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125

130

8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
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9. การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน
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ก้้ า วย่่างทั้้� ง หลายที่่� ดำำ� เนิิ น ไปในชีี วิิ ตนั้้� น มีีทั้้� ง ความ
รื่่น� รมย์์และเรื่่อ� งราวท้้าทายปะปนกัันไป กรุุงเทพประกััน
ชีีวิติ พร้้อมเดิินเคีียงข้้างสร้้างความมั่่น� ใจว่่าทุุกก้้าวเราจะ
มีีกัันและกััน ก้้าวที่่�สร้้างสรรค์์หลัักประกัันทางการเงิิน
และปกป้้องความเสี่่�ยงยามเจ็็บป่่วยอัันครอบคลุุมทุุก
ความต้้องการ ก้้าวที่่�สร้้างประสบการณ์์เชิิงบวกด้้วย
บริิการจากใจ ก้้าวต่อ่ ไปเพื่่อ� เติิมเต็็มความสะดวกสบาย
ในยุุคดิจิิ ทััิ ลที่่ใ� ห้้ทั้้ง� ความสมาร์์ทและสะดวกสบาย มอบ
ความรู้้�สึึกดีีส่่งต่่อถึึงกัันได้้อย่่างไม่่รู้้�จบ
ปีี 2564 เป็็นปีีที่�ก่ รุุงเทพประกัันชีีวิิตตั้้�งใจจะก้้าวไปข้้าง
หน้้าด้้วยความสุุขที่่�มากขึ้้�น เราย้้ายมาสู่่�สำำ�นัักงาน
ใหญ่่แห่่งใหม่่ที่่�พร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการมุ่่�งไปสู่่�ความ
สำำ�เร็็จร่่วมกััน ผสานความใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิิตไว้้ใน
ทุุกตารางนิ้้�ว ตอบโจทย์์ทุุกบริิการและความต้้องการ
ของลููกค้้า โดยไม่่ลืืมที่่�จะให้้ความสำำ�คััญต่่อการดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมผ่่านงานออกแบบที่่โ� ดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์
เพื่่อ� ความสุุขในทุุกด้้านที่่ม� ากกว่่าของพนัักงานทุุกคน
ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของความสุุขอีีกไม่่รู้้�จบที่่�จะส่่งต่่อไป
ยัังพัันธมิิตรและลููกค้้าคนสำำ�คััญทุุกท่่าน ให้้เราก้้าว
เดิินบนเส้้นทางอัันยั่่�งยืืนไปด้้วยกัันอย่่างมั่่�นใจ
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STEP
TOWARDS
NEW
CHANNELS
ก้้าวสู่่�ช่่องทางบริิการใหม่่ๆ ในการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�หลากหลายทั้้�งออฟไลน์์
และออนไลน์์ผ่่านตััวแทนมืืออาชีีพมากประสบการณ์์ และระบบที่่เ� พิ่่มค
� วาม
สะดวกสบาย มอบความรู้้�สึึกดีีๆ ไปพร้้อมกัับข้้อมููลที่่�ตอบโจทย์์ตรงใจ

STEP
TOWARDS
DIGITAL
LIFESTYLE
ก้้าวสู่่�ไลฟ์์สไตล์์ดิิจิิทััลที่่�ทำ�ำ ให้้ธุุรกรรมการวางแผนการเงิิน บริิการข้้อมููล
ส่่วนบุุ คค ล และการชำำ� ระเงิิ น เกิิ ด ขึ้้�น ได้้ ทุุก ที่่�ทุุก เวลา เพิ่่� มตัั วเลืื อ กบน
แพลตฟอร์์มอัันหลากหลาย มอบความสะดวกสบายที่่�สอดคล้้องไปกัับ
กิิจกรรมประจำำ�วััน

STEP
TOWARDS
CUSTOMER
EXPERIENCES
ก้้าวสู่่�ประสบการณ์์ด้้านการวางแผนการเงิินที่่�ประทัับใจตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจน
จบธุุรกรรม พร้้อมบริิการหลัังการขายที่่�ดููแลด้้วยใจ และสิิทธิิประโยชน์์ที่่�
สร้้างสรรค์์เพื่่�อความสุุขของลููกค้้า

STEP
TOWARDS
BETTER
PRODUCTS
ก้้าวสู่่�อีีกขั้้�นของผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินที่่�ครอบคลุุมครบวงจร จุุดประกาย
ความสุุขทุุกรููปแบบความต้้องการด้้วยการเติิมเต็็มผลิิตภััณฑ์์ทุุกกลุ่่�ม
ทั้้�งสุุขภาพ สะสมทรััพย์์ วางแผนเกษีียณ มรดกเพื่่�อลููกหลาน และขยาย
อายุุของแบบประกัันเพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััย

STEP
TOWARDS
EVERYONE’S
HAPPINESS
ก้้าวสู่่�สำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ที่่�ออกแบบอย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
พร้้อมไปด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์ เพื่่�อรอยยิ้้�มของพนัักงานทุุกคน และ
พัันธมิิตรหรืือลููกค้้า ที่่มีี� โอกาสได้้เข้้ามาสััมผััสกัับสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่

วิิสััยทััศน์์
ภารกิิจ

วิสยั ทัศน์

ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิิตและทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะกัับฐานะ
ทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต

ภารกิจ

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กัับ
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้องคุุณค่่าชีีวิิต การให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการ
วางแผนทางการเงิิน และบริิการที่่�ประทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่�ค้้า และพนัักงานที่่�
มีีความจริิงใจ และมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เนื่่�องด้้วยเศรษฐกิิจในประเทศมีีสััญญาณชะลอตััวลง
ประกอบกัับภาวะอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายที่่�ต่ำ�ม
�ำ าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจประกัันชีีวิิตจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััวทั้้�งใน
ด้้านการบริิหารการลงทุุน และการปรัับเปลี่่�ยนการเสนอ
ขายผลิิตภัั ณฑ์์ โดยลดการขายสิินค้้าประกัันชีีวิิตแบบที่่� มีี
ต้้นทุุนด้้านดอกเบี้้�ยสููงและเพิ่่�มสิินค้้าที่่�มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยต่ำำ��
หรืือสิินค้้าที่่�เน้้นความคุ้้�มครองชีีวิิตและสุุขภาพ ยิ่่�งกว่่านั้้�น
ยัังมีีผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี 2563 รวมถึึงการดำำ�เนิิน
มาตรการปิิดเมืืองของรััฐบาลเพื่่�อสกััดการแพร่่ระบาด ทำำ�ให้้
ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศลดลง ส่่งผลให้้ภาคครััว
เรืือนเพิ่่�มความระมััดระวัังในการใช้้จ่่ายมากขึ้้�น และก่่อให้้เกิิด
ความผัันผวนต่อ่ อััตราดอกเบี้้�ยและตลาดทุุนไทย ส่่งผลให้้ในปีี
2563 ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตมีีเบี้้�ยรัับปีีแรกติิดลบถึึงร้้อยละ 11.3

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี
ประธานกรรมการ

14

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

	ตลอดปีีที่�ผ่่่ านมา บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการบริิหารจััดการช่่องทางการขาย และปรัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน โดยเน้้นการออก
ผลิิตภััณฑ์์ที่ต�่ รงกัับความต้้องการของลููกค้้ามากขึ้้น� และริิเริ่่มทำ
� �ำ การตลาดเพื่่อ� ดึึงกลุ่่มลูู
� กค้้าเก่่าให้้เกิิดการซื้้อ� ซ้ำำ�� บริิษััทยัังได้้นำ�ำ
เครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลมาใช้้เพื่่อ� บริิการลููกค้้า และอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับพนัักงาน เพื่่อ� ให้้สามารถทำำ�งานจากที่่บ้� า้ นได้้อย่่างราบรื่่น� ใน
ช่่วงที่่เ� กิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) จากการบริิหารจััดการข้้างต้้น ส่่งผลให้้บริิษััท สามารถ
สร้้างผลงานมีีเบี้้ย� ประกัันรัับปีีแรกเท่่ากัับ 6,550 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� น�้ ร้้อยละ 5.7 จากปีีก่่อนหน้้า เติิบโตสวนทางกัับเบี้้ยรัั
� บปีีแรกของ
อุุตสาหกรรมที่่ล� ดลงร้้อยละ 11.3 บริิษััทมีีเบี้้ย� ประกัันปีีต่อ่ จำำ�นวน 28,195 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4.4 จากปีีก่่อน และมีีเบี้้ยรัั
� บรวม
สุุทธิเิ ท่่ากัับ 34,745 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 2.7 จากปีีก่่อนหน้้า ซึ่่ง� เป็็นการลดลงตามที่่บ� ริิษััทคาดการณ์์ไว้้
นอกจากนี้้� สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจได้้สร้า้ งความท้้าทายให้้กัับบริิษััทในการดำำ�รงอััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุนให้้
อยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสม บริิษััทได้้ทำ�ำ การปรัับพอร์์ตการลงทุุนและบริิหารความเสี่่ย� งดอกเบี้้ยผ่่
� านการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ
ประกอบกัับนโยบายผ่่อนคลายของหน่่วยงานกำำ�กัับ ทำำ�ให้้บริิษััทมีีอััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุนอยู่่ที่� �่ 274% ณ สิ้้น� ปีี
2563 ซึ่่ง� สููงกว่่าระดัับที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดที่่� 100%
บริิษััทยัังคงมีีแผนงานระยะยาวที่่จ� ะเพิ่่มศัั
� กยภาพด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทััิ ล ผ่่านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและข้้อมููลในการดำำ�เนิิน
งานและการให้้บริิการ ประกอบกัับการนำำ�ข้้อมููลที่่มีีม
� าใช้้สำ�ำ หรัับกระบวนการตััดสิินใจต่่างๆขององค์์กร วิิเคราะห์์พฤติิกรรมลููกค้้า
เพื่่อ� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่ต�่ รงความต้้องการและทำำ�ให้้เกิิดการซื้้อ� ซ้ำำ�� บริิษััทยัังมุ่่ง� เน้้นไปที่่ก� ารปรัับกระบวนการทำำ�งานภายในเพื่่อ�
บริิหารจััดการต้้นทุุน เพิ่่มค
� วามพึึงพอใจของลููกค้้า เพื่่อ� ให้้บริิษััทมีีความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน และสร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�
เติิบโตได้้อย่่างสมดุุลและยั่่ง� ยืืน นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงมีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะสร้้างแบรนด์์ที่น่่�่ าเชื่่อ� ถืือและมีีความโดดเด่่นเป็็นอัันดัับ
ต้้นๆในอุุตสาหกรรม โดยยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งองค์์รวม และการดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความโปร่่งใส
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่อ� การเติิบโตที่่มั่� น�่ คงและยั่่ง� ยืืน
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ผมขอขอบคุุณลููกค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�น ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่ป� รึึกษาการเงิิน และคู่่ค้� า้ ของบริิษััท
ที่่ท่่� านได้้มอบความเชื่่อ� มั่่น� และความไว้้วางใจบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ด้้วยดีีเสมอมา นอกจากนี้้ข� อขอบคุุณผู้บ้� ริิหารและพนัักงาน
ที่่ร่่� วมแรงร่่วมใจทำำ�งานด้้วยความมุ่่�งมั่่น� และทุ่่ม� เท รวมถึึงให้้การบริิการที่่ดีี� แก่่ลููกค้้าด้้วยความจริิงใจ ซึ่ง�่ เป็็นส่่วนที่่สำ� �คัั
ำ ญยิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้
บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จตลอดระยะเวลาที่่ผ่่� านมา
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ความสามารถ
และมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย การปฏิิบััติงิ านมีีความเป็็นอิิสระไม่่มีีข้้อจำำ�กััด
ในการได้้รัับข้้อมููลทั้้�งจากผู้บ้� ริิหาร พนัักงาน และผู้ที่้� เ�่ กี่่ย� วข้้อง
ตลอดจนได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่างๆ เพื่่อ� ประโยชน์์
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุม
รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 5 ครั้้�ง มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้บ้� ริิหาร ผู้้�ตรวจ
สอบภายใน หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานและผู้้�สอบบััญชีี
เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือและแลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็นในวาระที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
สรุุปสาระสำำ�คััญของงานที่่�ปฏิิบััติิได้้ดัังต่่อไปนี้้�

สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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1
สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีที่่�ผ่่าน
การสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีและรายงานความ
เห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขโดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี และ
ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อพิิจารณาถึึงนโยบายบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิินและรายการที่่�มีีผลกระ
ทบต่อ่ งบการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นอกจากนี้้�ยัังมีีการประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
จำำ�นวน 1 ครั้้�งเพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันอย่่างอิิสระถึึงข้้อมููลและ
ปััญหาที่่มีีค
� วามสำำ�คััญในการจััดทำำ�งบการเงิิน ซึ่ง่� ผู้้�สอบบััญชีี
ไม่่มีีข้้อสัังเกตที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
ว่่าบริิษััทมีีรายงานทางการเงิินที่่�เชื่่�อถืือได้้ ถููกต้้องครบถ้้วน
เป็็นไปตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเหมาะสม

มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ มีีการกำำ�กัับดููแลและบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�รััดกุุมและเหมาะสม สนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและ
ประสิิทธิิผล
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สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจการด�ำเนิน
การตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าระบบ
การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความ
2
เสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
สอบทานระบบการควบคุุมภายใน ได้้หารืือกัับฝ่่ายตรวจสอบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ภายในเกี่่ย� วกัับข้้อสัังเกตในรายงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
หารืือกัับผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและความ
เสี่่ย� งของบริิษััทในส่่วนที่่อ� ยู่่ภ� ายใต้้ขอบเขตงานของผู้้�สอบบััญชีี 4
ได้้พิิจารณาการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายในและการบริิ ห ารความเสี่่� ย งตามที่่� สำำ�นัั กงานคณะ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ั ย์แหง่ ประเทศไทย กฎหมายวา่ ด้วยการประกัน
กำำ�หนดมีีการสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายและมาตรการ ตลาดหลกั ทรพ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน และด้้านการป้้องกัันและปราบปราม ชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
การฟอกเงิิน รัับทราบสรุุปข้้อร้้องเรีียนที่่�บริิษััทให้้บุุคคล ได้พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับ
ภายนอกและพนัักงานแจ้้ ง เบาะแสในช่่องทางต่่ า งๆ และ การปฏิบัติงาน ซึ่งมีความอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
สามารถแจ้้งร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการตรวจสอบได้้โดยตรง ตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าที่ดูแลติดตาม และประสานงานให้หน่วย
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีความเห็็นว่่าบริิษััท งานต่างๆ ภายในบริษัทยดึ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
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จรรยาบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับรายงานทุก
ไตรมาสถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลกระทบ
และการด�ำเนินการของบริษัทจากการประกาศใช้กฎเกณฑ์ดงั
กล่าว ซึง่ ที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา

	สรุุปในภาพรวมแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
บริิษััทมีีรายงานทางการเงิินที่่ถูู� กต้้องและมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�สำำ�คััญอย่่างครบถ้้วนเพีียงพอและทัันเวลา มีีการควบคุุม
ภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุม มีีกระบวนการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
งานให้้เป็็นตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจอย่่างเหมาะ
สม และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงหรืือรายการที่่�อาจขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�ง
5
มีีการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอและให้้ความสำำ�คััญ
พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�ง รวมทั้้�งการพิิจารณา ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานภายใต้้ ร ะบบการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� มีี
เสนอค่่ า ตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2563 นำำ� เสนอ ประสิิทธิิผล โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้
ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััทเพื่่� อ ขออนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืื อ หุ้้�น โดยได้้ ป ระเมิิ น จากความรู้้� ความสามารถ
ความเข้้ า ใจและประสบการณ์์ ในธุุ ร กิิ จ ประกัันชีี วิิ ต

6
สอบทานและให้้ความเห็็นต่อ่ การเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รายงาน
ของคณะกรรมการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อ
กำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยอย่่างถููกต้้องตามเวลาที่่กำ� ำ�หนด

7
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส โดยได้้เสนอ
ความเห็็นและข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารงาน
ของฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งมีีการประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับการทำำ�
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปีี 2563 โดยได้้พิิจารณาถึึงความเหมาะสมของโครงสร้้าง
และองค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามขอบเขตความรัับผิิดชอบ ซึ่่�งผลสรุุปโดยรวมเป็็น
ไปตามเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
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สารจาก
ประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	ปีี 2563 คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง ตระหนััก
ถึึ ง ความสำำ�คัั ญของปัั จ จััยความเสี่่� ย งที่่� มีี อยู่่� ต่่ อ เนื่่� อ งและ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ของการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโควิิด
19 ที่่�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการดำำ�เนิินงาน และกระทบ
ต่่อภาวะเศรษฐกิิจอย่่างรุุนแรงในระดัับมหภาคของโลกและ
ของประเทศ โดยตลาดเงิินตลาดทุุนผัันผวนมากขึ้้�น อััตรา
ดอกเบี้้�ยลดลงและอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� กระทบการจ้้างงานและ
อำำ�นาจซื้้�อของประชาชน ซึ่่�งความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอาจส่่งผล
กระทบต่่อฐานะการเงิินของบริิษััท หากดำำ�เนิินมาตรการที่่�
ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่ การสร้้างรายได้้จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
ความสามารถในการลงทุุนและรายได้้จากการลงทุุน ระดัับ
เงิินกองทุุน และอาจกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการและแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�จััดทำำ�ไว้้ ดัังนี้้�
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1

4

สำำ� หรัับความเสี่่� ย งด้้ า นปฏิิ บััติิ ก ารโดยภาพรวมได้้ รัั บผล
กระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ที่่�ต้้องจััดการ
ด้้ า นสุุ ข อนามััยภายในสำำ�นัั กงานทุุ ก แห่่งทั่่� ว ประเทศ เพื่่� อ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดที่่�เข้้มงวด และการบริิหารความต่่อ
เนื่่�องทางธุุรกิิจ บริิษััทได้้บริิหารจััดการทั้้�งด้้านบุุคลากร เครื่่อ� ง
มืือ และอุุปกรณ์์สนัับสนุุนในการทำำ�งานที่่�บ้้าน หรืือ Work
From Home ซึ่่�งบริิษััทยัังคงสามารถให้้บริิการประชาชน
ผู้้� เ อาประกััน และคู่่� ค้้ า ได้้ อ ย่่างมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ ขณะที่่�
ความเสี่่� ยงด้้ านการปฏิิ บััติิตามกฎหมายใหม่่ที่่� กระทบต่่ อ
กระบวนการทำำ�งานหลัักและอาจส่่งผลกระทบต่่อการรายงาน
ทางการเงิินของบริิษััทในอนาคต อาทิิ การรายงานทางการเงิิน
2
ตามมาตรฐาน IFRS พ.ร.บ คุ้้�มครองครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
การวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงในการลงทุุน ได้้ทบทวน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ การรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์
นโยบายการลงทุุ น และสััดส่่วนการลงทุุ น ให้้ เ หมาะสม และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น ฝ่่ายจััดการได้้เตรีียมความ
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ ควบคู่่�ไปกัับการบริิหารความ พร้้อมทั้้�งในด้้านระบบงาน กระบวนการและบุุคลากรรองรัับ
เสี่่�ยงด้้านสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM) และสภาพคล่่องของ
บริิษััท เพื่่อ� รัักษาระดัับความสามารถในการลงทุุน รายได้้จาก 	ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น ไปตามกรอบ
การลงทุุนไม่่ให้้กระทบต่่อระดัับเงิินกองทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�อนุุมััติิโดยคณะกรรมการ
บริิษััทประจำำ�ปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการ
ประชุุมรวม 4 ครั้้�ง เพื่่�อทบทวน ติิดตามและประเมิินความ
3
เหมาะสมของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์รวม และรายงานต่่อ
การบริิหารจััดการด้้านการดำำ�เนิินงานและกระบวนการทำำ�งาน คณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่าจะ
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
กระทบต่อ่ ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ทุุกภาคส่่วน
รวมถึึงการบริิหารค่่าใช้้จ่่าย โดยนำำ�เทคโนโลยีีและดิิจิิทััลมา
สนัับสนุุนเพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการอำำ�นวยความสะดวกในการ
ให้้บริิการและกระบวนการทำำ�งานของบริิษััท
การบริิหารจััดการช่่องทางการขาย โดยเพิ่่�มศัักยภาพการ
แข่่งขัันในหลายมิิติิ ได้้แก่่ การเพิ่่มพัั
� นธมิิตรใหม่่ทางธุุรกิิจทั้้�ง
ช่่องทางธนาคาร และช่่องทางตััวแทนประกัันชีีวิติ การควบคุุม
คุุณภาพการเสนอขาย ตลอดจนการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์รููป
แบบใหม่่อย่่างสม่ำำ��เสมอ และได้้เพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
เสนอขายในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ด้้วยระบบการ
เสนอขายแบบไม่่พบลููกค้้าต่่อหน้้า (Digital Face-to-Face)
ส่่งผลให้้อััตราการเติิบโตของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกของ
บริิษััทสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยอุุตสาหกรรม
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สารจาก
ประธานกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีซึ่่�งได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิ ษััทให้้ ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บดููแลการ
ดำำ� เนิิ น การตามหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีีสำำ� หรัับ
บริิ ษััทจดทะเบีียน รวมทั้้� ง การทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ให้้ มีีค วามสอดคล้้ อ งกัับหลัักปฏิิ บััติิ ข องสำำ�นัั กงาน
คณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

นางคมคาย ธููสรานนท์์
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
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1
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การ
ที่่� ดีีมีี การประชุุ ม รวม 3 ครั้้� ง เพื่่� อ กำำ�กัั บดููแลและติิ ด ตาม
การดำำ� เนิิ น การของฝ่่ า ยบริิ ห ารในด้้ า นการสร้้ า งการ
ตระหนัักรู้้�และส่่งเสริิ ม ให้้ ทุุ ก คนในองค์์ ก รปฏิิ บััติิ ต าม
นโยบาย แนวทางปฏิิบััติิ และหลัักจรรยาบรรณของบริิษััท
อีีกทั้้� ง คณะกรรมการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ได้้ พิิ จารณา
ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ข้้อบัังคัับเกี่่�ยว
กัับการทำำ� งาน และแนวปฏิิ บััติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งให้้ เ หมาะสม
กัับสถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั นที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงอยู่่� เ สมอ
นอกจากนี้้�ในปีีที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ยัังได้้ พิิ จารณารายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ�ปีี 2562 ที่่� ถูู ก
จััดทำำ�ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ในการเพิ่่�มช่่ อง
ทางการสื่่�อสารให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่ง� ยืืนของบริิษััทที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� มิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและความตั้้�งใจที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องใน
การประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ บนพื้้�นฐานของหลััก
ปฏิิบััติิ ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทจึึงได้้รัับรางวััล
และผลการประเมิินจากองค์์กรต่่างๆ ดัังนี้้�

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

การประเมิิ น การกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การของบริิ ษััทจดทะเบีียน
(Corporate Governance Assessment) โดยสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย บริิษััทได้้รัับการจััดอัันดัับ
ประจำำ�ปีี 2563 ในระดัับ “5 ดาว” หรืือ “ดีีเลิิศ” หลัังจากได้้รัับ
การจััดอัันดัับในระดัับ “4 ดาว” หรืือ “ดีีมาก” ตลอด 7 ปีีที่่�
ผ่่านมา

2
การประเมิินคุุณภาพจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น (Annual
General Meeting Assessment) โดยสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััทได้้รัับการจััดอัันดัับ ประจำำ�ปีี 2563
ในระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”

3
รางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น อัันดัับ 3
ประจำำ�ปีี 2562 โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
สนัับสนุุนการพััฒนาของบริิษััทสู่่ก� ารเป็็นองค์์กรที่่ดำ� ำ�เนิินการ
ตามมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ และกรอบการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้าง
ความเป็็นธรรม และประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างยั่่�งยืืน
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สารจากกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
ในปีี 2563 ธุุรกิิจประกัันชีีวิตต้
ิ อ้ งเผชิิญกัับปััจจััยภายนอก
ที่่ไ� ม่่เอื้้�ออำำ�นวยหลายๆ ประการ ไม่่ว่่าจะเป็็นสภาวะเศรษฐกิิจที่่�
ชะลอตััว ความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยและตลาดทุุน รวม
ไปถึึงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�
เปลี่่ย� นแปลงไป ทำำ�ให้้อััตราการเติิบโตเบี้้�ยประกัันชีีวิตปี
ิ แี รกของ
อุุตสาหกรรมที่่ติ� ดิ ลบถึึงร้้อยละ 11.3 บริิษััทประกัันชีีวิตจำ
ิ �ำ เป็็น
ต้้องมีีการปรัับกลยุุทธ์ทั้้์ ง� ด้้านผลิิตภััณฑ์์และการขาย กลยุุทธ์์
ด้้านการลงทุุน รวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยง โดยได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) อย่่างเต็็มที่่� ผ่่านการอนุุมััติวิิ ธีีิ
เสนอขายแบบ Digital Face to Face ที่่อำ� �ำ นวยความสะดวก
และปรัับกระบวนการขายให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบััน
การอนุุโลมการอบรมต่่ออายุุใบอนุุญาตตััวแทนประกัันชีีวิติ และ
นายหน้้าประกัันชีีวิติ ตลอดจนการผ่่อนคลายประกาศการลงทุุน
ประกอบธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทประกัันชีีวิติ /บริิษััทประกัันวิินาศภััย
(ฉบัับที่่� 5) อย่่างไรก็็ตาม การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ทำำ�ให้้ประชาชนหัันมาตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของการทำำ�ประกัันชีีวิติ และสุุขภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� ส่่งผลให้้
ธุุรกิิจประกัันชีีวิตมีี
ิ เบี้้�ยประกัันชีีวิติ ประเภทสััญญาเพิ่่ม� เติิมการ
ประกัันสุุขภาพ และเบี้้�ยประกัันชีีวิติ ประเภทสััญญาเพิ่่ม� เติิมการ
ประกัันโรคร้้ายแรง เติิบโตเพิ่่มขึ้
� น้� ร้้อยละ 6.1 และ ร้้อยละ 13.6
ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

ม.ล. จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์�

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับพอร์์ตผลิตภัั
ิ ณฑ์์ให้้มีีความเหมาะสมกัับภาวะความผัันผวนทาง
เศรษฐกิิจและความต้้องการของผู้บ้� ริิโภคมาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การออกผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ แบบมีีส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล (Participating Product) การปรัับผลิิตภััณฑ์์ด้า้ นสุุขภาพและโรคร้้ายแรงให้้มีีความเหมาะสมกัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่ม� อีีกทั้้ง� บริิษััทยัังได้้
มุ่่ง� เน้้นการดำำ�เนิินกลยุุทธ์ใ์ นการสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันภััยรัับจากช่่องทางต่่างๆ โดยในส่่วนของช่่องทางการขายตััวแทน
และที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน บริิษััทได้้มุ่่ง� เน้้นไปที่่ก� ารเพิ่่ม� ปริิมาณและคุุณภาพของตััวแทนและที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน ส่่งผลให้้ช่่องทาง
ตััวแทนและที่่ป� รึึกษาทางการเงิินมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี� กว่่าอุุตสาหกรรมและมีีสััดส่่วนการขายสิินค้้าประเภทความคุ้้�มครองและ
สััญญาเพิ่่ม� เติิมเพิ่่มขึ้
� น้� อย่่างเป็็นที่่น่่� าพอใจ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังสามารถสร้้างเสริิมและรัักษาความสััมพัันธ์์ที่ดีีกัั
่� บช่่องทางธนาคาร
ซึ่ง่� เป็็นช่่องทางการขายหลััก รวมถึึงสร้้างพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ๆ เช่่น บริิษััทหลัักทรััพย์์ และพััฒนาช่่องทางการขายแบบดิิจิทััิ ล
เพื่่อ� มารองรัับกัับพฤติิกรรมของผู้บ้� ริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
แนวทางการปรัับกลยุุทธ์ดัั์ งกล่่าว ได้้ส่่งผลให้้บริิษััทมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่น่่� าพึึงพอใจเมื่่�อเทีียบกัับบริิษััทอื่่�นในอุุตสาหกรรม
โดย ในปีี 2563 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก 6,550 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� น้� จากปีีก่่อนหน้้าร้้อยละ 5.7 สวนทางกัับอุุตสาหกรรม
ส่่วนเบี้้�ยประกัันปีีต่อ่ นั้้น� ลดลงร้้อยละ 4.4 จากปีีก่่อน เท่่ากัับ 28,195 ล้้านบาท และมีีเบี้้�ยรัับรวมสุุทธิเิ ท่่ากัับ 34,745 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 2.7 จากปีีก่่อนหน้้า ซึ่ง่� เป็็นไปตามบริิษััทคาดการณ์์ไว้้ ทั้้ง� นี้้� สิินทรััพย์์รวมของบริิษััทยัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย ณ สิ้้น� ปีี
2563 มีีสิินทรััพย์์จำ�ำ นวน 339,778 ล้้านบาท และมีีอััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุนท่ีี� 274% ซึ่ง่� สููงกว่่าระดัับที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนดที่่� 140%
	สำำ�หรัับแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทยัังคงมุ่่ง� เน้้นการสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันภััยรัับในแต่ล่ ะช่่องทาง โดยการ
สร้้างตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่ป� รึึกษาทางการเงิินที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพในทุุกช่่องทาง เพิ่่มจำ
� �ำ นวนพัันธมิิตรทางธุุรกิิจและมองหาโอกาสทาง
ธุุรกิิจใหม่่ๆ รวมถึึงการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่ต่� รงกัับความต้้องการของลููกค้้า โดยบริิษััทยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับผลิิตภััณฑ์์ประเภท
ความคุ้้�มครองและผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ เพื่่อ� ให้้ตอบรัับกัับแนวโน้้มประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่มขึ้
� น้� และค่่ารัักษาพยาบาลที่่แ� พงขึ้้น� นอกจาก
นี้้�บริิษััทยัังมีีแผนการที่่จ� ะเพิ่่มผลิ
� ตภัั
ิ ณฑ์์ประเภทความคุ้้�มครองควบลงทุุน เพื่่อ� ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้สมบููรณ์์มาก
ขึ้้น� อีีกด้้วย
บริิษััทยัังคงมีีความตั้้�งใจที่่จ� ะเป็็นผู้้�นำ�ำ ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่ยุ� คดิ
ุ จิิ ทััิ ล และเพิ่่มศัั
� กยภาพทางด้้านการใช้้เทคโนโลยีีของบริิษััทผ่่าน
การออกแบบและพััฒนาเครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลต่่างๆเพื่่อ� ทำำ�ให้้การให้้บริิการลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีความสะดวก รวดเร็็วมากขึ้้น� บริิษััท
จะยัังคงมุ่่ง� เน้้นและกระตุ้้�นให้้เกิิดการนำำ�เครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลต่า่ งๆไปใช้้งาน และปรัับกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กรให้้ใช้้ประโยชน์์จาก
เครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลให้้มากขึ้้น� โดยมีีจุุดมุ่่ง� หมายเพื่่อ� การเป็็นบริิษััทประกัันที่่ส� ามารถสร้้างความรู้้�สึึกดีีๆให้้กัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
	สุุดท้้ายนี้้� ในนามของบริิษััท ผมขอขอบคุุณลููกค้้าที่่มีีอุ
� ปุ การคุุณ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่ป� รึึกษาทางการ
เงิินของบริิษััท และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน ที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุนและไว้้วางใจกัับบริิษััทเสมอมา และขอขอบคุุณคณะผู้บ้� ริิหารและพนัักงาน
ของบริิษััททุุกท่่านที่่มีีค
� วามตั้้�งใจ ปฏิิบััติหิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความรัับผิิดชอบ มีีความร่่วมแรงร่่วมใจกัันพััฒนาองค์์กร และพััฒนาตนอยู่่เ� สมอ
รวมถึึงการมอบความจริิงใจในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า ซึ่ง่� เป็็นส่่วนที่่สำ� �คัั
ำ ญยิ่่ง� ที่่จ� ะสามารถนำำ�พาให้้บริิษััทเติิบโตได้้อย่่างมั่่น� คงและ
ยั่่ง� ยืืน
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จุุดเด่่นทางการเ งิิน
งบการเงิินรวม
2563
งบแสดงฐานะการเงิิน
รวมสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
รวมหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
ส่่วนของเจ้้าของ

(ล้้านบาท)

งบกำำ�ไรขาดทุุน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ หัักยกเลิิกและส่่งคืืน
- เบี้้�ยประกัันภััยปีีแรก
หัักยกเลิิกและส่่งคืืน
- เบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่อไป

(ล้้านบาท)

มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการและมููลค่่า
ปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่
มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการต่่อหุ้้�น
มููลค่่าปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่ต่่อหุ้้�น

26

2561

2560

2559

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

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

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

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

282,356
272,908
249,027
243,117
33,329

34,744
6,550

35,692
6,198

40,892
8,101

44,039
11,947

43,333
11,149

28,194

29,494

32,791

32,093

32,183

12,231
4,919
1,608

12,632
3,580
4,384

12,255
17,313
4,960

11,552
23,183
3,627

10,600
26,104
5,100

(ล้้านหุ้้�น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้้อยละ)
(บาท)

1,708
27.00
0.94
0.23
24.44
21.00

1,708
25.92
2.57
0.65
25.31
20.70

1,708
22.55
2.91
0.72
24.74
26.25

1,708
22.70
2.13
0.54
25.35
35.25

1,706
19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

(บาท)
(บาท)

39.53
0.67

41.51
0.21

36.86
0.87

36.73
0.94

32.09
0.95

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
เงิินสำำ�รองประกัันชีีวิิตเพิ่่�มจากปีีก่่อน
กำำ�ไรสุุทธิิ
ข้้อมููลต่่อหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
ราคาหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นงวด
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งบการเงิินรวม

อััตราส่่วนทางการเงิิน

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อ
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับ
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัับประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันรัับ
อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม
อััตราส่่วนรายได้้รวมต่่อสิินทรััพย์์รวม
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนเงิินสำำ�รองต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ลงทุุน
อััตราการเจริิญเติิบโต
เบี้้ย� ประกัันภััยรับั
เบี้้ย� ประกัันภััยปีแี รก
สิินทรััพย์์รวม
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

2563

2562

2561

2560

2559

(เท่่า)

6.83

7.62

8.21

4.53

6.44

(วััน)

18.84

18.98

17.05

17.03

16.50

(%)
(%)

6.04
9.56

15.54
10.13

14.86
10.57

9.87
10.20

12.92
8.75

(%)
(%)
(%)

4.07
3.40
3.56

4.43
8.97
10.59

4.60
9.21
12.84

4.65
6.44
10.06

5.20
9.20
16.91

(%)
(เท่่า)

0.48
0.14

1.33
0.15

1.57
0.17

1.23
0.19

1.92
0.21

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)

6.37
6.16
0.88

6.54
6.31
0.89

7.43
7.15
0.90

6.96
6.66
0.89

7.47
7.04
0.89

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

(2.66)
5.67
1.83
(63.32)

(12.72)
(23.49)
2.80
(11.61)

(7.15)
(32.19)
5.13
36.76

1.63
7.15
9.34
(28.89)

(3.36)
(18.18)
13.13
24.15
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เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
(ล้้านบาท)

32,183

32,791

32,093

29.494

28,195

11,947

11,149

8,101

6,550

6,198

เบี้้�ยประกัันภััยปีีแรก
เบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่อไป
2559

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
(บาท)

2560

2561

3.00

2562

2.91

2563

2.57

2.13

0.94

งบการเงิินรวม
2559

32.09

2560

2561

36.73

36.86

2560

2561

2562

41.51

2563

39.53

มููลค่่าพื้้�นฐานของ
กิิจการต่่อหุ้้�น
(บาท)
2559

28
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กำำ�ไรสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

5,100

4,960
4,384
3,627

1,608

งบการเงิินรวม
2559

2560

2561

22.70

22.55

2559

2560

2561

0.95

0.94

0.87

มููลค่่าตามบััญชีีต่อ่ หุ้้�น
(บาท)
19.54

2562

2563

25.92

27.00

2562

2563

งบการเงิินรวม

มููลค่่าปััจจุุบััน
ของกรมธรรม์์ใหม่่
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

0.67
0.21

2559
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ค่่านิิยมองค์์กร

ศรััทธา

ส่่งมอบการประกัันชีี วิิ ตด้้ ว ยความยิิ น ดีี
มุ่่�งมั่่�นสร้้างเสริิมให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์
และคุุณค่่าการทำำ�ประกัันชีีวิิต

รัับผิิดชอบ

มุ่่�งมั่่�นให้้งานสำำ�เร็็จและเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้รัับมอบหมายภายในเวลา
ที่่� กำำ� หนด ประพฤติิ ต นตามจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพและเคารพสิิทธิิของผู้้�อื่่�น

จริิงใจ

สร้้างความไว้้วางใจให้้ลููกค้้าและผู้้�มาติิดต่่อ
ด้้ ว ยการบริิ ก ารที่่� ป ระทัับใจเกิิ น ความคาด
หมาย มีีการสื่่�อสารและการให้้ข้้อมููลที่่�เปิิด
เผยตรงไปตรงมา

พััฒนาตน

มุ่่�งมั่่น� ด้้วยเป้้าหมายที่่ชัั� ดเจน มีีความคิิดริิเริ่่ม�
แสวงหาความรู้้�ใหม่่ๆ พััฒนาตนเองอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอและต่่ อ เนื่่� อ ง จนก้้ า วขึ้้� น สู่่� ค วาม
สำำ�เร็็จในอาชีีพ

ทำำ�งานเป็็นทีีม

ทำำ�งานเชิิงรุุกอย่่างมีีเป้้าหมาย มีีการประสาน
งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มุ่่�งมั่่�นสู่่�จุุดหมายที่่�
วางไว้้ร่่วมกัันอย่่างสร้้างสรรค์์ เป็็นกำำ�ลัังใจ
และเป็็นมิิตรต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน
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ประวััติิบริิษััท
และรางวััลต่่างๆ
2494 23 มีีนาคม

10
เมษายน

2519

พัันตรีีควง อภััยวงศ์์ พระยาศรีีวิิศาลวาจา

เปลี่่� ย นชื่่� อ เป็็ น “บริิ ษััท กรุุ ง สยาม
ประกัันชีีวิติ จำำ�กััด”

คุุณชิิน โสภณพนิิช ผู้ซึ่้� ง่� มองการณ์์ไกล
เห็็นว่่า ถึึงเวลาดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิติ
อย่่างจริิงจััง จึึงได้้มอบหมายให้้บริิษััทที่่�
ปรึึกษาสากลธุุรกิิจ (IFCCA) โดย คุุณ
วััย วรรธนะกุุล เป็็นผู้้�วางโครงสร้้าง
ร่่วมกัับ Mr. K.V.Claridge F.I.A. ผู้้�
เชี่่ย� วชาญทางคณิิตศาสตร์์ประกัันชีีวิติ
ของบริิษััท Swiss Re Insurance
ดำำ�เนิินการวางโครงสร้้างและจััดระบบ
องค์์กรใหม่่

2546

2550

ได้้ ย กระดัับระบบบริิ ห ารคุุ ณ ภาพ
เป็็นมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก
International Certification
Ltd.,Auckland, New Zealand (ICL)
ในการดำำ�เนิินการกรมธรรม์์ประกัันชีีวิติ
ประเภทสามััญและการบริิการลููกค้้า ถืือ
เป็็นบริิษััทประกัันชีีวิิตแห่่งแรกที่่�ได้้รัับ
ISO 9001 ด้้านนี้้�

บริิ ษััท กรุุ ง เทพประกัันชีี วิิ ต จำำ�กัั ด
(มหาชน) ได้้ จ ดทะเบีียนแปรสภาพ
เป็็ น บริิ ษััทมหาชนจำำ�กัั ด เพื่่� อ ให้้
บริิ ษััทมีีความโปร่่งใสในการบริิ ห าร
จััดการ ตรวจสอบได้้ และเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิ ทธิิ ภ าพในการทำำ� งานแล้้ ว ให้้
บริิการที่่�ดีีแก่่ประชาชน

และนายชิิน โสภณพณิิชจดทะเบีียน
ก่่อตั้้� ง บริิ ษััทโดยใช้้ ชื่่� อ ว่่า“บริิ ษััท
สุุขสวััสดิ์์�ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด”

32
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2522

2543

บริิษััท กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำำ�กััดได้้
เปลี่่ย� นชื่่อ� มาเป็็น บริิษััท กรุุงเทพประกััน
ชีีวิติ จำำ�กััด

ได้้ รัั บใบรัับรองคุุ ณ ภาพมาตรฐาน
ISO 9002:1994 จาก International
Certifications Ltd., Auckland,
New Zealand (ICL) ในการดำำ�เนิิน
การกรมธรรม์์ ป ระกัันชีี วิิ ต ประเภท
สามััญ

2552

บริิ ษััท กรุุ ง เทพประกัันชีี วิิ ตจำ�กัั
ำ ด
(มหาชน) จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
1,220 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน
2552
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รางวััลต่่างๆ
ตั้้ง� แต่่ปีี 2554 ถึึงปััจจุุบััน บริิษััทเป็็นบริิษััทประกัันชีีวิติ แห่่งแรก
ที่่�ได้้รัับการรัับรองระบบคุุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008
จาก International Certifications Ltd., Auckland,
NewZealand (ICL) ด้้านการดำำ�เนิินงานกรมธรรม์์สามััญ

บริิษััทได้้รัับรางวััล Thailand’s Corporate Brand Rising
Star 2013 ประจำำ�ปีี 2556 และรางวััล “Thailand’s Top
Corporate Brands” 3 ปีีซ้้อน ได้้แก่่ปีี 2558-2560 เป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่มีีมูู
่� ลค่่าแบรนด์์องค์์กร
สููงสุุดในหมวดธุุรกิิจประกัันชีีวิติ และประกัันภััย จากหลัักสููตร
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจุฬ
ุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ร่่วมกัับตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

บริิษััทได้้รัับรางวััลศููนย์์รัับเรื่อ่� งและแก้้ไขปััญหาให้้กัับผู้บ้� ริิโภคดีีเด่่น บริิษััทได้้รัับรางวััล บริิษััทประกัันชีีวิติ ที่่มีี� การบริิการงานเติิบโต
(Call Center) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้บ้� ริิโภค และดีีเด่่นต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด จนในปีี 2559 บริิษััทได้้รัับ
(สคบ.) 3 ปีีซ้อ้ น ตามที่่� สคบ. ได้้มีีการจััดประกวดในปีี 2557-2560 รางวััล “บริิษััทประกัันชีีวิติ ที่่มีี� การบริิหารดีีเด่่น อัันดัับ 1 ประจำำ�
ปีี 2558” จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ ISO 22301:2012
การรัับรองระบบมาตรฐานการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทาง
ธุุรกิิจ (Business Continuity Management Systems
(BCMS) ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถึึงปััจจุุบััน จากบริิษััท Bureau
Veritas Certification (Thailand) Ltd. โดยสถาบัันรัับรอง
คุุณภาพ United Kingdom Accreditation Service
(UKAS) ถืือเป็็นมาตรฐานสากลที่่�ช่่วยในการบริิหารจััดการ
ในสภาวะวิิกฤต เพื่่�อป้้องกัันความไม่่แน่่นอน และความเสี่่�ยง
ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหารความต่่อ
เนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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กรุุงเทพประกัันชีีวิิต คว้้ารางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการ
บริิหารงานดีีเด่่นอัันดัับ 3 ประจำำ�ปีี 2561 จาก สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
(คปภ.) เพื่่อ� ส่่งเสริิมบทบาทของอุุตสาหกรรมประกัันภััยให้้เป็็นที่่�
เชื่อ่� ถืือ ศรััทธา และเป็็นที่่ย� อมรัับของประชาชน โดยสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) มีี
การมอบรางวััลประกัันภััยดีีเด่่นแก่่ผู้ป้� ระกอบการภาคอุุตสาหกรรม
ประกัันภััยมาอย่่างต่อ่ เนื่่�อง และหนึ่่�งในรางวััลที่่มีีพิิ
� จารณาเป็็นประจำำ�
ทุุกปีีคือื รางวััลบริิษััทประกัันภััยที่่มีี� การบริิหารงานดีีเด่่น ซึ่ง่� ครั้้�งนี้้�
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ คว้้ารางวััลบริิษััทประกัันชีีวิติ ที่่มีี� การบริิหาร
งานดีีเด่่น อัันดัับ 3 ประจำำ�ปีี 2561 โดยมีีเกณฑ์์การคััดสรรจาก
บริิษััทประกัันภััยที่่มีี� การบริิหารงานอย่่างมืืออาชีีพ มีีศัักยภาพ การ
ดำำ�เนิินงาน มีีฐานะทางการเงิินที่่มั่� น�่ คง และมีีธรรมาภิิบาลเป็็นเลิิศ
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บริิษััทได้้รัับรางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 4 ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกีียรติิยศ
แห่่งการดำำ�เนิินงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล โปร่่งใส มีีจริิยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจจากสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ

ในปีี 2558 บริิษััทได้้รัับรางวััล ESG 100 Company จาก
สถาบัันไทยพััฒน์์ ในฐานะองค์์กรที่่�มีีผลดำำ�เนิินงานโดดเด่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) จำำ�นวน 100
บริิษััทสำำ�หรัับรางวััล ESG 100 เป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิเป็็น
ที่่ย� อมรัับในทั่่�วโลก

บริิษััทได้้รัับรางวััล “องค์์กรที่่มีีมูู
� ลค่่าแบรนด์์สููงสุุด” หรืือรางวััล
“Thailand’s Top Corporate Brand Value” 5 ปีีติดิ ต่อ่ กััน
ตั้้ง� แต่่ปีี 2558-2562 โดยในปีีนี้้ก� รุุงเทพประกัันชีีวิติ เป็็นองค์์กร
ที่่มีีมูู
� ลค่่าแบรนด์์องค์์กรสููงสุุด 46,327 ล้้านบาทในหมวดธุุรกิิจ
ประกัันภััยและประกัันชีีวิติ ซึ่ง่� แสดงถึึงศัักยภาพ ความมั่่น� คงของ
องค์์กร และความเชื่่�อมั่่�นที่่�ประชาชนมีีต่่อกรุุงเทพประกัันชีีวิิต

บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้าน
การบริิหารจััดการความมั่่น� คงปลอดภััยสารสนเทศ หรืือ Information Security Management System โดยบริิษััทได้้
รัับการรัับรองตั้้�งแต่่ปีี 2558 ถึึงปััจจุุบััน จาก บููโร เวอริิทััส
บริิษััทชั้้น� นำำ�ระดัับโลก ที่่มีีค
� วามชำำ�นาญด้้านการตรวจสอบ วิิเคราะห์์
ให้้การรัับรองผลิิตภััณฑ์์ โครงสร้้าง และระบบการจััดการที่่�
สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด

ในปีี 2562 บริิษััทได้้รัับรางวััล “บริิษััทที่่�ให้้ความคุ้้�มครอง
ประกัันสุุขภาพดีีที่่�สุุดแห่่งปีี” หรืือ “Company with the
Best Health Insurance Coverage of the Year” ใน
งานประกาศรางวััล Emerging Asia Insurance Awards
2019 จััดโดยหอการค้้าแห่่งประเทศอิินเดีียร่่วมกัับองค์์กร
พัันธมิิตร เพื่่�อยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิบริิษััทประกัันในภููมิิภาค
เอเชีีย ที่่�มีีความครอบคลุุมและความหลากหลายในรููปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพ รวมถึึงความยอดเยี่่�ยมของการ
บริิการและบริิการเสริิมต่่างๆ ที่่�บริิษััทมอบให้้แก่่ผู้้�เอาประกััน

ในปีี 2562 บริิษััทได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารงานคุุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas
Certification (Thailand) Ltd. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ระดัับ
โลก การยกระดัับในครั้้�งนี้้�เน้้นการเพิ่่ม� เติิมลัักษณะการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการบริิหารต่่างๆ ให้้มีีความชััดเจนและสม่ำำ��เสมอ
มากขึ้้�น โดยวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�จะกระทบความสามารถใน
การตอบสนองลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และหาแนวทางตอบ
สนองความต้้องการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เกิิดความผููกพััน (Engagement) ต่่อองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
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รางวััลต่่างๆ
รางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น
(Prime Minister’s Insurance Awards)
ลำำ�ดัับที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2562
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ได้้รัับเลืือกให้้รัับรางวััล บริิษััทประกัันชีีวิติ
ที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น (Prime Minister’s Insurance
Awards) ลำำ�ดัับที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2562 จากสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง รางวััลนี้้�ได้้พิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์อัันเหมาะสม
ทั้้�งความมั่่�นคงของบริิษััท การพััฒนาที่่�โดดเด่่น ทั้้�งทางด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์ ตััวแทนประกัันชีีวิิต การดููแลผู้้�เอาประกัันภััย และ
การพััฒนาระบบพื้้�นฐานด้้านดิิจิิตอลเพื่่�อตอบโจทย์์ความ
ต้้องการผู้้�เอาประกัันภััยและตััวแทนประกัันชีีวิิต นอกจาก
นี้้� บ ริิ ษััทยัังดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ตอบแทนสัังคมของเราอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ความสุุขของผู้้�เอาประกัันภััยและคนไทยทุุกคน

รางวััลบริิษััทที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจสููงที่่สุ� ุดแห่่งปีี
(Most Trusted Brand Award)
จากงาน Thailand Top Company Awards 2020
ที่่�จััดขึ้้�นโดยนิิตยสาร Business+ ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย ภายใต้้แนวคิิด “ธุุรกิิจอััจฉริิยะ เพื่่อ� สัังคมแห่่ง
อนาคต” (Smart Businesses for Future Societies)
ตอกย้ำำ��ความไว้้ใจและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าทุุกคนที่่�มีีต่่อ
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตกว่่า 69 ปีี ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่เพีียง
มอบความมั่่�งคั่่�งทางการเงิินผ่่านการวางแผนการเงิินที่่�เหมาะ
สมให้้กัับลููกค้้า แต่่ยัังมอบความอุ่่�นใจในทุุกย่่างก้้าวของคน
ไทย และการมุ่่�งมั่่�นพััฒนาองค์์กรรอบด้้านอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของคนทุุกกลุ่่�มได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
พร้้อมมอบสิิทธิิประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือกรมธรรม์์
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รางวััล Top Community Care Companies in Asia
จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards 2020
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้รัับรางวััลนี้้� เพราะเราเชื่่�อมั่่�นว่่าการที่่�
บริิษััทจะก้้าวไปข้้างหน้้า เราต้้องยืืนหยััดและยั่่ง� ยืืนไปพร้้อมกัับ
คนไทยทุุกคน เราได้้ดำำ�เนิินกิิจการพร้้อมการดำำ�เนิินกิิจกรรม
เพื่่อ� สัังคม (CSR) ที่่จัั� ดขึ้้น� ภายใต้้แนวคิิด “ชีีวิติ ออกแบบได้้”
(Live as You Design) โดยสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และ
ธุุรกิิจของบริิษััท เป้้าหมายหลัักคืือการส่่งเสริิมทัักษะทางด้้าน
การเงิินและการวางแผนการเงิินให้้กัับประชาชนกลุ่่ม� ต่่างๆ ในสัังคม
ไทย รวมถึึงคนในชนบทและผู้้�ที่่�ขาดแคลนโอกาสทางการเงิิน
เพื่่�อให้้คนเหล่่านั้้�นและครอบครััวได้้มีีชีีวิิตที่่�มั่่�นคงและมีีความ
สุุขในทุุกช่่วงอายุุ มีีทัักษะในการวางแผนการเงิิน เพราะการเงิิน
และการวางแผนการเงิิ น มีีความสำำ�คัั ญในการป้้ อ งกััน
ผลกระทบจากเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ค าดไม่่ถึึ ง ตััวอย่่างล่่าสุุ ด ที่่�
เห็็นได้้ชััดคืือการระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด-19
ผู้้�ที่่�สามารถรัับความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์นี้้�ได้้ ต้้องคิิดถึึง
และหมั่่�นวางแผนสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน เราบ่่มเพาะ
ที่่ป� รึึกษาการเงิินมืืออาชีีพคอยให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ลููกค้้าเกี่่ย� วกัับ
แผนประกัันภััย การลงทุุนในกองทุุนรวม และการวางแผน
ทางการเงิินอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ รางวััลดัังกล่่าวนัับเป็็นเครื่่อ� ง
ยืืนยัันความมุ่่�งมั่่�นของเราในการลดช่่องว่่างทางสัังคมและ
เศรษฐกิิจ เพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีชีีวิติ ที่่ดีีขึ้
� น้� และเพื่่อ� คุุณภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีในสัังคมส่่วนรวม
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รางวััลต่่างๆ
บทพิิสููจน์์ความเชื่่�อมั่่น�
และความสำำ�เร็็จ
ด้้านประกัันสุุขภาพ
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้รัับรางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
จากเกณฑ์์การพิิจารณาทั้้�งรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ประกััน
สุุขภาพที่่�หลากหลาย ความครอบคลุุมของผลิิตภััณฑ์์ การ
บริิการและบริิการเสริิมต่่างๆ ที่่บ� ริิษัทั มอบให้้แก่่ผู้้เ� อาประกััน
รวมทั้้�งคุุณภาพของประกัันสุุขภาพในด้้านต่่างๆ อาทิิ ระยะ
เวลาเฉลี่่ย� ในการจััดการการเคลมค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพและ
จำำ�นวนเงิินเฉลี่่�ยที่่�จ่่ายให้้ในการเคลมประกัันต่่ออััตราการ
จััดการการเคลมประกัันเสร็็จสิ้้น� ต่่อปีี เป็็นต้้น ทำำ�ให้้เรามั่่�นใจ
ว่่า แผนคุ้้�มครองสุุขภาพที่่บ� ริิษัทมุ่่�
ั งมั่่�นพััฒนาจะสามารถเข้้า
ถึึงประชาชนทุุกกลุ่่�ม และช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการรัักษาส่่งผล
ให้้ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีชีีวิิตที่่�ยืืนยาว 2 รางวััล
อัันทรงเกีียรติิเป็็นการตอกย้ำำ��ความแข็็งแกร่่งของกรุุงเทพ
ประกัันชีีวิติ ในความโดดเด่่นด้้านการพััฒนาประกัันสุุขภาพ
เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าและคุุณภาพการ
รางวััล Most Innovative Health Product Thailand
บริิการที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ จนประสบความสำำ�เร็็จตลอดหลายปีีที่ผ่�่ า่ นมา
บริิษััทยอดเยี่่�ยมด้้านนวััตกรรมประกัันสุุขภาพ
จากงาน International Finance Awards 2019
ตอกย้ำำ�ค
� วามแข็็งแกร่่งของกรุุงเทพประกัันชีีวิติ ในความโดดเด่่น
ด้้านการพััฒนาประกัันสุุขภาพ รางวััลนี้้�ยัังเป็็นรางวััลที่่�เชิิดชูู
เกีียรติิให้้แก่่องค์์กรในภาคอุุตสาหกรรมการเงิินระดัับสากล
ที่่�มีีการดำำ�เนิินกิิจการที่่�โดดเด่่นและมีีคุุณค่่าต่่อภาคการเงิิน
ในระดัับโลก จััดโดย International Finance Magazine
นิิตยสารชั้้น� นำำ�จากประเทศอัังกฤษ ที่่นำ� �ำ เสนอข้้อมููลบทวิิเคราะห์์
ตลาดการเงิินทั่่�วโลกให้้แก่่ผู้้�บริิหารชั้้�นนำำ�ของโลก
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2 รางวััลอัันทรงเกีียรติิ
THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020
และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020
จากงานประกาศรางวััล
15th EMPLOYER BRANDING AWARDS

รางวััล Product Innovation Awards 2020
สุุดยอดนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการแห่่งปีี 2020 ในกลุ่่�ม
สิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ ประเภทประกัันสุุขภาพที่่ต� อบโจทย์์ผู้้บ� ริิโภค
มากที่่สุ� ุด กัับแผนประกััน “บีีแอลเอ เพรสทีีจ เฮลธ์์” จาก
งาน “Business+ Product Innovation Awards 2020”
ตอกย้ำำ�ค
� วามแข็็งแกร่่งการพััฒนาแนวความคิิดในการพััฒนา
สิินค้้าและบริิการอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งเพื่่�อให้้ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภค
อย่่างครอบคลุุมและคุ้้�มค่า่ ซึ่ง่� การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ในครั้้�งนี้้�
กรุุงเทพประกัันชีีวิตมีี
ิ แนวคิิดในการคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์มาจาก
คำำ�ว่่า “ความคุ้้�มครองครบ จบในที่่เ� ดีียว” ความโดดเด่่นของ
แบบประกัันนี้้� คืือ ความครอบคลุุมที่่�หลากหลาย รวมถึึง
คุ้้�มครองด้้วยวงเงิินเอาประกัันภััยที่่สูู� ง ครอบคลุุมทั้้ง� การรัักษา
ทั่่ว� ไป โรคร้้ายแรง หรืือแพทย์์ทางเลืือก ทำำ�ให้้ผู้เ้� อาประกัันหมด
กัังวลเรื่่อ� งค่า่ รัักษาพยาบาลที่่ไ� ม่่คาดคิิดได้้แน่่นอน
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ตอกย้ำำ�� การเป็็ น องค์์ ก รที่่� แ ข็็ ง แกร่่งด้้ า นพััฒนาบุุ ค ลากร
อย่่างมีีคุุณภาพพร้้อมขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืน รางวััล
ที่่ท� างบริิษััทได้้รัับในครั้้�งนี้้�มาจากความร่่วมมืือของบุุคลากรทุุก
ภาคส่่วนขององค์์กร ทั้้�งผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�ได้้ทุ่่�มเทแรง
กายแรงใจทำำ�งาน ช่่วยกัันสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ที่่ดีี� ให้้กัับบริิษััท ตลอด
จนการให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััท
ในเรื่่�องของการอบรมสััมมนาและพััฒนาบุุคลากร ในด้้าน
Business Innovation & Design Thinking รวมถึึง
กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ทางบริิษััทจััดขึ้้�นเพื่่�อให้้บุุคลากรในองค์์กร
มีีการเรีียนรู้้� ซึ่่ง� รางวััลนี้้�เป็็นการแสดงถึึงประสิิทธิภิ าพในการ
บริิหารองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์ก์ ารบริิหารทรััพยากร
บุุคคลอย่่างมีีคุุณภาพ ความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจในการพััฒนา
บุุคลากรของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้ไปสู่่�เป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็น
กิิจกรรมการพััฒนาด้้านบุุคลากรให้้พร้้อมรัับมืือกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงในตลาดของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และให้้องค์์กร
มีีความพร้้อมจากภายในองค์์กรสู่่�ภายนอก ในด้้านการให้้
บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นเลิิศ
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โครงสร้้างองค์์กร
คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
สรรหา
และพ�จารณาคา
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ประธานเจาหนาที่
บร�หาร

ประธานเจาหนาที่
บร�หารฝายขาย

สายงานตัวแทนและ
ที่ปร�กษา
ทางการเง�น
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สายธุรกิจ
และชองทางอื่น

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

สายการขายชองทาง
สถาบันการเง�น

สายประกันช�ว�ต
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ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธาน
กรรมการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่
บร�หาร
ฝายการเง�น

สายกลยุทธและ
วางแผนธุรกิจ
องคกร

สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สายการลงทุน

สายบัญช�
และการเง�น
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คณะกรรมการ
ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี
73 ปีี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการลงทุุน
ประธานกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash
University, Australia
> ปริิญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney,
Australia
> ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิยิ มอัันดัับ 2, 1st division) Economic Statistics, University of Sydney,
Australia
> หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 5/2550
> หลัักสููตร Advanced Management Program, รุ่่�นที่่� 113/2538 Harvard Business School
> หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 6/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
> หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 60/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
> หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 4/2546 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2561
2560
2559
2553
2547

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

พ.ค.62
ก.พ.61
2559
2557
2557
2543
2543
2550
2545
2545
2542

-

ปััจจุุบััน
พ.ค.62
พ.ค.61
ก.ค.61
ก.ค.61
ก.พ.61
เม.ย.60
2555
2546
2557
2545

ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท อิินโดรามาเวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท นวเวช อิินเตอร์์ เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน )
ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท เคพีีเอ็็น เฮลท์์แคร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริิษััท สมิิติิเวช จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษัทั ไรมอน แลนด์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษัทั โพสต์์ พัับลิิชชิงิ จำำ�กัดั (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บริิษัทั โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ รัักษาการกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ ธนาคารทหารไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ประสิิทธิ์์�พััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ประสิิทธิ์์�พััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
2559
2546

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

2546
2553

-

ปััจจุุบััน
2550

2552

-

2557

กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และประธานคณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สินิ มหาวิิทยาลััยสุโุ ขทััยธรรมาธิิราช
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท ทริิส เรทติ้้�ง จำำ�กััด
คณะกรรมการจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (รายสาขา) สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริิษัทั ทริิส คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
อนุุกรรมการพััฒนาระบบราชการเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงระบบการเงิินและงบประมาณ สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนา
ระบบราชการ (สำำ�นัักงาน ก.พ.ร.)
กรรมการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการประเมิินผลงานผู้้�บริิหาร และกรรมการนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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คุณชัย โสภณพนิช
76 ปี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>

44

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

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 63
พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61
ก.ย. 61
ส.ค. 61
2559
2553
2534
2519
2511
2511

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
มิิ.ย. 60
2558
2558
2552
2558
2518

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการลงทุุน และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บริิษัทั ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำำ�กัดั (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท จรุุงไทยไวร์์แอนด์์เคเบิ้้�ล จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริิษััท ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริิษััท ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
พ.ค. 61 ปัจจุบัน
2560
ปัจจุบัน
2556
ปัจจุบัน
2555
ปัจจุบัน
2552
ปัจจุบัน
2551
ปัจจุบัน
2546
ปัจจุบัน
2541
ปัจจุบัน
2541
ปัจจุบัน
2540
ปัจจุบัน
2537
ปัจจุบัน
2523
ปัจจุบัน
2558
17 พ.ค. 61
2552
2558
2551
2559
2549
2551
2548
2550
2540 – 2542, 2542 – 2544
2513
2550
2531
2535
2530
2532
2527 – 2529, 2532 – 2534
2527 – 2529, 2547 - 2549

ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สินิ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง
ประธานกรรมการบริิหาร หอศิิลป์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ พ� ระบรมราชิินีีนาถ
กรรมการ มููลนิิธิอิ าสารัักษาดิินแดน ในพระบรมราชิินูปู ถััมภ์์
กรรมการบริิหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
กรรมการ มููลนิิธิิ 100 ปีี สมเด็็จพระศรีีนคริินทร์์
กรรมการ สภามหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวงประเภทผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
กรรมการ คณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการสภา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง
กรรมการ PT Asian International Investindo
กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
กรรมการ มููลนิิธิคิ ณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประธานกรรมการ มููลนิิธิกิ รุุงเทพประกัันภััย
ประธานกรรมการ มููลนิิธิโิ รงพยาบาลบำำ�รุงุ ราษฎร์์
กรรมการ คณะกรรมการการเงิินและทรััพย์์สินิ
กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
รองประธานกรรมการบริิหาร หอศิิลป์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ พ� ระบรมราชิินีีนาถ
ประธานสภาธุุรกิิจประกัันภััยไทย
นายกสมาคม สมาคมประกัันวิินาศภััยไทย
นายกสมาคม สมาคมประกัันวิินาศภััยไทย
กรรมการ สมาคมประกัันวิินาศภััยไทย
Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore
Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta
นายกสมาคม สมาคมประกัันวิินาศภััยไทย
President, The East Asian Insurance Congress

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
21,810,328 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.2770 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมด
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม -
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นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
79 ปี

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

46

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ University of Arkansas, USA
ปริิญญาตรีี Southern Arkansas University, USA
ปริิญญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิตติ
ิ มิ ศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ปริิญญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิตติ
ิ มิ ศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล ธััญบุุรีี
ปริิญญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิตติ
ิ มิ ศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล สุุวรรณภููมิิ
ปริิญญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิตติ
ิ มิ ศัักดิ์์� บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ มหาสารคาม
หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชนวิิทยาลััยป้อ้ งกัันราชอาณาจัักร ปรอ. 366
หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 5 สถาบััน
พระปกเกล้้า
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 6
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 98/2551 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษัทั ไทย
หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่่�น 4/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
หลัักสููตรการวิิเคราะห์์และการแก้้ปัญ
ั หาธุุรกิิจ จาก East-West Center, University of Hawaii, USA
หลัักสููตรการบริิหารชั้้น� สููง จาก Harvard University, USA
หลัักสููตรการบริิหารชั้้น� สููง จาก Kellogg- Northwestern University, USA
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ต.ค. 60
2550
2519

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2549

กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2560
2558
2558
2547

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

2531
2528
2547
2541

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2560
2563

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

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
1,079,200 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0632 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมด
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม-
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นางคมคาย ธูสรานนท์

69 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
ั นบริิหารศาสตร์์
> ปริิญญาโท พััฒนาการเศรษฐกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพัฒ
ั ฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
> ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บัณ
> หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 26/2546 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษัทั ไทย
> ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 34 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการ
> ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้อ้ งกัันราชอาณาจัักร (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 17/2546 สถาบัันป้้องกัันราชอาณาจัักร
> หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 7
> ประกาศนีียบััตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1/2554 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง

48
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
1 มีี.ค. 62
พ.ค. 61
ต.ค. 60
เม.ย. 57
เม.ย. 56
พ.ย. 59

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

ก.ค. 59
ก.ค. 59
เม.ย. 57
ม.ค. 56

-

ปััจจุุบััน
ก.พ. 60
มิิ.ย. 59
เม.ย. 57

กรรมการอิิสระ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร กรรมการลงทุุน และรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2551
2546
2543
2539
2538
2536

-

2554
2551
2546
2543
2539
2538

รองเลขาธิิการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
รองอธิิบดีีกรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษด้้านการประกัันชีีวิิต กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
ผู้้�อำำ�นวยการกองนโยบายและสารสนเทศ กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนายทะเบีียนคุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ กรมการประกัันภััย
เลขานุุการกรม กรมการประกัันภััย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม – (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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คุุณประพัันธ์์ อััศวอารีี
63 ปีี

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการตรวจสอบ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาตรีี สาขารััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
> หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 101/2551 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
> หลัักสููตร Audit Certification Program (ACP) รุ่่�นที่่� 21/2550 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2559
2557
2557
2550

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2559
2556

กรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรนํ้้�าภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2552

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
เม.ย. 56

กรรมการ บริิษัทั บีีซีี อัันดามััน จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บีีซีี กอล์์ฟ รีีสอร์์ท เมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บลููแคนยอน โฮลดิ้้ง� ส์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บลููแคนยอน พรอพเพอร์์ที่่� จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บลููแคนยอน ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั แคนยอน แคปปิิตอล จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ลีีกาซีี รีีซอสเซส (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั มิิวเร็็กซ์์ จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ปลวกแดงอีีสเทอร์์นเอสเตท จำำ�กัดั
กรรมการบริิหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขััน สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์
62 ปีี

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปริิญญาโท สัังคมวิิทยามหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (สถิิติิ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 24/2554 สถาบัันป้้องกัันราชอาณาจัักร
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 181/2556 สมาคมส่่งสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
ประกาศนีียบัั ต รนัั ก บริิ ห ารระดัั บ สูู ง รุ่่� น ที่่� 45/2545 สถาบัั น พัั ฒ นาข้้ า ราชการพลเรืื อ น
ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�น 19/2558
ประกาศนีียบััตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1/2554 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง
หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 38/2563 สมาคมส่่งสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ก.ค. 63

-

ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
พ.ค. 62
2554
2550
2545
พ.ค. 62
พ.ค. 62
2560

-

ธ.ค. 62
เม.ย. 62
2553
2549
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
เม.ย. 62

2554
2560

-

เม.ย. 62
2562

2556
2558
2556
2554

-

2561
2560
2558
2556

รองเลขาธิิการ ด้้านตรวจสอบ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
รองเลขาธิิการ ด้้านกำำ�กัับ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
ผู้้�ช่ว่ ยเลขาธิิการ สายกำำ�กับั ผลิิตภััณฑ์์และบุุคลากรประกัันภััย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
ผู้้�อำำ�นวยการกองส่่งเสริิมการประกัันภััยและสารสนเทศ กรมการประกัันภััย กระทรวงพาณิิชย์์
ที่่ป� รึึกษาคณะกรรมการพััฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 17 เรื่อ่ ง สััญญาประกัันภััย (IFRS17)
ประธานคณะกรรมการจััดทำำ�มาตรฐานโครงสร้้างข้้อมููล และมาตรฐานการแลกเปลี่่�ยน
ประธานคณะกรรมการพััฒนาและปรัับปรุุงการให้้ความเห็็นชอบอััตราเบี้้ย� ประกัันชีีวิติ กรมธรรม์์ประกัันชีีวิติ
และสััญญาแนบท้้าย
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและการดำำ�รงเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่ย� ง (RBC)
ประธานคณะกรรมการแนวทางการเข้้าร่่วมโครงการทดสอบนวััตกรรมที่่นำ� �ำ เทคโนโลยีีมาสนัับสนุุน ให้้บริิการสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
(Insurance Regulatory Sandbox)
คณะกรรมการร่่วมภาครััฐและเอกชน เพื่่อกำำ�หนดนโยบายพััฒนาธุุรกิิจประกัันภััยผ่่านมาตรการภาษีี
ประธานคณะทำำ�งานจััดทำำ�ตารางมรณะไทย 2560
คณะทำำ�งานร่่วม 3 Regulators Steering Committee
คณะกรรมการพััฒนาตลาดทุุนไทย

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นายโชน โสภณพนิช
46 ปี

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศJohns 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) รุ่นที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
> Fellow, Life Management Institute, LOMA
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ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ก.พ. 63

-

ปัจจุบัน

ธ.ค. 60
2556
2554
2554
ส.ค. 53
ก.ย. 51
2541

-

ปัจจุบัน
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ธ.ค. 53
ส.ค. 53
2543

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการลงทุุน และรัักษาการผู้้�บริิหารสายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 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)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
2560
2556
2551
2545
2539
2561
2560
2555
2555
2554
2554
2543
2540

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2563
2561
2559
2558
2559
2559
2551
2541

กรรมการ บริิษัทั เวลานาใต้้ เรสซิิเดนเซส (วิิลล่่า) จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั จููน-จููลาย จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั สิิริเิ ดชา จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ศรีีร่่วมใจ หนองปรืือ จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ศรีีพััฒนา โป่่ง จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เดอะ ลิินเนีียจ จำำ�กัดั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริิษัทั ไทยศรีีประกัันภััย จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บางกอก บีีทีีเอ็็มยูู จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั บางกอก มิิตซูบิู ชิิ ิ ยููเอฟเจ ลีีส จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เย็็นใจ จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เวลา ชะอำำ� เรสซิิเดนเซส จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ไอเดีียส์์ 1606 จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั วััฒนเชิิดชูู จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เพลเชอร์์ ออฟ ลิิฟวิ่่ง� จำำ�กัดั
ประธานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
Innovative Finance Consultant, UNICEF
กรรมการ สมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย
กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
กรรมการ และกรรมการบริิหาร สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
กรรมการ บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัดั
Director, International Business บริิษัทั กรีีนสปอต จำำ�กัดั
Financial Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley, New York

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
185,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0108 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม -
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ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
64 ปี

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
> ปริิญญาโท MBA Southeastern Oklahoma State University, USA
> ปริิญญาตรีีเศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
> หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 270/2562 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
> หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 28 (วตท.28) วิิทยาการตลาดทุุน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 61

-

ปััจจุุบััน

ส.ค. 61

-

ก.พ. 63

กรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
ส.ค. 63
มิิ.ย. 62
ส.ค. 61
ส.ค. 60
ส.ค. 59
2559
2555
ส.ค. 55
2554
2550

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ก.ค. 63
ก.ค. 61
ก.ค. 61
2560
2559
ก.ค. 59
2555
2554

อุุปนายกฝ่่ายวิิชาการ สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
กรรมการ บริิษัทั เนชั่่�นแนลดิิจิทัิ ลั ไอดีี จำำ�กัดั
อุุปนายกฝ่่ายบริิหาร สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษัทั เมืืองไทยประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน)
อุุปนายกฝ่่ายวิิชาการ สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยกิิจการภายนอก บริิษัทั เอไอเอ จำำ�กัดั
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยปฏิิบัติั กิ าร บริิษัทั เอไอเอ จำำ�กัดั
อุุปนายกฝ่่ายการตลาด สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตััวแทน บริิษัทั เอไอเอ จำำ�กัดั
VP, Bangkok Agency / Agency Administration บริิษัทั เอไอเอ จำำ�กัดั

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นางสาวิตรี รมยะรูป
59 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>
>

ปริิญญาโท MBA (Finance) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
ปริิญญาตรีี Economics, Barnard College, Columbia University, USA
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (หลัักสููตร วตท.) รุ่่�นที่่� 17/2556
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 176/2556 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
หลัักสููตร Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
หลัักสููตรการบริิหารการท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระสููง (กทส) รุ่่�น 2 การท่่องเที่่�ยวแห่่ง
ประเทศไทย
หลัักสููตร ทููตสุุขภาพ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2561-2562 ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
หลัั ก สูู ต รวิิ ท ยาการจัั ด การสำำ� หรัั บ นัั ก บริิ ห ารระดัั บ สูู ง (วบส) รุ่่�นที่่� 3 สถาบัั น บัั ณ ฑิิ ต
พััฒนบริิหารศาสตร์์

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ค. 60
2546
2542

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2551
2552
2552
2542

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั ริิเวอร์์ไซด์์ การ์์เด้้น มารีีน่่า จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั ซิิตี้เ้� รีียลตี้้� จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เอเซีีย อิินดััสเตรีียลพาร์์ค จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เอเซีียเสริิมกิิจ จำำ�กัดั

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางตรง - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
การถืือหุ้้�นทางอ้้อม 213,240 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0125 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
(จำำ�นวนหุ้้�นลดลง 20,000 หุ้้�น จากวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2562)
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นางประไพวรรณ ลิิมทรง
53 ปีี

กรรมการ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
> ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
> หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 80/2549 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
> หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 32/2562 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563
2548

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2561
2550
2547
2534

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

กรรมการตรวจสอบ บริิษัทั กรีีนสปอต จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั กรีีนสปอต จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เอ็็น แอล แอสเซ็็ท จำำ�กัดั
กรรมการ บริิษัทั เอ็็น แอล เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กัดั

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
31,376,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.8375 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมจำำ�นวน 2,000,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.1171 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
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นางสาวชลลดา โสภณพนิช
40 ปี

กรรมการ
กรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
> 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) รุน่ ที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ก.พ. 63
พ.ค. 62
ธ.ค. 60
มิิ.ย. 63
มีี.ค. 61
2554

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
พ.ค. 63
ธ.ค. 63

กรรมการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายลงทุุนตราสารทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2553
2552
2549
2545

-

2553
2552
2551
2547

ที่่�ปรึึกษาด้้านวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร บริิษัทั กรีีนสปอต จํํากััด
ที่่�ปรึึกษารองนายกรััฐมนตรีี ด้้านโครงการและแผนงาน สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี
ที่่�ปรึึกษาด้้านกลยุุทธ์์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร สำำ�นักั นโยบายเศรษฐกิิจมหภาคและระหว่่างประเทศ สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
110,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.0064 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
- ไม่่มีีการถืือหุ้้�นทางอ้้อม -
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นายเวทิิศ อััศวมัังคละ
51 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>

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

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เม.ย. 61 2554

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

2541

-

2552

2534

-

2537

กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส ผู้้�จััดการสายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส บริิหารแรงงานสััมพัันธ์์ สายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส ปฏิิบััติิการทรััพยากรบุุคคล สายทรััพยากรบุุคคล
รองผู้้�จััดการอาวุุโส วิิเทศนิิติิ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�จััดการ วิิเทศนิิติิ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ วิิเทศนิิติิ ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
นิิติิกร สำำ�นัักงานกฎหมาย บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี -

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ
56 ปีี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาตรีี กฎหมาย University of Tokyo ประเทศญี่่�ปุ่่�น

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
หน่่วยงานอื่่�นๆ
พ.ค. 63
2563

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน

2561
2559
2556
2554
2552
2545
2544
2541

-

2563
2562
2559
2556
2553
2546
2545
2541

Director and Member of the Nominating and Remuneration Committee Bangkok Life Assurance PCL.
Managing Executive Officer
Regional CEO for Asia Pacific
Head of India
Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd
Executive Officer, General Manager – Global Business Planning Dept.
Executive Officer, General Manager - Personnel Dept. and HR Development Dept.
General Manager - Ota Branch
General Manager - Secretarial /Public Affairs Dept.
General Manager - Product Planning / Business Process and Information Systems Planning
Deputy Chief Representative, New York Rep. Office
Deputy Chief Representative, London Rep. Office
Joined Nippon Life Insurance Company

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)
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นายโคจิิ อิิชิิบะ
50 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เม.ย. 61 -

ปััจจุุบััน

กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2562
2562
2561
2558
2558
2554
2549

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2561
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
Commissioner, PT Sequis (Indonesia)
General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company
Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)
Deputy General Manager, International Planning & Operations Department

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นายยูอิชิ ฮอนด้า
49 ปี

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
> ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2559
2558
2559

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
พ.ค. 61

กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน)

หน่่วยงานอื่่�นๆ
2558
2552

-

2559
2558

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

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)
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ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ

นายเดชา ตุุลานัันท์์

62

นายปานศัักดิ์์� พฤกษากิิจ
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คณะผู้้�บริิหาร
นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล
57 ปีี

รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน
เลขานุุการบริิษััท
กรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต Western Michigan University สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ (บริิหารธุุรกิิจ) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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
หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 198/2557 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่�19/2549 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 64/2549 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่่�นที่่� 4/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 2/2544 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน

บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มิิ.ย 2561 2556
2550

ธ.ค. 63
พ.ค. 61
2555

รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส สายการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
100,000 หุน้ (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจ�ำนวนหุน้ ทมี่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมจำำ�นวน 14,000 หุ้้�น (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจ�ำนวนหุน้ ทมี่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
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นายอนุุชา ภิิงคารวััฒน์์

58 ปีี

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
> ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต Michigan State University, USA
> ALMI : Associate, Life Management Institute

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
พ.ย. 61
ส.ค. 62
2562
2552
2558
2557
2555
2549
2547

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2559
2558
2557
2555
2549

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
เจ้้าของแฟรนไชส์์ บริิษััท ซัับเวย์์ อัันลิ้้�งค์์ จำำ�กััด
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานบริิหารตััวแทน บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท วิินน์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล โบรคเกอร์์ จำำ�กััด
Director of Accidental & Health บริิษััท เอไอเอ จำำ�กััด
Director of Agency BKK Zone C, บริิษััท เอไอเอ จำำ�กััด
Head of Financial Planner, บริิษััท เอไอเอ จำำ�กััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม
41 ปีี

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต(เกีียรติินิิยม อัันดัับ 1) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
คุุณวุุฒิิวิิชาชีีพที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน AFPTTM
ประกาศนีียบััตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4/2557 สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
1 ม.ค. 62
2557
2555
2555
2545

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
31 ธ.ค 61
2555

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบ บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นายอภิิพงศ์์ พงศ์์เสาวภาคย์์
40 ปีี

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่�น

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์์และการพััฒนามหาบััณฑิิต University College London
ประเทศอัังกฤษ
> ปริิญญาโท สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศมหาบััณฑิิต University of Warwick ประเทศอัังกฤษ
> ปริิญญาตรีี สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
> วุุฒิิบััตร สาขาเศรษฐศาสตร์์ University of Warwick ประเทศอัังกฤษ

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
2563
2562

-

ปััจจุุบััน
2563

2559
2558
2553

-

2562
2559
2558

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่น บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่น รัักษาการผู้้�บริิหารสายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน รัักษาการผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายขายช่่องทางอื่่นและ รัักษาการผู้้�บริิหารส่่วนกลยุุทธ์์ธุุรกิิจยููนิิตลิิงค์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายพััฒนากลยุุทธ์์ธุุรกิิจและสนัับสนุุนการขาย ยููนิิต ลิิงค์์ บริิษััท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายพััฒนากลยุุทธ์์ธุุรกิิและกองทุุนรวม ยููนิิต ลิิงค์์ บริิษััท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ผู้้�จััดการ โครงการธุุรกิิจ ยููนิิต ลิิงค์์ บริิษััท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

67

นางอรนุุช สำำ�ราญฤทธิ์์�
55 ปีี

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
>
>
>
>
>
>
>

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
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
ศึึกษาดููงานด้้าน Operation ที่่� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2563
พ.ค. 62
2555
2559
2557
2555
2549

-

ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
2562
2558
2556
2554

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการ สายประกัันชีีวิิต บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารงานกรมธรรม์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ส่่วนงานกรมธรรม์์ Bancassurance บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

นางลััดดาวััลย์์ สิิทธิิวรนัันท์์
53 ปีี

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาโท, การจััดการมหาบััณฑิิต วิิทยาลััยการจััดการมหาวิิทยาลััยมหิิดล
ั ฑิิต (โฆษณาประชาสััมพัันธ์์) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
> ปริิญญาตรีี, นิิเทศศาสตร์์บัณ
> ปริิญญาตรีี, ศิิลปะศาสตร์์บััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
มิิ.ย. 63
มีี.ค. 63

-

ปััจจุุบััน
พ.ค. 63

2557
2552
2549
2537
2536
2535

-

ก.พ. 63
2557
2552
2549
2537
2536

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่น และรัักษาการผู้้�บริิหารฝ่่ายขายช่่องทางอื่่น
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
Chief Partnership Distribution Officer, CHUBB Life Assurance Public Company Limited
SVP, Head of Bancassurance, Siam Commercial Bank Public Company Limited
AGM, Head of Bancassurance & Alternative Marketing, MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.
AVP, Head of Small Business Solution Department, New Hampshire Insurance Co., Ltd.
Public Relations Manager, Le Meridien President Hotel, Bangkok.
Account & Media Manager FP Connection Co., Ltd.

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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นางสาวศิิริินารถ วงศ์์เจริิญสถิิตย์์

50 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา / การอบรม
> ปริิญญาตรีี สาขาสถิิติิประกัันภััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
> ศึึกษาดููงานด้้าน Operation และ Life Plaza ที่่� Nippon Life Insurance Company, Japan

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2562

-

ปัจจุบัน

2561
2557
2556

-

2562
2561

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ และรัักษาการผู้้�บริิหารฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์และพััฒนาระบบ 1 และ 2
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์และพััฒนาระบบ2 บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายสถาปััตยกรรมซอฟท์์แวร์์และพััฒนาระบบ2 บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายฐานข้้อมููลและทดสอบซอฟท์์แวร์์ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นในบริิษััท
- ไม่่มีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม - (ณ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563)
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่วนที่่�

1

1

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน) เริ่่ม� ต้้นจาก ฯพณฯ ควง อภััยวงศ์์ (อดีีตนายกรััฐมนตรีี) พระยาศรีีวิิศาลวาจา คุุณชิิน โสภณพนิิช และ
คหบดีีผู้้�มีีเกีียรติิอีีกหลายท่่านได้้ร่ว่ มกัันก่่อตั้้�งบริิษัทั ประกัันชีีวิิตขึ้้น� โดยใช้้ชื่อ่ ว่่า “บริิษัทั กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั ” และได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินกิิจการตั้้�งแต่่วันั ที่่�
1 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2494 เป็็นต้้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั ได้้เน้้นไปในด้้านสวััสดิกิ ารสงเคราะห์์เป็็นส่่วนใหญ่่ จนกระทั่่�งถึึงปีี 2520 คุุณชิิน
โสภณพนิิช ประธานที่่�ปรึึกษาของบริิษัทั ในขณะนั้้�นได้้แนะนำำ�ให้้บริิษัทั เริ่่ม� พััฒนาด้้านประกัันชีีวิิตอย่่างจริิงจััง โดยได้้มอบหมายให้้คุณ
ุ วััย วรรธนะกุุล ผู้้�ซึ่่ง� มาก
ด้้วยประสบการณ์์และคุุณวุุฒิเิ ป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งภายในและต่่างประเทศมาวางโครงสร้้าง และจััดองค์์กรการบริิหารโดยอาศััยคำ�ำ แนะนำำ�จาก Mr. K.V. Claridge,
F.I.A. ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านคณิิตศาสตร์์ประกัันชีีวิิตของบริิษัทั สวิิสรีีอินิ ชััวรัันส์์ คอมปะนีี แห่่งประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ และเมื่่อวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริิษัทั
กรุุงสยามประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั ได้้ทำ�ำ การเปลี่่ย� นชื่่อเป็็น “บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั ” จากนั้้�นบริิษัทั ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เมื่่อวัันที่่� 25 กัันยายน 2552 เป็็นต้้นมา
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและบริิการวางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้าน โดยการประกัันชีีวิิตเป็็นวิิธีีการที่่�
บุุคคลกลุ่่�มหนึ่่�งร่่วมกัันเฉลี่่�ยภััยอัันเนื่่องจากการเสีียชีีวิิต การสููญเสีียอวััยวะ ทุุพพลภาพ และการสููญเสีียรายได้้ในยามชรา เมื่่อบุุคคลใดต้้องประสบกัับ
ภััยเหล่่านั้้�น จะได้้รัับเงิินตามเงื่่อนไขข้้อตกลงที่่�ตกลงกัันไว้้ เพื่่อบรรเทาความเดืือดร้้อนแก่่ตนเองและครอบครััว โดยบริิษััทจะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ประสบภััย หรืือ
ผู้้�รัับผลประโยชน์์
บริิษัทั จะนำำ�เบี้้ย� ประกัันภััยที่่ไ� ด้้รับั ไปลงทุุนตามกรอบนโยบายการลงทุุน โดยจััดสรรสััดส่ว่ นการลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาประกัันภััยและ
นโยบายความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยได้้รัับผลตอบแทนจากการลงทุุนสอดคล้้องกัับเงื่่อนไขกรมธรรม์์ที่่�บริิษััทรัับประกััน
1.1.1 วิิสััยทััศน์์ และภารกิิจ
วิิสัยั ทััศน์์
ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิิตและทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต
ภารกิิจ
บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กับั ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้องคุุณค่่าชีีวิิต การให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการวางแผน
ทางการเงิิน และบริิการที่่�ประทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่�ค้้า และพนัักงานที่่�มีีความจริิงใจ และมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ
1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในปีี 2563 การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้รัับผลกระทบจากปััจจััยภายนอก ไม่่ว่่าจะเป็็นผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่ (โควิิด-19) สภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับตััวลดลง ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทต้้องทำำ�การทบทวนเพื่่อปรัับเปลี่่�ยนพอร์์ตผลิิตภััณฑ์์ และ
พอร์์ตการลงทุุนใหม่่ให้้เหมาะสม รวมทั้้�งการเตรีียมความพร้้อมเพื่่อรองรัับการกำำ�กัับจากหน่่วยงานภาครััฐผ่่านประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เรื่อ่ ง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการออก การเสนอขายกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษัทั ประกัันชีีวิิตและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของตััวแทน
ประกัันชีีวิิต นายหน้้าประกัันชีีวิิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 (Market Conduct), การบัังคัับใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 และ 17,
การบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ การดำำ�รงเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่ย� ง (Risk Based Capital : RBC2) บริิษัทั จึึงได้้ทำ�ำ การ
ปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์์ในหลายด้้านเพื่่อเป็็นการรัักษาศัักยภาพของบริิษัทั และเพื่่อการเติิบโตในอนาคตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่ง� ยืืน อาทิิ
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และผลการดำำ�เนิินงาน
-    พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ แบบมีีส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล (Participating Product) และเตรีียมความพร้้อมการออกผลิิตภััณฑ์์กรมธรรม์์ประกัันชีีวิตค
ิ วบการลงทุุน (Unit Linked)
-  พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์ลูกู ค้้าในแต่่ละช่่องทาง โดยมุ่่�งเน้้นการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� น้้นความคุ้้�มครอง เพิ่่�มสััดส่ว่ นของการแนบสััญญาเพิ่่�มเติิม
    และลดสััดส่่วนการขายสิินค้้าระยะสั้้�นลง รวมถึึงการปรัับปรุุงกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�เสนอขายผ่่านทางช่่องทางธนาคารใหม่่ และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์พร้้อม
    แอปพลิิเคชัันเพื่่อส่่งเสริิมการดููแลสุุขภาพผ่่าน BLA Healthy Life Application ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�สนัันสนุุนให้้ลููกค้้าออกกำำ�ลัังกาย และสะสม
    คะแนนเพื่่อนำำ�ไปแลกสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ ได้้
- พััฒนาคุุณภาพตััวแทนประกัันชีีวิิตและการสร้้างทีีมที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่�มีีคุุณภาพ มีีความเชี่่�ยวชาญ ปรัับปรุุงโครงสร้้างการบริิหารตััวแทนและ
    ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ออกแบบโครงการเพื่่อสรรหาตััวแทนใหม่่ และพััฒนาหลัักสููตรการอบรมให้้ความรู้้�ด้้านต่่างๆ เพื่่อผลัักดัันศัักยภาพบุุคลากรให้้
    เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
- สรรหาพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ๆ เพื่่อสร้้างความสมดุุลให้้กัับช่่องทางการขาย
-  เพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือที่่�ลููกค้้าสามารถเข้้ามาใช้้บริิการต่่างๆ ของบริิษััท
     ได้้ครอบคลุุมมากขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นการตรวจสอบข้้อมููลโรงพยาบาล การค้้นหาแบบประกัันที่่�เหมาะสม การชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััย รวมถึึงการรัับสิิทธิิประโยชน์์
    ต่่างๆ ของลููกค้้า และส่่งเสริิมการใช้้บริิการทางดิิจิิทััลมากขึ้้�นเพื่่อให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการอย่่างสะดวกรวดเร็็ว เช่่น บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบ
    อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy), บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt), บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบ
    อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos), บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim), บริิการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยแบบไร้้เงิินสด (Non-cash payment)
- นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มการใช้้งานการจััดทำำ�ใบคำำ�ขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Smart App) ที่่�ช่่วยอำำ�นวยสะดวกตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินในการ
    ขายได้้ครบถ้้วนทุุกขั้้น� ตอนตั้้�งแต่่การเสนอขาย จััดทำำ�ใบคำำ�ขอ ไปจนถึึงการชำำ�ระเบี้้ย� ประกััน และการปรัับระบบการจััดทำำ�ใบคำำ�ขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้รองรัับ
    การเสนอขายแผนประกัันภััยแบบ Digital face to face ตามประกาศคปภ. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการออก และเสนอขายกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษััท
    ประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย และการดำำ�เนิินการของตััวแทนประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย นายหน้้าประกัันชีีวิิต ประกัันวิินาศภััย และธนาคาร เพื่่อลด
    อุุปสรรค และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการเสนอขายประกัันชีีวิิตในระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
1.1.3 ชื่่อและสถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััท
อยู่่�ที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่อ กรุุงเทพฯ
10800 เลขทะเบีียนบริิษััท 0107550000238 โทรศััพท์์ 0 2777 8000
โทรสาร 0 2777 8899
เว็็บไซต์์บริิษััท www.bangkoklife.com
จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท
1,707,566,000 บาท
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1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััท

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ(1)

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

39,554.22

73.43

34,307.76

70.16

33,396.14

70.55

เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก

8,101.15

6,198.25

6,549.69

เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป

32,790.95

29,494.18

28,194.96

13,803.24

25.62

14,050.88

28.73

13,381.09

28.27

รายได้้อื่่น

512.87

0.95

543.41

1.11

599.82

1.18

รวมรายได้้

53,870.33

100.00

48,902.05

100.00

47,337.05

100.00

รายได้้จากการลงทุุน

(1)

2563

2562

2561

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ = เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก + เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป - เบี้้�ยประกัันต่่อ +/- สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้

บริิษััทมีีรายได้้ในปีี 2563 รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 47,337 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำำ�นวน 6,550 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 จากปีีที่่�ผ่่านมา เติิบโตดีีกว่่าอุุตสาหกรรมที่่�ลดลงร้้อยละ 11 มีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปลดลงร้้อยละ 4 จากการครบกำำ�หนดชำำ�ระเบี้้�ย
โดยมีีรายได้้จากการลงทุุนลดลงร้้อยละ 5 จากผลกระทบของสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ส่่งกระทบต่่ออััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�ร้้อยละ 4.43 ในปีี
2562 ลดลงเป็็นร้้อยละ 4.14 ในปีี 2563
1.2.2 ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
บริิษััทพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์เพื่่อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีความหลากหลายในแต่่ละช่่วงวััย และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
โดยให้้ผลประโยชน์์กัับผู้้�เอาประกัันภััยในสองรููปแบบหลััก คืือ ผลประโยชน์์ทางด้้านความคุ้้�มครองชีีวิิตเพื่่อเป็็นหลัักประกััน และผลประโยชน์์ทางด้้าน
การออมทรััพย์์เพื่่อสร้้างฐานะ โดยบริิษััทจะชำำ�ระเงิินค่่าความคุ้้�มครองชีีวิิตให้้กัับผู้้�รัับประโยชน์์หากผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิต สำำ�หรัับประโยชน์์ทางด้้าน
การออมทรััพย์์ ผู้้�เอาประกัันภััยจะได้้รัับเงิินผลประโยชน์์ในระหว่่างระยะเวลาของสััญญาประกัันภััย และได้้รัับทุุนประกัันบวกเงิินโบนััสพิิเศษตามเงื่่อนไข
กรมธรรม์์เมื่่อครบอายุุ
	ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิตโดยมีีแหล่่งเงิินทุุนจากการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยจากผู้้�เอาประกัันภััย และบริิษัทั สำำ�รองเงิินประกัันชีีวิิตไว้้ส่ว่ นหนึ่่�งเพื่่อ
เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยชดเชยตามเงื่่อนไขข้้อตกลงที่่�ตกลงกัันไว้้ตามกรมธรรม์์ อาทิิ ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์หากกรมธรรม์์ครบกำำ�หนด เงิินเวนคืืนกรมธรรม์์
ค่่าสิินไหมทดแทนอัันเนื่่องจากการเสีียชีีวิิต การสููญเสีียอวััยวะ ทุุพพลภาพ การสููญเสีียรายได้้ในยามชรา หรืือการเสีียชีีวิิต เป็็นต้้น อีีกทั้้�งบริิษััทได้้นำำ�เบี้้�ย
ประกัันภััยส่่วนหนึ่่�งไปลงทุุน เพื่่อให้้ได้้ผลตอบแทนที่่�มั่่�นคงแก่่ผู้้�เอาประกัันภััยหรืือผู้้�รัับผลประโยชน์์ตามภาระผููกพัันต่่างๆ ข้้างต้้น นอกจากแหล่่งเงิินทุุน
ที่่�บริิษัทั ได้้รับั มาจากการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยจากผู้้�เอาประกัันภััยแล้้ว บริิษัทั ต้้องดำำ�รงเงิินกองทุุนตามประกาศสำำ�นักั งาน คปภ. โดยบริิษัทั ต้้องมีีเงิินทุุนส่่วน
หนึ่่�งเพื่่อประกัันความเสีียหายจากการประกอบธุุรกิิจ ซึ่่�ง ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทมีีอััตราส่่วนความเพีียงพอของการดำำ�รงเงิินกองทุุน (Capital Adequacy
Ratio - CAR) เท่่ากัับ 274% ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับที่่�กฎหมายกำำ�หนดมากกว่่า 2.7 เท่่า
	ปััจจุุบัันบริิษััทมีีแบบประกัันชีีวิิตเพื่่อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า โดยแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิตได้้ 3 ประเภทดัังต่่อไปนี้้�
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1

2

3

ประกัันชีีวิิตสามััญ

ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม

แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่อ

• เป็็ น การประกัั น ชีีวิิ ตที่่� ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครอง
แก่่ ผู้้� เอาประกัั น ภัั ย รายบุุ คค ล โดยมีีแบบ
ประกัันดัังนี้้�
- แบบตลอดชีีพ
- แบบบำำ�นาญ
- แบบชั่่�วระยะเวลา
- แบบสะสมทรััพย์์
- สััญญาเพิ่่�มเติิม

• เป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�กรมธรรม์์หนึ่่�งมีีผู้้�เอา
ประกััน ภััยร่่วมกััน ส่่วนมากจะเป็็นกลุ่่�มของ
พนัักงานบริิษััท
• อััตราเบี้้�ยประกัันภััยอััตราเดีียว
• เบี้้�ยประกัันภััยส่่วนใหญ่่ต่ำำ��กว่่าการประกััน
ชีีวิิตรายบุุคคล
• เป็็นสััญญาปีีต่่อปีี

• แบบประกันชีวิตที่คุ้มครองการเสียชีวิต
หรื อ คุ ้ ม ครองการเสียชีวิ ต และทุ พ พลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง ภายในระยะเวลาเอาประกัน
ภั ย ด้ ว ยจ�ำนวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ที่ ล ดลง
เป็นรายงวด
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1

ประกัันชีีวิิตสามััญ

เป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�ให้้ความคุ้้�มครองชีีวิิต และการออมทรััพย์์แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยรายบุุคคล โดยบริิษััทจะจ่่ายเงิินสิินไหมให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์ และ/
หรืือการจ่่ายเงิินผลประโยชน์์ในระหว่่างที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยยัังมีีชีีวิิตอยู่่�และกรมธรรม์์ยัังมีีผลบัังคัับ ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามรายละเอีียดที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้ในเงื่่อนไข
กรมธรรม์์ โดยมีีแบบประกัันที่่�สำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
- แบบตลอดชีีพ (Whole Life Insurance) หมายถึึ ง แบบประกัั น ชีีวิิ ตที่่� กำำ� หนดเงื่่ อ นไขการจ่่ า ยเงิิ น เอาประกัั น ภัั ย ให้้ กัั บ ผู้้�รัั บ
ผลประโยชน์์เมื่่ อผู้้�เอาประกัั น ภัั ย เสีียชีีวิิ ต หรืื อจ่่ า ยเงิิ นเอาประกัั น ภัั ย ให้้ แก่่ ผู้้�เอาประกัั น ภัั ย ในกรณีีที่่� ผู้้�เอาประกัั น ภัั ยมีี ชีีวิิ ต อยู่่�ในวัั น ที่่� กรมธรรม์์
ครบกำำ�หนดสััญญา ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะกำำ�หนดวัันครบอายุุสััญญาเมื่่อผู้้�เอาประกััน ภััยมีีอายุุครบ 90 หรืือ 99 ปีี และเป็็นแบบประกัันชีีวิิตสามััญที่่�เน้้น
ผลประโยชน์์ด้้านความคุ้้�มครองชีีวิิต
- แบบบำำ� นาญ (Pension) หมายถึึ ง การประกัั น ชีีวิิ ต แบบเงิิ น ได้้ ป ระจำำ� เหมาะสำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� ค าดว่่ า จะมีีอายุุ ยืื น ยาว เป็็ น การประกัั น ชีีวิิ ต
เพื่่อคุ้้�มครองการสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ อัันเนื่่องมาจากการสููญเสีียรายได้้เมื่่อมีีอายุุมากขึ้้�น หรืือเมื่่อพ้้นวััยทำำ�งาน โดยบริิษััทจะจ่่ายเงิินจำำ�นวนหนึ่่�ง
เท่่ากัันอย่่างสม่ำำ��เสมอให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยทุุกเดืือน หรืือทุุกปีี นัับแต่่ผู้้�เอาประกัันภััยเกษีียณอายุุ หรืือมีีอายุุครบ 55 ปีี หรืือ 60 ปีี เป็็นต้้น แล้้วแต่่
เงื่่อนไขในกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�กำำ�หนดไว้้ สำำ�หรัับระยะเวลาการจ่่ายเงิินขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของผู้้�เอาประกัันภััยที่่�จะเลืือกซื้้�อ
- แบบชั่่�วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�กำำ�หนดเงื่่อนไขการจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์เมื่่อผู้้�ทำำ�
ประกัันภััยเสีียชีีวิิตภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย แบบประกัันลัักษณะนี้้�มีีจุุดเด่่นที่่�อััตราเบี้้�ยประกัันภััยต่ำำ��
- แบบสะสมทรััพย์์ (Endowment Insurance) หมายถึึง แบบประกัันชีีวิิตที่่�กำำ�หนดเงื่่อนไขการจ่่ายเงิินเอาประกััน ภััยให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์
เมื่่อผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิตภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดในกรมธรรม์์ หรืือจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้กัับผู้้�เอาประกัันภััยเมื่่อผู้้�เอาประกัันภััยมีีชีีวิิตอยู่่�จนครบ
สััญญาประกัันภััย ซึ่่�งอาจมีีทางเลืือกการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยหลากหลายระยะเวลา ตััวอย่่างเช่่น แบบประกัับ BLA แฮปปี้้�เซฟวิ่่�ง 14/7 (แบบประกัันที่่�มีี
ระยะเวลาคุ้้�มครอง 14 ปีี และระยะเวลาชำำ�ระเบี้้�ย 7 ปีี) และเพิ่่�มการคืืนเงิินผลประโยชน์์ในระหว่่างระยะเวลาของกรมธรรม์์ประกัันภััย แบบประกัันชีีวิิต
นี้้�จึึงเป็็นแบบที่่�เน้้นผลประโยชน์์ด้้านการออมทรััพย์์
- สััญญาเพิ่่�มเติิม (Rider) เป็็นสััญญาเพื่่อให้้ความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิมจากกรมธรรม์์หลัักที่่�ผู้้�เอาประกััน ภััยได้้ทำำ�กัับบริิษััทแล้้ว สััญญาเพิ่่�มเติิม
มีีให้้ผู้้�เอาประกััน ภััยเลืือก 2 ประเภทหลัักๆ คืือ สััญญาเพิ่่�มเติิมอุุบััติิเหตุุ (Personal Accident; PA) และสััญญาเพิ่่�มเติิมสุุขภาพ ซึ่่�งสััญญาเพิ่่�ม
เติิ ม อุุบััติิ เ หตุุ ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต และการสูู ญ เสีียอวัั ย วะเนื่่ อ งจากอุุ บัั ติิ เ หตุุ สำำ� หรัั บ สัั ญ ญาเพิ่่� ม เติิ ม สุุ ข ภาพให้้ ค วามคุ้้�มครองเกี่่� ยวกัั บ
การชดเชยค่่ารัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการเจ็็บป่่วยหรืือจากอุุบััติิเหตุุ รวมถึึงการให้้ความคุ้้�มครองโรคร้้ายแรงประเภทต่่างๆ ตามที่่�จะระบุุ
ในเงื่่อนไขการเอาประกัันภััย

2

ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม

ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มเป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�กรมธรรม์์หนึ่่�งจะมีีผู้้�เอาประกัันภััยร่่วมกััน ส่่วนมากจะเป็็นกลุ่่�มของพนัักงานบริิษััท ซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการที่่�องค์์กร
หรืือกลุ่่�มบุุคคลจััดให้้กัับลููกจ้้างหรืือสมาชิิก โดยมีีหลัักการพิิจารณาความเสี่่�ยงของบุุคคลในกลุ่่�มทั้้�งหมดด้้วยอััตราเฉลี่่�ย ไม่่ว่่าจะเป็็น อายุุ เพศ หน้้าที่่�
การงาน หรืือจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย โดยจะคำำ�นวณออกมาเป็็นอััตราเบี้้�ยประกัันภััยเพีียงอััตราเดีียวและจะใช้้กัับบุุคคลทุุกคนในกลุ่่�มนั้้�น และเนื่่องจาก
ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มมีีค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัับประกัันภััยต่ำำ�� จึึงเป็็นผลดีีและมีีส่่วนทำำ�ให้้เบี้้ย� ประกัันภััยรวมโดยส่่วนใหญ่่ต่ำำ��กว่่าการประกัันชีีวิิตรายบุุคคล โดยปกติิ
กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มจะเป็็นสััญญาปีีต่่อปีี

3

แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่อ

แบบประกัันชีีวิิตที่่�คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต และ/หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง ภายในระยะเวลาเอาประกัันภััย ด้้วยจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยที่่�ค่่อยๆ ลด
ลงตามระยะเวลา โดยทั่่�วไปผู้้�เอาประกัันจะซื้้�อกรมธรรม์์ประเภทนี้้�ควบคู่่�กัับการกู้้�เงิิน เพื่่อจะสามารถใช้้ผลประโยชน์์จากกรมธรรม์์ชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ในกรณีี
ที่่�เสีียชีีวิิต
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บริิษััทมีีผลผลิิตจากเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจากธุุรกิิจใหม่่ และจากการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่ออายุุ แยกตามผลิิตภััณฑ์์ ระหว่่างปีี 2561-2563 ดัังนี้้�
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ประเภทการประกัันชีีวิิต

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

สามััญ - ชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว
สามััญ

356.85

4.40

539.81

8.71

71.24

1.09

5,736.99

70.82

3,936.40

63.51

5,073.63

77.46

ตลอดชีีพ

2,130.24

26.30

831.55

13.42

736.38

11.24

บำำ�นาญ

132.24

1.63

95.24

1.54

49.40

0.75

ชั่่�วระยะเวลา

20.61

0.25

7.69

0.12

4.86

0.07

สะสมทรััพย์์

3,161.61

39.03

2,617.83

42.23

3,941.96

60.19

สััญญาเพิ่่�มเติิม

292.29

3.61

384.09

6.20

341.03

5.21

ประกัันกลุ่่�ม

585.60

7.23

506.63

8.17

543.00

8.29

คุ้้�มครองสิินเชื่่อ

1,421.71

17.55

1,215.41

19.61

861.82

13.16

ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

8,101.15

100.00

6,198.25

100.00

6,549.69

100.00

หมายเหตุุ: เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก หัักเบี้้�ยประกัันภััยส่่งคืืนให้้กัับผู้้�เอาประกัันที่่�ยกเลิิกกรมธรรม์์
ในปีี 2563 บริิษัทั มีีเบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีแรกจำำ�นวน 6,550 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 6 จากปีีที่่ผ่� า่ นมา ซึ่่�งเป็็นอััตราการเติิบโตที่่�ดีีเมื่่อเทีียบกัับอุุตสาหกรรม
ที่่�เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกลดลงร้้อยละ 11 โดยการเติิบโตเป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยของช่่องทางธนาคารเป็็นสำำ�คััญ
ประกัันชีีวิิตสามััญยัังคงเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััท โดยมีีอััตราการเติิบโตอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 15 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 79 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก
จากการเพิ่่�มขึ้้น� ของแบบประกัันสะสมทรััพย์์ช่อ่ งทางธนาคาร โดยในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงแบบประกัันของบริิษัทั ใหม่่ ให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงเรื่่อง
อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกส่่วนใหญ่่มาจากแบบประกัันที่่�มีีส่่วนร่่วมในการรัับผลประโยชน์์ (PAR Product) ระหว่่างบริิษััท
และผู้้�เอาประกััน โดยลดจำำ�นวนผลประโยชน์์ที่่รั� บั ประกัันลง ในขณะที่่�มีีโอกาสได้้รับั ส่่วนแบ่่งผลตอบแทนเพิ่่�มขึ้้น� ตามผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เกิิดขึ้้น� จริิง
เบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีต่อ่ ไปแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต
ปีี 2561
ประเภทการประกัันชีีวิิต

ปีี 2563

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

31,647.90

96.51

28,150.31

95.44

26,741.53

94.85

ตลอดชีีพ

4,915.87

14.99

6,452.08

21.88

7,046.70

24.99

บำำ�นาญ

513.21

1.57

604.60

2.05

612.18

2.17

ชั่่�วระยะเวลา

73.44

0.22

74.29

0.25

67.34

0.24

สะสมทรััพย์์

24,239.87

73.92

19,093.62

64.73

17,265.53

61.24

สััญญาเพิ่่�มเติิม

1,905.51

5.81

1,925.72

6.53

1,749.78

6.21

ประกัันกลุ่่�ม

1,142.41

3.49

1,343.68

4.56

1,452.71

5.15

0.64

0.00

0.19

0.00

0.72

0.00

32,790.95

100.00

29,494.18

100.00

28,194.96

100.00

สามัญ

คุ้้�มครองสิินเชื่่อ
ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น
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ในปีี 2563 บริิษัทั มีีเบี้้ย� ประกัันภััยรับั ปีีต่อ่ ไปจำำ�นวน 28,195 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากปีีที่่ผ่� า่ นมา ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากกรมธรรม์์ที่่ค� รบกำำ�หนดในปีี 2563
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปประเภทสามััญมีีอััตราการเติิบโตลดลงร้้อยละ 5 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 95 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มมีี
อััตราเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไป
เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมแบ่่งตามประเภทการประกัันชีีวิิต
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ประเภทการประกัันชีีวิิต

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

สามััญ - ชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว
สามััญ

356.85

0.87

539.81

1.51

71.24

0.21

37,384.89

91.42

32,086.71

89.90

31,815.16

91.57

ตลอดชีีพ

7,046.11

17.23

7,283.63

20.41

7,783.08

22.40

บำำ�นาญ

645.45

1.58

699.84

1.96

661.58

1.90

ชั่่�วระยะเวลา

94.05

0.23

81.98

0.23

72.20

0.21

สะสมทรััพย์์

27,401.48

67.01

21,711.45

60.83

21,207.49

61.04

สััญญาเพิ่่�มเติิม

2,197.80

5.37

2,309.81

6.47

2,090.81

6.02

ประกัันกลุ่่�ม

1,728.01

4.23

1,850.31

5.18

1,995.71

5.74

คุ้้�มครองสิินเชื่่อ

1,422.35

3.48

1,215.60

3.41

862.54

2.48

40,892.10

100.00

35,692.43

100.00

34,744.65

100.00

ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

ในปีี 2563 บริิษัทั มีีเบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมจำำ�นวน 34,745 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ น ในส่่วนของเบี้้ย� ประกัันรัับรวมแบ่่งตาม
ประเภทการประกัันชีีวิิตในปีี 2563 ประกัันชีีวิิตสามััญ ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม และคุ้้�มครองสิินเชื่่อ คิิดเป็็นร้้อยละ 92 ร้้อยละ 6 และร้้อยละ 2 ตามลำำ�ดับั
1.2.3 การพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
กลยุุทธ์์ (Strategy)
	วิิสัยทั
ั ศั น์์ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต คืือ ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิิต และทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะสม กัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต
การออกแบบนวััตกรรมต่่างๆ ในบริิษััท จะต้้องตอบโจทย์์วิิสััยทััศน์์หลัักไม่่ว่่าจะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม ปััจจุุบัันมีีคนไทยจำำ�นวนมากที่่�ยัังไม่่มีีกรมธรรม์์
ประกัันชีีวิิต ซึ่่�งประชาชนที่่�ยังั ไม่่ได้้เป็็นลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� บริิษัทั พยายามเปลี่่ย� นให้้เป็็นฐานลููกค้้า ไม่่ว่า่ จะเป็็นจากการบอกต่่อประสบการณ์์ที่่ดีี� จากลููกค้้าปััจจุุบันั
หรืือจากความเชื่่อมั่่�นในการให้้คำำ�แนะนำำ�และการบริิการที่่�ดีีจากตััวแทนประกัันชีีวิิต นวััตกรรมที่่�คิดค้
ิ น้ จะต้้องตอบโจทย์์การให้้บริิการทั้้�งลููกค้้า และตััวแทน
ประกัันชีีวิิต อีีกทั้้�งการศึึกษาความต้้องการของลููกค้้า เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ในอนาคต บริิษัทั ต้้องออกแบบนวััตกรรมใหม่่ๆ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางด้้านสิินค้้าหรืือบริิการ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ BLA Smart CI ที่่�คุ้้�มครองชีีวิิตและโรคร้้ายแรงด้้วยการใช้้ BLA Healthy Life mobile application
และอุุปกรณ์์ wearable device ในการบัันทึึกกิิจกรรมออกกำำ�ลังั กายและการก้้าวเดิิน นัับก้้าวเพื่่อวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอายุุที่่แ� ท้้จริิง Biological age และสามารถ
แลกเป็็นคะแนนสะสมในการลดเบี้้�ยประกัันหรืือรัับสิิทธิิพิิเศษอื่่นๆ ได้้ นวััตกรรมสิินค้้าที่่�ตอบสนองพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคจะช่่วยเพิ่่�มยอดขายให้้กัับบริิษััท
เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการพััฒนาด้้านนวััตกรรมของบริิษััทอย่่างรอบด้้าน ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถรัักษาความสามารถในการ
แข่่งขััน เพื่่อเป็็นที่่�หนึ่่�งในใจของลููกค้้าเสมอ
โครงสร้้างและกระบวนการทำำ�งาน (Structure and Process)
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของนวััตกรรมและความยั่่ง� ยืืนในระยะยาว สนัับสนุุนและส่่งเสริิมนวััตกรรมตั้้�งแต่่นโยบายจากคณะกรรมการ
บริิษััทที่่�พิิจารณาแต่่งตั้้�งหน่่วยงานดิิจิิทััลอิินโนเวชั่่�นขึ้้�นมาอย่่างเป็็นทางการในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 เพื่่อพััฒนาการบริิการและการดำำ�เนิินงานใน
บริิษััท ทั้้�งด้้านลููกค้้า ตััวแทน และพนัักงาน โดยเน้้นการพััฒนาระบบ เพื่่อปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน ใช้้หลััก agile เพื่่อลดระยะเวลาการทำำ�งานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� โดยนำำ�ระบบเข้้ามาทดแทนการทำำ�งานที่่�เป็็นขั้้น� ตอน หรืืองานด้้านเอกสารลง โดยมีีโครงการต่่างๆ ที่่�ได้้ปรัับปรุุงและดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
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โครงการ (Project)
บริิษััทได้้พััฒนาและปรัับปรุุงโครงการต่่างๆ เพื่่อตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าและตััวแทนประกัันชีีวิิต อาทิิเช่่น
- Mobile application: BLA Happy Life พััฒนาและปรัับปรุุงแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับลููกค้้า ให้้สามารถเข้้าใช้้งานเพื่่อตรวจสอบข้้อมููล
โรงพยาบาล สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษของลูู ก ค้้ า การเคลมออนไลน์์ ค้้ น หาแบบประกัั น ที่่� เ หมาะสม การแจ้้ ง เตืื อ นการชำำ� ระเบี้้� ย การชำำ� ระเบี้้� ย ออนไลน์์
ขอเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์ เป็็นต้้น
- Mobile application: BLA Healthy Life พัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น เพื่่ อ การดูู แ ลสุุ ข ภาพ และสนัั บ สนุุ น การออกกำำ�ลัั ง กาย ด้้ ว ยระบบ
นัับก้้าวเดิิน เพื่่อคำำ�นวณ Biological Age หรืืออายุุที่่�แท้้จริิงของร่่างกาย และนำำ�ผลมาคำำ�นวณเป็็นคะแนน เพื่่อแลกสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ หรืือส่่วนลด
เบี้้�ยประกัันภััยได้้ ควบคู่่�ไปกัับสิินค้้า BLA Smart CI หรืือแบบประกัันชีีวิิตคุ้้�มครองโรคร้้ายแรง เนื่่องจากมีีผลการวิิจััยว่่าการเดิินสามารถลดความเสี่่�ยง
ในการเป็็นโรคหััวใจได้้ สนัับสนุุนให้้ลููกค้้ารัักการดููแลสุุขภาพ ควบคู่่�ไปกัับการมีีสุุขภาพที่่�ดีี
- Mobile application: GMC พัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง แอปพลิิ เ คชัั น สำำ� หรัั บ ลูู ก ค้้ า ประกัั น กลุ่่�ม เพื่่ อ ตอบโจทย์์ ก ารให้้ บ ริิ ก ารที่่� ร วดเร็็ ว
และสะดวกต่่ อ ผู้้�ใช้้ ง าน โดยแยกประเภทของความคุ้้�มครองในแต่่ ล ะแบบประกัั น รวมถึึ ง เพิ่่� ม เติิ ม รายชื่่ อ โรงพยาบาลคู่่�สัั ญ ญาให้้ ค รอบคลุุ ม
มากยิ่่�งขึ้้�น
- โครงการ E-Receipt and E-Policy กรุุ ง เทพประกัั น ชีีวิิ ต ได้้ เ ปิิ ดตัั ว ระบบให้้ บ ริิ ก ารออกใบเสร็็ จ รัั บ เงิิ น เบี้้� ย ประกัั น ภัั ย รูู ป แบบ
อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ผ่่ า นทางอีีเมล ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นพฤษภาคม 2562 ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ประกัั น ชีีวิิ ต แห่่ ง แรก ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารและอำำ� นวยความสะดวกในการ
ส่่ ง ใบเสร็็ จ รัั บ เงิิ น เบี้้� ย ประกัั น ภัั ยรูู ป แบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ โดยสามารถดาวน์์ โ หลดเก็็ บ เป็็ น หลัั ก ฐานการลดหย่่ อ นภาษีีได้้ อ ย่่ า งสะดวก รวดเร็็ ว
แทนการใช้้กระดาษ การออกกรมธรรม์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นอีีกทางเลืือกที่่�สะดวกสำำ�หรัับลููกค้้าแทนการออกกรมธรรม์์กระดาษ นอกจากจะสามารถลด
การใช้้กระดาษแล้้ว การออกเอกสารรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทั้้�งใบเสร็็จรัับเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และกรมธรรม์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยัังสามารถเรีียกดููย้้อนหลัังได้้
ตลอดเวลาที่่�แอปพลิิเคชััน BLA Happy Life และระบบบริิการลููกค้้า Smart customer เพื่่อช่่วยลดปริิมาณการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ อีีกทั้้�งยัังสามารถ
ลดการแพร่่กระจายโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการไม่่สััมผััสเอกสารอีีกด้้วย โดยลููกค้้ากรุุงเทพประกัันชีีวิิตสามารถลงทะเบีียนแจ้้ง
ความประสงค์์ได้้หลายช่่องทาง
- โครงการยืืนยัั น ตัั ว ตนในรูู ป แบบดิิ จิิ ทัั ล National Digital ID (NDID) เป็็ น ระบบการยืื น ยัั น ตัั ว ตนของลูู ก ค้้ า สำำ� หรัั บ การลงทะเบีียน
เปิิ ดบัั ญ ชีี ก ารทำำ�ธุุ ร กรรมทางการเงิิ น และซื้้� อ ประกัั น ชีีวิิ ตผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ ข องบริิ ษัั ท โดยกรุุ ง เทพประกัั น ชีีวิิ ต เป็็ น บริิ ษัั ท ประกัั น ชีีวิิ ต
รายแรกที่่�ให้้บริิการ เพื่่อยกระดัับการทำำ�ธุุรกรรมให้้มีีความน่่าเชื่่อถืือ มีีความปลอดภััยและสะดวกกว่่าการยืืนยัันตััวตนด้้วยสำำ�เนาบััตรประชาชน
- โครงการมอบความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายวัันจากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่่านแอปพลิิเคชััน BLA Happy Life
เพื่่อรองรัับสถานการณ์์การแพร่่กระจายของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนัับสนุุนนโยบายของภาครััฐ
วััฒนธรรมองค์์กรต่่อนวััตกรรม (Climate and Culture)
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีความตั้้�งใจที่่�จะปรัับเปลี่่ย� นวััฒนธรรมองค์์กรเพื่่อสนัับสนุุนให้้พนัักงานคิิดค้น้ นวััตกรรมหรืือการเปลี่่ย� นแปลง ปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานใหม่่ๆ ให้้เกิิดความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� มีีโครงการจััดการความรู้้� ปลููกฝัังวััฒนธรรมของการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� เพื่่อการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่อง หรืือที่่�เรีียกว่่า Knowledge Management (KM) โดยใช้้เทคโนโลยีีในการจััดการความรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แนะนำำ�หลัักสููตรการฝึึกอบรม
ทั้้�งภายในและภายนอก ครอบคลุุมไปถึึงการสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่�พััฒนาพนัักงานเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในแต่่ละด้้าน รวมถึึงการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�นั้้�นๆ ไปยััง
พนัักงานคนอื่่นๆ ผ่่านทางการจััด session แบ่่งปัันความรู้้� (อบรมตามปกติิ และอบรมออนไลน์์) และมีี platform ผ่่านทาง intranet ของบริิษััทด้้วย
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยังั สนัับสนุุนให้้ริเิ ริ่่ม� โครงการเพื่่อสนัับสนุุนแนวความคิิดดังั กล่่าว คืือ โครงการ BLA Big Idea ซึ่่�งเป็็นการเปิิดเวทีีแสดงความคิิด
เพื่่อให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสแสดงความเห็็นผ่่านการนำำ�เสนอโครงการต่่างๆ ที่่�เป็็นนวััตกรรมใหม่่ หรืือปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานเดิิมให้้มีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้น� และได้้นำำ�ไอเดีียที่่�พนัักงานนำำ�เสนอในปีีที่่�แล้้วมาพััฒนาต่่อยอด เช่่น โครงการ BLA Healthy Life Challenge สนัับสนุุนให้้พนัักงานดููแลสุุขภาพ
ด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย และบริิโภคอาหารที่่�มีีประโยชน์์ โดยใช้้ wearable device ในการนัับก้้าว มีีการชั่่�งน้ำำ��หนัักเพื่่อวััดค่่า BMI และกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น
การเต้้น ซึ่่�งนอกจากจะได้้เพิ่่�มความสััมพัันธ์์ระหว่่างพนัักงานแล้้ว ยัังเป็็นการสร้้างวััฒนธรรมการใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ให้้กัับพนัักงานในบริิษััทอีีกด้้วย
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้สนัับสนุุนวััฒนธรรมองค์์กรให้้ขัับเคลื่่อนด้้วยนวััตกรรมใหม่่ๆ และสนัับสนุุนการสื่่อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยจััดหลัักสููตรฝึึก
อบรมต่่างๆ ทั้้�งภายในและภายนอก เรีียนเชิิญวิิทยากรชั้้�นนำำ�หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ เช่่น VUCA – digital disruption แนะนำำ�เทคโนโลยีีหรืือบริิษัทั
start-up ใหม่่ๆ, The Connector Manager – เชื่่อมโยงผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ โดยการแนะนำำ�ให้้คนในทีีมได้้รัับความรู้้�จากผู้้�มีีประสบการณ์์หรืือความ
รู้้�จริิง, Leadership Competency - คุุณสมบััติิที่่�ดีีของการเป็็นผู้้�นำำ� และ Business Innovation - Gear up และ business canvas ต่่อยอดการวาง
กลยุุทธ์์องค์์กร
	ผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุนและเป็็น project sponsor ในหลายๆ โครงการทั้้�ง BLA Big Idea หรืือการได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จาก
ผู้้�บริิหาร ซึ่่�งมีีส่่วนสำำ�คััญมากในการสนัับสนุุนการขัับเคลื่่อนทางนวััตกรรม และผลัักดัันให้้บริิษััทตอบโจทย์์ตามความต้้องการของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง
1.2.4 การตลาดและการแข่่งขััน
1.2.4.1 นโยบายการตลาด ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษัทั ดำำ�เนิินนโยบายเรื่่องการวางแผนการเงิินรอบด้้าน ซึ่่�งประกอบด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่ค� รอบคลุุม ทั้้�งการสร้้างฐานะและการสร้้างหลัักประกัันในปััจจุุบันั
และอนาคตต่่อเนื่่องจากปีีที่่�ผ่่านมา
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(1) กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
• ด้้านผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทออกแบบประกัันให้้คลอบคลุุมทุุกความต้้องการของผู้้�เอาประกัันภััยในแต่่ละกลุ่่�ม ทุุกช่่วงวััย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์คุ้้�มครองชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์เตรีียม
เกษีียณ ผลิิตภััณฑ์์เพื่่อการคุ้้�มครองสุุขภาพและโรคร้้ายแรง มีีการปรัับปรุุงแบบประกัันเดิิม และการพััฒนาแบบประกัันใหม่่ ให้้สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของลููกค้้าที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปอยู่่�เสมอ และด้้วยความผัันผวนของอััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนในปััจจุุบััน ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับแบบ
ประกัันสะสมทรััพย์์ส่่วนใหญ่่เป็็นแบบมีีส่่วนร่่วมในการรัับผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััท และผู้้�เอาประกัันภััย ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงเรื่่องความผัันผวนของ
อััตราดอกเบี้้�ย และเพิ่่�มโอกาสในการรัับผลตอบแทนของผู้้�เอาประกัันตามผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงด้้วย นอกจากนี้้�ยัังมีีการกระตุ้้�นการ
สร้้างผลผลิิตของสััญญาสุุขภาพเพิ่่�มเติิมต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อลููกค้้าและผลกำำ�ไรที่่�ดีีของบริิษััทในอนาคต
• ด้้านการพััฒนาคุุณภาพตััวแทน
ส่่งเสริิมให้้มีีการเพิ่่�มปริิมาณและคุุณภาพของที่่�ปรึึกษาการเงิิน ตััวแทนประกัันชีีวิิต และทีีมงานคู่่�ค้้า เพื่่อให้้เพีียงพอต่่อการให้้บริิการ ดัังนี้้�
-    การพััฒนาตััวแทนประกัันชีีวิิต เน้้นการพััฒนาตััวแทนเพื่่อให้้มีีความยั่่ง� ยืืนในวิิชาชีพี มีีมาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล โดย 
     ได้้รัับรางวััลที่่�สำำ�คััญ อาทิิรางวััลตััวแทนคุุณภาพดีีเด่่นแห่่งชาติิ (Thailand National Quality Awards - TNQA) ตามหลัักเกณฑ์์ของสมาคมประกััน
     ชีีวิิตไทย จำำ�นวน 165 คน รางวััลตััวแทนคุุณภาพดีีเด่่นนานาชาติิ (International Quality Awards - IQA) ตามหลัักเกณฑ์์ของ Limra International
     จำำ�นวน 187 คน รางวััลสโมสรล้้านเหรีียญโต๊๊ะกลม (Million Dollar Round Table - MDRT) จำำ�นวน 109 คน และตััวแทนที่่�มีีศัักยภาพผลิิตผลงาน
     ได้้ระดัับ Court of table - COT อีีกจำำ�นวน 11 คน ตามหลัักเกณฑ์์ของสโมสร MDRT รวมทั้้�งสิ้้�น 120 คน
- การพััฒนาและเพิ่่�มจำำ�นวนที่่�ปรึึกษาการเงิิน ทั้้�งผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ ด้้วยหลัักสููตรผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ (Securities
     Investment Consultant) โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีตััวแทนที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
     เป็็นผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์จำำ�นวน 1,364 คน นอกจากนี้้� เพื่่อให้้ตัวั แทนของบริิษัทั สามารถวางแผนทางการเงิินได้้อย่่างรอบด้้าน บริิษัทั ให้้การ
     สนัับสนุุนตััวแทนในการเป็็นนัักวางแผนการเงิิน และที่่�ปรึึกษาการเงิินที่่�มีีคุุณภาพ โดยในปััจจุุบัันบริิษััทมีีนัักวางแผนการเงิิน CFP® และที่่�ปรึึกษา
     การเงิิน AFPTTM ที่่�ได้้รัับคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพจากสมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย CFP®/AFPTTM ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 119 คน
-    พัฒ
ั นาทีีมงานของคู่่�ค้้าในทุุกช่่องทางการขาย ทั้้�งการขายผ่่านธนาคาร และพัันธมิิตรอื่่นของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการ
     นำำ�เสนอขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตให้้กับั ลููกค้้าได้้อย่่างถููกต้้อง เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
     และกฎหมายอื่่นๆ
• ด้้านเทคโนโลยีี
บริิษััทได้้มีีการพััฒนาและเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งานบนแอปพลิิเคชัันมืือถืือ BLA Happy Life ให้้คลอบคลุุมการบริิการในทุุกด้้านของบริิษััท เช่่น
การชำำ�ระเงิินค่่าเบี้้�ยประกัันภััย และขอรัับใบเสร็็จรัับเงิินค่่าเบี้้�ยประกัันภััยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-receipt) การให้้บริิการการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-POS) การให้้บริิการการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim) นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ให้้บริิการและคำำ�ปรึึกษาแพทย์์ผ่่านทาง
ออนไลน์์ (Telemedicine) เพื่่อประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาและประหยััดเวลาในการเดิินทางไปยัังโรงพยาบาล อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าในการ
ใช้้บริิการ
นอกจากการพััฒนาระบบการให้้บริิการลููกค้้าที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าแล้้ว บริิษัทั ยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนาระบบเพื่่อสนัับสนุุนการขายของ
ตััวแทน ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และคู่่�ค่่าของบริิษััทด้้วย ทั้้�งระบบการเสนอขายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือระบบใบคำำ�ขออิิเล็็กทรอนิิกส์์ Smart app โดยกรุุงเทพ
ประกัันชีีวิิตเป็็นบริิษัทั ประกัันชีีวิิตรายแรกที่่�ได้้พัฒ
ั นากระบวนการการซื้้�อประกัันชีีวิิตออนไลน์์ผ่า่ นการให้้บริิการโดยการยืืนยัันตััวตนในรููปแบบดิิจิทัิ ลั หรืือ
NDID (National Digital ID) เพื่่อยกระดัับการทำำ�ธุุรกรรมให้้มีีความน่่าเชื่่อถืือ มีีความปลอดภััยและสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
• ด้้านช่่องทางการขายใหม่่
บริิษััทได้้มีีการขยายช่่องทางการขายผ่่านพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ๆ เพื่่อขยายฐานลููกค้้าและเสริิมสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันรัับจากช่่องทาง
ต่่างๆ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีการปรัับปรุุงขั้้�นตอนและกระบวนการการขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์เผื่่อให้้ลููกค้้าได้้รัับความสะดวกสบายมากยิ่่�งขึ้้�น
• ด้้านการสื่่อสารการตลาดและกิิจกรรมเพื่่อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ในปีี 2563 บริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมายทางการตลาดที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตประชาชนอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่อการ
วางแผนการเงิิน ควบคู่่�กัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่อการดููแลสุุขภาพของประชาชน
	สร้้างการรัับรู้้�และความเชื่่อมั่่�นในผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ที่่�ครอบคลุุมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค โดยเฉพาะการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผลิิตภััณฑ์์รองรัับ
ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและโรคร้้ายแรง รวมถึึงการสร้้างวิินััยการออมให้้คนไทย เช่่น แบบประกัันบีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ แบบประกัันชีีวิิตสะสมทรััพย์์เกน
เฟิิสต์์ 650
	พััฒนาระบบบริิการทางด้้านสุุขภาพ BLA Every Care บริิการเสริิมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีกรมธรรม์์สุุขภาพของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต โดยให้้การบริิการปรึึกษา
ปััญหาและความรู้้�ด้้านสุุขภาพตลอด 24 ชั่่�วโมง การบริิการในช่่วงเจ็็บป่่วยโดยเฉพาะการเจ็็บป่่วยในต่่างประเทศ และบริิการเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกใน
ช่่วงพัักฟื้้�น
โดยในปีีนี้้� บริิษััทได้้รัับรางวััล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Award 2020
รางวััลสุุดยอดนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการแห่่งปีี 2020 (Product Innovation Award 2020) ในกลุ่่�มสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ประเภทประกัันสุุขภาพ และรางวััล
บริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562 ตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้านของบริิษััท
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(2) การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
โครงสร้้างเบี้้�ยประกัันภััยรัับ จำำ�แนกตามช่่องทางจำำ�หน่่าย ระหว่่างปีี 2561-2563
ปีี 2561
ช่่องทางการจำำ�หน่่าย

ปีี 2562

ปีี 2563

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

ตััวแทน

13,932

34.07

14,014

39.26

19,796

39.70

ธนาคาร

25,133

61.46

20,003

56.04

19,108

55.00

1,827

4.47

1,675

4.70

1,841

5.30

40,892

100.00

35,692

100.00

34,744

100.00

อื่่นๆ
ผลผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น

• ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทน
ภาพรวมธุุรกิิจ : เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางตััวแทน ปีี 2563
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

132,167

41.26

2. ไทยประกัันชีีวิิต

64,583

3. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

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

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

3.88

21,566

40.43

1.23

20.16

-2.78

9,674

18.13

-38.96

27,233

8.50

-3.54

3,762

7.05

-33.83

4. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

22,514

7.03

4.76

3,991

7.48

-23.96

5. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

14,707

4.59

0.50

2,290

4.29

-8.74

6. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

13,796

4.31

-1.56

1,730

3.24

-13.39

7.ไทยสมุุทรประกัันชีีวิิต

12,738

3.98

-0.24

1,976

3.70

-13.63

8. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

9,030

2.82

65.28

1,252

2.35

10.08

9. โตเกีียวมารีีนประกัันชีีวิิต

6,139

1.92

2.14

1,609

3.02

-22.52

10. ไทยซััมซุุง ประกัันชีีวิิต

4,387

1.37

7.46

1,235

2.31

1.46

320,349

100.00

1.42

53,344

100.00

-16.26

1. เอไอเอ

ธุุรกิิจ

%
+/-

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของบริิษััทอื่่นจากสมาคมประกัันชีีวิิตไทย เรีียงอัันดัับตามเบี้้�ยรัับรวม
	ปีี 2563 บริิษัทั มีีเบี้้ยรั
� บั รวมอยู่่�ในอัันดัับที่่� 6 เช่่นเดีียวกัับในปีี 2562 โดยมีีอััตราเติิบโตต่ำำ��กว่่าธุุรกิิจ จากการที่่�บริิษัทั ทำำ�การลดการขายสิินค้้าแบบชำำ�ระ
เบี้้ยครั้้
� ง� เดีียวมาอย่่างต่่อเนื่่องในปีีก่อ่ นหน้้า รวมถึึงแบบประกัันที่่�มีีระยะเวลาการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันระยะสั้้น� โดยมุ่่�งเน้้นปรัับกลยุุทธ์์โดยหัันมาเน้้นเสนอขาย
สิินค้้าประเภทประกัันสุุขภาพและสััญญาเพิ่่�มเติิมซึ่่�งมีีเบี้้�ยต่ำำ��กว่่าสิินค้้าประเภทประกัันชีีวิิตโดยทั่่�วไป แม้้ว่่าเบี้้�ยรัับปีีแรกของบริิษััทลดลงร้้อยละ 13.39 ดีี
กว่่าอุุตสาหกรรมที่่�ลดลงร้้อยละ 16.26 แต่่ด้้วยการปรัับกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว ช่่วยลดภาระของบริิษััทในระยะยาว และสร้้างผลกำำ�ไรที่่�ดีีให้้กัับบริิษััท นอกจาก
นั้้�นบริิษััท ยัังเน้้นการเสนอขายสิินค้้าแก่่ลููกค้้าเดิิมเพื่่อทำำ�ให้้เกิิดการซื้้�อซ้ำำ��และรัักษาฐานลููกค้้าของบริิษััทให้้คงอยู่่�ต่่อไป
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• ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านธนาคาร
ภาพรวมธุุรกิิจ : เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางธนาคาร ปีี 2563
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

1. เอฟ ดัับบลิิว ดีี ประกัันชีีวิิต

66,654

28.78

2. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

46,156

3. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

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

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

3.81

25,614

30.26

8.21

19.93

-16.98

14,070

16.62

-18.17

26,212

11.32

-9.28

6,864

8.11

1.08

4. ไทยประกัันชีีวิิต

21,316

9.20

7.27

7,772

9.18

-4.05

5. พรููเด็็นเชีียลประกัันชีีวิิต

20,788

8.98

0.79

8,053

9.51

-7.48

6. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

19,108

8.25

-4.47

4,269

5.04

13.52

7. เอไอเอ

9,652

4.17

3.96

6,919

8.17

-17.51

8. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

8,937

3.86

-14.04

2,050

2.42

-5.48

9. ทิิพยประกัันชีีวิิต

4,413

1.91

-45.13

2,713

3.20

-63.22

10. อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต

4,233

1.83

-0.24

3,690

4.36

-10.38

231,569

100.00

-5.83

84,648

100.00

-8.48

ธุุรกิิจ

%
+/-

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของบริิษััทอื่่นจากสมาคมประกัันชีีวิิตไทย เรีียงอัันดัับตามเบี้้�ยรัับรวม
ในปีี 2563 บริิษััทมีีเบี้้�ยรัับรวมผ่่านช่่องทางธนาคารอยู่่�ในอัันดัับ 6 เช่่นเดีียวกัับในปีี 2562 โดยได้้รัับผลบวกจากการเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยปีีแรกซึ่่�งมีี
การเติิบโตสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของธุุรกิิจ เนื่่องจากบริิษััทมีีการปรัับการขายสิินค้้าให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าในช่่องทางธนาคารมากขึ้้�น รวมถึึงได้้มีี
การเสนอขายสิินค้้าแก่่ลูกู ค้้าเดิิมเพื่่อให้้เกิิดการซื้้�อซ้ำำ�� โดยเบี้้ย� ประกัันปีีแรกผ่่านช่่องทางธนาคารของบริิษัทั เติิบโตร้้อยละ 13.52 สวนทางกัับอุุตสาหกรรม
ที่่�ลดลงร้้อยละ 8.48
• ด้้านช่่องทางจำำ�หน่่ายอื่่นๆ
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

1. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

7,807

16.17

2. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

6,658

3. ไทยประกัันชีีวิิต

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

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

7.25

21,545

10.59

14.24

13.79

-1.46

3,502

17.21

-0.29

5,394

11.17

-6.27

3,019

14.84

-15.89

4. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

4,664

9.66

15.61

2,208

10.85

54.06

5. เจนเนอราลี่่� ประกัันชีีวิิต

4,285

8.87

-2.71

1,875

9.22

1.76

6. เอไอเอ

4,027

8.34

-9.17

678

3.33

-59.74

7.ชัับบ์์ประกัันชีีวิิต

3,105

6.43

-6.50

1,913

9.40

-2.70

8. โตเกีียวมารีีนประกัันชีีวิิต

2,391

4.95

5.12

612

3.01

7.58

9.พรููเด็็นเชีียล ประกัันชีีวิิต

1,917

3.07

-18.02

575

2.83

-44.39

10. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

1,841

3.81

9.89

551

2.71

25.09

48,289

100.00

-1.47

20,347

100.00

-8.79

ธุุรกิิจ

%
+/-

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของบริิษััทอื่่นจากสมาคมประกัันชีีวิิตไทย เรีียงอัันดัับตามเบี้้�ยรัับรวม
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บริิษััทได้้มีีการพััฒนาช่่องทางขายออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อง โดยได้้เพิ่่�มสิินค้้าที่่�ขายผ่่านช่่องทางให้้มีีความเหมาะสมและหลายหลายมากขึ้้�น รวมถึึงมีี
การเน้้นแคมเปญการทำำ�ประกัันเพื่่อลดหย่่อนภาษีีในช่่วงปลายปีีให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจ รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการ เพื่่อให้้สามารถเข้้าถึึงฐาน
ลููกค้้ารุ่่�นใหม่่ให้้มากขึ้้น� นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้พัฒ
ั นาความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจใหม่่ที่่มีีศั
� กั ยภาพ เพื่่อช่่วยสนัับสนุุนให้้บริิษัทั เข้้าถึึงตลาดกลุ่่�มใหม่่
ได้้โดยตรง ช่่วยลดต้้นทุุนและเพิ่่�มผลกำำ�ไรให้้กัับบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่องด้้วย
1.2.4.2 ภาวะการแข่่งขััน
(1) ภาพรวมธุุรกิิจ
ตารางแสดงเบี้้�ยรัับของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มกราคม - ธัันวาคม 2563

2563

เบี้้�ยรัับ

หน่่วย: ล้้านบาท
%
+/-

2562

%
+/-

101,771.12

-6.41%

108,737.99

13.64%

56,467.57

-19.04%

69,749.45

-17.68%

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว

158,238.69

-11.34%

178,487.45

-1.07%

เบี้้�ยปีีต่่อไป

441,967.78

2.21%

432,426.66

-3.25%

เบี้้�ยรวม

600,206.47

-1.75%

610,914.11

-2.63%

เบี้้�ยปีีแรก
เบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว

ในเดืือน มกราคม – ธัันวาคม 2563 ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตมีีเบี้้�ยรัับปีีแรกทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 158,238.69 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 11.34 จากปีี 2562
การเติิบโตที่่�ลดลงเป็็นผลจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจของประเทศ
และทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคลดลง ทั้้�งนี้้� เบี้้�ยรัับปีีแรกที่่�ปรัับตััวลดลงส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากเบี้้�ยประกัันชีีวิิตแบบชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียวที่่�ยัังปรัับตััวลดลง
ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่�สามติิดต่่อกััน เนื่่องจากบริิษััทประกัันชีีวิิตหลายแห่่งได้้ทำำ�การปรัับลด หรืือยกเลิิกการขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตแบบชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว
เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับอััตราดอกเบี้้ยที่่
� ป� รัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่องในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา ส่่งผลให้้เบี้้ยชำ
� �ำ ระครั้้�งเดีียวลดลงร้้อยละ 19.04 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของ
ปีีก่อ่ น มาอยู่่�ที่่�จำำ�นวน 56,467.57 ล้้านบาท ขณะเดีียวกััน อััตราผลตอบแทนการลงทุุนที่่�ลดต่ำำ��ลงมาก ทำำ�ให้้บริิษััทประกัันต้้องปรัับลดอััตราผลตอบแทน
ของผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ขายในปีีนี้้�ลง และเพิ่่�มการเสนอขายแบบประกัันชีีวิิตที่่�มีีส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล รวมถึึงเพิ่่�มการขายสิินค้้าประเภทประกัันสุุขภาพเพื่่อ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น ในช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ตััวแทนประกัันชีีวิิต
ไม่่สามารถออกไปพบลููกค้้าเพื่่อเสนอขายประกัันชีีวิิตเหมืือนภาวะปกติิได้้ ทางสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ได้้อนุุมติิการเสนอขายแบบ Digital face to face ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถเดิินหน้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่องไม่่หยุุดชะงัักก็็ตาม
อย่่างไรก็็ดีี สืืบเนื่่องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ประกอบกัับการประชาสััมพัันธ์์ของหน่่วยงานต่่างๆในช่่วง
ที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้ประชาชนตื่่นตััวและหัันมาตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพเพื่่อนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่องมืือบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น ผลจากแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ยัังส่่งผลให้้บริิษััทประกัันชีีวิิตได้้ปรัับเปลี่่�ยนนโยบายการบริิหาร
ช่่องทางการขายและการบริิการให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และมุ่่�งเน้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตให้้มีีความหลากหลาย และสามารถตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและวิิถีีชีีวิิตของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนไป เพื่่อให้้กลุ่่�มผู้้�บริิโภคได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของตนเองอย่่างแท้้จริิง
	ทั้้�งนี้้� แม้้จะเผชิิญกัับปััจจััยท้้าทายข้้างต้้นและการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) แต่่เนื่่องจากการที่่�เบี้้�ยประกัันชีีวิิตปีีต่่อของ
ธุุรกิิจมีีการปรัับฐานลงค่่อนข้้างมากแล้้วในปีี 2562 ทำำ�ให้้เบี้้�ยประกัันชีีวิิตปีีต่่อในปีี 2563 ยัังคงเติิบโตได้้ร้้อยละ 2.21 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 441,967.78 ล้้าน
บาท และทำำ�ให้้เบี้้�ยรัับรวมของธุุรกิิจลดลงจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนเพีียงร้้อยละ 1.75 หรืือเท่่ากัับจำำ�นวน 600,206.47 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีส่่วนแบ่่งตลาดของเบี้้�ยรัับสููงสุุด 10 อัันดัับแรก ในช่่วงเดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2563 ได้้แก่่
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เบี้้�ยรัับรวม และเบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว ปีี 2563
เบี้้�ยรัับรวม
บริิษััท

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

145,846

24.30

2. ไทยประกัันชีีวิิต

91,292

3. เอฟดัับบลิิวดีี ประกัันชีีวิิต

เบี้้�ยปีีแรกรวมเบี้้�ยชำำ�ระครั้้�งเดีียว
จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

3.47

29,163

18.42

-7.05

15.21

-0.83

20,465

12.92

-25.68

80,348

13.39

3.97

29,074

18.36

9.10

4. เมืืองไทยประกัันชีีวิิต

75,327

12.55

-10.15

21,563

13.62

-16.92

5. กรุุงไทย-แอกซ่่าประกัันชีีวิิต

54,651

9.11

-7.28

11,753

7.42

-16.51

6. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

34,745

5.79

-2.66

6,550

4.14

5.67

7. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต

31,452

5.24

-2.66

6,496

4.10

-1.06

8. พรููเด็็นเชีียล ประกัันชีีวิิต

24,312

4.05

-1.12

8,903

5.62

-12.24

9. ไทยสมุุทรประกัันชีีวิิต

14,620

2.44

1.04

2,629

1.66

-14.50

10. โตเกีียวมารีีนประกัันชีีวิิต

8,5401

1.42

2.94

2,221

1.40

-16.05

600,206

100.00

-1.75

158,239

100.00

-11.29

1. เอไอเอ

ธุุรกิิจ

%
+/-

%
+/-
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(2) แนวโน้้มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตปีี 2564
แนวโน้้มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตในปีี 2564 นั้้�นจะยัังคงเผชิิญกัับปััจจััยท้า้ ทายรอบด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็นภาวะเศรษฐกิิจที่่�ยังั คงชะลอตััวอย่่างต่่อเนื่่อง ภาวะอััตรา
ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ภาวะการว่่างงาน หนี้้�สิินภาคครััวเรืือน มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่�
17 เรื่่อง สััญญาประกัันภััย (TFRS 17) พ.ร.บ.ข้้อมููลส่่วนบุุคคล โครงการพััฒนาฐานข้้อมููลด้้านการประกัันภััย (Insurance Bureau System) และการ
จััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพมาตรฐานใหม่่
กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตจึงึ ต้้องมีีการพิิจารณาปรัับกลยุุทธ์์ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โดยหลายบริิษัทั ได้้ปรัับกลยุุทธ์์การขายโดยลดการขายสิินค้้าประเภท
จ่่ายเบี้้ยครั้้
� ง� เดีียว และทยอยปรัับลดการขายผลิิตภััณฑ์์ประเภทออมทรััพย์์ที่่มีี� การรัับประกัันผลตอบแทน โดยหัันมาเน้้นการขายผลิิตภััณฑ์์แบบประกัันชีีวิิต
ควบการลงทุุน Universal Life, Unit Linked, Participating Policy ที่่�เน้้นการลงทุุนตามความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยยอมรัับได้้ รวมถึึงเพิ่่�มการขาย
ผลิิตภััณฑ์์แบบประกัันที่่�ให้้ความคุ้้�มครองระยะยาว เช่่น แบบประกัันตลอดชีีพ (Whole Life) แบบประกัันบำำ�นาญที่่�ช่่วยวางแผนเรื่่องเกษีียณ (Annuity)
เป็็นต้้น รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นการพััฒนาแบบประกัันสุุขภาพและโรคร้้ายแรงมากขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันยัังคงมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าพััฒนาช่่องทางการขายให้้มีีความ
หลากหลายตรงกัับพฤติิกรรมและความต้้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ช่่องทางการขายทางดิิจิทัิ ลั (Digital) หรืือช่่องทางออนไลน์์ และพััฒนา
รููปแบบการให้้บริิการให้้มีีความทัันสมััย สะดวกสบาย ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มมากขึ้้�น โดยธุุรกิิจประกัันชีีวิิตยัังคงมีีปััจจััยสนัับสนุุนต่่อ
การเติิบโตต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
- มาตรการผ่่อนคลายทางเศรษฐกิิจจากภาครััฐและหน่่วยงานต่่างๆ
ทางภาครััฐและทางสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ได้้มีีมาตรการออกมาช่่วยเหลืือประชาชนอย่่างต่่อ
เนื่่อง อาทิิ การเพิ่่�มค่่าลดหย่่อนภาษีีสำำ�หรัับการซื้้�อประกัันสุุขภาพเป็็น 25,000 บาทต่่อปีี และมาตรการผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์หรืือประกาศต่่างๆ ได้้แก่่ การ
ผ่่อนปรนการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััย การขยายระยะเวลาการผ่่อนผัันเงื่่อนไขกรมธรรม์์ฯ และอััตราเบี้้ย� ประกัันภััย การแก้้ไขหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการออกการเสนอ
ขายกรมธรรม์์ประกัันภััย การดำำ�เนิินการรวมถึึงหน้้าที่่�การปฏิิบัติั ขิ องตััวแทนหรืือนายหน้้าประกัันภััย ในระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) โดยวิิธีี Digital Face to Face ตลอดจนการผ่่อนคลายประกาศการลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่นของบริิษััทประกัันชีีวิิต/
บริิษััทประกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 5)
- แนวโน้้มประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น
ประเทศไทยมีีแนวโน้้มจำำ�นวนประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่องและมีีอายุุยืนื ยาวขึ้้น� โดยประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมประชากรสููงวััยในปีี 2573
เป็็นต้้นไป โดยมีีผู้้�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี เกิินร้้อยละ 20 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด ประกอบกัับประชาชนในวััยทำำ�งานจะมีีสััดส่่วนที่่�ลดลงจากอััตรา
การเกิิดของประชากรในประเทศ ทำำ�ให้้รััฐบาลไทยอาจต้้องมีีภาระด้้านงบประมาณรายจ่่ายสำำ�หรัับสวััสดิิการเพื่่อประชาชนสููงวััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงรายได้้
หลัังเกษีียณอาจไม่่เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพ จึึงเป็็นโอกาสทางธุุรกิิจที่่�จะส่่งเสริิมประชาชนเก็็บออมในรููปของประกัันชีีวิิต เพื่่อแบ่่งเบาภาระในการใช้้จ่่าย
ด้้านสุุขภาพและค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่�มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น รวมถึึงการเตรีียมวางแผนการเงิินหลัังเกษีียณซึ่่�งจะมีีความจำำ�เป็็นมากขึ้้�นในอนาคต
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- กระแสการตระหนัักถึึงการดููแลสุุขภาพ
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) และปััจจััยเสี่่�ยงในการทำำ�ให้้เกิิดโรคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ปััญหามลภาวะจากฝุ่่�น
ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาตระหนัักถึึงการวางแผนประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น และก่่อให้้เกิิดกระแสความนิิยม
ในการรัักษาสุุขภาพเชิิงป้้องกััน ไม่่ว่่าจะเป็็น การรัักษาความสะอาดและอนามััยส่่วนบุุคคล การรัับประทานอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์ การออกกำำ�ลัังกาย รวม
ไปถึึงการป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยการซื้้�อประกัันสุุขภาพ ทำำ�ให้้บริิษัทั ในธุุรกิิจประกัันภััย พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพหลากหลายรููปแบบให้้เหมาะสมกัับ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ด้้วยการมอบสิิทธิิประโยชน์์พิิเศษให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้อง
กัับการรัักษาสุุขภาพเชิิงป้้องกัันอีีกด้้วย
- ความต้้องการการวางแผนการเงิินส่่วนบุุคคล
ประชาชนมีีแนวโน้้มให้้ความสนใจในการวางแผนทางการเงิินส่่วนบุุคคลเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง โดยผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตเป็็นเครื่่องมืือสำำ�คััญชนิิดหนึ่่�งที่่�
จะเป็็นหลัักประกัันในการแบ่่งเบาความเดืือดร้้อนเมื่่อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝัันขึ้้น� นอกจากนี้้�ยัังมีีผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตที่่�ถูกู ออกแบบมาเพื่่อผู้้�ที่่�ต้้องการ
ความคุ้้�มครองควบคู่่�กัับการลงทุุน รวมไปถึึงความสามารถในการใช้้สิิทธิินำำ�เบี้้�ยประกัันภััยบางประเภทไปลดหย่่อนภาษีีได้้อีีกด้้วย
- การเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจของโลกดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีด้้านดิิจิทัิ ลั ที่่�มีีการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว ช่่วยให้้บริิษัทั ในธุุรกิิจสามารถพััฒนาการบริิการให้้ลูกู ค้้า พััฒนาช่่องทางการติิดต่่อสื่่อสารกัับลููกค้้า รวมถึึง
พััฒนากระบวนการทำำ�งานภายในของบริิษัทั ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยให้้ลูกู ค้้าสามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการได้้สะดวกและรวดเร็็วขึ้้น� รวมไปถึึงสามารถออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางมากยิ่่�งขึ้้�น
1.2.5 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
	ตารางแสดงสิินทรััพย์ข์ องบริิษัทที่
ั ใ่� ช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีีสาขา (ไม่่รวมสำำ�นักั งานใหญ่่) จำำ�นวน 64 สาขา โดยเป็็นทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั จำำ�นวน 32 แห่่ง (อาคารไม่่ใช้้ 6 แห่่ง
ได้้แก่่ สมุุทรสงคราม กาฬสิินธุ์์� ขอนแก่่น นครราชสีีมา อุุบลราชธานีีและยะลา และมีีชั้้�นพื้้�นที่่�แบ่่งให้้เช่่า 1 แห่่ง (หาดใหญ่่)) และสาขาที่่�บริิษัทั เช่่าจำำ�นวน
38 สาขา
บริิษััทมีีทรััพย์์สิินประเภท ที่่�ดิิน อาคารชุุด ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และอุุปกรณ์์ ดัังนี้้�
- สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่อ กรุุงเทพมหานคร 10800
- ที่่�ดิิน อาคารชุุด ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และอุุปกรณ์์สุุทธิิอื่่น ๆ ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวน 2,203.52 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ที่่�ดิินเปล่่า อาคารชุุด และที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
ประเภททรััพย์์สิิน

มููลค่่าทางบััญชีี
ณ สิ้้�นปีี 2563
(ล้้านบาท)

พื้้น� ที่่�
(ตร.วา)

ราคาประเมิิน
(ล้้านบาท)

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

ภาระ
ผููกพััน

วััตถุปุ ระสงค์์

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

5.19

327.08

109.96

บริิษัทั เป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-

ที่่�ตั้้ง� สำำ�นักั งาน

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

791.35
1,088.83

7,864.60
8,211.12

960.65
1,646.23

บริิษัทั เป็็นเจ้้าของ
บริิษัทั เป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-ไม่่มีี-

ที่่�ตั้้ง� สำำ�นักั งาน
ที่่�ตั้้ง� สำำ�นักั งาน

รวม

1,885.37

16,402.80

2,716.84

หมายเหตุุ: ราคาที่่�ดิินและอาคารประเมิินตามกฎการประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
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เครื่่องมืือ อุุปกรณ์์ และเครื่่องใช้้สำำ�นัักงานของบริิษััท

ยานพาหนะ
เครื่่องใช้้สำำ�นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
ค่่าปรัับปรุุงทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

มููลค่่าทางบััญชีี
ณ สิ้้�นปีี 2563
(ล้้านบาท)
17.35
248.40
50.62
1.78

รวม

318.15

ประเภททรััพย์์สิิน

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ

-ไม่่มีี-ไม่่มีี-ไม่่มีี-ไม่่มีี-

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในรายงานประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 96
1.3.2 รายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััท
ตารางแสดงรายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััท ณ วัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2563
รายชื่่อ
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2. บริิษััท วััฒนโสภณพนิิช จำำ�กััด
3. ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
4. บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด(มหาชน)
5. นายชาตรีี โสภณพนิิช
6. บริิษััท จตุุบุุตรโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
7. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
8. บริิษััท เอ็็มเอสไอ โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด
9. กองทุุนเปิิดบััวหลวงหุ้้�นระยะยาว
10. นายเชิิดชูู โสภณพนิิช

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว 1,707,566,000 หุ้้�น
ณ วัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2563

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

ร้้อยละของหุ้้�นที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด

413,396,200
222,505,000
130,022,480
78,574,760
63,967,204
63,000,000
59,005,745
57,201,480
52,222,160
45,294,014

24.21
13.03
7.61
4.60
3.75
3.69
3.46
3.35
3.06
2.65

1.3.3 ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษััทไม่่มีีข้้อตกลงที่่�มีีผลกระทบต่่อการบริิหารงานระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่กัับบริิษััท

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 1,708,000,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 1,707,566,000 บาท โดยแบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,707,566,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตรา
ไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

1.5 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล แต่่จะต้้องไม่่มีียอดขาดทุุนสะสม
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการอาจพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างการให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ เมื่่อปรากฏว่่า บริิษััทมีีกำำ�ไรสมควรที่่�จะทำำ�ได้้ และรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบในการประชุุมคราวถััดไป
	ภายใต้้พระราชบััญญััติิประกัันชีีวิิต พ.ศ. 2535 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2551 การจ่่ายเงิินปัันผล บริิษััทต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยงและการบริิหารความเสี่่�ยง
	ปีี 2563 เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�สภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งไทยและต่่างประเทศได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ส่่งผลให้้ธุุรกิิจภาคเอกชนต้้องมีีการปรัับตััวในการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจอย่่างไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน เพื่่�อที่่�จะให้้
ทุุกภาคส่่วนผ่่านพ้้นวิิกฤตไปได้้ ซึ่่�งในปีีนี้้�นอกจากบริิษััทจะให้้ความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
โดยจััดให้้มีีการบริิหารจััดการและการควบคุุมภายในของกิิจกรรม หรืือกระบวนการต่่างๆ เพื่่�อลดทั้้�งโอกาสที่่�จะทำำ�ให้้
เกิิดความเสีียหาย และเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือได้้รัับผลกระทบน้้อยที่่�สุุด
บริิษััทยัังได้้บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเพื่่อ� รัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเพื่่อ� ไม่่ให้้กระทบต่อ่ การให้้บริิการ
ผู้เ้� อาประกัันภััย คู่่ค้� า้ และกระบวนการดำำ�เนิินงานหลัักของบริิษััท อย่่างไรก็็ตามการจััดการความเสี่่ย� งบริิษััทได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึง
การบรรลุุเป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์หลัักขององค์์กรให้้เป็็นไปตามกฎหมายและสอดคล้้องตามแนวทางมาตรฐานสากล
เป็็นหลัักการและแนวทางในการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยบริิษััทได้้ประเมิินความเสี่่ย� งทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอกประจำำ�
ปีี 2563 ดัังนี้้�
2.1 ความเสี่่�ยงจากภาวะเศรษฐกิิจ
	ปััจจััยเสี่่ย� งหลัักเกิิดจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวที่่�เกิิดขึ้้น� ก่่อนแล้้ว ทั้้�งจากปััญหาการค้้าระหว่่างประเทศมหาอำำ�นาจอย่่างจีีนและสหรััฐอเมริิกาที่่�เป็็น
ปััจจััยที่่�อ่่อนไหวต่่อภาวะเศรษฐกิิจโลก รวมถึึงประเทศไทยยัังได้้รัับผลกระทบที่่�รุุนแรงและต่่อเนื่่องจากการระบาดรอบ 2 ในปลายปีีของปีีเดีียวกััน
จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลและส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ได้้แก่่
2.1.1 รายได้้และความเชื่่อมั่่�นของประชาชนที่่�ลดลง
เนื่่องจากภาคอุุตสาหกรรมและการบริิการต่่างๆ มีีการปิิดตัวั ลง หรืือมีีการลดอััตราค่่าจ้้างจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้อำ�ำ นาจซื้้�อ ความสามารถในการออม รวมถึึง
ความไม่่เชื่่อมั่่�นของประชาชนต่่อสถานการณ์์ ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการซื้้�อประกัันชีีวิิตของประชาชนลดลงด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปรัับสััดส่่วนการขาย
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต (Product mix) โดยนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นการให้้ความคุ้้�มครองมากขึ้้�น เนื่่องจากเป็็นสิินค้้าจำำ�เป็็น ตรงความต้้องการของ
ลููกค้้า และมีีอััตราเบี้้ย� ประกัันจำำ�นวนต่ำำ��กว่่าสิินค้้าที่่�เป็็นการออมและได้้ขยายระยะเวลาการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยปีต่ี อ่ อายุุออกไปเป็็นเวลาสููงสุุดถึงึ 180 วััน
2.1.2 ความผัันผวนของตลาดเงิินตลาดทุุน
- ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงของอััตราดอกเบี้้ย� การเปลี่่ย� นแปลงราคาของสิินทรััพย์์ลงทุุนและอััตราแลกเปลี่่ย� น เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นความ
เสี่่�ยงที่่�กระทบต่่อรายได้้จากการลงทุุนและเงิินกองทุุนของบริิษััท โดยบริิษััทได้้บริิหารจััดการให้้มููลค่่าความเสี่่�ยงนั้้�นอยู่่�ในระดัับไม่่เกิินเงิินกองทุุนรองรัับ
ความเสี่่�ยงที่่�จัดส
ั รรไว้้ตามแผนธุุรกิิจ โดยบริิษัทั มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของตลาดอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และเมื่่อรวมกัับความเสี่่�ยงประเภทอื่่นแล้้ว
บริิษััทยัังมีีฐานะเงิินกองทุุนที่่�เข้้มแข็็งและสููงกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด
- ความเสี่่�ยงจากภาวะอััตราดอกเบี้้ย� ลดลงและอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� กระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ซึ่่�งอััตรา
ดอกเบี้้ย� เป็็นหนึ่่�งในสมมติิฐานหลัักของการกำำ�หนดอััตราเบี้้ย� ประกัันชีีวิิต การประเมิินมููลค่่าหนี้้สิ� นิ เงิินสำำ�รองของสััญญาประกัันภััย และประเมิินเงิินกองทุุน
ตามระดัับความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงจากภาวะอััตราดอกเบี้้ย� อยู่่�ในระดัับต่ำำ��เป็็นเวลานานจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้
ในสััญญาประกัันภััย การรัักษาระดัับผลกำำ�ไร การดำำ�รงเงิินกองทุุน รวมถึึงการบริิหารจััดการความสอดคล้้องของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััย
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้มอบหมายให้้คณะทำำ�งานบริิหารเงิินกองทุุนติิดตาม ประเมิินและรายงานปััจจััยเสี่่�ยงและดััชนีี
ชี้้�วััดความเสี่่�ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงการบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and Liability Management: ALM) ด้้วย
รวมถึึงได้้ปรัับแผนการลงทุุนเพื่่อลดความเสี่่�ยงด้้วยการลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีอายุุเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น ลดการลงทุุนในหุ้้�นกู้้�เอกชนลงและปรัับเพิ่่�มการลงทุุนใน
พัันธบััตรรััฐบาล เพื่่อเพิ่่�ม Asset Duration และเพื่่อลด Duration gap อีีกทั้้�งยัังมีีการทบทวนการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมกัับต้้นทุุนของ
บริิษัทั ในปััจจุุบันั อย่่างสม่ำำ��เสมอ สำำ�หรัับด้้านการลงทุุน จะมีีการปรัับกลยุุทธ์์การลงทุุนเพื่่อการบริิหารความสอดคล้้องระหว่่างสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ควบคู่่�ไป
กัับการรัักษาระดัับผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� ยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยงและการติิดตามด้้วยระบบสััญญาณ
เตืือนภััยล่่วงหน้้า การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวและการทดสอบภาวะวิิกฤตของปััจจััยเสี่่�ยงหลััก
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2.2 ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขััน
นอกเหนืือจากการแข่่งขัันด้้านผลิิตภััณฑ์์ทั้้ง� รููปแบบความคุ้้�มครองและผลประโยชน์์ที่่จ� ะได้้รับั แล้้ว การแข่่งขัันด้้านการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มานำำ�เสนอ
เพื่่อการบริิการที่่�เข้้าถึึงได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ขณะเดีียวกัันปััจจััยที่่�ผลัักดัันให้้ภาคธุุรกิิจนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้มากขึ้้�น ส่่วนหนึ่่�งจากผลกระทบการแพร่่ระบาด
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลกระทบต่่อปััจจััยและสภาวะแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม ผลัักดััน
ให้้เกิิดการปรัับตััวและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์แก่่ลููกค้้าแบบไม่่พบลููกค้้าต่่อหน้้า (Non Face-to-Face) ส่่งผลกระทบต่่อการเสนอขายของช่่องทางตััวแทน
และช่่องทางธนาคารที่่�การใช้้บริิการ ณ สาขาธนาคารน้้อยลง อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนธุุรกิิจที่่�กำำ�หนดมาตรการและแผนบริิหารความเสี่่ย� งรองรัับ
ไว้้ล่่วงหน้้าตามสถานการณ์์ให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ ทั้้�งการพััฒนาระบบงาน กระบวนการให้้บริิการด้้านต่่างๆ รวม
ถึึงการบริิหารช่่องทางการขายการพััฒนาแบบประกัันใหม่่ๆ เพื่่อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันของบริิษััท
2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่�อััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย อััตราการขาดอายุุ การเวนคืืนกรมธรรม์์ หรืืออััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
เบี่่�ยงเบนไปจากข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดอััตราเบี้้ย� ประกัันภััย การพิิจารณารัับประกัันภััย รวมถึึงการคำำ�นวณเงิินสำำ�รองประกัันภััย โดยอาจจะทำำ�ให้้
เกิิดผลกระทบทางลบกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงดำำ�เนิินการให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยอย่่างเหมาะสม ตั้้�งแต่่การ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย โดยมีีคณะทำำ�งานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ในการสร้้างแนวคิิดและพััฒนาสิินค้้าให้้เป็็นไปตามความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมาย กำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานภายใต้้กรอบนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท รวมถึึงการ
ตั้้�งเงิินสำำ�รองประกัันภััยและเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เพีียงพอและสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดอีีกด้้วย เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท
สามารถรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
2.4 ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 ที่่�ยัังไม่่คลี่่�คลายจนถึึงปััจจุุบััน ส่่งผลกระทบให้้บริิษััทต้้องปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการทำำ�งานให้้สอดคล้้องตามสถานการณ์์และข้้อกำำ�หนดของภาครััฐ เพื่่อให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมได้้อย่่างต่่อเนื่่อง และบริิษััทตระหนัักถึึง
ความปลอดภััยและสุุขอนามััยของบุุคลากรของบริิษัทั รวมถึึงลููกค้้าและผู้้�มาติิดต่่อ บริิษัทั ได้้ติดต
ิ ามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิดิ และมีีมาตรการ และแนวทาง
ปฏิิบััติิเพื่่อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ได้้แก่่ (1) มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด ได้้แก่่ หลัักปฏิิบััติิสำำ�หรัับพนัักงานและผู้้�ที่่�เข้้ามาติิดต่่อจะต้้องปฏิิบััติิ
ตามระบบการคััดกรองและมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุุข (2) การปฏิิบััติิงานจากที่่�พัักอาศััย ช่่วงระหว่่างเดืือน
มีีนาคม – มิิถุุนายน 2563 และในการระบาดรอบ 2 เมื่่อปลายเดืือนธัันวาคม ในการลดความเสี่่�ยงต่่างๆ โดยจััดหาเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการติิดต่่อสื่่อสารออนไลน์์ที่่�คำำ�นึึงถึึงการรัักษาความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นหลััก แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�งประสิิทธิิภาพของการบริิการ
2.5 ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัับมืือภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
จากการเกิิดขึ้้�นของนวััตกรรมดิิจิิทััล ที่่�นำำ�มาสู่่� Digital Disruption ส่่งผลกระทบกัับทุุกภาคส่่วนในวงกว้้าง รวมถึึงธุุรกิิจประกัันชีีวิิตเป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ ทำำ�ให้้ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงและการปรัับตััว โดยการนำำ�แพลตฟอร์์มมาใช้้ในการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การให้้บริิการและ
ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ลููกค้้า การบริิการกรมธรรม์์แก่่ลููกค้้าและคู่่�ค้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นตััวแทน นายหน้้า และโรงพยาบาลคู่่�สััญญา เป็็นต้้น ผ่่านช่่องทางออนไลน์์
บนแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย รวมถึึง การพััฒนาแอปพลิิเคชัันที่่�ช่่วยสนัับสนุุนความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกััน เพื่่อให้้
ประสบการณ์์ในการเข้้าใช้้บริิการของลููกค้้าเกิิดประสิิทธิิภาพและมีีความพึึงพอใจสููงสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีความตระหนัักรู้้�ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้้
ทรััพยากรสารสนเทศและการรัับมืือภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์เพื่่อให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปตามกฎข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลธุุรกิิจ และพระราชบััญญััติิ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 บริิษััทได้้กำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยบทบาทหน้้าที่่�หลัักคืือ จััดทำำ�กรอบนโยบาย แผนการบริิหารจััดการ แนวปฏิิบััติิในการบริิหาร
จััดการ ติิดตามและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�บริิษััทยัังคงได้้รัับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 เรื่่อง การจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security Management System (ISMS)) อีีกด้้วย
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2.6 ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายและการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ
	ปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทมีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ รวมทั้้�งการกำำ�กัับดููแลจากหน่่วยงานภาครััฐ โดยบริิษััทมีีการเตรีียมการและ
ปรัับกระบวนการภายในเพื่่อพร้้อมรัับการบัังคัับใช้้กฎหมายใหม่่ๆ ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััท
ได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมทั้้�งด้้านระบบงาน บุุคลากร และกระบวนการทำำ�งาน เพื่่อให้้บริิษััทมีีการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็นไปตามการบัังคัับใช้้ของ
กฎหมายรวมถึึง พระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 ที่่�มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อจััดทำำ�กรอบนโยบาย
แผนบริิหารจััดการ การควบคุุมติิดตาม และการรายงานผล ในส่่วนของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน ได้้แก่่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน IFRS เป็็นต้้น ที่่�มีีการศึึกษาผลกระทบ เตรีียมความพร้้อมเรื่่องระบบและแบบจำำ�ลองให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�จะบัังคัับใช้้ในอนาคต
2.7 ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััย
	สำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััย บริิษััทกำำ�หนดแนวทางในการพิิจารณารัับประกัันภััยทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ และปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ไม่่เกี่่�ยว
กัับสุุขภาพ ที่่�เป็็นมาตรฐานตามแบบประกัันภััย โดยอายุุ เพศ อาชีีพ เป็็นปััจจััยประกอบการพิิจารณารัับประกัันภััย รวมถึึงการพิิจารณาส่่งประกัันภััยต่่อ
ไปยัังผู้้�รัับประกัันภััยต่่อที่่�มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน เพื่่อลดความเสี่่�ยงจากการรัับภาระการจ่่ายค่่าสิินไหมที่่�ไม่่คาดคิิดและมีีมููลค่่าสููง และเพื่่อเป็็นการเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการรัับประกัันภััยของบริิษััท
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ความรัับผิิดชอบต่อ่ สัังคม

3.1 การดำำ�เนิินงานตามนโยบายสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ให้้ความสำำ�คััญกัับการผนวกแนวคิิดด้้านความยั่่ง� ยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจโดยมุ่่�งเน้้น
การสร้้างความสมดุุลในด้้านการบริิหารจััดการที่่ค� รอบคลุุมมิติิ ต่ิ า่ งๆ รวมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและการสร้้าง
ความมั่่น� คงให้้แก่่สัังคม ทั้้ง� นี้้�บริิษััทกำำ�หนดนโยบายด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมไว้้ตั้้ง� แต่่ปีี 2559 โดยมีีแผนการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตั้้ง� แต่ก่ ารจััดซื้้อ� จััดหา การผลิิต การส่่งมอบสิินค้้าบริิการ
และการกำำ�จััดของเสีีย
นโยบายและแนวปฎิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษัั ท กำำ� หนดนโยบายในการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มเพื่่ อ ความยั่่� ง ยืื น ทางสัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ของประเทศ และส่่ ง เสริิ ม การอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิในชุุมชนของบริิษััทประกอบด้้วยพนัักงานและครอบครััวตััวแทน คู่่�ค้้าและพัันธมิิตร ให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ประหยััด
ลดการสููญเปล่่า การนำำ�มาใช้้ซ้ำำ��หรืือการใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ ผ่� า่ นกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแล้้วแต่่กรณีี บริิษัทั สนัับสนุุนกิิจกรรมอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
และปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่อผลระยะยาวและความยั่่�งยืืน บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการปรัับลดการใช้้กระดาษ และได้้จััดทำำ�แผน
งานด้้านดิิจิิทััลเทคโนโลยีีตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าเพื่่อเพิ่่�มความสะดวกในการให้้บริิการผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ลดการใช้้กระดาษ ลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิิน
การด้้านกรมธรรม์์ ประกอบด้้วยระบบรัับประกัันภััยแบบอิิเล็็กทรอนิิคส์์ ระบบบริิการกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิคส์์ ระบบการอบรมทางไกลสำำ�หรัับตััวแทน
ประกัันชีีวิิต ที่่�ปรึึกษาการเงิิน และพนัักงาน รวมทั้้�งการให้้ความสำำ�คััญกัับช่่องทางสื่่อสารออนไลน์์ต่่างๆ บริิษััทยัังได้้กำำ�หนดให้้การประหยััดพลัังงานเป็็น
แนวคิิดสำำ�คััญหนึ่่�งที่่�ใช้้ในการออกแบบอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ที่่�บริิษััทกำำ�หนดใช้้งานอาคารในช่่วงปลายปีี 2563

3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1) โครงการประหยััดไฟฟ้้า
• โครงการประหยััดพลัังงานโดยการรณรงค์์การปิิดไฟในช่่วงเวลากลางวััน การออกไปประชุุม หรืือหลัังเลิิกงานโดยการติิดสติิกเกอร์์เลขหมายกำำ�กัับบน
โต๊๊ะทำำ�งานเพื่่อควบคุุมการใช้้พลัังงานเฉพาะพื้้�นที่่� และการติิดตั้้�งระบบปิิดหน้้าเครื่่องคอมพิิวเตอร์์อััตโนมััติิในองค์์กร
• การใช้้อุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน เช่่น หลอดไฟในบริิเวณที่่�ต้้องเปิิดทิ้้�งไว้้ตลอดเวลา เช่่น โถงทางเดิินแต่่ละชั้้�น
• การออกแบบอาคารสำำ�นักั งานใหญ่่แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ซึ่่�งได้้ผสานความใส่่ใจและคุุณค่่าการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไว้้ด้้วยกััน
ผ่่านการจััดวางทิิศทางของอาคารเพื่่อหลบความร้้อนจากแสงอาทิิตย์์
ออกแบบครีีบอาคารเป็็นแนวตั้้�งคลุุมอาคารฝั่่�งทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้
และทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ อีีกทั้้�งนโยบายการใช้้พลัังงานทดแทนใน
อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ จึึงมีีการติิดแผงโซล่่าเซลล์์ เพื่่อสร้้าง
กระแสไฟฟ้้าสำำ�หรัับใช้้งานในอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ ช่่วยลด
การใช้้พลัังงานเพื่่อสิ่่ง� แวดล้้อม จึึงทำำ�ให้้อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่แห่่งใหม่่
ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ได้้รัับรางวััล 1 ใน 10 อาคารออกแบบดีีเด่่น
จาก BCI ASIA AWARDS 2020

2) โครงการประหยััดน้ำำ��ประปา
• โครงการรณรงค์์การประหยััดน้ำำ�� โดยการเช็็คก่อ่ นใช้้ รองก่่อนใช้้ การใช้้น้ำำ��ซ้ำำ�� การเปิิด-ปิิดน้ำำ��ให้้สนิทิ หลัังการใช้้งานทุุกครั้้�ง และ/หรืือหากพบอุุปกรณ์์
การใช้้น้ำำ��ชำำ�รุดุ ให้้แจ้้งผู้้�รัับผิิดชอบทราบทัันทีี เพื่่อกำำ�จัดจุ
ั ดรั่่
ุ ว� ไหลในองค์์กร รวมถึึงการติิดตั้้ง� ก๊๊อกอััตโนมััติบิ ริิเวณอ่่างล้้างมืือในห้้องน้ำำ��ประจำำ�ชั้้น� ทุุกชั้้น� ใน
อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่
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3) โครงการประหยััดทรััพยากรกระดาษ
• การจััดเก็็บเอกสารรณรงค์์ใช้้กระดาษใช้้ซ้ำำ�� (Re-use) หรืือ Scan เก็็บไว้้ในเครื่่องคอมพิิวเตอร์์แทนการถ่่ายสำำ�เนา เพื่่อลดการใช้้กระดาษในองค์์กร
ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรกระดาษเกิิดความคุ้้�มค่่ารวมทั้้�งเป็็นการลดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บเอกสาร เพื่่อความปลอดภััยและป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััคคีีภััยใน
สำำ�นัักงาน
• โครงการรณรงค์์รักั ษาสิ่่�งแวดล้้อมในออฟฟิิศ โดยการจััดกล่่องรัับเอกสารที่่�เป็็นกระดาษสีีขาวในทุุกจุุดที่่มีี� เครื่่องถ่่ายเอกสารในองค์์กรเพื่่อนำำ�ไปรีีไซเคิิล
• การทำำ�ลายเอกสาร โดยการนำำ�ส่่งบริิษััท/ร้้านค้้าเพื่่อนำำ�ไปทำำ�ลายโดยวิิธีีการต้้ม ซึ่่�งจะสามารถนำำ�มาสู่่�กระบวนการผลิิตกระดาษใหม่่ได้้ ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้
ทรััพยากรต้้นไม้้อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาระบบการทำำ�งานผ่่านระบบออนไลน์์ และการอนุุมััติิออนไลน์์ เพื่่อลดการใช้้กระดาษ
o การพััฒนาระบบใบเสนอขายของตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินแบบออนไลน์์ และ แบบกึ่่�งออนไลน์์ เพื่่อลดการใช้้ใบคำำ�ขอและสำำ�เนาเอกสาร
สำำ�คััญแบบกระดาษ และสามารถส่่งเรื่่องเข้้าสู่่�การพิิจารณาได้้ทัันทีี นอกจากเป็็นการลดปริิมาณกระดาษที่่�เกิิดจากการขายประกัันแล้้วยัังเป็็นการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการให้้บริิการแก่่ผู้้�ทำำ�ประกัันด้้วย ณ สิ้้น� ปีี 2563 พบว่่าตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินมีีการใช้้ใบเสนอขายแบบ
ออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นในสััดส่่วน 58.5% ของใบคำำ�ขอทั้้�งหมด เพิ่่�มขึ้้�นจากสััดส่่วน 27% ในปีี 2562
o การใช้้เอกสารเสนอขายแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์แทนเอกสารที่่�เป็็นกระดาษ เช่่น โบรชััวร์์รายละเอีียดแบบประกััน รวมถึึงคู่่�มืือ และเอกสารอบรมต่่างๆ
สััดส่่วนการใช้้งานระบบเสนอขายแบบออนไลน์์ ในปีี 2563
% สััดส่่วน ณ สิ้้�นปีี 2562

% สััดส่่วน ณ สิ้้�นปีี 2563

% ใบคำำ�ขอแบบออนไลน์์

27%

58.5%

% การชำำ�ระเงิินแบบปราศจากเงิินสด

n.a.

81.3%

4) โครงการ “ดีีต่่อใจ สะดวกสบาย พร้้อมลดการใช้้ทรััพยากร” ที่่�เชิิญชวนผู้้�ถืือกรมธรรม์์ให้้เลืือกรัับใบเสร็็จรัับเงิินและกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แทนเอกสารแบบกระดาษ ซึ่่�งแต่่ละปีีจะต้้องใช้้กระดาษเพื่่อพิิมพ์์เอกสารเหล่่านี้้�เทีียบเท่่ากัับ กระดาษ 114 กิิโลกรััม หรืือต้้นไม้้ 35 ต้้น ทุุกปีี โดยบริิษััท
จะนำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในการออกเอกสารไปร่่วมสมทบทุุนสร้้างศููนย์์วิิทยาการเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุระดัับชาติิ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
ในปีี 2563 มีีผู้้�สมััครเข้้าร่่วมโครงการ “ดีีต่่อใจ สะดวกสบาย
พร้้ อ มลดการใช้้ ทรัั พ ยากร” โดยมีีจำำ� นวนของกรมธรรม์์ แ บบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Policy) และใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Receipt) จำำ�นวน 24,434 ฉบัับ

ปริิมาณการใช้้กระดาษภายในองค์์กร

90

ปีี พ.ศ

2561

2562

2563

ปริิมาณกระดาษรีีไซเคิิล

36,826
กิิโลกรััม

41,008
กิิโลกรััม

20,986
กิิโลกรััม
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5) กิิจกรรมสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ประชาชนภายนอก
BLA Happy Life Go Green ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ) จััดกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึกประชาชนคนไทยหัันมาใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ได้้ โดยจััดพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจกรรม BLA Happy Life Go Green ในบููธการเงิินของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ในงาน Money Expo 2020 ณ เมืืองทองธานีี
โดยตลอดงานมีีผู้้�ปกครองและเด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึกจำำ�นวนมาก

3.3 นโยบายและแนวปฎิิบัติั ิด้้านสัังคม
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายในการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนทางสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ โดยมีีภารกิิจที่่�มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กัับ
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการวางแผนทางการเงิินผ่่านตััวแทนและพนัักงานที่่�มีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการยกระดัับการกำำ�กับั ดููแลการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) โดยจััดตั้้ง� คณะกรรมการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้า
(Market Conduct Committee) และส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับตััวแทนนายหน้้าและบริิษััทพัันธมิิตรที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
คุุณธรรมและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ผ่่านการอบรมสััมมนาเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งที่่�จัดั อบรมในห้้องเรีียนและการสื่่อสารผ่่าน
ระบบดิิจิิทััล
บริิษััทมีีการวััดความพึึงพอใจของลููกค้้าในด้้านของคุุณภาพบริิการเพื่่อใช้้พััฒนาและยกระดัับการให้้บริิการของบริิษััท และกำำ�หนดให้้เป็็นดััชนีีชี้้�วััด
ความสำำ�เร็็จ (KPI) ในระดัับองค์์กร เพื่่อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับให้้ความสำำ�คััญและร่่วมกัันยกระดัับคุุณภาพการบริิการของบริิษััท
1) ระบบการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้ารููปแบบใหม่่
บริิษัทั ประสบความสำำ�เร็็จในการร่่วมทดสอบระบบพิิสูจู น์์ตัวั ตนของ
ลููกค้้าด้้วยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์กัับธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคาร
พาณิิชย์์ และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้โครงการ National
Digital ID เพื่่อยกระดัับมาตรฐานในการพิิสููจน์์ตััวตนหรืือตรวจสอบ
เพื่่อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการกัับสถาบัันการเงิินหรืือ
หน่่วยงานภาครััฐ และช่่วยลดขั้้�นตอนการเดิินเอกสารของลููกค้้าในการ
ขอใช้้บริิการกัับสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินมีีแหล่่งข้้อมููลที่่�
น่่าเชื่่อถืือเพื่่อนำำ�มาใช้้ในการพิิสูจู น์์ตัวั ตนลููกค้้าให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด
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2) การพััฒนาช่่องทางการให้้บริิการแบบดิิจิิทััล
ในด้้านของการให้้บริิการกรมธรรม์์ บริิษัทั ได้้ขยายช่่องทางออนไลน์์
เพื่่ออำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริิการผู้้�ทำำ�ประกััน โดยเฉพาะในส่่วน
ของ BLA Happy Life application ที่่�ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมเกี่่�ยว
กัับกรมธรรม์์ได้้ตั้้ง� แต่่ การเช็็คเบี้้ย� ประกัันที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ การชำำ�ระ
เบี้้ยผ่
� า่ นช่่องทางต่่างๆ ที่่�สะดวกที่่�สุดุ การเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลในกรมธรรม์์
การทำำ�ธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับสิินไหม เป็็นต้้น

3) โครงการ BLA Every Care บริิการเสริิมเพื่่อสุุขภาพของลููกค้้า
บริิการ BLA Every Care เป็็นบริิการเสริิมสำำ�หรัับผู้้�ถือื กรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพต่่างๆ ใช้้บริิการได้้ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งก่่อนป่่วย ในการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสุุขภาพ
และข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับอาการต่่างๆ การให้้บริิการช่่วงป่่วยไปจนถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับพัักฟื้้�น และในปีี 2563 ซึ่่�งเกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
บริิษััทยัังได้้ขยายบริิการ Telemedicine เพื่่อให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์สามารถรัับคำำ�ปรึึกษาทางการแพทย์์และการสั่่�งจ่่ายยาผ่่านระบบทางไกลโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
เข้้าไปใช้้บริิการที่่�โรงพยาบาลและยัังได้้รัับความคุ้้�มครองตามกรมธรรม์์ที่่�มีีอยู่่�ด้้วย บริิษััทยัังได้้ร่่วมกัับโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ในการขยายบริิการ 2B
Care Privilege สำำ�หรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตที่่�กำำ�หนดด้้วย

ปััจจุุบััน BLA Every Care ให้้บริิการลููกค้้าที่่�ถืือกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพรวมจำำ�นวนประมาณ 60,000 ราย ทั่่�วประเทศ
4) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีของประชาชน
	สุุขภาพที่่�ดีีเกิิดจากการดููแลตนเองและการออกกำำ�ลัังกาย การส่่ง
เสริิมสุุขภาพที่่�ดีีจึึงเริ่่�มตั้้�งแต่่การสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านสุุขภาพ การดููแล
และออกกำำ�ลัังกาย และการสร้้างความคุ้้�มครองค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
ยามเจ็็บป่่วยและพัักฟื้้�น
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตจึงึ ได้้พัฒ
ั นาผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพและโรค
ร้้ายแรง และเปิิดตัวั แบบประกัันบีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ (BLA Smart CI)
พร้้อมแอปพลิิเคชััน BLA Healthy Life ที่่�ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ BLA Smart
CI สามารถใช้้เพื่่อเก็็บข้้อมููลการเดิินสะสมเป็็นคะแนนเพื่่อใช้้ในการลด
เบี้้�ยประกัันในปีีต่่อไป เป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ตระหนัักและ
เริ่่�มดููแลสุุขภาพของตนเองอย่่างง่่ายๆ ด้้วยการเดิินให้้ได้้จำำ�นวนก้้าวที่่�
เหมาะสม
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ในปีี 2563 แบบประกัันสุุขภาพของบริิษัทั ได้้รับั รางวััลนวััตกรรมสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตที่่บ� ริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาเพื่่อรองรัับความต้้องการของประชาชน
ในปััจจุุบััน ได้้แก่่

รางวััล สุุดยอดนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการแห่่งปีี 2020 (Product
Innovation Awards 2020) ในกลุ่่�มสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ ประเภท
ประกัันสุุขภาพ จากงาน “Business+ Product Innovation
Awards 2020”

รางวัั ล บริิ ษัั ท ยอดเยี่่� ย มด้้ า นนวัั ต กรรมประกัั น สุุ ข ภาพ (Most
Innovative Health Insurance Product Thailand) จากงาน
International Finance Awards 2019

5) การร่่วมมืือและพััฒนาบริิการด้้านสุุขภาพกัับโรงพยาบาล
ทั่่�วประเทศ ผ่่านโครงการ BLA Smart Hospital Awards
การพััฒนาระบบบริิการเสริิมด้้านสุุขภาพแล้้ว ความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรด้้านสุุขภาพจะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถมอบความมั่่�นใจในการ
บริิการและความคุ้้�มครองด้้านสุุขภาพแก่่ประชาชน บริิษััทจึึงได้้มอบ
รางวััล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020
ให้้กับั โรงพยาบาลคู่่�สััญญาบริิการประกัันสุุขภาพ 11 แห่่งที่่�มีีความโดดเด่่น
ใน 6 ด้้าน ได้้แก่่ ความร่่วมมืือระดัับองค์์กร การจััดการความเหมาะ
สมทางการแพทย์์ การให้้บริิการตรวจสุุขภาพ การให้้บริิการเคลม การ
บริิหารค่่ารัักษาพยาบาล และการให้้บริิการลููกค้้า เพื่่อเสริิมสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างองค์์กร ส่่งเสริิมการพััฒนาบริิการเพื่่อดููแลลููกค้้า
อย่่างยั่่ง� ยืืนร่่วมกััน ตลอดจนสร้้างความเชื่่อมั่่�นให้้กับั ลููกค้้าผู้้�เอาประกัันภััย
ที่่�มาใช้้บริิการ
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6) การให้้ความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชนทุุกระดัับชั้้�น
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการสื่่อสารให้้ความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชนผ่่านช่่องทางสื่่อสารต่่างๆ รวมถึึงการสื่่อสารผ่่านการอบรมสััมมนาที่่�ตัวั แทนประกัันชีีวิิต
และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินได้้จััดทำำ�ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศดัังนี้้�
ช่่องทางสื่่อสารโซเชีียลมีีเดีีย : ได้้ทำำ�การสื่่อสารผ่่าน Facebook, Line, Youtube, และ website ของบริิษััท ตลอดปีี เช่่น

จััดสรรการสื่่อสารผ่่าน Facebook, Line และโซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ
จำำ�นวน 5-8 บทความทางการเงิินต่่อเดืือน เพื่่อให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
ที่่�ถููกต้้องในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนการเงิิน

รายการ BLA Healthy Channel บนช่่องทาง Youtube เดืือนละ
1-2 ตอน เพื่่อให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชน
รายการบนช่่อง Youtube ยัังช่่วยรองรัับโอกาสการให้้ความรู้้�ใน
ระหว่่างการ Social Distancing ระหว่่างการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) อีีกด้้วย
การสััมมนาทางการเงิิน สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงกิิจกรรม
ความรู้้�ที่ตั่� วั แทนประกัันชีีวิิตและที่่ปรึ
� กึ ษาการเงิินจััดทำำ�ทั่่ว� ประเทศ

7) มาตราการพิิเศษเพื่่อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนของผู้้�ถืือกรมธรรม์์ในช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (โควิิด-19)
ในปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ประเทศไทยและทั่่�วโลกเผชิิญปััญหาการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) บริิษััทจึึงได้้ออกมาตราการผ่่อนผัันเงื่่อนไข
กรมธรรม์์แก่่ผู้้�ถืือกรมธรรม์์
- ขยายระยะเวลาผ่่อนผัันการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยออกไปอีีก 60 วััน สำำ�หรัับกรมธรรม์์ที่่ค� รบกำำ�หนดระยะเวลาผ่่อนผัันการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััย ระหว่่างวัันที่่�
27 ก.พ. 63 ถึึงวัันที่่� 30 มิิ.ย. 63
- ยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมการต่่ออายุุกรมธรรม์์และค่่าธรรมเนีียมจากการกู้้�เงิินอััตโนมััติิ หากผู้้�เอาประกัันขอต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตหรืือขอกลัับคืืนสู่่�
สถานะเดิิมของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต ภายใน 6 เดืือนในกรณีีที่่�กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตสิ้้�นผลบัังคัับ ระหว่่างวัันที่่� 27 ก.พ. 63 ถึึงวัันที่่� 30 มิิ.ย. 63
- หากลููกค้้าต้้องการทำำ�ประกัันเพื่่อเพิ่่�มความคุ้้�มครองชีีวิิตและสุุขภาพ บริิษัทั ได้้มีีมาตรการผ่่อนชำำ�ระเบี้้ย� 0% ระยะเวลา 3 เดืือนเมื่่อชำำ�ระด้้วยบััตรเครดิิต
ที่่�ร่่วมรายการ ผ่่านช่่องทางตััวแทนและที่่�ปรึึกษาการเงิินกรุุงเทพประกัันชีีวิิต เพื่่อแบ่่งเบาภาระทางการเงิินให้้กัับลููกค้้า
	อีีกทั้้�งบริิษัทั ได้้มอบความคุ้้�มครองหากเกิิดการเจ็็บป่่วยจากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) สำำ�หรัับลููกค้้า โดยที่่�ยืืนยัันรัับความคุ้้�มครองผ่่านช่่อง
ทางที่่�บริิษััทจััดเตรีียมไว้้จะได้้รัับความคุ้้�มครองเป็็นเงิินชดเชยรายวััน โดยมีีลููกค้้าจำำ�นวน 1,596,866 รายได้้รัับสิิทธิิความคุ้้�มครอง
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ชุุมชนและสัังคม
บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมและให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิิน
งานที่่�อาจสร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนรอบสถาน
ประกอบการ ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ทำ�ำ การก่่อสร้้างสำำ�นักั งานใหญ่่แห่่งใหม่่
และได้้เริ่่�มใช้้งานในช่่วงปลายปีี 2563 ผู้้�บริิหารและพนัักงานได้้ร่่วม
กัันเดิินเยี่่ย� มเพื่่อนบ้้านรอบอาคาร พร้้อมให้้รายละเอีียดผู้้�ประสานงาน
ชุุมชน เพื่่อรัับเรื่่องราวและข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ จากเพื่่อนบ้้านจากการเข้้า
มาอยู่่�ร่่วมในพื้้�นที่่�รอบชุุมชนของบริิษัทั โดยหากได้้รับั การร้้องเรีียนหรืือ
ความเห็็นจากประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�รอบๆ บริิษััท ผู้้�ประสานงานชุุมชน
จะนำำ�เสนอให้้ผู้้�บริิหารพิิจารณาและแก้้ไขปััญหาโดยเร็็ว บริิษััทยัังมีีน
โยบายที่่�จะส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีความรู้้�ทางการเงิินพื้้�นฐานโดยเฉพาะใน
เรื่่องการทำำ�ประกัันเพื่่อคุ้้�มครองตามความจำำ�เป็็นของแต่่ละคน และ
กระตุ้้�นให้้ดููแลรัักษาสุุขภาพ เริ่่�มจากการมอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุ
กัับกรมธรรม์์ประกัันภััยกลุ่่�มปีีใหม่่ 10 บาท นิิวนอร์์มอลพลััส ในชุุมชน
เดืือนธัันวาคม 2563
	สำำ�หรัับสาขาของบริิษััททั่่�วประเทศ บริิษััทได้้เข้้าร่่วมกัับกิิจกรรมประเพณีีในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการสนัับสนุุนกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับความรู้้�ด้้านประกัันชีีวิิตผ่่าน
หน่่วยงานในพื้้�นที่่�ต่่างๆ โดยตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท
บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีแก่่ประชาชน โดยได้้สนัับสนุุนสมาคมกรีีฑาแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์อย่่างต่่อเนื่่อง
เพื่่อส่่งเสริิมให้้นัักกีีฬาทีีมชาติิช่่วยเผยแพร่่ความรู้้�ในการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสม และบริิษััทยัังได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมวิ่่�งเพื่่อสุุขภาพที่่�จััดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ต่่างๆ
ทั่่�วประเทศอีีกด้้วย อาทิิ กิิจกรรมโอลิิมปิิกเดย์์ 2020 โดยในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้มีีทีีมงานและตััวแทนประกัันชีีวิิตเข้้าร่่วมกิิจกรรมและให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน
แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงานด้้วย

กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้รับั รางวััล “Top Community Care Companies in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards
(ACES) 2020 ที่่�มอบให้้แก่่องค์์กรธุุรกิิจและบุุคคลในเอเชีียที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมโลก จากกิิจกรรมเพื่่อสัังคม
(CSR) ภายใต้้แนวคิิด “ชีีวิิตออกแบบได้้” (Live as You Design) มุ่่�งส่่งเสริิมทัักษะการวางแผนการเงิินให้้กัับประชาชน ผ่่านหลากหลายกิิจกรรม
ด้้านการเงิิน พร้้อมอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการผ่่านโมบายล์์แอปพลิิเคชัันและระบบอััจฉริิยะต่่างๆ ตลอดจนการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการ เพื่่อให้้ประชาชนมีีชีีวิิตที่่�มั่่�นคง มีีความสุุขและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในสัังคม ตามวิิสััยทััศน์์และภารกิิจ
ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
4.1 ผลกระทบของมาตรฐานบััญชีีใหม่่
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษัทั ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงและฉบัับใหม่่รวมถึึงแนวปฎิิบัติั ิทางบััญชีีที่่อ� อกโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ซึ่่�ง
มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฎิิบัติั ิ โดยมีีมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีผลกระทบอย่่าง
เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท ได้้แก่่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 เรื่่อง สััญญาประกัันภััย ซึ่่�งได้้กำำ�หนดเพิ่่�มเติิม ให้้ทาง
เลืือกสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย ในระหว่่างที่่�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 17 เรื่่อง สััญญาประกัันภััย ยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ ให้้สามารถยกเว้้นการ
ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อง การเปิิดเผย
ข้้อมููลเครื่่องมืือทางการเงิิน เป็็นการชั่่�วคราว โดยให้้สามารถเลืือกถืือปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ได้้บันั ทึึกผลกระทบสะสมจากการนำำ�แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีเี รื่่องเครื่่องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจประกััน
ภััยมาถืือปฏิิบััติิเป็็นครั้้�งแรกเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 763 ล้้านบาท ในส่่วนของเจ้้าของ

4.2 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์
เมื่่อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 บริิษััทได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด (“บริิษััทย่่อย”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบ
กิิจการนายหน้้าประกัันวิินาศภััย โดยการซื้้�อหุ้้�นทุุนและสิิทธิิออกเสีียงในบริิษัทั ร้้อยละ 84 ทำำ�ให้้บริิษัทั มีีส่่วนได้้เสีียในบริิษัทั บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์
จำำ�กััด เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 15 เป็็นร้้อยละ 99 และทำำ�ให้้บริิษััทต้้องจััดทำำ�งบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 เป็็นต้้นมา
ในปีี 2558 บริิษััทได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 1,980,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10 บาท คิิดเป็็น
เงิินทั้้�งสิ้้�น 19,800,000 บาท เนื่่องจากบริิษััทย่่อยจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 20 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 4 ล้้านบาท
เป็็น 24 ล้้านบาท โดยถืือเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทย่่อย
ในปีี 2559 ถึึง 2563 ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยในระหว่่างปีี
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
ในปีี 2559 บริิษััทได้้เข้้าร่่วมลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในประเทศกััมพููชา ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก
ด้้านการรัับประกัันชีีวิิต บริิษััทมีีสััดส่่วนการร่่วมลงทุุนร้้อยละ 52
ในปีี 2561 เมื่่อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2561 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่่�ง
เป็็นบริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั มีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้หยุุดการประกอบกิิจการและดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีโี ดยสมััครใจ ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ได้้จัดั ประเภทขาดทุุนสุุทธิิของ Bangkok
Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company เป็็นการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
ในปีี 2563 เมื่่อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company และ
สิ้้�นสุุดกระบวนการชำำ�ระบััญชีีแล้้ว

4.3 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ
1) งบกำำ�ไรขาดทุุน
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 บริิษัทั มีีเบี้้ย� ประกัันภััยรับั สุุทธิิ 33,425 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากเบี้้ย� ประกัันภััยรับั สุุทธิิปีี 2562 ที่่� 34,349 ล้้านบาท
เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกจำำ�นวน 6,550 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 จากจำำ�นวน 6,198 ล้้านบาทของ ปีี 2562 โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่องทางธนาคารจาก
สิินค้้ากลยุุทธ์์ซึ่่ง� ได้้วางแผนการขายร่่วมกัับธนาคารในไตรมาสที่่� 3 เป็็นส่่วนใหญ่่ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นอััตราเติิบโตที่่�ดีี เมื่่อเปรีียบเทีียบกัับค่่าเฉลี่่ย� ของอุุตสาหกรรม
ที่่�เบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรกลดลง 11% และเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อไปมีีจำำ�นวน 28,195 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากจำำ�นวน 29,494 ล้้านบาทของ ปีี 2562
จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีต่่อซึ่่�งครบกำำ�หนดชำำ�ระเบี้้�ยในปีี 2563
เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของปีี 2563 จำำ�นวน 34,745 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 3 จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของปีี 2562 จำำ�นวน 35,692 ล้้านบาท โดย
เบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมช่่องทางธนาคารต่่อเบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมทุุกช่่องทางของปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 55 ในขณะที่่�เบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวมช่่องทาง
ตััวแทนต่่อเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมทุุกช่่องทาง มีีสััดส่่วนร้้อยละ 39 (2562: ร้้อยละ 56 และร้้อยละ 38 ตามลำำ�ดัับ)
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ 12,231 ล้้านบาท กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน 1,020 ล้้านบาทและกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมจำำ�นวน 130 ล้้านบาท
รวมเป็็นรายได้้ 13,381 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าจำำ�นวน 670 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 5 โดยลดลงจากเงิินปัันผลและดอกเบี้้�ยจากตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
เป็็นส่่วนใหญ่่ และผลตอบแทนจากการลงทุุนในปีี 2563 ทั้้�งปีีอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.14
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	ค่่าใช้้จ่่ายประกอบด้้วยเงิินสำำ�รองประกัันภััย ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ ค่่าใช้้จ่่ายการ
รัับประกัันภััยอื่่น และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน โดยในปีี 2563 บริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายรวม 45,576 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 ที่่� 43,596 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,980 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 5 โดยมีีอััตราส่่วนของเงิินสำำ�รองประกัันภััยรวมกัับผลประโยชน์์จ่่ายต่่อกรมธรรม์์และค่่าสิินไหมทดแทน
ต่่อเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิที่่� ร้้อยละ 121 และ ร้้อยละ 112 ในปีี 2563 และ 2562 ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2020 กลุ่่�มบริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงประมาณการ
ตั้้�งสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับความเสี่่ย� งจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััยแตกต่่างไปจาก
ประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง (PAD) จากเดิิมร้้อยละ 4 เป็็นร้้อยละ 5 ของเงิินสำำ�รองตามวิิธีีเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� เพื่่อรองรัับการบริิหารความเสี่่�ยง
จากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้ย� โดยบริิษัทั ได้้บันั ทึึกผลกระทบสะสมจากการเปลี่่ย� นแปลงประมาณการ PAD ดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 2,668 ล้้านบาท
ในงบกำำ�ไรขาดทุุน
	กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีเงิินได้้ลดลง 3,545 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 67 โดยในปีี 2563 บริิษััทมีีกำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้จำำ�นวน 1,761 ล้้านบาทและมีี
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้ในปีี 2562 จำำ�นวน 5,306 ล้้านบาท โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงประมาณการตั้้�งสำำ�รองประกัันภััยจำำ�นวน 2,668 ล้้านบาท
ข้้างต้้น นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ส่่งผลให้้รายได้้จากเงิินลงทุุนลดลง ทั้้�งเงิินปัันผลรัับที่่�ต่ำำ��กว่่าคาดการณ์์ และการตั้้�งค่่าเผื่่อการด้้อย
ค่่าของเงิินลงทุุน รวมถึึงภาวะตลาดที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการทำำ�กำำ�ไรจากการขายหลัักทรััพย์์ลงทุุน ทั้้�งนี้้�เมื่่อหัักภาษีีเงิินได้้คงเหลืือเป็็นกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน
1,608 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 ที่่� 4,387 ล้้านบาทจำำ�นวน 2,779 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 63 หรืือคิิดเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน 0.94 บาทลดลง
จากปีี 2562 ซึ่่�งมีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานเท่่ากัับ 2.57 บาท
2) ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริิษััทมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อเงิินกองทุุนที่่�ต้้องดำำ�รงตามกฎหมาย (CAR) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�ร้้อยละ 274 ลดลงจากอััตราเงิินกองทุุน
ที่่�ต้้องดำำ�รงตามกฎหมาย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�ร้้อยละ 314 จากผลกระทบของมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินกองทุุนจากการลดลงของอััตราดอกเบี้้�ย
3) มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการและมููลค่่าปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่ (Embedded Value and Value of New Business)
	มููลค่่าพื้้�นฐานของกิิจการ (Embedded Value) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 67,502 ล้้านบาท คิิดเป็็น 39.53 บาทต่่อหุ้้�น ลดลงร้้อยละ 5
จากปีี 2562 สำำ�หรัับมููลค่่าปััจจุุบัันของกรมธรรม์์ใหม่่ (Value of New Business) เท่่ากัับ 1,151 ล้้านบาท คิิดเป็็น 0.67 บาทต่่อหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 269
จากปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลัักจากการปรัับแผนการขายที่่�เน้้นความคุ้้�มครองและแบบประกัันที่่�มีีส่่วนร่่วมในเงิินปัันผลซึ่่�งมีีอััตรกำำ�ไรที่่�ดีีขึ้้�น
4) ภาวะการลงทุุน
	ภาวะการลงทุุนในปีี 2563 เผชิิญกัับความผัันผวนสููงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ส่่งผลกระทบให้้เศรษฐกิิจอยู่่�ในภาวะชะงัักงััน
ในทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก โดยการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 เริ่่�มต้้นขึ้้�นตั้้�งแต่่ต้้นปีีโดยมีีจุุดตั้้�งต้้นของการแพร่่ระบาดในประเทศจีีนส่่งผลให้้ต้้อง
ใช้้มาตรการควบคุุมการเดิินทางทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ ซึ่่�งมาตรการดัังกล่่าวกระทบประเทศไทยโดยตรงต่่อจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ลดลง
นอกจากนี้้ใ� นช่่วงเวลาดัังกล่่าวเศรษฐกิิจไทยอยู่่�ในภาวะชะลอตััวอยู่่�เป็็นทุุนเดิิม ส่่งผลให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยตััดสิินใจผ่่อนคลายนโยบายทางการเงิิน
เพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเริ่่ม� ลดอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์จากระดัับ 1.25% ลงสู่่�ระดัับ 1.00% และเมื่่อการระบาดในประเทศไทยเริ่่ม� รุุนแรงขึ้้น� ใน
เดืือนมีีนาคมจึึงได้้ปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายลงมาอยู่่�ที่่ร� ะดัับ 0.50%
ในส่่วนของการเคลื่่อนไหวของอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทยอายุุ 10 ปีี และการเคลื่่อนไหวของดััชนีีหลัักทรััพย์์ เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
โดยเริ่่�มปรัับลดลงตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์และทำำ�จุุดต่ำำ��สุุดในเดืือนมีีนาคมที่่�ระดัับ 0.83% สำำ�หรัับอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทยอายุุ 10 ปีี และ
ดััชนีีหลัักทรััพย์์ที่่� 969.08 จุุด ซึ่่�งในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเป็็นช่่วงที่่�มีีความไม่่แน่่นอนสููงทั้้�งในภาคเศรษฐกิิจจริิงและภาคการเงิิน โดยในภาคการเงิินได้้สะท้้อน
ความผิิดปกติิผ่่านความผัันผวนของราคาสิินทรััพย์์ในทุุกประเภทที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีีด้้วยการแทรกแซงของภาครััฐทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทยผ่่าน
มาตรการทางการเงิินและการคลัังทำำ�ให้้ตลาดเงิินและตลาดทุุนเริ่่�มกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิในช่่วงไตรมาสที่่� 2 โดยอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทย
อายุุ 10 ปีี กลัับมาเคลื่่อนไหวในกรอบ 1.20% - 1.50% ในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2563 ในขณะที่่�ดัชนีี
ั หลัักทรััพย์์ยังั คงมีีความผัันผวนอยู่่�บ้้างตามปััจจััยของ
การแพร่่ระบาด ทั้้�งนี้้ใ� นช่่วงปลายปีีมีีข่า่ วความสำำ�เร็็จในการพััฒนาวััคซีีนส่่งผลให้้ดัชนีี
ั หลัักทรััพย์์ปรัับตััวขึ้้น� และปิิดที่่ร� ะดัับ 1,449.35 จุุด ณ สิ้้น� ปีี 2563
คิิดเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงลดลง 8.26% จากสิ้้น� ปีี 2562
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อััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทยอายุุ 10 ปีี
2.0%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%

1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100

1 ธ.ค. 20

1 พ.ย. 63

1 ต.ค. 63

1 ก.ย. 63

1 ส.ค. 63

1 ก.ค. 63

1 มิิ.ย. 63

1 พ.ค. 63

1 เม.ย. 63

1 มีี.ค. 63

1 ก.พ. 63

900

1 ม.ค. 63

1 ธ.ค. 63

1 พ.ย. 63

1 ต.ค. 63

1 ก.ย. 63

1 ส.ค. 63

1 ก.ค. 63

1 มิิ.ย. 63

1 พ.ค. 63

1 มีี.ค. 63

1 เม.ย. 63

1 ก.พ. 63

1,000
1 ม.ค. 63

0.2%
0.0%

ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ สิ้้น� ปีี 2563 บริิษัทั มีีสิินทรััพย์์ลงทุุนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 330,210 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก 323,787 ล้้านบาท ในปีี 2562 หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ใน
อััตราร้้อยละ 2.0 โดยสิินทรััพย์์ลงทุุนส่่วนใหญ่่ยังั คงเป็็นพัันธบััตรรััฐบาลและตราสารหนี้้ภ� าคเอกชนรวมประมาณร้้อยละ 81.0 โดยในระหว่่างปีีได้้เน้้นการลงทุุนใน
ตราสารหนี้้ภ� าครััฐเพื่่อลดความเสี่่�ยงจากความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจ ในส่่วนของการลงทุุนในหุ้้�นมีีสััดส่ว่ นลดลงเล็็กน้้อยตามการปรัับลดลงของดััชนีี
หลัักทรััพย์์ ขณะที่่�กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน และ REIT มีีสััดส่ว่ นร้้อยละ 4.8 ลดลงจากร้้อยละ 6.7 ณ สิ้้น� ปีี 2562 เนื่่องจากเป็็น
กลุ่่�มสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ส่่งผลให้้ราคาสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวปรัับตััวลดลงค่่อนข้้างมาก
ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีเงิินลงทุุนที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศในสััดส่่วนร้้อยละ 7.9 ประกอบไปด้้วยตราสารหนี้้�ร้้อยละ 4.9 และตราสารทุุนรวมถึึง
หน่่วยลงทุุนร้้อยละ 3.0
2563 / 2020
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562 / 2019

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

8,061

2.4

13,367

4.1

พัันธบััตร และตั๋๋�วเงิินคลััง

163,029

49.4

138,804

42.9

หุ้้�นกู้้� และตั๋๋�วเงิินระยะยาว

104,327

31.6

111,193

34.3

หุ้้�นทุุน (รวมเงิินลงทุุนในกองทุุนตราสารทุุน)

27,614

8.4

28,471

8.8

หน่่วยลงทุุน (IFF, Prop, REIT และ Fixed Income fund)

15,865

4.8

21,725

6.7

เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์เป็็นประกััน

9,524

2.9

8,478

2.6

เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่นๆ

1,790

0.5

1,748

0.5

330,210

100.0

323,787

100.0

เงิินสด และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

สิินทรััพย์์ลงทุุนทั้้�งหมด

4.4 ภาพรวมฐานะการเงิิน
1) งบแสดงฐานะทางการเงิิน
งบการเงิินรวมงบแสดงฐานะการเงิินของบริิษัทั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ 339,778 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 2 จากปีี 2562
ที่่�มีีสิินทรััพย์์ 333,680 ล้้านบาท โดยมีีสิินทรััพย์์ลงทุุนรวม 330,197 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 97 ของสิินทรััพย์์รวมซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของเงิิน
ลงทุุนในหลัักทรััพย์์จากการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 113 ต่่อหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััย
บริิษัทั มีีหนี้้สิ� นิ 293,680 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 ร้้อยละ 1 รายการสำำ�คัญ
ั คืือการเพิ่่�มขึ้้น� ของหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััยเป็็น 291,329
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99 ของหนี้้สิ� นิ รวม เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 จำำ�นวน 4,687 ล้้านบาท แม้้ว่า่ บริิษัทั มีีเบี้้ย� ประกัันภััยรับั รวม 34,745 ล้้านบาท แต่่
สััดส่่วนของหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยเพิ่่�มขึ้้�นไม่่มาก เนื่่องจากการจ่่ายเงิินตามเงื่่อนไขกรมธรรม์์ และเงิินครบกำำ�หนดจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้หนี้้�สิินจาก
สััญญาประกัันภััยลดลงในระหว่่างปีี
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ด้้านส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีีส่่วนของเจ้้าของ 46,098 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 4 จากปีี 2562 ที่่�มีีส่ว่ นของเจ้้าของ
44,260 ล้้านบาท โดยเป็็นผลจากการรัับรู้้�ผลกระทบสะสมจากการนำำ�แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีเี กี่่ย� วกัับเครื่่องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััยมาถืือ
ปฏิิบัติั เิ ป็็นครั้้�งแรกเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 763 ล้้านบาท ผลกำำ�ไรจากการวััดมูลู ค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ จำำ�นวน 389 ล้้าน
บาท กำำ�ไรจากผลการดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 1,608 ล้้านบาท และกำำ�ไรจากประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ 44 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้�มีีเงิินปัันผลที่่�จ่่ายไปในระหว่่างปีี จำำ�นวน 547 ล้้านบาท ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำ�ำ หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแส
เงิินสด-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้ จำำ�นวน 384 ล้้านบาท และการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม จำำ�นวน 35 ล้้านบาท
2) อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
บริิษัทั มีีอััตราหมุุนเวีียนเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับในปีี 2561 ถึึงปีี 2563 เท่่ากัับ 17.05 วััน 18.98 วััน และ 18.84 วััน ตามลำำ�ดับั โดยอััตราการหมุุนเวีียน
ของเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับดัังกล่่าว ยัังต่ำำ�� กว่่านโยบายของบริิษัทั ที่่�ให้้ระยะเวลาผ่่อนผัันในการชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยเป็็นเวลา 30-60 วััน นอกจากนั้้�น อััตรา
หมุุนเวีียนเบี้้ย� ประกัันภััยค้า้ งรัับในแต่่ละปีีมีีความใกล้้เคีียงกััน ซึ่่�งแสดงถึึงการรัักษาอััตราในการเรีียกชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยของบริิษัทั และการรัักษาอััตรา
ความคงอยู่่�ตามกรมธรรม์์ และผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด19 ไม่่ได้้ส่ง่ ผลต่่ออััตราความคงอยู่่�ของกรมธรรม์์ของบริิษัทั
อััตราส่่วนความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
บริิษัทั มีีอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ลงทุุนในปีี 2561 ถึึงปีี 2563 เท่่ากัับ ร้้อยละ 4.60 ร้้อยละ 4.43 และ ร้้อยละ 4.07 ตามลำำ�ดับั อััตราผลตอบแทน
จากการลงทุุนมีีแนวโน้้มปรัับตััวลดลงจากผลกระทบของสภาวะตลาดตราสารหนี้้ใ� นปััจจุุบันั อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ ในปีี 2561 ถึึงปีี 2563 เท่่ากัับ ร้้อยละ 9.21
ร้้อยละ 8.97 และ ร้้อยละ 3.40 ตามลำำ�ดับั จะเห็็นได้้ว่า่ อััตราส่่วนในปีี 2563 ลดลงเมื่่อเทีียบกัับปีี 2562
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
บริิษัทั มีีอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวมในปีี 2561 ถึึงปีี 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 1.57 ร้้อยละ 1.33 และร้้อยละ 0.48 ตามลำำ�ดับั สำำ�หรัับอััตราส่่วน
ที่่�ลดลงในปีี 2563 นี้้� มีีสาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั จากกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่ล� ดลง
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
บริิษัทั มีีอััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ จากสััญญาประกัันภััยต่่อสิินทรััพย์์ลงทุุน ในปีี 2561 ถึึงปีี 2563 ซึ่่�งเท่่ากัับ 0.90 เท่่า 0.89 เท่่า และ 0.88 เท่่า ตามลำำ�ดับั
จะเห็็นได้้ว่า่ บริิษัทั มีีความสามารถเพีียงพอที่่�จะสามารถชำำ�ระหนี้้สิ� นิ ที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคตให้้กับั ผู้้�เอาประกััน

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
9.21

8.97

1.57
3.40

1.33

0.48

2561

2562

2563
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ตารางสรุุปงบการเงิินของบริิษััท
งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 2562 และ 2561
งบการเงิินรวม
สิินทรััพย์์

2563

%

2562

%

2561

%

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

8,072.22

2.38

13,441.88

4.03

9,825.59

3.03

เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ

1,786.02

0.53

1,800.66

0.54

1,910.40

0.59

รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ

1,647.38

0.48

1,684.13

0.50

1,828.76

0.56

สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ

616.81

0.18

549.70

0.16

539.18

0.17

ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ

724.82

0.21

1,044.32

0.31

703.97

0.22

1,304.28

0.38

998.12

0.30

274.89

0.08

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์

310,811.47

91.47

300,136.75

89.95

292,659.82

90.17

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

-

-

-

เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

11,313.58

3.33

11,221.67

3.36

12,423.73

3.83

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน

15.62

0.00

16.69

0.01

17.75

0.01

2,187.89

0.64

1,425.70

0.43

1,333.67

0.41

4.96

0.00

4.96

0.00

4.96

0.00

27.46

0.01

3.93

0.00

3.75

0.00

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

600.16

0.18

920.74

0.28

2,154.03

0.66

สิินทรััพย์์อื่่น

665.59

0.20

430.84

0.13

897.39

0.28

339,778.27

100.00

333,680.08

100.00

324,577.85

100.00

สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

รวมสิินทรััพย์์
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2563

%

2562

%

2561

%

8,061.45

2.37

13,367.37

4.01

9,745.78

3.00

1,786.02

0.53

1,800.66

0.54

1,910.40

0.59

1,647.38

0.48

1,684.13

0.50

1,828.76

0.56

616.81

0.18

549.70

0.16

539.18

0.17

724.82

0.21

1,044.32

0.31

703.97

0.22

1,304.28

0.38

998.12

0.30

274.89

0.08

310,811.47

91.48

300,136.75

89.96

292,659.82

90.17

23.76

0.01

56.41

0.02

98.44

0.03

11,313.58

3.33

11,221.67

3.36

12,423.73

3.83

15.62

0.00

16.69

0.01

17.75

0.01

2,187.86

0.64

1,425.47

0.43

1,331.79

0.41

-

-

-

-

-

-

27.45

0.01

3.93

0.00

3.61

0.00

600.16

0.18

920.74

0.28

2,154.03

0.66

654.83

0.19

395.50

0.12

861.10

0.27

339,775.50

100.00

333,621.45

100.00

324,553.23

100.00
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งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 2562 และ 2561
งบการเงิินรวม
หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

2563

%

2562

%

2561

%

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย

291,328.58

85.74

286,641.83

85.90

283,237.77

87.26

798.91

0.24

1,128.74

0.34

585.44

0.18

75.97

0.02

118.27

0.04

644.29

0.20

-

-

90.83

0.03

7.54

0.00

170.75

0.05

213.86

0.06

178.64

0.06

1,305.67

0.38

1,226.09

0.37

1,416.02

0.44

293,679.88

86.43

289,419.62

86.74

286,069.70

88.14

เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินอื่่น
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
	หุ้้�นสามััญ 1,708,000,000 หุ้้�นมููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท

1708.00

1,708.00

1,708.00

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
	หุ้้�นสามััญ 1,707,566,000 หุ้้�นมููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท

1,707.57

0.50

1,707.57

0.51

1,707.57

0.53

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น

3,360.99

0.99

3,360.99

1.01

3,360.99

1.04

170.80

0.05

170.80

0.05

170.80

0.05

400.00

0.12

400.00

0.12

400.00

0.12

31,157.82

9.17

31,055.14

9.31

27,908.09

8.60

9,092.42

2.68

7,535.57

2.26

4,961.86

1.53

208.56

0.06

-

-

-

-

-

-

(4.78)

(0.00)

(4.70)

(0.00)

46,098.16

13.57

44,225.29

13.25

38,504.60

11.86

0.23

0.00

35.16

0.01

3.55

0.00

46,098.39

13.57

44,260.45

13.26

38,508.16

11.86

339,778.27

100.00

333,680.08

100.00

324,577.85

100.00

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
	ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินสำำ�รองทั่่�วไป
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมูลู ค่่าตราสารอนุุพันั ธ์์สำ�ำ หรัับการป้้องกัันความเสี่่ย� ง
ในกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
	ค่่างบการเงิินจากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
รวมส่่วนของเจ้้าของ
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
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หน่่วย:ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

%

2562

%

2561

%

291,328.58

85.74

286,641.82

85.92

283,237.67

87.27

798.91

0.24

1,128.74

0.34

585.44

0.18

75.97

0.02

118.27

0.04

644.29

0.20

-

-

90.83

0.03

7.54

0.00

170.22

0.05

211.88

0.06

177.11

0.05

1,301.44

0.38

1,215.36

0.36

1,405.45

0.43

293,675.12

86.43

289,406.89

86.75

286,057.50

88.14
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1,708.00

1,708.00

1,708.00
1,707.57

0.50

1,707.57

0.51

1,707.57

0.53

3,360.99

0.99

3,360.99

1.01

3,360.99

1.04

170.80

0.05

170.80

0.05

170.80

0.05

400.00

0.12

400.00

0.12

400.00

0.12

31,160.04

9.17

31,039.62

9.30

27,894.51

8.59

9,092.42

2.68

7,535.57

2.26

4,961.86

1.53

208.56

0.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,100.38

13.57

44,214.56

13.25

38,495.73

11.86

-

-

-

-

-

-

46,100.38

13.57

44,214.56

13.25

38,495.73

11.86

339,775.50

100.00

333,621.45

100.00

324,553.23

100.00

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

103

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 2562 และ 2561
งบการเงิินรวม
2563

%

2562

%

2561

%

เบี้้�ยประกัันภััยรัับ

34,744.46

73.40

35,692.32

72.99

40,891.99

75.91

หััก: เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ

(1,318.97)

(2.79)

(1,343.32)

(2.75)

(1,303.54)

(2.42)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ

33,425.49

70.61

34,349.01

70.24

39,588.45

73.49

(29.34)

(0.06)

(41.25)

(0.08)

(34.24)

(0.06)

33,396.14

70.55

34,307.76

70.16

39,554.21

73.42

431.93

0.91

351.36

0.72

374.93

0.70

12,231.09

25.84

12,631.63

25.83

12,255.04

22.75

1,020.34

2.16

1,072.05

2.19

1,486.22

2.76

ผลกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม

129.66

0.27

347.19

0.71

61.98

0.12

รายได้้อื่่น

127.89

0.27

192.06

0.39

137.94

0.26

47,337.05

100.00

48,902.05

100.00

53,870.33

100.00

4,918.78

10.39

3,580.42

7.32

17,313.05

32.14

36,262.47

76.60

35,505.32

72.60

25,562.45

47.45

(801.11)

(1.69)

(740.83)

(1.51)

(891.20)

(1.65)

2,765.08

5.84

3,004.48

6.14

3,465.08

6.43

557.60

1.18

610.31

1.25

857.18

1.59

1,533.83

3.24

1,636.43

3.35

1,770.55

3.29

339.00

0.72

-

-

-

-

45,575.65

96.28

43,596.13

89.15

48,077.11

89.25

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

1,761.40

3.72

5,305.92

10.85

5,793.22

10.75

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

152.92

0.32

918.03

1.88

813.15

1.51

1,608.48

3.40

4,387.90

8.97

4,980.07

9.24

(0.35)

(0.00)

(3.60)

(0.01)

(19.84)

(0.04)

1,608.14

3.40

4,384.30

8.97

4,960.23

9.21

รายได้้

หััก: สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน

รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
หััก: ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
รัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนการด้้อยค่่า
รวมค่่าใช้้จ่่าย

กำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี
กำำ�ไรสุุทธิิ
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หน่่วย:ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

2563

%

2562

%

2561

%

34,744.64

73.40

35,692.43

73.02

40,892.09

76.01

(1,318.97)

(2.79)

(1,343.32)

(2.75)

(1,303.54)

(2.42)

33,425.67

70.61

34,349.11

70.27

39,588.55

73.58

(29.34)

(0.06)

(41.25)

(0.08)

(34.24)

(0.06)

33,396.32

70.55

34,307.87

70.19

39,554.31

73.52

431.93

0.91

351.36

0.72

374.93

0.70

12,231.09

25.84

12,631.63

25.84

12,202.36

22.68

1,036.00

2.19

1,072.05

2.19

1,486.22

2.76

129.66

0.27

347.19

0.71

61.98

0.12

111.10

0.23

170.67

0.35

120.03

0.22

47,336.10

100.00

48,880.77

100.00

53,799.83

100.00

4,918.78

10.39

3,580.42

7.32

17,313.05

32.18

36,262.47

76.61

35,505.32

72.64

25,562.45

47.51

(801.11)

(1.69)

(740.83)

(1.52)

(891.20)

(1.66)

2,756.16

5.82

2,993.71

6.12

3,455.23

6.42

557.60

1.18

610.20

1.25

857.16

1.59

1,529.66

3.23

1,629.99

3.33

1,763.97

3.28

339.00

0.72

-

-

-

-

45,562.56

96.25

43,578.82

89.15

48,060.66

89.33

1,773.54

3.75

5,301.95

10.85

5,739.17

10.67

152.92

0.32

918.03

1.88

813.15

1.51

1,620.62

3.42

4,383.93

8.97

4,926.02

9.16
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 2562 และ 2561
งบการเงิินรวม
2563

%

2562

%

2561

%

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(3,871.71)

(7.19)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(0.87)

(1,519.27)

(2.82)

(479.85)

(1.01)

-

-

-

-

-

-

(0.16)

(0.00)

(0.50)

(0.00)

32.09

0.07

(643.43)

(1.32)

1,078.20

2.00

4.81

0.01

2,573.56

5.26

(4,313.28)

(8.01)

54.77

0.12

(14.74)

(0.03)

21.18

0.04

(11.07)

(0.02)

2.93

0.01

(4.18)

(0.01)

43.70

0.09

(11.81)

(0.02)

17.00

0.03

48.51

0.10

2,561.75

5.24

(4,296.28)

(7.98)

1,656.65

3.50

6,946.05

14.20

663.95

1.23

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
	ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
การโอนกลัับกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
	ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำำ�หรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง:
ผลกำำ�ไร(ขาดทุุน)จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
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หน่่วย:ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

%

2562

%

2561

%

1,008.03

2.13

3,643.44

7.45

(3,871.71)

(7.20)

(555.46)

(1.17)

(426.29)

(0.87)

(1,519.27)

(2.82)

(479.85)

(1.01)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.09

0.07

(643.43)

(1.32)

1,078.20

2.00

4.81

0.01

2,573.72

5.27

(4,312.78)

(8.02)

55.38

0.12

(14.61)

(0.03)

20.93

0.04

(11.08)

(0.02)

2.92

0.01

(4.19)

(0.01)

44.30

0.09

(11.68)

(0.02)

16.75

0.03

49.11

0.10

2,562.03

5.24

(4,296.04)

(7.99)

1,669.73

3.53

6,945.96

14.21

629.98

1.17

0.95
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งบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 2562 และ 2561
งบการเงิินรวม
2563

2562

2561

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เบี้้ย� ประกัันภััยรับั จากการรัับประกัันภััยโดยตรง

34,664.16

35,595.50

40,667.07

เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ

(1,288.59)

(547.66)

(1,239.06)

ดอกเบี้้�ยรัับ

10,336.71

10,780.31

10,027.84

เงิินปัันผลรัับ

1,826.33

1,870.94

2,003.42

รายได้้จากการลงทุุนอื่่น

860.21

1,528.95

1,421.10

รายได้้อื่่น

132.13

170.98

137.61

(35,351.36)

(35,150.35)

(24,736.17)

(2,751.96)

(3,129.80)

(3,569.33)

(672.61)

(572.96)

(674.59)

(1,336.48)

(1,523.90)

(2,170.16)

(69.55)

(244.88)

(369.82)

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์

-

(1,102.69)

(17,911.76)

เงิินให้้กู้้�ยืืม

-

1,362.81

(2,053.35)

เงิินลงทุุนอื่่น

-

(4,067.14)

5,356.27

เงิินสดรัับ - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

31,497.11

-

-

เงิินสดจ่่าย - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

(41,837.59)

-

-

(3,991.50)

4,970.12

6,889.06

(860.84)

(158.27)

(108.71)

59.20

-

-

-

-

-

(801.64)

(158.27)

(108.71)

เงิินปัันผลจ่่าย

(546.57)

(1,227.13)

(920.55)

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(546.57)

(1,227.13)

(920.55)

(34.93)

31.61

-

4.98

(0.03)

(10.00)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ

(5,369.66)

3,616.29

5,849.80

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

13,441.88

9,825.59

3,975.79

8,072.22

13,441.88

9,825.59

เงิินจ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
และค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

เงิินสดสุุทธิิได้้มา(ใช้้ไป)จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับคืืนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

ผลกระทบจากส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราต่่างประเทศ

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
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หน่่วย:ล้้านบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

2561

34,664.16

35,595.61

35,595.61

(1,288.59)

(547.66)

(547.66)

10,335.73

10,780.30

10,780.30

1,826.33

1,870.94

1,870.94

860.21

1,528.95

1,528.95

110.85

150.48

150.48

(35,351.36)

(35,150.35)

(35,150.35)

(2,742.33)

(3,119.34)

(3,119.34)

(672.61)

(572.86)

(572.86)

(1,322.77)

(1,519.21)

(1,519.21)

(69.53)

(244.88)

(244.88)

-

(1,098.76)

(1,098.76)

-

1,362.81

1,362.81

-

(4,067.14)

(4,067.14)

31,497.11

-

-

(41,804.94)

-

-

(3,957.75)

4,968.89

4,968.89

(860.79)

(158.28)

(158.28)

59.20

-

-

-

38.10

38.10

(801.59)

(120.18)

(120.18)

(546.57)

(1,227.13)

(1,227.13)

(546.57)

(1,227.13)

(1,227.13)

-

-

-

-

-

-

(5,305.91)

3,621.58

3,621.58

13,367.37

9,745.78

9,745.78

8,061.45

13,367.37

13,367.37
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4.5 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19
ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19
กระทบ

1. ผลการดำำ�เนิินงาน

ไม่่กระทบ

ความต้้องการสิินค้้าและบริิการ

การระบาดของโรคในกลุ่่�มพนัักงาน

การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้

ห่่วงโซ่่อุุปทาน
(เช่่น ผลกระทบจากคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 การ
ขาดแคลนวััตถุุดิิบจากผู้้�ส่่งวััตถุุดิิบ ปััญหาในการขนส่่งวััตถุุดิิบ/
สิินค้้า)

การปิดหรือหยุดด�ำเนินงาน
ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
(เช่น การ work from home, แผน BCP ที่ไม่ได้รองรับ
สถานการณ์ COVIC-19)

อื่นๆ

คำำ�อธิิบาย บริิษัทั มีีแผนงานในการเพิ่่�มจำำ�นวนตััวแทน และ IC License เพื่่อรองรัับแบบประกััน Unit-linked ที่่�จะเปิิดตัวั ในปีี 2564 นี้้� ด้้วยสถานการณ์์ COVID-19
ส่่งผลให้้บริิษััทไม่่สามารถจััดอบรมได้้ตามแผนงาน มีีการปิิดศููนย์์สอบบััตรตััวแทน และใบอนุุญาตตััดต่่อผู้้�ลงทุุน ทำำ�ให้้จำำ�นวนตััวแทนใหม่่ และFA ใหม่่ (ตััวแทน
ที่่�มีี IC License) ต่ำำ��กว่่าแผนที่่�กำำ�หนด
2. การเงิิน
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

กระทบ

ไม่่กระทบ

กระทบ

ไม่่กระทบ

สภาพคล่่อง
อื่่นๆ

คำำ�อธิิบาย

3. ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้

การได้มาหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน

การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้
อื่นๆ

คำำ�อธิิบาย บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััท หรืือกิิจการที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรง ส่่งผลต่่อมููลค่่าเงิินลงทุุนของบริิษััท โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้พิิจารณาค่่าเผื่่อการ
ด้้อยค่่าและผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในงบการเงิินไว้้แล้้ว
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4. ภาระผููกพัันตามสััญญา
ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ส�ำคัญ

กระทบ

ไม่่กระทบ

บริิษััทหรืือคู่่�สััญญาใช้้สิิทธิิตามสััญญาในการปลดเปลื้้�องภาระลููกหนี้้�
เป็็นการชั่่�วคราว สิิทธิิเรื่่องเหตุุสุุดวิิสััย หรืือสิิทธิิเลิิกสััญญาที่่�สำำ�คััญ
อื่่นๆ

คำำ�อธิิบาย

กระทบ

5. ความเสี่่�ยงต่่อความอยู่่�รอดของกิิจการ

ไม่่กระทบ

การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง

การเปลี่่�ยนแปลงแผนทางธุุรกิิจเพื่่อจััดการต้้นทุุนในระยะสั้้�น

ผลกระทบต่่อบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

อื่่นๆ

คำำ�อธิิบาย

6. อื่่นๆ (โปรดระบุุ)
คำำ�อธิิบาย
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5

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ชื่่อ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�ง 93 ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
เบอร์์โทรศััพท์์ 02 209 9383
ผู้้�สอบบััญชีี
ชื่่อ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�ง เลขที่่� 3 ถนนสาธรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
เบอร์์โทรศััพท์์ 0 2676 5700
โทรสาร 0 2676 5757
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ชื่่อ สำำ�นัักงานกฎหมายคนึึง แอนด์์ พาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�ง 33/4 อาคารเดอะ ไนน์์ ทาวเวอร์์ แกรด์์ พระราม 9 (อาคาร บีี) ชั้้�น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เบอร์์โทรศััพท์์ 0 2168 1222
โทรสาร 0 2168 1212
5.2 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีี ซึ่่�งเป็็นคดีีหรืือข้้อพิิพาทที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดและเป็็นคดีีที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััท ดัังนี้้�
- บริิษัทั เป็็นจำำ�เลยในคดีีเรีียกร้้องเงิินผลประโยชน์์ตามสััญญาประกัันภััย เนื่่องจากบริิษัทั ได้้ทำำ�การปฏิิเสธการจ่่ายเงิินผลประโยชน์์กับั ผู้้�เอาประกัันภััย
หรืือผู้้�รัับประโยชน์์ (แล้้วแต่่กรณีี) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6 คดีี โดยมีีการเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 4.98 ล้้านบาท คดีีที่่�มีีการเรีียกร้้องค่่า
เสีียหายสููงสุุด (ทุุนทรััพย์์ที่่ยื่� น่ ฟ้้อง) จำำ�นวนเงิิน 2.40 ล้้านบาท โดยปััจจุุบันั บริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งทนายความเข้้าสู้้�คดีี เพื่่อไม่่ต้อ้ งรัับผิิดตามข้้อกล่่าวหาดัังกล่่าว
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ส่่วนที่่�

2

6

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติกิ ารกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับให้้องค์์กรมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างซื่่อสััตย์์ และเป็็นธรรมต่่อสัังคม เพื่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาผลประโยชน์์ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	คณะกรรมการตระหนัักถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ของการเป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร และให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์เพื่่อ
มุ่่�งสู่่�ความสำำ�เร็็จอัันยั่่�งยืืน การเสริิมสร้้างคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล การสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารและบุุคลากร การส่่งเสริิม
นวััตกรรมและประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ การกำำ�กับั ดููแลระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในการรายงานทางการเงิินและการเปิิด
เผยข้้อมููล และสนัับสนุุนการสื่่อสารและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทขอให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือและปฏิิบััติิตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
6.1.2 หลัักปฏิิบััติิตาม Corporate Governance Code: CG Code ปีี 2560
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการรัักษามาตรฐานการกำำ�กับั ดููแลกิิจการให้้เทีียบเท่่ามาตรฐานสากล คณะกรรมการได้้นำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (Corporate Governance Code : CG Code) ปีี 2560 มาประยุุกต์์ใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของ
บริิษััท แบ่่งเป็็น 8 ข้้อหลัักปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่ส� ร้้าง คุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่�งยืืน
	คณะกรรมการตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบจึึงมีีการทบทวนหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััติคิ ณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใน
หลายปีีที่่ผ่� า่ นคณะกรรมการได้้มุ่่�งพััฒนากิิจการให้้มีีความสามารถทางการแข่่งขััน ความสามารถในการปรัับตััวภายใต้้ปัจั จััยการเปลี่่ย� นแปลง และการสร้้าง
ผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว ดัังจะเห็็นได้้ชััดจากอััตราการเติิบโตของจำำ�นวนผู้้�แนะนำำ�การวางแผนการเงิินและการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการสนัับสนุุน
การทำำ�งานอย่่างเป็็นมืืออาชีีพของทุุกการบริิการขององค์์กร และเพื่่อให้้การดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปได้้ด้้วยดีี คณะกรรมการได้้มีีการมอบหมายหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการแก่่กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และฝ่่ายจััดการเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน
	ควบคู่่�กัับความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินกิิจการ คณะกรรมการได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมต่่อลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่น จึึง
ได้้มีีการสร้้างวััฒนธรรมดัังกล่่าวผ่่านนโยบายบรรษััทภิิบาล นโยบายการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม และคู่่�มืือจรรณยาบรรณของบริิษััท
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์ของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่อความยั่่�งยืืน
	คณะกรรมการเป็็นผู้้�กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทที่่�สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มเห็็นประโยชน์์ของการประกัันชีีวิิตและทำำ�ประกััน
ชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต คณะกรรมการจึึงได้้กำำ�หนดภารกิิจของบริิษััทในการพััฒนาสู่่�ความเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่�งคง
ทางการเงิินให้้กัับประชาชนด้้วยการให้้บริิการแนะนำำ�การวางแผนทางการเงิินโดยบุุคลากรที่่�มีีความจริิงใจและมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้า ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ค่่านิิยมขององค์์กรอัันประกอบด้้วย ศรััทธา รัับผิิดชอบ จริิงใจ พััฒนาตน และทำำ�งานเป็็นทีีม
	คณะกรรมการได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
แวดล้้อมของกิิจการ ณ ขณะนั้้�น อาทิิ สภาวะการแข่่งขััน แนวโน้้มของผลตอบแทนการลงทุุน การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมาย เป็็นต้้น ตลอดจนโอกาส
และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
	คณะกรรมการดููแลการกำำ�หนดโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติหิ ลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถ
และคุุณลัักษณะเฉพาะด้้านที่่�จำำ�เป็็นต่่อการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร เหมาะสมและจำำ�เป็็นคณะกรรมการมีีกรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร
3 คน จากจำำ�นวนกรรมการ 15 คน ซึ่่�งสะท้้อนอำำ�นาจที่่�ถ่่วงดุุลกัันอย่่างเหมาะสม และเพื่่อให้้เรื่่องสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ
คณะกรรมการได้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เพื่่อพิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่อง กลั่่น� กรองข้้อมููล และเสนอแนวทางพิิจารณาก่่อนเสนอให้้คณะ
กรรมการเห็็นชอบต่่อไป
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
	คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมเพื่่อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และรองผู้้�จััดการใหญ่่ รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�สููงกว่่าหรืือเทีียบเท่่ารองผู้้�จััดการใหญ่่ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อองค์์กร
หลัักปฏิิบััติิ 5 การส่่งเสริิมนวััตกรรมและประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
	คณะกรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั และสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดมูลู ค่่าแก่่ธุรุ กิิจ โดยเฉพาะการตอบสนองต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ไป ให้้สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการของบริิษัทั ได้้โดยง่่าย อีีกทั้้�ง ยัังตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบและบทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อัันได้้แก่่ ผู้้�ถือื หุ้้�น ลููกค้้า/ผู้้�
ถืือกรมธรรม์์ พนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และคู่่�แข่่งทางการค้้า ตลอดจนชุุมชน สัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวทางและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ
หลัักปฏิิบััติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
	คณะกรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กร และตระหนัักว่่าการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นกระบวนการสำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนให้้
บริิษัทั สามารถบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว และช่่วยลดผลกระทบและโอกาสจากความผัันผวนของปััจจััยเสี่่ย� งทั้้�งภายใน
และภายนอกที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ โดยกำำ�กับั ดููแลให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องประเมิิน ติิดตามปััจจััยเสี่่ย� งด้้วยการ
จััดทำ�ำ ระบบการเตืือนภััยล่ว่ งหน้้า เพื่่อกำำ�หนดมาตรการและแผนบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ตามลำำ�ดับั ความเสี่่�ยงที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ต่่อเป้้าหมายทาง
ธุุรกิิจ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าให้้กับั องค์์กรสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการได้้กำ�กั
ำ บั ดููแลให้้บริิษัทั มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นไป
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและตามแนวทางมาตรฐานสากล มีีการทบทวนความเพีียงพอ เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี
เพื่่อให้้มั่่น� ใจว่่าสอดคล้้องตามการเปลี่่ย� นแปลงของสภาวะแวดล้้อมและปััจจััยต่่างๆ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่�ดีี และเป็็นเครื่่องมืือสำำ�คัญ
ั ของผู้้�บริิหารในการบริิหารจััดการกัับความเสี่่ย� งต่่างๆ ของบริิษัทั จึึงกำำ�หนดให้้ทุกุ หน่่วยงานมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
เหมาะสม เพื่่อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และให้้หน่่วยงานตรวจสอบที่่�มีีความเป็็นอิิสระและรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบที่่�เป็็น
อิิสระ เป็็นผู้้�ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลของหน่่วยงานกำำ�กับั และมาตรฐานสากล
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หลัักปฏิิบััติิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
	คณะกรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและที่่�มิใิ ช่่ข้อ้ มููลทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
ทัันเหตุุการณ์์ เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกััน น่่าเชื่่อถืือ ทั้้�งข้้อมููลที่่�
เป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และนัักลงทุุนสามารถรัับรู้้�ข่่าวสารได้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์ เข้้าถึึงสะดวก และได้้รัับประโยชน์์มากที่่�สุุด
	คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อคุุณภาพของงบการเงิินและคำำ�อธิิบายประกอบที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินของบริิษััทจััดทำำ�ขึ้้�นตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปของประเทศไทย โดยการเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม และถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในงบการเงิินของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ในการรัับรองความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจ
สอบทำำ�หน้้าที่่�สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััทให้้มีีการจััดทำำ�อย่่างถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป และการมีีระบบควบคุุมภายใน
สำำ�หรัับกระบวนการรายงานทางการเงิินที่่�พอเพีียง
หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
	คณะกรรมการดููแลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่องสำำ�คััญของบริิษััท ทั้้�งประเด็็นที่่�กำำ�หนดในกฎหมายและประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อ
ทิิศทางการดำำ�เนิินงานของกิิจการ โดยผ่่านการพิิจารณา และ/หรืือการอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเรื่่องสำำ�คััญดัังกล่่าวถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น อาทิิกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเสนอชื่่อบุุคคลเพื่่อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เป็็นต้้น

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษัทั จััดทำำ�คู่่�มือื จรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กร ซึ่่�งได้้รับั การปรัับปรุุงจากคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ที่่�จริิยธรรมและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ฉบัับปีี 2557 เพื่่อเป็็นการเพิ่่�มเติิมเนื้้�อหาให้้สมบููรณ์์ และมีีความเทีียบเคีียงกัับมาตรฐานสากลมากขึ้้�น โดยในคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลของ
องค์์กร ประกอบด้้วยข้้อพึึงปฏิิบััติิในเรื่่องต่่างๆ เพื่่อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�กระทำำ�แทนบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย ยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้สะดวก บริิษััทได้้เผยแพร่่คู่่�มืือ
จรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กรบนเว็็บไซต์์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/source/

6.3 การเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่ผ่่่� านมา
เพื่่อสร้้างความยั่่�งยืืนให้้องค์์กร การดำำ�เนิินการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีถืือเป็็นเรื่่องสำำ�คััญ คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแล ให้้ฝ่า่ ยบริิหารดำำ�เนิินการตามมาตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และระเบีียบปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ อย่่างเคร่่งครััด โดยในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
ได้้มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายและกรอบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Framework) ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พร้้อมประเมิินการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััททั้้�ง 8 หลัักปฏิิบััติิ ซึ่่�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้ให้้ความสำำ�คััญในหลััก
ปฏิิบััติิที่่� 6 เรื่่อง “การดููแลให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม” เนื่่องจากเป็็นการสร้้างมาตรการสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลให้้
รััดกุุมเพีียงพอ และสอดคล้้องกัับนโยบายและกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงในปีีที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ร่่วมกัันพิิจารณา
ทบทวนข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เพื่่อใช้้สำำ�หรัับเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีพิิจารณาเห็็นว่่า นโยบายและกรอบการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีเข้้ากัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััท และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จะทำำ�การพิิจารณาและทบทวนนโยบายและกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อให้้ครอบคลุุมและทัันต่่อพััฒนาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตต่่อไป
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่ย� วกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
และอื่่�น ๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบรายงานประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 23

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
ณ สิ้้�นปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 15 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 ท่่าน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 12 ท่่าน คิิดเป็็น
สััดส่่วน 80% ของจำำ�นวนกรรมการ ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�เป็็นกรรมการอิิสระ 5 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน 33.33% ของจำำ�นวนกรรมการ โดยกรรมการที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ใน
ราชอาณาจัักรมีีจำำ�นวน 13 ท่่าน ซึ่่�งเกิินกว่่าร้้อยละ 75 ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ตามรายชื่่อดัังนี้้�
ตารางแสดงการถืือครองหุ้้�น
การถืือครองหุ้้�น (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อกรรมการบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ

1

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี

2

นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย

กรรมการอิิสระ

3

นางคมคาย ธููสรานนท์์

กรรมการอิิสระ

4

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี

กรรมการอิิสระ

5

นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์

กรรมการอิิสระ

6

นายชััย โสภณพนิิช

กรรมการ

7

นางสาวิิตรีี รมยะรููป

กรรมการ

8

นางประไพวรรณ ลิิมทรง

กรรมการ

9

นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ

กรรมการ

10

นายโคจิิ อิิชิิบะ

กรรมการ

11

นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า

กรรมการ

12

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

กรรมการ

13

นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

กรรมการ

14

นายโชน โสภณพนิิช

กรรมการ

15

ม.ล. จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์�

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ช่่วงวาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
14 ส.ค. 2563
- เม.ย. 2566
27 เม.ย. 2561
- เม.ย. 2564
10 ก.ค. 2563
- เม.ย. 2566
13 พ.ค. 2563
- พ.ค. 2566
27 เม.ย. 2561
- เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561
- เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561
- เม.ย. 2564
27 เม.ย. 2561
- เม.ย. 2564
26 เม.ย. 2562
- เม.ย. 2565
6 ส.ค. 2561
- เม.ย. 2564

ของตนเอง

คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

เพิ่่�ม/ลด
(30 ส.ค. 62 –
10 ก.ค. 63)

-

-

-

1,079,200

-

+500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,810,328

-

ไม่่เปลี่่ย� นแปลง

-

213,240

-20,000

31,376,000

2,000,000

ไม่่เปลี่่ย� นแปลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,000

-

ไม่่เปลี่่ย� นแปลง

-

-

-

185,000

-

+63,000

-

-

-

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล รองผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

117

กรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่อผููกพัันบริิษััท ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย ม.ล. จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์� นายโชน โสภณพนิิช
นางสาวิิตรีี รมยะรููป นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า และนางสาวชลลดา โสภณพนิิช สองคนลงลายมืือชื่่อร่่วมกััน
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
1. บริิหารกิิจการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
ด้้วยความซื่่อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ
2. กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริิษัทั ควบคุุมกำำ�กับั ดููแลการบริิหารกิิจการให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รับั มอบหมาย
3. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงานที่่�เหมาะสม ซึ่่�งรวมถึึงการพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่อช่่วยกำำ�กัับและกลั่่�นกรองงานด้้านต่่างๆ และ
การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และดููแลให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และ
ทัันเหตุุการณ์์ก่่อนการประชุุม เพื่่อให้้กรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม
2. เป็็นผู้้�นำำ�คณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยดำำ�เนิินการประชุุมตามระเบีียบวาระ ข้้อบัังคัับของบริิษััทและ
กฎหมาย ภายใต้้การจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษััททุุกท่่านในการอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็น โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย รวมทั้้�งมีีการสรุุปมติิที่่�ประชุุม เพื่่อดำำ�เนิินการต่่ออย่่างชััดเจน
3. สนัับสนุุนและเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณของบริิษััท
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
1. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมหรืือนโยบาย คำำ�สั่่�งใดๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
2. มีีอำำ�นาจอนุุมัติั ิ และ/หรืือเห็็นชอบแก่่การดำำ�เนิินการใดๆ ในการบริิหารกิิจการของบริิษัทั ตามปกติิและอัันจำำ�เป็็นแก่่การบริิหารกิิจการของบริิษัทั เป็็นการ
ทั่่�วไป ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
3. การอนุุมััติิเพื่่อดำำ�เนิินการ ตลอดจนการมอบหมายจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ให้้ดำำ�เนิินการเพื่่อเข้้าทำำ�รายการ จะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการดำำ�เนิินการ
เพื่่อเข้้าทำำ�รายการที่่�ทำำ�ให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สามารถดำำ�เนิินการอนุุมัติั ิ เพื่่อเข้้าทำำ�รายการที่่�ตนเองหรืือ
บุุคคลอาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่นใดกัับบริิษััท ซึ่่�งการอนุุมััติิดำำ�เนิินการเพื่่อเข้้าทำำ�รายการในลัักษณะดััง
กล่่าว จะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อพิิจารณาและอนุุมััติิ

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
	คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งหมด 7 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการลงทุุน และคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
พ.ศ. 2535
7.3.1 คณะกรรมการบริิหาร
	คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 5 ท่่าน โดยมีีการประชุุมจำำ�นวน 17 ครั้้�ง ในปีี 2563 และมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของ
กรรมการดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง

1

นางคมคาย ธููสรานนท์์

ประธานกรรมการบริิหาร

17/17

2

นายโชน โสภณพนิิช

รองประธานกรรมการบริิหาร

17/17

3

นางสาวิิตรีี รมยะรููป

กรรมการบริิหาร

17/17

4

นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า

กรรมการบริิหาร

17/17

5

ม.ล. จิิรเศรษฐ สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการบริิหาร

17/17

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1. กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนโยบายคำำ�สั่่�งใดๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด และ
ให้้มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ และ/หรืือเห็็นชอบแก่่การดำำ�เนิินการใดๆ ตามปกติิและอัันจำำ�เป็็นแก่่การบริิหารกิิจการของบริิษััทเป็็นการทั่่�วไป ตามกรอบอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท นอกจากนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองข้้อพิิจารณาต่่างๆ ที่่�จะได้้มีีการนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
2. กำำ�กัับดููแลการประกอบธุุรกิิจอื่่นของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุุรกิิจอื่่น นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงรวม และรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด 3 ท่่าน ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 28/2551 รวมถึึงมีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้้�ทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการ
สอบทานความน่่าเชื่่อถืือของงบการเงิินของบริิษััท โดยในปีี 2563 จััดให้้มีีการประชุุม 4 ครั้้�งเป็็นอย่่างน้้อยใน 1 ปีี ซึ่่�งในปีี 2563 มีีการจััดประชุุมทั้้�งหมด
5 ครั้้�ง โดยมีีรายนามดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

1

นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย

2
3

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี

กรรมการตรวจสอบ

5/5

นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์

กรรมการตรวจสอบ

3/5*

หมายเหตุุ: * นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
โดยมีีนายประธาน ขจิิตวิิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นายการ ฝ่่ายตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่นใดที่่�รัับผิิด
ชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ และการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
4. พิิจารณารายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ
ให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
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7.3.3 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 8 ท่่าน โดยมีีการประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้�ง ในปีี 2563 มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

2

นางคมคาย ธููสรานนท์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

3

นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

4

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

5

ม.ล. จิิรเศรษฐ สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

6

นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

7

นางสาวจาวุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

8

นางอรนุุช สำำ�ราญฤทธิ์์�

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4/4

โดยมีี นางศศิิธร ฐิิติิผกายแก้้ว ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการ บริิหารความเสี่่�ยง
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. กำำ�หนดกรอบนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่ย� ง โดยสามารถระบุุ ประเมิิน ติิดตามรายงาน และควบคุุมความเสี่่ย� งหลัักของบริิษัทั ซึ่่�งครอบคลุุม
ทั้้�งความเสี่่�ยงตามมาตรฐานและการกำำ�กัับดููแลของภาครััฐและหน่่วยงานกำำ�กัับ
2. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งและระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของระบบปฏิิบัติั กิ าร
ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด สรุุปผลและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7.3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 3 ท่่าน ในปีี 2563 มีีการจััดประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง

1

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4/4

2

นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2/4*

3

นายชััย โสภณพนิิช

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

1/4**

หมายเหตุุ: * นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาฯ เมื่่อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563
		
** นายชััย โสภณพนิิช ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาฯ เมื่่อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563
โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1. พิิจารณาสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และ/หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ว่่างลง เพื่่อเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือตามข้้อบัังคัับของบริิษััทแล้้วแต่่กรณีี
2. พิิจารณากำำ�หนด ปรัับปรุุงค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์อื่น่ ๆ ของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�สูงู กว่่า หรืือเทีียบเท่่ารองผู้้�จััดการใหญ่่
ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ เพื่่อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััท
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7.3.5 คณะกรรมการลงทุุน
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 4 ท่่าน ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนตามประกาศ คณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
เรื่่อง การลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่นของบริิษัทั ประกัันชีีวิิต พ.ศ. 2556 รวมถึึงมีีบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และมีีประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับการบริิหารการ
ลงทุุน การบริิหารความเสี่่�ยง หรืือการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี ร่่วมเป็็นกรรมการลงทุุนด้้วย
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

1

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี

ประธานกรรมการลงทุุน

12/12

2

นางสาวิิตรีี รมยะรููป

กรรมการลงทุุน

11/12

3

นายโชน โสภณพนิิช

กรรมการลงทุุน

10/12*

4

นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

กรรมการลงทุุน

11/12

5

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

กรรมการลงทุุน

10/12*

หมายเหตุุ: * นายโชน โสภณพนิิช และนางสาวชลลดา โสภณพนิิช ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการลงทุุน เมื่่อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
โดยมีีนางสาวชลลดา โสภณพนิิช ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการการลงทุุน
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการลงทุุน
1. กำำ�หนดนโยบายการลงทุุน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงรวมและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมที่่�เกิิดจากการลงทุุน
2. พิิจารณาอนุุมััติิแผนการลงทุุน
3. ติิดตามผลการลงทุุน พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
4. กำำ�กัับดููแลการลงทุุนของบริิษััท ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
7.3.6 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งหมด 5 ท่่าน มีีการประชุุมจำำ�นวน 3 ครั้้�ง ในปีี 2563 โดยมีีรายละเอีียดผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

1

นางคมคาย ธููสรานนท์์

2

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

3/3

นางประไพวรรณ ลิิมทรง

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

0/3*

3

นายยููอิิชิิ ฮอนด้้า

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

3/3

4

นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

3/3

5

นายอนุุชา ภิิงคารวััฒน์์

กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2/3

หมายเหตุุ: * นางประไพวรรณ ลิิมทรง ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
โดยมีีนางสาวสุุภาภรณ์์ ทิิพย์์ฝั้้�น ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. เสนอนโยบาย คำำ�แนะนำำ� ข้้อเสนอแนะ แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. กำำ�กัับให้้มีีแนวทางดำำ�เนิินการ เพื่่อให้้สามารถติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสถาบัันกำำ�กัับ หรืือ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายงานความคืืบหน้้าและผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
3. ทบทวนแนวทางหลัักการการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ขิ องสากลและข้้อเสนอแนะของสถาบััน
หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ส่่งเสริิมการเผยแพร่่วััฒนธรรมในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เป็็นที่่�เข้้าใจทั่่�วทุุกระดัับและมีีผลในทางปฏิิบััติิ
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7.3.7 คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมด 3 ท่่าน ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้มีีการจััดประชุุม จำำ�นวน 2 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อ

1

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี

2
3

จำำ�นวนการเข้้าร่่วมประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

2/2

นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชััย

กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

2/2

นางคมคาย ธููสรานนท์์

กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

2/2

โดยมีี นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
พิิจารณากำำ�หนดแนวทาง ขั้้�นตอน และวิิธีีการในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานภายใน
ระยะเวลาการพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปกติิของบริิษััท

7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
7.4.1 คณะผู้้�บริิหารของบริิษััท มีีจำำ�นวน 10 ท่่าน มีีรายชื่่อดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่อผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

1

นายโชน โสภณพนิิช

รองประธานกรรมการบริิหาร

2

ม.ล.จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์�

3

นายเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

รองผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน

4

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการลงทุุน

5

นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม

6

นายอนุุชา ภิิงคารวััฒน์์

7

นายอภิิพงศ์์ พงศ์์เสาวภาคย์์

8

นางอรนุุช สำำ�ราญฤทธิ์์�

9

นางลััดดาวััลย์์ สิิทธิิวรนัันท์์

10

นางสาวศิิริินารถ วงศ์์เจริิญสถิิตย์์

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่น
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายประกัันชีีวิิต
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููงประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีี ที่่�พิิจารณาจาก
1. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััท การดำำ�เนิินงานตามนโยบายที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการ การบริิหารงานภายใต้้
สภาวการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคม ความสามารถในการพััฒนาธุุรกิิจ รวมถึึงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี
2. การเปรีียบเทีียบการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความสอดคล้้องกัับแนวทางการเติิบโตของผลกำำ�ไร และ
มููลค่่าธุุรกิิจของบริิษััท
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7.4.3 ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีี พิิจารณาจากการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเทีียบเคีียงกัับบริิษัทั กลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน
แนวทางการเติิบโตของผลกำำ�ไร ตลอดจนมููลค่่าธุุรกิิจ ซึ่่�งเพีียงพอที่่�จะรัักษาและจููงใจผู้้�บริิหารให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งใน
ระหว่่างปีี 2563 ได้้มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง 10 ท่่าน รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 75,991,929 บาท

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััท มีีพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1,221 คน จำำ�นวนพนัักงานแบ่่งตาม สายงาน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

สายงาน

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

133

133

106

สัังกััดประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

-

-

44

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการเงิิน

5

3

3

สายการลงทุุน

17

23

22

สายบััญชีีและการเงิิน

70

72

70

สายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจองค์์กร

5

5

4

สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

39

43

53

สายประกัันชีีวิิต

391

350

361

สายงานตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน

405

292

297

-

83

74

สายการขายช่่องทางสถาบัันการเงิิน

192

181

187

รวม

1,257

1,185

1,221

สัังกััดรองประธานกรรมการบริิหาร

สายธุุรกิิจและช่่องทางอื่่น

ค่่าตอบแทนพนัักงานที่่�เป็็นตััวเงิิน
ประเภทค่่าตอบแทน

จำำ�นวนเงิิน (บาท)
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

เงิินเดืือน และโบนััส

785,757,631

579,190,170

605,081,562

เงิินสมทบกองทุุนและอื่่นๆ

78,516,863

70,197,598

68,874,391
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7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
7.6.1 รายชื่่อผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบในงานด้้านต่่างๆ ได้้แก่่
ชื่่อ - นามสกุุล
คุุณเสนาะ ธรรมพิิพััฒนกุุล

SANOH@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8845

นางสาวจารุุวรรณ ลิ้้�มคุุณธรรมโม*

JARUWAN_LIM@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร :002 777 8822

คุุณสุุภาภรณ์์ ทิิพย์์ฝั้้�น*

SUPAPORN.TIP@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8230

คุุณสุุชาดา เริ่่�มยิินดีี**

SUCHADA.RER@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8861

คุุณชลลดา โสภณพนิิช
ผู้้�บริิหารสายการลงทุุน
(รัักษาการผู้้�บริิหารส่่วน)

CHOLLADA@BANGKOKLIFE.COM
เบอร์์โทร : 02 777 8677

เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดใน
สายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี

อีีเมลติิดต่่อ/เบอร์์โทร

ผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบ
ผู้้�บริิหารสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

ผู้้�บริิหารส่่วนนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
หมายเหตุุ: * เริ่่�มปฏิิบััติิงานเมื่่อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
		
** เริ่่�มปฏิิบััติิงานเมื่่อวัันที่่� 15 มกราคม 2564
7.6.2 ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

• ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)*
ชื่่อผู้้�สอบบััญชีี	
นายชวาลา เทีียนประเสริิฐกิิจ บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด
ค่่าสอบบััญชีี	
1,975,000 บาท
• ค่่าบริิการอื่่น (Non-Audit fee)
ผู้้�สอบบััญชีี	บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด
ประเภทของงานบริิการอื่่น
(Non-Audit Service)

ค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่น
ส่่วนที่่�จ่่ายไปในระหว่่างปีีบััญชีี

ส่่วนที่่�จะต้้องจ่่ายในอนาคต

500,000

1,070,000

ค่่าสอบทานมููลค่่าของบริิษััทที่่�คำำ�นวณตามวิิธีีคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย (Embedded value)

-

1,000,000

รวมค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่น

500,000

2,070,000

ค่่าตรวจสอบและสอบทานรายการดำำ�รงเงิินกองทุุน
ตามระดัับความเสี่่�ยง

ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี (บริิษััทย่่อย)
	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีของบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ในประเทศไทย ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทีียน
ประเสริิฐกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 4301 จากบริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด ค่่าสอบบััญชีีต่่อปีี 50,000 บาท

124

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

8

รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข� องกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ใน 1 ปีีที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุม รวม 8 ครั้้�ง เพื่่อกำำ�หนดกลยุุทธ์์และทิิศทางการประกอบธุุรกิิจ แผนงานและงบประมาณ รวมถึึง
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเปรีียบเทีียบกัับแผนธุุรกิิจและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�จำำ�เป็็นตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับ เพื่่อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทมีีการจััดการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ มีีการบริิหารงานที่่�มีีความโปร่่งใส เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี รวมถึึงมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสมอยู่่�ภายใต้้กรอบกฎหมายและนโยบายที่่�ได้้รัับจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวัังคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััท และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนั้้�นยัังจััดให้้มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการอิิสระโดยไม่่มีีกรรมการผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียและผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมด้้วยอีีก 1 ครั้้�ง
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการอิิสระ
ในการแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกกรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระตามนิิยามของบริิษััท เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
การสรรหากรรมการ
	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทำำ�หน้้าที่่�พิจิ ารณาสรรหาบุุคคลที่่�เหมาะสม โดยพิิจารณาจากกรรมการเดิิมที่่�ครบวาระ หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ภายนอก รวมถึึงพิิจารณาจากรายชื่่อที่่�มีีผู้้�นำำ�เสนอตามหลัักเกณฑ์์การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเสนอชื่่อกรรมการ ทั้้�งนี้้� โดยพิิจารณาความเหมาะสมของความ
รู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กับั บริิษััท และสามารถอุุทิิศเวลาให้้กับั งานของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ เพื่่อให้้คณะกรรมการบริิษััท
มีีองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับนโยบายและเป้้าหมายทางธุุรกิิจของบริิษััท
การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง
บริิษััทได้้มอบหมายให้้มีีคณะผู้้�ดำำ�เนิินการในการสรรหาผู้้�บริิหารตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และรองผู้้�จััดการใหญ่่ เพื่่อเสนอให้้
คณะกรรมการพิิจารณา
2. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสาย/ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ เพื่่อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา โดยผ่่าน
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหาร
3. กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารฝ่่าย/ระดัับผู้้�อำำ�นวยการ เพื่่อเสนอให้้คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณา
โดยการสรรหาจะพิิจารณาบุุคลากรทั้้�งจากภายในและภายนอกองค์์กร ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�ที่่มีีค
� วามรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
ตลอดจนมีีความเป็็นมืืออาชีพี ที่่�เหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เพื่่อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และดำำ�เนิินกิิจการงานของบริิษัทั ให้้บรรลุุเป้้าหมายและวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้
การพััฒนากรรมการ และการปฐมนิิเทศ
การพััฒนากรรมการ
บริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละท่่านและเข้้ารัับการอบรม เพื่่อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ในฐานะกรรมการ และ/
หรืือกรรมการชุุดย่่อยอย่่างต่่อเนื่่อง นอกจากนี้้�ยัังได้้เชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�ซึ่่�งมีีความรู้้�และประสบการณ์์ในสาขาต่่างๆ มาบรรยายและแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นกัับคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
	ปััจจุุบัันมีีกรรมการบริิษััทที่่�ผ่่านการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการ ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) จำำ�นวน 12 ท่่าน จากกรรมการทั้้�งหมด 15 ท่่าน
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
	คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่เมื่่อได้้รับั การแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นครั้้�งแรก เพื่่อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินการด้้านต่่างๆ เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ อาทิิ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ กฎ
ระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ แผนงานและกลยุุทธ์์ ภาวะคู่่�แข่่งขัันและอุุตสาหกรรม และนวััตกรรมการใหม่่ๆ ของบริิษััท เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทได้้
สรรหากรรมการเข้้าใหม่่และจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศจำำ�นวน 1 คน คืือ คุุณวราวรรณ เวชชสััสถ์์
ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
เพื่่อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�แบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านตนเองของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งในรููปแบบของการประเมิินรายบุุคคล โดยกรรมการแต่่ละท่่านเป็็นผู้้�ประเมิินตนเอง และการประเมิินผลการ
ปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย และแต่่ละชุุดในภาพรวมโดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยแต่่ละชุุดเป็็น
ผู้้�ประเมิินรายคณะ โดยได้้นำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในปีีต่่อไป
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8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
การเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563 (ครั้้�ง)
คณะ
กรรมการ
บริิษััท
(8 ครั้้�ง)

คณะ
กรรมการ
บริิหาร
(17 ครั้้�ง)

คณะ
กรรมการ
ลงทุุน
(12 ครั้้�ง)

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี

8/8

นายชััย โสภณพนิิช*

3/8*

นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชัยั

8/8

นางคมคาย ธููสรานนท์์

8/8

นายประพัันธ์์ อััศวอารีี

8/8

นายโชน โสภณพนิิช

8/8

17/17

10/12**

นางสาวิิตรีี รมยะรููป

8/8

17/17

11/12

นางประไพวรรณ ลิิมทรง

8/8

นายโคจิิ อิิชิบิ ะ

8/8

นายคาซุุยูกิู ิ ไซโกะ****

5/8****

นายยููอิชิิ ิ ฮอนด้้า

8/8

นางสาวชลลดา โสภณพนิิช

8/8

นายเวทิิศ อััศวมัังคละ

8/8

ม.ล.จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์�

8/8

นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์*์ *****

4/8

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(5 ครั้้�ง)

คณะ
กรรมการ
บริิหารความ
เสี่่�ยง
(4 ครั้้�ง)

12/12

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำำ�กับั ดููแล
พิิจารณาค่่า
กิิจการที่่ดีี�
ตอบแทน
(3 ครั้้�ง)
(4 ครั้้ง� )
4/4

คณะ
ประเมิินผล
การปฏิิบัติั งิ าน
(2 ครั้้�ง)

คณะ
กรรมการ
อิิสระ
(1ครั้้�ง)

2/2

1/1

2/2

1/1

2/2

1/1

1/4*
5/5
17/17

4/4
5/5

3/3

4/4

1/1

3/4

0/3***

2/4****
17/17

17/17

4/4
10/12*****

4/4

2/12

4/4

3/3

3/5

หมายเหตุุ :
*นายชััย โสภณพนิิช ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เมื่่อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563
**นายโชน โสภณพนิิช ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการลงทุุน และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เมื่่อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
***นางประไพวรรณ ลิิมทรง ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
****นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เมื่่อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563
*****นางสาวชลลดา โสภณพนิิช ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการลงทุุน เมื่่อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
******นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์ ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
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การจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์ค่่าตอบแทนกรรมการ
	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการจากความรู้้�ความสามารถความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของกรรมการ รวมถึึงการขยายตััวทางธุุรกิิจ ผลการดำำ�เนิินงาน และการเติิบโตทางผลกำำ�ไรของบริิษััท ตลอดจนพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับการ
จ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทชั้้�นนำำ�ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน นำำ�เสนอคณะกรรมการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และ
เสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามข้้อบัังคัับของบริิษััท
ค่่าตอบแทนกรรมการ
	ค่่าตอบแทนกรรมการประกอบด้้วยเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบสามารถเทีียบเคีียงได้้กัับ
บริิษัทั ชั้้น� นำำ�และกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน ซึ่่�งที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 มีีมติิอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการภายใน
วงเงิินไม่่เกิิน 16.70 ล้้านบาท โดยมีีค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในระหว่่างปีี 2563 จำำ�นวน 15.16 ล้้านบาท สรุุปได้้ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการ ปีี 2563
ค่่าเบี้้�ยประชุุม
ลำำ�ดัับ
ที่่�

รายชื่่อ

1

ดร. ศิิริิ
การเจริิญดีี
นายสุุนทร
อรุุณานนท์์ชัยั
นางคมคาย
ธููสรานนท์์
นายประพัันธ์์
อััศวอารีี
นายพนััส
ธีีรวณิิชย์์กุลุ *
รศ. ดำำ�รงค์์
ทวีีแสงสกุุลไทย**
นางสาวิิตรีี
รมยะรููป
นางประไพวรรณ
ลิิมทรง
นายมิิโนรุุ
คิิมุรุ ะ***
นายโคจิิ
อิิชิบิ ะ
นายเวทิิศ
อััศวมัังคละ
นายคาซุุยูกิู ิ
ไซโกะ****
นางสาววราวรรณ
เวชชสััสถ์*์ ****
นายชััย
โสภณพนิิช******

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

รวมทั้้ง� สิ้้น�

ค่่าบำำ�เหน็็จ คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ การบริิษััท
บริิหาร
ลงทุุน
ตรวจสอบ บริิหารความ สรรหาและ กำำ�กัับดููแล ประเมิินผล
อิิสระ
บริิษััท
เสี่่�ยง
พิิจารณาค่่า กิิจการที่่�ดีี
การปฏิิบััติิ
ตอบแทน
งาน

960,000

320,000

รวม

160,000

80,000

3,054,268

80,000

40,000

1,527,898

80,000

40,000

3,014,268

40,000

1,499,108

894,268

640,000

687,898

320,000

894,268

320,000

619,108

320,000

275,159

160,000

481,529

160,000

584,713

320,000

206,369

320,000

275,159

40,000

275,159

320,000

595,159

206,369

320,000

526,369

-

200,000

-

160,000

-

120,000

5,400,000 3,720,000

400,000
1,280,000

240,000

160,000
200,000

320,000

515,159

80,000
80,000
640,000

80,000

40,000

841,529
1,984,713

440,000

526,369
355,159

40,000

280,000

80,000

280,000

120,000

160,000

40,000
1,920,000

1,400,000

800,000

480,000

560,000

320,000

320,000

240,000

15,160,000

หมายเหตุุ :
*นายพนััส ธีีรวณิิชย์์กุุล ลาออกเมื่่อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563
**ร.ศ.ดำำ�รงค์์ ทวีีแสงสกุุลไทย หมดวาระ วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
***นายมิิโนรุุ คิิมููระ ลาออกเมื่่อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563
****นายคาซุุยููกิิ ไซโกะ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง วัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563
*****นางสาววราวรรณ เวชชสััสถ์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
******นายชััย โสภณพนิิช เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563
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หลัักเกณฑ์์ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณาค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงเทีียบเท่่ารองผู้้�จััดการใหญ่่ หรืือที่่�สููงกว่่า ซึ่่�งประกอบด้้วย
เงิินเดืือน และโบนััสประจำำ�ปีี โดยพิิจารณาจากการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การเปรีียบเทีียบการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน และเพีียงพอที่่�จะจููงใจให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด รวมถึึงสอดคล้้องกัับแนวทางการเติิบโตของผลกำำ�ไร ตลอดจน
มููลค่่าธุุรกิิจของบริิษััท
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารที่่�เป็็นตััวเงิิน
ในปีี 2563 ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 10 คน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส ประกัันสัังคม และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นเงิินรวม
75,991,929 บาท เทีียบกัับปีี 2562 ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 9 คน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส ประกัันสัังคม และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เป็็นเงิินรวม 65,940,787 บาท และปีี 2561 ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 8 คน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส ประกัันสัังคม และกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพเป็็นเงิิน 68,424,393.25 บาท
ค่่าตอบแทนอื่่น
ไม่่มีีค่่าตอบแทนอื่่น นอกเหนืือจากสวััสดิิการพนัักงานทั่่�วไป
8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย
	คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่นของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไปตาม
นโยบายการประกอบธุุรกิิจอื่่น นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงรวม และข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทได้้มีีการส่่งผู้้�บริิหารเข้้าไปเป็็นกรรมการ เพื่่อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย โดยมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััท
ย่่อย และดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางให้้บุุคคลที่่�บริิษััททำำ�การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยนั้้�นถืือ
ปฏิิบััติิ โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบประเมิินการควบคุุมภายใน และสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานประเมิินการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ คำำ�สั่่�ง กฎหมาย ของบริิษััทย่่อย
ซึ่่�งจะต้้องเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับบริิษััท
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทมีีการจััดทำำ�คู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กร เพื่่อใช้้สำำ�หรัับสื่่อสารให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�กระทำำ�การแทนบริิษััท และ
บริิษัทั ย่่อย ได้้ศึกึ ษาทำำ�ความเข้้าใจในข้้อพึึงปฏิิบัติั ที่่ิ ดีี� โดยบริิษัทั มุ่่�งหวัังให้้ทุกุ คนในบริิษัทั รัับทราบ และธำำ�รงไว้้ซึ่่ง� มาตรฐานจรรยาบรรณสููงสุุดในการดำำ�เนิิน
การใดๆ กัับทุุกภาคส่่วน ซึ่่�งรายละเอีียดในคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กรนี้้� มีีทั้้�งหมด 11 ข้้อ โดยมีีเนื้้�อหาที่่�เป็็นประเด็็นสำำ�คััญได้้แก่่
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษััทได้้กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิเพื่่อป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�ให้้ทุุกคนต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความถููกต้้อง
โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนที่่�ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทและหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�อาจก่่อ
ให้้เกิิดความขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษััท รวมถึึงด้้านการปฏิิบััติิต่่อข้้อมููล ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และทรััพย์์สิินอื่่นๆ
การรัักษาข้้อมููล การใช้้ข้อ้ มููลภายใน และการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งบริิษัทั มีีการจััดทำำ�ระเบีียบปฏิิบัติั ิ เรื่่องการใช้้ข้อ้ มููลภายในและการซื้้�อขายหลััก
ทรััพย์์ และดำำ�เนิินการแจ้้งผ่่านช่่องทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้ทุกุ คนในบริิษัทั ได้้รับั ทราบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีภายในเดืือนธัันวาคม ซึ่่�งมีีรายละเอีียดสำำ�หรัับ
ช่่วงเวลาในการห้้ามกระทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน รัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััท เพื่่อเป็็นการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนอย่่างโปร่่งใส และเป็็นธรรมตามหลัักการ
กำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี อีีกทั้้�งบริิษัทั ยัังมีีมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายให้้หลัักการของกฎหมาย และให้้ความสำำ�คัญ
ั เรื่อ่ งความโปร่่งใส ซื่่อสััตย์์สุจุ ริิต เป็็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้้
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด ห้้ามการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมแสวงหาผลประโยชน์์อัันไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย บริิษััทได้้ออกแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงเรื่่อง การช่่วยเหลืือ
ทางการเมืืองการบริิจาคเพื่่อการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน ค่่าของขวััญ ค่่ารัับรอง และค่่าใช้้จ่่ายอื่่นๆ ค่่าอำำ�นวยความสะดวก และการจ้้างพนัักงานรััฐ
อีีกทั้้�งบริิษัทั ยัังออกระเบีียบปฏิิบัติั ิ เรื่่องการรัับหรืือการให้้ของขวััญหรืือผลประโยชน์์อื่น่ ใด และสื่่อสารให้้ผู้้�ริหิ าร และพนัักงานทุุกระดัับ ในบริิษัทั ได้้ยึดึ ถืือ
และปฏิิบััติิ นอกจากนี้้�ในทุุกๆ ปีี บริิษััทจะดำำ�เนิินสื่่อสารสื่่อสารให้้คู่่�ค้้า พัันธมิิตร และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านช่่องทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อขอ
ความร่่วมมืืองดเว้้นการให้้ของขวััญหรืือของกำำ�นััลทุุกประเภทแก่่ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษััท เพื่่อทราบและยอมรัับในเจตนารมณ์์ของบริิษััทเรื่่อง
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption: CAC) ตั้้�งแต่่ปีี 2557 และเพื่่อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อ หรืือร้้องเรีียนในเรื่่องที่่�อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษัทั บริิษัทั ได้้ให้้ข้อ้ มููลการติิดต่่อที่่�เปิิดเผยไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณฉบัับนี้้� โดยสามารถร้้องเรีียนได้้ทั้้ง� ผ่่านช่่องทางการโทรศััพท์์
ตลอดจนถึึงการส่่งจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์มาที่่�ฝ่่ายตรวจสอบ สำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน และประธานกรรมการตรวจสอบ
การแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน แยกออกมาเพื่่อความชััดเจน และความเป็็นธรรมให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ในปีี 2563 บริิษััทได้้รัับรายงาน
เบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน 2 รายการ อย่่างไรก็็ตามจากผลการตรวจสอบพบว่่าไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตหรืือละเมิิดนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั
เพื่่อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการรัับทราบถึึงจรรยาบรรณทั้้�ง 11 ข้้อนี้้� บริิษััทได้้จััดส่่งคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลของ
องค์์กรผ่่านช่่องทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้ทุุกคนได้้ทบทวนภายในเดืือนมกราคมเป็็นประจำำ�ทุุกๆ ปีี ซึ่่�งในที่่�ผ่่านมา พนัักงานทุุกคนได้้มีีการทบทวน
คู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กรครบถ้้วนทุุกคน และบริิษััทได้้เปิิดเผยคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคคลขององค์์กรบนหน้้าเว็็บไซต์์ของบริิษััท
https://www.bangkoklife.com/source/ เพื่่อให้้ผู้้�ที่่�สนใจสามารถเข้้ามาศึึกษาได้้ทุุกเมื่่อ

128

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบรายงานประจำำ�ปีี หน้้า 16-18

8.3 ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการชุุดย่่อย

- คณะกรรมการบริิหาร
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารมีีการประชุุมรวม 17 ครั้้�ง เพื่่อพิิจารณากลยุุทธ์์ แผนการดำำ�เนิินงาน งบประมาณ รวมถึึงกำำ�กัับและติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในด้้านต่่างๆ การพิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้้�ยััง
ช่่วยพิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่องต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน การจััดสรรงบประมาณ และทรััพยากรต่่างๆ เพื่่อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
- คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
	ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบรายงานประจำำ�ปีี หน้้า 20-21
- คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง เพื่่อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามกฎบััตรและขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การสรรหากรรมการบริิษััท เพื่่อทดแทนกรรมการที่่�ครบวาระ และกรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้
พิิจารณาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดและสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของทางการ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม สามารถอุุทิิศเวลาให้้
กัับงานของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ เพื่่อให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจ มีีองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์จากหลายสาขาอาชีีพ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความรู้้�ด้้านบััญชีี การเงิิน การลงทุุน และการประกัันชีีวิิต เพื่่อสามารถให้้ความเห็็นในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
เหมาะสม เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
2. การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงรองผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการ
เงิิน โดยพิิจารณาค่่าตอบแทนสวััสดิิการให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สะท้้อนภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและผลการปฏิิบััติิงาน สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทชั้้�นนำำ�
ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพีียงพอที่่�จะจููงใจให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด สร้้างผลประโยชน์์ระยะยาวที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
3. จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยในรอบปีี ทั้้�งการประเมิินเป็็นรายคณะโดยรวม และการประเมิิน
ของกรรมการเป็็นรายบุุคคล และนำำ�เสนอผลสรุุป เพื่่อให้้คณะกรรมการ รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
- คณะกรรมการลงทุุน
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการลงทุุนมีีการประชุุมรวม 12 ครั้้�ง ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางการลงทุุน อนุุมัติั นิ โยบายและแผนงาน กำำ�กับั
การดำำ�เนิินงานและติิดตามผลการลงทุุน และกำำ�กัับการประกอบธุุรกิิจอื่่นของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามกรอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการลงทุุนของบริิษััท โดยพิิจารณาปััจจััยสำำ�คััญต่่างๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุน รวมทั้้�งกำำ�หนด
และปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์์การลงทุุน เพื่่อให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับภาวะตลาดที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการลงทุุนได้้มีีการพิิจารณาอนุุมัติั ิ
การลงทุุน และ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ ในแนวนโยบายที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อกลยุุทธ์์ขององค์์กรทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ แผนการลงทุุน งบประมาณ และ
การจััดสรรทรััพยากรก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการลงทุุนได้้มีีการติิดตาม กำำ�กัับ และควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิงาน เพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายของแผนงาน และเป็็นไปตามกรอบนโยบาย
ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
- คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในแบบรายงานประจำำ�ปีี หน้้า 22-23
- คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานได้้จััดให้้มีีการประชุุม 2 ครั้้�ง เพื่่อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และรองประธานกรรมการบริิหาร (คุุณโชน โสภณพนิิช) รวมถึึงการสื่่อสารผลการประเมิินและข้้อเสนอแนะ เพื่่อพััฒนาศัักยภาพการปฏิิบัติั งิ านในอนาคต
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9

การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
9.1 ความเห็็นของคณะกรรมการต่่อการควบคุุมภายใน

การควบคุุมภายใน ซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญต่่อการป้้องกััน บริิหารจััดการความเสี่่�ยงหรืือความเสีียหายต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จึึง
จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�รัดกุ
ั มุ เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อให้้เกิิดความมั่่�นใจอย่่างสมเหตุุสมผลว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั สามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์
	คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งประยุุกต์์ใช้้ตามกรอบแนวการควบคุุม
ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
1. สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม
	คณะกรรมการบริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน) ให้้ความสำำ�คัญ
ั ถึึงการมีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่�ดีี ได้้ร่ว่ มกัับฝ่่ายบริิหารทุุก
ระดัับสร้้างบรรยากาศในระดัับสููง (Tone at the Top) ภายในบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ที่่�แสดงถึึงการให้้ความสำำ�คัญ
ั ของคุุณค่่าความซื่่อตรงและจริิยธรรมใน
การประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ยึึดหลัักการให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม (Fair Market Conduct) มีีโครงสร้้างองค์์กรที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้ระบบการควบคุุมภายใน
ดำำ�เนิินไปได้้ตามที่่�มุ่่�งหวัังอย่่างชััดเจน และเป็็นรููปธรรม มีีนโยบายและวิิธีีการปฏิิบััติิด้้านบุุคลากรที่่�ชััดเจน ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาพนัักงาน ตามค่่า
นิิยมขององค์์กรในเรื่่อง “การพััฒนาตน” ที่่�ยึดึ หลัักว่่าบุุคคลจะต้้องมีีการเรีียนรู้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน พิิจารณาจากตััวชี้้วั� ดั ผลการ
ดำำ�เนิินงานหลััก หรืือ KPI (Key Performance Indicator) รวมถึึงมีีแผนและกระบวนการสรรหาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ (Succession Plan)
2. การประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษััทมีีนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงที่่�จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร อนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่อ
พิิจารณากลั่่�นกรอง กำำ�หนดกรอบและขอบเขตการบริิหารความเสี่่�ยง มีีการสื่่อสารนโยบายให้้ทราบทั่่�วทั้้�งองค์์กร มีีคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้พนัักงานมีีการอบรมและสอบวััดความรู้้� เพื่่อให้้เข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในบริิษััท มีีการกำำ�หนดระดัับความ
เสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ตามแนวทางมาตรฐานสากล ERM (Enterprise Risk Management) และ ORSA (Own Risk and Solvency) บริิษััทยัังกำำ�หนด
วิิธีีการดำำ�เนิินการ เพื่่อตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด จนถึึงอุุบััติิภััยร้้ายแรงเพื่่อไม่่ให้้การปฏิิบััติิงานหยุุดชะงัักติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน (Disruption)
โดยบริิษััทได้้รัับการรัับรองตามมาตรฐานระบบการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ ISO 22301 Business Continuity Management System
(BCMS) นอกจากนั้้�น บริิษััทมีีกระบวนการประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดทุุจริิตเพื่่อให้้มีีการจััดการต่่อการทำำ�ทุุจริิตครอบคลุุมทุุกรููปแบบทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร รวมทั้้�งการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน และด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน (Anti-Money Laundering)
3. กิิจกรรมการควบคุุม
บริิษััทมีีนโยบายการควบคุุมภายในซึ่่�งเปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ (Website) และระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร (Smart Home) ในกิิจกรรมทางการเงิิน
และกิิจกรรมหลััก อัันได้้แก่่ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย การกำำ�หนดเบี้้�ยประกัันภััย การเสนอขาย การเก็็บเบี้้�ยประกัันภััย การพิิจารณารัับประกััน
ภััย การจััดการค่่าสิินไหมทดแทนและผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััย การประกัันภััยต่่อ การลงทุุนประกอบธุุรกิิจอื่่น การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�
สิิน และการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอกของบริิษััทประกัันภััย กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการควบคุุมภายในที่่�ชััดเจน เชื่่อมโยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ
เหมาะสมสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำำ�หนดมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมทั่่�วไปด้้านเทคโนโลยีี เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่า
ระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศของบริิษััทพร้้อมใช้้งานได้้ตลอดเวลา ปลอดภััยจากการเข้้าถึึงของผู้้�ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุนการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษัทั ได้้รับั การประกาศรัับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่่อง การจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security
Management System (ISMS))
4. ข้้อมููลสารสนเทศและการสื่่อสาร
บริิษัทั มีีระบบสารสนเทศและการสื่่อสารข้้อมููลเพื่่อใช้้ในการตััดสิินใจได้้อย่่างเพีียงพอถููกต้้องและทัันเวลา จััดทำำ�หนัังสืือนััดประชุุมหรืือเอกสารประกอบ
การประชุุมที่่�ระบุุข้้อมููลสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นและเพีียงพอต่่อการพิิจารณาตััดสิินใจก่่อนการประชุุม บริิษััทมีีนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทและระเบีียบ
ปฏิิบััติิเรื่่องการใช้้ข้้อมููลภายใน และการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ โดยห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่อประโยชน์์ส่่วนตน รวม
ทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ บริิษััทมีีช่่องทางการสื่่อสารพิิเศษ (Whistle-blower Hotline) ให้้บุุคคลภายในหรืือภายนอกบริิษััท แจ้้งเรื่่องเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉล
ทุุจริิต การกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ หรืือรายงานทางการเงิินไม่่ถููกต้้องผ่่านฝ่่ายตรวจสอบ หรืือสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
และผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ ด้้วยจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail) หรืือส่่งไปรษณีีย์์ ตามที่่�ปรากฏในเว็็บไซต์์ของบริิษััท และยัังมีีช่่องทางการร้้อง
เรีียนแจ้้งข้้อบกพร่่อง และปััญหาการดำำ�เนิินงาน สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์บริิษััท หรืือส่่งไปรษณีีย์์มาที่่�ส่่วนบริิการลููกค้้า ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีหน่่วย
งานรัับเรื่่องร้้องเรีียน (Complain Unit) และสำำ�นักั กำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อประสานงานกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.)
5. การติิดตามประเมิินผล
บริิษััทมีีการจััดทำำ�รายงานการดำำ�เนิินงานและพิิจารณาเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ มีีการนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหาร
และคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อพิิจารณาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้�กระบวนการติิดตามของบริิษััทเป็็นไปตามมาตรฐานทั่่�วไปที่่�องค์์กรควรจะมีี ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
รายงานสิ่่�งผิิดปกติิต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา การสอบทานของผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ การสอบทานจากสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน การตรวจสอบและติิดตามจากผู้้�ตรวจ
สอบภายใน เพื่่อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ยัังดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการตรวจสอบได้้รับั รายงานผลการประเมิิน

130

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

การควบคุุมภายในและข้้อเสนอแนะต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากฝ่่ายตรวจสอบและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และ
กฎหมายจากสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน และการติิดตามประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�หนดสััญญาณเตืือนภััยจากฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อ
ให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสเช่่นเดีียวกััน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน ประจำำ�ปีี
2563 จากรายงานผลการประเมิินที่่�ผ่า่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอและเหมาะ
สม โดยบริิษััทจััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินจากการนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบ หรืือ
โดยไม่่มีีอำำ�นาจ ตลอดจนการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงได้้เป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัันกัับการดำำ�เนิินการกัับธุุรกิิจอื่่น
ทั่่�วไป เพื่่อมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
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9.2 รายการระหว่่างกััน
9.2.1 ลัักษณะของรายการระหว่่างกััน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีบางรายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัันโดยการถืือหุ้้�น หรืือการมีีผู้้�ถือื หุ้้�น และ/หรืือมีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
พิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันนั้้�น บริิษัทั คำำ�นึงึ ถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์ที่่แ� ท้้จริิงมากกว่่าที่่�เป็็นไปตามรููปแบบของกฎหมาย
หรืือสััญญาที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นรายการส่่วนใหญ่่ดัังกล่่าว เป็็นไปตามเงื่่อนไขที่่�เป็็นปกติิของธุุรกิิจและเป็็นไปตามราคาที่่�คิิดในอััตราทั่่�วไป ซึ่่�งได้้มีีการเปิิดเผย
รายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินปีี 2563 ข้้อที่่� 33 บริิษััทขอแจ้้งรายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�มีีนััยสำำ�คััญเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
ตารางแสดงรายการกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ 31 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท
1. บริิษััท
ธนาคารกรุุงเทพ
จำำ�กััด (มหาชน)
(“ธนาคาร”)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ร้้อยละ 7.61
กลุ่่�มโสภณพนิิช
ถืือหุ้้�นในบริิษััทร้้อยละ
28.70

2. บริิษัทั
กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กัดั
(มหาชน)
(“กรุุงเทพประกัันภััย”)
เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั
ร้้อยละ 4.60 และมีี
ผู้้�ถือื หุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
- นายชััย โสภณพนิิช
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ประเภทกิิจการ
สถาบัันการเงิิน

ประกัันภััย

ลัักษณะรายการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.62

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.63

เหตุุผลและความ
จำำ�เป็็นของการทำำ�
รายการ

1. บริิษัทั ลงทุุนในหุ้้�นสามััญของธนาคาร
เพื่่อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้น� งวด

2,366,310,100

2,027,061,000

- เป็็นการลงทุุนของบริิษััทซึ่่�งเป็็น
ปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

2. บริิษัทั ลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของธนาคาร
เพื่่อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้น� งวด

5,869,411,717

4,628,354,628

- เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นการ
ค้้าปกติิของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และ
เป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

3. บริิษัทั มีีเงิินฝากที่่�ธนาคาร ณ สิ้้น� งวด

1,187,103,307

3,185,295,178

- เป็็นรายการค้้าปกติิ และเป็็นอััตรา
เดีียวกัันกัับที่่�คิดกั
ิ บั ลููกค้้าทั่่�วไป

4. บริิษััทมีีการตกลงแต่่งตั้้�งธนาคารเป็็นนาย
หน้้าประกัันชีีวิิตตามสััญญานายหน้้าประกัันชีีวิิต
โดยจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ธนาคาร

1,251,458,025

954,221,037

- เป็็นไปภายใต้้สัญ
ั ญาข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือโครงการช่่องทางการจำำ�หน่่าย
Bancassurance

5. บริิษัทั มีีการใช้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินปกติิ
ผ่่านทางธนาคาร เช่่น การรัับชำำ�ระเบี้้ย� ประกััน
ทางเคาน์์เตอร์์ธนาคาร ทาง Internet Trading
ทางบัั ต รเครดิิ ต ของธนาคาร การหัั ก บัั ญ ชีี
เงิินฝากอััตโนมััติิ การเคลีียริ่่�งเช็็ค มีีการจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมแก่่ธนาคารรวม

163,026,873

175,238,742

- เป็็นรายการค้้าปกติิ และเป็็นอััตรา
เดีียวกัันกัับที่่�คิดกั
ิ บั ลููกค้้าทั่่�วไป

6. บริษัทท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าพันธะ
สัญญาสุทธิ ณ สิน้ งวด

58,215,082

96,268,192

- เป็็นการทำำ�สัญ
ั ญาแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศและอััตราดอกเบี้้�ย
ล่่ ว งหน้้ า เพื่่ อ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย ง
จากการผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
และอััตราแลกเปลี่่ย� นของเงิินลงทุุน
ในต่่างประเทศซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิ
ทางการค้้าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต

7. บริิษัทั ลงทุุนในหุ้้�นสามััญของกรุุงเทพ
ประกัันภััยเพื่่อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้น� งวด

738,833,760

679,838,500

เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นปกติิ
ทางการค้้ า ของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ชีีวิิ ต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

นอกจากนี้ยังมีธุรกรรมอืน่ ๆ ร่วมกันซึง่ เป็น
ปกติทางการค้าของธุรกิจและและเป็นราคาใน
อัตราทัว่ ไป เช่น การท�ำประกันชีวิตกลุม่ การท�ำ
ประกันภัยอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง และบริษทั
บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ท�ำสัญญาเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยกับกรุงเทพประกันภัย เป็นต้น
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กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.62

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.63

เหตุุผลและความ
จำำ�เป็็นของการทำำ�
รายการ

ประเภทกิิจการ

ลัักษณะรายการ

3. บริิษััท สรชััยวิิวััฒน์์
จำำ�กััด (“สรชััยวิิวััฒน์์”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนเป็็น
กรรมการ
- คุุณชััย โสภณพนิิช

พััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

8. บริิษัทั ให้้สินิ เชื่่อโดยมีีหลัักทรััพย์์จำ�ำ นองเป็็น
ประกัันแก่่สรชััยวิวัิ ฒ
ั น์์โดยมีีเงิินให้้กู้้�ยืมื คงค้้าง

72,995,765

151,185,132

เป็็นปกติิทางการค้้าและคิิดอััตรา
ดอกเบี้้ย� ในหลัักการเดีียวกัันกัับลููกค้้า
ทั่่�วไป

4.บริิษััท
โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์
จำำ�กััด(มหาชน)
(“บำำ�รุุงราษฎร์์”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วร่่วมกััน
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
ในบริิษััทร้้อยละ 28.70

การแพทย์์

9. บริิษัทั ลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบำำ�รุงุ ราษฎร์์
เพื่่อการลงทุุนสุุทธิิ ณ สิ้้น� งวด

84,545,150

1,164,096,000

- เป็็นการลงทุุนของบริิษััทซึ่่�งเป็็น
ปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

455,000,000

455,000,000

- เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นการ
ค้้าปกติิของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และ
เป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

9,400,212

7,308,795

เป็นการเช่าส�ำหรับสาขาสีลม โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

59,620,169

46,697,714

เป็็ น การเช่่ า พื้้� น ที่่� ต ามสัั ญ ญาเช่่ า
ล่่วงหน้้า อายุุ 25 ปีี ระหว่่างปีี 25382563

9,122,398

6,260,299

เป็นการเช่าส�ำหรับสาขาอโศก โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

1,000,000

5,972,570

เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นปกติิ
ทางการค้้าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและ
เป็็นราคาในอััตราทั่่�วไป

10. บริษัทลงทุนในหุ้นกู้ของบ�ำรุงราษฎร์สุทธิ
ณ สิน้ งวด
นอกจากนี้้ยั� งั มีีธุุรกรรมอื่่นๆ ร่่วมกัันซึ่่�งเป็็น
ปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็นราคาในอััตรา
ทั่่�วไป เช่่น การเรีียกค่่าสิินไหมทดแทนตาม
ที่่�ผู้้�เอาประกัันของบริิษััทมาใช้้บริิการจากทาง
บำำ�รุงุ ราษฎร์์ รวมถึึงการทำำ�ประกัันชีีวิิตกลุ่่�มกัับ
ทางบริิษัทั เป็็นต้้น

5. บริิษััท น้ำำ��ตาลราชบุุรีี
จำำ�กััด (“น้ำำ��ตาลราชบุุรีี”)
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
- นายสุุนทร
อรุุณานนท์์ชััย

อุุตสาหกรรม

6. บริิษััท
นารายณ์์ร่่วมพิิพััฒน์์
จำำ�กััด
(“นารายณ์์ร่่วมพิิพััฒน์์”)
ถืือหุ้้�นโดยบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
บริิษััทร้้อยละ 28.70

พััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

7. บริิษััท
อาคารกรุุงเทพธุุรกิิจ
(1987) จำำ�กััด
(“อาคารกรุุงเทพธุุรกิิจ”)
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วร่่วมกััน
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
บริิษััทร้้อยละ 28.70

ให้้เช่่าทรััพย์์สินิ

8. บริิษััท
ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(“ทริิส”)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
-นายศิิริิ การเจริิญดีี

ธุุรกิิจบริิการ

11. บริษทั มีการเช่าอาคารเอส แอนด์ เอ จาก
น�้ำตาลราชบุรพี นื้ ที่ส�ำนักงาน 1,428.60 ตร.ม.
มีค่าเช่าและค่าบริการรวม
ทั้้�งนี้้� สััญญาเช่่าสิ้้น� สุุดในสิ้้น� เดืือนต.ค.
พ.ศ. 2563 เนื่่องจากปิิดสำ�นั
ำ กั งานสาขาสีีลม
12. บริิษัทั มีีการเช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่
จากนารายณ์์ร่ว่ มพิิพัฒ
ั น์์ พื้้�นที่่�รวม 11,766.24
ตร.ม. มีีค่่าเช่่าและค่่าบริิการรวมทั้้�งสิ้้น�
	ทั้้�งนี้้� สััญญาเช่่าครบอายุุในสิ้้น� เดืือนพ.ย.
พ.ศ. 2563

13. บริิษัทั มีีการเช่่าพื้้�นที่่�อาคารบีี.บีี. จากอาคาร
กรุุงเทพธุุรกิิจ พื้้�นที่่�รวม 1,674 ตร.ม. มีีค่่าเช่่า
และค่่าบริิการรวมทั้้�งสิ้้น�
ทัง้ นี้ สัญญาเช่าสิน้ สุดในสิน้ เดือนต.ค. พ.ศ.
2563 เนือ่ งจากปิดส�ำนักงานสาขาอโศก
14. บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญของทริิสสุุทธิิ ณ
สิ้้น� งวด
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กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััท

ประเภทกิิจการ

ลัักษณะรายการ

9. บริษทั
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
มีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
- กลุม่ โสภณพนิชถอื หุน้
บริษทั ร้อยละ 28.70

พััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

15. บริิษััทลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของเฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้�สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

10. บริิษัทั
อิินโดรามา เวนเจอร์์ส
จำำ�กัดั (มหาชน)
(“อิินโดรามา เวนเจอร์์ส”)
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
- นายศิิริิ การเจริิญดีี

ปิิโตรเคมีี
และเคมีีภััณฑ์์

16. บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญของอิินโดรามา
เวนเจอร์์สสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

11. บริิษัทั
อาเซีียคลัังสิินค้้า จำำ�กัดั
(“อาเซีียคลัังสิินค้้า”)
ถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษัทั
- กลุ่่�มโสภณพนิิชถืือหุ้้�น
ในบริิษัทั ร้้อยละ 28.70

ให้้เช่่าทรััพย์์สิิน

12. บริิษัทั เอก-ชััย ดิิส
ทริิบิวิ ชั่่�น ซิิสเทม จำำ�กัดั
(“เทสโก้้โลตััส”)
มีีกรรมการบางส่่วน
ร่่วมกััน
- นายสุุนทร อรุุณานนท์์ชัยั

พาณิิชย์์

13. บริิษัทั
ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั
(มหาชน)
(“ไทยรีีประกัันชีีวิิต”)
มีีกรรมการบางส่่วร่่วมกััน
- นางคมคาย ธููสรานนท์์

ประกัันภััย

20. บริิษัทั มีีการทำำ�สัญ
ั ญาการประกัันชีีวิิตต่่อกัับ
ไทยรีีประกัันชีีวิิต โดยมีีเบี้้�ยประกัันจ่่าย

14. บริิษัทั หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนรวม
บััวหลวงจำำ�กัดั
(“บลจ.บััวหลวง”)
มีีผู้้�ถือื หุ้้�นและกรรมการ
บางส่่วนร่่วมกััน
- นายโชน โสภณพนิิช

จััดการกองทุุน

21. บริิษััทมีีการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ
บลจ.บััวหลวง สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

15. กรรมการบริิษัทั ,
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัับบริิหาร 4 รายแรก

-
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.62

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31.ธ.ค.63

เหตุุผลและความ
จำำ�เป็็นของการทำำ�
รายการ

-

111,684,745

เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นปกติิ
ทางการค้้ า ของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ชีีวิิ ต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

74,119,500

52,949,400

เป็็ น การลงทุุ น ของบริิ ษัั ท ซึ่่� ง เป็็ น
ปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

2,490,000,000

2,490,000,000

18. บริิษัทั ใช้้บริิการเก็็บรัักษาเอกสารกัับอาเซีีย
คลัังสิินค้้ามีีค่่าธรรมเนีียมเก็็บรัักษาเอกสาร

3,850,227

3,993,071

เป็็นค่่าบริิการรัับฝากกล่่องเอกสาร
ซึ่่�งเป็็นอััตราค่่าบริิการเดีียวกัับที่่�คิดิ
ให้้กับั ลููกค้้าทั่่�วไป

19. บริิษัทั ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของเทสโก้้โลตััส
สุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

2,695,956,720

2,186,273,360

เป็็นการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นปกติิ
ทางการค้้ า ของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ชีีวิิ ต
และเป็็นการซื้้�อขายผ่่านตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ

530,236,134

517,992,636

เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของการรัั บ
ประกัั น ชีีวิิ ต ต่่ อ และเป็็ น ราคาใน
อััตราทั่่�วไป

10,000,000

1,058,353,794

เป็็ น การลงทุุ น เพื่่ อ ร่่ ว มจัั ดตั้้� ง
บลจ.บััวหลวง ในราคาตามมููลค่่า
ที่่�พาร์์ และมีีการปรัับตามมููลค่่าราคา
ยุุติธิ รรมในปีี 2563

5,045,839

5,459,765

เป็็ น ปกติิ ท างการค้้ า ของการรัั บ
ประกัันชีีวิิตและเป็็นราคาในอััตรา
ทั่่�วไป

17. บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของอิินโดรามา
เวนเจอร์์สสสุุทธิิ ณ สิ้้�นงวด

นอกจากนี้้ยั� งั มีีธุุรกรรมอื่่นๆ ร่่วมกัันซึ่่�งเป็็น
ปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและและเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป เช่่น การใช้้บริิการรัับฝากชำำ�ระ
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยกัับเทสโก้้โลตััส และการซื้้�อ
บััตรของขวััญกัับทางเทสโก้้โลตััส เป็็นต้้น

นอกจากนี้้�ยัังมีีธุุรกรรมอื่่นๆ ร่่วมกัันซึ่่�ง
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจและเป็็นราคาใน
อััตราทั่่�วไป เช่่น การทำำ�สััญญาเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
การขายหรืือ รัับซื้้�อ คืืนหน่่วยลงทุุนกัับ
บลจ.บััวหลวง และการว่่าจ้้าง บลจ.บััวหลวง
บริิหารจััดการกองทุุน เป็็นต้้น
22. กรรมการและผู้้�บริิหารซื้้�อกรมธรรม์์
ประกัั น ชีีวิิ ตที่่� อ อกโดยบริิ ษัั ท มีีเบี้้� ย ประกัั น
ชีีวิิตรวม
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9.2.2 ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการระหว่่างกััน
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�น เพื่่อช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นการรัักษาและขยายฐานลููกค้้าของบริิษัทั รวมทั้้�งช่่วยเสริิมสร้้างธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคง ซึ่่�งได้้ผ่า่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่ย� วข้้อง และ
เป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม เพื่่อผลประโยชน์์ของบริิษัทั เป็็นสำำ�คัญ
ั เช่่นเดีียวกัับที่่�ทำำ�กับั บุุคคลภายนอกทั่่�วไปด้้วยราคาที่่�สมเหตุุสมผล รวมถึึงมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ถููกต้้องและครบถ้้วน
9.2.3 ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายในหลายระดัับตามลัักษณะของรายการ มีีการตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ และนโยบายในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�บริิษัทั ดำำ�เนิินการกัับกิิจการอื่่นทั่่�วไป เพื่่อมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการทำำ�รายการระหว่่างกััน คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนด
นโยบายเพื่่อให้้การพิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ ถืือเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก และกระทำำ�
โดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมนั้้�น ทั้้�งนี้้�ได้้อนุุมััติิในหลัักการให้้ฝ่่ายจััดการมีีอำำ�นาจเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�มีีเงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปได้้ มีีการกำำ�หนดขั้้�น
ตอนและอำำ�นาจอนุุมััติิตามประเภทและมููลค่่าของรายการที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งยึึดถืือและปฏิิบััติิตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ในเรื่่องการเปิิดเผยและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด และมีีคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาทบทวนถึึง
ความเหมาะสมและความสมเหตุุสมผลของรายการ มีีรายงานสรุุปการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่อรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
9.2.4 นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
การมีีรายการกัับกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันที่่�บริิษัทั จะมีีต่่อไปในอนาคต เป็็นไปตามความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลที่่�ได้้อธิิบายไว้้ข้า้ งต้้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีีการตรวจสอบรายละเอีียดความสมเหตุุสมผลของรายการ โดยบริิษัทั จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง�
หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�กำำ�หนดไว้้เกี่่�ยวกัับเรื่่องดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความชััดเจน โปร่่งใส และยุุติธิ รรมต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�น ตลอดจนรัักษาผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั เป็็นสำำ�คัญ
ั
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ส่่วนที่่�

3

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
งบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและเป็็นไปตาม
รููปแบบงบการเงิินที่่�กำำ�หนด ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (“คปภ”) เรื่่อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่อนไข
ระยะเวลาในการจััดทำำ�และยื่่นงบการเงิิน และรายงานเกี่่ยวกั
� บั ผลการดำำ�เนิินงาน ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2559 ซึ่่ง� เริ่่ม� มีีผลใช้้บังั คัับตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม
2559 เป็็นต้้นไป
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศ
ทางการเงิินที่่�ปรากฎในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�น
เพื่่อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าได้้แสดงฐานะทางการเงิิน ได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม ถืือปฎิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใช้้ดุุลยพิินิิจ
อย่่างระมััดระวััง และประมาณการที่่�สมเหตุุสมผล รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ เพื่่อให้้สามารถสะท้้อน
ฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดได้้อย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดููแลกิิจการบริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กำำ�กัับดููแลให้้
บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�รััดกุุมเพื่่อให้้ข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่อถืือได้้ และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รง
รัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน อีีกทั้้�งป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลรายงานทางการเงิิน ประเมิินระบบ
การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอ ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผยรายการข้้อมููลรายการระหว่่างกััน
อย่่างครบถ้้วน เพีียงพอและเหมาะสม ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
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งบการเ งิิน

รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สามารถให้้ความเชื่่อมั่่�นได้้ว่่างบการเงิินของบริิษััท
กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ ผลการ
ดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการถููกต้้องในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตจากบริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่�งตรวจสอบและแสดงความเห็็นไว้้ใน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว

ดร. ศิิริิ การเจริิญดีี  
ประธานกรรมการ
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ม.ล.จิิรเศรษฐ ศุุขสวััสดิ์์�
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (“กลุ่่�มบริิษััท”) และงบการเงิินเฉพาะกิิจการของ
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นรวมและเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของเจ้้าของรวมและเฉพาะกิิจการ และ
งบกระแสเงิินสดรวมและเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและเฉพาะกิิจการ รวมถึึงสรุุปนโยบายการ
บััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และ
บริิษััทย่่อย และของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี
ต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษัทั ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ที่่� กำำ� หนดโดยสภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ใ นส่่ ว นที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ การตรวจสอบงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ
และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่นๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้า
ได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เน้้น
ข้้าพเจ้้าขอให้้สังั เกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.7 กลุ่่�มบริิษัทั ได้้นำำ�แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบััติิ โดยกลุ่่�มบริิษััทเลืือก
ใช้้วิิธีีรัับรู้้�ผลกระทบสะสมย้้อนหลัังจากการปรัับใช้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีดัังกล่่าวเป็็นรายการปรัับปรุุงกำำ�ไรสะสมและองค์์ประกอบอื่่นของส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นต้้นงวดของปีีปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่อนไขในเรื่่องดัังกล่่าว

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่องเหล่่านี้้�
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาต
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

วิิธีีการตรวจสอบที่่�สำำ�คััญ

ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�รองสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทั มีียอดคงเหลืือสำำ�รองประกัันภััย
สำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวจำำ�นวน 282,407 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 96.16 ของหนี้้�สิินรวม ซึ่่�งเป็็นยอดสำำ�รองสะสมตั้้�งแต่่เริ่่�มทำำ�
ประกัันภััยถึึงวัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงานสำำ�หรัับกรมธรรม์์ประกัันภััย
ที่่� มีี ผ ลบัั ง คัั บ อยู่่� และคำำ� นวณตามแบบจำำ� ลองทางคณิิ ต ศาสตร์์
ประกัั น ภัั ย โดยอ้้ า งอิิ ง ตามวิิ ธีี สำำ� รองเบี้้� ย ประกัั น ภัั ยสุุ ท ธิิ ชำำ� ระคงที่่�
(Net Premium Valuation: NPV) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยที่่�ใช้้สมมติิฐานคงที่่�ที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลงตลอดอายุุกรมธรรม์์
(Lock-in Assumption) โดยบวกเพิ่่�มด้้วยสำำ�รองเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับ
ความเสี่่�ยงจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณแตกต่่างไปจาก
ประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอีีกร้้อยละ 5

วิิธีีการตรวจสอบที่่�สำำ�คััญของข้้าพเจ้้าประกอบด้้วย
• การทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานของการรัับรู้้�สำำ�รอง
ประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวและการควบคุุมภายในที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
• การทดสอบการออกแบบและการปฏิิ บัั ติิ ต ามการควบคุุ ม ภายในที่่�
เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการรัับรู้้�สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
• การตรวจสอบเนื้้�อหาสาระ ซึ่่�งประกอบด้้วย
-	ผู้้�เชี่่�ยวชาญของผู้้�สอบบััญ ชีีซึ่่�งเป็็นนัักคณิิตศาสตร์์ประกััน ภััยได้้
ประเมิินข้้อมููล สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ และแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย ตามวิิธีีสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� (NPV) และ
ตามวิิธีีสำำ�รองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม (Gross Premium
Valuation: GPV) ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทใช้้ในการทดสอบ
ความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
- ทดสอบข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประมาณการสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญา
ประกัันภััยระยะยาวกัับแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล ประเมิินความเหมาะสม
ของสมมติิฐาน แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย และเปรีียบเทีียบ
สมมติิฐานที่่�ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทใช้้กัับแหล่่งข้้อมููลภาพรวมของ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ในส่่วนของสมมติิฐานทางด้้านการเงิินมีีการวิิเคราะห์์
และเปรีียบเทีียบข้้อสมมติิดัังกล่่าวกัับข้้อมููลทางด้้านการเงิิน
-	ผู้้�เชี่่�ยวชาญของผู้้�สอบบััญชีีซึ่ง่� เป็็นนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยทดสอบ
แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์โดยการทดสอบการคำำ�นวณและประเมิิน
วิิธีีการที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณเพื่่อการวััดมููลค่่าสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ระยะยาวว่่ า เป็็ น ไปตามวิิ ธีี ข องคณิิ ต ศาสตร์์
ประกัันภััยและเป็็นไปตามตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กับั และ
ส่่งเสริิมการประกอบรกิิจประกัันภััย
- วิิเคราะห์์และสอบทานรายการเคลื่่อนไหวของยอดสำำ�รองประกัันภััย
สำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
- วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับสำำ�รองประกััน
ภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััททดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินทุุกวัันสิ้้�นรอบ
ระยะเวลารายงาน หากหนี้้�สิินมีีจำ�ำ นวนไม่่เพีียงพอบริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนต่่าง
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมใน งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
วิิธีีการทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินคำำ�นวณตามแบบจำำ�ลองทาง
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััยด้้วยวิิธีีสำ�ำ รองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม
(Gross Premium Valuation: GPV) โดยใช้้สมมติิฐานที่่เ� ป็็นค่่าประมาณ
การที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ (Best-estimate Assumption) ของภาระผููกพัันตามสััญญา
ประกัันภััย ณ ขณะนั้้น�
การเปลี่่�ยนแปลงแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยในการวััดมููลค่่า
ประมาณการสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวตามวิิธีี
การคำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััยข้้างต้้นอาจส่่งผลกระทบกัับสำำ�รองประกััน
ภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนั้้�น เรื่่อง
สำำ�คััญในการตรวจสอบคืือ การรัับรู้้�ของประมาณการสำำ�รองประกัันภััย
สำำ�หรัับสััญญาประกััน ภััยระยะยาวเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินหรืือไม่่
กลุ่่�มบริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายการบััญชีี เรื่่อง สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาว รายละเอีียดสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญา
ประกัันภััยระยะยาวและสมมติิฐานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่ใ� ช้้ในวััดมููลค่่าสำำ�รองประกัันภััย
สำำ�หรัับสััญญาประกััน ภััยระยะยาวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อ 4.14.1 ข้้อ 21.1 และข้้อ 21.5.1 ตามลำำ�ดัับ
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ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่น ข้้อมููลอื่่นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับข้้อมููลอื่่น
ดัังกล่่าว
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่น
มีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่อสารเรื่่องดัังกล่่าว
กัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััทหรืือผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล เพื่่อดำำ�เนิินการแก้้ไขให้้เหมาะสมต่่อไป

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่ยวกั
� บั การควบคุุมภายใน ที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทในการดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่อง การเปิิดเผยเรื่่องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ได้้ความเชื่่อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�ง
รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการ
รวมกััน จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ จากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งจากการแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�
เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่ง� เป็็นผล
มาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การ
ตั้้�งใจละเว้้น การแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อ
วััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่ผู้้�� บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งซึ่ง่�
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
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• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ
สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถ
ของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้อ้ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือถ้้าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุด การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััท
เพื่่อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
• ข้้าพเจ้้าได้้สื่่อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่�มีนัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีนัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบ
ของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระและได้้สื่่อสารกัับ
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่่องอื่่นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อ
ความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่องที่่�สื่่อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่อสารเรื่่องดัังกล่่าว
ในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้
เสีียสาธารณะจากการสื่่อสารดัังกล่่าว

							
					
					
					
					
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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ชวาลา  เทีียนประเสริิฐกิิจ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 4301
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งบแสดงฐานะการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม
สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์อื่่น
รวมสิินทรััพย์์

หมายเหตุุ
6
7

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
8,061,451
13,367,366
1,786,021
1,800,658
1,647,384
1,684,133
616,807
549,701
724,824
1,044,316
1,304,283
998,121

2563
8,072,221
1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

2562
13,441,883
1,800,658
1,684,133
549,701
1,044,316
998,121

11, 34, 35
12

310,811,466
-

300,136,746
-

310,811,466
23,760

300,136,746
56,409

14
15
16
17
18
19
20

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

11,221,668
16,686
1,425,696
4,955
3,932
920,739
430,840
333,680,074

11,313,578
15,621
2,187,860
27,450
600,160
654,832
339,775,497

11,221,668
16,686
1,425,472
3,932
920,739
395,501
333,621,448

8, 21
9
10

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
หมายเหตุุ
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
21
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
22
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
10
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
23
หนี้้�สิินอื่่น
24
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 1,708,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,707,566,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาทชำำ�ระครบแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
25
เงิินสำำ�รองทั่่�วไป
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่นของส่่วนของเจ้้าของ
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
11
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสารอนุุพัันธ์์สำำ�หรัับ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
จากการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
รวมส่่วนของเจ้้าของ
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

งบการเงิินรวม
2563
2562
291,328,579
798,906
75,973
170,749
1,305,674
293,679,881

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

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

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

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
31,157,822

170,800
400,000
31,055,142

170,800
400,000
31,160,035

170,800
400,000
31,039,624

9,092,423

7,535,572

9,092,423

7,535,572

208,559

-

208,559

-

-

(4,781)

-

-

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

44,225,292
35,158
44,260,450
333,680,074

46,100,376
46,100,376
339,775,497

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

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
รายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
รายได้้อื่่น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
หััก ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืน
จากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี
กำำ�ไรสุุทธิิ
การแบ่่งปัันกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
จากการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
จากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก

หมายเหตุุ
26, 32
26, 32

งบการเงิินรวม
2563
2562

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488
(29,344)
33,396,144
431,928
12,231,089
1,020,337
129,663
127,891
47,337,052

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

34,744,641
(1,318,974)
33,425,667
(29,344)
33,396,323
431,928
12,231,089
1,035,995
129,663
111,100
47,336,098

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

26
26, 32

4,918,780
36,262,471

3,580,422
35,505,321

4,918,780
36,262,471

3,580,422
35,505,321

26
26, 32
26
27
41

(801,105)
2,765,077
557,597
1,533,829
338,997
45,575,646
1,761,406
(152,924)
1,608,482

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

(801,105)
2,756,164
557,597
1,529,656
338,997
45,562,560
1,773,538
(152,924)
1,620,614

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

(345)
1,608,137

(3,597)
4,384,299

1,620,614

4,383,926

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

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

1,620,614

4,383,926

35
(166)
(131)
1,608,137

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

26
26
32
11
30
32

ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
จากการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง
จากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก

19

13
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งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั ่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม
2563
2562
1,608,137
4,384,299

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
1,620,614
4,383,926

11, 31

1,008,033

3,643,438

1,008,033

3,643,438

11, 31

(555,462)

(426,294)

(555,462)

(426,294)

31

(479,852)

-

(479,852)

-

32,089

(155)
(643,429)

32,089

(643,429)

4,808

2,573,560

4,808

2,573,715

54,777
(11,076)

(14,726)
2,921

55,381
(11,076)

(14,606)
2,921

43,701
48,509
1,656,646

(11,805)
2,561,755
6,946,054

44,305
49,113
1,669,727

(11,685)
2,562,030
6,945,956

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

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

1,669,727

6,945,956

0.942
(0.001)
0.941

2.570
(0.001)
2.569

0.949

2.567

หมายเหตุ
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การโอนกลับกำ�ไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนที่
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำ�หรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดำ�เนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จ ะถู ก บั น ทึก ในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
จากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปี

31
19, 31

31
19, 31

36

13
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งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงในส่่วนของเจ้้าของ
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสะสม

ผลต่่างของอััตรา
ส่่วนเกิินทุุน
จากการวััดมููลค่่า แลกเปลี่่�ยนจาก
เงิินลงทุุน
การแปลงค่่า
เผื่่�อขาย - สุุทธิิ
งบการเงิินที่่�เป็็น
จากภาษีีเงิินได้้ เงิินตราต่่างประเทศ

จััดสรรแล้้ว
ทุุนที่่�ออก
หมายเหตุุ และชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�นสามััญ

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
1,707,566
เงิินปัันผลจ่่าย
37
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียที่่�
ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
เผื่่อขาย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลขาดทุุนจากการประมาณ
การตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยน
จากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�
เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,707,566

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

สำำ�รอง
ทั่่�วไป

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

3,360,993 170,800 400,000 27,908,092
- (1,227,131)

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษัทั

ส่่วนของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียที่่�
ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของ
บริิษััทย่่อย

รวม

4,961,857
-

(4,700)
-

38,504,608
(1,227,131)

3,548
-

38,508,156
(1,227,131)

-

-

4,385,986

33,371
(1,687)

33,371
4,384,299

-

-

- 4,385,986

-

-

-

-

2,573,715

-

2,573,715

-

2,573,715

-

-

-

(11,805)

-

-

(11,805)

-

(11,805)

-

-

-

-

-

(81)

(81)

(74)

(155)

-

-

- 4,374,181

2,573,715

(81)

6,947,815

(1,761)

6,946,054

3,360,993 170,800 400,000 31,055,142

7,535,572

(4,781)

44,225,292

35,158

44,260,450
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งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงในส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)

ทุุนที่่�ออก
หมายเหตุุ และชำำ�ระแล้้ว

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
2563 - ตามที่่�เคยรายงานไว้้เดิิม

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น
สามััญ

งบการเงิินรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษัทั
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
เงิินลงทุุนที่่วั� ัด
ผลต่่างของ
กำำ�ไรสะสม
การป้้องกััน มููลค่่ายุุติิธรรม อััตราแลกเปลี่่�ยน
จััดสรรแล้้ว
ความเสี่่�ยง ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน จากการแปลง
ในกระแสเงิินสด เบ็็ดเสร็็จอื่่�น - ค่่างบการเงิิน
รวมส่่วน
- สุทธิจาก สุุทธิิจากภาษีี ที่่�เป็็นเงิินตรา ของผู้้�ถืือหุ้้�น
สำำ�รองตาม
ของบริิษัทั
กฎหมาย สำำ�รองทั่่�วไป ยัังไม่่ได้้จััดสรร ภาษีเงินได้
เงิินได้้
ต่่างประเทศ

1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,055,142

ส่่วนของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�
ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุมของ
บริิษัทย่
ั ่อย

รวม

-

7,535,572

(4,781)

44,225,292

35,158 44,260,450

-

966,927

-

-

-

-

(31,008)

592,440

201,235

-

762,667

-

762,667

1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 30,057,207

592,440

8,703,734

(4,781)

44,987,959

ปรัับปรุุงรายการตามการปฎิิบััติิตาม
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีเกี่่�ยวกัับ
เครื่่องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ประกัันภััยมาถืือปฏิิบััติิเป็็นครั้้�งแรก
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี
จากการจััดประเภทรายการใหม่่

2.7

-

-

-

- (966,927)

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี
จากการวััดมููลค่่ารายการใหม่่

2.7

-

-

-

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
เงิินปัันผลจ่่าย

37

35,158 45,023,117

-

-

-

- (546,573)

-

-

-

(546,573)

-

(546,573)

การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมจากการ
จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(34,801)

(34,801)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

-

-

-

- 1,603,487

-

-

4,781

1,608,268

กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ยุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

-

-

388,689

-

388,689

-

388,689

ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสาร
อนุุพัันธ์์ สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงใน
กระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

-

(383,881)

-

-

(383,881)

-

(383,881)

ผลกำำ�ไรทุุนจากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจาก
ภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

43,701

-

-

-

43,701

-

43,701

-

-

-

- 1,647,188

(383,881)

388,689

4,781

1,656,777

(131) 1,656,646

1,707,566 3,360,993 170,800 400,000 31,157,822

208,559

9,092,423

-

46,098,163

226 46,098,389

(131) 1,608,137

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงในส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบสื่่�อของ
ส่่วนของเจ้้าของ

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�นสามััญ

สำำ�รองตาม
กฎหมาย

1,707,566

3,360,993

170,800

-

-

-

-

-

-

-

กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่อขาย
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

หมายเหตุุ

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

37

สำำ�รองทั่่�วไป

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

400,000 27,894,514

ส่่วนเกิินทุุนจากการ
วััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
เผื่่�อขาย - สุุทธิิ
จากภาษีีเงิินได้้

รวม

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

1,707,566

3,360,993

170,800

400,000 31,039,624

7,535,572

44,214,555

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงในส่่วนของเจ้้าของ (ต่่อ)
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั ่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสะสม

การป้้องกััน
เงิินลงทุุนที่่วั� ัด
ความเสี่่
�
ย
งใน
มูู
ลค่่ายุุติิธรรม
จััดสรรแล้้ว
กระแสเงิินสด ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ส�ำรองตาม
- สุุทธิิจากภาษีี เบ็็ดเสร็็จอื่่�น - สุุทธิิ
ทุนที่ออก
ส่่วนเกิิน
เงิินได้้
จากภาษีีเงิินได้้
หมายเหตุุ และชำำ�ระแล้้ว มููลค่่าหุ้้�นสามััญ กฎหมาย ส�ำรองทั่วไป ยัังไม่่ได้้จััดสรร
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
- ตามที่่�เคยรายงานไว้้เดิิม

400,000 31,039,624

-

รวม

1,707,566

3,360,993

170,800

7,535,572 44,214,555

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี 2.7
จากการจััดประเภทรายการใหม่่

-

-

-

-

(966,927)

-

966,927

-

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี 2.7
จากการวััดมููลค่่ารายการใหม่่

-

-

-

-

(31,008)

592,440

201,235

762,667

1,707,566

3,360,993

170,800

400,000 30,041,689

592,440

-

-

-

-

(546,573)

-

-

(546,573)

-

-

-

-

1,620,614

-

-

1,620,614

กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััด
มููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

-

-

388,689

388,689

ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสาร
อนุุพัันธ์์สำำ�หรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

-

(383,881)

-

(383,881)

ผลกำำ�ไรจากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ ประกัันภััย
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

44,305

-

-

44,305

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

-

-

-

-

1,664,919

(383,881)

388,689

1,669,727

1,707,566

3,360,993

170,800

400,000 31,160,035

208,559

ปรัับปรุุงรายการตามการปฎิิบััติิตามแนว
ปฏิิบััติิทางการบััญชีีเกี่่�ยวกัับ เครื่่อง
มืือทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
มาถืือปฏิิบััติิเป็็นครั้้�งแรก

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
เงิินปัันผลจ่่าย

37

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

8,703,734 44,977,222

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

9,092,423 46,100,376

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงิินสด
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุ
กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้จากการลงทุุนอื่่น
รายได้้อื่่น
เงิินจ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทนจาก
การรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินลงทุุนอื่่น
เงิินสดรัับ - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดจ่่าย - สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดใช้้ไปจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินจ่่ายสุุทธิิจากการซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับคืืนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
ผลกระทบจากส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราต่่างประเทศ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
6

งบการเงิินรวม
2563
2562

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562

34,664,156 35,595,501 34,664,156 35,595,607
(1,288,593)
(547,659) (1,288,593)
(547,659)
10,336,710 10,780,312 10,335,732 10,780,301
1,826,325
1,870,943 1,826,325
1,870,943
860,214
1,528,950
860,214
1,528,950
132,128
170,984
110,849
150,479
(35,351,362) (35,150,351) (35,351,362) (35,150,351)
(2,751,962) (3,129,801) (2,742,331) (3,119,340)
(672,613)
(572,964)
(672,613)
(572,856)
(1,336,481) (1,523,896) (1,322,769) (1,519,207)
(69,547)
(244,877)
(69,529)
(244,877)
- (1,102,688)
- (1,098,761)
1,362,807
1,362,807
- (4,067,140)
- (4,067,140)
31,497,106
- 31,497,106
(41,837,586)
- (41,804,937)
(3,991,505) 4,970,121 (3,957,752) 4,968,896

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

(158,274)
(158,274)

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

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

(546,573) (1,227,131)
(546,573) (1,227,131)
(546,573) (1,227,131)
(546,573) (1,227,131)
(34,931)
31,606
4,982
(31)
(5,369,662) 3,616,291 (5,305,915) 3,621,582
13,441,883
9,825,592 13,367,366
9,745,784
8,072,221 13,441,883 8,061,451 13,367,366

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั ่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1.

ข้้อมููลทั่่�วไปและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้�งและมีีภููมิิลำำ�เนา ในประเทศไทย โดยมีีบริิษััท นิิปปอนไลฟ์์
อิินชััวรัันส์์ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศญี่่�ปุ่่�นเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทคืือการรัับประกัันชีีวิิต ที่่�อยู่่�ตามที่่�
จดทะเบีียนของบริิษััท อยู่่�ที่่� 1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่อ กรุุงเทพมหานคร 10800

2.

เกณฑ์์ในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน

2.1 กลุ่่�มบริิษัทั จััดทำำ�บัญ
ั ชีีเป็็นเงิินบาทและจััดทำำ�งบการเงิินตามกฎหมายเป็็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิินและวิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างการ
บััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่อง “การนำำ�เสนองบการเงิิน” ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีี
รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป และตามวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยในประเทศไทยและ
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งกำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกััน ภััย (“คปภ.”) และเป็็นไปตามรููปแบบ
งบการเงิินที่่�กำำ�หนดในประกาศ คปภ. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่อนไขและระยะเวลา ในการจััดทำำ�และยื่่นงบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทประกัันชีีวิิต ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2559 ซึ่่�งเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2559 เป็็นต้้นไป และฉบัับที่่� 2
พ.ศ. 2562 ลงวัันที่่� 4 เมษายน 2562 ซึ่่�งเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 เป็็นต้้นไป
2.3 งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิิน ฉบัับภาษาอัังกฤษแปลมาจากงบการเงิินฉบัับ
ภาษาไทยนี้้�
2.4 งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมููลค่่าขององค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นตามที่่�ได้้เปิิดเผยในนโยบายการ
บััญชีีที่่�สำำ�คััญ (ดููหมายเหตุุข้้อ 3)
2.5 งบการเงิินรวมนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยรวมงบการเงิินของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited Company(1)
(1)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

นายหน้าประกันวินาศภัย

ไทย

ประกันชีวิต

กัมพูชา

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
99
99
-

52

เมื่่อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดููหมายเหตุุข้้อ 13)

กลุ่่�มบริิษััทจะถืือว่่ามีีการควบคุุมกิิจการที่่�เข้้าไปลงทุุนหรืือบริิษััทย่่อยได้้ หากบริิษััท มีีสิิทธิิได้้รัับหรืือมีีส่่วนได้้เสีียในผลตอบแทนของกิิจการที่่�
เข้้าไปลงทุุน และสามารถใช้้อำำ�นาจในการสั่่�งการกิิจกรรมที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อจำำ�นวนเงิินผลตอบแทนนั้้�นได้้
กลุ่่�มบริิษัทั นำำ�งบการเงิินของบริิษัทั ย่่อยมารวมในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วันั ที่่�บริิษัทั มีีอำำ�นาจในการควบคุุมบริิษัทั ย่่อยจนถึึงวัันที่่�บริิษัทั สิ้้น�
สุุดการควบคุุมบริิษััทย่่อยนั้้�น
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกัันกัับของบริิษััท
	ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย รายการค้้าระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิินรวมนี้้�แล้้ว
ส่่วนของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่ไ� ม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุม คืือ จำำ�นวนกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุทุ ธิิของบริิษัทั ย่่อยส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็นของบริิษัทั และแสดง
เป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนรวมและส่่วนของเจ้้าของในงบแสดงฐานะการเงิินรวม
2.6 งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััทได้้จััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะกิิจการเพื่่อประโยชน์์ต่่อสาธารณะ ซึ่่�งแสดงเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามวิิธีีราคาทุุน
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีผลต่่อการรายงานและการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินสำำ�หรัับงวดบััญชีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษััทได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงและฉบัับใหม่่รวมถึึงแนวปฏิิบััติิทางบััญชีีที่่�ออกโดยสภาวิิชาชีีพ
บััญชีี ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็น
การปรัับปรุุงถ้้อยคำำ�และคำำ�ศััพท์์ การตีีความและการให้้แนวปฏิิบััติิ ทางการบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้� ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท ยกเว้้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 เรื่่อง สััญญาประกัันภััย
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 เรื่่อง สััญญาประกัันภััย ซึ่่�งประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่อ
วัันที่่� 24 กัันยายน 2562 และจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับ งบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ปรัับปรุุงใหม่่นี้้� กำำ�หนดทางเลืือกสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย โดยยกเว้้น การถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่องมืือทาง
การเงิิน เป็็นการชั่่�วคราว หากกิิจการเข้้าเงื่่อนไขที่่�กำำ�หนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ปรัับปรุุงใหม่่นี้้� โดยให้้ผู้้�รัับประกัันภััยสามารถ
เลืือกถืือปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีี
รอบระยะเวลารายงานที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 จนถึึงรอบระยะเวลารายงานที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2567 หรืือก่่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 17 เรื่่อง สััญญาประกัันภััยจะมีีผลบัังคัับใช้้ หากกิิจการเลืือกถืือปฏิิบััติิตามข้้อยกเว้้นดัังกล่่าว กิิจการ
ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลว่่ากิิจการเข้้าเงื่่อนไขการยกเว้้นการถืือปฏิิบััติิเป็็นการชั่่�วคราวอย่่างไร
ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ได้้ทดสอบเงื่่อนไขการนำำ�ข้อ้ ยกเว้้นชั่่�วคราวดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั ิ และสรุุปว่่าบริิษัทั เข้้าเงื่่อนไขในการเลืือกใช้้ข้อ้ ยกเว้้นชั่่�วคราว
ดัังกล่่าว เนื่่องจากบริิษััทไม่่เคยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 มาก่่อน และกิิจกรรมของบริิษััทเกี่่�ยวข้้องกัับ
การประกัันภััยเป็็นหลััก โดยมููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยมีีนััยสำำ�คััญ เมื่่อเทีียบกัับมููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินทั้้�งหมด และ
ร้้อยละของมููลค่่าตามบััญชีีรวมของหนี้้�สิิน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกัันภััยเมื่่อเทีียบกัับมููลค่่าตามบััญชีีรวมของหนี้้�สิินทั้้�งหมด คิิดเป็็นมากกว่่า
ร้้อยละ 90
ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้เลืือกถืือแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
ซึ่่�งส่่งผลให้้บริิษััทจะยัังไม่่ได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และฉบัับที่่� 7 เรื่่อง
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในวัันที่่� 1 มกราคม 2563
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แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย ซึ่ง่� ประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 และมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีรี อบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2563 เป็็นต้้นไป
แนวปฏิิ บัั ติิ ท างการบัั ญ ชีี ดัั ง กล่่ า วกำำ� หนดหลัั ก การเกี่่� ยวกัั บ การจัั ด ประเภทและการวัั ด มูู ล ค่่ า เครื่่ อ งมืื อ ทางการเงิิ น ด้้ วยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม
หรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน หลัักการเกี่่�ยวกัับวิิธีีการคำำ�นวณการด้้อยค่่าของเครื่่องมืือทางการ
เงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� และหลัักการเกี่่ยวกั
� บั การบััญชีีป้อ้ งกัันความเสี่่ย� ง รวมถึึงการแสดงรายการและ
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่องมืือทางการเงิิน
ในปีีปััจจุุบััน กลุ่่�มบริิษััทนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่องมืือทางการเงิินมาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก โดยกลุ่่�มบริิษััทเลืือกที่่�จะรัับรู้้�
ผลกระทบสะสมจากการปรัับใช้้มาตรฐานดัังกล่่าวเป็็นรายการปรัับปรุุงกำำ�ไรสะสมและองค์์ประกอบอื่่นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นต้้นปีีของรอบระยะ
เวลา ที่่�รายงาน ผลกระทบจากรายการปรัับปรุุงดัังกล่่าวแสดงดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี
จากการวััดมููลค่่ารายการใหม่่
จากการ
มูลค่าตาม จััดประเภท  ผ่่านกำำ�ไร
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
มููลค่่า
บัญชีเดิม รายการใหม่่ หรืือขาดทุุน ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ตามบััญชีีใหม่่

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
- สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
- เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนทั่่�วไป
- เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
- สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
- หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
รวม
ส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่นของส่่วนของเจ้้าของ
- ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่าน
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
- ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสารอนุุพัันธ์์
สำำ�หรัับป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
- สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รวม
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998,121

-

75,465

670,578

1,744,164

80,104,389
219,980,163
31,338
10,226,054
920,739
312,260,804

31,338
(31,338)
-

(95,163)
(27,175)
7,752
(39,121)

212,342
(190,578)
692,342

80,348,069
219,885,000
10,198,879
737,913
312,914,025

118,273
118,273

-

(39,474)
(39,474)

(69,972)
(69,972)

8,827
8,827

31,055,142 (966,927)

(31,008)

-

30,057,207

7,535,572 966,927

-

201,235

8,703,734

-

-

-

592,440

592,440

38,590,714

-

(31,008)

793,675

39,353,381
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าตามบััญชีี
จากการวััดมููลค่่ารายการใหม่่
จากการ
จััดประเภท  ผ่่านกำำ�ไร
มููลค่่า
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
รายการใหม่่ หรืือขาดทุุน ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ตามบััญชีีใหม่่

มููลค่่าตาม
บััญชีีเดิิม
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
- สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์

998,121

-

75,465

670,578

1,744,164

80,104,389

31,338

-

212,342

80,348,069

219,980,163

-

(95,163)

-

219,885,000

31,338

(31,338)

-

-

-

10,226,054

-

(27,175)

-

10,198,879

920,739

-

7,752

(190,578)

737,913

312,260,804

-

(39,121)

692,342

312,914,025

- หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

118,273

-

(39,474)

(69,972)

8,827

รวม

118,273

-

(39,474)

(69,972)

8,827

31,039,624 (966,927)

(31,008)

-

30,041,689

- เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนทั่่�วไป
- เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
- สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน

ส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสะสม
- ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่นของส่่วนของเจ้้าของ
- ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

7,535,572

966,927

-

201,235

8,703,734

-

-

-

592,440

592,440

38,575,196

-

(31,008)

793,675

39,337,863

- ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าตราสาร อนุุพัันธ์์สำำ�หรัับป้้องกััน
ความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รวม
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินซึ่่�งได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว แต่่ยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้

	สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกประกาศเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการบััญชีี มาตรฐานการรายงานทางการเงิินการตีีความมาตรฐานการบััญชีี และการตีีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ซึ่่�งประกาศใน ราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว และจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มใน
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นต้้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียม
กัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่ เป็็นการปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิิน ยกเว้้นการปรัับปรุุงคำำ�นิิยามและข้้อกำำ�หนดทางการบััญชีี ดัังต่่อไปนี้้�
คำำ�นิิยามของธุุรกิิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 3 เรื่่อง การรวมธุุรกิิจ ที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�น ถึึงคำำ�นิิยามของธุุรกิิจ และเพิ่่�มทางเลืือก
การทดสอบการกระจุุกตััว โดยกลุ่่�มกิิจกรรมและสิินทรััพย์์ ได้้มาจะถููกพิิจารณาว่่าไม่่ใช่่ธุุรกิิจหากมููลค่่ายุุติิธรรมส่่วนใหญ่่ของสิินทรััพย์์ขั้้�นต้้นที่่�
ได้้มานั้้�นกระจุุกตััวอยู่่�ในสิินทรััพย์์ที่่�สามารถระบุุตััวตนได้้รายการเดีียวหรืือกลุ่่�มของสิินทรััพย์์ที่่�คล้้ายคลึึงกััน มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับนี้้�กำำ�หนดให้้ใช้้วิิธีีเปลี่่�ยนทัันทีีเป็็นต้้นไปสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว และสามารถถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
คำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญ
การปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของความมีีสาระสำำ�คััญ ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 1 เรื่่อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐาน
การบััญชีี ฉบัับที่่� 8 เรื่่อง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด รวมทั้้�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับอื่่นที่่�อ้้างอิิงถึึงความมีีสาระสำำ�คััญ โดยการปรัับปรุุงนี้้�เพื่่อให้้คำำ�นิิยามเป็็นแนวทางเดีียวกัันกัับกรอบแนวคิิดโดยให้้ใช้้วิิธีีเปลี่่�ยนทัันทีี
เป็็นต้้นไปสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว และสามารถถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
การปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
เนื่่องจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ทำำ�ให้้มีีการปรัับปรุุงข้้อกำำ�หนดของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่องมืือ
ทางการเงิิน
	ผู้้�บริิหารของบริิษััทจะนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องมาเริ่่�มถืือปฏิิบััติิกัับงบการเงิินของบริิษััทเมื่่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ โดยผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้ประเมิิน ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าว และเห็็นว่่า
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััทในงวดที่่�จะเริ่่�ม
ถืือปฏิิบััติิ
4.

นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
งบการเงิินรวมและเฉพาะกิิจการจััดทำำ�ขึ้น้� โดยใช้้หลัักเกณฑ์์ นโยบายการบััญชีีและวิิธีีการคำำ�นวณเช่่นเดีียวกับั ที่่�ใช้้ในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ยกเว้้นการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกใหม่่และปรัับปรุุงใหม่่มาถืือปฏิิบััติิตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน ข้้อ 2.7 เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
ซึ่่�งแสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.8, ข้้อ 4.9.1, ข้้อ 4.9.2 และ ข้้อ 4.9.3

4.1 การจััดประเภทสััญญาประกัันภััย
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้จััดประเภทของสััญญาประกัันภััยและสััญญาประกัันภััยต่่อโดยการพิิจารณาลัักษณะของสััญญาประกัันภััย โดยสััญญา
ประกัันภััยคืือสััญญาซึ่่�งผู้้�รัับประกัันภััยรัับความเสี่่�ยง ด้้านการรัับประกัันภััยที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากคู่่�สััญญาอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง (ผู้้�เอาประกัันภััย) โดยตกลง
จะชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยหากเหตุุการณ์์ในอนาคตอัันไม่่แน่่นอนที่่�ระบุุไว้้ (เหตุุการณ์์ที่่�เอาประกัันภััย) เกิิดผลกระทบใน
ทางลบต่่อผู้้�เอาประกัันภััย ในการพิิจารณาว่่า มีีการรัับความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยที่่มี� นัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั หรืือไม่่นั้้น� จะพิิจารณาจากจำำ�นวนผลประโยชน์์
ที่่�ต้้องจ่่ายกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์ที่่�รัับประกัันภััยเกิิดขึ้้�นกัับจำำ�นวนเงิินตามภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายตามสััญญาหากไม่่มีีเหตุุการณ์์ที่่�รัับประกัันภััย
เกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� หากไม่่เข้้าเงื่่อนไขดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษัทั จะจััดประเภทสััญญาประกัันภััยดังั กล่่าวเป็็นสััญญาการลงทุุน ซึ่่ง� สััญญาการลงทุุน คืือสััญญา
มีีรููปแบบทางกฎหมายเป็็นสััญญาประกััน ภััยและทำำ�ให้้ผู้้�รัับประกััน ภััยมีีความเสี่่�ยงทางการเงิิน แต่่ไม่่ได้้ทำำ�ให้้ผู้้�รัับประกััน ภััยมีีความเสี่่�ยง
ด้้านการรัับประกัันภััยที่่�สำำ�คััญ ความเสี่่�ยงทางการเงิิน ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยน หรืือราคา
เป็็นต้้น
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดประเภทของสััญญาโดยประเมิินความสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยเป็็นรายสััญญา ณ วัันเริ่่�มต้้นสััญญา
หากสััญญาใดจััดประเภทเป็็นสััญญาประกัันภััยแล้้ว จะยัังคงเป็็นสััญญาประกัันภััยตลอดไปจนกว่่าสิิทธิิและภาระผููกพัันทั้้�งหมดถููกทำำ�ให้้สิ้้�นสุุด
หรืือสิ้้�นผลบัังคัับ หากสััญญาใดเคยจััดประเภทเป็็นสััญญาการลงทุุน ณ วัันเริ่่�มต้้นสััญญา อาจจะถููกจััดประเภทเป็็นสััญญาประกัันภััยใน
เวลาต่่อมาได้้ หากพบว่่าความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
	สััญญาประกัันภััยและสััญญาการลงทุุนนี้้�อาจมีีทั้้�งลัักษณะการร่่วมรัับหรืือไม่่ร่่วมรัับผลประโยชน์์ตามดุุลยพิินิิจ ลัักษณะการร่่วมรัับผลประโยชน์์
ตามดุุลยพิินิิจคืือสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์เป็็นจำำ�นวนเงิินเพิ่่�มเติิมจากผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับการประกัันภััย ซึ่่�งมัักเป็็นผลประโยชน์์
ส่่วนใหญ่่ของสััญญาประกัันภััย จำำ�นวนเงิินหรืือจัังหวะเวลาที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์เพิ่่�มนั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลยพิินิิจของผู้้�ออกสััญญาประกัันภััย
ผลประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับขึ้้�นอยู่่�กัับ ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มสััญญาที่่�ระบุุไว้้ หรืือผลตอบแทนจากการลงทุุนเกิิดขึ้้�นแล้้วและ/หรืือที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
จากกลุ่่�มของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุไว้้ซึ่่�งถืือโดยผู้้�ออก หรืือกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของบริิษััท กองทุุน หรืือกิิจการอื่่น ที่่�ออกสััญญานี้้�
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดประเภทของสััญญาประกัันภััยและวััดความเสี่่�ยงของการรัับประกัันภััยด้้วยการพิิจารณาเปรีียบเทีียบจำำ�นวน
ผลประโยชน์์ที่่�ต้้องจ่่ายกรณีีมรณกรรมกัับจำำ�นวนมููลค่่าเวนคืืน ในปีีนั้้�นๆ โดยกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงของ
การรัับประกัันภััยจากอััตราส่่วนผลประโยชน์์มรณกรรมต่่อมููลค่่าเวนคืืนที่่�อย่่างน้้อยร้้อยละ 5
4.2 การรัับรู้้�รายได้้
(1) เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
กรณีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับปีีแรก รัับรู้้�เป็็นรายได้้หลัังจากหัักเบี้้�ยประกัันภััยต่่อและส่่งคืืนตั้้�งแต่่วัันที่่�ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในกรมธรรม์์ และกรณีีเบี้้�ย
ประกัันภััยปีต่ี อ่ มารัับรู้้�เป็็นรายได้้หลัังจากหัักเบี้้�ยประกัันภััยต่อ่ และส่่งคืืนโดยจะรัับรู้้�เมื่่อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเฉพาะเบี้้�ยประกัันภััยของกรมธรรม์์
ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
(2) เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยต่อ่ จ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่อ่ รัับรู้้�เป็็นรายการหัักออกจากเบี้้�ยประกัันภััยรับั เมื่่อได้้โอนความเสี่่ย� งจากการประกัันภััยให้้บริิษัทั
รัับประกัันภััยต่่อแล้้วตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในกรมธรรม์์
(3) รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จจากการเอาประกัันภััยต่่อถืือเป็็นรายได้้ตามเงื่่อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาและรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่อได้้ให้้บริิการ
แล้้วเสร็็จ
(4) รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุน
ดอกเบี้้�ยรัับถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่อกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีี
สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
(5) ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืม
ดอกเบี้้�ยรับั ถืือเป็็นรายได้้ตามระยะเวลาของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยคำำ�นวณจากยอดเงิินต้้นที่่�คงค้้าง ยกเว้้นส่่วนของรายได้้ดอกเบี้้�ยที่่ค้� า้ งชำำ�ระเกิิน
กว่่า 6 เดืือนโดยใช้้เกณฑ์์เงิินสด
(6) ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน
ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนถืือเป็็นรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันที่่�ที่่�เกิิดรายการ
(7) รายได้้อื่่น
รายได้้อื่่นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
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4.3 การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
(1) ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยและค่่าสิินไหมทดแทน
		 ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
		 ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยบัันทึึกเมื่่อได้้รัับแจ้้งหรืือเมื่่อผลประโยชน์์ครบกำำ�หนดตามเงื่่อนไขในกรมธรรม์์
		ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน
	ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนประกอบด้้วย ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน
จากการรัับประกัันภััยสำำ�หรัับ ทั้้�งความเสีียหายที่่�ได้้รัับรายงานแล้้วและยัังไม่่ได้้รัับรายงาน ซึ่่�งแสดงตามมููลค่่าของค่่าสิินไหมทดแทน
และค่่าใช้้จ่่ายอื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรายการปรัับปรุุงค่่าสิินไหมของงวดปััจจุุบัันและงวดก่่อน ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีีหัักด้้วยการรัับคืืนอื่่น
(ถ้้ามีี)
	ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกััน ภััย จะรัับรู้้�เมื่่อได้้รัับแจ้้งจากผู้้�เอาประกััน ภััยตาม
จำำ�นวนที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยแจ้้ง และโดยการประมาณการของฝ่่ายบริิหาร มููลค่่าประมาณการสิินไหมทดแทนสููงสุุดจะไม่่เกิินทุุนประกัันของ
กรมธรรม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2)	ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
	ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
(3)	ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่นและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
	ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่นและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.4 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููงซึ่่�งมีีกำำ�หนดจ่่ายคืืนภายใน
ระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือน นัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้
4.5 เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับและค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญ
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับแสดงตามมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ โดยกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินค่่าเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับไม่่ได้้ ซึ่่�งพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและตามสถานะปััจจุุบัันของเบี้้�ยประกัันภััย
ค้้างรัับ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
	สำำ�หรัับกรมธรรม์์ประเภทรายบุุคคลที่่�มีมูี ลู ค่่าเงิินสดเกิินกว่่าเบี้้�ยประกัันภััยค้า้ งรัับและเกิินกำำ�หนดชำำ�ระจากระยะเวลาที่่�บริิษัทั ผ่่อนผัันให้้แก่่ลูกู ค้้า
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับดัังกล่่าวจะถููกชำำ�ระโดยอััตโนมััติิจากการอนุุมััติิให้้กู้้�ยืืม โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
4.6	สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
	สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อแสดงตามจำำ�นวนสำำ�รองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากการประกัันภััยต่่อ ซึ่่�งประมาณขึ้้�นโดยอ้้างอิิงจากสััญญา
ประกัันภััยต่อ่ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งของสำำ�รองเบี้้�ยประภัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื เป็็นรายได้้ และสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการคำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััย ยกเว้้นสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อเมื่่อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น โดยพิิจารณา
จากผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินไม่่ได้้ และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทสามารถวััดมููลค่่าของจำำ�นวนเงิินดัังกล่่าวนั้้�นได้้อย่่าง
น่่าเชื่่อถืือ ค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญตั้้�งเพิ่่�ม (ลด) บัันทึึกบััญชีีเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในระหว่่างปีี
4.7	ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อและเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
(1)	ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อแสดงตามจำำ�นวนเงิินค้้างรัับจากการประกัันภััยต่่อ
เงิินค้้างรัับจากบริิษัทั ประกัันภััยต่อ่ ประกอบด้้วยค่า่ จ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จค้า้ งรัับ ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างรัับ และรายการค้้างรัับอื่่นๆ จากบริิษัทั
ประกััน ภััยต่่อยกเว้้นเบี้้�ยประกัันภััยต่่อค้้างรัับหัักค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญ โดยกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับ
ผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการเก็็บเงิินไม่่ได้้ ซึ่่ง� พิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและตามสถานะปััจจุบัุ นั ของเงิินค้้างรัับ
จากบริิษััทประกัันภััยต่่อ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
(2) เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินค้้างจ่่ายจากการประกัันภััยต่่อ
เงิินค้้างจ่่ายจากบริิษััทประกัันภััยต่่อประกอบด้้วย เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย และรายการค้้างจ่่ายอื่่นๆ ให้้กัับบริิษััทประกัันภััยต่่อ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทแสดงรายการประกัันภััยต่่อด้้วยยอดสุุทธิิของกิิจการเดีียวกััน (ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อหรืือเจ้้าหนี้้�ประกัันภััยต่่อ)
เมื่่อเข้้าเงื่่อนไขการหัักกลบทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
(1) กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีสิิทธิิตามกฎหมายในการนำำ�จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินมาหัักกลบลบกััน และ
(2) กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตั้้�งใจที่่�จะรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับประโยชน์์
จากสิินทรััพย์์ในเวลาเดีียวกัับที่่�จ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิิน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

4.8	สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
ก) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
	สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
	ลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าจะถููกแปลงค่่าตามอััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
กำำ�ไรขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศดัังกล่่าวจะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ส่่วนเกิินหรืือส่่วนลด
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�สััญญาจะถููกตััดจำำ�หน่่ายด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุของสััญญา
	สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
	ลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศจะถููกแปลงค่่าตามอััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
กำำ�ไรขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศดัังกล่่าวจะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ข) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
	สิินทรััพย์์/หนี้้�สินิ ตราสารอนุุพันั ธ์์แสดงตามมููลค่่ายุุติธิ รรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ยกเว้้นสััญญาอนุุพัันธ์์ป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดที่่�นำำ�การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดมาปฏิิบััติิใช้้ โดยส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผล
ของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของอนุุพัันธ์์และเครื่่องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เข้้าเงื่่อนไขเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแส
เงิินสดรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น ส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลรัับรู้้�ทัันทีีในส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุน
การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณากรณีีที่่�เข้้าเงื่่อนไขของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
หากเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงในมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงจะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน เช่่นเดีียวกัับการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมเฉพาะส่่วนของความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องของรายการที่่�ถููกป้้องกัันความเสี่่�ยง
หากเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม ของเครื่่องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผล
จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น ส่่วนการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.9 	สิินทรััพย์์ลงทุุน
4.9.1 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
ก) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ตามการจััดประเภทเงิินลงทุุน ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เงิินลงทุุนเพื่่อค้้าแสดงตามมููลค่่ายุุติธิ รรม การเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
(2) เงิินลงทุุนเผื่่อขายแสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกรัับรู้้�ในส่่วนของ
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น และจะโอนไปรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่อได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป
(3) เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนดแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดบััญชีี
ส่่วนเกิิน/รัับรู้้�ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตราสารหนี้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งจำำ�นวนที่่�ตััดจำำ�หน่่าย/รัับรู้้�นี้้�จะแสดงเป็็นรายการ
ปรัับกัับดอกเบี้้�ยรับั ตราสารหนี้้�จััดเป็็นประเภทเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนดเมื่่อบริิษัทั มีีความตั้้�งใจแน่่วแน่่
และมีีความสามารถที่่�จะถืือไว้้จนครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
(4) เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดถืือเป็็นเงิินลงทุุนทั่่�วไป ซึ่่�งแสดงในราคาทุุนสุุทธิิจากค่่าเผื่่อ
การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
(5) เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน
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	มููลค่่ายุุติิธรรมของหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดคำำ�นวณจากราคาเสนอซื้้�อหลัังสุุด ณ สิ้้�นวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีีของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ตราสารนั้้�นๆ จดทะเบีียนมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารหนี้้�คำำ�นวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนหรืือราคาที่่�ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย มููลค่่ายุุติิธรรมของหน่่วยลงทุุนคำำ�นวณจากมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของหน่่วยลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกรายการซื้้�อขายเงิินลงทุุนตามเกณฑ์์วัันที่่�เกิิดรายการ (Transaction date) สำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภท
ตราสารทุุน และตามเกณฑ์์วัันที่่�ชำำ�ระราคาและส่่งมอบหลัักทรััพย์์ (Settlement date) สำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภทตราสารหนี้้�
ในกรณีีที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุนจากประเภทหนึ่่�งไปเป็็นอีีกประเภทหนึ่่�ง บริิษััทจะปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
ใหม่่โดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�โอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุน ผลแตกต่่างระหว่่างราคาตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่�โอนจะบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุนหรืือแสดงเป็็นส่่วนเกิิน (ส่่วนต่ำำ��) ทุุนจากการวััดมููลค่่า เงิินลงทุุนในองค์์ประกอบอื่่น
ของส่่วนของเจ้้าของแล้้วแต่่ประเภทของเงิินลงทุุนที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยน
เมื่่อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับกัับต้้นทุุนของเงิินลงทุุนจะถููกบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักสำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภทตราสารทุุน และวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อนสำำ�หรัับเงิินลงทุุน
ประเภทตราสารหนี้้�ในการคำำ�นวณต้้นทุุนของเงิินลงทุุน
ข) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดประเภทและวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนแสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนบัันทึึกใน
ส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
(2) เงิินลงทุุนที่่�วัดั มููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่ แสดงตามมููลค่่ายุุติธิ รรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุน
บัันทึึกรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น และจะโอนไปรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่อได้้จำ�ำ หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�น
ออกไป ยกเว้้นกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินลงทุุนที่่�จััดประเภทเป็็นตราสารหนี้้�บัันทึึกรัับรู้้�ทัันทีีในส่่วนของ
กำำ�ไรขาดทุุน
(3) เงิินลงทุุนที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายแสดงมููลค่่าตามวิิธีรี าคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ตััดบััญชีีส่ว่ นเกิิน/
รัับรู้้�ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตราสารหนี้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งจำำ�นวนที่่�ตััดจำำ�หน่่าย/รัับรู้้�นี้้�จะแสดงเป็็นรายการปรัับกัับ
ดอกเบี้้�ยรัับตราสารหนี้้�จััดเป็็นประเภทเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย เมื่่อบริิษััทมีีความตั้้�งใจแน่่วแน่่และมีี
ความสามารถที่่�จะถืือไว้้จนครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
(4) เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน
	มููลค่่ายุุติิธรรมของหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดคำำ�นวณจากราคาเสนอซื้้�อหลัังสุุด ณ สิ้้�นวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีีของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ตราสารนั้้�นๆ จดทะเบีียน มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารหนี้้�คำำ�นวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนหรืือราคาที่่�ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย มููลค่่ายุุติิธรรมของหน่่วยลงทุุนคำำ�นวณจากมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของหน่่วยลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกรายการซื้้�อขายเงิินลงทุุนตามเกณฑ์์วัันที่่�เกิิดรายการ (Transaction date) สำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภท
ตราสารทุุน และตามเกณฑ์์วัันที่่�ชำำ�ระราคาและส่่งมอบหลัักทรััพย์์ (Settlement date) สำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภทตราสารหนี้้�
ในกรณีีที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุนจากประเภทหนึ่่�งไปเป็็นอีีกประเภทหนึ่่�ง บริิษััทจะปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
ใหม่่โดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�โอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุน ผลแตกต่่างระหว่่างราคาตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรม ณ
วัันที่่�โอนจะบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุนหรืือแสดงเป็็นส่่วนเกิิน (ส่่วนต่ำำ��) ทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในองค์์ประกอบอื่่นของส่่วน
ของเจ้้าของแล้้วแต่่ประเภทของเงิินลงทุุนที่่�มีีการโอนเปลี่่�ยน
เมื่่อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับกัับต้้นทุุนของเงิินลงทุุนจะถููกบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักสำำ�หรัับเงิินลงทุุนประเภทตราสารทุุน และวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อนสำำ�หรัับเงิินลงทุุน
ประเภทตราสารหนี้้�ในการคำำ�นวณต้้นทุุนของเงิินลงทุุน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

4.9.2 เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ก) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมแสดงตามมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญของเงิินให้้กู้้�ยืืมจากผลขาดทุุน
โดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้ ซึ่่�งพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บหนี้้� การวิิเคราะห์์อายุุหนี้้� และราคาประเมิิน
ของหลัักประกัันของลููกหนี้้�แต่่ละรายในปััจจุุบััน ค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�ตั้้�งเพิ่่�ม (ลด) บัันทึึกบััญชีีเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของ
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ข) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายสุุทธิิจากค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
4.9.3 การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตและค่่าเผื่่อการด้้อยค่่า
ก) นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
กลุ่่�มบริิษััทจะตั้้�งค่่าเผื่่อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนเมื่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญและเป็็น
ระยะเวลานานหรืือเมื่่อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า
นโยบายที่่�ปฏิิบััติิใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ข) กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ลงทุุนโดยใช้้แบบจำำ�ลอง ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
บัันทึึกผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและการเปลี่่�ยนแปลงในผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเหล่่านั้้�น ณ แต่่ละวัันที่่�รายงาน เพื่่อ
สะท้้อนการเปลี่่�ยนแปลงในความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตตั้้�งแต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินเมื่่อเริ่่�มแรก และจะตั้้�งค่่าเผื่่อการด้้อยค่่าของ
ตราสารทุุนที่่�วัดั มููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่ เมื่่อมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั
และเป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า
4.9.4 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนตามราคาทุุนซึ่่�งรวมต้้นทุุนการทำำ�รายการ ภายหลััง
การรัับรู้้�การเริ่่�มแรก กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะบัันทึึกอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่อมราคาสะสมและค่่าเผื่่อการ
ด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงบกำำ�ไรขาดทุุน ซึ่่ง� คำำ�นวณโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุการใช้้งานโดย
ประมาณ 20 ปีี ค่่าเสื่่อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับสุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายกัับมููลค่่า ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนใน
ปีีที่่�ตััดรายการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนออกจากบััญชีี
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4.10	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่อมราคา
	ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่อมราคาสะสมและ ค่่าเผื่่อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์นั้้�นโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
หรืืออายุุของสััญญาเช่่าดัังต่่อไปนี้้�
อาคาร		
อาคารชุุด		
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
เครื่่องตกแต่่งติิดตั้้�ง และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ

20 ปีี และ 50 ปีี
20 ปีี
5 ปีี
ตามอายุุของสััญญาเช่่า
3 ปีี และ 5 ปีี
5 ปีี

	ค่่าเสื่่อมราคาแสดงรวมอยู่่�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและงานระหว่่างก่่อสร้้าง
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ออกจากบััญชีี เมื่่อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเมื่่อกลุ่่�มบริิษััท
และบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
4.11	ค่่าความนิิยม
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของค่่าความนิิยมในราคาทุุน ซึ่่�งเท่่ากัับต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจส่่วนที่่�สููงกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์
สุุทธิิที่่�ได้้มา หากมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มาสููงกว่่าต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนที่่�สููงกว่่านี้้�เป็็นกำำ�ไร
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทแสดงค่่าความนิิยมตามราคาทุุนหัักค่่าเผื่่อการด้้อยค่่าและจะทดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมทุุกปีีหรืือเมื่่อใดก็็ตามที่่�
มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทไม่่สามารถกลัับบััญชีีขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่าได้้ในอนาคต
4.12	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์นั้้�น (ถ้้ามีี)
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำ�กั
ำ ัดอย่่างมีีระบบตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจของ
สิินทรััพย์์นั้้น� และจะมีีการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวเมื่่อมีีข้อ้ บ่่งชี้้�ว่า่ สิินทรััพย์์นั้้น� เกิิดการด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะทบทวน
ระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายและวิิธีีการตััดจำำ�หน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวทุุกสิ้้�นปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััด คืือ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ 3 ปีี 5 ปีี และ 10 ปีี
4.13 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์หรืือสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์
มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนหมายถึึง มููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์
หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หากในการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนได้้หมดไป
หรืือลดลง กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะประมาณมููลค่่า ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�รัับรู้้�
ในงวดก่่อนก็็ต่่อเมื่่อมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้กำำ�หนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนภายหลัังจากการรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าครั้้�ง
ล่่าสุุด โดยมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าต้้องไม่่สููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็น
หากกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ไม่่เคยรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ในงวดก่่อน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะบัันทึึกกลัับรายการผลขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้�ไปในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
4.14 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
4.14.1	สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
	สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเป็็นยอดสำำ�รองสะสมตั้้�งแต่่เริ่่�มทำำ�ประกัันถึึงวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานสำำ�หรัับ
กรมธรรม์์ที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่� สำำ�รองดัังกล่่าวตั้้�งขึ้้�นสำำ�หรัับชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนและผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ที่่�ประมาณการว่่า
จะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคตจากกรมธรรม์์ ป ระกัั น ชีี วิิ ต ที่่� มีี ผ ลบัั ง คัั บ อยู่่�ทั้้�ง หมด กลุ่่�มบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท คำำ� นวณสำำ� รองประกัั น ภัั ยสำำ� หรัั บ
สััญญาประกัันภััยระยะยาวโดยอ้้างอิิงตามวิิธีีสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� (Net Premium Valuation : NPV) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการ
ทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยรวมกัับสำำ�รองเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับความเสี่่ย� งจากการที่่�สมมติิฐาน ที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณแตกต่่างไปจากประสบการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอีีกร้้อยละ 5 สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และร้้อยละ 4 สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ของเงิิน
สำำ�รองตามวิิธีีเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� ข้้อสมมติิหลัักที่่�ใช้้เกี่่�ยวข้้องกัับอััตรามรณะที่่�ได้้มีี การปรัับปรุุงจากประสบการณ์์ซึ่่�งเป็็น
ข้้อมููลทางสถิิติิ อััตราเจ็็บป่่วย อายุุและอััตราคิิดลด
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ได้้ทดสอบความพอเพีียงของหนี้้�สินิ ด้้วยวิิธีีสำำ�รองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััย
รวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้้อสมมติิสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ ประกอบด้้วย อััตรามรณะที่่�ได้้มีีการปรัับปรุุงจาก
ประสบการณ์์ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลทางสถิิติิ อััตราการขาดอายุุหรืือเวนคืืนกรมธรรม์์ อััตราค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการขายและบริิหารงานซึ่่�งเป็็น
ค่่าประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของภาระผููกพัันตามสััญญาประกััน ภััย ณ ขณะนั้้�น (Best-estimate assumption) และอััตราคิิดลด
ซึ่่�งถููกกำำ�หนดมาจากอััตราดอกเบี้้�ยปราศจากความเสี่่�ยงตามหลัักเกณฑ์์ในการคำำ�นวณหนี้้�สิินตามสััญญาประกััน ภััยตามเกณฑ์์
การคำำ�นวณเงิินกองทุุนตามระดัับความเสี่่�ยง บวกเพิ่่�มด้้วยค่่าชดเชยความไม่่มีีสภาพคล่่องเพื่่อสะท้้อนลัักษณะของหนี้้�สิินตามสััญญา
ประกัันภััยซึ่่�งไม่่มีีสภาพคล่่อง
หากหนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยที่่�คำำ�นวณได้้ตามหลัักเกณฑ์์การทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินสููงกว่่าจำำ�นวนที่่�แสดงในงบการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทก็็จะรัับรู้้�ส่่วนต่่างเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.14.2	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
	ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายบัันทึึกตามจำำ�นวนที่่�จะจ่่ายจริิง ส่่วนสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนจะบัันทึึกเมื่่อได้้รัับการแจ้้งคำำ�เรีียกร้้อง
ค่่ า เสีี ย หายจากผู้้�เอาประกัั น ภัั ย ตามจำำ� นวนที่่� ผู้้� เอาประกัั น ภัั ย แจ้้ ง และโดยการประมาณการตามหลัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย
มููลค่่าประมาณการสิินไหมทดแทนสููงสุุดจะไม่่เกิินทุุนประกัันของกรมธรรม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประมาณการสำำ�รองสิินไหมทดแทนคำำ�นวณโดยวิิธีกี ารทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยคำำ�นวณจากประมาณการที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ของค่่าสิินไหม
ทดแทนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััยในอนาคตสำำ�หรัับความสููญเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วก่่อนหรืือ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
ทั้้�งจากรายการความสููญเสีียที่่�บริิษััทได้้รัับรายงานแล้้วและยัังไม่่ได้้รัับรายงาน รวมถึึง ผลต่่างของประมาณการสำำ�รองสิินไหมทดแทน
ที่่�คำำ�นวณได้้สููงกว่่าค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ได้้รัับรู้้�ไปแล้้วในบััญชีีจะรัับรู้้�เป็็นความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว แต่่ยัังไม่่ได้้มีีการรายงานให้้
บริิษััททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
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4.14.3	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยประกอบด้้วย สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ และสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด
(1)	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย ที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้สำำ�หรัับการประกัันภััย
สำำ�หรัับสััญญาระยะสั้้�นเพิ่่�มเติิมและการประกััน ภััยกลุ่่�มโดยคำำ�นวณจากเบี้้�ยประกััน ภััยสุุทธิิสำำ�หรัับปีีโดยวิิธีีเฉลี่่�ยรายเดืือน
(วิิธีีเศษหนึ่่�งส่่วนยี่่�สิิบสี่่�)
(2)	สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด
	สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด เป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดสำำ�รองไว้้เพื่่อชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในอนาคตสำำ�หรัับการประกััน ภััยที่่�ยัังมีีผลบัังคัับอยู่่� ซึ่่�งคำำ�นวณโดยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกััน ภััย กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
ใช้้การประมาณการที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ของค่่าสิินไหมทดแทนที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในระยะเวลาเอาประกัันที่่เ� หลืืออยู่่� โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลในอดีีต
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะเปรีียบเทีียบมููลค่่าของสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดกัับสำำ�รองเบี้้�ย
ประกัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื เป็็นรายได้้ หากมููลค่่าของสำำ�รองความเสี่่ย� งภััยที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุดสููงกว่่าสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่ยั� งั ไม่่ถือื เป็็นรายได้้ กลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนต่่างและแสดงรายการสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดในงบการเงิิน
4.14.4 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ค้้างจ่่าย
ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ค้้างจ่่ายบัันทึึกเมื่่อได้้รัับแจ้้งหรืือเมื่่อเข้้าเงื่่อนไขในกรมธรรม์์
4.15 ผลประโยชน์์พนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงาน
โครงการสมทบเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและ เงิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจ่่ายสมทบให้้เป็็น
รายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ ได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั เงิินที่่�กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จ่่ายสมทบกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่อออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนัักงานอื่่นๆ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท ถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน นอกจากนั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดให้้มีีโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงาน ได้้แก่่ โครงการเงิินรางวััลการปฏิิบััติิงานครบกำำ�หนดระยะเวลา
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงาน
โดยใช้้วิธีิ คิี ดิ ลดแต่่ละหน่่วยที่่ป� ระมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้�
ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีี
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.16 ประมาณการหนี้้�สิิน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินไว้้ในบััญชีีเมื่่อภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว และมีีความ
เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้�น และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
สามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่อถืือ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
4.17	สััญญาเช่่าระยะยาว
	สััญญาเช่่าอาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ ได้้โอนไปให้้กัับผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าการเงิิน
สััญญาเช่่าการเงิินจะบัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่่ายทุุนด้้วยมูลู ค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์ที่่เ� ช่่าหรืือมููลค่่าปััจจุบัุ นั สุุทธิิของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งจ่่ายตามสััญญา
เช่่าแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าหัักค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินจะบัันทึึกเป็็นหนี้้�สิินระยะยาว ส่่วนดอกเบี้้�ยจ่่ายจะบัันทึึก
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดอายุุของสััญญาเช่่า สิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาตามสััญญาเช่่าการเงิินจะคิิดค่่าเสื่่อมราคาตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์
ของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่าหรืืออายุุสััญญาเช่่าแล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะต่ำำ��กว่่า
	สััญญาเช่่าอาคารและอุุปกรณ์์ที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กับั ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
4.18 เงิินตราต่่างประเทศ
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั แสดงงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่ง่� เป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั รายการ
ต่่างๆ ของแต่่ละบริิษััทที่่�รวมอยู่่�ในงบการเงิินรวมวััดมููลค่่าด้้วยสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษััทนั้้�น
รายการบััญชีีที่�เ่ ป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�
เกิิดรายการ
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินและเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่�รายงาน แปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อััตรา
แลกเปลี่่�ยน ณ วัันนั้้�น
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าให้้รัับรู้้�เป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดบััญชีี นั้้�นยกเว้้นผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนของ
ตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่ากำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�รายงาน
รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตรา ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่ย� นที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าบัันทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่ และแสดงเป็็นรายการผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่ย� นในส่่วน
ของเจ้้าของ จนกว่่ามีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป ยกเว้้นผลต่่างจากการแปลงค่่าที่่�ถููกปัันส่่วนให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
4.19	ภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรทางภาษีีตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร

164

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

	ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคา ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�น
รอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์ และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะ
มีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั รัับรู้้�หนี้้�สินิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้อ้ งเสีียภาษีีทุกุ รายการ แต่่รับั รู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีรวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่่�มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�กลุ่่�มบริิษััท
และบริิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุกุ สิ้้น� รอบระยะเวลารายงานและจะทำำ�การปรัับลดมููลค่่า
ตามบััญชีีดัังกล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหากภาษีี ที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�ได้้บัันทึึก
โดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของ
4.20 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
	มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่นโดยรายการดัังกล่่าว
เป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่่วมในตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้ราคาเสนอซื้้�อขายใน
ตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัันหรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อ
ขายในตลาด ที่่�มีสภ
ี าพคล่่องได้้ กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะประมาณมููลค่่ายุุติธิ รรมโดยใช้้เทคนิิคการประเมิิน มููลค่่าที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละสถานการณ์์
และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มากที่่�สุุด
	ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็นสามระดัับตามประเภท
ของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
สำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�
4.21 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท หรืือถููกกลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทควบคุุมไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรง หรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบุุคคลที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมซึ่่�งทำำ�ให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็น
สาระสำำ�คัญ
ั ต่่อกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ผู้้�บริิหารสำำ�คัญ
ั กรรมการหรืือพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ที่่�มีอำี ำ�นาจในการวางแผนและควบคุุมการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
5.

การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณ
การในเรื่่องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและ
ต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณ
การที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�

5.1	ค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้�/เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
ในการประมาณค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้� และเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ
ในการประมาณการผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้�แต่่ละรายโดยคำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต อายุุของหนี้้�ที่่�คงค้้าง
และสภาวะเศรษฐกิิจที่่�เป็็นอยู่่�ในขณะนั้้�น เป็็นต้้น
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

5.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิิน
ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิินที่่�บัันทึึกในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�ไม่่มีีการซื้้�อขายในตลาดและไม่่สามารถหาราคาได้้ใน
ตลาดซื้้�อขายคล่่อง ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว โดย
ใช้้เทคนิิคและแบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่า ซึ่ง่� ตััวแปรที่่�ใช้้ในแบบจำำ�ลองได้้มาจากการเทีียบเคีียงกัับตััวแปรที่่�มีอี ยู่่�ในตลาด โดยคำำ�นึึงถึึงความ
เสี่่� ย งทางด้้ า นเครดิิ ต (ทั้้� ง ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท และคู่่�สัั ญ ญา) สภาพคล่่ อ ง ข้้ อ มูู ล ความสัั ม พัั น ธ์์ และการเปลี่่� ย นแปลงของ
มููลค่่าของเครื่่องมืือทางการเงิินในระยะยาว การเปลี่่�ยนแปลงของสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวแปรที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ อาจมีีผลกระทบต่่อ
มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน และการเปิิดเผยลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
5.3 การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตและค่่าเผื่่อการด้้อยค่่า
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยใช้้แบบจำำ�ลองผลขาดทุุน ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับตราสาร
หนี้้�ที่่�ไม่่รวมหน่่วยลงทุุน และเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน และจะตั้้�งค่่าเผื่่อการด้้อยค่่าของตราสารทุุน
และตราสารหนี้้�ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น เมื่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่าง
มีีสาระสำำ�คััญและเป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า การที่่�จะสรุุปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญหรืือ
เป็็นระยะเวลานานหรืือไม่่นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
5.4	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์
และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่อเลิิกใช้้งานของอาคารและอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เช่่นนั้้�นเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึก
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ในการนี้้�ฝ่า่ ยบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
5.5	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั จะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หักั ภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้เมื่่อมีีความ
เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท จะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและขาดทุุนนั้้�น
ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่ากลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด
โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
5.6	สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
	สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวคำำ�นวณตามวิิธีีของคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งประมาณจากข้้อสมมติิปััจจุุบัันหรืือข้้อสมมติิ
ที่่�กำำ�หนดตั้้�งแต่่วัันเริ่่�มรัับประกััน โดยสะท้้อนถึึงการประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดตามระยะเวลาในเวลานั้้�น และปรัับเพิ่่�มด้้วยความเสี่่�ยงและค่่าการ
เบี่่�ยงเบน โดยข้้อสมมติิหลัักที่่�ใช้้จะเกี่่�ยวข้้องกัับอััตรามรณะ อััตราการเจ็็บป่่วย อายุุและอััตราคิิดลด
การประมาณเงิินสำำ�รองดัังกล่่าวต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารซึ่่�งสะท้้อนถึึงประมาณการอย่่างดีีที่่�สุุด ณ ขณะนั้้�น
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5.7	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ต้้องประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายโดยแยกพิิจารณา
สองส่่วน คืือ ส่่วนของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นและกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้รัับรายงานความเสีียหายแล้้ว และส่่วนของความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว แต่่กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทยัังไม่่ได้้รัับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่่�งต้้องใช้้วิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ที่่�เป็็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยดัังกล่่าวประกอบด้้วยข้้อมููลในอดีีต รวมถึึง
พััฒนาการของประมาณการสิินไหม สิินไหมจ่่าย ต้้นทุุนเฉลี่่�ยต่่อรายการสิินไหม และจำำ�นวนสิินไหม อย่่างไรก็็ตาม ประมาณการดัังกล่่าวต้้อง
ใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารซึ่่�งสะท้้อนถึึงการประมาณการอย่่างดีีที่่�สุุดในขณะนั้้�น ซึ่่�งเป็็นการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคต ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิงจึึงอาจแตกต่่างกัับที่่�ได้้ประมาณการไว้้
5.8	สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ไม่่สิ้้�นสุุด
	สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับความเสี่่ย� งภััยที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุดคำำ�นวณตามวิิธีกี ารทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยใช้้การประมาณการที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ของค่่าสิินไหม
ทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลาเอาประกััน ภััย ที่่�เหลืืออยู่่� ซึ่่�งการประมาณสำำ�รองดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
ซึ่่�งอ้้างอิิงจากข้้อมููลในอดีีตและประมาณการอย่่างดีีที่่�สุุด ณ ขณะนั้้�น
5.9 ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงาน
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานและตามโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่นของพนัักงานประมาณขึ้้�นตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานต่่างๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
อััตรามรณะ และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
6.

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายละเอีียดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า เงิินสด ดัังนี้้�

เงิินสด
เงิินฝากธนาคารประเภทไม่่กำำ�หนดระยะเวลาจ่่ายคืืน
เงิินลงทุุนระยะสั้้�นในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
5,978
7,169
5,977
7,168
4,340,655
2,152,644
4,329,886
2,078,128
3,725,588
11,282,070
3,725,588
11,282,070
8,072,221
13,441,883
8,061,451
13,367,366

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ� และตั๋๋�วเงิินมีีอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.13 ถึึง 0.63 ต่่อปีี (31 ธัันวาคม
2562: อััตราร้้อยละ 0.38 ถึึง 1.38 ต่่อปีี)
7.

เบี้้�ยประกัันภัยั ค้้างรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลืือของเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับจำำ�แนกตามอายุุค้้างชำำ�ระนัับตั้้�งแต่่วัันครบกำำ�หนดชำำ�ระแสดง
ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดรัับชำำ�ระ
1,715,483
1,740,698
ค้้างรัับไม่่เกิิน 30 วััน
47,118
24,275
ค้้างรัับ 30 - 60 วััน
18,669
33,611
ค้้างรัับ 60 - 90 วััน
3,175
830
ค้้างรัับเกิินกว่่า 90 วััน
1,576
1,244
รวมเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
1,786,021
1,800,658

	สำำ�หรัับเบี้้�ยประกััน ภััยค้้างรัับจากตััวแทนและนายหน้้า กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การติิดตามหนี้้�ให้้เป็็นไปตามระยะเวลา
การชำำ�ระหนี้้� โดยหนี้้�ที่่�เกิินกว่่ากำำ�หนดรัับชำำ�ระ กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทดำำ�เนิินการตามกฎหมายกัับตััวแทนและนายหน้้าเป็็นกรณีีไป
	สำำ� หรัั บ เบี้้� ย ประกัั น ภัั ยค้้ า งรัั บ รายบุุ ค คลซึ่่� ง มีี มูู ล ค่่ า เงิิ น สดและค้้ า งรัั บ เกิิ น กว่่ า ระยะเวลาที่่� ก ลุ่่�มบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ผ่่ อ นผัั น ให้้ แ ก่่ ลูู ก ค้้ า
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับดัังกล่่าวจะถููกชำำ�ระโดยอััตโนมััติิจากการอนุุมััติิให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าเงิินสด
ของกรมธรรม์์ดัังกล่่าว
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

8. สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
สำำ�รองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่่อ
สำำ�รองสิินไหมทดแทน
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ

141,559
495,248
616,807

76,315
473,356
549,701

9. ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
724,824
1,044,316
724,824
1,044,316

เงิินค้้างรัับจากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อจำำ�แนกตามอายุุแสดง ได้้ดัังนี้้�

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดรัับชำำ�ระ
รวมเงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
724,824
1,044,316
724,824
1,044,316
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10. สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
10.1 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ตราสารอนุุพัันธ์์จำำ�แนกตามวััตถุุประสงค์์ในการใช้้ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม

ประเภทสััญญาและวััตถุุประสงค์์
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่ได้้นำำ�การบััญชีีป้้องกััน
ความเสี่่�ยงมาปฏิิบััติิใช้้
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ตราสารอนุุพัันธ์์ที่่�นำำ�การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงมาปฏิิบััติิใช้้
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
รวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

จำำ�นวน
สััญญา

จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา
(พัันหน่่วย)

สิินทรััพย์์
(พัันบาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากมููลค่่ายุุติิธรรมของ
หนี้้�สิิน
ตราสารอนุุพัันธ์์
(พัันบาท)
(พัันบาท)

67
1

578,708
150000

72,270
7,463
79,733

73,940
73,940

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

98

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

2,033
75,973

260,698

10.2 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ตราสารอนุุพัันธ์์จำำ�แนกตามวััตถุุประสงค์์ในการใช้้ มีีมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

ตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่อป้้องกัันความเสี่่�ยง
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในเงิินลงทุุนสุุทธิิที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
รวมตราสารอนุุพัันธ์์
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145,718
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ประกอบด้้วยรายการ ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญา
จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
(พัันหน่่วย)
(พัันบาท)
(พัันบาท)
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
บาท
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เยน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสิิงคโปร์์
ยููโร
รวมตราสารอนุุพัันธ์์

474,170
10,000

1,197,924
26,626

2,033
-

150,000

7,463

-

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

30
71,654
120
466
1,304,283

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

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่าสััญญา
จำำ�นวนเงิิน
ตามสััญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน
(พัันหน่่วย)
(พันบาท)
(พันบาท)
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
ยููโร
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เยน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เหรีียญสิิงคโปร์์
ยููโร
รวมตราสารอนุุพัันธ์์

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

ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเพื่่อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการผัันผวน
อััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินลงทุุน
170
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11. เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
11.1 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ประกอบด้้วย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรม

เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ตราสารทุุน

28,840

14,040

รวม
หััก ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน

28,840
(14,800)
14,040

14,040
14,040

33,307,784
32,158,664
31,702,644
9,892,455
176,080
107,237,627
9,998,024
117,235,651

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

เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
ตราสารทุุนต่่างประเทศ
รวม
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น

ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
รวม
หััก ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
รวมเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์

127,624,927
60,622,139
5,592,270
193,839,336
(277,561)
193,561,775
310,811,466

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้นำำ�แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่อง เครื่่องมืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
มาถืือปฏิิบััติิ ส่่งผลให้้มีีหน่่วยลงทุุนถููกจััดประเภทเป็็นตราสารหนี้้�จากเดิิม ที่่�ถููกจััดประเภทเป็็นตราสารทุุนจำำ�นวน 10,405 ล้้านบาท
ในระหว่่างไตรมาส 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการจััดประเภทเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น เพื่่อรองรัับความผัันผวนต่่ออััตราดอกเบี้้�ย ซึ่่�งราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย ณ วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนประเภทเป็็นจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับ
36,606 ล้้านบาท มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนประเภทเป็็นจำำ�นวนเงิินเท่่ากัับ 45,759 ล้้านบาท
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีการตั้้�งค่่าเผื่่อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นที่่�บัันทึึก
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 129 ล้้านบาท และ 314 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงิินลงทุุนเพื่่อค้้า
ตราสารทุุน
33,349
20,856
รวม
33,349
20,856
หััก ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
(12,493)
รวมเงิินลงทุุนเพื่่อค้้า
20,856
20,856
เงิินลงทุุนเผื่่อขาย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
1,962,740
2,168,147
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
25,787,235
28,299,445
ตราสารทุุน
32,294,227
38,304,837
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
1,400,266
1,211,495
ตราสารทุุนต่่างประเทศ
9,285,118
10,120,465
รวม
70,729,586
80,104,389
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
9,374,803
รวมเงิินลงทุุนเผื่่อขาย
80,104,389
80,104,389
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
รวมเงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163
ราคาทุุน

เงิินลงทุุนทั่่�วไป
ตราสารทุุน
รวมเงิินลงทุุนทั่่�วไป
รวมเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
172
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300,136,746
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11.2	ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
มููลค่่ายุุติิธรรม
ที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

เงิินลงทุุนที่่�วััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 2)
รวม

73,693,901
100,284
73,794,185

(34,276)
(1,637)
(35,913)

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าตามบััญชีี ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�
ขั้้�นต้้น
คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น มููลค่่าตามบััญชีี
เงิินลงทุุนที่่�วััดด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม

193,439,336
400,000
193,839,336

(76,081)
(201,480)
(277,561)

11.3 ระยะเวลาคงเหลืือของตราสารหนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
หััก ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
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193,363,255
198,520
193,561,775

รวม

4,635,496
4,507,840
7,911,687
1,075,215
18,130,238

7,829,782
13,817,303
1,980,768
1,922,791
25,550,644

19,485,874
13,833,521
6,182,177
39,501,572

31,951,152
32,158,664
9,892,455
9,180,183
83,182,454

3,636,919
1,903,982
850,000
(207,173)
6,183,728

11,732,922
30,125,502
2,834,990
(44,140)
44,649,274

112,255,086
28,592,655
1,907,280
(26,248)
142,728,773

127,624,927
60,622,139
5,592,270
(277,561)
193,561,775
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)

ภายใน 1 ปี
เงิินลงทุุนเผื่่อขาย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมเงิินลงทุุนเผื่่อขาย
เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
รวมเงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
ครบกำำ�หนด
1 - 5 ปี
เกิิน 5 ปีี

รวม

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

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

11.4 เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝง (Structured notes)
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีอนุุพัันธ์์แฝงที่่�บริิษััทจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นและเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 600 ล้้านบาท ซึ่่�งออกโดยธนาคารพาณิิชย์์
ในประเทศและสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ อายุุคงเหลืือประมาณ 1 - 9 ปีี และมีีเงื่่อนไขโดยผู้้�ออกตราสารมีีสิิทธิิในการชำำ�ระ
คืืนก่่อนกำำ�หนดหรืือเรีียกเงิินฝากเพิ่่�ม และมีีดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงกัับอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาล (CMT Index) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 : ไม่่มีี)
(2) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 600 ล้้านบาท ซึ่่�งออกโดยสาขาของธนาคาร
พาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 1 ปีี และมีีดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงกัับอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาล (CMT Index) (ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี)
(3) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 1,476 ล้้านบาท และ 3,614
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 1 - 6 ปีี และ 1 - 9 ปีี ตามลำำ�ดัับ และมีี
เงื่่อนไขของการเวนคืืนตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าวเมื่่อเกิิดผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง
(4) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 983 ล้้านบาท ซึ่่�งออกโดยสาขาของธนาคาร
พาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 14 ปีี โดยธนาคารดัังกล่่าววางพัันธบััตรรััฐบาลคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 70 - 80 ของมููลค่่าตั๋๋�ว
สััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินที่่�ออกเพื่่อเป็็นหลัักประกััน และมีีเงื่่อนไขของการเวนคืืนตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าวเมื่่อเกิิด
ผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี)
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(5) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 466 ล้้านบาท ซึ่่�งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ
อายุุคงเหลืือประมาณ 12 ปีี มีีเงื่่อนไขโดยผู้้�ออกตราสารมีีสิทิ ธิิในการชำำ�ระคืืนก่่อนกำำ�หนด และมีีเงื่่อนไขของการเวนคืืนตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าว
เมื่่อเกิิดผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี)
(6) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินจำำ�นวนรวม 1,475 ล้้านบาท และ 1,464 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งออกเป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ โดยสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่่างประเทศ มีีอายุุคงเหลืือประมาณ 5 - 6 ปีี และ 6 - 7 ปีี ตามลำำ�ดัับ
และมีีเงื่่อนไขของการเวนคืืนตั๋๋�วแลกเงิินดัังกล่่าวเมื่่อเกิิดผลกระทบจากเครดิิต (Credit Event) กัับหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง
11.5 เงิินลงทุุนที่่�ติิดภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีพัันธบััตรรััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งมีีราคาทุุนหรืือทุุนตััดจำำ�หน่่ายจำำ�นวน
61,509 ล้้านบาท และ 64,127 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ วางไว้้กัับนายทะเบีียนเพื่่อเป็็นหลัักทรััพย์์ประกัันและเงิินสำำ�รองตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินข้้อ 33 และ 34
11.6 ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ผลกำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ผลกำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ผลขาดทุุนจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
รวมกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
3,126
(2,973)
1,049,130
952,425
122,603
(31,919)
1,020,337
1,072,055

ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ผลกำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ผลกำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ผลขาดทุุนจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
รวมกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
3,126
(2,973)
1,049,130
952,425
122,603
(16,261)
1,035,995
1,072,055
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

11.7 ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ตามที่่เ� คยรายงานไว้้เดิิม
9,419,466
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ลงทุุน
31,360
การจััดประเภทเงิินลงทุุนใหม่่จากเดิิมเป็็นเงิินลงทุุนทั่่�วไปเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
212,342
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของตราสารหนี้้�ซึ่่�งเดิิมจััดประเภทเป็็นตราสารทุุน
1,208,658
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
10,871,826
หััก ภาษีีเงิินได้้
(2,168,092)
ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น- สุุทธิิจากภาษีี เงิินได้้
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
8,703,734

ส่่วนเกิินทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น ณ วัันต้้นปีี
กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น
กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของส่่วนที่่�โอนไปกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ส่่วนเกิินกว่่าทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น ณ วัันสิ้้�นปีี
หััก ภาษีีเงิินได้้
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของมููลค่่าเงิินลงทุุนผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น - สุุทธิิจากภาษีี
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
10,871,826
6,202,322
1,008,033
(555,462)
11,324,397
(2,231,974)

3,643,438
(426,294)
9,419,466
(1,883,894)

9,092,423

7,535,572

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

11.8	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนตราสารหนี้้�ตามประเภทดัังต่่อไปนี้้�

ประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�กระแสเงิินสดที่่�เกิิดขึ้้�นตามสััญญาจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินใน
วัันที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นการรัับชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากจำำ�นวนเงิินต้้นคงค้้างเท่่านั้้�น โดย
ไม่่รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เข้้านิิยามการถืือเพื่่อค้้าตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิิ น ฉบัั บ ที่่� 9 (เมื่่ อ มีี ก ารประกาศใช้้ ) หรืื อ ที่่� บ ริิ ษัั ท บริิ ห ารและประเมิิ น ผลงานด้้ วย
การประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรม
กระแสเงิินสดที่่�เกิิดขึ้้น� ตามสััญญาในวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ไม่่เป็็นการรัับชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
จากจำำ�นวนเงิินต้้นคงค้้างเท่่านั้้�น

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม
จำำ�นวนการเปลี่่�ยนแปลงใน
ณ สิ้้�นงวด
มููลค่่ายุุติิธรรมระหว่่างงวด
296,790,317
9,425,750

12,339,515

(1,011,287)

12. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยตามที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
บริิษััท

บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์
โบรคเกอร์์ จำำ�กััด
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited
Company(1)
หััก ค่่าเผื่่อการด้้อยค่่า
รวมเงิินลงทุุนในบริิษัทั ย่่อย
(1)

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�น
ในประเทศ

นายหน้้าประกััน ไทย
วิินาศภััย
ประกัันชีีวิิต กััมพููชา

สััดส่่วนเงิินลงทุุน
31 ธัันวาคม
2563

ราคาทุุน

31 ธัันวาคม
2563

31 ธัันวาคม
2562

31 ธัันวาคม
2562

31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2562

24,000

24,000

99

99

23,760

23,760

-

153,598

-

52

-

85,329

-

-

23,760

(52,680)
56,409

เมื่่อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดููหมายเหตุุข้้อ 13)

13. การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
เมื่่อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ซึ่่�งเป็็น
บริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั มีีผลทำำ�ให้้บริิษัทั สููญเสีียอำำ�นาจการควบคุุมบริิษัทั ย่่อยดัังกล่่าว โดยกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่ได้้นำำ�ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวมารวมในงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทได้้สููญเสีียอำำ�นาจการควบคุุม บริิษััทรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
ในบริิษััทย่่อยในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 จำำ�นวน 32 ล้้านบาท และ 16 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้แสดงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวสำำ�หรัับงวดก่่อนสููญเสีีย
อำำ�นาจการควบคุุมอยู่่�ภายในขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิกในงบการเงิินรวม
งบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ได้้รวมสิินทรััพย์์ของการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิกไว้้จำำ�นวน 84 ล้้านบาท โดยยอดคงเหลืือ
ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด และเงิินมััดจำำ� (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นรวมสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิกแสดงดัังต่่อไปนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับงวดตั้้�งแต่่
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 1 มกราคม  
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ถึึงวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563
2562
การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก
รายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ขาดทุุนก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีีจากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก - สุุทธิิจากภาษีี
ขาดทุุนต่่อหุ้้�น*
ขาดทุุนต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

977
(1,304)
(327)
(18)
(345)

28
(3,625)
(3,597)
(3,597)

(0.001)

(0.001)

* ขาดทุุนต่่อหุ้้�นจากการดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิกสำำ�หรัับส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท

14. เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลืือของเงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับโดยจำำ�แนกอายุุตามเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยที่่�ค้้างชำำ�ระ
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
กรมธรรม์์ประกัันภััย ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
เป็็นประกััน
เป็็นประกััน
อื่่�นๆ
รวม
ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
9,523,824
1,637,585
54
11,161,463
เกิินกว่่ากำำ�หนดชำำ�ระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
111,462
111,462
3 - 6 เดืือน
1,990
1,990
6 - 12 เดืือน
7,650
7,650
มากกว่่า 12 เดืือน
99,648
55
99,703
รวม
9,523,824
1,858,335
109
11,382,268
หััก ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(68,690)
(68,690)
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ - สุุทธิิ
9,523,824
1,789,645
109
11,313,578
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(หน่่วย : พัันบาท)

ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกว่่ากำำ�หนดชำำ�ระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน
มากกว่่า 12 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญ
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ - สุุทธิิ

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
กรมธรรม์์ประกัันภััย ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
เป็็นประกััน
เป็็นประกััน
อื่่�น ๆ
9,471,230
1,641,493
153
9,471,230
9,471,230

37,766
43,617
9,396
36,035
1,768,307
(18,077)
1,750,230

55
208
208

รวม
11,112,876
37,766
43,617
9,396
36,090
11,239,745
(18,077)
11,221,668

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
การจััดชั้้�น

เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
เป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1) 1,749,047
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 2)
9,640
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
99,648
รวม
1,858,335
หััก ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(68,690)
รวม
1,789,645

อื่่�นๆ

รวม

54
55
109
109

1,749,101
9,640
99,703
1,858,444
(68,690)
1,789,754

เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกัันเป็็นเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่ผู้้�เอาประกัันภััย โดยให้้กู้้�ในวงเงิินไม่่เกิินมููลค่่าเงิินสดของกรมธรรม์์ และ
คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3.00 - 8.00 ต่่อปีี ซึ่่ง� เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั จิ ากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงาน กำำ�หนดวงเงิินกู้้�ยืืมให้้แก่่พนัักงานแต่่ละรายโดยกรณีีบุุคคลค้ำำ��ประกัันด้้วยวงเงิินสููงสุุด ที่่� 0.10 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิด
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 6.00 ต่่อปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานมีีจำ�ำ นวนเงิิน 0.10 ล้้านบาท และ
0.21 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานกรณีีมีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันจำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่� 50 เท่่าของเงิินเดืือนรายเดืือน ซึ่่�งคิิดอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.00 - 6.00
ต่่อปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เงิินให้้กู้้�ยืมื แก่่พนัักงานกรณีีมีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันมีีจำำ�นวนเงิิน 12 ล้้านบาท และ 18 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

179

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
15. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน 
มููลค่่าตามบััญชีีของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562

อาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า
ราคาทุุน
หััก ค่่าเสื่่อมราคาสะสม
มููลค่่าตามบััญชีี

21,303
(5,682)
15,621

21,303
(4,617)
16,686

การกระทบยอดมููลค่่าตามบััญชีีของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนสำำ�หรัับปีี 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
16,686
17,752
(1,065)
(1,066)
15,621
16,686

มููลค่่าตามบััญชีีต้้นปีี
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีี
มููลค่่าตามบััญชีีสิ้้�นปีี

มููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
36,506
22,646

อาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า

มููลค่่ายุุติิธรรมประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระโดยใช้้เกณฑ์์วิิธีีวิิเคราะห์์มููลค่่าจากต้้นทุุน (Cost Approach) สำำ�หรัับอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า
คืือ การประมาณการต้้นทุุนในการสร้้างอาคารทดแทนใหม่่ตามราคา ณ ปััจจุุบััน แล้้วหัักลบด้้วยค่่าเสื่่อมราคาตามอายุุการใช้้งาน และ
บวกด้้วยมููลค่่าตลาดของที่่�ดิิน
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายได้้ค่่าเช่่าจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนจำำ�นวน 0.90
ล้้านบาท และ 0.90 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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16. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
รายการเปลี่่�ยนแปลงของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

งบการเงิินรวม
อาคารและ
เครื่่�องตกแต่่ง
ส่่วนปรัับปรุุง
ติิดตั้้�งและ
อาคารและ
อุุปกรณ์์
งานระหว่่าง
อาคารเช่่า อาคารชุุด สำำ�นัักงาน ยานพาหนะ ก่่อสร้้าง

ที่่�ดิิน
ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างงวด
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่า
งบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างงวด
โอนเข้้า (ออก)
ตััดจำำ�หน่่ายจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับ ส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับ ส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่อมราคาตััดจำำ�หน่่ายจากการขายเงิินลงทุุนใน
บริิษััทย่่อย
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)

รวม

794,246
(2,900)

756,333
516
(8,610)

36,633
-

662,061
27,108
(6,440)

40,863
6,750
-

21,996 2,312,132
147,024 181,398
(17,950)

791,346
791,346

(31)
200
748,408
55,787
(192,155)
715,743
1,327,783

36,633
36,633

(27)
682,702
69,051
(102,039)
185,824
(1,070)
834,468

47,613
2,249
49,862

(58)
(200)
168,820 2,475,522
734,471 861,558
- (294,194)
(901,567)
(1,070)
1,724 3,041,816

-

389,764
(7,323)
30,221
412,662
(192,155)
32,281

27,781
1,833
29,614
1,832

541,032
(6,362)
46,687
581,357
(101,569)
58,253

19,887
6,306
26,193
6,322

- 978,464
(13,685)
85,047
- 1,049,826
- (293,724)
98,688

-

252,788

31,446

(869)
537,172

32,515

-

791,346
791,346

335,746
1,074,995

7,019
5,187

101,345
297,296

21,420
17,347

ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
2563
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168,820 1,425,696
1,724 2,187,895

พัันบาท
พัันบาท
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(869)
853,921

85,047
98,688
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า

ที่่�ดิิน

ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563

794,246
753,626
516
(2,900)
(6,032)
200
791,346
748,310
55,787
- (192,155)
715,743
791,346 1,327,685

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อาคารชุด
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

36,633
36,633
36,633

660,420
27,108
(6,245)
681,283
69,006
(102,039)
185,824
834,074

40,863
6,750
47,613
2,249
49,862

งานระหว่่าง
ก่่อสร้้าง

รวม

21,996 2,307,784
147,024
181,398
(15,177)
(200)
168,820 2,474,005
734,471
861,513
- (294,194)
(901,567)
1,724 3,041,324

-

388,372
(6,032)
30,221
412,561
(192,155)
32,281
252,687

27,783
1,833
29,616
1,832
31,448

539,946
(6,221)
46,437
580,162
(101,569)
58,220
536,813

19,888
6,306
26,194
6,322
32,516

-

975,989
(12,253)
84,797
1,048,533
(293,724)
98,655
853,464

791,346
791,346

335,749
1,074,998

7,017
5,185

101,121
297,261

21,419
17,346

168,820
1,724

1,425,472
2,187,860

พัันบาท
พัันบาท

84,797
98,655

ค่่าเสื่่อมราคาสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีอาคารและอุุปกรณ์์จำำ�นวนหนึ่่�ง ซึ่่�งตััดค่่าเสื่่อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่�
ราคาทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าเสื่่อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวในงบการเงิินรวมมีีจำ�ำ นวนประมาณ 571 ล้้านบาท และ 632 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ : 571 ล้้านบาท และ 631 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีที่่�ดิินและอาคารจำำ�นวนหนึ่่�งซึ่่�งเลิิกใช้้งานแล้้วแต่่ไม่่เข้้าเงื่่อนไขการจััดเป็็นสิินทรััพย์์รอการขาย
ราคาทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าเสื่่อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
ที่่�ดิิน
2,480
580
อาคาร
5,437
1,928
ส่่วนปรัับปรุุงทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
16,168
10,426
ทรััพย์์สิินดำำ�เนิินงาน
12,859
2,203
คอมพิิวเตอร์์
806
89
เครื่่องตกแต่่งติิดตั้้�งและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
6,557
5,347
รวม
44,307
20,573
17. ค่่าความนิิยม
ค่่าความนิิยมเกิิดจากเมื่่อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 บริิษััทได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด (“บริิษััทย่่อย”)
โดยการซื้้�อหุ้้�นทุุนและสิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทย่่อยและมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มาจากการรวมธุุรกิิจน้้อยกว่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ทำำ�ให้้
เกิิดค่่าความนิิยมจากการซื้้�อธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงิินรวมมีีค่่าความนิิยมคงเหลืือจำำ�นวน 5 ล้้านบาท และ 5 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
18. สิินทรััพย์์ไม่่มีตััี วตน
รายการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างงวด
31 ธัันวาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
31 ธัันวาคม 2563

114,502
1,113
(663)
114,952
20,086
135,038

1,787
1,787
8,219
10,006

114,502
2,900
(663)
116,739
28,305
145,044

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563

110,757
2,050
112,807
4,777
117,584

-

110,757
2,050
112,807
4,777
117,584

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563

2,145
17,454

1,787
10,006

3,932
27,460

พัันบาท
พัันบาท

2,050
4,777

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างพััฒนา

รวม

ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
31 ธัันวาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
31 ธัันวาคม 2563

113,758
1,113
114,871
20,076
134,947

1,787
1,787
8,219
10,006

113,758
2,900
116,658
28,295
144,953

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563

110,143
2,583
112,726
4,777
117,503

-

110,143
2,583
112,726
4,777
117,503

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563

2,145
17,444

1,787
10,006

3,932
27,450

พัันบาท
พัันบาท

2,583
4,777

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ซึ่่�งตััดจำำ�หน่่ายเต็็มมููลค่่าแล้้วแต่่ยัังคงใช้้งาน
อยู่่�โดยราคาทุุนเดิิมก่่อนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการมีีจำ�ำ นวนรวมประมาณ
101 ล้้านบาท และ 99 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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19. สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
19.1	สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ประกอบด้้วยผลกระทบทางภาษีีที่่�เกิิดจากรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่่วนเปลี่่�ยนแปลงใน
ส่่วนเปลี่่�ยนแปลงใน สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิิน
สิินทรััพย์์/หนี้้�สิินภาษีีเงิิน ได้้รอการตััดบััญชีีที่่�
ได้้รอการตััดบััญชีีที่่�
รัับรู้้�เข้้ากำำ�ไรขาดทุุน
รัับรู้้�เข้้ากำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31 ธัันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม วัันที่่� 31 ธัันวาคม
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
สำำ�รองผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว
ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
อื่่นๆ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เงิินลงทุุนเผื่่อขาย
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
การป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์/หนี้้�สินิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

2563

2562

2563

2562

2563

2562

2,123,450 2,421,923 2,421,923 (298,473) (335,547)
14,648
16,577
16,577
(1,929) (2,056)
34,044
41,019
41,019
4,101
9,874
102,155
34,356
67,799
113,953
10,536
14,151 103,417
(1,702)
2,388,250 2,524,411 2,493,670 (125,085) (329,431)

(11,076)
(11,076)

2,921
2,921

- 1,572,931
- 263,349
1,743,201 1,615,400
63,919
44,889 171,098
- (30,238)
1,788,090 1,786,498 1,572,931
33,681 263,349
600,160 737,913 920,739 (158,766) (592,780)

- 643,429
63,882
(95,971)
(32,089) 643,429
21,013 (640,508)

19.2	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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(5,842)

228,754
96,491

158,766
152,924

592,780
918,025
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายการกระทบยอดจำำ�นวนเงิินระหว่่างกำำ�ไรทางบััญชีีกัับค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สามารถ
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
2563
2562
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
1,761,406
5,305,921
1,773,538
5,301,951
อััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
20%
20%
20%
20%
จำำ�นวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้
354,708
1,061,184
354,708
1,061,184
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
(5,842)
96,491
(5,842)
96,491
ผลกระทบทางภาษีีสุุทธิิของรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ถืือเป็็นรายได้้
หรืือค่่าใช้้จ่่ายทางภาษีี
(195,942)
(239,650)
(195,942)
(239,650)
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
152,924
918,025
152,924
918,025
จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกิิดจาก
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
(174,974)
(728,687)
กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นที่่�โอนไปรัับรู้้�ใน
ส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
111,092
85,258
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมตราสารอนุุพัันธ์์สำำ�หรัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
95,971
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
(11,076)
2,921
ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในส่่วนของ (กำำ�ไร) ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
21,013
(640,508)
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20.	สิินทรััพย์์อื่่น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์อื่่นประกอบด้้วย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม
2563
2562
275,740
100,917
10,824
44,967
77,194
197,830
81,250
14,270
14,716
122,025
110,600
654,832
395,501

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม
2563
275,740
44,967
197,830
14,270
132,788
665,595

ภาษีีเงิินได้้จ่่ายล่่วงหน้้า
ค่่าเช่่าอาคารจ่่ายล่่วงหน้้า
เงิินมััดจำำ�
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุน
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
อื่่นๆ
รวมสิินทรััพย์์อื่่น

2562
100,917
10,824
98,054
81,250
14,716
125,079
430,840

21.	หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย ประกอบด้้วย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา ส่่วนที่่�เอา
ประกัันภััย ประกัันภััยต่่อ
สุุทธิิ
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว 282,407,305
- 282,407,305
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ได้้รัับรายงานแล้้ว
189,309 (141,559)
47,750
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รับั รายงาน
73,242
73,242
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา ส่่วนที่่�เอา
ประกัันภััย ประกัันภััยต่่อ
สุุทธิิ
277,488,536
- 277,488,536

สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินอื่่นตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
รวมหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย

1,451,634
191,174
7,276,022
286,641,828
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1,482,840
236,895
6,938,988
291,328,579

(475,248) 1,007,592
236,895
- 6,938,988
(616,807) 290,711,772

151,578
82,884
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(76,315)
-

75,263
82,884

(473,386)
978,248
191,174
7,276,022
(549,701) 286,092,127
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา ส่่วนที่่�เอา
ตามสััญญา ส่่วนที่่�เอา
ประกัันภััย ประกัันภััยต่่อ
สุุทธิิ
ประกัันภััย ประกัันภััยต่่อ
สุุทธิิ
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว 282,407,305
- 282,407,305 277,488,525
- 277,488,525
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ได้้รัับรายงานแล้้ว
189,309 (141,559)
47,750
151,578 (76,315)
75,263
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รับั รายงาน
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินอื่่นตามกรมธรรม์์ประกัันภััย
รวมหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย

73,242
1,482,840
236,895
6,938,988
291,328,579

-

73,242

82,884

(475,248)
1,007,592 1,451,634
236,895
191,174
6,938,988 7,276,022
(616,807) 290,711,772 286,641,817

-

82,884

(473,386)
978,248
191,174
7,276,022
(549,701) 286,092,116

ในระหว่่างปีี 2563 และ 2562 ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญาประกัันภััยต่่อเพื่่อเป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงจากการ
รัับประกััน ภััย ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยง โดยการพิิจารณาภาระความเสีียหายสุุทธิิจากการรัับประกััน ภััย
โดยได้้เปิิดเผยภาระหนี้้�สิินตามสััญญาประกัันทั้้�งในส่่วนของความเสีียหายรวมและความเสีียหายสุุทธิิ
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงประมาณการตั้้�งสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับ
ความเสี่่�ยงจากการที่่�สมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณสำำ�รองประกััน ภััยแตกต่่างไปจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง (PAD) จากเดิิมร้้อยละ 4
เป็็นร้้อยละ 5 ของเงิินสำำ�รองตามวิิธีีเบี้้�ยประกััน ภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� เพื่่อรองรัับการบริิหารความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
โดยบริิษััทได้้บัันทึึกผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการ PAD ดัังกล่่าว สำำ�หรัับสำำ�รองประกััน ภััยสำำ�หรัับสััญญาประกััน ภััย
ระยะยาว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งเคยบัันทึึกไว้้ที่่�ร้้อยละ 4 เป็็นร้้อยละ 5 เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,668 ล้้านบาท ในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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21.1 สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว ประกอบด้้วย

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
สำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�นจากกรมธรรม์์ประกัันภััยใหม่่และกรมธรรม์์
ประกัันภััยที่่�ยัังมีีผลบัังคัับ
สำำ�รองลดลงจากการจ่่ายผลประโยชน์์กรมธรรม์์ประกัันภััย
ขาดอายุุ การยกเลิิกกรมธรรม์์ประกัันภััย ฯลฯ
ยอดคงเหลืือปลายปีี

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
277,488,536
273,908,194
32,614,960

29,754,084

32,614,971

29,754,165

(27,696,191)
282,407,305

(26,173,742)
277,488,536

(27,696,191)
282,407,305

(26,173,742)
277,488,525

21.2 สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน ประกอบด้้วย

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีีปััจจุุบััน
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
277,488,525
273,908,102

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
234,462
265,652
2,179,313
2,244,800
(2,151,224)
(2,275,990)
262,551
234,462

21.3	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ ประกอบด้้วย

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสำำ�หรัับปีี
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้ในปีีปััจจุุบััน
ยอดคงเหลืือปลายปีี

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
1,451,634
1,322,760
4,086,611
3,834,755
(4,055,405)
(3,705,881)
1,482,840
1,451,634
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

21.4 ตารางค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ
21.4.1 ตารางค่่าสิินไหมทดแทนก่่อนการประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีีอุุบััติิเหตุุ
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีีถััดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
สััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
			

ก่่อนปีี 2558
1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

(หน่่วย : พัันบาท)

2558

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2559
2560
2561
2562

1,662,384
1,737,766
1,738,525
1,738,525
1,738,525
1,738,527

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
1,857,916
-

2563

รวม

1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968
1,870,827 2,124,857 2,204,536
1,872,409 2,126,051
1,872,409
-

-

1,662,355 1,738,527 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,379
(1,659,382) (1,738,026) (1,856,350) (1,872,363) (2,125,862) (2,194,382) (1,812,463) (13,258,828)
2,973

501

1,566

46

189

11,393

245,883

262,551

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : พัันบาท)
ปีีอุุบััติิเหตุุ

ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีีถััดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
สััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
190

ก่่อนปีี 2557
1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

2557

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2558
2559
2560
2561

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
-

2562

1,786,230 1,787,490 2,071,233 2,069,141
1,853,353 1,870,819 2,141,194
1,857,917 1,872,145
1,857,917
-

รวม
-

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) (12,841,346)
2,344

1,005

1,501
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21.4.2 ตารางค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ปีีอุุบััติิเหตุุ
ก่่อนปีี 2558
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
1,609,003
- หนึ่่�งปีีถััดไป
1,659,839
- สองปีีถััดไป
1,662,355
- สามปีีถััดไป
1,662,355
- สี่่�ปีีถััดไป
1,662,355
- ห้้าปีีถััดไป
1,662,355
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
สััมบููรณ์์
1,662,355
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
(1,659,482)
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนก่่อน
การประกัันภััยต่่อ
2,873

(หน่่วย : พัันบาท)
2558

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2559
2560
2561
2562

1,662,384
1,737,766
1,738,526
1,738,526
1,738,526
-

1,786,229 1,787,495 2,071,149 2,131,302 1,989,968
1,853,351 1,870,827 2,124,857
1,857,916 1,872,409
1,857,916
-

2563

-

1,738,526 1,857,916 1,872,409 2,126,051 2,205,775 2,058,346 13,521,378
(1,738,332) (1,856,991) (1,873,200) (2,128,529) (2,197,586) (1,946,266) (13,400,386)
194

925

(791)

(2,478)

8,189

112,080

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ปีอุบัติเหตุ
ก่อนปี 2557
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ
1,550,013
- หนึ่่�งปีีถััดไป
1,647,789
- สองปีีถััดไป
1,651,663
- สามปีีถััดไป
1,651,663
- สี่่�ปีีถััดไป
1,651,663
- ห้้าปีีถััดไป
1,651,663
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
สััมบููรณ์์
1,651,563
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
(1,649,319)
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ก่่อนการประกัันภััยต่่อ
2,244

รวม

120,992

(หน่่วย : พัันบาท)
2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2560
2561

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369 1,786,230 1,787,490 2,071,233 2,069,141
1,737,751 1,853,353 1,870,819
1,738,510 1,857,917
1,738,510
-

2562

รวม
-

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

151,218

158,148

21.5	ข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญ
21.5.1 ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่าสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีการวััดมููลค่่าหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยระยะยาวด้้วยวิิธีีสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� (Net Level
Premium Reserve : NPV) ซึ่่�งใช้้วิิธีีการประมาณการกระแสเงิินสดจากเบี้้�ยประกััน ภััยและผลประโยชน์์จ่่าย ภายใต้้วิิธีี NPV
บริิษััทประมาณการเบี้้�ยประกัันภััยที่่�จะได้้รัับด้้วยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย และใช้้ข้้อสมมติิในการวััดมููลค่่าโดยคำำ�นึึงถึึงอััตรา
คิิดลด อััตราการเสีียชีีวิติ และอััตราการทุุพพลภาพ โดยมีีการบวกส่่วนเพิ่่�ม (Margin) สำำ�หรัับเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารจััดการกรมธรรม์์
วิิธีีการนี้้�จะไม่่มีีการใช้้ข้้อสมมติิในเรื่่องอััตราคงอยู่่�ของกรมธรรม์์ (Persistency rate)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

	ข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
(1)	อััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย และอััตราการอยู่่�รอด
	อ้้างอิิงตารางมรณะไทยประเภทสามััญและประเภทอุุตสาหกรรม และตารางบำำ�นาญไทย ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศ คปภ.
(2)	อััตราคิิดลด
	อััตราคิิดลดในการคำำ�นวณสำำ�รอง ใช้้อััตราดอกเบี้้�ยไม่่สููงกว่่าอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยและไม่่สููงกว่่า
ร้้อยละ 6 ต่่อปีี
21.5.2	ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่าของสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสำำ�หรัับสััญญาระยะสั้้�นโดยได้้คำำ�นึึงค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้
รัับรายงาน โดยข้้อสมมติิในการคำำ�นวณจะใช้้จากข้้อมููลล่่าสุุดที่่�บริิษััททราบ ณ วัันที่่�รายงาน ซึ่่�งประมาณการจากข้้อมููลที่่�เก็็บจากในอดีีต
และการใช้้ดุุลยพิินิิจนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
21.6 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่ายประกอบด้้วย

เงิินค่่ามรณกรรม
เงิินครบกำำ�หนด
เงิินจ่่ายตามเงื่่อนไข
เงิินค่่าเวนคืืนกรมธรรม์์ประกัันภััย
รวมผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
66,820
64,284
139,688
103,384
29,105
21,735
1,282
1,771
236,895
191,174

21.7 หนี้้�สิินอื่่นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 หนี้้�สิินอื่่นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่ายประกอบด้้วย

เงิินฝากเนื่่องจากกรมธรรม์์ประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันรัับล่่วงหน้้า
เจ้้าหนี้้�กรณีียกเว้้นค่่าเบี้้�ยประกัันภััย
รวมหนี้้�สิินอื่่นตามกรมธรรม์์ประกัันภััยค้้างจ่่าย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
6,613,326
6,903,089
240,624
293,294
85,038
79,639
6,938,988
7,276,022
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22. เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีียอดค้้างเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อจำำ�แนกตามประเภทหนี้้�สิิน ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
เงิินค้้างจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
798,906
1,128,743
รวมเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
798,906
1,128,743
23. ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานประกอบด้้วย

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานสำำ�รอง
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว (ดููหมายเหตุุข้อ้ 23.1)
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่น
(ดููหมายเหตุุข้้อ 23.2)
รวมผลประโยชน์์พนัักงานค้้างจ่่าย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
145,012
185,863
144,530
183,925
25,737

27,997

25,690

27,952

170,749

213,860

170,220

211,877

23.1	ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานหลัังออกจากงาน
ความเคลื่่อนไหวของภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานหลัังออกจากงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม แสดงได้้ดัังนี้้�

ยอดคงเหลืือต้้นปีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
185,863
155,259
(40,851)
30,604
145,012
185,863

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
183,925
153,803
(39,395)
30,122
144,530
183,925

ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานและนโยบายการจ้้างงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท พนัักงานทุุกคนมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินชดเชยตามข้้อกำำ�หนด
ในกฎหมายแรงงาน เมื่่อพนัักงานครบเกษีียณอายุุ 60 ปีี
23.2	ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่นสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทเป็็นเวลานาน ความเคลื่่อนไหวของภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาวอื่่นสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทเป็็นเวลานานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม แสดงได้้ดัังนี้้�

ยอดคงเหลืือต้้นปีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) ระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
27,997
23,378
27,952
23,309
(2,260)
4,619
(2,262)
4,643
25,737
27,997
25,690
27,952
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

จำำ�นวนเงิินสำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่ง� เป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่อออกจากงานและผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่น สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ดัังนี้้�

สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน :
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น :
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
213,860
178,637

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
211,877
177,112

31,010
4,555

26,031
6,288

31,943
4,513

25,714
6,234

(2,833)
(143)
(612)

3,672
(1,599)

(2,824)
(148)
(604)

3,664
(1,566)

(35,027)
(13,144)
(6,606)
(20,311)
170,749

26,019
(11,293)
(13,895)
213,860

(34,924)
(13,107)
(7,350)
(19,156)
170,220

25,887
(11,281)
(13,887)
211,877

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้าเป็็นจำำ�นวน
5 ล้้านบาท (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562: จำำ�นวน 7 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทประมาณ 21 ปีี และ 21 ปีี ตามลำำ�ดัับ
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	ข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563
2562
(ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี)
อััตราคิิดลดสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
1.82
2.13
อััตราคิิดลดสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่น
1.82
2.13
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทองรููปพรรณ
3.00
3.00
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
5.00
6.00
อััตราการเปลี่่ย� นแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน (ขึ้้น� อยู่่�กับั ช่่วงอายุุของพนัักงาน) 7.30, 9.70
5.40, 10.70
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้ำำ��หนััก 1 บาท (บาท)
22,050
22,050
อััตรามรณะอ้้างอิิงจากตารางมรณะไทยพื้้�นฐานประเภทสามััญปีี 2560 ที่่�ยัังไม่่ได้้บวกส่่วนที่่�เผื่่อไว้้

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
(ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี)
1.82
2.13
1.82
2.13
3.00
3.00
5.00
6.00
7.30, 9.70
5.40, 10.70
22,050
22,050

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาว ของพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
อััตราคิิดลด
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทอง
อััตราเงิินเฟ้้อของราคาทอง
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการลาออกของพนัักงาน
อััตราการลาออกของพนัักงาน
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้ำำ��หนััก 1 บาท
ราคาทองรููปพรรณต่่อน้ำำ��หนััก 1 บาท

งบการเงิินรวม งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ข้้อสมมติิเปลี่่�ยนแปลง   จำำ�นวนผลประโยชน์์ จำำ�นวนผลประโยชน์์
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง)
(ร้้อยละต่่อปีี)
(พัันบาท)
(พัันบาท)
0.25%
(3,528)
(3,517)
(0.25%)
3,656
3,646
1.00%
1,720
1,716
(1.00%)
(1,574)
(1,567)
0.25%
3,144
3,135
(0.25%)
(3,052)
(3,042)
10.00%
(11,064)
(11,030)
(10.00%)
12,203
12,167
10.00%
2,574
2,569
(10.00%)
(2,574)
(2,569)

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นอาจไม่่ได้้แสดงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์
พนัักงาน เนื่่องจากเป็็นการยากที่่�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิต่่างๆ จะเกิิดขึ้้�นแยกต่่างหากจากข้้อสมมติิอื่่นซึ่่�งอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
24. หนี้้�สิินอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 หนี้้�สิินอื่่นประกอบด้้วย

ค่่าบำำ�เหน็็จค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ได้้รัับเงิินแล้้วแต่่กรมธรรม์์ยัังไม่่อนุุมััติิ
เงิินรัับรอการโอนบััญชีี
ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะค้้างจ่่าย
เงิินค้้างจ่่ายจากการซื้้�อหลัักทรััพย์์
ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่ายค้้างจ่่าย
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะสั้้�นค้้างจ่่าย
เงิินวางประกัันตามสััญญาตราสารอนุุพัันธ์์
อื่่นๆ
รวมหนี้้�สิินอื่่น

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
528,616
515,501
527,864
514,031
209,500
284,318
209,414
283,912
33,098
46,867
33,098
46,867
92,936
68,047
92,936
68,047
150,737
148,716
150,737
148,716
110,886
32,721
110,886
32,721
53,846
38,557
53,809
38,472
25,231
25,231
35,500
35,500
126,055
30,636
122,699
21,860
1,305,674
1,226,094
1,301,443
1,215,357

25. ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
	ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษััทต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็น
ทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วย ยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
10 ของทุุนจดทะเบีียนสำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ในปััจจุุบัันบริิษััทได้้จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายไว้้
ครบถ้้วนแล้้ว
26. 	ส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทนำำ�เสนอข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานในรููปแบบเช่่นเดีียวกัับการรายงานข้้อมููลตามประเภทการรัับประกัันภััยที่่�ต้้องรายงาน
แก่่คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (“คปภ.”) เนื่่องจากฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หลัักในส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�รายงานเพีียงส่่วนงานเดีียวคืือธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และดำำ�เนิินธุุรกิิจในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียว คืือ ประเทศไทย โดย
ส่่วนงานในประเทศกััมพููชา มีีจำำ�นวนที่่�ไม่่มีีสาระสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� รายการที่่�นำำ�เสนอในส่่วนงานดำำ�เนิินงานนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของกลุ่่�ม
บริิษัทั และบริิษัทั ที่่�ผู้้�มีอำี ำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุด ด้้านการดำำ�เนิินงานได้้รับั และสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากร
ให้้กัับส่่วนงานและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของส่่วนงาน ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท คืือ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

196

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

	ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานตามที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิติ ประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบมีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล

ประกััน
อุุบััติิเหตุุ
ส่่วนบุุคคล

อื่่�น ๆ

รวม

รายได้้จากการรัับประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ

31,483,608

2,558,081

658,006

44,767

-

34,744,462

หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ

(1,318,974)

-

-

-

-

(1,318,974)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ

30,164,634

2,558,081

658,006

44,767

-

33,425,488

(29,678)

-

-

334

-

(29,344)

30,134,956

2,558,081

658,006

45,101

-

33,396,144

431,928

-

-

-

-

431,928

30,566,884

2,558,081

658,006

45,101

-

33,828,072

2,066,628

659,498

2,192,654

-

-

4,918,780

35,350,881

4,271

96,741

9,473

-

35,461,366

2,543,107

181,326

30,742

988

8,914

2,765,077

516,217

32,465

8,352

563

-

557,597

40,476,833

877,560

2,328,489

11,024

8,914

43,702,820

บวก (หััก)	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็น
		 รายได้้ (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลงจากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิ
จากการประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รวมรายได้้จากการรัับประกัันภััย
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััย
ระยะยาว เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่า่ ยตามกรมธรรม์์ประกัันภััย และ
ค่่าสิินไหมทดแทน - สุุทธิิจากการประกัันภััยต่อ่
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิิตประเภท ประกัันชีีวิิตประเภท
ประกััน
ดั้้�งเดิิม - แบบไม่่มีี บำำ�นาญ - แบบไม่่มีี อุุบััติิเหตุุ
ส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล ส่่วนร่่วมในเงิินปัันผล ส่่วนบุุคคล
อื่น ๆ
รายได้้จากการรัับประกัันภััย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
เบี้้ย� ประกัันภััยที่่ถื� อื เป็็นรายได้้สุทุ ธิิจากการประกัันภััยต่อ่
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รวมรายได้้จากการรัับประกัันภััย
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััย
ระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์ประกัันภััย และ
ค่่าสิินไหมทดแทน - สุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย

198

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
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27.	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
ค่่าภาษีีอากร
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานอื่่น
รวมค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

งบการเงินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
845,280
820,241
179,131
169,085
2,777
4,958
506,641
642,145
1,533,829
1,636,429

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
841,350
814,267
178,711
168,664
2,777
4,958
506,818
642,105
1,529,656
1,629,994

28.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
รวมอยู่่�ในผลประโยชน์์จ่่ายตามกรมธรรม์์
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ
ค่่าสิินไหมทดแทน
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่น
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
รวม
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
รวม

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562

36,509
23,647
845,280
905,436

34,403
22,296
820,241
876,940

36,509
23,647
814,350
874,506

34,403
22,296
814,267
870,966

179,131
179,131

169,085
169,085

178,711
178,711

168,664
168,664

29. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่่�ม
บริิษััทและพนัักงานจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 5 ถึึง 15 ของเงิินเดืือนซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุงานของพนัักงาน กองทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพนี้้�ถูกู บริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุนที่่�ได้้รับั อนุุญาตจากกระทรวงการคลัังและจะจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่อพนัักงานนั้้�นออกจากงานตาม
ระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนของกลุ่่�มบริิษััท ในระหว่่างปีี 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพเป็็น
จำำ�นวนเงิิน 39 ล้้านบาท และ 37 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

30.	ผลกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ผลกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ขาดทุุนจากการตีีราคามููลค่่ายุุติิธรรมสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
รวมกำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
(3,995)
(12,493)
(164,299)
401,993
449,148
(42,306)
(151,191)
129,663
347,194

31. ผลกระทบทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละองค์์ประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลกระทบทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละองค์์ประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้้วย
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
จำำ�นวน
รายได้้
จำำ�นวน
จำำ�นวน
รายได้้
จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีี สุุทธิิจากภาษีี ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีี สุุทธิิจากภาษีี
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
1,008,033
(174,974)
833,059
3,643,438
(728,687)
2,914,751
การโอนกลัับกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
	จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
(555,462)
111,092
(444,370)
(426,294)
85,258
(341,036)
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์สำำ�หรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
(479,852)
95,971
(383,881)
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
ค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
(155)
(155)
ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
54,777
(11,076)
43,701
(14,726)
2,921
(11,805)
รวม
27,496
21,013
48,509
3,202,263
(640,508)
2,561,755
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(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
จำำ�นวน
รายได้้
จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีี สุุทธิิจากภาษีี
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
1,008,033
การโอนกลัับกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
จากการขายเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
(555,462)
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์สำำ�หรัับการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด
(479,852)
ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการ
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
55,381
รวม
28,100

2562
จำำ�นวน
รายได้้
จำำ�นวน
ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีี สุุทธิิจากภาษีี

(174,974)

833,059

3,643,438

(728,687)

2,914,751

111,092

(444,370)

(426,294)

85,258

(341,036)

95,971

(383,881)

-

-

-

(11,076)
21,013

44,305
49,113

(14,606)
3,202,538

2,921
(640,508)

(11,685)
2,562,030

32. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจการที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งกัันแต่่ละรายการ กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั คำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหาของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบ
ทางกฎหมาย
	ลัักษณะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษััทกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
รายชื่่�อกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สรชััยวิิวััฒน์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไทยรีีประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท น้ำำ��ตาลราชบุุรีี จำำ�กััด
บริิษััท นารายณ์์ร่่วมพิิพััฒน์์ จำำ�กััด
บริิษััท อาคารกรุุงเทพธุุรกิิจ (1987) จำำ�กััด
บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััท ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อาเซีียคลัังสิินค้้า จำำ�กััด
บริิษััท เอก-ชััย ดีีสทริิบิิวชั่่�น ซิิสเทม จำำ�กััด
บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด
บริิษััท หลัักทรััพย์์ บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บีีแอลเอ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก มิิตซููบิิชิิ ยููเอฟเจ ลิิส จำำ�กััด
บริิษััท ไอ-ไดเร็็คท์์ ไลฟ์์ อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited
Company (1)
บริิษััท จรุุงไทย ไวร์์ แอนด์์ เคเบิ้้�ล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไฟน์์ เม็็ททััล เทคโนโลยีีส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทยรัับประกัันภััยต่่อ จำำ�กััด (มหาชน)
(1)

ประเภทกิิจการ
ธนาคาร
ประกัันภััย
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประกัันชีีวิิต
การแพทย์์
อุุตสาหกรรม
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ให้้เช่่าทรััพย์์สิิน
ธุุรกิิจบริิการ
อุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์
ให้้เช่่าทรััพย์์สิิน
พาณิิชย์์
จััดการกองทุุน
หลัักทรััพย์์
นายหน้้าประกัันวิินาศภััย
ธุุรกิิจบริิการ
นายหน้้าประกัันชีีวิิต
ประกัันชีีวิิต

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััท
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
การถืือหุ้้�นและมีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นบริิษััทย่่อยของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
เป็็นบริิษััทย่่อย
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นบริิษััทย่่อย

อุุตสาหกรรม
อุุตสาหกรรม
ประกัันภััย

มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน
มีีกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน

ถืือเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจนถึึงวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 เนื่่องจากบริิษััทได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน Bangkok Life Assurance (Combodia) Public Limited Company
ตั้้�งแต่่วัันดัังกล่่าวแล้้ว
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าว
เป็็นไปตามเงื่่อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั และกิิจการเหล่่านั้้�น ซึ่ง่� เป็็นไปตามปกติิธุรุ กิิจโดยสามารถสรุุป
ได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินฝากธนาคาร ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
และหุ้้�นกู้้�
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิิน
จำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กำำ�ไรจากสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าสิินไหมรัับคืืนจากการประกัันต่่อ
ค่่าสิินไหมจ่่ายและค่่าตรวจสุุขภาพ
ค่่าธรรมเนีียมธนาคาร
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่าย
ค่่าเช่่าอาคารและค่่าบริิการ

ค่่าบริิการอื่่น ๆ

202

10,347
517,993
161,738
403,874

9,473
530,236
138,695
415,381

8,089

4,782

424,562
11,160

413,655
13,603

65,071
1,767

73,021
288,352

(หน่่วย : พัันบาท)

นโยบายการกำำ�หนดราคา
เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
อััตราเดีียวกับั สถาบัันการเงิินและบริิษัทั ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งกัันคิิดให้้กับั ลููกค้้า
ทั่่�วไป
อััตราเดีียวกัับอััตราที่่�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทคิิดให้้กัับผู้้�กู้้�ยืืมทั่่�วไปที่่�มีี
ทรััพย์์สิินจำำ�นอง
ตามที่่�ประกาศจ่่าย
อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดค่่าเช่่าและค่่าบริิการต่่อตาราง
เมตรต่่อเดืือน
เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
เป็็นไปตามเงื่่อนไขสััญญา

954,221 1,251,458 อััตราตามสััญญาที่่ต� กลงกัันโดยคิิดเป็็นอััตราร้้อยละต่่อเบี้้ย� ประกัันภััยรับั
331,607 297,248 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
23,847
19,669 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
184,582 175,382 อััตราเดีียวกับั สถาบัันการเงิินและบริิษัทั ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งกัันคิิดให้้กับั ลููกค้้า
ทั่่�วไป
3,138
4,217 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
63,581
72,422 สำำ�หรัับอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ 90 บาท
ต่่อเดืือน ค่่าบริิการตารางเมตรละประมาณ 29 บาทต่่อเดืือน ตาม
สััญญาเช่่าระยะยาว และค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท
และ 138 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการ ตารางเมตรละประมาณ
91 บาทและ 307 บาทต่่อเดืือน
สำำ�หรัับอาคารเช่่าของสาขาค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ 100 บาท
150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการตาราง
เมตรละประมาณ 342 บาท และ 200 บาท ต่่อเดืือน
6,391
9,252 เป็็นตามเงื่่อนไขสััญญาและเป็็นราคาที่่�คิิดกัับสมาชิิกในอััตราโดย
ทั่่�วไป
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทย่่อย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

180
496

นโยบายการกำำ�หนดราคา

106 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
569 อััตราตามสััญญาที่่�ตกลงกัันโดยคิิดค่่าเช่่าและค่่าบริิการต่่อตาราง
เมตรต่่อเดืือน

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่าย
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ดอกเบี้้�ยรัับ - เงิินฝากธนาคาร ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและหุ้้�นกู้้�

10,347
9,473 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
517,993 530,236 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
161,738 138,695 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
403,866 415,359 อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันคิิดให้้กัับ
ลููกค้้าทั่่�วไป
ดอกเบี้้�ยรับั - เงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำำ�นองเป็็นประกััน 8,089
4,782 อััตราเดีียวกัับอััตราที่่�บริิษััทคิิดให้้กัับผู้้�กู้้�ยืืมทั่่�วไปที่่�มีีทรััพย์์สิิน
จำำ�นอง
เงิินปัันผลรัับ
424,562 413,655 ตามที่่�ประกาศจ่่าย
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
65,071 73,021 เป็็นปกติิทางการค้้าของธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กำำ�ไรจากสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา 1,767 288,352 เป็็นไปตามเงื่่อนไขสััญญา
ต่่างประเทศ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
954,221 1,251,458 อัั ต ราตามสัั ญ ญาที่่� ต กลงกัั น โดยคิิ ด เป็็ น อัั ต ราร้้ อ ยละต่่ อ เบี้้� ย
ประกัันภััยรัับ
ค่่าสิินไหมรัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
331,607 297,248 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
ค่่าสิินไหมจ่่ายและค่่าตรวจสุุขภาพ
23,847 19,669 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
ค่่าธรรมเนีียมธนาคาร
184,507 175,297 อััตราเดีียวกัับสถาบัันการเงิินและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันคิิดให้้กัับ
ลููกค้้าทั่่�วไป
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่าย
3,131
4,209 เป็็นปกติิทางการค้้าของการรัับประกัันภััย
ค่่าเช่่าอาคารและค่่าบริิการ
63,581 72,422 สำำ�หรัับ อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ
90 บาทต่่อเดืือน ค่่าบริิการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่่อเดืือน ตามสััญญาเช่่าระยะยาว และค่่าเช่่าตารางเมตรละ
ประมาณ 44 บาท และ 138 บาทต่่อเดืือน และค่่าบริิการ
ตารางเมตรละประมาณ 91 บาทและ 307 บาทต่่อเดืือน
สำำ�หรัับอาคารเช่่าของสาขาค่่าเช่่าตารางเมตรละประมาณ 100
บาท 150 บาท 188 บาท และ 315 บาทต่่อเดืือน และ
ค่่าบริิการตารางเมตรละประมาณ 342 บาทและ 200 บาท
ต่่อเดืือน
ค่่าบริิการอื่่นๆ
320
1,252 เป็็นตามเงื่่อนไขสััญญาและเป็็นราคาที่่�คิิดกัับสมาชิิกในอััตรา
โดยทั่่�วไป
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย Bancassurance มีีจำำ�นวนโดยประมาณ
ร้้อยละ 54.88 และร้้อยละ 55.97 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ ตามลำำ�ดัับ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้้างระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
บริิษััทย่่อย
หนี้้�สิินอื่่น
เงิินมััดจำำ�

-

-

66

66

รวมหนี้้�สิินอื่่น

-

-

66

66

3,585,042

1,187,103

3,574,885

1,175,978

16,717,195

17,306,708

16,717,195

17,306,708

151,185

72,996

151,185

72,996

16,868,380

17,379,704

16,868,380

17,379,704

209,920

305,912

209,920

305,912

6,642,438

7,399,499

6,642,438

7,399,499

15,023

27,161

9,909

20,502

150,843

326,522

150,843

326,522

5,542

1,386

5,542

1,386

6,546,170

7,341,284

6,546,170

7,341,284

176,534

166,555

173,169

157,815

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
(รวมอยู่่�ในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด)
สิินทรััพย์์ลงทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืม
รวมสิินทรััพย์์ลงทุุน
ลููกหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศ
สิินทรััพย์์อื่่น
เจ้้าหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อ
ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
เจ้้าหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าและแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศ
หนี้้�สิินอื่่น

204
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ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารสำำ�คััญ
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวมค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารสำำ�คััญ

2563
87,684
2,952
90,636

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2562
82,183
3,270
85,453

2563
87,684
2,952
90,636

2562
82,183
3,270
85,453

33. หลัักทรััพย์์ประกัันวางไว้้กัับนายทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้วางหลัักทรััพย์์ประกัันไว้้กัับนายทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิประกัันชีีวิิต
ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563

พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ

ราคาทุุน/ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
22,973

31 ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน/ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
23,051

มููลค่่ายุุติธิ รรม
30,090

มููลค่่ายุุติิธรรม
30,319

34.	ทรััพย์์สิินที่่�จััดสรรไว้้เป็็นเงิินสำำ�รองวางไว้้กัับนายทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้วางหลัักทรััพย์์ไว้้เป็็นเงิินสำำ�รองประกัันภััยกัับนายทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิ
ประกัันชีีวิิตดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563

พัันธบััตรรััฐบาล
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ
รวม

ราคาทุุน/ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
58,286,270
3,199,448
61,485,718

31 ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน/ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
59,503,696
4,599,986
64,103,682

มููลค่่ายุุติธิ รรม
76,622,708
3,622,938
80,245,646

มููลค่่ายุุติิธรรม
79,720,334
5,097,301
84,817,635

35. เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิต
เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ยอดเงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสะสมต้้นปีี
เงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตระหว่่างปีี
ยอดเงิินสมทบกองทุุนประกัันชีีวิิตสะสมสิ้้�นปีี
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420,412
34,745
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2562
384,720
35,692
420,412

205

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
36. กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 แสดงการคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ (พัันบาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (พัันหุ้้�น)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

การดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิก

รวม

2563
2562
2563
2562
2563
1,608,448 4,387,856
(180)
(1,870) 1,608,268
1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566
0.942
2.570
(0.001)
(0.001)
0.941

2562
4,385,986
1,707,566
2.569

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
1,620,614
1,707,566
0.949

กำำ�ไรสุุทธิิ (พัันบาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (พัันหุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

2562
4,383,926
1,707,566
2.567

37. เงิินปันผ
ั ลจ่่าย
เงิินปัันผลจ่่ายที่่�ประกาศจ่่ายในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย
จำำ�นวนเงิินปัันผลรวม จำำ�นวนเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
อนุมัติโดย
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
เงิินปัันผลประจำำ�ปีีสำำ�หรัับปีี 2562

มติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
และอนุุมััติิโดย คปภ. เมื่่อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2563

รวมเงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างปีี 2563

547

0.32

547

0.32

เงิินปัันผลประจำำ�ปีีสำำ�หรัับปีี 2561

มติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่อวัันที่่� 26 เมษายน 2562
และอนุุมััติิโดย คปภ. เมื่่อวัันที่่� 18 เมษายน 2562

682

0.40

เงิินปัันผลระหว่่างกาลจากผลการ
ดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับงวดหกเดืือน
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2562

มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เมื่่อวัันที่่� 13 สิิงหาคม
2562 และอนุุมััติิ โดย คปภ. เมื่่อวัันที่่� 10 กัันยายน
2562

545

0.32

1,227

0.72

รวมเงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างปีี 2562
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38. ภาระผููกพััน
38.1 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาก่่อสร้้างอาคารกัับบริิษััทภายในประเทศ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 979.70 ล้้านบาท และ
458.20 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท มีีภาระผููกพัันคงเหลืือที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเป็็นจำำ�นวน 175.12 ล้้านบาท และ 336.32
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
38.2 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทได้้เข้้าทำำ�สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคาร รถยนต์์และอุุปกรณ์์ อายุุของสััญญามีีระยะเวลา
ประมาณ 1 ถึึง 5 ปีี สำำ�หรัับการเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคาร และประมาณ 1 ถึึง 5 ปีี สำำ�หรัับการเช่่ารถยนต์์และอุุปกรณ์์ สััญญาดัังกล่่าวเป็็นสััญญา
ที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�
บอกเลิิกไม่่ได้้ดัังนี้้�

สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - อื่่นๆ
สััญญาบริิการ
รวม

(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
1 - 5 ปีี
รวม
3.07
1.83
4.90
17.82
17.05
34.87
7.79
5.85
13.64
28.68
24.73
53.41
(หน่่วย : ล้้านบาท)

สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - อื่่นๆ
สััญญาบริิการ
รวม

1 ปีี
10.63
15.59
7.65
33.87

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 - 5 ปีี
1.24
11.10
12.34

รวม
11.87
26.69
7.65
46.21

(หน่่วย : ล้้านบาท)

สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน - อื่่นๆ
สััญญาบริิการ
รวม

1 ปีี
10.63
15.53
7.65
33.81

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 - 5 ปีี
1.24
11.10
12.34

รวม
11.87
26.63
7.65
46.15

กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทรัับรู้้�ค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�นจากสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 จำำ�นวน 38.95 ล้้านบาท
และจำำ�นวน 40.70 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

38.3 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทอาจต้้องฝากเงิินในอนาคตจากเงื่่อนไขการลงทุุนตามหมายเหตุุประกอบงบการ
เงิินข้้อที่่� 11.4 (1) ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)

จ่่ายภายใน 1 ปีี

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2562
900,000

38.4 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ออกโดยธนาคารจำำ�นวน 1.6 ล้้านบาท และ 2.0 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
39. คดีีฟ้้องร้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีคดีีถููกฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหายและคดีีความยัังไม่่สิ้้�นสุุดจำำ�นวนรวมประมาณ 5
ล้้านบาท และ 8 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ จากการเป็็นผู้้�รัับประกัันภััย กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทไม่่ได้้ตั้้�งสำำ�รองเผื่่อความเสีียหายจากคดีีความดัังกล่่าว
เนื่่องจากยัังคงมีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับผลของการพิิจารณาคดีี
40. การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทใช้้วิิธีีราคาตลาดเป็็นเทคนิิคในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ ซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกำำ�หนดให้้ต้้องวััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษััทและ
บริิษััทย่่อยจะใช้้วิิธีีราคาทุุนหรืือวิิธีีรายได้้เป็็นเทคนิิคในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวแทน
	ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ในการนำำ�เทคนิิคการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมข้้างต้้นมาใช้้ กิิจการต้้องใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ (observable inputs) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ที่่�จะ
วััดมููลค่่ายุุติิธรรมให้้มากที่่�สุุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 13 เรื่่อง มููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�หนดลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมออกเป็็น 3 ระดัับ ตามประเภทของข้้อมููล
ที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์อย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ (unobservable inputs) เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคต ที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีสิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และสิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
แยกแสดงตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
ระดัับ 1
ระดัับ 2
ระดัับ 3
รวม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
1,224,550
1,224,550
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
72,270
72,270
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
7,463
7,463
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ตราสารทุุน
14,040
14,040
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ตราสารทุุน
32,963,937
1,089,260
34,053,197
ตราสารหนี้้�
3,437,911
76,793,296
2,951,247
83,182,454
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ตราสารหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน

-

222,284,646
-

3,662,733
36,506

225,947,379
36,506

-

-

11,299,308
1,781,135

11,299,308
1,781,135

หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

-

2,033
73,940

-

2,033
73,940
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
ระดัับ 1
ระดัับ 2
ระดัับ 3
รวม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เพื่่อค้้า
ตราสารทุุน
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่อขาย
ตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
ตราสารหนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน
หนี้้�สิินที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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20,856

-

-

20,856

44,026,206
-

6,061,380
30,016,803

-

50,087,586
30,016,803

-

247,775,543
-

12,518,322
22,646

260,293,865
22,646

-

1,598,446
145,718

-

1,598,446
145,718

-

-

11,014,242
1,750,064

11,014,242
1,750,064

-

8,827

-

8,827
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เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2
ก)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่รวมหน่่วยลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นและที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััด
จำำ�หน่่าย คำำ�นวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนที่่�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทยหรืือตลาดอื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น คำำ�นวณโดยใช้้มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ที่่�ประกาศโดย
ผู้้�จััดการกองทุุน
ค)	มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ตราสารอนุุพันั ธ์์ ที่่�วัดั มููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น คำำ�นวณโดยพิิจารณาจาก
อััตราแลกเปลี่่�ยน และคิิดลดกระแสเงิินสดโดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยเป็็นอััตราคิิดลด
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3
ก)	มููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วัดั มููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่ คำำ�นวณโดยวิิธีมูี ลู ค่่าเทีียบเคีียงอััตราส่่วนราคาตลาด
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของเงิินลงทุุนอื่่นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและวิิธีีการคิิดลดเงิินปัันผล
ข)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นและที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย คำำ�นวณ
โดยวิิธีีคิิดลดกระแสเงิินสด โดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงเป็็นอััตราคิิดลด
ค)	มููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระโดยใช้้เกณฑ์์วิิธีีวิิเคราะห์์มููลค่่าจากต้้นทุุน (Cost
Approach) สำำ�หรัับอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า คืือ การประมาณการต้้นทุุนในการสร้้างอาคารทดแทนใหม่่ตามราคา ณ ปััจจุุบััน แล้้วหัักลบ
ด้้วยค่่าเสื่่อมราคาตามอายุุการใช้้งาน และบวกด้้วยมููลค่่าตลาดของที่่�ดิิน
ง)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน ประมาณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
พัันธบััตรที่่�ปลอดดอกเบี้้�ย
จ)	มููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำำ�นองเป็็นประกััน ประมาณจากมููลค่่าปััจจุบัุ นั ของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอัตั ราดอกเบี้้�ยตลาด
ปััจจุุบัันของเงิินให้้สิินเชื่่อประเภทเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิินมีีจำำ�นวนใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ในระหว่่างงวดปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
	มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ต่่อไปนี้้�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีี
• เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
• เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
41. ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

186,950
23,437
210,387

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
รวม
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
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42. ความเสี่่�ยงของบริิษััทประกัันชีีวิิต
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการบริิหารความเสี่่�ยงว่่าเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จในการบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร บริิษััทจึึง
กำำ�หนดให้้ บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท ต้้องดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงตามกรอบนโยบายและมาตรฐานในการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวทางการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ดีี ข องบริิ ษัั ท โดยกำำ� หนดให้้ บ ริิ ษัั ท และกลุ่่�มบริิ ษัั ท ต้้ อ งบริิ ห ารความเสี่่� ย งแบบองค์์ ร วม (Enterprise
Risk Management : ERM) เพื่่อลดผลกระทบซึ่่�งอาจจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านฐานะการเงิินและชื่่อเสีียงของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท
42.1 ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากอััตราการตาย อััตราการเจ็็บป่่วย อััตราความความคงอยู่่�หรืืออััตาค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
แตกต่่างจากอััตราค่่าใช้้จ่่ายที่่�ได้้ประมาณการไว้้ ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทางลบกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััท มีีกรอบนโยบายและ
แผนบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย ดัังนี้้�
ก) ความเสี่่�ยงด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และการกำำ�หนดราคา
ความเสี่่�ยงด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกััน หมายถึึง ข้้อบกพร่่อง ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย รวมถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�อััตราเบี้้�ยประกัันภััยจะไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับภาระผููกพัันธ์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในเงื่่อนไขของสััญญาประกัันภััย
บริิษััทจััดการความเสี่่�ยง โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและคณะทำำ�งานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ มีีหน้้าที่่�ในการสร้้างแนวคิิดและพััฒนาสิินค้้าให้้เป็็น
ไปตามความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย กำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานภายใต้้กรอบ
นโยบายบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั พร้้อมทั้้�งจะมีีการทบทวนการกำำ�หนดราคา การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการทดสอบ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อนได้้รัับอนุุมััติิจากแผนกพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ข) ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการพิิจารณารัับประกัันภััยอาจเกิิดขึ้้�นจากการประเมิินความเสี่่�ยงไม่่เหมาะสมในการพิิจารณารัับประกััน
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการพิิจารณารัับประกัันภััยที่่�เป็็นมาตรฐานตามแบบประกัันภััย อายุุ เพศ และระดัับความเสี่่�ยงภััยไว้้
อย่่างชััดเจน กระบวนการพิิจารณารัับประกัันภััย พิิจารณาปััจจัยั เสี่่ย� งทั้้�งที่่�เกี่่ยวกั
� บั สุุขภาพและปััจจัยั เสี่่ย� งที่่�ไม่่เกี่่ยวกั
� บั สุุขภาพ รวมถึึงความ
สามารถในการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย เป็็นเหตุุให้้ความคุ้้�มครองและเบี้้�ยประกัันภััยของผู้้�เอาประกัันภััยแต่่ละรายจะแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการพิิจารณาส่่งประกััน ภััยต่่อไปยัังผู้้�รัับประกััน ภััยต่่อที่่�มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน เพื่่อลดความเสี่่�ยงจากการรัับ
ภาระการจ่่ายค่่าสิินไหมที่่�ไม่่คาดคิิดและมีีมููลค่่าสููง รวมทั้้�งเพื่่อเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับประกัันภััยของบริิษััท
ค) ความเสี่่�ยงด้้านการกำำ�หนดเงิินสำำ�รองประกัันภััย
ความเสี่่�ยงด้้านการกำำ�หนดเงิินสำำ�รองประกัันภััย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เงิินสำำ�รองประกัันภััย ซึ่่�งบริิษััทรัับรู้้�ในงบการเงิินอาจจะไม่่เพีียงพอต่่อ
ภาระผููกพัันที่่�บริิษััทมีีต่่อผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันภััย ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการพิิจารณาความพอเพีียงของเงิินสำำ�รองทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะอััตราดอกเบี้้�ย
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคำำ�นึึงถึึงกระบวนการควบคุุมคุุณภาพของกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่� โดยมีีการทบทวนสมมติิฐานที่่�ใช้้ใน
การคำำ�นวณเงิินสำำ�รองประกัันภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าเงิินสำำ�รองประกัันภััยเพีียงพอต่่อภาระผููกพัันตลอดอายุุสััญญากรมธรรม์์
ประกัันภััย
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(ง) การกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััย
ความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััว คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญจากเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� บริิษััท
กำำ�หนดแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััว ด้้วยการจััดสััดส่่วนการขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตให้้กระจายในกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลาก
หลายทั่่�วภููมิิภาค โดยเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลกระทบจากการกระจุุกตััวของผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่
• การเปลี่่�ยนแปลงของแนวโน้้มอััตราการมรณะของประชากร ด้้วยเทคโนโลยีีทางการแพทย์์มีีแนวทางในการรัักษาที่่�พััฒนาเครื่่องมืือ
ทางการแพทย์์ ตลอดจนยารัักษาโรคต่่างๆ ที่่�ทัันสมััยและมีีการวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่องมาใช้้ในการรัักษา ส่่งผลให้้ประชากรมีีอายุุเฉลี่่�ย
ที่่�ยืืนยาวขึ้้�นอาจกระทบการจ่่ายผลประโยชน์์ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ประเภทบำำ�นาญ
• การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ กระทบต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบริิษััท ส่่งผลทางลบต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการรัับรองผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์
ประกัันภััย ซึ่่�งความเสี่่�ยงจะขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับการรัับรองผลประโยชน์์ตามกรมธรรม์์ประกัันภััยกัับอััตราดอกเบี้้�ย ณ ปััจจุุบััน
ตารางแสดงการกระจุุกตััวของหนี้้�สิินสััญญาประกัันภััย โดยแยกตามผลิิตภััณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยก่่อนการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบมีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่ม� เติิม

สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวม

275,184,609
275,184,609

2,192,654
2,192,654

5,030,042
5,030,042

262,551
262,551

รวม

282,407,305
262,551
282,669,856

31 ธัันวาคม 2562
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่�มเติิม

273,286,090
273,286,090

4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

รวม

277,488,536
234,462
277,722,998

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยสุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบมีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่ม� เติิม

สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวม

275,184,609
275,184,609

2,192,654

-

2,192,654

5,030,042
5,030,042

120,992
120,992

รวม

282,407,305
120,992
282,528,297

31 ธัันวาคม 2562
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่�มเติิม

273,286,090
273,286,090

4,202,446
4,202,446

158,147
158,147

รวม

277,488,536
158,147
277,646,683

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยก่่อนการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบมีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่ม� เติิม

สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวม

275,184,609
275,184,609

2,192,654

-

2,192,654
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5,030,042
5,030,042

262,551
262,551

รวม

282,407,305
262,551
282,669,856

31 ธัันวาคม 2562
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่�มเติิม

273,286,079
273,286,079
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4,202,446
4,202,446

234,462
234,462

รวม

277,488,525
234,462
277,722,987
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนี้้�สิินตามสััญญาประกัันภััยสุุทธิิจากการประกัันภััยต่่อ
31 ธัันวาคม 2563
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบมีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่ม� เติิม

สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับ
สััญญาประกัันภััยระยะยาว
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวม

275,184,609
275,184,609

2,192,654

-

2,192,654

5,030,042
5,030,042

120,992
120,992

รวม

282,407,305
120,992
282,528,297

31 ธัันวาคม 2562
ผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีีวิิตประเภทดั้้�งเดิิม ชีีวิิตประเภทบำำ�นาญ
- แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม - แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม การประกัันกลุ่่�ม
ในเงิินปัันผล
ในเงิินปัันผล และสััญญาเพิ่่�มเติิม

273,286,079
273,286,079

4,202,446
4,202,446

158,147
158,147

รวม

277,488,525
158,147
277,646,672

42.2 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
	ภาวะอััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� จะกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ซึ่่�งอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นหนึ่่�ง
ในสมมติิฐานหลัักของการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันชีีวิติ การประเมิินมููลค่่าหนี้้�สินิ เงิินสำำ�รองของสััญญาประกัันภััย และประเมิินเงิินกองทุุนตาม
ระดัับความเสี่่�ยง โดยกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาประกัันภััย การรัักษาระดัับผลกำำ�ไรและอััตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุุน การดำำ�รงเงิินกองทุุน รวมถึึงการบริิหารจััดการความสอดคล้้องของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงโดยจััดตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงเงิินกองทุุนเพื่่อติิดตาม ประเมิินและรายงานปััจจััยเสี่่�ยงและดััชนีีชี้้�วััด
ความเสี่่�ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่่างใกล้้ชิิด โดยจััดทำำ�แผนบริิหารเงิินกองทุุน การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset and
Liability Management: ALM) รวมถึึงการทบทวนและปรัับแผนการลงทุุนตามสถานการณ์์ ได้้แก่่ การบริิหาร Asset allocation การบริิหาร
Duration gap อีีกทั้้�งยัังมีีการทบทวนการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมกัับต้้นทุุนของบริิษััทในปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� มีีการ
ติิดตามความเสี่่�ยงด้้วยระบบสััญญาณเตืือนภััยล่่วงหน้้า (Early Warning System) การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว (Sensitivity Test) และการ
ทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Test) ของปััจจััยเสี่่�ยงหลััก
42.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่องมาจากการที่่�บริิษััทไม่่สามารถรัักษาระดัับเงิินสดหรืือ
เปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสด และ/หรืือ ไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอตามความต้้องการและทัันต่่อเวลาที่่�จะต้้องชำำ�ระภาระผููกพัันได้้
เมื่่อครบกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดให้้
เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานในแต่่ละวััน และได้้จััดทำำ�แผนกระแสเงิิน Cash Flow Management และแผนบริิหารเงิินทุุน เพื่่อไม่่ให้้เกิิด
ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสด
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
5 - 10 ปีี
10 ปีีขึ้้�นไป

0 - 5 ปีี

รวม

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์จากการประกัันต่่อ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ (1)
รวมสิินทรััพย์์

616,807
140,416,821
141,033,628

90,951,428
90,951,428

150,568,253
150,568,253

616,807
381,936,502
382,553,309

หนี้้�สิิน
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว(2)
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวมหนี้้�สิิน

128,023,778
262,551
128,286,329

75,905,632
75,905,632

174,959,332
174,959,332

378,888,742
262,551
379,151,293

(1)
(2)

ยอดรวมเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
จำำ�นวนเงิินก่่อนคิิดลด

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
5 - 10 ปีี
10 ปีีขึ้้�นไป

0 - 5 ปีี

รวม

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์จากการประกัันต่่อ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ (1)
รวมสิินทรััพย์์

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

หนี้้�สิิน
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว(2)
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
รวมหนี้้�สิิน

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)

ยอดรวมเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
จำำ�นวนเงิินก่่อนคิิดลด

42.4 ความอ่่อนไหวของความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััย
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว
บริิษัทั คำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวด้้วยวิิธีสำี ำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยสุทุ ธิิชำำ�ระคงที่่� (Net Level Premium Valuation:
NPV) ซึ่่�งใช้้ข้้อสมมติิคงที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลงตลอดอายุุกรมธรรม์์ (Lock-in Assumption) ส่่งผลให้้การคำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญา
ประกัันภััยระยะยาวไม่่ได้้รัับผลกระทบจากอััตรามรณะ อััตราการขาดอายุุ หรืืออััตราคิิดลดที่่�เปลี่่�ยนแปลง อย่่างไรก็็ตาม เนื่่องจากการทดสอบ
ความพอเพีียงของหนี้้�สิินทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานนั้้�นจััดทำำ�โดยใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบสำำ�รองตามวิิธีีเบี้้�ยประกัันภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่�กัับสำำ�รอง
ตามวิิธีีสำำ�รองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่่�งใช้้ข้้อสมมติิที่่�เป็็นปััจจุุบััน และเนื่่องจากผลิิตภััณฑ์์
ส่่วนใหญ่่ของบริิษััทเป็็นแบบรัับรองผลประโยชน์์ ทำำ�ให้้ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบมากที่่�สุุดในการคำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััยแบบเบี้้�ยประกัันภััยรวม
ได้้แก่่ อััตราคิิดลด ซึ่่�งคำำ�นวณจาก Risk-free rate บวกด้้วย illiquidity premium ดัังนั้้�น ในสภาวะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยปลอดความเสี่่�ยง
มีีอััตราที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจะส่่งผลให้้สำำ�รองประกััน ภััยแบบเบี้้�ยประกััน ภััยรวมมีีจำ�ำ นวนที่่�ลดลงและต่ำำ��กว่่าสำำ�รองเบี้้�ยประกััน ภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่�
บริิษััทไม่่ต้้องรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในงบกำำ�ไรขาดทุุนในทางตรงกัันข้้าม ในสภาวะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยปลอดความเสี่่�ยงมีีอััตราที่่�ลดลงจะส่่ง
ผลให้้สำำ�รองประกััน ภััยแบบเบี้้�ยประกััน ภััยรวมมีีจำ�ำ นวนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในกรณีีที่่�สำำ�รองประกััน ภััยแบบเบี้้�ยประกััน ภััยรวมเพิ่่�มสููงขึ้้�นเกิินกว่่า
จำำ�นวนตามสำำ�รองเบี้้�ยประกััน ภััยสุุทธิิชำำ�ระคงที่่� บริิษััทจะต้้องรัับรู้้�ส่่วนต่่างเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในงบกำำ�ไรขาดทุุนจากผลการทดสอบ
ความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

	ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทไม่่มีีจำำ�นวนของสำำ�รองที่่�ตั้้�งเพิ่่�มเติิมจากการทดสอบความพอเพีียงของหนี้้�สิิน เนื่่องจาก
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััย ระยะยาวที่่�บริิษัทั ได้้บันั ทึึกในงบการเงิินนั้้�นเพีียงพอ และในกรณีีที่่ท� ดสอบการลดลงของอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�ร้้อยละ 0.25 สำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่่มีีภาระสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััย
ระยะยาวที่่�ต้้องตั้้�งเพิ่่�มเติิม และ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จะมีีสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาวที่่�ต้้องตั้้�งเพิ่่�มเติิมจำำ�นวน
418 ล้้านบาท
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
บริิษััทบัันทึึกสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น สำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทยัังไม่่ได้้รัับ
รายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ด้้วยข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยข้้อสมมติิสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการประมาณการ คืือ อััตราเงิินเฟ้้อของค่่ารัักษาพยาบาลที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้สำำ�รองที่่�ประมาณการไว้้ต่ำำ��กว่่าที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม เนื่่องจากสััดส่่วนของเงิินสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนเมื่่อเปรีียบเทีียบกัับสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญา
ประกัันภััยระยะยาวนั้้�น มีีอััตราส่่วนต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 1 ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิของการคำำ�นวนเงิินสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนนี้้� จึึงไม่่
ส่่งผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน บริิษััทจึึงไม่่ได้้ทำำ�การทดสอบความอ่่อนไหวของความเสี่่�ยง
ด้้านการรัับประกัันภััยเกี่่�ยวกัับสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
43. เครื่่องมืือทางการเงิิน
43.1 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
เครื่อ่ งมืือทางการเงิินที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของบริิษัทั ตามที่่นิ� ยิ ามอยู่่�ในมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 32 “การแสดงรายการเครื่อ่ งมืือทางการเงิิน” ประกอบด้้วย
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ สิินทรััพย์์/หนี้้�สินิ จากการประกัันภััยต่่อ เงิินให้้กู้้�ยืืมและเงิินลงทุุน บริิษัทั มีีความเสี่่ย� ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่อ
ความเสี่่ย� งเกี่่ยวกั
� บั การกระจุุกตััวของสิินเชื่่อซึ่่ง� เกิิดจากเงิินให้้กู้้�ยืมื และเบี้้�ยประกัันภััยค้า้ งรัับอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เนื่่องจากผู้้�กู้้�ยืืมและผู้้�เอาประกัันภััย
ของบริิษัทั กระจายอยู่่�ในอุุตสาหกรรมที่่�แตกต่่างกัันและภููมิภิ าคต่่างๆ ในประเทศ และมููลค่่าสููงสุุดของความเสี่่�ยงคืือมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวตามที่่�แสดงไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิิน
ความเสี่่�ยงซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์เป็็นประกัันไม่่มีีสาระสำำ�คััญ เนื่่องจาก บริิษััทให้้ผู้้�เอาประกัันกู้้�ยืืมเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�น้้อยกว่่า
มููลค่่าเงิินสดตามกรมธรรม์์ที่่�มีีกัับบริิษััท และความเสี่่�ยงซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกัันมีีมููลค่่าสููงสุุดเท่่ากัับ
มููลค่่าของเงิินกู้้�ยืืมหัักด้้วยมููลค่่าที่่�บริิษััทสามารถรัับชำำ�ระคืืนจากสิินทรััพย์์ที่่�นำำ�มาจำำ�นอง
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจได้้รัับความเสีียหายอัันสืืบเนื่่องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตรา
ดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยนและราคาของหลัักทรััพย์์ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินของบริิษััท
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�มููลค่่าของเครื่่องมืือทางการเงิินจะเปลี่่�ยนแปลงไป เนื่่องจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตรา
ดอกเบี้้�ยในตลาด

216

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจำำ�ปีี 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์และเงิินให้้กู้้�ยืืม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ยได้้ดัังนี้้�

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
รวม

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
1,023,761

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด
3,322,872

(หน่่วย : พัันบาท)

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
3,725,588

440,490
8,947,778

-

165,773,978
94,449,310
7,410,234

10,412,029

3,322,872

8,420,410
1,852,578
107
281,632,205
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
รวม

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
1,007,820

งบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2562
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด
1,151,993

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
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
(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
รวม
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ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
1,017,415

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด
3,318,448

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
3,725,588

440,490
8,947,778

-

165,773,978
94,449,310
7,410,234

10,405,683

3,318,448

8,420,410
1,852,578
107
281,632,205
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
รวม

ไม่่มีีดอกเบี้้�ย
937,510

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
อััตราดอกเบี้้�ยปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด
1,147,786

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
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

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีอัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนดหรืือวัันที่่�มีกี ารกำำ�หนด
อััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ย
ภายใน 1 ปีี
1 - 5 ปีี
เกิิน 5 ปีี
รวม
ถััวเฉลี่่�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
3,725,588
3,725,588
0.39
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
8,280,426 20,640,223 136,853,329 165,773,978
3.62
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
6,002,445 44,950,880 43,495,985 94,449,310
3.92
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
850,000
4,652,954
1,907,280
7,410,234
4.48
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
280,486
1,322,175
249,917
1,852,578
6.26
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
54
53
107
6.00
รวม
19,138,999 71,566,232 182,506,564 273,211,795
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
31 ธัันวาคม 2562
ภายใน 1 ปีี
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมอื่่น
รวม

1 - 5 ปีี

เกิิน 5 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
ถััวเฉลี่่�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)
11,282,070
1.19
รวม

11,282,070

-

-

1,598,869
5,576,758
400,000

21,934,762
40,055,385
3,616,659

117,379,486 140,913,117
55,089,385 100,721,528
3,745,661
7,762,320

3.97
3.84
3.85

374,242
153
19,232,092

1,231,595
66,838,401

142,096
1,747,933
53
206
176,356,681 262,427,174

6.29
6.00

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่องกัับการลงทุุนในพัันธบััตรและหน่่วยลงทุุนที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ บริิษััทได้้
ตกลงทำำ�สัั ญ ญาแลกเปลี่่� ย นเงิิ น ตราต่่ า งประเทศและสัั ญ ญาซื้้� อ ขายเงิิ น ตราต่่ า งประเทศล่่ ว งหน้้ า เพื่่ อ ใช้้ เ ป็็ น เครื่่ อ งมืื อ ในการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ ดัังนี้้�

สกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา
เยน
ยููโร
กีีบ
เหรีียญสิิงคโปร์์

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
(ล้้านหน่่วย)
626.5
678.3
300.0
45.9
40,824.0
60.6

300.0
48.7
40,824.0
91.7

หนี้้�สิินทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
(ล้้านหน่่วย)
604,170
587.8
355,775
36,710
66,223

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.29
31.05

1,327.9
43.0
112.9

0.29
35.68
0.0036
22.69

0.28
34.75
0.0036
22.77

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีสััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
คงเหลืือดัังนี้้�
จำำ�นวนที่่�ซื้้�อคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
2562
(ล้้านหน่่วย)
สกุลเงิน
เหรีียญสหรััฐอเมริิกา 604.2
587.8
เยน
355.8 1,327.9
ยููโร
36.7
43.0
เหรีียญสิิงคโปร์์
66.2
112.9

อััตราแลกเปลี่่�ยน
ตามสััญญา
2563
2562
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 36.30
0.2804 - 0.2985 0.2811 - 0.2955
34.24 - 38.27
34.71 - 38.27
22.31 - 23.00
22.093 - 22.744
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วัันครบกำำ�หนด
ตามสััญญา
2563

2562

ม.ค. 2564 - มิิ.ย. 2564
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564
ก.พ. 2564 - มิิ.ย. 2571
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564

ก.พ. 2563 - ต.ค. 2569
ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563
ก.พ. 2563 - มิิ.ย. 2571
ม.ค. 2563 - ส.ค. 2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

43.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิิน
ตารางต่่อไปนี้้�เป็็นการสรุุปเปรีียบเทีียบมููลค่่าตามบััญชีี และมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญ

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าตามบััญชีี
มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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8,072,221

8,072,221

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่าตามบััญชีี
มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนเพื่่อค้้า
เงิินลงทุุนเผื่่อขาย
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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13,441,883

13,441,883

20,856
80,104,389

20,856
80,104,389

219,980,163

260,293,865

927,867
70,254

1,598,446
145,718

9,471,230
1,750,230
16,686

11,014,242
1,750,064
22,646

78,799
39,474

8,827
-
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายสิินทรััพย์์ล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
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มููลค่่าตามบััญชีี

มููลค่่ายุุติิธรรม

8,061,451

8,061,451

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940
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(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่าตามบััญชีี
มููลค่่ายุุติิธรรม
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนเพื่่อค้้า
เงิินลงทุุนเผื่่อขาย
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
โดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกััน
โดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นองเป็็นประกััน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุน
หนี้้�สิินที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารอนุุพัันธ์์
สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

13,367,366

13,367,366

20,856
80,104,389

20,856
80,104,389

219,980,163

260,293,865

927,867
70,254

1,598,446
145,718

9,471,230
1,750,230
16,686

11,014,242
1,750,064
22,646

78,799
39,474

8,827
-

บริิษััทมีีการประมาณการมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่องมืือทางการเงิินตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
1)	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�จะครบกำำ�หนดในระยะเวลาอัันสั้้�น ได้้แก่่ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมโดย
ประมาณตามมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
2) เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมตามราคาตลาด หรืือคำำ�นวณโดยใช้้อััตราผลตอบแทนที่่�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�
ไทยหรืือตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่น
3) เงิินลงทุุนในตราสารทุุน แสดงมููลค่่ายุุติิธรรมตามราคาตลาด
4)	มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นประกัันประมาณจากมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
พัันธบััตรที่่�ปลอดดอกเบี้้�ย
5)	มููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินให้้กู้้�ยืมื โดยมีีทรััพย์์สินิ จำำ�นองเป็็นประกัันประมาณจากมููลค่่าปััจจุบัุ นั ของกระแสเงิินสดคิิดลดด้้วยอัตั ราดอกเบี้้�ยตลาด
ปััจจุุบัันของเงิินให้้สิินเชื่่อประเภทเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิินมีีจำำ�นวนใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรม
6)	มููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์ประมาณโดยการใช้้มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ได้้จากธนาคารคู่่�ค้้า
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

44. การบริิหารจััดการทุุนของบริิษััทประกัันชีีวิิต
	วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนของบริิษัทั คืือ การจััดให้้มีโี ครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสมการดำำ�รงไว้้ ซึ่่ง� ความสามารถในการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่อง และการดำำ�รงเงิินกองทุุนให้้ตามความเสี่่�ยงเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ คปภ.
45. การจััดประเภทรายการใหม่่
รายการบางรายการในงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ได้้มีกี ารจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการ
ในงบการเงิินปีีปััจจุุบััน การจััดประเภทรายการดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรสุุทธิิและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไว้้ การจััดประเภท
รายการใหม่่มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
รายการ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืม

รายการที่่�แสดงไว้้เดิิม

รายการที่่�แสดงใหม่่

งบการเงิินรวม งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

995,614

995,614

46. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามััญของบริิษััท ในอััตราหุ้้�นละ 0.23 บาท ทั้้�งนี้้�การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวบริิษััทจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
47. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการของบริิษััทเมื่่อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง
เขตบางซื่่อ กรุุงเทพฯ 10800

โทรศััพท์์ 0 2777 8000
โทรสาร 0 2777 8899

www.bangkoklife.com

