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บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
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ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัท ขอรับ รองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริษัท

(นายโชน โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางสาวชลลดา โสภณพนิช)
กรรมการผูม้ ีอานาจ
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลประจาปี 2564
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัตบิ ริษัท นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
รำยละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ำรที่ ส ำคั ญ ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ บริ ษั ท วิ ธี ก ำรและ
ระยะเวลำทีใ่ ช้เรียกร้อง พิจำรณำ และกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต
1.1 ประวัตบิ ริษัท
ความเป็ นมาของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีต
นายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผูม้ ีเกียรติอีกหลายท่านได้รว่ มกัน
ก่อตัง้ บริษัทประกันชีวิตขึน้ โดยใช้ช่ือว่า "บริษัท กรุ งสยามประกั นชีวิต จากัด" และได้เริ่มดาเนินกิจการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2494 เป็ นต้นมา โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้าน
สวัสดิการสงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทใน
ขณะนัน้ ได้แนะนาให้บริษัทเริม่ พัฒนาด้านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คณ
ุ วัย วรรธนะกุล
ผูซ้ ่ึงมากด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับทัง้ ภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัด
องค์กรการบริหารโดยอาศัยคาแนะนาจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกัน
ชีวิตของบริษัท สวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนี แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
บริษัท กรุ งสยามประกันชีวิต จากัด ได้ทาการเปลี่ยนชื่อเป็ น "บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด" จากนัน้
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็ นต้นมา
1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
1.2.1 วิสัยทัศน์และภำรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
คุณค่าชีวิต”
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ภำรกิจ (Mission)
“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ จะเป็ นผูน้ าในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบั ประชาชนทุกกลุ่ม ด้วย
การปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คาแนะนาด้านการวางแผนทางการเงินและบริการที่ประทับใจ ผ่าน
ตัวแทนประกันชีวิต คูค่ า้ และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรูร้ ะดับแนวหน้าของประเทศ”
1.2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
สามารถดูรายละเอียดได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
report) ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า 70 ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%20BLA%20561%20One%20Report%202021_TH.pdf

1.2.3 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2565
สามารถดูร ายละเอี ย ดได้ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One
report) ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า 75 – 76 ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%20BLA%20561%20One%20Report%202021_TH.pdf
1.2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นการ ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างในด้าน
ต่างๆ ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน การให้บริการในรู ปแบบต่างๆ ของช่องทางปกติและช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้การติดต่อกับลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การมุง่ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาการเงินและ
ตัวแทนของบริษัท การพัฒนาผลิต ภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง การ
พัฒนาและขยายช่องการจัดจาหน่ายให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทลั ที่เพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์
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ที่ดีขององค์กร ซึง่ ล้วนเป็ นการสร้างรากฐานและการเติบโตที่ม่นั คงของบริษัทในอนาคต ภายใต้ระบบ
การบริหารงานที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและ มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2564 บริษัทได้ทาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลายด้านเพื่อเป็ นการรักษาศักยภาพของ
บริษัทและเพื่อการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อาทิ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์คมุ้ ครองสุขภาพใหม่ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับรายได้ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง โดยผลิตภัณฑ์คมุ้ ครองสุขภาพของบริษัทสามารถให้ความ
คุม้ ครองครอบคลุมไปถึงการเจ็บป่ วยด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดอย่าง
หนักในช่วงปี 2564 ที่ผา่ นมา
- พั ฒ นาและออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบมี ส่ ว นร่ว มในเงิ น ปั น ผล (Participating
Product) และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)
- มุง่ เน้นการเพิ่มการใช้งานเครื่องมือสาหรับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทาใบ
คาขออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Smart App) ที่ ช่วยอานวยความสะดวกในการขายได้ครบถ้วนทุกขั้น ตอน
ตัง้ แต่การเสนอขาย จัดทาใบคาขอ ไปจนถึงการชาระเบีย้ ประกัน และการปรับระบบการจัดทาใบคา
ขออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ร องรับ การเสนอขายแผนประกั น ภั ย แบบ Digital face to face ตาม
ประกาศคปภ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย และการดาเนินการของตัวแทนประกันชีวิต ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย และธนาคาร โดยในปี ท่ีผ่านมาบริษัทได้ผลักดันการใช้งานใบคาขออิเล็กทรอนิกส์
(Smart App) เพื่อลดอุปสรรค ลดการสัมผัสและเพิ่มประสิทธิภาพของการเสนอขายประกันชีวิตใน
ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) จนทาให้มี
ยอดการใช้งานสูงขึน้ มากถึง 86% ของจานวนใบคาขอทัง้ หมด
- เพิ่มฟั งก์ช่ นั การใช้งาน BLA Happy Life Mobile Application ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชั่นบนมือ
ถือที่ลกู ค้าสามารถเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ครอบคลุมมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจสอบ
ข้อมูลโรงพยาบาล การค้นหาแบบประกันที่เหมาะสม การชาระเบีย้ ประกันภัย รวมถึงการรับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกค้า และส่งเสริมการใช้บริการทางดิจิทัลมากขึน้ เพื่อให้ลูกค้าได้รบั บริการ
อย่ า งสะดวกรวดเร็ ว เช่ น บริ ก ารรับ กรมธรรม์รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Policy), บริ ก ารรับ
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ใบเสร็จรับเงินเบีย้ ประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt), บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pos), บริการเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim), บริการชาระเบีย้
ประกัน ภัยแบบไร้เงิน สด (Non-cash payment), บริการกู้กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-loan),
บริการใบแจ้งเตือนการชาระเบีย้ ประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Notice) และบริการใบสลักหลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Endorse) โดยลูกค้าสามารถทาธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่นได้ตงั้ แต่เริม่ ต้นไปจนจบ
กระบวนการ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปยังสาขาหรือสานักงานใหญ่
- เตรียมความพร้อมสาหรับความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) โดยได้
กาหนดนโยบายความมั่น คงปลอดภัยของสารสนเทศเพื่ อเป็ น กรอบในการดาเนิ น งาน และเพิ่ ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1.3 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน
อย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็ นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านัน้
จะได้รบั เงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดย
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์
บริษั ท ได้ท าการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ มี ค วาม
หลากหลายในแต่ละช่ วงวัย และก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยหลักแล้วการทาประกันชีวิตจะ
ให้ผลประโยชน์กับผูเ้ อาประกันภัยในสองรู ปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุม้ ครองชีวิตเพื่อ
เป็ นหลักประกัน และผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์เพื่อสร้างฐานะ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ประโยชน์
ทางด้านความคุม้ ครองชีวิต โดยบริษัทจะชาระเงินค่าความคุม้ ครองชีวิตให้กับผูร้ บั ประโยชน์หากผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิต สาหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั เงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
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บริษัทจะนาเบีย้ ประกันภัยที่ ได้รบั ไปลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน โดยจัดสรรสัดส่วนการ
ลงทุ น ให้ส อดคล้อ งกับ หนี ้สิ น ตามสัญ ญาประกัน ภัย และนโยบายความเสี่ ย งของบริษั ท โดยได้ร ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ท่ีบริษัทรับประกัน
1.4 รำยละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริกำรทีส่ ำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภัยแยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัย
ประเภทกำรประกันชีวิต
ปั จจุบนั บริษัทมีแบบประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งตามประเภท
การประกันชีวิตได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี ้
1)

ประกันชีวิตสำมัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ความคุม้ ครองชีวิต และการออมทรัพย์แก่ผเู้ อาประกันภัยรายบุคคล

โดยบริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ และ/หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในระหว่างที่ผูเ้ อา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ใน
เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมีแบบประกันที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
(1)

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

เงื่อนไขการจ่ายเงิน จานวนเงิน เอาประกัน ภัยให้กับผูร้ บั ผลประโยชน์เมื่ อผูเ้ อาประกัน ภัย
เสียชีวิต หรือจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในกรณี ท่ีผเู้ อาประกันภัยมี
ชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกาหนดสัญญา ซึง่ โดยทั่วไปจะกาหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผู้
เอาประกั น ภั ย มี อ ายุ ค รบ 90 หรื อ 99 ปี แบบประกั น ดั ง กล่ า วเป็ นแบบประกั น ที่ เน้ น
ผลประโยชน์ดา้ นความคุม้ ครองชีวิตกรณีท่ีเกิดเหตุไม่คาดฝั นส่งผลให้ผเู้ อาประกันภัยจากไป
ก่อนเวลาอันควร
(2)

แบบบำนำญ (Pension) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่จ่ายผลประโยชน์ในรู ปแบบ

ของเงินได้ประจา โดยบริษัทจะจ่ายเงินจานวนหนึ่งอย่างสม่าเสมอให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเป็ น
รายเดื อน หรือรายปี นับ แต่ผูเ้ อาประกัน ภัยมี อายุค รบ 55 ปี หรือ 60 ปี ตามที่ เงื่ อนไขใน
กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ โดยครบกาหนดระยะเวลาในการจ่ายเมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุ
ครบ 85 ปี ขึน้ ไป เป็ นต้น แบบประกันดังกล่าวเหมาะสาหรับผูท้ ่ีคาดว่าจะมีอายุยืนยาว เป็ น
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การประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการไม่มีรายได้เมื่อพ้น
วัยทางาน
(3)

แบบชั่ วระยะเวลำ (Term Life Insurance) หมายถึง แบบประกัน ชีวิตที่ กาหนด

เงื่อนไขการจ่ายจานวนเงิน เอาประกันภัยให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์เมื่ อผูท้ าประกันภัยเสียชี วิต
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย แบบประกัน นี ม้ ี จุด เด่น ที่ อัต ราเบี ย้
ประกันภัยต่าเมื่อเทียบกับความคุม้ ครองที่สงู เหมาะสาหรับผูท้ ่ีตอ้ งการบริหารความเสี่ยงจาก
การเสียชีวิตโดยมีกาหนดเวลาที่ชดั เจน
(4)

แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่กาหนด

เงื่อนไขการจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยเมื่อผู้
เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งสามารถเลือกระยะเวลาการชาระเบีย้
ประกัน ภัยได้ห ลากหลาย เช่น แบบประกับ บีแอลเอ แฮปปี ้ เซฟวิ่ง 14/7 (แบบประกัน ที่ มี
ระยะเวลาคุม้ ครอง 14 ปี และระยะเวลาชาระเบีย้ 7 ปี ) โดยทั่วไป แบบประกันลักษณะนี ้ อาจ
มีการคืนเงินผลประโยชน์บางส่วนระหว่างระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมักจะเน้น
ผลประโยชน์ในด้านการออมทรัพย์
(5)

แบบประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-linked) หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ให้ทงั้

ความคุม้ ครองชีวิต และผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตามผลประกอบการของกองทุ น รวม โดยบริษั ท จะไม่ ได้ก ารัน ตี
ผลตอบแทนนัน้ แบบประกันลักษณะนีเ้ หมาะสาหรับผูเ้ อาประกันภัยที่ตอ้ งการความยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนความคุม้ ครอง การชาระเบีย้ ประกันภัย และการเลือกลงทุนในกองทุนรวม
ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัยควรมีความรู ค้ วามเข้าใจในด้านการลงทุนพอสมควร และสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได
(6)

สัญญำเพิม่ เติม (Rider) เป็ นสัญญาที่แนบกับกรมธรรม์หลักที่ผเู้ อาประกันภัยได้ทา

กับบริษั ท แล้ว เพื่อให้ความคุม้ ครองเพิ่มเติม ตามความต้องการของผูเ้ อาประกัน ภัย เช่น
สัญ ญาเพิ่ มเติมคุม้ ครองอุบัติ เหตุ คุม้ ครองการเสียชี วิตและการสูญ เสียอวัยวะเนื่ องจาก
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อุบตั ิเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุม้ ครองสุขภาพ คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย สัญญา
เพิ่มเติมคุม้ ครองโรคร้ายแรง คุม้ ครองกรณีตรวจพบว่าเป็ นโรคร้ายแรง เป็ นต้น
2)

กำรประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผูเ้ อาประกันภัยร่วมกันหลายราย

โดยส่วนใหญ่ จะเป็ น กลุ่มของพนักงานบริษั ท ซึ่งเป็ น สวัสดิการที่ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลจัดให้กับ
ลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทัง้ หมดร่วมกัน เช่น อายุ
เพศ อาชีพ ลักษณะงาน หรือจานวนเงินเอาประกันภัย โดยทั่วไปเบีย้ ประกันภัยจะต่ากว่าการเอา
ประกัน ชี วิตรายบุคคล ทั้งนี ้ เนื่ องจากสัญ ญาประกัน ชี วิตกลุ่มเป็ น สัญ ญาปี ต่อปี เบีย้ ประกัน ภัย
ผลประโยชน์ และเงื่อนไขความคุม้ ครองต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด และความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนไป
3)

แบบคุ้มครองสินเชื่อ
แบบคุม้ ครองสินเชื่อเป็ นแบบประกันชีวิตที่คมุ้ ครองกรณี ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต และ/หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ด้วยจานวนเงินเอาประกันภัยที่คอ่ ยๆ ลดลง
ตามระยะเวลา ซึ่งโดยทั่วไปจะสอดคล้องกับระดับของหนีส้ ินที่ค่อยๆลดลงตามจานวนงวดที่ผเู้ อา
ประกันภัยผ่อนชาระ แบบประกันลักษณะนีจ้ ึงเหมาะกับผูเ้ อาประกันภัยที่มีภาระหนีส้ ิน ซึ่งสามารถ
ใช้ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ในการชาระหนีส้ ินในกรณีท่ีผเู้ อาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะผ่อนชาระ
ครบถ้วน
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2564
เบีย้ ประกันภัยรับปี แรก
ประเภท
กำรประกันชีวิต
สามัญ - ชาระเบีย้ ครัง้ เดียว
สามัญ
ตลอดชีพ
บานาญ
ชั่วระยะเวลา
สะสมทรัพย์
ยูนิต ลิงค์*
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันกลุม่
คุม้ ครองสินเชื่อ
ผลผลิตรวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
115.35
1.84
4,504.13
71.92
657.13
10.49
45.36
0.72
4.99
0.08
3,309.87
52.85
0.33
0.01
486.45
7.77
636.32
10.16
1,006.64
16.07
6,262.44
100.00

เบีย้ ประกันภัยรับปี
เบีย้ ประกันภัยรับรวม
ต่อไป
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
115.35
0.32
28,190.25
95.71
32,694.38
91.54
7,042.91
23.91
7,700.04
21.56
572.77
1.94
618.13
1.73
62.23
0.21
67.22
0.19
18,685.91
63.45
21,995.78
61.58
0.00
0.00
0.33
0.01
1,826.43
6.20
2,312.88
6.48
1,263.96
4.29
1,900.28
5.32
0.55
0.00
1,007.19
2.82
29,454.76
35,717.20
100.00
100.00

*เบีย้ ประกันภัยรับปี แรกของผลิตภัณฑ์ยนู ิต ลิงค์นบั เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเท่านัน้
หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One report)

1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท และวิธีกำรเรียกร้องกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกัน
ชีวิต
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี
https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers/Amercement
1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษัท และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีมีข้อพิพำทหรือเรื่องร้องเรียน
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เข ต บ า งซื่ อ ก รุ งเท พ ฯ 10800 Call Center 0-2777-8888 โท รส า ร 0-2777-8899 Email :
Csc@bangkoklife.com
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2. กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท รวมถึงรำยละเอียด
ในกำรดำเนินกำรตำมกรอบและกระบวนกำรดังกล่ำว
2.1 กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท
โปรดศึก ษาข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ได้จาก “คู่มื อบรรษั ท ภิ บ าล และคู่มื อ จรรยาบรรณส าหรับ บุค คลของ
องค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/44
2.2 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “โครงสร้างองค์กร” ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/34
2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท
2.3.1 คณะกรรมกำรบริษัท
โครงสร้า งคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 14 ท่ า น ประกอบด้ว ย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 12 ท่าน ซึง่ ในจานวนนีเ้ ป็ นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน โดยกรรมการที่ มี ถ่ิน ที่ อยู่ในราชอาณาจักรมี จานวน 11 ท่าน ซึ่งเกิ นกว่าร้อยละ 75
ตามที่กฎหมายกาหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “รายชื่อกรรมการบริษัท ” ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท
โปรดศึกษาข้อมูลในคู่มือบรรษัทภิบาล ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท “หลักปฏิบตั ิท่ี 1.3
คณะกรรมการมี ห น้า ที่ ดูแ ลให้ก รรมการทุก คนและผู้บ ริ ห ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หน้า 8” ดังนี ้
คูม่ ือบรรษัทภิบาล update CG Code.pdf (bangkoklife.com)

2.3.2 คณะผู้บริหำร
โปรดศึกษา “รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
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https://www.bangkoklife.com/th/About/Child/35
โปรดศึกษาข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หน้า 171 และคู่มือบรรษัทภิบาล หลักปฏิบตั ิท่ี 1.4 คณะกรรมการ
เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติ ดตาม
ดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย หน้า 9-11” ดังนี ้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One report)
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%2 0 BLA%2 0 5 6 1%20One%20Report%202021_TH.pdf
คูม่ ือบรรษัทภิบาล
คูม่ ือบรรษัทภิบาล update CG Code.pdf (bangkoklife.com)
2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาข้อมูลที่สาคัญ ได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้
กรรมการที่มีความรู ค้ วามชานาญที่เหมาะสม เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การกากับดูแล โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ ซึ่งอธิบายถึง
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละคณะในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One report) หน้า 170-174 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%2 0 BLA%2 0 5 6 1%20One%20Report%202021_TH.pdf
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2.5 กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร
2.5.1 กำรสรรหำกรรมกำรและวำระกำรดำรงตำแหน่ง
โปรดศึกษา “หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One report) หน้า 178 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%2 0 BLA%2 0 5 6 1%20One%20Report%202021_TH.pdf
2.5.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนจะเป็ น ผู้
พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความเป็ นอิสระตามนิยามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ของบริษัท แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อที่จะนาเสนอในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน 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 ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
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ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ี
อานาจควบคุม ของผู้ท่ี มี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุรกิ จกับ บริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริษั ท และไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อย
ละ 1 ของจานวนหุ้นที่ มีสิท ธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษั ทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ไม่ ส ามารถให้ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของบริษัท
(10) ไม่ตอ้ งคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิ จสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชี วิต
กฎหมายว่าด้วยการประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการฟอก
เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นีใ้ นความผิด
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เกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
2.5.3 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง
โปรดศึกษา “การสรรหาผูบ้ ริหาร” ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One report) หน้า 178 และในคูม่ ือบรรษัทภิบาล หน้า 23 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One report)
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%2 0 BLA%2 0 5 6 1%20One%20Report%202021_TH.pdf
คูม่ ือบรรษัทภิบาล
คูม่ ือบรรษัทภิบาล update CG Code.pdf (bangkoklife.com)
2.6 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration policy)
โปรดศึกษา “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ
56-1 One report) หน้า 181-182 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/FINAL%2 0 BLA%2 0 5 6 1%20One%20Report%202021_TH.pdf
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และกำรบริหำร
สินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษั ท ก าหนดให้มี ก ารบริห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร โดยใช้ห ลัก การบริห ารความเสี่ ย งตาม
มาตรฐาน สากล ERM (Enterprise Risk Management) เป็ น แนวทาง และเพื่ อให้ม่ ันใจว่าบริษัทได้ดาเนิน
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 ต่ า ( Minimum Risk
Management) เพื่อให้สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาคส่วนขององค์กร

14

แบบ ปผช. 1 รายปี

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
“บริษัทกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล อย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุท่ีมาของความ
เสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเป็ น สาคัญ และอยูใ่ น
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริษัทจัดให้มีโครงสร้างบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ ดีเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็ นอิสระ ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดโครงสร้าง
การกากับดูแลความเสี่ยง พร้อมทัง้ ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ และความมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
บริห ารจัด การความเสี่ ย งของทุก หน่ วยงาน โดยแบ่ง ความรับ ผิ ด ชอบใน การบริห 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 และคณะทางานต่าง ๆ ที่บริษัทแต่งตัง้ ขึน้
2. ผู้รับผิดชอบระดับทีส่ อง (2nd Line of Defense)
ผูท้ ่ีมีหน้าที่อานวยการและควบคุมดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight / Risk
Function) พร้อ มทั้ง ก าหนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง รวมไปถึ ง การ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง เพื่อให้มีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
กลุ่มนี จ้ ะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง และสานักกากับการ
ปฏิบตั ิงาน
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3. ผู้รับผิดชอบระดับทีส่ ำม (3rd Line of Defense)
ผูท้ ่ีมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและสอบทานประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Assurance /
Audit) มีความรับผิดชอบในการติดตามการดาเนินงานการประเมิน และสรุปผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายตรวจสอบ
ปั จจัยควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทาให้
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
การดาเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ดังนี ้
 ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive)
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)
 ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
 อัตราการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
 การดาเนินงานและการบริการด้วยระบบสารสนเทศ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน
จากสภาวะแวดล้อมการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั การแข่งขันจากการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่องาน
การบริการลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ใช่เพียงเป็ นกลยุทธ์ท่ีจะตอบสนองความต้องการ หรือ
อานวยความสะดวกเพียงอย่างเดียว การสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใช้บริการก็เป็ นอีกปั จจัยที่บริษัทให้
ความสาคัญ ทัง้ ด้านงานบริการเพื่อการเสนอขายและบริการหลังการขาย หรือ การบริการกรมธรรม์ บริษัท
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยดังกล่าวและให้ความสาคัญ อย่างต่อเนื่ องโดยได้จัดท าแผนธุรกิ จที่
กาหนดทิศทางของแผนธุรกิจให้มีการปรับปรุงและทบทวนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ให้เป็ นส่วน
หนึ่งในการขับ เคลื่ อนองค์ก ร รวมถึ งก าหนดมาตรการและแผนบริห ารความเสี่ย งรองรับ ไว้ล่วงหน้าตาม
สถานการณ์ ให้ส ามารถปรับ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ต่าง ๆ ที่ ใช้ในการด าเนิ น ธุรกิ จ ได้ ทั้งการพัฒ นาระบบงาน
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กระบวนการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารช่องทางการขาย การพัฒนาแบบประกันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและควำมเสี่ยงจำกภำวะอัตรำดอกเบีย้ ลดลงและอยู่ในระดับต่ำ
1.
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ผันผวน หมายถึง ความเสี่ยงที่รายได้ดอกเบีย้ จากการลงทุนและ
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และเงินให้กทู้ งั้ นีบ้ ริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยคานึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคูก่ บั ความเหมาะสม
ของผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้
2.
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สิ น ทรัพ ย์ล งทุ น และอัต ราแลกเปลี่ ย น เป็ น ต้น ซึ่ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ ก ระทบต่ อ รายได้จ ากการลงทุ น และ
เงินกองทุนของบริษัท โดยบริษัทได้บริหารจัดการให้มลู ค่าความเสี่ยงนัน้ อยู่ในระดับไม่เกินเงินกองทุนรองรับ
ความเสี่ยงที่จดั สรรไว้ตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้และเมื่อรวมกับความเสี่ยงประเภทอื่นแล้ว บริษัทยังมีฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งและสูงกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
3.
ความเสี่ยงจากความผันผวนของของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารความเสี่ยง
4.
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ เป็ นความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทน
ที่ผลู้ งทุนจะได้รบั จากการถือครองหลักทรัพย์หรือหุน้ ของบริษัท ได้แก่
4.1 ราคาหุน้ ของบริษัทที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงอย่างผันผวน ซึ่งขึน้ อยู่กบั หลาย
ปั จจัยโดยบางปั จจัยบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎ
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ การเกิดภาวะวิกฤต เช่น การ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19 วิกฤตทางการเงิน เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าวอาจทาให้
ราคาหุน้ ลดลงต่ ากว่าราคาที่ผูล้ งทุนซือ้ และ/หรือ สูงกว่าราคาหุน้ ที่ ผูล้ งทุนขาย ทาให้ผู้
ลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้รบั ไม่เป็ นไป
ตามที่ ค าดหวัง ทั้ง นี ้ เพื่ อ ไม่ ให้ก ระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น บริษั ท ได้ให้ข ้อ มูล ผลประกอบการ
สาระสาคัญและลักษณะที่เป็ นลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจประกันชีวิตแก่ผลู้ งทุน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย
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4.2 ความเสี่ย งจากการจ่ายเงิน ปั น ผลไม่เป็ น ไปตามที่ ผูล้ งทุน คาดหวัง ซึ่งขึน้ อยู่กับปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการดาเนินงาน หลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ
เป็ นต้น ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
และ/หรือ เงินปั นผลระหว่างกาล บริษั ทอาจจะมีความเสี่ยงในการดารงเงินกองทุนหาก
จ่ายเงินปั นผลในอัตราปกติ เป็ นเหตุให้บริษัทอาจไม่ได้รบั การอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล หรือ
จ่ายเงินปั นผลได้ในอัตราที่ต่ากว่านโยบายที่บริษัทกาหนดที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไร
สุทธิ
ทัง้ นี ้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ โดยมีการดาเนินธุรกิจและการ
กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่น ๆ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพ รวมถึงมี การติดตาม
สภาวะเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบายของหน่วยงานกากับและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมการ ปรับตัว และ/หรือเปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และสามารถทาให้ผูล้ งทุนมีโอกาส
ได้รบั ผลตอบแทน/ระดับเงินปั นผลที่ดีและสม่าเสมอ
5.
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อยู่ใ นระดับต่ายาวนาน เป็ นความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบีย้
ลดลงและอยู่ในระดับต่ากระทบต่อความสามารถในการทากาไร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่ง
อัตราดอกเบีย้ เป็ นหนึ่งในสมมติฐานหลักของการกาหนดอัตราเบีย้ ประกันชีวิต การประเมินมูลค่าหนีส้ ินเงิน
สารองของสัญ ญาประกัน ภัย และประเมิ น เงิน กองทุน ตามระดับ ความเสี่ย ง ความเสี่ ยงจากภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ อยู่ในระดับต่าเป็ นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย การรักษาระดับผลกาไร การดารงเงินกองทุน รวมถึง การบริหารจัดการความสอดคล้องของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยจัดตัง้ คณะทางานบริหารเงินกองทุนเพื่อติดตาม ประเมินและรายงานปั จจัย
เสี่ยงและดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการทบทวนและปรับแผนการ
ลงทุนตามสถานการณ์ ได้แก่ การบริหาร Asset allocation การบริหาร Duration gap ควบคู่ไปกับการรักษา
ระดับผลตอบแทนจากการลงทุน ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้ อี กทั้งยังมี การทบทวนการกาหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนของบริษัทในปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงและการติด ตามด้วยระบบสัญ ญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Test) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของปั จจัยเสี่ยงหลัก
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ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยและกำรกำกับดูแลธุรกิจ
ปี ท่ี ผ่านมาบริษั ท มี ก ารติด ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งการก ากับ ดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทมีการเตรียมการและปรับกระบวนการภายในเพื่อพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมาย
ใหม่ ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งในปี ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการเตรียม
ความพร้อมทัง้ ด้านระบบงาน บุคลากร และกระบวนการทางานเพื่อให้บริษัทมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็ นไปตามการบังคับใช้ของกฎหมาย รวมถึง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.
2562 ที่มีการจัดตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทากรอบนโยบาย แผนบริหารจัดการ การควบคุมติดตาม
และการรายงานผล ในส่วนของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน IFRS เป็ นต้น ที่มีการศึกษาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเรื่องระบบและแบบจาลองให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ในอนาคต
3.2 กำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทได้ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบด้วยการบริหารให้สินทรัพย์และหนีส้ ินมีความอ่อนไหวของ
มูล ค่ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ้ย ในระดับ ที่ ใกล้เคี ย งกัน (Duration Matching) โดยก าหนด
Duration Gap เป็ นดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง (KRI) และติดตามอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการควบคูก่ บั การบริหาร
กระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนีส้ ินให้สมั พันธ์กนั (Cash Flow Matching) ซึง่ ยังคงรักษาระดับผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยระดับความเสี่ยงด้าน ALM ของบริษัทอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยทีส่ ำมำรถคำดกำรณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินของบริษัท กำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อ ควำมเชื่อมโยงของเงินกองทุนและควำมเสี่ยงภัย
และกำรกระจุกตัวของภัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากกระบวนการพิจารณารับประกัน สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยเสี่ยงของผูข้ อทา
ประกัน และ/หรือ ปั จจัยเสี่ยงจากปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาประกันชีวิต ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท และความเสียหายเกินกว่าค่าประมาณการที่ บริษัทได้ประเมินไว้ ซึ่ง
เป็ น สมมติ ฐานในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละการประเมิ น ความเพี ย งพอของเงิน กองทุน โดยบริษั ท มี ก าร
พิจารณารับประกันภัยให้เป็ นไปตามเกณฑ์และหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผูเ้ อา
ประกันภัย โดยพิจารณาทัง้ ปั จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพและปั จจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
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เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงภัยที่บริษัทยอมรับได้ โดยคานึงถึงความถูกต้องเป็ นธรรมต่อผูข้ อเอา
ประกันภัย ตัวแทน คู่คา้ ผลกาไรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยกาหนดหลักปฏิบตั ิท่ีชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การพิจารณารับประกันภัยจะดาเนินการตามประกาศ คาสั่ง ระเบียบการขายและคู่มือ
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขดั ต่อข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงที่
กาหนดและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการเอาประกันภัยต่อตามระดับทุนประกันและกาหนด
ขีดจากัดที่บริษัทสามารถรับไว้ได้ รวมถึงการกาหนดอานาจการพิจารณารับประกัน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท ตามระดับ ตาแหน่ง ความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูพ้ ิจารณารับประกัน
ด้วยความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญในการดาเนินงาน และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากต้องรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเ้ อาประกันภัย ทาให้บริษัทมีภาระ
ผูกพัน ที่ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผูเ้ อาประกันภัยเมื่ อเกิ ดภัยตามที่ ระบุความคุม้ ครองไว้ บริษัทจึงมี
นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงภัย และลดความผันผวนของค่าสินไหมทดแทนหากมีความสูญเสียมูลค่าสูงเกิดขึน้
โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผูร้ บั ประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีป ระสบการณ์ยาวนานใน
ธุรกิจ และมีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อ
ทัง้ แบบสัญญาล่วงหน้า และแบบเฉพาะราย โดยมีการพิจารณากาหนดขีดจากัดในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง
เงื่อนไขและอัตราเบีย้ ประกันภัยต่อที่เหมาะสมตามประสบการณ์ของบริษัทในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อ
การบริหารต้นทุนของบริษัท ซึง่ การเอาประกันภัยต่อยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยของบริษัท และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ไปยังตลาดใหม่ ความเสี่ยงใหม่หรือการรับประกันภัยที่มีความสลับซับซ้อน
มาก โดยอาศัยประสบการณ์ข องบริษั ทรับประกันภัยต่อในการให้บริการด้านวิชาการ และคาปรึกษาทาง
เทคนิคเฉพาะด้านตามความต้องการและแนวโน้มของตลาดด้วย ทั้งนีบ้ ริษัทได้มีการวางแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อทัง้ ความเสี่ยงด้านเครดิตของคูค่ า้ บริษัทรับประกันภัยต่อและความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัวไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้การกระจายความเสี่ยงภัยเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมั่นใจว่า
บริษัทสามารถชาระหนีส้ ินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ นอกจากนี ้ ยังได้มีการติดตามผลการดาเนินงาน
อยู่เสมอ และมีการทบทวนนโยบายและแผนการประกันภัยต่อเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท
จากการที่บริษัทมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับประกันที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงภัยของผูเ้ อา
ประกันภัย รวมถึงมีการลดความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังผูร้ บั ประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
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ทางการเงิน ทาให้บริษัทมีสดั ส่วนความเสี่ยงภัยด้านประกันภัยไม่สงู มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความ
เสี่ยงในด้านอื่น ๆ อีกทัง้ ความเสี่ยงภัยดังกล่าวยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สารองประกัน ภัย สาหรับ สัญ ญาประกัน ภัยระยะยาวตามราคาบัญ ชี คานวณโดยอ้างอิงตามวิธีเบี ย้
ประกันภัยสุทธิชาระคงที่ซง่ึ เป็ นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากข้อสมมติฐานปั จจุบนั
หรือข้อสมมติฐานที่กาหนดตัง้ แต่วนั เริ่มรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ และ
ปรับเพิ่มด้วยค่าความเสี่ยงและค่าความเบี่ยงเบน โดยสมมติฐานหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับ อัตรามรณะ อัตรา
การเจ็บป่ วย และ อัตราคิดลด
ในขณะที่ ส ารองประกัน ภัย ส าหรับ สัญ ญาประกัน ภัยระยะยาวตามราคาประเมิ น ที่ ใช้ในการค านวน
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนัน้ คานวณโดยใช้วิธีสารองประกันภัยแบบเบีย้ ประกันภัยรวม ซึ่งเป็ นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้สมมติฐานที่เป็ นค่าประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ ปั จจุบนั และรวมค่าเผื่อความ
ผันผวนของสมมติฐานดังกล่าว ตามเกณฑ์ท่ีสานักงาน คปภ. กาหนด
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ ประกอบด้วยสารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย และ สารองเบีย้ ประกันภัย
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาบัญชี เป็ นประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนที่ยงั ไม่ได้จ่าย ณ วันที่ทารายงาน ซึ่งรวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผู้
เอาประกัน ณ วันที่รายงาน โดยสะท้อนถึงค่าประมาณการที่ดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ โดยอาศัยประสบการณ์และ
ข้อมูลในอดีตของบริษัท
ในขณะที่สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามราคาประเมิน มีหลักการประมาณ
การเช่นเดียวกับราคาบัญชี และ รวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ท่ีสานักงาน คปภ. กาหนด
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สำรองเบีย้ ประกันภัย
สารองเบีย้ ประกันภัยตามราคาบัญ ชี เป็ นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ น
รายได้ และ สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่สนิ ้ สุด โดยที่สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ คานวณตาม
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัยตามระยะเวลาคุม้ ครองที่เหลืออยู่ และ สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่สิน้ สุด เป็ น
ประมาณการที่ ดีท่ี สุดของค่าสินไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ภายในระยะเวลาคุม้ ครองที่ เหลืออยู่ ทั้งนึ ้
สารองเบีย้ ประกันภัยตามราคาบัญชี เป็ นมูลค่าก่อนหักค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ในขณะที่สารองประกันภัยตามราคาประเมิน เป็ นมูล ค่าที่สงู กว่าระหว่าง สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ และ สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่สิน้ สุดซึ่งรวมค่าเผื่อความผันผวนตามเกณฑ์ท่ีสานักงาน คปภ.
กาหนด ทัง้ นึ ้ สารองประกันภัยตามราคาประเมินเป็ นมูลค่าหลังหักค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ทัง้ นี ้ หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

2564
มูลค่าตามงบ มูลค่าตามราคา

2563
มูลค่าตามงบ มูลค่าตามราคา

การเงิน

ประเมิน

การเงิน

ประเมิน

สารองประกันภัย สาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว

287,771.59

304,461.95

282,407.30

318,935.99

สารองประกันภัย สาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสัน้

1,965.97

1,722.93

1,745.39

1,508.53

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้าง
จ่าย

347.82

347.82

236.89

236.89

หนีส้ นิ อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

5,394.60

5,394.60

6,938.99

6,938.99
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6. กำรลงทุนของบริษัท
นโยบำยกำรลงทุน
บริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในระยะยาวที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ ดังนัน้ นโยบาย
การลงทุนจึงยึดหลักความมั่นคงทางการเงินเป็ นสาคัญ โดยให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพื่อเป็ นการรักษาสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมค่าควบคู่ ไปกับการสร้าง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วัตถุประสงค์
จากการที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในระยะยาวต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษัทฯ
ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ลงทุนและหนีส้ นิ ที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต (AssetLiability Management) โดยการวิ เคราะห์ถึ ง ความสอดคล้อ งกัน ของระยะเวลาครบก าหนดไถ่ ถ อนของ
สินทรัพย์ลงทุนและหนีส้ ินที่เกิดจากภาระผูกพันในอนาคต ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาสภาพ
คล่องและควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
กระบวนกำรลงทุน
กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการลงทุน บริษัทฯ
ได้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้นการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาว ซึง่
สอดคล้องกับภาระทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี จ้ ะมีการตรวจสอบไม่ให้สดั ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทดังกล่าวขัดกับข้อกาหนดในกฎหมายตามประกาศ คปภ.เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันชีวิต
2. ความปลอดภัยของสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของสินทรัพย์
ลงทุ น เป็ นอัน ดับ ต้น ๆ ดัง นั้น บริษั ท ฯ จะเน้น การลงทุ น ในพัน ธบัต รรัฐ บาลและพัน ธบัต รรัฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ง ที่
กระทรวงการคลังคา้ ประกันและไม่คา้ ประกันเป็ นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์
ดังกล่าวถือได้ว่ามีความปลอดภัยสูง สาหรับสินทรัพย์ลงทุนส่วนที่เหลือซึ่งมีสดั ส่วนค่อนข้างน้อยจะเป็ นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงมากขึน้ เช่น หุน้ สามัญ หน่วยลงทุน และหุน้ กูภ้ าคเอกชน เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ น
การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีขนั้ ตอนในการคัดเลือกหลักทรัพย์
ที่จะลงทุนอย่างเข้มงวดและระมัดระวังก่อนทาการตัดสินใจลงทุน โดยสาหรับพันธบัตรรัฐบาลจะทาการวิเคราะห์
ถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางของอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศ สาหรับหลักทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงมากขึน้ เช่น หุน้ สามัญและหุน้ กู้
ภาคเอกชนจะทาการวิเคราะห์ทงั้ แบบ Top down analysis และแบบ Bottom up analysis ทัง้ นีเ้ พื่อให้มีความ
มั่นใจว่าหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนนัน้ มีปัจจัยพืน้ ฐานที่เหมาะสม
4. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ ติดตามผลรวมทัง้
การปรับ Portfolio ของสินทรัพย์ลงทุนเป็ นระยะตามปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ด้านการลงทุนของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
วิธีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ลงทุนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยทั่วไป
บริษัทใช้วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างไปตามประเภทสินทรัพย์ดงั นี ้
ประเภทสินทรัพย์
1. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทัง้ ที่มีการคา้ ประกันและไม่มีการคา้ ประกัน ใน
สกุลเงินบาท
2. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศ
ไทย ทัง้ ที่มีการคา้ ประกันและไม่มีการคา้ ประกัน ใน
สกุลเงินต่างประเทศ
3. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันภัย

4. พันธบัตร หุน้ กู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน

วิธีกำรทีใ่ ช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
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
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ประเภทสินทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัท
5. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI และที่จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์อ่ืนที่อยู่ในดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีกาหนด
6. ตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
และตราสารทุนอื่นๆ
7. หน่วยลงทุน

8. ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุน้ สามัญ / หุน้ กู้ /
หน่วยลงทุน / อื่น
9. เงินให้กยู้ ืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็ น
ประกัน
10. เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกัน
11. เงินให้กยู้ ืมโดยมีบคุ คลคา้ ประกัน
12. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝาก
เงิน / บัตรเงินฝาก

วิธีกำรทีใ่ ช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
Bloomberg
ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)

ใช้วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี และการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดเงินปันผล
(Dividend discount model)
สาหรับหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)
สาหรับหน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (NAV)
ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price)
ใช้ราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ที่
แท้จริง (EIR) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลด
กระแสเงินสด (discounted cash flow)
ใช้ราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ที่
แท้จริง (EIR) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินสดประเมินตามจานวนที่มีอยู่ เงินฝากธนาคาร
ประเมินตามจานวนเงินที่ฝากไว้
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สรุ ปสินทรัพย์ลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
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
เงิน ให้กู้ยื ม และเงิน ให้เช่ า
ซือ้ รถ และให้เช่าทรัพ ย์สิน
แบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้
หุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ลงทุน
หมำยเหตุ

มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ปี 2564
รำคำบัญชี
รำคำประเมิน

ปี 2563
รำคำบัญชี
รำคำประเมิน

2,270.61

2,270.61

4,335.86

4,335.86

276,344.34

292,509.14

271,077.04

303,263.80

21,780.41

21,780.41

21,111.66

21,111.66

26,141.80

26,141.80

22,319.57

22,319.57

9,652.70

11,277.87

9,523.82

11,299.31

2,476.39

2,468.24

1,789.75

1,781.19

22.19

22.19

24.27

24.27

190.38
338,878.82

190.38
356,660.64

1,304.28
331,486.25

1,304.28
365,439.94

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิ น หมายถึ ง สิน ทรัพ ย์และหนี ส้ ิน ที่ ป ระเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
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7. ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลกำรวิเครำะห์และอัตรำส่วนต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง
โปรดอ่านรายละเอียดคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาไตรมาส 4 ปี 2564 ที่เผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษัท ดังนี ้
https://www.bangkoklife.com/Upload/InvestorFile/c951ccd0112641419b3727bafc9de79b.pdf
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริษัทสรุปได้ดงั นี ้

เบีย้ ประกันภัยรับรวม

หน่วย : ล้านบาท
2564
2563
35,717.19
34,744.64

เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

33,992.44

33,396.32

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

12,083.78

12,231.09

5,364.28

4,918.78

33,652.69

35,461.37

3,192.57

1,620.61

รำยกำร

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี
ก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ร้อยละ
รำยกำรอัตรำส่วน

2564

2563

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

37.0
3.9
6.8

33.2
4.5
3.6

0.9

0.5

0.9

0.5

3.6

3.7
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รำยกำรอัตรำส่วน

2564

2563

- อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ ไ ม่ ร วม การลงทุ น จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)*

3.6
116.0

3.7
113.3

*อัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Early Warning System
หมำยเหตุ

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความ
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 แต่ไม่ต่ากว่าผลตอบแทนขัน้ ต่าที่ได้รบั รองไว้

8. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบำย และวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทได้กาหนดนโยบายในการประเมิน
และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้แนวทางการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของบริษัท
(ORSA) และจัดทาแผนบริหารเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) สาหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ
กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุน
เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดย
กาหนดมาตรการต่า ง ๆ ภายใต้ส มมติ ฐ านว่าเงิน กองทุน จะต้อ งไม่ต่ ากว่าอัต ราที่ ก าหนดโดยส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการทดสอบปั จจัยเสี่ ยงหลัก ได้แก่ ภาวะ
อัตราดอกเบีย้ ภาวะตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยค่าความเสี่ยง VaR (Value at
Risk)
การดาเนิ น การในแต่ละตามสถานการณ์ บริษั ท จะได้ป ระเมิ น ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว
(Sensitivity Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น เพื่อการตอบสนอง
ความเสี่ยงตามแผนบริหารเงินกองทุน การสรรหาแหล่งเงินทุน และมาตรการที่กาหนดได้อย่างเหมาะสมและ
ทัน ท่ วงที และได้ก าหนดบทบาทหน้า ที่ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องพร้อมจัดท าแผนบริห ารความเสี่ ยงของ
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หน่ ว ยงานให้ส อดคล้อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ข องบริษั ท รวมทั้ ง การรายงานต่ อ ผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้พนักงานได้รบั ทราบ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
365,228.36
373,869.04

หนีส้ นิ รวม

316,192.18

330,608.16

311,927.30

327,620.40

4,264.88

2,987.76

49,036.18

43,260.88

301.22

274.05

301.22

274.05

301.35

274.18

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทงั้ หมด

48,456.56

42,893.65

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฏหมาย

16,079.79

15,644.15

- หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
- หนีส้ นิ อื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกัน ชี วิ ต ก าหนดให้น ายทะเบี ย นอาจก าหนดมาตรการที่ จ าเป็ น ในการก ากับ ดูแ ลบริษั ท ที่ มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุ นต่ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการ
กากับ (Supervisory CAR) ที่กาหนดไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้มลู ค่าตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภั ย ว่ า ด้ว ยการประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น และหนี ้สิ น ของบริษั ท ประกัน ชี วิ ต และประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต
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9. งบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่วงมำทีผ่ ู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว
ข้อมูลงบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo/17
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