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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัตบิ ริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารที่ สํ า คั ญ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ บริ ษั ท วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาทีใ่ ช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัตบิ ริษัท
ความเป็ นมาของบริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีต
นายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผูม้ ีเกียรติอีกหลายท่านได้รว่ มกัน
ก่อตัง้ บริษัทประกันชีวิตขึน้ โดยใช้ช่ือว่า "บริษัท กรุ งสยามประกันชีวิต จํากัด" และได้เริ่มดําเนินกิจการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้าน
สวัสดิการสงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทใน
ขณะนัน้ ได้แนะนําให้บริษัทเริม่ พัฒนาด้านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คณ
ุ วัย วรรธนะกุล
ผูซ้ ่ึงมากด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับทัง้ ภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัด
องค์กรการบริหารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกัน
ชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
บริษัท กรุ งสยามประกันชีวิต จํากัด ได้ทาํ การเปลี่ยนชื่อเป็ น "บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด" จากนัน้
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้นมา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
1.2.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทําประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
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ภารกิจ (Mission)
“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบั ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วย
การปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คาํ แนะนําด้านการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจ ผ่าน
ตัวแทนประกันชีวิต คูค่ า้ และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรูร้ ะดับแนวหน้าของประเทศ”
1.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษั ท ดํา เนิ น นโยบายเรื่อ งการวางแผนการเงิ น รอบด้า น ซึ่ง ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี
ครอบคลุม ทัง้ การสร้างฐานะและการสร้างหลักประกันในปั จจุบนั และอนาคตต่อเนื่องจากปี ท่ีผา่ นมา
ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง โดยทิศทางการเติบโตเปลี่ยนจากการขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สะสม
ทรัพย์ท่ีมีอตั ราผลตอบแทนสูง ไปเป็ นการขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทยูนิตลิงค์ ซึ่งผูบ้ ริโภค
สามารถเลือกรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
ประเภทคุม้ ครองชีวิต เตรียมเกษี ยณ ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง ตามแนวโน้มประชากรที่มี
อายุขยั ที่ยืนยาวขึน้ และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึน้ การวางแผนการเงินสําหรับแต่ละช่วง
ชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กบั ชีวิต เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้ เพื่อตอบโจทย์การใช้
ชี วิตของประชาชนในยุคปั จจุบัน นับเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิ จประกันชีวิต มีการ
เติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ การพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายใหม่ เช่น ช่องทางออนไลน์ และการใช้ส่ือโซเชียล
มีเดียตามไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ที่มีความรู แ้ ละสนใจในการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง
ด้วยเทคโนโลยีรอบตัวที่มีอยู่ เป็ นกลยุทธ์หลักที่ช่วยส่งเสริมการขยายตลาดให้เพิ่มสูงและสนับสนุน
การรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ของธุรกิจได้เป็ นอย่างดี นอกเหนือจากนโยบายการส่งเสริมธุรกิจประกัน
ชีวิตจากภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
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1.2.3 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2564
สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า
83 - 84” ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
1.2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นการ ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างในด้าน
ต่างๆ ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน การให้บริการในรู ปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้การติดต่อกับลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การมุง่ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาการเงินและ
ตัวแทนของบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง การ
พัฒนาและขยายช่องการจัดจําหน่ายให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทลั ที่เพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร ซึง่ ล้วนเป็ นการสร้างรากฐานและการเติบโตที่ม่นั คงของบริษัทในอนาคต ภายใต้ระบบ
การบริหารงานที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทออกแบบประกันให้คลอบคลุมทุกความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยในแต่ละกลุ่ม ทุก
ช่วงวัย ด้วยผลิตภัณฑ์คมุ้ ครองชีวิต ผลิตภัณฑ์เตรียมเกษี ยณ ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุม้ ครองสุขภาพ
และโรคร้ายแรง มีการปรับปรุ งแบบประกันเดิม และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และด้วยความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในปั จจุบนั ในปี 2563 บริษัทได้ปรับแบบประกันสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นแบบมีสว่ นร่วม
ในการรับผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวน
ของอัตราดอกเบีย้ และเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของผูเ้ อาประกันตามผลตอบแทนจากการ
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ลงทุนที่เกิดขึน้ จริงด้วย นอกจากนีย้ งั มีการกระตุน้ การสร้างผลผลิตของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้าและผลกําไรที่ดีของบริษัทในอนาคต
ด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทน
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและคุณ ภาพของที่ ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต และ
ทีมงานคูค่ า้ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนี ้
- การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เน้นการพัฒนาตัวแทนเพื่อให้มีความยั่งยืนในวิชาชีพมีมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้รบั รางวัลที่สาํ คัญ อาทิรางวัลตัวแทน
คุณ ภาพดี เด่ น แห่ ง ชาติ (Thailand National Quality Awards - TNQA) ตามหลัก เกณฑ์ข อง
สมาคมประกันชีวิตไทย จํานวน 165 คน รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ (International
Quality Awards - IQA) ตามหลักเกณฑ์ของ Limra International จํานวน 187 คน รางวัลสโมสร
ล้านเหรียญโต๊ะกลม (Million Dollar Round Table - MDRT) จํานวน 109 คน และตัวแทนที่มี
ศัก ยภาพผลิตผลงานได้ระดับ Court of table - COT อี ก จํานวน 11 คน ตามหลัก เกณฑ์ของ
สโมสร MDRT รวมทัง้ สิน้ 120 คน
- การพัฒนาและเพิ่มจํานวนที่ปรึกษาการเงิน ทัง้ ผูแ้ นะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ด้วยหลักสูตรผู้
แนะนํา การลงทุน ด้า นหลัก ทรัพ ย์ (Securities Investment Consultant) โดยปั จ จุบัน บริษั ท มี
ตัวแทนที่ได้รบั ใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เป็ นผูแ้ นะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์จาํ นวน 1,364 คน นอกจากนี ้ เพื่อให้ตวั แทนของ
บริษัทสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างรอบด้าน บริษัทให้การสนับสนุนตัวแทนในการเป็ นนัก
วางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน โดยในปั จจุบนั บริษัทมีนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษา
การเงินที่ได้รบั คุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม นักวางแผนการเงินไทย CFP® AFPT™ ทัง้ สิน้ จํานวน
119 คน
- พัฒ นาที มงานของคู่คา้ ในทุกช่องทางการขาย ทั้งการขายผ่านธนาคาร และพันธมิตรอื่นของ
บริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กบั
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นๆ
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ด้านเทคโนโลยี
บริษัทได้มีการพัฒนาและเพิ่มฟั งก์ช่ นั การใช้งานบนแอปพลิเคชั่นมือถือ BLA Happy Life
ให้ค ลอบคลุม การบริก ารในทุ ก ด้า นของบริษั ท เช่ น การชํา ระเงิ น ค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย และขอรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าเบีย้ ประกัน ภัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) การให้บริการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-POS) การให้บริการการเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EClaim) นอกจากนี ้ บริษัทได้ให้บริการและคําปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์ (Telemedicine) เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล อํานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าในการใช้บริการ
นอกจากการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว
บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการขายของตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน และคู่ค่า
ของบริษัทด้วย ทัง้ ระบบการเสนอขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบใบคําขออิเล็กทรอนิกส์ Smart app
โดยกรุ งเทพประกันชีวิตเป็ นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ ได้พัฒนากระบวนการการซือ้ ประกันชีวิต
ออนไลน์ผ่านการให้บริการโดยการยืนยันตัวตนในรู ปแบบดิจิทลั หรือ NDID (National Digital ID)
เพื่อยกระดับการทําธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึน้
ด้านช่องทางการขายใหม่
บริษัทได้มีการขยายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า
และเสริมสร้างความสมดุลของเบีย้ ประกันรับจากช่องทางต่างๆ นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการปรับปรุ ง
ขัน้ ตอนและกระบวนการการขายผ่านช่องทางออนไลน์เผื่อให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึน้
ด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในปี 2563 บริษัทได้กาํ หนดเป้าหมายทางการตลาดที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่ า งยั่งยื น โดยมุ่งพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่ อ การวางแผนการเงิ น ควบคู่กับ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
สร้างการรับรู แ้ ละความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ครอบคลุมกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์รองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง
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รวมถึงการสร้างวินัยการออมให้คนไทย เช่น แบบประกันบีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ แบบประกันชี วิต
สะสมทรัพย์เกนเฟิ สต์ 650
พัฒนาระบบบริการทางด้านสุขภาพ BLA Every Care บริการเสริมสําหรับผูท้ ่ีมีกรมธรรม์
สุขภาพของกรุ งเทพประกันชีวิต โดยให้การบริการปรึกษาปั ญหาและความรู ด้ า้ นสุขภาพตลอด 24
ชั่วโมง การบริการในช่วงเจ็บป่ วยโดยเฉพาะการเจ็บป่ วยในต่างประเทศ และบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในช่วงพักฟื ้ น
โดยในปี นี ้ บริ ษั ท ได้ ร ับ รางวั ล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia
Corporate Excellence & Sustainability Award 2020 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการ
แห่งปี 2020 (Product Innovation Award 2020) ในกลุ่ม สิน ค้าไลฟ์ สไตล์ประเภทประกัน สุขภาพ
และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจําปี 2562 ตอกยํา้ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านการ
วางแผนทางการเงินอย่างรอบด้านของบริษัท
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านัน้
จะได้รบั เงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดย
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์
บริษั ท ได้ท ํา การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ มี ค วาม
หลากหลายในแต่ละช่วงวัย และก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยหลักแล้วการทําประกันชีวิตจะ
ให้ผลประโยชน์กับผูเ้ อาประกันภัยในสองรู ปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุม้ ครองชีวิตเพื่อ
เป็ นหลักประกัน และผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์เพื่อสร้างฐานะ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ประโยชน์
ทางด้านความคุม้ ครองชีวิต โดยบริษัทจะชําระเงินค่าความคุม้ ครองชีวิตให้กับผูร้ บั ประโยชน์หากผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิต สําหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั เงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
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บริษัทจะนําเบีย้ ประกันภัยที่ ได้รบั ไปลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยจัดสรรสัดส่วนการ
ลงทุ น ให้ส อดคล้อ งกั บ หนี ้สิ น ตามสัญ ญาประกัน ภัย และนโยบายความเสี่ ย งของบริษั ท โดยได้ร ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ท่ีบริษัทรับประกัน
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าํ คัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ประเภทการประกันชีวิต
ปั จจุบนั บริษัทมีแบบประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งตามประเภท
การประกันชีวิตได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี ้
1)

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ความคุม้ ครองชีวิต และการออมทรัพย์แก่ผเู้ อาประกันภัยรายบุคคล

โดยบริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ และ/หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ในระหว่างที่ผเู้ อา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ใน
เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกันที่สาํ คัญสรุปได้ดงั นี ้
(1)

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

เงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผูร้ บั ผลประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต หรือ
จ่ า ยเงิ น เอาประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้เอาประกั น ภัย ในกรณี ท่ี ผู้เอาประกั น ภัย มี ชี วิ ต อยู่ในวัน ที่
กรมธรรม์ครบกําหนดสัญญา ซึง่ โดยทั่วไปจะกําหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผูเ้ อาประกันภัยมี
อายุครบ 90 หรือ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ดา้ นความคุม้ ครอง
ชีวิต
(2)

แบบบํานาญ (Pension) หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจํา เหมาะสําหรับ

ผูท้ ่ี คาดว่าจะมี อายุยืนยาวเป็ นการประกันชี วิตเพื่ อคุม้ ครองการสูญ เสียทางเศรษฐกิ จ อัน
เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือเมื่อพ้นวัยทํางาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
จํา นวนหนึ่ ง เท่ า กัน อย่ า งสมํ่า เสมอให้แ ก่ ผู้เอาประกัน ภัย ทุก เดื อ นหรือ ทุก ปี นับ แต่ ผู้เอา
ประกันภัยเกษี ยณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็ นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกัน ภัย ที่ ก ํา หนดไว้ สํา หรับ ระยะเวลาการจ่ า ยเงิ น ขึน้ อยู่กับ ความต้อ งการของผู้เอา
ประกันภัยที่จะเลือกซือ้
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(3)

แบบชั่ วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกัน ชีวิตที่ กาํ หนด

เงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ เมื่ อผูท้ าํ ประกันภัยเสียชี วิตภายใน
ระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แบบประกัน ลักษณะนี ม้ ีจุดเด่นที่ อัตราเบีย้
ประกันภัยตํ่า
(4)

แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาํ หนด

เงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผูเ้ อาประกันภัย เมื่อผูเ้ อา
ประกัน ภัยมี ชีวิตอยู่จนครบสัญ ญาประกันภัย ซึ่งอาจมี ท างเลือกการชําระเบีย้ ประกัน ภัย
หลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกันภัย แบบประกันชีวิตนีจ้ งึ เป็ นแบบที่เน้นผลประโยชน์ดา้ นการออมทรัพย์
(5)

สั ญ ญาเพิ่มเติม (Rider) เป็ นสัญ ญาที่ ทาํ ให้กับผูท้ ่ีมีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้

ความคุม้ ครองเพิ่ ม เติ ม จากกรมธรรม์ห ลัก ที่ ผู้เอาประกัน ภัย ได้ท าํ กับ บริษั ท แล้ว สัญ ญา
เพิ่มเติมให้ผูเ้ อาประกันภัยเลือก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุ (Personal
Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึง่ สัญญาเพิ่มเติมอุบตั ิเหตุให้ความคุม้ ครองการ
เสี ย ชี วิต และการสูญ เสี ย อวัย วะเนื่ อ งจากอุบัติ เหตุ และสัญ ญาเพิ่ ม เติ ม สุข ภาพให้ค วาม
คุม้ ครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่ วยหรือจาก
อุบตั เิ หตุ
2)

การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผเู้ อาประกันภัยร่วมกัน ส่วนมากจะ

เป็ นกลุม่ ของพนักงานบริษัท ซึง่ เป็ นสวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐบาล และ
เอกชนจัดให้กบั ลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุม่ ทัง้ หมดด้วย
อัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็ น อายุ เพศ หน้าที่ การงาน หรือจํานวนเงิน เอาประกัน ภัย โดยจะคํานวณ
ออกมาเป็ นอัตราเบีย้ ประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กบั บุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเนื่องจาก
ประกันชีวิตกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลาย ๆ อย่างตํ่า จึงเป็ นผลดีและมีส่วนทําให้เบีย้
ประกันภัยรวม โดยส่วนใหญ่ต่าํ กว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะ
เป็ นสัญญาปี ตอ่ ปี
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แบบคุ้มครองสินเชื่อ

3)

แบบประกันชีวิตที่คมุ้ ครองการเสียชีวิต และ/หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ภายในระยะเวลา
เอาประกันภัย ด้วยจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลา โดยทั่วไปผูเ้ อาประกันจะ
ซือ้ กรมธรรม์ประเภทนีค้ วบคูก่ บั การกูเ้ งิน เพื่อจะสามารถใช้ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ชาํ ระหนีเ้ งินกู้
ในกรณีท่ีเสียชีวิต
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2563
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก
ประเภท
การประกันชีวิต
สามัญ - ชําระเบีย้ ครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชีพ
บํานาญ
ชั่วระยะเวลา
สะสมทรัพย์
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
คุม้ ครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
71.24
1.09
5,073.63
77.46
736.38
11.24
49.40
0.75
4.86
0.07
3,941.96
60.19
341.03
5.21
543.00
8.29
861.82
13.16
6,549.69
100.00

เบีย้ ประกันภัยรับปี
เบีย้ ประกันภัยรับรวม
ต่อไป
จํานวนเงิน
สัดส่วน
จํานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
71.24
0.21
26,741.53
94.85
31,815.16
91.57
7,046.70
24.99
7,783.08
22.40
612.18
2.17
661.58
1.90
67.34
0.24
72.20
0.21
17,265.53
61.24
21,207.49
61.04
1,749.78
6.21
2,090.81
6.02
1,452.71
5.15
1,995.71
5.74
0.72
0.00
862.54
2.48
28,194.96
34,744.65
100.00
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจําปี 2563

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิต
สามารถดูรายละเอียดได้
ที่ https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers/Amercement
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1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เข ต บ า ง ซื่ อ ก รุ ง เท พ ฯ 10800 Call Center 0-2777-8888 โท รส า ร 0-2777-8899 Email
: Csc@bangkoklife.com
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียด
ในการดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โปรดศึก ษาข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ได้จ าก “คู่มื อบรรษั ท ภิ บ าล และคู่มื อ จรรยาบรรณสํา หรับ บุค คลของ
องค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/44
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “โครงสร้างองค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/34
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
2.3.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้า งคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ว ย กรรมการจํา นวน 15 ท่ า น ประกอบด้ว ย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 12 ท่าน ซึง่ ในจํานวนนีเ้ ป็ นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการที่ มี ถ่ิ น ที่ อยู่ในราชอาณาจักรมี จาํ นวน 13 ท่าน ซึ่งเกิ นกว่าร้อยละ 75
ตามที่กฎหมายกําหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “รายชื่อกรรมการบริษัท” ที่ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
โปรดศึกษาข้อมูลในคูม่ ือบรรษัทภิบาล ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 15 - 18” ดังนี ้
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https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.3.2 คณะผู้บริหาร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
โปรดศึกษาข้อมูลในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริษั ท “ขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หน้า 118 และคู่มือบรรษั ทภิบ าล
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ฝ่ ายบริหาร หน้าที่ 24 - 25” ดังนี ้
รายงานประจําปี 2563
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
คูม่ ือบรรษัทภิบาล
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลที่สาํ คัญ ได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้
กรรมการที่มีความรู ค้ วามชํานาญที่เหมาะสม เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การกํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
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คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึง
ภารกิจและหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะดังนี ้
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
โปรดศึ ก ษา “รายชื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/40
2.4.2 คณะกรรมการบริหาร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ”
ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/37
2.4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/41
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/42
2.4.5 คณะกรรมการลงทุน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ”ซึง่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/39
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2.4.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/38
2.4.7 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และขอบเขตอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ” ในรายงานประจําปี 2563 หน้า 122 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
2.5.1 การสรรหากรรมการและวาระการดํารงตําแหน่ง
โปรดศึกษา “หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ” ในรายงานประจําปี 2563 หน้า 125 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
2.5.2 การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนจะเป็ น ผู้
พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความเป็ นอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ของบริษัท แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อที่จะนําเสนอในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจํา หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลัก ษณะที่ เป็ น บิ ด ามารดา คู่ส มรส พี่ น ้อ ง และบุต ร รวมทั้ง คู่ส มรสของบุต ร ของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุม ของผู้ท่ี มี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุรกิ จกับ บริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ าํ นาจควบคุม ของบริษั ท และไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ าํ นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อย
ละ 1 ของจํานวนหุ้นที่ มี สิท ธิ ออกเสีย งทั้งหมดของบริษั ทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท ํา ให้ไม่ ส ามารถให้ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของบริษัท
(10) ไม่ตอ้ งคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิ จสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชี วิต
กฎหมายว่าด้วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นีใ้ นความผิด
เกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
2.5.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
โปรดศึกษา “การสรรหาผูบ้ ริหาร” ในรายงานประจําปี 2563 หน้า 115 และในคูม่ ือบรรษัทภิ
บาล หน้า 25 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
รายงานประจําปี 2563
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
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คูม่ ือบรรษัทภิบาล
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0
%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20website%20update%2019%20Mar%2019.pdf
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
โปรดศึก ษา “ค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร” ในรายงานประจําปี 2563 หน้า 127-128 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/f4596f51e03749c19d8ffc49cdfc3
dd3.pdf
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษั ท กํา หนดให้มี ก ารบริห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร โดยใช้ห ลัก การบริห ารความเสี่ ย งตาม
มาตรฐาน สากล ERM (Enterprise Risk Management) เป็ นแนวทาง และเพื่ อให้ม่ ันใจว่าบริษัทได้ดาํ เนิ น
ธุรกิจ ภายใต้ระดับเงินกองทุนที่รองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน
บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ORSA (Own Risk
and Solvency Assessment) ค ว บ คู่ ไป กั บ ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รค ว า ม เสี่ ย งขั้ น ตํ่ า (Minimum Risk
Management) เพื่อให้สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาคส่วนขององค์กร
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
“บริษัทกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล อย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุท่ีมาของความ
เสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัท บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเป็ นสําคัญ และอยูใ่ น
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”
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โครงสร้างการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทจัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ ดีเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่าบริษั ทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็ นอิสระ ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาํ หนดโครงสร้าง
การกํากับดูแลความเสี่ยง พร้อมทัง้ ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ และความมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
บริห ารจัด การความเสี่ ย งของทุก หน่ ว ยงาน โดยแบ่ง ความรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารความเสี่ ย งตาม
หลักการแนวปราการป้องกัน 3 ชัน้ (Three Lines of Defense) ดังนี ้
1. ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense)
เป็ นผูท้ ่ีมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง หรือที่เรียกว่า หน่วยงานเจ้าของความ
เสี่ ย ง (Risk Owner / Business Line) โดยปฏิ บัติ ต ามแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งที่ ส นับ สนุน และ
สอดคล้อ งกั บ แผนงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยกลุ่ ม นี ้จ ะประกอบไปด้ว ยคณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน ผูบ้ ริหารจากทุก
หน่วยงาน พนักงานในองค์กร และคณะทํางานต่าง ๆ ที่บริษัทแต่งตัง้ ขึน้
2. ผู้รับผิดชอบระดับทีส่ อง (2nd Line of Defense)
ผูท้ ่ีมีหน้าที่อาํ นวยการและควบคุมดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight / Risk
Function) พร้อ มทั้ง กํา หนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง รวมไปถึ ง การ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง เพื่อให้มีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
กลุ่มนี จ้ ะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง และสํานักกํากับการ
ปฏิบตั งิ าน
3. ผู้รับผิดชอบระดับทีส่ าม (3rd Line of Defense)
ผูท้ ่ีมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและสอบทานประสิทธิ ภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Assurance /
Audit) มีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานการประเมิน และสรุ ปผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายตรวจสอบ
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ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทําให้
เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาด/ล้มเหลว และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ และตามมาตร ฐานสากล โดย
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงทัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่งปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้ถกู พิจารณา
ควบคู่กับการวางแผนกลยุท ธ์ของบริษั ท ในการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงผ่านการพิ จารณาจาก
ผูบ้ ริหารในแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงหลักที่อาจกระทบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผล
การดําเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ดังนี ้
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)
 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)
 อัตราการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
 การดําเนินงานและการบริการด้วยระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลงและอยู่ในระดับตํ่า
1.

ความเสี่ยงจากภาวะตลาดมีความผันผวน ได้แก่ การขึน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลง

ราคาของทรัพย์สินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาตราสารการเงิน ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่
กระทบต่อรายได้จากการลงทุนและเงินกองทุนของบริษัท บริษัทควบคุมและบริหารจัดการให้มลู ค่าความ
เสี่ยงนัน้ อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงที่จดั สรรไว้ตามแผนธุรกิจ โดยบริษัท มีความเสี่ยง
จากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเมื่อรวมกับความเสี่ยงประเภทอื่นแล้ว บริษัทยังมี
ฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งและสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด
2.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อยู่ในระดับตํ่า อัตราดอกเบีย้ เป็ นหนึ่งในสมมติฐานหลักของการ

กําหนดอัตราเบีย้ ประกันชีวิต และการประเมินมูลค่าหนีส้ ินและเงินสํารองของสัญญาประกันภัย ทัง้ นีห้ าก
อัตราดอกเบี ย้ อยู่ในระดับ ตํ่าเป็ น เวลานาน จะส่งผลกระทบต่อบริษั ท ในเรื่องความสามารถในการจ่า ย
ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย การรักษาระดับผลกําไร การดํารงเงินกองทุน และการบริหาร
จัดการความสอดคล้องของสินทรัพย์และหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
มาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงที่บริษัทดําเนินการ ได้แก่ ปรับสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิต (Product mix) โดยการขายผลิตภัณฑ์ให้ความคุม้ ครองมากกว่าการออมเพิ่มขึน้ การปรับกลยุทธ์การ
ลงทุนเพื่อการบริหารความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ ิน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับผลตอบแทน
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จากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทัง้ นีย้ งั เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการติดตามด้วย
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบภาวะวิกฤตของปั จจัยเสี่ยง
หลัก
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ น้ ทั้ ง ในด้า นช่ อ งทางการขาย ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจัด การ และ/หรื อ
กระบวนการดําเนินงาน อันอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถปรับให้เข้ากับปั จจัย หรือ สภาวะแวดล้อมใน
การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาทิ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การใช้บริการที่
สาขาธนาคารน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายของช่องทางธนาคาร สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ
หนีส้ ินครัวเรือนที่สงู ขึน้ ส่งผลให้อาํ นาจซือ้ ลดลงกระทบต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค การนําเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและการบริการที่ทนั สมัยมาใช้เป็ นเครื่องมือสนับสนุนระบบการดําเนิงาน เป็ นต้น
บริษัทได้จดั ทําแผนธุรกิจที่กาํ หนดมาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงรองรับไว้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบงาน กระบวนการด้านต่าง ๆ ให้กา้ วหน้าและทันสมัย
รวมถึงการบริหารช่องทางการขายและกลยุทยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์เป็ นแนวทางหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและการกํากับดูแลธุรกิจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทัง้ การกํากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผล
กระทบทัง้ ด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ การไม่ปฏิบตั ิตาม
การฝ่ าฝื น กฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจทําให้บริษัทถูกภาคทัณฑ์ ถูกปรับ หรือถูกฟ้องร้องได้ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กาํ หนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยนําหลักการแนวปราการ
ป้องกัน 3 ชั้น มาใช้เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติงาน ในการควบคุม ดูแลและติด ตามให้ห น่ วยงานต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของ
บริษัท ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแจ้งให้หน่วย งานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้รบั ทราบ
และถื อ ปฏิ บัติ โดยทั่ว กัน โดยกฎหมายใหม่ ท่ี จ ะมี ผ ลกระทบต่อ กระบวนการดํา เนิ น งาน และบริษั ท ได้
เตรียมการไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS และ การดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) เป็ นต้น
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3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทได้ดาํ เนินการเพื่อลดผลกระทบด้วยการบริหารให้สินทรัพย์และหนีส้ ินมีความอ่อนไหวของ
มูล ค่ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ้ย ในระดับ ที่ ใกล้เคี ย งกัน (Duration Matching) โดยกํา หนด
Duration Gap เป็ นดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง (KRI) และติดตามอย่างสมํ่าเสมอ โดยดําเนินการควบคูก่ บั การบริหาร
กระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนีส้ ินให้สมั พันธ์กนั (Cash Flow Matching) ซึง่ ยังคงรักษาระดับผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยระดับความเสี่ยงด้าน ALM ของบริษัทอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยทีส่ ามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย
และการกระจุกตัวของภัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากกระบวนการพิจารณารับประกัน สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยเสี่ยงของผูข้ อทํา
ประกัน และ/หรือ ปั จจัยเสี่ยงจากปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทําประกันชีวิต ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท และความเสียหายเกินกว่าค่าประมาณการที่บริษัทได้ประเมินไว้ ซึ่ง
เป็ น สมมติฐานในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละการประเมิ น ความเพี ย งพอของเงิน กองทุน โดยบริษั ท มี ก าร
พิจารณารับประกันภัยให้เป็ นไปตามเกณฑ์และหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผูเ้ อา
ประกันภัย โดยพิจารณาทัง้ ปั จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพและปั จจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงภัยที่บริษัทยอมรับได้ โดยคํานึงถึงความถูกต้องเป็ นธรรมต่อผูข้ อเอา
ประกันภัย ตัวแทน คูค่ า้ ผลกําไรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยกําหนดหลักปฏิบตั ิท่ีชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การพิจารณารับประกันภัยจะดําเนินการตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบการขายและคู่มือ
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขดั ต่อข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงที่
กําหนดและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการเอาประกันภัยต่อตามระดับทุนประกันและกําหนด
ขีดจํากัดที่บริษัทสามารถรับไว้ได้ รวมถึงการกําหนดอํานาจการพิจารณารับประกัน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท ตามระดับ ตําแหน่ง ความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูพ้ ิจารณารับประกัน
ด้วยความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญในการดําเนินงาน และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากต้องรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเ้ อาประกันภัย ทําให้บริษัทมีภาระ
ผูกพัน ที่ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผูเ้ อาประกันภัยเมื่ อเกิ ดภัยตามที่ ระบุความคุม้ ครองไว้ บริษั ทจึงมี
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นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงภัย และลดความผันผวนของค่าสินไหมทดแทนหากมีความสูญเสียมูลค่าสูงเกิดขึน้
โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผูร้ บั ประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีประสบการณ์ยาวนานใน
ธุรกิจ และมีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อ
ทัง้ แบบสัญญาล่วงหน้า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณากําหนดขีดจํากัดในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง
เงื่อนไขและอัตราเบีย้ ประกันภัยต่อที่เหมาะสมตามประสบการณ์ของบริษัทในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อ
การบริหารต้นทุนของบริษัท ซึง่ การเอาประกันภัยต่อยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยของบริษัท และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังตลาดใหม่ ความเสี่ยงใหม่หรือการรับประกันภัยที่มีความสลับซับซ้อน
มาก โดยอาศัยประสบการณ์ของบริษั ทรับประกันภัยต่อในการให้บริการด้านวิชาการ และคําปรึกษาทาง
เทคนิคเฉพาะด้านตามความต้องการและแนวโน้มของตลาดด้วย ทั้งนีบ้ ริษัทได้มีการวางแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อทัง้ ความเสี่ยงด้านเครดิตของคูค่ า้ บริษัทรับประกันภัยต่อและความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัวไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้การกระจายความเสี่ยงภัยเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมั่นใจว่า
บริษัทสามารถชําระหนีส้ ินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดได้ นอกจากนี ้ ยังได้มีการติดตามผลการดําเนินงาน
อยู่เสมอ และมีการทบทวนนโยบายและแผนการประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท
จากการที่บริษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกันที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงภัยของผูเ้ อา
ประกันภัย รวมถึงมีการลดความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผูร้ บั ประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
ทางการเงิน ทําให้บริษัทมีสดั ส่วนความเสี่ยงภัยด้านประกันภัยไม่สงู มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความ
เสี่ยงในด้านอื่น ๆ อีกทัง้ ความเสี่ยงภัยดังกล่าวยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สํารองประกัน ภัย สําหรับ สัญ ญาประกัน ภัย ระยะยาวตามราคาบัญ ชี คํานวณโดยอ้างอิงตามวิธีเบี ย้
ประกันภัยสุทธิชาํ ระคงที่ซง่ึ เป็ นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากข้อสมมติฐานปั จจุบนั
หรือข้อสมมติฐานที่กาํ หนดตัง้ แต่วนั เริ่มรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ และ
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ปรับเพิ่มด้วยค่าความเสี่ยงและค่าความเบี่ยงเบน โดยสมมติฐานหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับ อัตรามรณะ อัตรา
การเจ็บป่ วย และ อัตราคิดลด
ในขณะที่ ส าํ รองประกัน ภัย สําหรับ สัญ ญาประกัน ภัย ระยะยาวตามราคาประเมิ น ที่ ใช้ในการคํานวน
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนัน้ คํานวณโดยใช้วิธีสาํ รองประกันภัยแบบเบีย้ ประกันภัยรวม ซึ่งเป็ นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้สมมติฐานที่เป็ นค่าประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ ปั จจุบนั และรวมค่าเผื่อความ
ผันผวนของสมมติฐานดังกล่าว ตามเกณฑ์ท่ีสาํ นักงาน คปภ. กําหนด
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ ประกอบด้วยสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย และ สํารองเบีย้ ประกันภัย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาบัญชี เป็ นประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที่ยงั ไม่ได้จ่าย ณ วันที่ทาํ รายงาน ซึ่งรวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผู้
เอาประกัน ณ วันที่รายงาน โดยสะท้อนถึงค่าประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ โดยอาศัยประสบการณ์และ
ข้อมูลในอดีตของบริษัท
ในขณะที่สาํ รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาประเมิน มีหลักการประมาณ
การเช่นเดียวกับราคาบัญชี และ รวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ท่ีสาํ นักงาน คปภ. กําหนด
สํารองเบีย้ ประกันภัย
สํารองเบีย้ ประกันภัยตามราคาบัญ ชี เป็ นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ น
รายได้ และ สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่สนิ ้ สุด โดยที่สาํ รองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ คํานวณตาม
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัยตามระยะเวลาคุม้ ครองที่ เหลืออยู่ และ สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่สิน้ สุด เป็ น
ประมาณการที่ ดีท่ี สุดของค่าสินไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ภายในระยะเวลาคุม้ ครองที่ เหลืออยู่ ทั้งนึ ้
สํารองเบีย้ ประกันภัยตามราคาบัญชี เป็ นมูลค่าก่อนหักค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ในขณะที่สาํ รองประกันภัยตามราคาประเมิน เป็ นมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ และ สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่สิน้ สุดซึ่งรวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ท่ีสาํ นักงาน คปภ.
กําหนด ทัง้ นึ ้ สํารองประกันภัยตามราคาประเมินเป็ นมูลค่าหลังหักค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
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ทัง้ นี ้ หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2563
มูลค่าตามงบ
มูลค่าตามราคา

2562
มูลค่าตามงบ
มูลค่าตามราคา

การเงิน

ประเมิน

การเงิน

ประเมิน

282,407.30

318,935.99

277,488.52

306,301.70

1,745.39

1,508.53

1,686.10

1,451.38

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

236.89

236.89

191.17

191.17

หนีส้ นิ อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

6,938.99

6,938.99

7,276.02

7,276.02

สํารองประกันภัย สําหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว
สํารองประกันภัย สําหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสัน้

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
บริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในระยะยาวที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ ดังนัน้ นโยบาย
การลงทุนจึงยึดหลักความมั่นคงทางการเงินเป็ นสําคัญ โดยให้ความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพื่อเป็ นการรักษาสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมค่าควบคู่ไปกับการสร้าง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วัตถุประสงค์
จากการที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในระยะยาวต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษัทฯ
ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ลงทุนและหนีส้ นิ ที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต (AssetLiability Management) โดยการวิ เคราะห์ถึ ง ความสอดคล้อ งกัน ของระยะเวลาครบกํา หนดไถ่ ถ อนของ
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สินทรัพย์ลงทุนและหนี ส้ ินที่เกิ ดจากภาระผูกพันในอนาคต ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาสภาพ
คล่องและควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
กระบวนการลงทุน
กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการลงทุน บริษัทฯ
ได้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้นการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาว ซึง่
สอดคล้องกับภาระทางการเงินของบริษั ทฯ ทั้งนี จ้ ะมีการตรวจสอบไม่ให้สดั ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทดังกล่าวขัดกับข้อกําหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันชีวิต
2. ความปลอดภัยของสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของสินทรัพย์
ลงทุ น เป็ นอัน ดับ ต้น ๆ ดัง นั้ น บริษั ท ฯ จะเน้น การลงทุ น ในพัน ธบัต รรัฐ บาลและพัน ธบัต รรัฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ง ที่
กระทรวงการคลังคํา้ ประกันและไม่คา้ํ ประกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์
ดังกล่าวถื อได้ว่ามีความปลอดภัยสูง สําหรับสินทรัพย์ลงทุนส่วนที่เหลือซึ่งมีสดั ส่วนค่อนข้างน้อยจะเป็ นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงมากขึน้ เช่น หุน้ สามัญ หน่วยลงทุน และหุน้ กูภ้ าคเอกชน เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ น
การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีขนั้ ตอนในการคัดเลือกหลักทรัพย์
ที่จะลงทุนอย่างเข้มงวดและระมัดระวังก่อนทําการตัดสินใจลงทุน โดยสําหรับพันธบัตรรัฐบาลจะทําการวิเคราะห์
ถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางของอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศ สําหรับหลักทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงมากขึน้ เช่น หุน้ สามัญและหุน้ กู้
ภาคเอกชนจะทําการวิเคราะห์ทงั้ แบบ Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทัง้ นีเ้ พื่อให้มีความ
มั่นใจว่าหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนนัน้ มีปัจจัยพืน้ ฐานที่เหมาะสม
4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทัง้
การปรับ Portfolio ของสินทรัพย์ลงทุนเป็ นระยะตามปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ด้านการลงทุนของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทีใ่ ช้ในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทั่วไป
บริษัทใช้วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างไปตามประเภทสินทรัพย์ดงั นี ้
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ประเภทสินทรัพย์
1. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทัง้ ที่มีการคํา้ ประกันและไม่มีการคํา้ ประกัน ใน
สกุลเงินบาท
2. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทัง้ ที่มีการคํา้ ประกันและไม่มีการคํา้ ประกัน ใน
สกุลเงินต่างประเทศ
3. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันภัย

4. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัท
5. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI และที่จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์อ่ืนที่อยูใ่ นดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีกาํ หนด
6. ตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
และตราสารทุนอื่นๆ
7. หน่วยลงทุน

8. ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุน้ สามัญ / หุน้ กู้ /

วิธีการทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า
ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA

ใช้ Clean Price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg

ใช้ราคาที่แจ้งโดยธนาคาร (ธนาคารใช้วิธี
Discounted cash flow โดย discount rate จะอิง
กับทัง้ IRS curve ซึง่ สะท้อน cost of fund ของ
ธนาคาร หรือ Government bond yield curve)
และ Clean price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA
ใช้ Clean price ที่เผยแพร่โดย ThaiBMA และ
Bloomberg
ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)

ใช้วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี และการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลดเงินปันผล
(Dividend discount model)
สําหรับหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)
สําหรับหน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (NAV)
ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)
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ประเภทสินทรัพย์
หน่วยลงทุน / อื่น
9. เงินให้กยู้ ืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ น
ประกัน
10. เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน
11. เงินให้กยู้ ืมโดยมีบคุ คลคํา้ ประกัน
12. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บัตรเงินฝาก

วิธีการทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า
ใช้ราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ที่
แท้จริง (EIR) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow)
ใช้ราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ที่
แท้จริง (EIR) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินสดประเมินตามจํานวนที่มีอยู่ เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจํานวนเงินที่ฝากไว้

สรุ ปสินทรัพย์ลงทุน
ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุน้ กู้
, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลก
เงิน, หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท
ร่วม)
หน่วยลงทุน
เงิน ให้กู้ยืมโดยมี กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงิ น ให้กู้ยื ม และเงิน ให้เช่ า
ซือ้ รถ และให้เช่าทรัพ ย์สิน

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

4,335.86

4,335.86

2,085.30

2,085.30

271,077.04

303,263.80

261,276.44

301,590.55

21,111.66

21,111.66

22,116.79

22,329.13

22,319.57

22,319.57

28,018.64

28,018.64

9,523.82

11,299.31

8,477.92

10,020.93

1,789.75

1,781.19

1,748.14

1,747.94
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ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
แบบลิสซิ่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือ้
หุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน
หมายเหตุ

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

24.27

24.27

4.35

4.35

1,304.28
331,486.25

1,304.28
365,439.94

998.12
324,725.69

1,744.16
367,541.00

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิ น หมายถึ ง สิ น ทรัพ ย์และหนี ส้ ิ น ที่ ป ระเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง
โปรดอ่านรายละเอียดคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2563 ที่เผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/01ef1b42f97441e09aa606a8003df0b2.pdf
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของบริษัทสรุปได้ดงั นี ้

เบีย้ ประกันภัยรับรวม

หน่วย : ล้านบาท
2563
2562
34,744.64
35,692.43

เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

33,396.32

34,307.87

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

12,231.09

12,631.63

4,918.78

3,580.42

35,461.37

34,764.49

1,620.61

4,383.93

รายการ

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี
ก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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หน่วย : ร้อยละ
รายการอัตราส่วน

2563

2562

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ*
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ตอ่ : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ*
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on equity ratio)*
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทัง้ หมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพ ย์ท่ี ไม่รวมกรมธรรม์ประกัน ชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ( Return on Investment
Ratio)*
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้ หมด
- อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ ไ ม่ ร วมการลงทุ น จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)*

33.2
4.5
3.6

37.8
4.8
10.6

0.5

1.3

0.5

1.3

3.7

4.0

3.7
113.3

4.0
119.4

*อัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Early Warning System
หมายเหตุ

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้
อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ทงั้ ความคุม้ ครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม
โดยมูลค่ากรมธรรม์ขนึ ้ อยู่กบั มูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้ นีส้ ินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อาประกันมิได้เป็ นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุม้ ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้ อยู่กบั ผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่าํ กว่าผลตอบแทนขัน้ ตํ่าที่ได้รบั รองไว้

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทได้กาํ หนดนโยบายในการประเมิน
และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้แนวทางการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของบริษั ท
(ORSA) และจัดทําแผนบริหารเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สําหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ยงที่สาํ คัญ
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กระบวนการบริหารเงินกองทุน
เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กํา หนดมาตรการต่า ง ๆ ภายใต้ส มมติฐ านว่า เงิน กองทุน จะต้อ งไม่ต่ าํ กว่า อัต ราที่ ก าํ หนดโดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการทดสอบปั จจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ ภาวะ
อัตราดอกเบีย้ ภาวะตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยค่าความเสี่ยง VaR (Value at
Risk)
การดําเนิ น การในแต่ละตามสถานการณ์ บริษั ท จะได้ป ระเมิ น ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว
(Sensitivity Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เพื่อการตอบสนอง
ความเสี่ยงตามแผนบริหารเงินกองทุน การสรรหาแหล่งเงินทุน และมาตรการที่กาํ หนดได้อย่างเหมาะสมและ
ทัน ท่ วงที และได้ก าํ หนดบทบาทหน้า ที่ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องพร้อมจัดทํา แผนบริห ารความเสี่ ย งของ
หน่ ว ยงานให้ส อดคล้อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ข องบริ ษั ท รวมทั้ ง การรายงานต่ อ ผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้พนักงานได้รบั ทราบ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
373,869.04
375,769.79

หนีส้ นิ รวม

330,608.16

318,492.54

327,620.40

315,220.28

2,987.76

3,272.26

43,260.88

57,277.25

274.05

313.49

274.05

313.49

274.18

313.53

42,893.65

57,037.88

- หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
- หนีส้ นิ อื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ได้ทงั้ หมด
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รายการ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงตามกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
15,644.15
18,192.42

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกัน ชี วิ ต กํา หนดให้น ายทะเบี ย นอาจกํา หนดมาตรการที่ จ ํา เป็ น ในการกํา กับ ดูแ ลบริษั ท ที่ มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว่าอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการ
กํากับ (Supervisory CAR) ที่กาํ หนดไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้มลู ค่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั น ภั ย ว่ า ด้ว ยการประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น และหนี ้สิ น ของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต และประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่วงมาทีผ่ ู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ข้อมูลงบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo/17
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