871,715)

(426,294)
9,419,466
(1,883,894)
7,535,572

(1,519,265)
6,202,322
(1,240,465)
4,961,857

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

205

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์
นายหน้าประกัน
โบรคเกอร์ จ�ำกัด
วินาศภัย
ไทย
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited
Company
ประกันชีวิต กัมพูชา
(1)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

สัดส่วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

ราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

24,000

24,000

99

99

23,760

23,760

153,598

153,598
177,598

52(2)

52(2)

85,329
(52,680)
56,409

127,357
(52,680)
98,437

-

177,598

(1)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้หยุดการประกอบกิจการและด�ำเนินการช�ำระบัญชีโดยสมัครใจ (ดูหมายเหตุข้อ 13)
(2)
ตามที่ระบุใน “ข้อบังคับของบริษัท”

13. การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทมีมติอนุมัติให้หยุดการประกอบกิจการและด�ำเนินการช�ำระบัญชี โดยสมัครใจ ทั้งนี้บริษัทได้จัดประเภทขาดทุนสุทธิของ Bangkok
Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company เป็นการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมสินทรัพย์ของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกไว้จ�ำนวน 84 ล้านบาท และ 97
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินมัดจ�ำ
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ยกเลิกแสดง
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รายได้
28
81
ค่าใช้จ่าย
(3,625)
(19,921)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(3,597)
(19,840)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี
(3,597)
(19,840)
ขาดทุนต่อหุ้น*
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
* ขาดทุนต่อหุ้นจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกส�ำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
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(0.001)

(0.006)

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
As at December 31, 2019 and 2018, detail of investments in subsidiaries, as presented in the separate financial statements, is
as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Company’s name

BLA Insurance

Broker Company Limited
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited
Company
Less Allowance for doubtful
accounts(1)
Total investments in
subsidiaries

Type of
Country of
business incorporation

Issued and
Shareholding
Cost
paid-up capital
percentage
December December December December December December
31, 2019
31, 2018
31, 2019
31, 2018
31, 2019
31, 2018

Insurance

broker

Thailand

24,000

24,000

99

99

23,760

23,760

Life
insurance

Cambodia

153,598

153,598

52(2)

52(2)

85,329

127,357

-

-

(52,680)

(52,680)

177,598

177,598

56,409

98,437

(1)

On June 15, 2018, the Extraordinary Meeting of Shareholder of Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company which is a subsidiary
of the Company has passed a resolution to cease its operation and proceed with the voluntary liquidation (see Note 13).
(2)
As stated in “Memorandum and Article of Company”

13. DISCONTINUED OPERATION
On June 15, 2018, the Extraordinary Meeting of Shareholder of Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company
which is a subsidiary of the Company has passed a resolution to cease its operation and proceed with the voluntary liquidation.
The Company classified net loss from Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company as net loss from
discontinued operation.
The consolidated statement of financial position as at December 31, 2019 and 2018 includes assets from discontinued operation
in total amount of Baht 84 million and Baht 97 million, respectively, in which most of balances are cash and cash equivalents
and deposit.
The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2019 and
2018 for discontinue operations are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2019
2018
For years ended December 31,
Discontinued operation
Revenue
28
81
Expenses
(3,625)
(19,921)
Loss before income tax expense
(3,597)
(19,840)
Income tax expense
Loss for the years from discontinued operation, net of income tax
(3,597)
(19,840)
Losses per share*
Basic losses per share (Baht)

(0.001)

(0.006)

* Losses per share from discontinued operation for equity holders of the Company
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระแสดง
ได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
เงินให้กู้ยืม
ระยะเวลาค้างช�ำระ

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน

ทรัพย์สิน
จ�ำนองเป็นประกัน

อื่นๆ

รวม

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

8,477,915

993,315

1,640,607

886

153

-

10,118,675

994,201

11,112,876

น้อยกว่า 3 เดือน

-

-

37,315

451

-

-

37,315

451

37,766

3 - 6 เดือน

-

-

42,698

919

-

-

42,698

919

43,617

6 - 12 เดือน

-

-

9,057

339

-

-

9,057

339

9,396

มากกว่า 12 เดือน

-

-

34,104

1,931

53

2

34,157

1,933

36,090

8,477,915

993,315

1,763,781

4,526

206

2

10,241,902

997,843

11,239,745

-

-

(15,848)

(2,229)

-

-

(15,848)

(2,229)

(18,077)

8,477,915

993,315

1,747,933

2,297

206

2

10,226,054

995,614

11,221,668

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

รวม

เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
(1)

แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
เงินให้กู้ยืม
ระยะเวลาค้างช�ำระ

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน

ทรัพย์สิน
จ�ำนองเป็นประกัน

อื่นๆ

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

7,798,115

856,740

3,666,960

4,938

1,425

น้อยกว่า 3 เดือน

-

-

56,496

342

-

-

3 - 6 เดือน

-

-

21,850

224

-

6 - 12 เดือน

-

-

5,792

296

มากกว่า 12 เดือน

-

-

19,290

7,798,115

856,740

7,798,115

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

เงินต้น

เงินต้น

1 11,466,500

ดอกเบี้ย
ค้างรับ(1)

รวม

861,679

12,328,179

56,496

342

56,838

-

21,850

224

22,074

-

-

5,792

296

6,088

713

53

2

19,343

715

20,058

3,770,388

6,513

1,478

3 11,569,981

863,256

12,433,237

-

(8,440)

(1,071)

-

(8,440)

(1,071)

(9,511)

856,740

3,761,948

5,442

1,478

3 11,561,541

862,185

12,423,726

เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
(1)

แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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-

14. LOANS AND ACCRUED INTEREST RECEIVABLES
As at December 31, 2019 and 2018, the balances of loans and accrued interest receivables, classified by overdue periods, are
as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
Loans
Overdue periods

Not yet due

Policy loans

Mortgage loans

Other loans

Total

Accrued
Accrued
Accrued
Principal Interest(1) Principal Interest(1) Principal Interest(1)

Principal

8,477,915

993,315 1,640,607

886

153

-

10,118,675

Accrued
Interest(1)

Total

994,201 11,112,876

Overdue:
Less than 3 months

-

-

37,315

451

-

-

37,315

451

37,766

3 - 6 months

-

-

42,698

919

-

-

42,698

919

43,617

6 - 12 months

-

-

9,057

339

-

-

9,057

339

9,396

Over 12 months

-

-

34,104

1,931

53

2

34,157

1,933

36,090

993,315 1,763,781

4,526

206

2

10,241,902

(15,848)

(2,229)

-

-

(15,848)

993,315 1,747,933

2,297

206

2

10,226,054

Total

8,477,915

Less Allowance for doubtful
accounts

-

Loans and accrued interest
receivables - net

8,477,915

(1)

-

997,843 11,239,745
(2,229)

(18,077)

995,614 11,221,668

This amount included as a part of “Accrued investment income” in the statements of financial position.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
Loans
Overdue periods

Policy loans

Mortgage loans

Other loans

Total

Accrued
Accrued
Interest(1) Principal Interest(1)

Principal

Accrued
Interest(1)

1 11,466,500

861,679

12,328,179

56,496

342

56,838

-

21,850

224

22,074

-

-

5,792

296

6,088

713

53

2

19,343

715

20,058

3,770,388

6,513

1,478

3 11,569,981

863,256

12,433,237

-

(8,440)

(1,071)

-

(8,440)

(1,071)

(9,511)

856,740

3,761,948

5,442

1,478

3 11,561,541

862,185

12,423,726

Accrued
Principal Interest(1)

Principal

7,798,115

856,740

3,666,960

4,938

1,425

Less than 3 months

-

-

56,496

342

-

-

3 - 6 months

-

-

21,850

224

-

6 - 12 months

-

-

5,792

296

Over 12 months

-

-

19,290

7,798,115

856,740

-

Loans and accrued interest
receivables - net
7,798,115

Not yet due

Total

Overdue:

Total
Less Allowance for doubtful
accounts

(1)

-

This amount included as a part of “Accrued investment income” in the statements of financial position.
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เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เอาประกันภัย โดยให้กู้ ในวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื ให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบคุ คลค�ำ้ ประกันด้วยวงเงินสูงสุดที่ 0.10 ล้านบาท ซึง่ คิดอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานมีจ�ำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท และ 1.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันจ�ำนวนเงินสูงสุดที่ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00
ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานกรณีมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันมีจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

อาคารส�ำนักงานให้เช่า
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

21,303
(4,617)
16,686

21,303
(3,551)
17,752

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
มูลค่าตามบัญชีสิ้นปี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
17,752
18,817
(1,066)
(1,065)
16,686
17,752

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

อาคารส�ำนักงานให้เช่า

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
22,646
23,127

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานให้เช่า คือ
การประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน แล้วหักลบด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน และบวกด้วย
มูลค่าตลาดของที่ดิน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 0.90 ล้านบาท (2561:
0.83 ล้านบาท)
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Policy loans represent loans granted to the policyholders in an amount not exceeding the cash value of the policy. The loans
carry interest at 4.00% - 8.00% per annum, as approved by the Office of Insurance Commission.
Loans to employees under the employee welfare scheme are set for credit limit of Baht 0.10 million for personal guarantee
loans. The interest rate charged is at the rates of 6.00% per annum. As at December 31, 2019 and 2018, loans to employees
amounted to Baht 0.21 million and Baht 1.48 million, respectively.
Loans to employees under the mortgage loans are not to exceed 50 times the employee’s monthly salary to each employee for
secured loans. The loans carry interest of 5.00% - 6.00% per annum. As at December 31, 2019 and 2018, loans to employees
under the mortgage loans amounted to Baht 18 million and Baht 27 million, respectively.
15. INVESTMENT PROPERTY
The net carrying value of investment property as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
December 31, 2019 December 31, 2018

Office building for rent
Cost
Less Accumulated depreciation
Net carrying value

21,303
(4,617)
16,686

21,303
(3,551)
17,752

A reconciliation of the net carrying value of investment property for the years ended December 31, 2019 and 2018 is presented
below:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
For the years ended December 31,
2019
2018
Net carrying value - beginning of years
17,752
18,817
Depreciation for years
(1,066)
(1,065)
Net carrying value - end of years
16,686
17,752
The fair value of the investment property as at December 31, 2019 and 2018 stated below:

Office building for rent

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
December 31, 2019 December 31, 2018
22,646
23,127

The fair value of the above investment property has been determined based on valuation performed by an independent
appraiser. The fair value of the office building held for rent has been determined using the cost approach. The approach was
estimated current replacement cost less accumulated depreciation and add with fair value of land.
For the year ended December 31, 2019, the Group and the Company has revenue from rental of investment property
amounted to Baht 0.90 million (2018: Baht 0.83 million).
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายระหว่างงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและ
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ติดตั้งและ
อาคารและ
อุปกรณ์
งานระหว่าง
อาคารเช่า อาคารชุด ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

794,246
-

711,076
697
(220)
-

36,633
-

650,201
21,543
(18,649)
-

19,908
20,955
-

9,808
66,351
(406)

2,221,872
109,546
(18,869)
(406)

794,246
(2,900)

(15)
44,795
756,333
516
(8,610)

36,633
-

4
8,962
662,061
27,108
(6,440)

40,863
6,750
-

(53,757)
21,996
147,024
-

(11)
2,312,132
181,398
(17,950)

791,346

(31)
200
748,408

36,633

(27)
682,702

47,613

(200)
168,820

(58)
2,475,522

-

357,797
(220)
1
32,186
389,764
(7,323)
30,221
412,662

25,950
1,831
27,781
1,833
29,614

508,147
(18,562)
(1)
51,448
541,032
(6,362)
46,687
581,357

15,424
4,463
19,887
6,306
26,193

-

907,318
(18,782)
89,928
978,464
(13,685)
85,047
1,049,826

794,246
791,346

366,569
335,746

8,852
7,019

121,029
101,345

20,976
21,420

21,996
168,820

1,333,668
1,425,696

พันบาท
พันบาท

89,928
85,047

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Movement of property, plant and equipment for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land
Cost:
January 1, 2018
794,246
Additions
Disposals
Adjust
Exchange differences on translation
of financial statements in foreign
currency
Transfer in (out)
December 31, 2018
794,246
Additions
Disposals/Write-off
(2,900)
Exchange differences on translation of
financial statements in foreign
currency
Transfer in (out)
December 31, 2019
791,346
Accumulated depreciation:
January 1, 2018
Depreciation on disposals
Adjust
Depreciation for the year
December 31, 2018
Depreciation on disposals / write - off
Depreciation for the year
December 31, 2019
Net carrying value:
December 31, 2018
794,246
December 31, 2019
791,346
Depreciation for the years ended December 31,
2018
2019

Buildings
and buildings
Office
improvements
furniture,
and leasehold
fixture and
building
Condominium equipment

Motor Construction
vehicles in progress

Total

711,076
697
(220)
-

36,633
-

650,201
21,543
(18,649)
-

19,908
20,955
-

9,808
66,351
(406)

2,221,872
109,546
(18,869)
(406)

(15)
44,795
756,333
516
(8,610)

36,633
-

4
8,962
662,061
27,108
(6,440)

40,863
6,750
-

(53,757)
21,996
147,024
-

(11)
2,312,132
181,398
(17,950)

(31)
200
748,408

36,633

(27)
682,702

47,613

(200)
168,820

(58)
2,475,522

357,797
(220)
1
32,186
389,764
(7,323)
30,221
412,662

25,950
1,831
27,781
1,833
29,614

508,147
(18,562)
(1)
51,448
541,032
(6,362)
46,687
581,357

15,424
4,463
19,887
6,306
26,193

-

907,318
(18,782)
89,928
978,464
(13,685)
85,047
1,049,826

366,569
335,746

8,852
7,019

121,029
101,345

20,976
21,420

21,996
168,820

1,333,668
1,425,696

Thousand Baht
Thousand Baht

89,928
85,047
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(หน่วย : พันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งหและ
อุปกรณ์
อาคารชุด
ส�ำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

794,246
794,246
(2,900)
791,346

708,354
697
(220)
44,795
753,626
516
(6,032)
200
748,310

36,633
36,633
36,633

648,573
21,534
(18,649)
8,962
660,420
27,108
(6,245)
681,283

19,908
20,955
40,863
6,750
47,613

9,808
66,351
(406)
(53,757)
21,996
147,024
(200)
168,820

2,217,522
109,537
(18,869)
(406)
2,307,784
181,398
(15,177)
2,474,005

-

356,933
(220)
1
31,658
388,372
(6,032)
30,221
412,561

25,950
1,833
27,783
1,833
29,616

507,439
(18,562)
(1)
51,070
539,946
(6,221)
46,437
580,162

15,424
4,464
19,888
6,306
26,194

-

905,746
(18,782)
89,025
975,989
(12,253)
84,797
1,048,533

794,246
791,346

365,254
335,749

8,850
7,017

120,474
101,121

20,975
21,419

21,996
168,820

1,331,795
1,425,472

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562

พันบาท
พันบาท

89,025
84,797

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคา
ทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวมมีจ�ำนวนประมาณ 632 ล้านบาท และ 598 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 631 ล้านบาท และ 598 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Buildings
and buildings
Office
improvements
furniture,
and leasehold
fixture and
building Condominium equipment

Land
Cost:
January 1, 2018
Additions
Disposals
Adjust
Transfer in (out)
December 31, 2018
Additions
Disposals
Transfer in (out)
December 31, 2019
Accumulated depreciation:
January 1, 2018
Depreciation on disposals
Adjust
Depreciation for the year
December 31, 2018

Depreciation on disposals
Depreciation for the year
December 31, 2019
Net carrying value:
December 31, 2018
December 31, 2019

Motor
vehicles

794,246
794,246
(2,900)
791,346

708,354
697
(220)
44,795
753,626
516
(6,032)
200
748,310

36,633
36,633
36,633

648,573
21,534
(18,649)
8,962
660,420
27,108
(6,245)
681,283

19,908
20,955
40,863
6,750
47,613

-

356,933
(220)
1
31,658
388,372
(6,032)
30,221
412,561

25,950
1,833
27,783
1,833
29,616

507,439
(18,562)
(1)
51,070
539,946
(6,221)
46,437
580,162

15,424
4,464
19,888
6,306
26,194

794,246
791,346

365,254
335,749

8,850
7,017

120,474
101,121

20,975
21,419

Depreciation for the years ended December 31,
2018
2019

Construction
in progress

Total

9,808 2,217,522
66,351 109,537
- (18,869)
(406)
(406)
(53,757)
21,996 2,307,784
147,024 181,398
- (15,177)
(200)
168,820 2,474,005
-

905,746
(18,782)
89,025
975,989
(12,253)
84,797
1,048,533

21,996 1,331,795
168,820 1,425,472

Thousand Baht
Thousand Baht

89,025
84,797

As at December 31, 2019 and 2018, certain items of buildings and equipment of the Group and the Company have been
fully depreciated but are still in use. The cost before deducting accumulated depreciation of those assets in the consolidated
financial statements amounted to Baht 632 million and Baht 598 million, respectively (The separate financial statements: Baht
631 million and Baht 598 million, respectively).
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีทดี่ นิ และอาคารจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ เลิกใช้งานแล้วแต่ไม่เข้าเงือ่ นไขการจัดเป็นสินทรัพย์รอการขาย ราคา
ทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ที่ดิน
580
580
อาคาร
1,928
1,928
ส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า
10,426
10,426
ทรัพย์สินด�ำเนินงาน
2,203
2,203
คอมพิวเตอร์
89
111
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
5,347
5,347
รวม
20,573
20,595
17. ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้มาซึ่งอ�ำนาจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”)
โดยการซื้อหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ท�ำให้เกิดค่าความ
นิยมจากการซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมมีค่าความนิยมคงเหลือจ�ำนวน 5.0 ล้านบาท และ 5.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างงวด
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
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(หน่วย : พันบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

113,212
1,227
(2)
65
114,502
1,113
(663)
114,952

65
(65)
1,787
1,787

113,277
1,227
(2)
114,502
2,900
(663)
116,739

102,025
8,732
110,757
2,050
112,807

-

102,025
8,732
110,757
2,050
112,807

3,745
2,145

1,787

3,745
3,932
พันบาท
พันบาท

รวม

8,732
2,050

As at December 31, 2019 and 2018, the Company has land and building that did not use and was not in condition properties
foreclosed, cost before deducting accumulated depreciation as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and
separatefinancial statements
December 31, 2019 December 31, 2018
Land
580
580
Building
1,928
1,928
Building improvement
10,426
10,426
Office equipment
2,203
2,203
Computer
89
111
Office furniture ,fixture and equipment
5,347
5,347
Total
20,573
20,595
17. GOODWILL
On July 7, 2014, the Company obtained control of BLA Insurance Broker Company Limited (“Subsidiary”), by acquiring of the
shares and voting interests in the Subsidiary and net assets from business combination was lower than consideration part
resulting in goodwill from purchase of business.
As at December 31, 2019 and 2018, the consolidated financial statements have goodwill amounted to Baht 5.0 million and Baht
5.0 million, respectively.
18. INTANGIBLE ASSETS
The net carrying value of intangible assets as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Computer
Computer
Software under
software
development
Total

Cost:
January 1, 2018
Increase
Exchange differences on translation of financial statements in foreign
currency
Transfer in (out)
December 31, 2018
Increase
Disposals
December 31, 2019
Accumulated amortisation:
January 1, 2018
Amortisation for the year
December 31, 2018
Amortisation for the year
December 31, 2019
Net carrying value:
December 31, 2018
December 31, 2019
Amortisation for the years ended December 31,
2018
2019

113,212
1,227

65
-

113,277
1,227

(2)
65
114,502
1,113
(663)
114,952

(65)
1,787
1,787

(2)
114,502
2,900
(663)
116,739

102,025
8,732
110,757
2,050
112,807

-

102,025
8,732
110,757
2,050
112,807

3,745
2,145

1,787

3,745
3,932

Thousand Baht
Thousand Baht

8,732
2,050
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2561

112,466

65

112,531

1,227

-

1,227

65

(65)

-

113,758

-

113,758

1,113

1,787

2,900

114,871

1,787

116,658

101,651

-

101,651

8,492

-

8,492

110,143

-

110,143

2,583

-

2,583

112,726

-

112,726

31 ธันวาคม 2561

3,615

-

3,615

31 ธันวาคม 2562

2,145

1,787

3,932

2561

พันบาท

8,492

2562

พันบาท

2,583

เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งตัดจ�ำหน่ายเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่โดยราคา
ทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�ำนวนรวมประมาณ 99 ล้านบาท และ
91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Computer
Software under
Computer software development
Total
Cost:
January 1, 2018

112,466

65

112,531

1,227

-

1,227

65

(65)

-

113,758

-

113,758

1,113

1,787

2,900

114,871

1,787

116,658

101,651

-

101,651

8,492

-

8,492

110,143

-

110,143

2,583

-

2,583

112,726

-

112,726

December 31, 2018

3,615

-

3,615

December 31, 2019

2,145

1,787

3,932

2018

Thousand Baht

8,492

2019

Thousand Baht

2,583

Increase
Transfer in (out)
December 31, 2018
Increase
December 31, 2019
Accumulated amortisation:
January 1, 2018
Amortisation for the year
December 31, 2018
Amortisation for the year
December 31, 2019
Net carrying value

Amortisation for the years ended December 31,

As at December 31, 2019 and 2018, certain computer software items were fully amortised but are still in use. The original costs,
before deducting accumulated amortisation, of those assets in the consolidated financial statements amounted to
approximately Baht 99 million and Baht 91 million, respectively.
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19. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์/ ส่วนเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์/
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน
ทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ สัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงาน ระยะยาว
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,421,923
16,577
41,019
14,151
2,493,670

2,757,470
18,633
28,224
15,853
2,820,180

(335,547)
(2,056)
9,874
(1,702)
(329,431)

(294,320)
360
(13,008)
14,299
(292,669)

2,921
2,921

(4,187)
(4,187)

1,572,931
1,572,931
920,739

666,153
666,153
2,154,027

263,349
263,349
(592,780)

141,469
(2,536)
138,933
(431,602)

643,429
643,429
(640,508)

(1,078,196)
(1,078,196)
1,074,009

19.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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2562

2561

228,754
96,491

380,089
1,458

592,780
918,025

431,602
813,149

19. DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITIES AND INCOME TAX EXPENSE
19.1 Deferred tax assets/liabilities
Deferred tax assets and liabilities consisted of tax effects as shown below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
Change in deferred tax
Change in deferred tax
assets/liabilities reported
assets/liabilities reported in
in the statements of
the profit or loss for the year comprehensive income for
December 31 December 31
ended December 31,
the year ended December 31,
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Deferred tax assets
Reserves for long-term insurance contracts
Claim reserves and outstanding claims
Provisions for long-term
employee benefits
Others
Total deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Available-for-sale investments
Others
Total deferred tax liabilities
Deferred tax assets/liabilities - net

2,421,923
16,577

2,757,470
18,633

(335,547)
(2,056)

(294,320)
360

-

-

41,019
14,151
2,493,670

28,224
15,853
2,820,180

9,874
(1,702)
(329,431)

(13,008)
14,299
(292,669)

2,921
2,921

(4,187)
(4,187)

1,572,931
1,572,931
920,739

666,153
666,153
2,154,027

263,349
263,349
(592,780)

141,469
(2,536)
138,933
(431,602)

643,429
643,429
(640,508)

(1,078,196)
(1,078,196)
1,074,009

19.2 Income tax expenses
Income tax expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 are made up as follows:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements

For the years ended December 31,
Current income tax:
Corporate income tax charge
Adjustment in respect of income tax of previous year
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax expenses reported in profits or losses

2019

2018

228,754
96,491

380,089
1,458

592,780
918,025

431,602
813,149
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รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดง
ได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ก�ำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
5,305,921
5,793,219
5,301,951
5,739,170
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
1,061,184
1,147,834
1,061,184
1,147,834
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
96,491
1,458
96,491
1,458
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
(239,650)
(336,143)
(239,650)
(336,143)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
918,025
813,149
918,025
813,149
จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
(ก�ำไร) ขาดทุน จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(728,687)
774,343
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปรับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
85,258
303,853
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2,921
(4,187)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ (ก�ำไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(640,508)
1,074,009
20. สินทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์อื่นประกอบด้วย

หลักประกันตราสารอนุพันธ์
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
49,500
100,917
100,917
10,824
22,617
98,054
51,099
81,250
555,220
(17,074)
14,716
18,585
125,079
116,521
430,840
897,385

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
49,500
100,917
100,917
10,824
22,617
77,194
27,822
81,250
555,220
(17,074)
14,716
18,503
110,600
103,592
395,501
861,097

Reconciliation between accounting profits and income tax expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as
follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
For the years ended
For the years ended
December 31,
December 31,
2019
2018
2019
2018
Accounting profit before income tax expenses
5,305,921
5,793,219
5,301,951
5,739,170
Corporate income tax rates
20%
20%
20%
20%
Income tax expenses at the applicable tax rates
1,061,184
1,147,834
1,061,184
1,147,834
Adjustment in respect of income tax
of previous year
96,491
1,458
96,491
1,458
Net tax effect on income or expenses that are not taxable or not
deductible in determining taxable profits
(239,650)
(336,143)
(239,650)
(336,143)
Income tax expenses recognised in profits or losses
918,025
813,149
918,025
813,149
The amounts of income taxes relating to each component of other comprehensive income (loss) for the years ended December
31, 2019 and 2018 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
For the years ended December 31,
2019
2018
Income taxes relating to:
(Gains) losses on revaluation of available-for-sale investments
(728,687)
774,343
Gains on sales of available-for-sale investment transferred to be recognised in
profit or loss
85,258
303,853
Actuarial (gain) loss
2,921
(4,187)
Income taxes (revenues) expenses as reported in statements of comprehensive income
(640,508)
1,074,009
20. OTHER ASSETS
As at December 31, 2019 and 2018, other assets consisted of the follows:

Derivative collateral
Prepaid income tax
Prepaid rental expenses
Deposits
Receivable from sales of investments
Less Allowance for doubtful accounts - receivable from sales
of investments
Prepaid expenses
Others
Total other assets

Consolidated
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
49,500
100,917
100,917
10,824
22,617
98,054
51,099
81,250
555,220

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
49,500
100,917
100,917
10,824
22,617
77,194
27,822
81,250
555,220

14,716
125,079
430,840

14,716
110,600
395,501

(17,074)
18,585
116,521
897,385

(17,074)
18,503
103,592
861,097
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21. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หนี้สิน
หนี้สิน
ตามสัญญา หนี้สินส่วนที่
ตามสัญญา หนี้สินส่วนที่
ประกันภัย เอาประกันภัยต่อ สุทธิ
ประกันภัย เอาประกันภัยต่อ สุทธิ
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 277,488,536
- 277,488,536 273,908,194
- 273,908,194
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
151,578 (76,314)
75,264
172,489
(153,422)
19,067
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
82,884
82,884
93,163
93,163
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
1,451,634 (473,387)
978,247 1,322,760
(385,758)
937,002
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
191,174
191,174
231,318
231,318
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
7,276,022
7,276,022 7,553,099
7,553,099
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
286,641,828 (549,701) 286,092,127 283,281,023
(539,180) 282,741,843
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หนี้สิน
หนี้สิน
ตามสัญญา หนี้สินส่วนที่
ตามสัญญา หนี้สินส่วนที่
ประกันภัย เอาประกันภัยต่อ สุทธิ
ประกันภัย เอาประกันภัยต่อ สุทธิ
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 277,488,525
- 277,488,525 273,908,102
273,908,102
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
151,578 (76,314)
75,264
172,489 (153,422)
19,067
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
82,884
82,884
93,163
93,163
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
1,451,634 (473,387)
978,247 1,322,760 (385,758)
937,002
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
191,174
191,174
231,318
231,318
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
7,276,022
7,276,022 7,553,099
7,553,099
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
286,641,817 (549,701) 286,092,116 283,280,931 (539,180) 282,741,751
ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้เข้าท�ำสัญญาประกัน ภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการ
รับประกัน ภัย ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน ภัย โดยได้
เปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
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21. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES
As at December 31, 2019 and 2018, insurance contract liabilities consisted of the follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Insurance
Insurance
contract Reinsurance
contract Reinsurance of
liabilities of liabilities
Net
liabilities
liabilities
Net
277,488,536
- 277,488,536 273,908,194
- 273,908,194

Reserves for long-term insurance contracts
Claim reserves
Reserves for reported claims
151,578
Reserves for claims incurred but not yet
reported
82,884
Premium reserves
Unearned premium reserves
1,451,634
Unpaid policy benefits
191,174
Other insurance liabilities
7,276,022
Total insurance contract liabilities
286,641,828

(76,314)

75,264

172,489

(153,422)

19,067

-

82,884

93,163

-

93,163

(473,387)
978,247 1,322,760
191,174
231,318
7,276,022 7,553,099
(549,701) 286,092,127 283,281,023

(385,758)
937,002
231,318
7,553,099
(539,180) 282,741,843
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
December 31, 2019
Insurance
contract Reinsurance
liabilities of liabilities
Net
277,488,525
- 277,488,525

Reserves for long-term insurance contracts
Claim reserves
Reserves for reported claims
151,578
Reserves for claims incurred but not yet
reported
82,884
Premium reserves
Unearned premium reserves
1,451,634
Unpaid policy benefits
191,174
Other insurance liabilities
7,276,022
Total insurance contract liabilities
286,641,817

(76,314)

75,264

-

82,884

December 31, 2018
Insurance
contract Reinsurance
liabilities of liabilities
Net
273,908,102
273,908,102
172,489 (153,422)
93,163

19,067

-

93,163

(473,387)
978,247 1,322,760 (385,758)
191,174
231,318
7,276,022 7,553,099
(549,701) 286,092,116 283,280,931 (539,180)

937,002
231,318
7,553,099
282,741,751

During the years 2019 and 2018, the Group and the Company management has entered into reinsurance contracts in order to
manage insurance risk. The management manages this risk by considering obligations on net losses insurance, and disclosing
the liabilities under insurance contracts, both in terms of gross insurance and net insurance.
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21.1 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี
ส�ำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
ส�ำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัย
ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
ส�ำรองเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
273,908,194 256,595,053

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
273,908,102 256,595,048

29,754,084

34,307,093

29,754,165

34,307,006

(26,173,742)
277,488,536

(16,334,300)
(659,652)
273,908,194

(26,173,742)
277,488,525

(16,334,300)
(659,652)
273,908,102

21.2 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
265,652
367,962
2,244,800
2,061,319
(2,275,990)
(2,163,629)
234,462
265,652

21.3 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ในปีปัจจุบัน
ยอดคงเหลือปลายปี
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1,322,760
1,180,093
3,834,755
3,592,546
(3,705,881)
(3,449,879)
1,451,634
1,322,760

21.1 Reserves for long-term insurance contracts
As at December 31, 2019 and 2018, reserves for long-term insurance contracts of the follows:
Consolidated
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
Balances - beginning of the year
273,908,194 256,595,053
Reserved increased for new businesses and inforce policies 29,754,084
34,307,093
Reserve decreased for death, maturities, benefits, claims,
lapses and surrender
(26,173,742) (16,334,300)
Reserve increased (decreased) for testing the adequacy
of liabilities
(659,652)
Balances - end of the year
277,488,536 273,908,194

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
273,908,102 256,595,048
29,754,165
34,307,006
(26,173,742)

(16,334,300)

277,488,525

(659,652)
273,908,102

21.2 Claim reserves
As at December 31, 2019 and 2018, claim reserves consisted of the following:

Balances - beginning of the year
Claims incurred in the current year
Claims paid during the year
Balances - end of the year

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
For the years ended December 31,
2019
2018
265,652
367,962
2,244,800
2,061,319
(2,275,990)
(2,163,629)
234,462
265,652

21.3 Unearned premium reserves
As at December 31, 2019 and 2018, unearned premium reserves consisted of the following:

Balances - beginning of the year
Premium written for the year
Premium earned for the year
Balances - end of the year

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
For the years ended December 31,
2019
2018
1,322,760
1,180,093
3,834,755
3,592,546
(3,705,881)
(3,449,879)
1,451,634
1,322,760

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

227

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21.4 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
21.4.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีอุบัติเหตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ

ก่อนปี 2557

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รวม

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
1,872,145
-

2,071,233
2,141,194
-

2,069,141
-

-

1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,143,935 2,149,283 13,075,808
(1,649,319) (1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (1,284,346)
2,344

1,005

1,501

720

75

3,350

225,467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

234,462

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีอุบัติเหตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ
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ก่อนปี 2556

1,649,630
1,744,596
1,745,957
1,745,957
1,745,957
1,745,957

2556

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

2557

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

2558

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

2559

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

2560

1,788,556
1,871,946
-

2561

1,968,053
-

รวม

-

1,745,957 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,875,618 2,057,545 12,589,565
(1,730,441) (1,650,860) (1,660,975) (1,736,598) (1,857,095) (1,871,379) (1,816,565) (12,323,913)
15,516
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803

1,380

1,912

822

4,239

240,980

265,652

21.4 Claims development table
21.4.1 Claims development table - gross of reinsurance
As at December 31, 2019

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements
Accident year

Before 2014

Estimate of Claims incurred:
At end of accident year 1,550,013
One year later
1,647,789
Two year later
1,651,663
Three year later
1,651,663
Four year later
1,651,663
Five year later
1,651,663
Estimate of cumulative
claims incurred
1,651,663
Cumulative payments to date (1,649,319)
Total claims provision - gross
of reinsurance
2,344

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
1,872,145
-

2,071,233
2,141,194
-

2,069,141
-

Total

-

1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,143,935 2,149,283 13,075,808
(1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (1,284,346)
1,005

1,501

720

75

3,350

As at December 31, 2018

225,467

234,462

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements

Accident year

Estimate of Claims incurred:
At end of accident year
One year later
Two year later
Three year later
Four year later
Five year later

Before 2013

1,649,630
1,744,596
1,745,957
1,745,957
1,745,957
1,745,957

2013

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

2014

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

2015

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

2016

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

2017

1,788,556
1,871,946
-

2018

1,968,053
-

Total

-

Estimate of cumulative
claims incurred
1,745,957 1,651,663 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,875,618 2,057,545 12,589,565
Cumulative payments to date (1,730,441) (1,650,860) (1,660,975) (1,736,598) (1,857,095) (1,871,379) (1,816,565) (12,323,913)
Total claims provision - gross
of reinsurance
15,516
803
1,380
1,912
822
4,239
240,980
265,652
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21.4.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีอุบัติเหตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ

ก่อนปี 2557

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รวม

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
-

2,071,233
-

2,069,141
-

-

1,651,563 1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,141,970 2,075,034 12,999,494
(1,649,319) (1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (12,841,346)
2,244

1,005

1,501

720

75

1,385

151,218

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

158,148

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีอุบัติเหตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ
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ก่อนปี 2556

2556

2557

2558

2559

2560

2561

1,649,630
1,744,596
1,745,957
1,745,957
1,745,957
1,745,957

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

1,788,556
1,871,946
-

1,968,053
-

รวม

-

1,745,882 1,651,538 1,662,248 1,738,455 1,857,866 1,875,604 1,904,550 12,436,143
(1,730,441) (1,650,860) (1,660,975) (1,736,598) (1,857,095) (1,871,379) (1,816,565) (12,323,913)
15,441
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678

1,273

1,857

771

4,225

87,985

112,230

21.4.2 Claims development table - net of reinsurance
As at December 31, 2019

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements
Accident year

Before 2014

Estimate of Claims incurred:
At end of accident year 1,550,013
One year later
1,647,789
Two year later
1,651,663
Three year later
1,651,663
Four year later
1,651,663
Five year later
1,651,663
Estimate of cumulative
claims incurred
1,651,563
Cumulative payments to date (1,649,319)
Total claims provision - gross
of reinsurance
2,244

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
-

2,071,233
-

2,069,141
-

Total

-

1,662,355 1,738,510 1,857,917 1,872,145 2,141,970 2,075,034 12,999,494
(1,661,350) (1,737,009) (1,857,197) (1,872,070) (2,140,585) (1,923,816) (12,841,346)
1,005

1,501

720

75

1,385

As at December 31, 2018

151,218

158,148

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements

Accident year

Before 2013

Estimate of Claims incurred:
At end of accident year 1,649,630
One year later
1,744,596
Two year later
1,745,957
Three year later
1,745,957
Four year later
1,745,957
Five year later
1,745,957
Estimate of cumulative
claims incurred
1,745,882
Cumulative payments to date (1,730,441)
Total claims provision - gross
of reinsurance
15,441

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

1,788,556
1,871,946
-

1,968,053
-

Total

-

1,651,538 1,662,248 1,738,455 1,857,866 1,875,604 1,904,550 12,436,143
(1,650,860) (1,660,975) (1,736,598) (1,857,095) (1,871,379) (1,816,565) (12,323,913)
678

1,273

1,857

771

4,225

87,985

112,230
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21.5 ข้อสมมติที่ส�ำคัญ
21.5.1 ข้อสมมติที่ใช้ ในการวัดมูลค่าส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้วิธีการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกัน ภัยระยะยาวด้วยวิธีส�ำรองเบี้ยประกัน ภัยสุทธิช�ำระคงที่ (Net Level
Premium Reserve : NPV) ซึง่ ใช้วธิ กี ารประมาณการกระแสเงินสดจากเบีย้ ประกันภัยและผลประโยชน์จา่ ย ภายใต้วธิ ี NPV บริษทั ประมาณ
การเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้ข้อสมมติในการวัดมูลค่าโดยค�ำนึงถึงอัตราคิดลด อัตราการ
เสียชีวิต และอัตราการทุพพลภาพ โดยมีการบวก ส่วนเพิ่ม (Margin) ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ วิธีการนี้จะไม่มี
การใช้ข้อสมมติในเรื่องอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ (Persistency rate)
ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(1) อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการอยู่รอด
อ้างอิงตารางมรณะไทยประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม และตารางบ�ำนาญไทย ซึ่งเป็นไปตามประกาศ คปภ.
(2) อัตราคิดลด
อัตราคิดลดในการค�ำนวณส�ำรอง ใช้อตั ราดอกเบีย้ ไม่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้ ที่ใช้ ในการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยและไม่สงู กว่าร้อยละ
6 ต่อปี
21.5.2 ข้อสมมติที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับสัญญาระยะสั้นโดยได้ค�ำนึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
รายงาน โดยข้อสมมติในการค�ำนวณจะใช้จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัททราบ ณ วันที่รายงาน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลที่เก็บจาก ในอดีตและ
การใช้ดุลยพินิจนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
21.6 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายประกอบด้วย

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบก�ำหนด
เงินจ่ายตามเงื่อนไข
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
64,284
136,552
103,384
70,633
21,735
22,171
1,771
1,962
191,174
231,318

21.7 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายประกอบด้วย

เงินฝากเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรณียกเว้นค่าเบี้ยประกันภัย
รวมหนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
6,903,089
7,053,376
293,294
421,000
79,639
78,723
7,276,022
7,553,099

21.5 Key assumptions
21.5.1 Assumptions used in the measurement of insurance reserves for long-term insurance contracts.
The Group and the Company measures insurance contract with Net Premium Valuation method by using cash flows
estimation from premiums and benefits payment. The Company estimates premiums by actuarial methods and use
assumptions such as discount rate, mortality rate, and disability rate by plus margin for administration expenses.
This method excludes persistency rate.
The key assumptions in the actuarial method was summarised as follows:
(A) Mortality rates, morbidity rates and longevity rates
According to Thailand mortality tables on industry type and Thailand pensions table that were announced by the OIC
(B) Discount rate
The discount rate in calculating the reserve was not higher than the interest rate that determine premium rates and
not more than 6 percent per year.
21.5.2 Assumptions used in claims incurred but not reported
The Group and the Company estimated claims for short-term contracts by considering their claims incurred but not
reported. The assumptions used in the calculation as at the date of the latest report, which estimated from data
collected in the past and judgment actuary.
21.6 Unpaid policy benefits
As at December 31, 2019 and 2018, unpaid policy benefits consisted of the following:

Death benefit
Maturity payment
Benefit payment
Surrender
Total unpaid policy benefits

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
December 31, 2019 December 31, 2018
64,284
136,552
103,384
70,633
21,735
22,171
1,771
1,962
191,174
231,318

21.7 Other insurance liabilities
As at December 31, 2019 and 2018, other insurance liabilities consisted of the following:

Deposit from insurance contracts
Premiums received in advance
Payable to policyholders on exempted premiums
Total other insurance liabilities

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
December 31, 2019 December 31, 2018
6,903,089
7,053,376
293,294
421,000
79,639
78,723
7,276,022
7,553,099
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22. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดค้างเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ�ำแนกตามประเภทหนี้สิน ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
1,128,743
585,436
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
1,128,743
585,436
23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�ำรองผลประโยชน์
พนักงานระยะยาว (ดูหมายเหตุข้อ 23.1)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
(ดูหมายเหตุข้อ 23.2)
รวมผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

185,863

155,259

183,925

153,803

27,997
213,860

23,378
178,637

27,952
211,877

23,309
177,112

23.1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
155,259
193,385
30,604
(38,126)
185,863
155,259

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
153,803
191,781
30,122
(37,978)
183,925
153,803

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท พนักงาน ทุกคนมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามข้อก�ำหนดใน
กฎหมายแรงงาน เมื่อพนักงานครบเกษียณอายุ 60 ปี
23.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นส�ำหรับการท�ำงานกับกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นเวลานาน
ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นส�ำหรับการท�ำงานกับกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นเวลานานส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม
23,378
35,442
23,309
35,316
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
4,619
(12,064)
4,643
(12,007)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
27,997
23,378
27,952
23,309
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22. AMOUNT DUE TO REINSURANCE
As at December 31, 2019 and 2018, amount due to reinsurance consisted of the following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate
financial statements
December 31, 2019 December 31, 2018
1,128,743
585,436
1,128,743
585,436

Amount due to reinsurances
Total amount due to reinsurance
23. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

As at December 31, 2019 and 2018, employee benefit obligations consisted of the following:
Consolidated
financial statements
December 31, December 31,
2019
2018
Post-employment benefit obligations
for severance pay (see Note 23.1)
Other employment benefit obligation
for long service awards (see Note 23.2)
Total employee benefit obligations

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
December 31, December 31,
2019
2018

185,863

155,259

183,925

153,803

27,997
213,860

23,378
178,637

27,952
211,877

23,309
177,112

23.1 Post-employment benefit obligations for severance pay
Movement in post-employment benefit obligations for severance pay during the years ended December 31, consist of the
following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
December 31, December 31, December 31, December 31,
2019
2018
2019
2018
Beginning balance as at January 1,
155,259
193,385
153,803
191,781
Increases (decreases) during the year
30,604
(38,126)
30,122
(37,978)
Ending balance as at December 31,
185,863
155,259
183,925
153,803
Under the Labor Protection Act and the Company’s employment policy, all employees are entitled to receive the severance pay
in accordance with the terms of labor laws, in the event that the employee reaches the retirement age of 60.
23.2 Other employment benefit obligations for long service awards
Movement in other employment benefit obligations for long service awards during the years ended December 31, consist of the
following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
December 31, December 31, December 31, December 31,
2019
2018
2019
2018
Beginning balance as at January 1,
23,378
35,442
23,309
35,316
Increases (decreases) during the year
4,619
(12,064)
4,643
(12,007)
Ending balance as at December 31,
27,997
23,378
27,952
23,309
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จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

178,637

228,827

177,112

227,097

26,031

28,904

25,714

28,996

6,288

7,437

6,234

7,381

-

35,749

-

35,585

-

(3,499)

-

(3,492)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

3,672

(6,923)

3,664

(6,908)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

(1,599)

(4,402)

(1,566)

(4,386)

-

(35,790)

-

(35,604)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

26,019

(4,939)

25,887

(4,915)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

(11,293)

19,542

(11,281)

19,586

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(13,895)

(86,269)

(13,887)

(86,228)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

213,860

178,637

211,877

177,112

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

ส่วนที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

กลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท :
จ�ำนวน 7 ล้านบาท) (2561: จ�ำนวน 9 ล้านบาท เฉพาะบริษัท : จ�ำนวน 8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทประมาณ 21 ปี และ 22 ปี ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัท : 21 ปี และ 22 ปี ตามล�ำดับ)
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Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire, and other
long-term benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
For the years ended December 31, For the years ended December 31,
2019

2018

2019

2018

178,637

228,827

177,112

227,097

26,031

28,904

25,714

28,996

6,288

7,437

6,234

7,381

-

35,749

-

35,585

-

(3,499)

-

(3,492)

Financial assumptions changes

3,672

(6,923)

3,664

(6,908)

Experience adjustments

(1,599)

(4,402)

(1,566)

(4,386)

-

(35,790)

-

(35,604)

Financial assumptions changes

26,019

(4,939)

25,887

(4,915)

Experience adjustments

(11,293)

19,542

(11,281)

19,586

Benefits paid during the year

(13,895)

(86,269)

(13,887)

(86,228)

Provision for long-term employee benefits
at end of years

213,860

178,637

211,877

177,112

Provision for long-term employee benefits at
beginning of years
Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes

Included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes

The Group and the Company expect to pay Baht 7 million of long-term employee benefits during the next year (The Company
only: Baht 7 million) (2018: Baht 9 million, the Company only : Baht 8 million).
As at December 31, 2019 and 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit of the
Group and the Company are 21 years and 22 years, respectively (The Company only: 21 years and 22 years, respectively).
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลดส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2.13
3.52
2.13
3.52
อัตราคิดลดส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2.13
3.52
2.13
3.52
อัตราเงินเฟ้อของราคาทองรูปพรรณ
3.00
3.00
3.00
3.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
6.00
6.00
6.00
6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) 5.40, 10.70 5.40, 10.70 5.40, 10.70 5.40, 10.70
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้ำหนัก 1 บาท (บาท)
22,050
20,200
22,050
20,200
อัตรามรณะอ้างอิงจากตารางมรณะไทยพื้นฐานประเภทสามัญปี 2560 ที่ยังไม่ได้บวกส่วนที่เผื่อไว้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนผลประโยชน์
จ�ำนวนผลประโยชน์
ร้อยละต่อปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด
0.25%
(5,516)
(5,489)
อัตราคิดลด
(0.25%)
5,740
5,712
อัตราเงินเฟ้อของราคาทอง
1.00%
2,017
2,011
อัตราเงินเฟ้อของราคาทอง
(1.00%)
(1,836)
(1,831)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
0.25%
5,017
4,992
อัตราการขึ้นเงินเดือน
(0.25%)
(4,847)
(4,823)
อัตราการลาออกของพนักงาน
10.00%
(12,830)
(12,767)
อัตราการลาออกของพนักงาน
(10.00%)
13,945
13,878
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้ำหนัก 1 บาท
10.00%
2,800
2,795
ราคาทองรูปพรรณต่อน�้ำหนัก 1 บาท
(10.00%)
(2,800)
(2,795)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จริงในประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน
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Significant actuarial assumptions are summarised below:
Consolidated
financial statements

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements

2019

2019

2018

2018

(% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum)
Discount rate for defined benefit plans
2.13%
3.52%
2.13%
3.52%
Discount rate for other long-term employee benefits
2.13%
3.52%
2.13%
3.52%
Inflation rate for gold price
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
Salary increase rate
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
Turnover rate (depending on age of employee)
5.40%, 10.70% 5.40%, 10.70% 5.40%, 10.70% 5.40%, 10.70%
Gold per weight of Baht 1 (Baht)
22,050
20,200
22,050
20,200
* The mortality rate is based on the mortality table of 2017 which has not been included in the allowance.
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit
obligation as at December 31, 2019 are summarised below:
(Unit : Thousand Baht)
Assumptions
Consolidated
Separate
increase (decrease) financial statements financial statements
Amount
Amount
% per annum
increase (decrease) increase (decrease)
Discount rate
0.25%
(5,516)
(5,489)
Discount rate
(0.25%)
5,740
5,712
Inflation rate of gold price
1.00%
2,017
2,011
Inflation rate of gold price
(1.00%)
(1,836)
(1,831)
Salary increase rate
0.25%
5,017
4,992
Salary increase rate
(0.25%)
(4,847)
(4,823)
Turnover rate
10.00%
(12,830)
(12,767)
Turnover rate
(10.00%)
13,945
13,878
Gold per weight of 1 Baht
10.00%
2,800
2,795
Gold per weight of 1 Baht
(10.00%)
(2,800)
(2,795)
The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in employee benefit obligations as it
is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be
correlated.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24. หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้สินอื่นประกอบด้วย

ค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงิน แล้วแต่กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ
เงินรับรอการโอนบัญชี
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
เงินค้างจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
เงินวางประกันตามสัญญาตราสารอนุพันธ์
อื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
515,501
640,822
514,031
639,660
284,318
234,006
283,912
233,148
46,867
93,021
46,867
93,021
68,047
74,345
68,047
74,345
148,716
140,295
148,716
140,295
32,721
40,702
32,721
40,702
38,557
63,673
38,472
63,559
25,231
61,753
25,231
61,753
35,500
35,500
30,636
24,149
21,860
15,709
1,226,094
1,372,766
1,215,357
1,362,192

25. ทุนที่ออกและช�ำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
รายการกระทบยอดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น)
พันบาท
พันบาท
1,707,566
1,707,566
3,360,993
1,707,566
1,707,566
3,360,993

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น)
พันบาท
พันบาท
1,707,566
1,707,566
3,360,993
1,707,566
1,707,566
3,360,993
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24. OTHER LIABILITIES
As at December 31, 2019 and 2018, other liabilities consisted of the following:
Consolidated
financial statements

Accrued commission expenses
Accrued expenses
Premium received for policies not yet approved
Amounts received awaiting transfer
Specific Business Tax payable
Payable from purchases of investments
Withholding tax payable
Short-term employee benefit payables
Collateral under derivatives agreements
Others
Total other liabilities

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements

December 31,
2019

December 31,
2018

December 31,
2019

December 31,
2018

515,501
284,318
46,867
68,047
148,716
32,721
38,557
25,231
35,500
30,636
1,226,094

640,822
234,006
93,021
74,345
140,295
40,702
63,673
61,753
24,149
1,372,766

514,031
283,912
46,867
68,047
148,716
32,721
38,472
25,231
35,500
21,860
1,215,357

639,660
233,148
93,021
74,345
140,295
40,702
63,559
61,753
15,709
1,362,192

25. ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL AND PREMIUM ON SHARE CAPITAL
Reconciliation for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Balances - beginning of the period
Balances - end of the period

Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
Issued and paid-up share capital
Premium on share capital
Number of shares
Thousand
Thousand
(Thousand shares)
Baht
Baht
1,707,566
1,707,566
3,360,993
1,707,566
1,707,566
3,360,993

Balances - beginning of the period
Balances - end of the period

Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
Issued and paid-up share capital
Premium on share capital
Number of shares
Thousand
Thousand
(Thousand shares)
Baht
Baht
1,707,566
1,707,566
3,360,993
1,707,566
1,707,566
3,360,993

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

241

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
26. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
27. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกับการรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัยที่ต้องรายงานแก่
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่า กลุ่มบริษัทและบริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วน
งานด�ำเนินงาน ทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกันชีวติ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยส่วนงานในประเทศ
กัมพูชา มีจำ� นวนที่ไม่มสี าระส�ำคัญ ทัง้ นี้ รายการทีน่ ำ� เสนอในส่วนงานด�ำเนินงานนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของกลุม่ บริษทั และบริษทั ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
ตัดสินใจสูงสุด ด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การด�ำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลิตภัณฑ์ประกัน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ชีวิตประเภทดั้งเดิม - ประเภทบ�ำนาญ แบบไม่มีส่วนร่วมใน แบบไม่มีส่วนร่วม ประกันอุบัติเหตุ
เงินปันผล
ในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
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รวม

34,815,759
(1,343,318)
33,472,441

831,480
831,480

45,085
45,085

-

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006

(39,515)

-

(1,731)

-

(41,246)

33,432,926
351,358
33,784,284

831,480
831,480

43,354
43,354

-

34,307,760
351,358
34,659,118

2,898,905

681,517

-

-

3,580,422

34,686,638
2,927,672
597,855
41,111,070

72,641
64,650
11,732
830,540

5,215
1,389
612
7,216

10,768
108
10,876

34,764,494
3,004,479
610,307
41,959,702

26. STATUTORY RESERVE
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory
reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve
reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the
statutory reserve has fully been set aside.
27. OPERATING SEGMENT
The Group and the Company presented operating segment information in the same manner as that reported to the Office of
Insurance Commission (“OIC”) on the report of underwriting information reported by insurance categories since the management
considered that The Group and the Company is operating its core business in a single segment (i.e. life insurance business)
and in a single geographic area that is Thailand with Operation in Cambodia which is insignificants. Hence, all items as
presented in this segment information are consistent to The Group and the Company internal reports that are regularly reviewed
by the chief operating decision maker in order to make decision about allocation of resources to the segment and evaluate its
performance. The chief operating decision maker has been identified as the Chief Executive Officer.
Underwriting information classified by insurance categories for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Traditional
products - no
participating
dividend
Underwriting income
Premium written
Less Premium ceded
Net premium written
Less Unearned premium reserve
		 increased from prior year
Net earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Life policy reserves increased from prior years
Benefit payments under life policies
and claims net refundable from
reinsurance
Commissions and brokerage expenses
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

Consolidated financial statements
For the year ended December 31, 2019
Life annuity
products - no
participating
Personal
dividend
accident
Others

Total

34,815,759
(1,343,318)
33,472,441

831,480
831,480

45,085
45,085

-

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006

(39,515)
33,432,926
351,358
33,784,284

831,480
831,480

(1,731)
43,354
43,354

-

(41,246)
34,307,760
351,358
34,659,118

2,898,905

681,517

-

-

3,580,422

34,686,638
2,927,672
597,855
41,111,070

72,641
64,650
11,732
830,540

5,215
1,389
612
7,216

10,768
108
10,876

34,764,494
3,004,479
610,307
41,959,702
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ประกัน ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภทดั้งเดิม ชีวิตประเภทบ�ำนาญ
- แบบไม่มีส่วนร่วม - แบบไม่มีส่วนร่วม ประกันอุบัติเหตุ
ในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
อื่น ๆ
ในเงินปันผล
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทน - สุทธิจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

39,812,506
(1,303,543)
38,508,963

1,038,184
1,038,184

41,305
41,305

-

40,891,995
(1,303,543)
39,588,452

(33,780)
38,475,183
374,928
38,850,111

1,038,184
1,038,184

(457)
40,848
40,848

-

(34,237)
39,554,215
374,928
39,929,143

16,631,705

681,350

-

-

17,313,055

24,496,828
3,342,867
839,443
45,310,843

167,563
111,575
17,043
977,531

6,854
792
671
8,317

9,850
19
9,869

24,671,245
3,465,084
857,176
46,306,560

28. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
820,241
1,048,121
169,085
177,927
4,958
5,320
642,145
539,179
1,636,429
1,770,547

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
814,267
1,042,617
168,664
177,478
4,958
5,320
642,105
538,554
1,629,994
1,763,969

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
For the year ended December 31, 2018

Underwriting income
Premium written
Less Premium ceded
Net premium written
Less Unearned premium reserve increased
		 from prior years
Net earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Life policy reserves increased from prior years
Benefit payments under life policies and claims
net refundable from reinsurance
Commissions and brokerage expenses
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

Traditional
products - no
participating
dividend

Life annuity
products - no
participating
dividend

39,812,506
(1,303,543)
38,508,963

1,038,184
1,038,184

41,305
41,305

-

40,891,995
(1,303,543)
39,588,452

(33,780)
38,475,183
374,928
38,850,111

1,038,184
1,038,184

(457)
40,848
40,848

-

(34,237)
39,554,215
374,928
39,929,143

16,631,705

681,350

-

-

17,313,055

24,496,828
3,342,867
839,443
45,310,843

167,563
111,575
17,043
977,531

6,854
792
671
8,317

9,850
19
9,869

24,671,245
3,465,084
857,176
46,306,560

Personal
accident

Others

Total

28. OPERATING EXPENSES
For the years ended December 31, 2019 and 2018, operating expenses consisted of the following:

Personnel expenses
Premises and equipment expenses
Taxes and duties
Other operating expenses
Total operating expenses

Consolidated
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
820,241
1,048,121
169,085
177,927
4,958
5,320
642,145
539,179
1,636,429
1,770,547

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
814,267
1,042,617
168,664
177,478
4,958
5,320
642,105
538,554
1,629,994
1,763,969
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
รวมอยู่ในผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวม

2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

34,403
22,296
820,241
876,940

35,989
23,526
1,048,121
1,107,636

34,403
22,296
814,267
870,966

35,989
23,526
1,042,617
1,102,132

169,085
169,085

177,927
177,927

168,664
168,664

177,478
177,478

30. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุม่ บริษทั และบริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุม่ บริษทั
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัท ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นจ�ำนวนเงิน 37
ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัท: 37 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
31. ผลก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ผลก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

246

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

2562
(12,493)
401,993
(42,306)
347,194

2561
(15,580)
59,522
18,034
61,976

29. EXPENSES BY NATURE
For the years ended December 31, 2019 and 2018, expenses by nature consisted of the following:
Consolidated
financial statements

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements

For the years ended
December 31,

For the years ended
December 31,

2019
Employee related expenses
Included in benefit payments under life policies
and claims
Included in other underwriting expenses
Included in operating expenses
Total
Premises and equipment expenses
Included in operating expenses
Total

2018

2019

2018

34,403
22,296
820,241
876,940

35,989
23,526
1,048,121
1,107,636

34,403
22,296
814,267
870,966

35,989
23,526
1,042,617
1,102,132

169,085
169,085

177,927
177,927

168,664
168,664

177,478
177,478

30. PROVIDENT FUND
The Group and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.
Both employees and the Group contribute to the fund monthly at the rate of 5 percent to 15 percent of basic salary. The fund,
which is managed by a license fund manager, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules.
During the years 2019 and 2018, the Group and the Company contributed to the fund by Baht 37 million and Baht 40 million,
respectively (The Company only: Baht 37 million and Baht 40 million, respectively).
31. GAINS ON REVALUATION
For the years ended December 31, 2019 and 2018, gains on revaluation consisted of the following:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
For the years ended December 31,

Unrealised losses from held-for-trading investments
Unrealised gains on foreign exchange contracts
Gains (losses) on exchange rate
Total fair value gains

2019
(12,493)
401,993
(42,306)
347,194

2018
(15,580)
59,522
18,034
61,976
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32. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จ�ำนวน
รายได้
จ�ำนวน
จ�ำนวน
รายได้
จ�ำนวน
ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี สุทธิจากภาษี
ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี สุทธิจากภาษี
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
3,643,438
(728,687)
2,914,751
(3,871,715)
774,343
(3,097,372)
การโอนกลับก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจาก
การขายเงินลงทุนเผื่อขาย
(426,294)
85,258
(341,036) (1,519,265)
303,853
(1,215,412)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ
(155)
(155)
(496)
(496)
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(14,726)
2,921
(11,805)
21,187
(4,187)
17,000
รวม
3,202,263
(640,508)
2,561,755
(5,370,289)
1,074,009
(4,296,280)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
จ�ำนวน
ก่อนภาษี
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
3,643,438
การโอนกลับก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจาก
การขายเงินลงทุนเผื่อขาย
(426,294)
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(14,606)
รวม
3,202,538
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2561

รายได้
จ�ำนวน
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี สุทธิจากภาษี

จ�ำนวน
ก่อนภาษี

รายได้
จ�ำนวน
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี สุทธิจากภาษี

(728,687)

2,914,751

(3,871,715)

774,343

(3,097,372)

85,258

(341,036)

(1,519,265)

303,853

(1,215,412)

2,921
(640,508)

(11,685)
2,562,030

20,933
(5,370,047)

(4,187)
1,074,009

16,746
(4,296,038)

32. EFFECTED TAX OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2019 and 2018, effected tax of other comprehensive income consisted of the following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2019

2018

Amount
before
taxes

Income
(expense)
taxes

Amount
after
taxes

Amount
before
taxes

Gains (losses) on remeasuring
available-for-sale investments

3,643,438

(728,687)

2,914,751

(3,871,715)

774,343

(3,097,372)

Reversal of gain realised on the
disposal of available-for-sale
investments

(426,294)

85,258

(341,036)

(1,519,265)

303,853

(1,215,412)

(155)

-

(155)

(496)

-

(496)

(14,726)

2,921

(11,805)

21,187

(4,187)

17,000

3,202,263

(640,508)

2,561,755

(5,370,289)

1,074,009

(4,296,280)

Foreign exchange differences on
translation of financial
statements in foreign currency
Actuarial gain (loss)
Total

Income
(expense)
taxes

Amount
after
taxes

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
For the years ended December 31,
2019

2018

Amount
before
taxes

Income
(expense)
taxes

Amount
after
taxes

Amount
before
taxes

Gains (losses) on remeasuring
available-for-sale investments

3,643,438

(728,687)

2,914,751

(3,871,715)

774,343

(3,097,372)

Reversal of (gain) losses realised
on the disposal of availablefor-sale investments

(426,294)

85,258

(341,036)

(1,519,265)

303,853

(1,215,412)

(14,606)

2,921

(11,685)

20,933

(4,187)

16,746

3,202,538

(640,508)

2,562,030

(5,370,047)

1,074,009

(4,296,038)

Actuarial gain (loss)
Total

Income
(expense)
taxes

Amount
after
taxes
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33. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแต่ละรายการ กลุม่ บริษทั และบริษทั ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ�ำกัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อาเซียคลังสินค้า จ�ำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด(1)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ�ำกัด
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)(2)
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public
Limited Company
(1)

ประเภทกิจการ
ธนาคาร
ประกันภัย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกันชีวิต
การแพทย์
อุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าทรัพย์สิน
ธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ให้เช่าทรัพย์สิน
พาณิชย์
จัดการกองทุน
หลักทรัพย์
นายหน้าประกันวินาศภัย
ธุรกิจบริการ
การแพทย์
นายหน้าประกันชิวิต
ประกันชีวิต

ความสัมพันธ์กับบริษัท
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นบริษัทย่อย
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อย

กลุม่ บริษทั และบริษทั มีกรรมการร่วมกันกับ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด และถือหุน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด ตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด อีกครั้ง
(2)
ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว
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33. RELATED PARTY TRANSACTIONS
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and not
merely the legal form.
The relationship between the Company and its related parties are summarised below.
Name of related parties
Bangkok Bank Pcl.
Bangkok Insurance Pcl.
Sorachai Vivatn Co., Ltd.
Thaire Life Assurance Pcl.
Bumrungrad Hospital Pcl.
Rajburi Sugar Co., Ltd.
Narai Ruamphiphat Co., Ltd.

Type of business
Banking
Insurance
Property development
Life assurance
Health care services
Industry
Property development

Bangkok Business Building (1987) Co., Ltd.
Tris Corporation Ltd.
Union Textile Industries Pcl.
Indorama Ventures Public Company Limited
Asia warehouse Co., Ltd.
Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
BBL Asset Management Co., Ltd.(1)
Bualuang Securities Pcl.
BLA Insurance Broker Co., Ltd
Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.
Samitivij Pcl.(2)
I-Direct Insurance Broker Co., Ltd.
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public
Limited Company

Rental of assets
Services
Industry
Petrochemical
Rental of assets
Commercial
Asset management
Securities
Insurance broker
Services
Health care service
Life Insurance broker
Life insurance

Relationship with the Company
Related by way of common shareholders
Shareholding and related by way of common directors
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Shareholding by an individual related to the major
shareholder of the Company
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Shareholding by the major shareholder of the Company
Related by way of common directors
Shareholding and related by way of common directors
Subsidiary of the major shareholder of the Company
Subsidiary
Related by way of common shareholders
Related by way of common directors
Related by way of common shareholders
Subsidiary

(1)

The Company and its subsidiaries have common directors with BBL Asset Management Co., Ltd. and had been considered a related
party until May 5, 2018 because the Company and its subsidiaries have no common directors with BBL Asset Management Co., Ltd.
since then. However, since November 2, 2018, the Company and its subsidiaries have common directors once again with BBL Asset
Management Co., Ltd.
(2)
It had been considered a related party unit May 1, 2018 because the Company and its subsidiaries have no common directors with
Samitivij Pcl. since then.
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริษทั และบริษทั และกิจการเหล่านั้น ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
นโยบายการก�ำหนดราคา
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน
และหุ้นกู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน
จ�ำนองเป็นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าตอบแทนและค่าบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ก�ำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าสินไหมรับคืน
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ

ค่าบริการอื่น ๆ
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9,473
530,236
138,695
415,381

7,089
430,167
116,143
426,266

4,782

3,954

413,655
13,603

288,319
11,838

73,021
288,352

38,166
91,137

1,251,458

1,704,705

297,248
19,669
175,382

297,030
19,433
157,059

4,217
72,422

2,499
71,847

9,252

12,582

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ
ลูกค้าทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราที่กลุ่มบริษัทและบริษัทคิดให้กับผู้กู้ยืมทั่วไปที่มี
ทรัพย์สินจ�ำนอง
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดรายได้ค่าตอบแทนและ
ค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน
เป็นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อเบี้ยประกัน
ภัยรับ
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ
ลูกค้าทั่วไป
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 90 บาท
ต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่อเดือน
ส�ำหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ 100 บาท
150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อเดือน และค่าบริการ
ตารางเมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาท
ต่อเดือน
เป็นตามเงือ่ นไขสัญญาและเป็นราคาทีค่ ดิ กับสมาชิกในอัตราโดยทัว่ ไป

During the years ended December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company had significant business transactions with
its related parties. Such transactions, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary
course business between the Group and the Company and those parties are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
For the years ended
December 31,
2019

2018

Pricing policy

Related parties
Premium written

9,473

7,089

Normal commercial terms for underwriting

Premium ceded to reinsurers

530,236

430,167

Normal commercial terms for underwriting

Fee and commission income

138,695

116,143

Normal commercial terms for underwriting

Interest income - deposits at banks,
promissory notes and debentures

415,381

426,266

Same rates as those offered by financial institutions and
related companies to general customers

4,782

3,954

Same rates as the Company charged to general borrowers
who mortgage assets as collateral

413,655

288,319

Rental and service income

13,603

11,838

Rate on agreements those charged by rental and service
fees per square meter per month

Brokerage income from securities trading

73,021

38,166

Normal commercial terms for securities brokerage

Gain (loss) on forward and swap foreign
exchange contracts

288,352

91,137

Normal commercial terms on contracts

1,251,458

1,704,705

297,248

297,030

Normal commercial terms for underwriting

19,669

19,433

Normal commercial terms for underwriting

175,382

157,059

Interest income - mortgage loans
Dividend income

Commission and brokerage
Claim refundable from reinsurance
Claim payment and diagnose charge
Bank charges
Insurance premium
Building space rental and services

Other services

4,217
72,422

9,252

The declared amount

At a mutually agreed percentage of premium written

Same rates as those charged by financial institutions and
related companies to general customers

2,499 Normal commercial terms for underwriting
71,847 Head office building: Rental fee of approximately Baht 90 per
square meter per month and service fee of Baht 29 per
square meter per month for long-term agreement and
approximately Baht 44, Baht 138 per square meter per
month and service fees approximately Baht 91 and Baht
307 per square meter per month.
Branch office buildings: Rental fees of approximately Baht
100, Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per square meter
per month and service fees of approximately Baht 342
and Baht 200 per square meter per month.
12,582 Normal commercial terms for services
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เบี้ยประกันภัยรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

106
569

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
9,473
เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
530,236
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
138,695
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้ 415,359
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน 4,782
เงินปันผลรับ
413,655
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
73,021
ก�ำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
288,352
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
1,251,458
ค่าสินไหมรับคืน
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ

ค่าบริการอื่น ๆ
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297,248
19,669
175,297
4,209
72,422

1,252

นโยบายการก�ำหนดราคา

- เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
569 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการ
ต่อตารางเมตรต่อเดือน
7,089
430,167
116,143
426,245
3,954
288,319
38,166
91,137

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กับลูกค้าทั่วไป
อัตราเดียวกับอัตราทีบ่ ริษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไปทีม่ ที รัพย์สนิ จ�ำนอง
ตามที่ประกาศจ่าย
เป็นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

1,704,705 อัตราตามสัญ ญาที่ตกลงกันโดยคิด เป็นอัต ราร้อ ยละต่อ เบี้ย
ประกันภัยรับ
297,030 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
19,433 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
156,969 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับ
ลูกค้าทั่วไป
2,493 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
71,847 ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ค่าเช่าตารางเมตรละประมาณ
90 บาทต่อเดือน ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต่อ
เดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าเช่าตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทต่อเดือน และค่าบริการตาราง
เมตรละประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่อเดือน
ส� ำ หรั บ อาคารเช่ า ของสาขาค่ า เช่ า ตารางเมตรละประมาณ
100 บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่อเดือน และ
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 บาทและ 200 บาท
ต่อเดือน
6,277 เป็นตามเงือ่ นไขสัญญาและเป็นราคาทีค่ ดิ กับสมาชิกในอัตราโดย
ทั่วไป

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
Transactions with related companies
Subsidiaries
Written Premium
Rental and service income

106
569

Related parties
Written Premium
9,473
Premium ceded to reinsurers
530,236
Fee and commission income
138,695
Interest income - deposits at banks, promissory 415,359
notes and debentures
Interest income - mortgage loans
4,782
Dividend income
Brokerage income from securities trading
Gain (loss) on forward and swap foreign
exchange contracts
Commission and brokerage
Claim refundable from reinsurance
Claim payment and diagnose charge
Bank charges
Insurance premium
Building space rental and services

Other services

2018

- Normal commercial terms for underwriting
569 Rate on agreements as those charged by rental and
service fees per square meter per month
7,089
430,167
116,143
426,245
3,954

413,655
73,021
288,352

288,319
38,166
91,137

1,251,458
297,248
19,669
175,297

1,704,705
297,030
19,433
156,969

4,209
72,422

1,252

Pricing policy

Normal commercial terms for underwriting
Normal commercial terms for underwriting
Normal commercial terms for underwriting
Same rates as those offered by financial institutions and
related companies to general customers
Same rates as the Company charged to general borrowers
who mortgage assets as collateral
The declared amount
Normal commercial terms for securities brokerage
Normal commercial terms on contracts

At a mutually agreed percentage of premium written
Normal commercial terms for underwriting
Normal commercial terms for underwriting
Same rates as those charged by financial institutions
and related companies to general customers
2,493 Normal commercial terms for underwriting
71,847 Head office building: Rental fee of approximately Baht
90 per square meter per month and service fee of Baht
29 per square meter per month for long-term agreement
and approximately Baht 44, Baht 138 per square meter
per month and service fees approximately Baht 91 and
Baht 307 per square meter per month.
Branch office buildings: Rental fees of approximately
Baht 100, Baht 150, Baht 188 and Baht 315 per square
meter per month and service fees of approximately Baht
342 and Baht 200 per square meter per month.
6,277 Normal commercial terms for services
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เบี้ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Bancassurance มีจ�ำนวนโดยประมาณร้อยละ
55.97 และร้อยละ 61.46 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

เงินมัดจ�ำ

-

-

66

66

รวมหนี้สินอื่น

-

-

66

66

1,187,103

578,555

1,175,978

570,847

ตราสารทุนในประเทศ

3,075,507

2,185,247

3,075,507

2,185,247

หน่วยลงทุนในประเทศ

3,473,723

3,462,177

3,473,723

3,462,177

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน

6,549,230

5,647,424

6,549,230

5,647,424

บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

1,931,899

2,007,586

1,931,899

2,007,586

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม

8,481,129

7,655,010

8,481,129

7,655,010

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

2,945,000

2,945,000

2,945,000

2,945,000

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

5,869,412

5,729,391

5,869,412

5,729,391

8,814,412

8,674,391

8,814,412

8,674,391

เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุนต่างประเทศ

11,167

11,167

11,167

11,167

เงินให้กู้ยืม

72,996

47,614

72,996

47,614

17,379,704

16,388,182

17,379,704

16,388,182

บริษัทย่อย
หนี้สินอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน (รวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

รวมสินทรัพย์ลงทุน
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For the years ended December 31, 2019 and 2018, premium written from the Bancassurance distribution channel represented
approximately 55.97% and 61.46% of total net premium written, respectively.
As at December 31, 2019 and 2018, the balance of the accounts between the Company and those related companies are as
follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
December 31, December 31, December 31, December 31,
2019
2018
2019
2018
Subsidiaries
Other liabilities
Deposits income

-

-

66

66

Total other liabilities

-

-

66

66

1,187,103

578,555

1,175,978

570,847

Domestic equity securities

3,075,507

2,185,247

3,075,507

2,185,247

Domestic units trust

3,473,723

3,462,177

3,473,723

3,462,177

Total available-for-sale investment - cost

6,549,230

5,647,424

6,549,230

5,647,424

Add Unrealised gains

1,931,899

2,007,586

1,931,899

2,007,586

Total available-for-sale investments - fair value

8,481,129

7,655,010

8,481,129

7,655,010

Private enterprise debt securities

2,945,000

2,945,000

2,945,000

2,945,000

Foreign debt securities

5,869,412

5,729,391

5,869,412

5,729,391

8,814,412

8,674,391

8,814,412

8,674,391

General investments - foreign equity securities

11,167

11,167

11,167

11,167

Loans

72,996

47,614

72,996

47,614

17,379,704

16,388,182

17,379,704

16,388,182

Related parties
Deposit at financial institution (included in cash and cash
equivalents)
Investments assets
Available-for-sale investments - cost

Held-to-maturity investments - cost/amortised cost

Total held-to-maturity investment - cost/amortised cost

Total investments assets
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจ�ำ
รายได้ค้างรับ
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้จากการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หนี้สินอื่น
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการค้างจ่าย
รวมหนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

305,912
7,399,499

222,375
8,139,953

305,912
7,399,499

222,375
8,139,953

9,631
6,659
10,824
47
27,161
326,522
1,386
7,341,284

11,161
5,867
22,617
15
39,660
145,082
1,626
8,155,733

9,631
10,824
47
20,502
326,522
1,386
7,341,284

11,161
22,617
15
33,793
145,082
1,626
8,155,733

157,807
8,740
8
166,555

268,975
8,439
60
277,474

157,807
8
157,815

268,975
60
269,035

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
82,183
71,439
3,270
2,688
85,453
74,127

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
82,183
71,439
3,270
2,688
85,453
74,127

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

December 31, December 31, December 31, December 31,
2019
2018
2019
2018
Related parties (con’t)
Amount due from reinsurance
Forward and swap foreign exchange contract receivables
Other assets
Deposits
Accrued income
Prepaid rental expenses
Prepaid expense
Total other assets
Amount due to reinsurance
Outstanding claims
Forward and swap foreign exchange contract payables
Other liabilities
Accrued commission
Accrued Premium
Accrued rental and service expense
Total other liabilities

305,912
7,399,499

222,375
8,139,953

305,912
7,399,499

222,375
8,139,953

9,631
6,659
10,824
47
27,161
326,522
1,386
7,341,284

11,161
5,867
22,617
15
39,660
145,082
1,626
8,155,733

9,631
10,824
47
20,502
326,522
1,386
7,341,284

11,161
22,617
15
33,793
145,082
1,626
8,155,733

157,807
8,740
8
166,555

268,975
8,439
60
277,474

157,807
8
157,815

268,975
60
269,035

Directors and key management’s benefits
During the years ended December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company had employee benefit expenses payable to their
directors and key management as below:

Short-term employee benefits
Long-term employee benefits
Total directors and management’s benefits

Consolidated
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
82,183
71,439
3,270
2,688
85,453
74,127

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
For the years ended
December 31,
2019
2018
82,183
71,439
3,270
2,688
85,453
74,127
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34. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
23,051
30,319
23,127
24,881
35. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินส�ำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
59,503,696
79,720,334
58,433,626
65,717,481
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
4,599,986
5,097,301
4,899,967
5,359,018
รวม
64,103,682
84,817,635
63,333,593
71,076,499
36. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมสิ้นปี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
384,720
343,828
35,692
40,892
420,412
384,720

37. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงการค�ำนวณได้ดังนี้

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (พันบาท)
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
4,387,856 4,980,056
(1,870) (10,317) 4,385,986 4,969,739
1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566
2.570
2.916
(0.001)
(0.006)
2.569
2.910

34. ASSETS PLACED WITH THE REGISTRAR
As at December 31, 2019 and 2018, the following assets have been placed as securities with the Registrar in accordance with
the Life Insurance Act.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Cost/Amortised cost
Fair value
Cost/Amortised cost
Fair value
State enterprise bonds
23,051
30,319
23,127
24,881
35. ASSETS RESERVED WITH THE REGISTRAR
As at December 31, 2019 and 2018, the following securities have been placed as reserves with the Registrar in accordance
with the Life Insurance Act.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
December 31, 2018
Cost/Amortised cost
Fair value
Cost/Amortised cost
Fair value
Government bonds
59,503,696
79,720,334
58,433,626
65,717,481
State enterprise bonds
4,599,986
5,097,301
4,899,967
5,359,018
Total
64,103,682
84,817,635
63,333,593
71,076,499
36. CONTRIBUTION TO LIFE INSURANCE FUND
For the years ended December 31, 2019 and 2018, contribution to life insurance fund consisted of the following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
For the years ended December 31,
2019
2018
Life insurance fund at the beginning of the years
384,720
343,828
Contribution during the years
35,692
40,892
Life insurance fund at the end of the years
420,412
384,720
37. EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Net profits (losses) (Thousand Baht)
Number of share capital (Thousand shares)
Basic earnings (losses) per share (Baht)

Consolidated financial statement
For the years ended December 31,
Continuing operations Discontinued operations
Total
2019
2018
2019
2018
2019
2018
4,387,856
4,980,056
(1,870)
(10,317) 4,385,986 4,969,739
1,707,566
1,707,566
1,707,566
1,707,566 1,707,566 1,707,566
2.570
2.916
(0.001)
(0.006)
2.569
2.910
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

ก�ำไรสุทธิ (พันบาท)

4,383,926

4,926,021

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)

1,707,566

1,707,566

2.567

2.885

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (พันบาท)
38. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

จ�ำนวนเงินปันผลรวม จ�ำนวนเงินปันผลต่อหุ้น
(ล้านบาท)
(บาท)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
682
0.40
และอนุมัติโดย คปภ. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
545
0.32
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และอนุมัติ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
1,227
0.72
อนุมัติโดย

เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนิน
งานส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562
เงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนิน
งานส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2561

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
และอนุมัติโดย คปภ. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และอนุมัติ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

375

0.22

546

0.32

921

0.54

39. ภาระผูกพัน
39.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้ท�ำสัญญาก่อสร้างอาคารกับบริษัทภายในประเทศ เป็นจ�ำนวนเงิน 458.20 ล้านบาท และ 55.47
ล้านบาท ตามล�ำดับ และกลุ่มบริษัทและบริษัท มีภาระผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 336.32 ล้านบาท และ 34.40 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
39.2 กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ
1 ถึง 5 ปี ส�ำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ปี ส�ำหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
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(หน่วย : พันบาท)
Separate financial statement
For the years ended December 31,
2019

2018

Net profits (Thousand Baht)

4,383,926

4,926,021

Number of share capital (Thousand shares)

1,707,566

1,707,566

2.567

2.885

Basic earnings per share (Baht)
38. DIVIDENDS PAID

Dividends declared during the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of the following:
Approved by
Annual dividend for 2018

Interim dividend from operations for
six-month period ended
June 30, 2019
Total dividend for the year 2019
Annual dividend for 2017

Interim dividend from operations for
six-month period ended
June 30, 2018
Total dividend for the year 2018

Annual General Meeting of
the Shareholders on April 26, 2019 and the
OIC on April 18, 2019
Meeting of Board of Directors on August 13,
2019 and the OIC on September 10, 2019

Annual General Meeting of the Shareholders
on April 27, 2018 and the OIC on
April 18, 2018
Meeting of Board of Directors on August 9,
2018 and the OIC on September 5, 2018

Total dividend
(Million Baht)
682

Dividend per share
(Baht)
0.40

545

0.32

1,227

0.72

375

0.22

546

0.32

921

0.54

39. COMMITMENTS
39.1 As at December 31, 2019 and 2018, the Company entered into construction building agreement with local companies totaling
of Baht 458.20 million and Baht 55.47 million, respectively. The Company had commitment according to the agreements
amounting to Baht 336.32 million and Baht 34.40 million, respectively.
39.2 The Group and the Company have entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space,
motor vehicles and equipment. The terms of the agreements are generally between 1 and 5 years for leases of building space
and are generally between 1 and 5 years for leases of motor vehicles and equipment. Such agreements are non-cancellable.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ่ายช�ำระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
10.63
1.24
11.87
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - อื่นๆ
15.59
11.10
26.69
สัญญาบริการ
7.65
7.65
รวม
33.87
12.34
46.21
(หน่วย : ล้านบาท)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - อื่นๆ
สัญญาบริการ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ่ายช�ำระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
20.40
9.69
30.09
17.67
15.02
32.69
6.75
0.02
6.77
44.82
24.73
69.55

(หน่วย : ล้านบาท)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - อื่นๆ
สัญญาบริการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ่ายช�ำระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
10.63
1.24
11.87
15.53
11.10
26.63
7.65
7.65
33.81
12.34
46.15

(หน่วย : ล้านบาท)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - อื่นๆ
สัญญาบริการ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ่ายช�ำระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
20.40
9.69
30.09
17.52
14.96
32.48
6.73
6.73
44.65
24.65
69.30

As at December 31, 2019 and 2018, future minimum lease payments required under these non-cancellable operating lease
contracts were as follows:
(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement
December 31, 2019
Pay within
1 year
1 - 5 years
Total
Operating lease agreements - Related parties
10.63
1.24
11.87
Operating lease agreements - Other parties
15.59
11.10
26.69
Service agreements
7.65
7.65
Total
33.87
12.34
46.21

Operating lease agreements - Related parties
Operating lease agreements - Other parties
Service agreements
Total

(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement
December 31, 2018
Pay within
1 year
1 - 5 years
Total
20.40
9.69
30.09
17.67
15.02
32.69
6.75
0.02
6.77
44.82
24.73
69.55

Operating lease agreements - Related parties
Operating lease agreements - Other parties
Service agreements
Total

(Unit : Million Baht)
Separate financial statement
December 31, 2019
Pay within
1 year
1 - 5 years
Total
10.63
1.24
11.87
15.53
11.10
26.63
7.65
7.65
33.81
12.34
46.15

Operating lease agreements - Related parties
Operating lease agreements - Other parties
Service agreements
Total

(Unit : Million Baht)
Separate financial statement
December 31, 2018
Pay within
1 year
1 - 5 years
Total
20.40
9.69
30.09
17.52
14.96
32.48
6.73
6.73
44.65
24.65
69.30
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กลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท รั บ รู ้ ค ่ า เช่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งานส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จ� ำ นวน 40.70 ล้ า นบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 51.04 ล้านบาท)
39.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทอาจต้องฝากเงินในอนาคตจากเงื่อนไขการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 11.6 (1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายภายใน

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

1 ปี

900,000

1,200,000

39.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจ�ำนวน 2.0 ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ
40. คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความยังไม่สิ้นสุดจ�ำนวนรวมประมาณ
8 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้ตั้งส�ำรองเผื่อความเสียหายจากคดีความ
ดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี
41. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษทั และบริษทั ใช้วธิ รี าคาตลาดเป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษทั ย่อย
จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวแทน
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน�ำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (observable inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม ก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่
น�ำมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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The Group and the Company recognized rental expense derived from the operating leases for the year ended December 31,
2019 amounting to Baht 40.70 million (December 31, 2018 amounting to Baht 51.04 million).
39.3 As at December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company may need to deposit additional amounts in the future under
the investment conditions as described in Note 11.6 (a) to the interim financial statements, as summarised below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
Payable within

December 31, 2019

December 31, 2018

1 year

900,000

1,200,000

39.4 As at December 31, 2019 and 2018, the Company had bank guarantee issued by banks Baht 2.0 million and Baht 2.2 million,
respectively.
40. LITIGATION
As at December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company has been sued in litigation cases of compensation of claims
totaling approximately Baht 8 million and Baht 12 million, respectively, for being the insurer and the cases have yet been
finalised. The Company has yet provided for any provision for loss on such cases since there are still uncertainty with respect
to the outcome of the cases.
41. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
The Group and the Company use the market approach to measure their assets that are required to be measured at fair value
by relevant financial reporting standards, except that the cost approach or income approach is used when there is no active
market or when a quoted market price is not available.
Fair value hierarchy
In applying the above-mentioned valuation techniques, the Company and its subsidiaries endeavor to use relevant observable
inputs as much as possible.
TFRS 13 “Fair Value Measurement” establishes a fair value hierarchy categorising such inputs into three levels as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
20,856
20,856
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
44,026,206
6,061,380
- 50,087,586
ตราสารหนี้
- 30,016,803
- 30,016,803
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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- 247,775,543
-

12,518,322 260,293,865
22,646
22,646

-

1,598,446
145,718

-

1,598,446
145,718

-

-

10,020,927
1,747,785

10,020,927
1,747,785

-

8,827

-

8,827

As at December 31, 2019 and 2018, the Group and the Company had the following assets that were measured at fair value
using different levels of inputs as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separated financial statements
December 31, 2019
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Assets measured at fair value
Held-for-trading investments
Equity instruments
20,856
20,856
Available-for-sale investments
Equity instruments
44,026,206
6,061,380
- 50,087,586
Debt instruments
- 30,016,803
- 30,016,803
Assets for which fair value are disclosed
Held-to-maturity investments
Debt instruments
Investment property
Derivatives
Cross currency swap contracts
Forward exchange contracts
Loans
Policy loans
Mortgage loans
Liabilities for which fair value are disclosed
Derivatives
Cross currency swap contracts

- 247,775,543
-

12,518,322 260,293,865
22,646
22,646

-

1,598,446
145,718

-

1,598,446
145,718

-

-

10,020,927
1,747,785

10,020,927
1,747,785

-

8,827

-

8,827
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

270

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

33,497

-

-

33,497

39,533,401
-

6,083,698
29,554,842

-

45,617,099
29,554,842

- 220,003,790
-

13,565,293 233,569,083
23,127
23,127

-

551,362
125,015

-

551,362
125,015

-

-

8,588,670
3,767,208

8,588,670
3,767,208

-

143,304
713

-

143,304
713

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separated financial statements
December 31, 2018
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Assets measured at fair value
Held-for-trading investments
Equity instruments
Available-for-sale investments
Equity instruments
Debt instruments

33,497

-

-

33,497

39,533,401
-

6,083,698
29,554,842

-

45,617,099
29,554,842

Assets for which fair value are disclosed
Held-to-maturity investments
Debt instruments
Investment property
Derivatives
Cross currency swap contracts
Forward exchange contracts
Loans
Policy loans
Mortgage loans

- 220,003,790
-

Liabilities for which fair value are disclosed
Derivatives
Cross currency swap contracts
Forward exchange contracts

13,565,293 233,569,083
23,127
23,127

-

551,362
125,015

-

551,362
125,015

-

-

8,588,670
3,767,208

8,588,670
3,767,208

-

143,304
713

-

143,304
713

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
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42. ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อความส�ำเร็จใน การบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษทั จึงก�ำหนด
ให้ บริษัทและกลุ่มบริษัท ต้องด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท โดยก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องระบุความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ทั้งในด้านฐานะการเงินและชื่อเสียงของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย อัตราความคงอยู่ หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
แตกต่างจากอัตราค่าใช้จา่ ยที่ได้ประมาณการไว้ ท�ำให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั และบริษทั ซึง่ การบริหารความเสีย่ ง
ด้านการรับประกันของกลุ่มบริษัทและบริษัทเริ่มจากการพัฒนาแบบประกัน โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทมีคณะท�ำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่
ในการสร้างแนวคิดและพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของกลุม่ เป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทและบริษัท
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั และบริษทั ยังมีการก�ำหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันทีเ่ ป็นมาตรฐานตามแบบประกัน อายุ และเพศไว้อย่างชัดเจนใน
การคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท�ำประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตรามรณะ ความคงอยู่ของกรมธรรม์ หรือความ
สามารถในการช�ำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันด้วยเช่นกัน และเมื่อรับประกันภัยแล้ว กลุ่มบริษัทและบริษัทยังได้ดำ� เนินการประเมินความ
เพียงพอของส�ำรองประกันภัยและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการทบทวนข้อสมมติอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสมมติที่ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบความพอเพียง
ของหนี้สินและการค�ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักด้านการรับประกันภัยของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ประกอบไปด้วย
(1) อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั และบริษทั มีแนวทางการบริหารความเสีย่ ง โดยก�ำหนด
ให้คณะท�ำงานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมินและรายงานปัจจัยเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators)
อย่างใกล้ชิด รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management: ALM) ด้วยการท�ำ Duration Matching เพื่อลด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งในฝั่งของสินทรัพย์และหนี้สิน และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ภายใต้สถานการณ์
สมมติต่างๆ (Scenario test) ทั้งปัจจุบันและล่วงหน้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อการวางแผนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างเหมาะสม
(2) ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ข้อบกพร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้
จากเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่จากช่องทางธนาคาร ในสัดส่วนที่สูง กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากช่องทางอื่นๆ อาทิ ช่องทางการขายผ่านตัวแทน ช่องทางขายแบบประกันภัยกลุ่ม และ
ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการน�ำเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุนการบริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ มีการทบทวนการก�ำหนดราคากับการออกแบบ
และปัจจัยต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และอนุมัติผลิตภัณฑ์ผ่านคณะท�ำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
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42. LIFE INSURANCE COMPANY RISK
The Group and the Company recognises the importance of risk management across the entity. To comply with the Group and
the Company risk management policy, which requires the Group and the Company to identify risks area and risk management
to minimise the impact this may have happened in terms of the financial position and the Group and the Company reputation.
Insurance risk
Insurance risk may cause from mortality risk, mobility rate, persistency rate or actual expenses ratio which may differ from
estimated expenses ratio which may cause negative impact to the Group and the Company operating results. Insurance risk
management start from product development stage which the Group and the Company set up product development team to
create idea and develop product to meet target group’s desirable and support the Group and the Company operating strategy
under the Group and the Company risk management policy.
Moreover, the Group and the Company set up clear underwriting policy standard for each product plan, age and sex.
Underwriting process consider the mortality risk, persistency rate or premium payment ability of the policyholder. After issued
policy, the Group and the Company need to evaluate the adequacy of insurance contract liabilities and capital adequacy ratio
(CAR) to meet and greater than the minimum level required by regulation to ensure that the Group and the Company is able
to support the risks that may arise in the future.
The Group and the Company usually reviews assumptions used in product development, liabilities adequacy test and capital
adequacy ratio (CAR) to ensure that the assumptions are up to date. The Group and the Company main insurance risks consist
of
(a) Interest rate
Interest rate risk is the fluctuations in interest rates. The Group and the Company manages this risk by establishing Risk
Committee to monitor and report Key Risk Indicators (KRI) closely and also performing Asset and Liability Management
(ALM) by duration matching to reduce the effect of volatility of interest rates both assets and liabilities sides. The Company
performs stress test under current and future scenario for proper Asset and Liability Management on consistent basis.
(b) Product development risk
Product development risk is the risk from error in product development process. Bancassurance channel was the Group
and the Company main channel. Therefore, the Group and the Company manage this risk by develop product to expand
other channel i.e. agent, group, telemarketing and new channel, new channel, online channel together with product
development and applying technology to support customer’s requirement, along with a review of the pricing factors and new
product design and other factors of new product, improving product before getting approvals from product design working
team.
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ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
กลุ่มบริษทั และบริษทั ค�ำนวณส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธสี ำ� รองเบี้ยประกันภัยสุทธิช�ำระคงที่ (Net Level Premium
Valuation: NPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption) ส่งผลให้การค�ำนวณส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาวไม่ได้รบั ผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดทีเ่ ปลีย่ นแปลง อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการทดสอบ
ความพอเพียงของหนี้สินทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นจัดท�ำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบส�ำรองตามวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิช�ำระคงที่กับส�ำรองตาม
วิธีส�ำรองประกันภัย แบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นแบบรับรองของผลประโยชน์ ท�ำให้ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดในการค�ำนวณส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
รวม ได้แก่ อัตราคิดลด ซึ่งค�ำนวณ จาก Risk-free rate + illiquidity premium ดังนั้น ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงมีอัตราที่เพิ่ม
สูงขึ้นจะส่งผลให้ส�ำรองประกัน ภัยแบบเบี้ยประกัน ภัยรวมมีจ�ำนวนที่ลดลงและต�่ำกว่าส�ำรองเบี้ยประกัน ภัยสุทธิช�ำระคงที่ กลุ่มบริษัทและ
บริษทั ไม่ตอ้ งรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติมในงบก�ำไรขาดทุนในทางตรงกันข้าม ในสภาวะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ปลอดความเสีย่ งมีอตั ราทีล่ ดลงจะส่งผลให้สำ� รอง
ประกันภัยแบบ เบี้ยประกันภัยรวมมีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าจ�ำนวนตามส�ำรองเบี้ย
ประกันภัยสุทธิชำ� ระคงที่ กลุม่ บริษทั และบริษทั จะต้องรับรูส้ ว่ นต่างเป็นค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมในงบก�ำไรขาดทุนจากผลการทดสอบความเพียงพอของหนี้
สิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีจ�ำนวนของส�ำรองที่ตั้งเพิ่มเติมจากการทดสอบความพอเพียงของหนี้สิน เนื่องจากส�ำรองประกัน
ภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวที่บริษัทได้บันทึกในงบการเงินนั้นเพียงพออยู่แล้ว และในกรณีที่ทดสอบการลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ
0.25 บริษัทไม่มีภาระส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวที่ต้องตั้งเพิ่มเติมเช่นกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีจ�ำนวนของส�ำรองที่ตั้งเพิ่มเติมจากการทดสอบความพอเพียง ของหนี้สิน เนื่องจากส�ำรองประกันภัย
ส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวทีบ่ ริษทั ได้บนั ทึกในงบการเงินนัน้ เพียงพออยูแ่ ล้ว และในกรณีทที่ ดสอบการลดลงของอัตราดอกเบีย้ ทีร่ อ้ ยละ 0.25
กลุ่มบริษัทและบริษัท จะมีส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวที่ต้องตั้งเพิ่มเติม 418 ล้านบาท

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
กลุ่มบริษทั และบริษัทบันทึกส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น ส�ำหรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแล้วแต่กลุ่มบริษทั และบริษทั
ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ด้วย ข้อสมมติที่ใช้ ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยข้อสมมติส�ำคัญที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจท�ำให้ส�ำรองที่ประมาณการไว้ต�่ำกว่าที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนของเงินส�ำรอง ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราส่วนต�่ำกว่าร้อยละ 1 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของการค�ำนวนเงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนนี้ จึงไม่ส่ง
ผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของก�ำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงไม่ได้ท�ำการทดสอบความอ่อนไหวของความเสี่ยง
ด้านการรับประกันภัยเกี่ยวกับส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทและบริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญจากเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทและบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวโดย การจัดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กระจายในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบจากการกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตราการมรณะของประชากร ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันซึ่งส่งผลให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่
ยืนยาวนานขึ้นอาจส่งผลกระทบการจ่ายผลประโยชน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ประเภทบ�ำนาญ
2. การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านตลาดการเงิน เช่น การลดลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างมีสาระส�ำคัญ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีการรับรองผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
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The sensitivity of insurance risk

Reserves for long-term insurance contracts
The Group and the Company calculates reserves for long-term insurance contracts using a net level premium valuation
(“NPV”) method with lock-in assumptions, meaning that reserves for long-term insurance contracts are not affected by
changes in mortality rates, morbidity rates and discount rates. However, liabilities adequacy tests are performed at the end
of each reporting period by comparing the NPV reserve with the reserve calculated using the gross premiums valuation
(“GPV”) method, using current assumptions and since most of the Group and the Company products are benefit guaranteed
products, the factor that has the greatest impact on the calculation of reserves for long-term insurance contracts under GPV
method is the discount rate, which is the risk-free rate plus an illiquidity premium. An increase in the risk-free rate will
therefore cause the GPV reserve to decrease and to be lower than the NPV reserve, and the Group and the Company does
not need to recognize the additional expense in the statement of profit and loss. On the contrary, a decrease in the risk-free
rate will cause the GPV reserve to increase and in the event that the GPV reserve exceeds the NPV reserve, the Group and
the Company has to recognize the difference as an additional expense in profit and loss due to liabilities adequacy test. As
at December 31, 2018, the Group and the Company has no additional LAT reserve because the Group and the Company
reserves for long-term insurance contracts prepared under the NPV method are adequate, and in the event of 0.25% decrease
of in the interest rate the Group and the Company would have no additional obligations.
As at December 31, 2019, the Company has no additional LAT reserve because the Group and the Company reserves for
long-term insurance contracts prepared under the NPV method are adequate. In the event of 0.25% decrease of in interest
rate, the Group and the Company would have additional LAT reserve Baht 418 million.

Loss reserves
Loss reserve is set aside for the costs of claims incurred but not reported (IBNR) as at end of the reporting period, based
on an actuarial method. The key assumption affecting this reserve is the expected inflation rate of future healthcare services,
which may cause estimated losses to be lower than the estimated loss in the future. However, comparison of the loss reserve
to the life policy reserve shows its proportion lower than 1%. Changes in the loss reserve assumptions will not materially
affect profit or loss. The Company therefore did not perform sensitivity testing for the risk associated with the loss reserve.
Concentration risk
Concentration risk is the risk that the Group and the Company may be affected significantly by any single event. The Group
and the Company manages concentration risk by distributing its life insurance products among a wide range of customer
groups throughout Thailand. Events that may affect the Group and the Company due to concentration of its products include:
1. Changes in the mortality rate trend of the population as modern medical technology increases the lifespan of the
population, resulting in higher benefit payments for pension products.
2. Changes in financial market factors, such as a significant decrease in interest rates may negatively affect products
that offer guaranteed benefits.
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ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินสัญญาประกันภัย โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยก่อนการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม ประเภทบ�ำนาญ - แบบไม่มี
แบบไม่มี
การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวม

273,286,090
273,286,090

4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

รวม

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบ�ำนาญ แบบไม่มี
แบบไม่มี การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

277,488,536 270,387,265
234,462
277,722,998 270,387,265

3,520,929
3,520,929

รวม

- 273,908,194
265,652
265,652
265,652 274,173,846

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยสุทธิจากการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม ประเภทบ�ำนาญ - แบบไม่มี
แบบไม่มี
การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวม

273,286,090
273,286,090

4,202,446
4,202,446

158,148
158,148

รวม

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบ�ำนาญ แบบไม่มี
แบบไม่มี การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

277,488,536 270,387,265
158,148
277,646,684 270,387,265

3,520,929
3,520,929

รวม

- 273,908,194
112,230
112,230
112,230 274,020,424

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยก่อนการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม ประเภทบ�ำนาญ - แบบไม่มี
แบบไม่มี
การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวม
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4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

รวม

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบ�ำนาญ แบบไม่มี
แบบไม่มี การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

277,488,525 270,387,173
234,462
277,722,987 270,387,173

3,520,929
3,520,929

รวม

- 273,908,102
265,652
265,652
265,652 274,173,754

The following table shows the concentration of insurance contract liabilities by types of contracts.

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Insurance contract liabilities - Gross of reinsurance
December 31, 2019
Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

Reserves for long-term insurance
contracts
273,286,090
Claim reserves
Total
273,286,090

4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

December 31, 2018

Total

Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

277,488,536 270,387,265
234,462
277,722,998 270,387,265

3,520,929
3,520,929

Total

- 273,908,194
265,652
265,652
265,652 274,173,846

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Insurance contract liabilities - Net of reinsurance
December 31, 2019
Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
and riders
dividend

Reserves for long-term insurance
contracts
273,286,090
Claim reserves
Total
273,286,090

4,202,446
4,202,446

158,148
158,148

December 31, 2018

Total

Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

277,488,536 270,387,265
158,148
277,646,684 270,387,265

3,520,929
3,520,929

Total

- 273,908,194
112,230
112,230
112,230 274,020,424

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Insurance contract liabilities - Gross of reinsurance
December 31, 2019
Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

Reserves for long-term insurance
contracts
273,286,079
Claim reserves
Total
273,286,079

4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

December 31, 2018

Total

Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

277,488,525 270,387,173
234,462
277,722,987 270,387,173

3,520,929
3,520,929

Total

- 273,908,102
265,652
265,652
265,652 274,173,754
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(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่มี
ส่วนร่วม
ในเงินปันผล

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวม

273,286,079
273,286,079

งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยสุทธิจากการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบ�ำนาญ ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบ�ำนาญ แบบไม่มี
แบบไม่มี
แบบไม่มี การประกันกลุ่ม
การประกันกลุ่ม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
และสัญญา
ในเงินปันผล
เพิ่มเติม
รวม
ในเงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม

4,202,446
4,202,446

158,148
158,148

277,488,525 270,387,173
158,148
277,646,673 270,387,173

3,520,929
3,520,929

รวม

- 273,908,102
112,230
112,230
112,230 274,020,332

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องคือความเสีย่ งทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั อาจได้รบั ความเสียหายอันสืบเนือ่ งมาจาก การทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยไม่สามารถ
เปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั จะต้องน�ำไปช�ำระ
ภาระผูกพันได้ เมื่อครบก�ำหนด กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท เพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
(หน่วย : พันบาท)

0 - 5 ปี

รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์จากการประกันต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์(1)
รวมสินทรัพย์

549,701
156,349,284
156,898,985

90,148,697
90,148,697

134,554,930
134,554,930

549,701
381,052,911
381,602,612

หนี้สิน
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว(2)
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวมหนี้สิน

115,193,227
234,462
115,427,689

98,643,657
98,643,657

194,726,222
194,726,222

408,563,106
234,462
408,797,568

(1)
(2)
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ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงินก่อนคิดลด
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Insurance contract liabilities - Net of reinsurance
December 31, 2019
Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

Reserves for long-term insurance
contracts
273,286,079
Claim reserves
Total
273,286,079

4,202,446
4,202,446

158,148
158,148

December 31, 2018

Total

Traditional Life annuity
products - no products - no Group
participating participating insurance
dividend
dividend
and riders

277,488,525 270,387,173
158,148
277,646,673 270,387,173

3,520,929
3,520,929

Total

- 273,908,102
112,230
112,230
112,230 274,020,332

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk of loss as a result of the Group and the Company inability to liquidate financial assets and/or procure
sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner. The Group and the Company manage liquidity risk by
maintaining sufficient levels of cash and cash equivalents to fund their operations.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
0 - 5 years
5 - 10 years Over 10 years
Total
Assets
Reinsurance assets
Investment in securities(1)
Total assets

549,701
156,349,284
156,898,985

90,148,697
90,148,697

134,554,930
134,554,930

549,701
381,052,911
381,602,612

Liabilities
Reserves for long-term insurance contracts(2)
Claim reserves
Total liabilities

115,193,227
234,462
115,427,689

98,643,657
98,643,657

194,726,222
194,726,222

408,563,106
234,462
408,797,568

(1)
(2)

Total principal amount and interest
Amount before discount
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(หน่วย : พันบาท)

0 - 5 ปี
สินทรัพย์
สินทรัพย์จากการประกันต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์(1)
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว(2)
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รวมหนี้สิน
(1)
(2)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
5 - 10 ปี
10 ปีขึ้นไป

รวม

539,180
148,629,756
149,168,936

92,617,315
92,617,315

138,984,706
138,984,706

539,180
380,231,777
380,770,957

97,495,121
265,652
97,760,773

125,294,167
125,294,167

165,041,664
165,041,664

387,830,952
265,652
388,096,604

ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงินก่อนคิดลด

43. เครื่องมือทางการเงิน
43.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์/หนี้สินจากการประกันภัย
ต่อเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากผู้กู้ยืมและผู้เอาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่าวตามที่แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันไม่มีสาระส�ำคัญ เนื่องจาก กลุ่มบริษัทและบริษัทให้ผู้เอาประกันกู้ยืมเป็นจ�ำนวนเงิน
ที่น้อยกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ที่มีกับกลุ่มบริษัทและบริษัท และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับมูลค่าของเงินกู้ยืมหักด้วยมูลค่าที่กลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถรับช�ำระคืนจากสินทรัพย์ที่น�ำมาจ�ำนอง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทและบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
ในตลาด
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืม
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
0 - 5 years
5 - 10 years Over 10 years
Total
Assets
Reinsurance assets
Investment in securities(1)
Total assets
Liabilities
Reserves for long-term insurance contracts(2)
Claim reserves
Total liabilities
(1)
(2)

539,180
148,629,756
149,168,936

92,617,315
92,617,315

138,984,706
138,984,706

539,180
380,231,777
380,770,957

97,495,121
265,652
97,760,773

125,294,167
125,294,167

165,041,664
165,041,664

387,830,952
265,652
388,096,604

Total principal amount and interest
Amount before discount

43. FINANCIAL INSTRUMENTS
43.1 Financial risk management
The Group and the Company financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premiums receivable, reinsurance assets/
liabilities, loans, and investments. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is
described below.
Credit risk
Concentrations of the credit risk with respect to loans and premium receivables are expected to be low due to the large
number of customers and borrowers and their dispersion across different industries and geographic regions in Thailand. The
maximum exposure to credit risk is the carrying value of such assets as presented in statement of financial position.
There is insignificant risk from policy loans since the sum that the Company has lent to insured parties is less than cash value
of their policies with the Group and the Company. The maximum value of the risk arising from mortgage loans is the amount
of the loan less the value which the Group and the Company is able to derive from the assets placed as collateral.
Market risk
Market risk is the risk that change in interest rates, foreign exchange rates and securities prices may have an effect on the
Group and the Company financial position.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in market interest rates.
The Group and the Company exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions, investments
in securities and loans.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่น
รวม

ไม่มีดอกเบี้ย
1,007,820

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1,151,993

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
11,282,070

-

600,000
-

140,913,117
100,721,528
7,762,320

1,007,820

1,751,993

8,477,915
1,747,933
206
270,905,089
(หน่วย : พันบาท)

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่น
รวม
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1,752,515

อัตราดอกเบี้ยคงที่
7,214,929

-

2,600,000
-

140,658,605
92,348,928
7,971,385
3,400,000

858,148

4,352,515

7,798,115
3,761,948
1,478
263,155,388

ไม่มีดอกเบี้ย
858,148

As at December 31, 2019 and 2018, financial assets classified by type of interest rate are summarised in the table below:
Unit : Thousand Baht
Consolidated financial statements
December 31, 2019
No interest
Floating interest rate Fixed interest rate
Cash equivalents
1,007,820
1,151,993
11,282,070
Investments in securities
Government and state enterprise securities
140,913,117
Private enterprise debt securities
600,000
100,721,528
Foreign debt securities
7,762,320
Deposit at financial institutions with maturity period
of longer than 3 months
Loans
Policy loans
8,477,915
Mortgage loans
1,747,933
Other loans
206
Total
1,007,820
1,751,993
270,905,089

Cash equivalents
Investments in securities
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions with maturity period
of longer than 3 months
Loans
Policy loans
Mortgage loans
Other loans
Total

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
December 31, 2018
No interest
Floating interest rate Fixed interest rate
858,148
1,752,515
7,214,929
-

2,600,000
-

140,658,605
92,348,928
7,971,385

-

-

3,400,000

858,148

4,352,515

7,798,115
3,761,948
1,478
263,155,388
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(หน่วย : พันบาท)

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่น
รวม

ไม่มีดอกเบี้ย
937,510

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1,147,786

อัตราดอกเบี้ยคงที่
11,282,070

-

600,000
-

140,913,117
100,721,528
7,762,320

937,510

1,747,786

8,477,915
1,747,933
206
270,905,089
(หน่วย : พันบาท)

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่น
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1,749,449

อัตราดอกเบี้ยคงที่
7,214,929

-

2,600,000
-

140,658,605
92,348,928
7,971,385
3,400,000

781,406

4,349,449

7,798,115
3,761,948
1,478
263,155,388

ไม่มีดอกเบี้ย
781,406

As at December 31, 2019 and 2018, financial assets classified by type of interest rate are summarised in the table below:
(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
December 31, 2019
No interest
Floating interest rate Fixed interest rate
Cash equivalents
937,510
1,147,786
11,282,070
Investments in securities
Government and state enterprise securities
140,913,117
Private enterprise debt securities
600,000
100,721,528
Foreign debt securities
7,762,320
Deposit at financial institutions with maturity period
of longer than 3 months
Loans
Policy loans
8,477,915
Mortgage loans
1,747,933
Other loans
206
Total
937,510
1,747,786
270,905,089

Cash equivalents
Investments in securities
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions with maturity period
of longer than 3 months
Loans
Policy loans
Mortgage loans
Other loans
Total

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
December 31, 2018
No interest
Floating interest rate Fixed interest rate
781,406
1,749,449
7,214,929
-

2,600,000
-

140,658,605
92,348,928
7,971,385

-

-

3,400,000

781,406

4,349,449

7,798,115
3,761,948
1,478
263,155,388
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก ตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
รายการเทียบเท่าเงินสด
11,282,070
- 11,282,070
1.19
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,598,869 21,934,762 117,379,486 140,913,117
3.97
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
5,576,758 40,055,385 55,089,385 100,721,528
3.84
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
400,000
3,616,659
3,745,661
7,762,320
3.85
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
374,242
1,231,595
142,096
1,747,933
6.29
เงินให้กู้ยืมอื่น
153
53
206
6.00
รวม
19,232,092 66,838,401 176,356,681 262,427,174
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ภายใน 1 ปี
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินให้กู้ยืมอื่น
รวม
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1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
7,214,929
1.47
รวม

7,214,929

-

-

7,868,911
1,848,300
160,000
3,400,000

16,298,787
30,802,422
3,068,298
-

116,490,907 140,658,605
59,698,206 92,348,928
4,743,087
7,971,385
3,400,000

4.02
4.26
4.45
2.82

945,654
1,425
21,439,219

1,217,542
51,387,049

1,598,752
3,761,948
53
1,478
182,531,005 255,357,273

5.73
6.00

As at December 31, 2019 and 2018, the financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity
date, or the repricing date (if this occurs before the maturity date) as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2019
Average
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years
Total
interest rate
(% p.a.)
Cash equivalents
11,282,070
- 11,282,070
1.19
Investments in securities
Government and state enterprise securities
1,598,869 21,934,762 117,379,486 140,913,117
3.97
Private enterprises debt securities
5,576,758 40,055,385 55,089,385 100,721,528
3.84
Foreign debt securities
400,000
3,616,659
3,745,661
7,762,320
3.85
Loans
Mortgage loans
374,242
1,231,595
142,096
1,747,933
6.29
Other loans
153
53
206
6.00
Total
19,232,092 66,838,401 176,356,681 262,427,174

Cash equivalents
Investments in securities
Government and state enterprise securities
Private enterprises debt securities
Foreign debt securities
Deposit at financial institutions which amounts
maturing in over 3 months
Loans
Mortgage loans
Other loans
Total

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2018
Average
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years
Total
interest rate
(% p.a.)
7,214,929
7,214,929
1.47
7,868,911
1,848,300
160,000

16,298,787
30,802,422
3,068,298

3,400,000

-

945,654
1,425
21,439,219

1,217,542
51,387,049

116,490,907 140,658,605
59,698,206 92,348,928
4,743,087
7,971,385
-

4.02
4.26
4.45

3,400,000

2.82

1,598,752
3,761,948
53
1,478
182,531,005 255,357,273

5.73
6.00
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ตกลงท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
บริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

(ล้านหน่วย)

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2562

(ล้านหน่วย)

2561

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

678.3

739.1

587.8

686.0

31.05

32.31

เยน

300.0

475.3

1,327.9

1,340.9

0.28

0.29

ยูโร

48.7

47.7

43.0

39.1

34.75

38.15

กีบ

40,824.0

40,824.0

-

-

0.0036

0.0038

91.7

89.6

112.9

83.3

22.77

23.96

เหรียญสิงคโปร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าคงเหลือดังนี้
จ�ำนวนที่ซื้อคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

สกุลเงิน
(ล้านหน่วย)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 587.8
686.0
เยน
1,327.9 1,340.9
ยูโร
43.0
39.1
เหรียญสิงคโปร์
112.9
83.3

288

ANNUALREPORT2019—รายงานประจ�ำปี2562

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
2562

2561

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 36.30
0.2811 - 0.2955 0.2909 - 0.3062
34.71 - 38.27 37.518 - 39.92
22.093 - 22.744 23.57 - 24.47

วันครบก�ำหนดตามสัญญา
2562

2561

ก.พ. 2563 - ต.ค. 2569
ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563
ก.พ. 2563 - มิ.ย. 2571
ม.ค. 2563 - ส.ค. 2563

ม.ค. 2562 - ต.ค. 2569
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2571
ม.ค. 2562 - มิ.ย. 2562

Foreign currency risk
The Group and the Company significant exposure to foreign currency risk is in respect of its investments in bonds and unit
trusts which are denominated in foreign currencies. The Group and the Company utilises forward exchange and cross currency
swap contracts to manage the risk.
As at December 31, 2019 and 2018, the balances of financial assets denominated in foreign currencies are summarised below:

Foreign currency

Financial assets
as at December 31,

Financial liabilities
as at December 31,

Average exchange rate
as at December 31,

2019

2019

2019

2018

(Million units)

2018

(Million units)

2018

(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

678.3

739.1

587.8

686.0

31.05

32.31

Yen

300.0

475.3

1,327.9

1,340.9

0.28

0.29

Euro

48.7

47.7

43.0

39.1

34.75

38.15

LAK

40,824.0

40,824.0

-

-

0.0036

0.0038

91.7

89.6

112.9

83.3

22.77

23.96

Singapore

As at December 31, 2019 and 2018 foreign exchange contracts and forward contracts outstanding are summarised below.
Financial assets
as at December 31,
2019
Foreign currency

2018

(Million units)

Financial liabilities
as at December 31,
2019

2018

Average exchange rate
as at December 31,
2019

2018

(Million units)

US dollar

587.8

686.0

29.25 - 36.30

Yen

1,327.9

1,340.9

Euro

43.0

39.1

34.71 - 38.27

Singapore

112.9

83.3

22.093 - 22.744

29.25 - 36.30

Feb. 2020 - Oct. 2026 Jan. 2019 - Oct. 2026

0.2811 - 0.2955 0.2909 - 0.3062 Jan. 2020 - Dec. 2020 Jan. 2019 - Dec. 2019
37.518 - 39.92 Feb. 2020 - Jun. 2028 Jan. 2019 - Sep. 2028
23.57 - 24.47

Jan. 2020 - Aug 2020 Jan. 2019 - Jun 2019
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43.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระส�ำคัญ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

13,441,883

13,441,883

9,825,592

9,825,592

20,856

20,856

33,497

33,497

80,104,389

80,104,389

75,171,941

75,171,941

219,980,163

260,293,865

217,424,076

233,569,083

927,867

1,598,446

231,179

551,362

70,254

145,718

43,708

125,015

โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

8,477,915

10,020,927

7,798,115

8,588,670

โดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน

1,747,933

1,747,785

3,761,948

3,767,208

16,686

22,646

17,752

23,127

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

78,799

8,827

630,372

143,304

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

39,474

-

13,922

713

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
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43.2 Fair value of financial instruments
The estimated fair value of significant financial instruments, in comparison with the related amounts carried in the statement of
financial position, is as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at December 31, 2019
Carrying amount

As at December 31, 2018

Fair value

Carrying amount

Fair value

Financial assets at fair value
Cash and cash equivalents

13,441,883

13,441,883

9,825,592

9,825,592

20,856

20,856

33,497

33,497

80,104,389

80,104,389

75,171,941

75,171,941

219,980,163

260,293,865

217,424,076

233,569,083

927,867

1,598,446

231,179

551,362

70,254

145,718

43,708

125,015

Policy loans

8,477,915

10,020,927

7,798,115

8,588,670

Mortgage loans

1,747,933

1,747,785

3,761,948

3,767,208

16,686

22,646

17,752

23,127

Cross currency swap contracts

78,799

8,827

630,372

143,304

Forward exchange contracts

39,474

-

13,922

713

Investments in securities
Held-for-trading investments
Available-for-sale investments
Assets for which fair value are disclosed
Investments in securities
Held-to-maturity investments
Derivative
Cross currency swap contracts
Forward exchange contracts
Loans

Investment property
Liabilities for which fair value are disclosed
Derivative
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

13,367,366

13,367,366

9,745,784

9,745,784

20,856

20,856

33,497

33,497

80,104,389

80,104,389

75,171,941

75,171,941

219,980,163

260,293,865

217,424,076

233,569,083

927,867

1,598,446

231,179

551,362

70,254

145,718

43,708

125,015

โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

8,477,915

10,020,927

7,798,115

8,588,670

โดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็นประกัน

1,747,933

1,747,785

3,761,948

3,767,208

16,686

22,646

17,752

23,127

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

78,799

8,827

630,372

143,304

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

39,474

-

13,922

713

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

บริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
หรือตลาดที่เกี่ยวข้องอื่น
3) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
4) มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันประมาณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ พันธบัตร
ที่ปลอดดอกเบี้ย
5) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกันประมาณจากมูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน ทั้งนี้มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
6) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ประมาณโดยการใช้มูลค่ายุติธรรมที่ได้จากธนาคารคู่ค้า
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

13,367,366

13,367,366

9,745,784

9,745,784

20,856

20,856

33,497

33,497

80,104,389

80,104,389

75,171,941

75,171,941

219,980,163

260,293,865

217,424,076

233,569,083

927,867

1,598,446

231,179

551,362

70,254

145,718

43,708

125,015

Policy loans

8,477,915

10,020,927

7,798,115

8,588,670

Mortgage loans

1,747,933

1,747,785

3,761,948

3,767,208

16,686

22,646

17,752

23,127

Cross currency swap contracts

78,799

8,827

630,372

143,304

Forward exchange contracts

39,474

-

13,922

713

Financial assets at fair value
Cash and cash equivalents
Investments in securities
Held-for-trading investments
Available-for-sale investments
Assets for which fair value are disclosed
Investments in securities
Held-to-maturity investments
Derivative
Cross currency swap contracts
Forward exchange contracts
Loans

Investment property
Liabilities for which fair value are disclosed
Derivative

The methods and assumptions used by the Company in estimating the fair value of financial instruments are as follows:
a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash equivalents, their carrying amounts
in the statement of financial position approximate their fair value.
b) For debts securities, their fair values are generally derived from quoted market prices or determined by using the yield curve
as announced by the Thai Bond Market Association or by other relevant bodies.
c) For equity securities, their fair values are generally derived from quoted market prices.
d) For policy loans, their fair values are estimated by discounting expected future cash flow by the interest-free bonds.
e) For mortgage loans, their fair values are estimated by discounting expected future cash flow by the current market interest
rate of the loans with similar terms and conditions. Thus, carrying value presented in the financial statements is closely to
fair value.
f) For derivatives, their fair values have been determined by using fair values obtained from its counterparties, who are banks.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัท คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงิน ที่เหมาะสมการด�ำรงไว้ ซึ่งความสามารถใน
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการด�ำรงเงินกองทุนให้ตามความเสี่ยงเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ คปภ.
45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทั มีมติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
46. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทใหม่ให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

รายการ
ที่แสดงไว้เดิม

รายการ
ที่แสดงใหม่

จ�ำนวนเงิน
(พันบาท)

จ�ำนวนเงิน
(พันบาท)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

43,256

43,256

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

หนี้สินอื่น

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มกี ารจัดประเภทใหม่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการใหม่
ข้างต้นแล้ว
47. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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44. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Company’s capital management are to ensure that it has an appropriate financial structure, to
preserves the Company’s ability to continue its business as a going concern and to maintain risk-based capital in accordance
with Declarations of the OIC.
45. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
At the Company’s Board of Directors’ meeting held on February 26, 2020, the Board of Directors passed a resolution to approve
a dividend payment of Baht 0.33 per share. However, the payment of dividend must be approved by the resolution of the
Annual General Meeting of shareholders of the Company and the Office of Insurance Commission.
46. RECLASSIFICATIONS
Reclassification has been made to the consolidated and separate statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended December 31, 2018 to conform to the classification used in the consolidated and separate statement of
profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2019 as follows:

Items

Previous
presentation

Current
presentation

Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

43,256

43,256

Statement of financial position as at December 31, 2018
Unpaid policy benefits

Other liabilities

Insurance contract liabilities

The consolidated and separate statements of cash flows for the year ended December 31, 2018 have been reclassified to
conform to the above reclassifications.
47. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on February 26, 2020.
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