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วิิสัยทััศน์์และภารกิิจ

วิิสัยทััศน์์
ให้้ประชาชนเห้็นประโยชน์การประกันชีวิิต

และทำำาประกันชีวิิตให้้เห้มาะสมกับ 
ฐานะทำางการเงิน และคุุณคุ่าชีวิิต
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ภารกิิจ
บริษััทำมีคุวิามมุ่งมั�นทำี�จะเป็นผู้้้นำาในการสร้าง
คุวิามมั�นคุงทำางการเงินให้้กับประชาชนทำุกกลุ่ม
ด้้วิยการปกป้องคุุณคุ่าชีวิิต การให้้คุำาแนะนำา
ด้้านการวิางแผู้นทำางการเงิน และบริการทำี�ประทำับใจ
ผู้่านตัวิแทำน คุ้่คุ้า และพนักงาน ทำี�มีคุวิามจริงใจ
และมีคุวิามร้้ระด้ับแนวิห้น้าของประเทำศ
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เรียน์	ทั่าน์ผู้้�ถูือหุ�น์และผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย

ในปี 2565 ท่ี่�ผู้่านมา เศรษัฐกิจัโลกและเศรษัฐกิจัไที่ยเริ�มม่ 
การฟื้้�นตัวอย่างต่อเน่�อง จัากมาตรการผู่้อนคลายการควบค่ม 
การแพื่ร่ระบาดำของเชุ่�อไวรัส่โคโรนาส่ายพื่ันธุ่์ใหม่ (โควิดำ-19) ที่ั�งน่�
กำาลังซื้่�อของผูู้้บริ โภคท่ี่�ฟื้้�นตัวประกอบกับผู้ลกระที่บจัาก 
ภาวะการชุะงักงันของภาคการผู้ลิตทัี่�งห่วงโซื้่อุปที่าน ส่่งผู้ลให้ 
อตัราเงินเฟ้ื้อเร่งตวัเพิื่�มข้�นอย่างรวดำเรว็ และส่งูข้�นเป็นประวตักิารณ์
ในหลายประเที่ศที่ั�วโลก เพื่่�อควบค่มเส่ถ่ียรภาพื่ที่างการเงิน 
ธุนาคารกลางต่างๆ ทัี่�วโลกได้ำตัดำสิ่นใจัดำำาเนินนโยบายการเงิน 
แบบตึงตัวมากข้�นเพื่่�อส่กัดำเงินเฟื้้อ ผู้่านการข้�นอัตราดำอกเบ่�ย
นโยบายอย่างต่อเน่�อง
 

 ภายใต้ส่ถีานการณ์เศรษัฐกิจัโลกท่ี่�ม่ความผู้ันผู้วนและ
ความที่้าที่ายด้ำานปัจัจััยที่างเศรษัฐกิจั อุตส่าหกรรมประกันชุ่วิต 
ยังไดำ้รับแรงส่นับส่น่นจัากผู้ลิตภัณฑ์์ส่ะส่มที่รัพื่ย์ จัากการท่ี่� 
หลายบริษัทัี่ได้ำมก่ารปรับผู้ลิตภัณฑ์์ให้ส่อดำคล้องกับอัตราดำอกเบ่�ย
ท่ี่�ปรับตัวสู่งข้�น รวมถึีงผู้ลิตภัณฑ์์ค่้มครองสิ่นเชุ่�อท่ี่�ม่ยอดำขาย 
สู่งข้�นจัากมาตรการกระต้่นอส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัากภาครัฐส่่งผู้ลให้
อุตส่าหกรรมประกนัชุวิ่ตไที่ย ม่เบ่�ยรับรวมเท่ี่ากับ 611,374 ลา้นบาที่
ลดำลงเพื่ียงร้อยละ 0.45 จัากปีก่อนหน้า

สารจากิประธาน์กิรรมกิาร		

ดร.ศิริ	กิารเจริญด่
ประธุานกรรมการ
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ดำ้วยส่ภาวะแวดำล้อมที่างธุ่รกิจัท่ี่�ม่การเปล่�ยนแปลงอย่าง
รวดำเรว็ คณะกรรมการบรษิัทัี่ไดำพ้ื่จิัารณาที่บที่วน อน่มตั ิวสิ่ยัที่ศัน์
ภารกิจั และกลย่ที่ธุ์ของบริษััที่ในปีท่ี่�ผู้่านมา รวมทัี่�งไดำ้มอบหมาย 
ให้ฝ่่ายบริหารดำำาเนินการติดำตามให้ม่การนำากลย่ที่ธุ์ของบริษััที่ 
ไปปฏิิบัติ และให้ฝ่่ายบริหารรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามกลย่ที่ธุ์ 
ในการประชุ่มคณะกรรมการท่ี่กครั�ง โดำยรายงานผู้ลเป็นราย
ไตรมาส่ เพื่่�อให้ส่ามารถีปรับกลย่ที่ธ์ุไดำ้อย่างที่ันที่่วงที่่ การดำำาเนิน
ปรบักลย่ที่ธุอ์ยา่งตอ่เน่�องตามส่ถีานการณท่์ี่�เปล่�ยนแปลงไป ส่ง่ผู้ล
ให้บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) ส่ามารถีส่ร้าง 
เบ่�ยประกันรับปีแรกไดำ้ถีึง 6,925 ล้านบาที่ เพื่ิ�มข้�นร้อยละ 11  
จัากปีก่อนหน้า ซื้ึ�งเป็นการเติบโตท่ี่�มากกว่าอุตส่าหกรรม ขณะที่่�
เบ่�ยประกันปีต่อลดำลงร้อยละ 2 จัากปีก่อน หรือเท่ี่ากับ 28,906  
ล้านบาที่ ส่่งผู้ลให้บริษััที่ม่เบ่�ยรับรวมเท่ี่ากับ 35,831 ล้านบาที่  
เพื่ิ�มข้�นร้อยละ 0.3 จัากปีก่อนหน้า 

นอกจัากน่� บริษััที่ยังม่ความม่่งมั�นในการขับเคล่�อนธุ่รกิจั 
ตามแนวที่างการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นบนรากฐานท่ี่�มั�นคงทัี่�งในด้ำาน
เศรษัฐกิจั ส่ังคม และส่ิ�งแวดำล้อม ภายใต้การกำากับดำูแลกิจัการที่่�ดำ่
ตามหลักธุรรมาภิบาล ดำ้วยการส่ร้างความเชุ่�อมั�นต่อผูู้้ม่ส่่วนไดำ้
ส่่วนเส่่ยผู่้านการดำำาเนินงานที่่�ม่ประสิ่ที่ธิุภาพื่ โปร่งใส่ ตรวจัส่อบได้ำ
รวมถีึงการพื่ัฒนานวัตกรรมและการนำาเที่คโนโลย่มาใชุ้ ใน 

การดำำาเนินธุ่รกิจั เพื่่�อประโยชุน์ต่อผูู้้ ม่ ส่่วนไดำ้ เ ส่่ยท่ี่กกล่่ม 
และลดำการใชุ้ที่รัพื่ยากรธุรรมชุาติ นอกจัากน่�ยังไดำ้ส่่งเส่ริม 
การให้ความรู้ด้ำานการวางแผู้นที่างการเงินอย่างรอบด้ำาน 
ในการส่ร้างความมั�นคงที่างการเงินให้แก่ประชุาชุน เพื่่�อความส่่ข 
ท่ี่�ยั�งย่น (Sustainable Happiness) อย่างต่อเน่�อง โดำยในปี 2565  
บริษัทัี่ กรง่เที่พื่ประกนัชุวิ่ต จัำากัดำ (มหาชุน) ไดำ้รับการคัดำเล่อกจัาก
ตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ยให้เป็นบริษััที่ท่ี่�ม่รายชุ่�ออยู่ในห้่น
ยั�งย่น (Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเน่�อง
เป็นปีที่่� 2 ติดำต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษััที่ ผู้มขอขอบค่ณลูกค้า  
ผูู้ถ้ีอ่ห้่น ตวัแที่นประกันชุวิ่ตและที่่�ปรก้ษัาการเงิน และคูค้่าของบริษััที่
ท่ี่�ท่ี่านได้ำมอบความเชุ่�อมั�นและความไว้วางใจับริษััที่กร่งเที่พื่ประกันชุวิ่ต
ดำ้วยด่ำเส่มอมา รวมทัี่�งขอขอบค่ณผูู้้บริหารและพื่นักงานกร่งเที่พื่
ประกันชุ่วิตท่ี่กคนท่ี่�ม่่งมั�น ที่่่มเที่แรงกายแรงใจั ม่่งมั�นรับม่อ 
ท่ี่กการเปล่�ยนแปลง และพื่ร้อมส่่งมอบส่ินค้าและบริการท่ี่�ส่ร้าง
ความรูสึ้่กดำ่ๆ  ให้แก่ลกูค้า เพื่่�อให้บริษััที่เดิำนหน้าเติบโตได้ำอยา่งมั�นคง
และยั�งย่นต่อไป
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เรียน์	ทั่าน์ผู้้�ถูือหุ�น์และผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย

ในป ี2565 ยงันบัเปน็อ่กปท่ีี่�มค่วามที่า้ที่ายจัากส่ถีานการณ์
การฟ้ื้�นตัวของเศรษัฐกิจัโลกท่ี่�ยังม่ความไม่แน่นอน และอัตราดำอกเบ่�ย
นโยบายท่ี่�ปรบัตวัส่งูข้�น บริษััที่ กรง่เที่พื่ประกนัชุวิ่ต จัำากดัำ (มหาชุน) 
ตระหนกัถีงึการเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกดิำข้�นดำงักลา่ว จัง้ได้ำดำำาเนนิการปรบั
กลย่ที่ธ์ุอย่างต่อเน่�อง เพื่่�อให้ส่อดำคล้องกับส่ถีานการณ์ที่่�
เปล่�ยนแปลงไป โดำยบริษััที่ยังคงม่่งให้ความส่ำาคัญกับการส่ร้าง
ความส่มด่ำลในพื่อร์ตผู้ลติภณัฑ์ ์ชุอ่งที่างการขาย และขยายจัำานวน
พื่ันธุมิตร 

ส่ำาหรับชุ่องที่างตัวแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน บริษััที่ 
ม่ง่เน้นการส่ร้างจัำานวนตัวแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน ท่ี่�ม่คณ่ภาพื่
ส่่งผู้ลให้บริษััที่ม่จัำานวนตัวแที่นและท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงินเพิื่�มข้�น
อย่างต่อเน่�อง บริษััที่ยังไดำ้ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ค่้มครองส่่ขภาพื่ 
ให้ครอบคล่มความต้องการของลูกค้าแต่ละกล่่ม ในส่่วนชุ่องที่าง

สารจากิกิรรมกิารผู้้�จัดกิารใหญ่
และประธาน์เจ�าหน์�าทั่�บัริหาร

น์ายโชน์	โสภณพน์ิช
กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่

และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร



9แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ส่ถีาบันการเงินและพัื่นธุมิตรที่างธุ่รกิจั บริษััที่ยังคงม่่งมั�น 
ในการส่ร้างความสั่มพัื่นธ์ุระยะยาว โดำยม่การพัื่ฒนาผู้ลิตภัณฑ์ ์
ท่ี่�ตอบโจัที่ย์ความต้องการของลูกค้าชุ่องที่างส่ถีาบันการเงิน 
นอกจัากน่�ในชุ่องที่างดิำจัิที่ัล (ชุ่องที่างออนไลน์) บริษััที่ได้ำม่ 
การพื่ฒันาผู้ลติภณัฑ์์และปรบัปร่งกระบวนการขายอยา่งตอ่เน่�อง
เพื่่�อใหล้กูคา้ไดำร้บัประส่บการณก์ารซ่ื้�อท่ี่�ดำท่ี่่�ส่่ดำจัากชุ่องที่างดำจิัทิี่ลั
ส่่งผู้ลให้ยอดำขายในชุ่องที่างดำิจิัทัี่ลเติบโตท่ี่�ร้อยละ 48 ซื้ึ�งเป็น 
การเติบโตที่่�มากกว่าอุตส่าหกรรม

 
จัากการม่่งมั�นพื่ัฒนาส่ินค้าและบริการโดำยยึดำลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง ที่ำาให้ในปี 2565 ที่่�ผู้่านมา บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต 
จัำากดัำ (มหาชุน) ส่ามารถีส่ร้างเบ่�ยประกันภัยรับปีแรกจัำานวน 6,925 
ล้านบาที่ เติบโตร้อยละ 11 และเบ่�ยประกันภัยรับปีต่อจัำานวน 
28,906 ล้านบาที่ ลดำลงร้อยละ 2 จัากปีก่อน โดำยเป็นการลดำลง
ตามกรมธุรรม์ท่ี่�ครบกำาหนดำและเป็นไปตามท่ี่�บริษััที่คาดำการณ์  
ซื้ึ�งที่ำาให้เบ่�ยประกันภัยรับรวมเติบโตท่ี่�ร้อยละ 0.3 หรือเที่่ากับ 
35,831 ล้านบาที่ ส่่งผู้ลให้กำาไรส่่ที่ธุิจัากการดำำาเนินงานเพื่ิ�มข้�น
ร้อยละ 1 หรือเที่่ากับ 3,210 ล้านบาที่ บริษััที่ยังให้ความส่ำาคัญกับ
การบริหารความเส่่�ยงองค์รวม ซื้ึ�งส่ะที่้อนในอัตราส่่วนเงินกองที่่น 
(CAR) ที่่�เพื่ิ�มข้�นจัากร้อยละ 301 เป็นร้อยละ 377 ซื้ึ�งสู่งกว่าระดำับ 
ที่่�กฎหมายกำาหนดำ

 
บริษััที่ม่่งเน้นการนำาเที่คโนโลย่เข้ามาประย่กต์ใชุ้ในการให้ 

บริการลูกค้า โดำยพัื่ฒนา e-Services ที่่�ครอบคล่มตั�งแต่

กระบวนการเปรียบเท่ี่ยบแบบประกันท่ี่�เหมาะส่ม ชุำาระเบ่�ยประกัน ดำู
ข้อมูลกรมธุรรม์ ไปจันถีึงการเรียกร้องส่ินไหม และขอเปล่�ยนแปลง
ข้อมูลกรมธุรรม์ต่างๆ โดำยลูกค้าส่ามารถีดำำาเนินการผู้่าน BLA 
Happy Life Application และแพื่ลตฟื้อร์มออนไลน์ของบริษััที่ไดำ้
ดำ้วยตนเองและส่ามารถีที่ำาธุ่รกรรมต่างๆ ไดำ้อย่างส่ะดำวกส่บาย 
ท่ี่กท่ี่�ท่ี่กเวลา นอกจัากนั�น ลกูคา้ยงัส่ามารถีมั�นใจัในความปลอดำภัย
ของข้อมูลส่่วนบ่คคล เน่�องจัากบริษััที่ไดำ้รับมาตรฐาน ISO 
27701:2019 มาตรฐานการจััดำการข้อมูลส่่วนบ่คคล ซื้ึ�งเป็น 
การตอกยำ�าถึีงการให้ความส่ำาคัญในการบริหารจััดำการข้อมูล 
ของทัี่�งลกูคา้และคูค่า้ เม่�อม่การตดิำตอ่และที่ำาธุร่กรรมท่ี่กรปูแบบกบั
บริษััที่ 

ส่่ดำท้ี่ายน่� ในนามของบริษััที่ ผู้มขอขอบคณ่ลกูค้าท่ี่�มอุ่ปการคณ่
พื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั ตัวแที่นประกันชุ่วิตและที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน
ของบริษััที่ และผูู้้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ยท่ี่กที่่าน ท่ี่�ให้การส่นับส่น่นและ 
ไว้วางใจักับบริษััที่เส่มอมา และขอขอบค่ณคณะผูู้้บริหารและ
พื่นักงานของบริษััที่ท่ี่กที่่านท่ี่�ม่ความตั�งใจัปฏิิบัติหน้าท่ี่�ดำ้วย 
ความรับผิู้ดำชุอบ ม่ความร่วมแรงร่วมใจักันพื่ัฒนาองค์กรและ
พื่ัฒนาตนอยู่เส่มอ รวมถึีงการมอบความจัริงใจัในการให้บริการ
แก่ลกูค้า ซื้ึ�งเปน็ส่่วนที่่�ส่ำาคัญยิ�งที่่�จัะส่ามารถีนำาพื่าใหบ้ริษััที่เตบิโต
ไดำ้อย่างมั�นคงและยั�งย่น



(ล้านบาที่)

(ล้านบาที่)
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จุดเด่น์ทัางกิารเงิน์และผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ทั่�สำาคััญ	

จุดเด่น์ทัางกิารเงิน์

งบัแสดงฐาน์ะกิารเงิน์

รวมส่ินที่รัพื่ย์

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น

รวมหน่�ส่ิน

หน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัย

ส่่วนของเจั้าของ

งบักิำาไรขาดทัุน์

เบ่�ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและส่่งค่น

- เบ่�ยประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและส่่งค่น

- เบ่�ยประกันภัยปีต่อไป หักยกเลิกและส่่งค่น

รายไดำ้จัากการลงที่่นส่่ที่ธุิ

เงินส่ำารองประกันชุ่วิตเพื่ิ�มจัากปีก่อน

กำาไรส่่ที่ธุิ

ข�อม้ลติ่อหุ�น์

จัำานวนห่้นส่ามัญที่่�ออกและชุำาระเต็มมูลค่า

มูลค่าตามบัญชุ่ต่อห่้น

กำาไรส่่ที่ธุิต่อห่้น

เงินปันผู้ลจั่ายต่อห่้น

อัตราการจั่ายเงินปันผู้ลต่อกำาไรส่่ที่ธุิ

ราคาห้่น ณ วันสิ่�นงวดำ ม้ลคั่าพ้�น์ฐาน์ของกิิจกิารและม้ลค่ัา

ม้ลคัา่พ้�น์ฐาน์ของกิจิกิารและมล้คัา่ปจัจบัุัน์ของกิรมธรรม์ใหม่

มูลค่าพื่่�นฐานของกิจัการต่อห่้น 

มูลค่าปัจัจัุบันของกรมธุรรม์ใหม่ต่อห่้น

339,778

330,197

293,680

291,329

46,098

34,744

6,550

28,194

12,231

4,919

1,608

1,708

27.00

0.94

0.23

24.44

21.00

39.53

0.67

347,143

338,705

299,177

295,480

47,966

35,717

6,262

29,455

12,084

5,364

3,196

1,708

28.09

1.87

0.56

29.92

37.25

39.95

1.32

342,611

333,156

297,828

294,757

44,783

35,831

6,925

28,906

12,170

1,124

3,212

1,708

26.23

1.88

0.60

31.91

28.75

40.35

1.76

333,680

324,800

289,420

286,642

44,260

35,692

6,198

29,494

12,632

3,580

4,384

1,708

25.92

2.57

0.65

25.31

20.70

41.51

0.21

324,578

314,909

286,070

283,281

38,508

40,892

8,101

32,791

12,255

17,313

4,960

1,708

22.55

2.91

0.72

24.74

26.25

36.86

0.87

งบักิารเงิน์รวิม

2564 25622565 2563 2561

(ล้านห่้น)

(บาที่)

(บาที่)

(บาที่)

(ร้อยละ)

(บาที่)

(บาที่) 

(บาที่)(
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1.13

16.37

13.08

9.31

3.99

0.75

6.67

6.93

0.93

114.49

0.14

6.65

6.50

0.85

0.88

0.32

10.58

(1.31)

0.49

377

1.15

17.54

11.74

9.15

3.97

0.72

6.63

6.80

0.93

116.90

0.14

6.24

6.04

0.83

0.87

2.80

(4.39)

2.17

98.74

301

1.13

18.84

6.04

9.56

4.07

0.74

3.40

3.56

0.48

116.20

0.14

6.37

6.16

0.84

0.88

(2.66)

5.67

1.83

(63.32)

274

(เที่่า)

(วัน)

(%)

(%)

(%)

(เที่่า)

(%)

(%)

(%)

(%)

(เที่่า)

(เที่่า)

(เที่่า)

(เที่่า)

(เที่่า)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

อัติราส่วิน์ทัางกิารเงิน์	

อัติราส่วิน์สภาพคัล่อง

อัตราส่่วนส่ภาพื่คล่อง

อัตราส่วนหม่นเวียนเบ่�ยประกันภัยค้างรับ

อัติราส่วิน์แสดงคัวิามสามารถูใน์กิารทัำากิำาไร

อัตรากำาไรขั�นต้น

อัตราส่่วนค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยต่อเบ่�ยประกันรับ

อัตราผู้ลตอบแที่นจัากการลงที่่น

อัตราเบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ

อัตรากำาไรส่่ที่ธุิ

อัตราผู้ลตอบแที่นผูู้้ถี่อห่้น

อัติราส่วิน์แสดงประสิทัธิภาพใน์กิารดำาเน์ิน์งาน์

อัตราผู้ลตอบแที่นต่อส่ินที่รัพื่ย์รวม

อัตราส่่วนส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่นต่อส่ำารองประกันภัย

อัตราส่่วนรายไดำ้รวมต่อส่ินที่รัพื่ย์รวม

อัติราส่วิน์วิิเคัราะห์น์โยบัายทัางกิารเงิน์

อัตราส่่วนหน่�ส่ินต่อส่่วนของผูู้้ถี่อห่้น

อัตราส่่วนเงินส่ำารองต่อส่่วนของผูู้้ถี่อห่้น

อัตราส่่วนเงินส่ำารองต่อส่ินที่รัพื่ย์รวม

อัตราส่่วนหน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัยต่อส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น

อัติรากิารเจริญเติิบัโติ

เบ่�ยประกันภัยรับ

เบ่�ยประกันภัยปีแรก

ส่ินที่รัพื่ย์รวม

กำาไรส่ำาหรับปี

อัติราคัวิามเพียงพอของเงิน์กิองทัุน์	(RBC)

จุดเด่น์ทัางกิารเงิน์และผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ทั่�สำาคััญ	

1.13

18.98

15.54

10.13

4.43

0.83

8.97

10.59

1.33

116.34

0.15

6.54

6.31

0.84

0.89

(12.72)

(23.49)

2.80

(11.61)

314

1.11

17.05

14.86

10.57

4.60

1.02

9.21

12.84

1.57

114.31

0.17

7.43

7.15

0.85

0.90

(7.15)

(32.19)

5.13

36.76

260

2564 25622565 2563 2561

งบักิารเงิน์รวิม



22.55
25.92

27.00
28.09

26.23

0.87

0.21

0.67

1.32

1.76

8,101

6,198 6,550 6,262
6,925

32,791

29,494

28,195
29,455

28,906
4,960

4,384

1,608

3,196 3,212

36.86

41.51

39.53 39.95
40.35

2.91

2.57

0.94

1.87 1.88
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2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 25652561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

เบั�่ยประกิัน์ภัยรับั
(ล้านบาที่)

งบการเงินรวมเบ่�ยประกันภัยปีแรก

เบ�่ยประกันภัยปีต่อไป
กิำาไรสุทัธิ
(ล้านบาที่)

งบการเงินรวมงบการเงินรวม ม้ลคั่าติามบััญช่ติ่อห�ุน์
(บาที่)

กิำาไรติ่อหุ�น์
(ล้านบาที่)

ม้ลคั่าพ้�น์ฐาน์ของกิิจกิารติ่อหุ�น์
(บาที่)

ม้ลคั่าปัจจุบััน์ของกิรมธรรม์ใหม่ติ่อหุ�น์
(บาที่)
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คั่าน์ิยม

พัฒน์าติน์
ม่่งมั�นดำ้วยเป้าหมายที่่�ชุัดำเจัน

ม่ความคิดำริเริ�มแส่วงหา
ความรู้ใหม่ๆ พื่ัฒนาตนเอง
อย่างส่ม�ำาเส่มอและต่อเน่�อง

จันก้าวข้�นสู่่ความส่ำาเร็จั
ในอาชุ่พื่ 

ศรัทัธา
ส่่งมอบการประกันชุ่วิตดำ้วย

ความยินดำ่ ม่่งมั�นให้ประชุาชุน
เห็นประโยชุน์และค่ณค่า

การที่ำาประกันชุ่วิต

ทัำางาน์เป็น์ทั่ม
ที่ำางานเชุิงร่กอย่างม่เป้าหมาย 

ม่การประส่านงานอย่าง
ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ ม่่งมั�นสู่่จัุดำหมาย
ที่่�วางไว้ร่วมกันอย่างส่ร้างส่รรค์

เป็นกำาลังใจัและเป็นมิตร
ต่อเพื่่�อนร่วมงาน

จริงใจ
ส่ร้างความไว้วางใจัให้ลูกค้า

และผูู้้มาติดำต่อดำ้วยการบริการที่่�ประที่ับใจั
เกินความคาดำหมาย ม่การส่่�อส่าร

และการให้ข้อมูลที่่�เปิดำเผู้ย
ตรงไปตรงมา

รับัผู้ิดชอบั
ม่่งมั�นให้งานส่ำาเร็จัและ

เกิดำผู้ลส่ัมฤที่ธุิ์ตามวัตถี่ประส่งค์
ที่่�ไดำ้รับมอบหมายภายในเวลา

ที่่�กำาหนดำ ประพื่ฤติตนตาม 
จัรรยาบรรณวิชุาชุ่พื่และเคารพื่

ในส่ิที่ธุิของผูู้้อ่�น
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2522	
บริษััที่ กร่งส่ยามประกันชุ่วิต
จัำา กั ดำ  ไ ด้ำ เ ป ล่� ย น ชุ่� อ ม า เ ป็ น 
บรษิัทัี่ กรง่เที่พื่ประกนัชุว่ติ จัำากดัำ

2543
ไดำ้รับใบรับรองค่ณภาพื่มาตรฐาน 
ISO 9002:1994 จัาก International 
Certifications Ltd., Auckland, 
New Zea land ( ICL)  ในการ 
ดำำาเนินการกรมธุรรม์ประกันชุ่วิต
ประเภที่ส่ามัญ

2494:	23	ม่น์าคัม	
พื่ันตรีควง อภัยวงศ์ พื่ระยาศรีวิส่ารวาจัา  
และนายชุิน โส่ภณพื่ณิชุ จัดำที่ะเบ่ยนก่อตั�งบริษััที่
โดำยใชุ้ชุ่�อว่า ‘บริษััที่ ส่่ขส่วัส่ดำิ์ประกันชุ่วิต จัำากัดำ’

2519
ค่ณชิุน โส่ภณพื่นิชุ ผูู้้ซื้ึ� งมองการณ์ ไกลเห็นว่า 
ถีึงเวลาดำำาเนินธุ่รกิจัประกันชุ่วิตอย่างจัริงจััง จั้งไดำ้ 
มอบหมายให้บริษััที่ที่่�ปร้กษัาส่ากลธุ่รกิจั (IFCCA) โดำย
ค่ณวัย วรรธุนะก่ล เป็นผูู้้วางโครงส่ร้างร่วมกับ  
Mr. K.V. Claridge F.I.A. ผูู้เ้ชุ่�ยวชุาญที่างคณติศาส่ตร์
ประกันชุ่วิตของบริษััที่ Swiss Re Insurance  
ดำำาเนินการวางโครงส่ร้างและจััดำระบบองค์กรใหม่

2550	
บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) ได้ำจัดำที่ะเบ่ยน 
แปรส่ภาพื่เป็นบริษััที่มหาชุนจัำากัดำ เพ่ื่�อให้บริษััที่ม่ความโปร่งใส่ 
ในการบริหารจััดำการ ตรวจัส่อบไดำ้ และเพื่่�อเพิื่�มประส่ิที่ธุิภาพื่ 
ในการที่ำางานแล้วให้บริการที่่�ดำ่แก่ประชุาชุน 

10	เมษัายน์	
เปล่�ยนชุ่�อเป็น 
‘บริษััที่ กร่งส่ยามประกันชุ่วิต จัำากัดำ’

ประวิัติิบัริษััทัและรางวิัลติ่างๆ
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2552	
บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ  
(มหาชุน) จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำ 
หลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย ดำ้วย 
ท่ี่นจัดำที่ะเบ่ยน 1,220 ล้านบาที่  
เม่�อวันที่่� 25 กันยายน 2552  

2546
ไดำ้ยกระดำับระบบบริหารค่ณภาพื่เป็นมาตรฐาน  
ISO 9001:2000 จัาก International Certification 
Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ในการ 
ดำำาเนินการกรมธุรรม์ประกันชุ่วิตประเภที่ส่ามัญ 
และการบริการลูกค้า ถี่อเป็นบริษััที่ประกันชุ่วิต 
แห่งแรกที่่�ไดำ้รับ ISO 9001 ดำ้านน่�

2555	
บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) บริษััที่ หลักที่รัพื่ย์จััดำการ 
กองท่ี่นรวมบัวหลวง จัำากัดำ และบริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันภัย จัำากัดำ (มหาชุน)  
ร่วมผู้นึกกำาลังพื่ันธุมิตร 3B ประกาศนโยบายความพื่ร้อมในการวางแผู้น 
การเงินอย่างรอบดำ้านให้กับประชุาชุนท่ี่กกล่่ม โดำยม่ท่ี่มท่ี่�ปร้กษัาการเงิน 
ท่ี่�พื่ร้อมให้ข้อมูลและคำาแนะนำาในการส่ร้างหลักประกันควบคูไ่ปกบัการส่ร้างฐานะ

2558	
บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) ไดำ้รับ 
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  
ดำ้านการบริหารจััดำการความมั�นคงปลอดำภัย
ส่ารส่นเที่ศ (Information Security Management 
System) จัากบูโร เวอริที่ัส่ บริษััที่ชุั�นนำาระดำับโลก  
ท่ี่� ม่ความชุำานาญด้ำานการตรวจัส่อบ วิ เคราะห์  
ให้การรบัรองผู้ลติภณัฑ์์ โครงส่ร้าง และระบบการจัดัำการ
ที่่�ส่อดำคล้องกับข้อกำาหนดำ

2559	
ปัจัจัุบัน บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ  
(มหาชุน) ได้ำรับรองมาตรฐานค่ณภาพื่ ISO 
22301:2012 การรับรองระบบมาตรฐาน 
การบริหารความต่อเน่�องที่างธุ่รกิจั (Business 
Continuity Management Systems: BCMS) 
จัากบริษััที่ Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Ltd. โดำยส่ถีาบันรับรองค่ณภาพื่ 
United Kingdom Accreditation Service 
( U K A S )  ถี่ อ เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ส่ า ก ล ท่ี่� ชุ่ ว ย 
ในการบรหิารจัดัำการในส่ภาวะวกิฤต เพื่่�อปอ้งกนั
ความไม่แน่นอนและความเส่่�ยงต่างๆ ท่ี่�อาจัเกิดำข้�น 
ที่ำาให้บริษััที่ม่ระบบการบริหารความต่อเน่�อง 
ที่างธุ่รกิจัอย่างม่ประส่ิที่ธุิภาพื่
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รางวิัลแห่งคัวิามสำาเร็จใน์ปี	2565

บมจั.กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต ไดำ้รับรางวัลบริษััที่ประกันชุ่วิตที่่�
ม่การบริหารงานดำเ่ด่ำน (Prime Minister’s Insurance Awards) 
ประจัำาปี 2564 อันดัำบท่ี่� 2 จัากนายอาคม เติมพิื่ที่ยาไพื่สิ่ฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระที่รวงการคลัง ประธุานในพื่ิธุ่ จััดำโดำย
ส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัและส่่งเส่รมิการประกอบธุร่กจิั
ประกันภัย (คปภ.) โดำยม่ นางส่าวจัาร่วรรณ ลิ�มค่ณธุรรมโม  
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายบัญชุ่และการเงิน เป็นผูู้้รับรางวัล

กรง่เที่พื่ประกนัชุว่ติ ตดิำอนัดำบัรายชุ่�อ
ห่้นยั�งย่น (THSI) ประจัำาปี 2565 ต่อเน่�อง
ปี ท่ี่�  2  โดำยไ ด้ำ รับการคัดำเ ล่อกจัาก
ตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ยเป็น 
หนึ�งใน 170 บริษััที่ท่ี่� ม่รายชุ่�ออยู่ใน 
ห้่นยั�งย่น (Thailand Sustainability  
Investment: THSI) ประจัำาปี 2565  
ภายใต้กล่่มธุ่รกิจัการเงิน ตอกยำ�าถึีง 
การให้ความส่ำาคัญในการดำำาเนินธุ่รกิจั
อย่างยั�งย่น

โล่ประกาศเก่ยรติค่ณฯ TCC Best Awards 2022 รางวัล  
‘จัรรยาบรรณด่ำเดำ่น’ ปีท่ี่�  20 ประจัำาปี  2565 จัากหอการค้าไที่ย 
และส่ภาหอการค้าแห่งประเที่ศไที่ย มอบให้เพื่่�อเป็นการเชุิดำชุูเก่ยรติแก่ 
องค์กรที่่�ม่การดำำาเนินกิจัการในฐานะที่่�เป็นองค์กรที่่�ดำ่ในส่ังคม ประกอบและ
ดำำาเนินธุ่รกิจัอย่างม่จัริยธุรรม รวมถึีงม่การกำากับดูำแลกิจัการที่่�ดำ่มาอย่าง 
ต่อเน่�อง

Prime	Minister’s	 Insurance	Awards		
ประจำาปี	2564	รางวัิลบัริษััทัประกิัน์ช่วิิติท่ั�ม่	
กิารบัริหารงาน์ด่เด่น์	อัน์ดับั	2

ราง วัิล หุ� น์ยั� ง ยืน์ 	 ปี 	 2565		
(Thailand	Sustainability	
Investment:	THSI)	

รางวิัล	TCC	Best	Awards	2022	จรรยาบัรรณด่เด่น์	ปีทั่�	20	
ประจำาปี	2565	จากิหอกิารคั�าไทัย
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จัากเวที่่ International Finance Awards จััดำโดำย  
International Finance นติยส่ารด้ำานธุ่รกิจัและการเงินชุั�นนำา
จัากประเที่ศอังกฤษั ส่ะท้ี่อนถึีงความส่ำาเร็จัในการพัื่ฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการดำ้านการประกันส่่ขภาพื่อย่างครบวงจัร
ตลอดำจันการนำานวัตกรรมหรือเที่คโนโลย่ใหม่ๆ มาใชุ้ 
ในการดำำาเนินธุ่รกิจัและให้บริการแก่ผูู้้เอาประกัน เพ่ื่�อเพิื่�ม 
ความส่ะดำวกรวดำเร็ว ตอบโจัที่ย์การใชุ้ชุ่วิตในย่คดำิจัิที่ัล

กร่ง เที่พื่ประกันชุ่วิต  ม่่ ง มั�นพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ประกันส่่ขภาพื่ท่ี่�ครอบคล่ม 
ที่่กความต้องการของคนที่่กระดำับ ควบคู่กับการพื่ัฒนาดำ้านบริการที่่�ใส่่ใจัลูกค้า จันไดำ้รับ
รางวัล Fastest Growing Health Insurance Company - Thailand 2022 จัาก 
นิตยส่าร Global Business Outlook Awards ส่หราชุอาณาจัักร เป็นรางวัลท่ี่�พื่ิสู่จัน์ 
ให้เห็นถีึงความโดำดำเดำ่นและเป็นผูู้้นำาในดำ้านธุ่รกิจัประกันส่่ขภาพื่ที่่�เติบโตเร็วที่่�ส่่ดำ

รางวลั Thailand Top Company Awards 2022 
ประเภที่ ‘Most Admire Company Award’ ตอ่เน่�อง
เป็นปท่ีี่� 2 ส่ะที่อ้นความส่ำาเรจ็ัในการส่รา้งความมั�นคง
ที่างการเงิน พื่ร้อมดำำาเนินงานตามหลักธุรรมาภิบาล
และการเติบโตร่วมกันอย่างยั� ง ย่น โดำยยึดำถี่อ 
ผูู้้เอาประกัน พื่ันธุมิตรที่างการค้า และผูู้้ม่ส่่วนได้ำ 
ส่่วนเส่่ยเป็นส่ำาคัญ

รางวัิลสุดยอดบัริษััทัประกิัน์ สุขภาพท่ั�ม	่
น์วัิติกิรรมยอดเย่�ยม	 (Most	 Innovative		
Health	 Insurance	 Company	 2021)		
ติ่อเน์ื�องเป็น์ปีทั่�	2

รางวัิล	Fastest	Growing	Health	Insurance	Company	-	Thailand	
2022	จากิ	Global	Business	Outlook	Awards	สหราชอาณาจักิร

รางวิัล	Most	Admires	Company	
Award	ติ่อเน์ื�องเป็น์ปีทั่�	 2	จากิงาน์	
Thailand	Top	Compamy	Awards	
2022
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รางวัลจัากเวที่่ระดำับเอเชุ่ย Asia’s Best Employer 
Brand Awards 2022 ส่่ดำยอดำองค์กรท่ี่�ม่การบริหาร
ที่รัพื่ยากรบ่คคลดำ่เดำ่น ส่ะท้ี่อนถีึงความส่ำาเร็จัอ่กขั�น 
ในการม่่งมั�นพื่ัฒนาองค์กรพื่ร้อมขับเคล่�อนสู่่อนาคต 
เป็นสิ่�งส่ะท้ี่อนให้เห็นความส่ำาเร็จัท่ี่�มาจัากความม่่งมั�น 
ในการพัื่ฒนาองค์กรจัากความร่วมม่อของบ่คลากร 
ในที่่กภาคส่่วน สู่่รางวัลในเวที่่ระดำับส่ากล

กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิตคว้ารางวัลยอดำเย่�ยมดำ้านการบริหารงาน
ที่รัพื่ยากรบ่คคล ‘Thailand Best Employer Brand Awards 
2022’  ต่อ เน่� อง เป็นปี ท่ี่�  3  จัากส่ถีาบันดำ้านการบริหาร 
ที่รัพื่ยากรบ่คคล (World HRD Congress) และ EMPLOYER  
BRANDING INSTITUTE - INDIA ส่ะท้ี่อนความส่ำาเร็จัในการ 
ผู้ส่มผู้ส่านและนำาวิส่ัยที่ัศน์องค์กรไปสู่่การปฏิิบัติดำ้วยกลย่ที่ธุ์ 
การบริหารที่รัพื่ยากรบ่คคล ตลอดำจันการส่ร้างหน่วยงาน 
ใหส้่อดำคล้องกับกลย่ที่ธ์ุการบริหารที่รัพื่ยากรบ่คคลกับธุ่รกิจั และ
ม่่งพื่ัฒนาส่มรรถีนะเพื่่�อเตรียมความพื่ร้อมขององค์กรในอนาคต

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) ไดำ้รับรางวัลชุนะเลิศ 
จัากงานองค์กรท่ี่�เป็นเลิศและยั�งย่นแห่งเอเชุ่ย (Asia Corporate  
Excellence & Sustainability Awards: ACES) 2022 ในส่าขา 
Community Initiative Award ต่อเน่�องเป็นปีท่ี่� 2 จัดัำโดำย MORS Group 
องค์กรขนาดำใหญ่ในเอเชุ่ยที่่�ส่่งเส่ริมการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

รางวัล ‘องค์กรต้นแบบ ความยั�งย่นในตลาดำท่ี่นไที่ยดำ้านส่นับส่น่น 
คนพื่กิาร’ ประจัำาปี 2565 จัาก ส่ำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัที่รพัื่ย์
และตลาดำหลักที่รัพื่ย์ (ก.ล.ต.) จัากการดำำาเนินการส่นับส่น่นและส่่งเส่ริม
การจัา้งงานคนพื่กิาร ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แหง่พื่ระราชุบญัญตัิ
ส่่งเส่ริมและพื่ัฒนาค่ณภาพื่ชุ่วิตคนพื่ิการ

รางวิัลองคั์กิรทั่�เป็น์เลิศและยั�งยืน์แห่งเอเช่ย
ใน์สาขา	‘Community	Initiative’	

รางวิัลด่เด่น์	‘องคั์กิรติ�น์แบับั	คัวิามยั�งยืน์ใน์ติลาดทัุน์ไทัย
ด�าน์สนั์บัสนุ์น์คัน์พิกิาร’	ประจำาปี	2565	จากิสำานั์กิงาน์	
คัณะกิรรมกิารกิำากิับัหลักิทัรัพย์และติลาดหลักิทัรัพย์

รางวัิล	Thailand	Best	Employer	Brand	
Awards	2022

รางวิัล	Asia’s	Best	Employer	Brand	
Awards	 2022	 สุดยอดองคั์กิรชั�น์น์ำา	
ด�าน์กิารพฒัน์าทัรพัยากิรบัคุัคัลติอ่เนื์�อง
เป็น์ปีทั่�	2
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เก่ยรติบัตรเชุิดำชุูหน่วยงานท่ี่�ส่นับส่น่นการจั้างงานคนพื่ิการ 
เชุงิส่งัคม ปี 2565 โดำยส่ำานกังานกองที่น่ส่นับส่น่นการส่ร้างเส่ริมส่่ขภาพื่
(ส่ส่ส่.) ร่วมกับกระที่รวงแรงงาน และมูลนิธุินวัตกรรมที่างสั่งคม  
และภาค่เครือข่าย เพื่่�อเป็นการจั้างงานผูู้้พื่ิการทัี่�งในพื่่�นท่ี่�กร่งเที่พื่ฯ 
และต่างจังัหวดัำ บรษัิัที่พื่รอ้มส่นับส่น่นและร่วมขบัเคล่�อนมติดิำา้นส่งัคม
และเศรษัฐกิจั ดำ้วยการส่ร้างโอกาส่ในอาชุ่พื่และเพื่ิ�มศักยภาพื่ให้แก่ 
ผูู้้พื่ิการและผูู้้ด้ำอยโอกาส่เส่มอมา เพื่่�อความเที่่าเท่ี่ยมของประชุาชุน 
ที่่กกล่่ม

กร่ง เที่พื่ประกันชุ่วิต ให้ความส่ำาคัญในการรักษัา 
ความปลอดำภัยของข้อมูลส่่วนบ่คคลของลูกค้าท่ี่�มอบ 
ความไว้วางใจัให้กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิตดำูแล บริษััที่ตระหนักถีึง
ความมั�นคงปลอดำภัยของข้อมูลและความเป็นส่่วนตัวของ
ลูกค้า จั้งไดำ้ยกระดำับการค่้มครองข้อมูลส่่วนบ่คคลเพื่่�อให้ 
การบริหารจัดัำการข้อมูลส่่วนบค่คลควบคูไ่ปกับการตอบส่นอง
ต่อความต้องการและความคาดำหวังของลูกค้า รวมถึีงต้อง
ส่อดำคล้องกับข้อกำาหนดำด้ำานต่างๆ ในการเข้าใชุ้งาน และ 
การขอรับบริการทัี่�งดำา้นการขายและการบริการหลังการขาย
รวมถีงึข้อมูลของบ่คลากรภายในองค์กร ทัี่�งน่�กรง่เที่พื่ประกันชุวิ่ต
เป็นบริษััที่ประกันชุ่วิตรายแรกท่ี่�ได้ำรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 27701 ท่ี่�ครอบคล่มถีงึการบริหารจััดำการข้อมลูส่่วนบ่คคล
ของพื่นักงานในองค์กร

กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิตผู้่านการพื่ิจัารณาข้�นที่ะเบ่ยนเครื�องหมายคาร์บอนฟืุ้ตพื่รินต์ขององค์กร 
(CFO) จัากการประชุ่มคณะกรรมการองค์การบริหารจััดำการก๊าซื้เรือนกระจัก (องค์การมหาชุน) 
ณ วันที่่� 29 พื่ฤศจัิกายน 2565

เก่ิยรติิบััติรเชิดช้หน์่วิยงาน์ทั่�สนั์บัสน์ุน์กิารจ�างงาน์	
คัน์พิกิารเชิงสังคัม	ปี	2565

ISO	27701:2019	ระบับับัริหารจัดกิารข�อม้ล
ส่วิน์บัุคัคัล

กิรุงเทัพประกิัน์ช่วิิติผู้่าน์กิารข้�น์ทัะเบั่ยน์เคัร่�องหมายคัาร์บัอน์ฟุุติพริน์ติ์
ขององคั์กิร	(CFO)



20 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ส่ายคณิตศาส่ตร์

ฝ่่ายประเมินและวิเคราะห์
ข้อมูลที่างคณิตศาส่ตร์

ฝ่่ายพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ 
และบริหารงานประกันกล่่ม

ฝ่่ายพื่ัฒนา 
และบริหารผู้ลิตภัณฑ์์

ส่ายงานตัวแที่น
และที่่�ปร้กษัา
ที่างการเงิน

ฝ่่ายกลย่ที่ธุ์และวิเคราะห์
ข้อมูล - ชุ่องที่างตัวแที่น

ฝ่่ายพื่ัฒนาธุ่รกิจัตัวแที่น
และที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน

ฝ่่ายปฏิิบัติการและ
ส่นับส่น่นการขายตัวแที่น
และที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน

กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่
และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร 

คณะกรรมการ
ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน

คณะกรรมการกำากับดำูแลและบริหาร
จััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ 

ส่ายกลย่ที่ธุ์
และบริหารจััดำการ
ลูกค้าและผูู้้ม่่งหวัง

ฝ่่ายการตลาดำ 
และส่่�อส่ารองค์กร

ฝ่่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
และผูู้้ม่่งหวัง

ส่ายการบังคับบัญชุา

ส่ายงานดำ้านงบประมาณ และการบริการที่ั�วไป

ส่ายกลย่ที่ธุ์
และวางแผู้นธุ่รกิจั

องค์กร

ฝ่่ายกลย่ที่ธุ ์
และวางแผู้นธุ่รกิจั 

ฝ่่ายงานดำิจัิที่ัล
อินโนเวชุั�น

ส่ายชุ่องที่าง
ส่ถีาบันการเงินและ
พื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั 

ฝ่่ายกลย่ที่ธุ์และ
บริหารชุ่องที่างการขาย

ฝ่่ายบริหารการขาย
ธุนาคารกร่งเที่พื่ 

ฝ่่ายบริหารการขาย
ชุ่องที่างพื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั 

ฝ่่ายปฏิิบัติการและ
ส่นับส่น่นการขาย 

ชุ่องที่างส่ถีาบันการเงิน 
และพื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั

โคัรงสร�างองคั์กิร

คณะกรรมการลงที่่น

คณะกรรมการส่รรหา
และพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น

คณะกรรมการ 
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ณ วันที่่� 31 ต่ลาคม 2565

ที่่�ปร้กษัาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่่�ยง 

ส่ำานักกฎหมาย

ฝ่่ายบริหาร
ที่รัพื่ยากรบ่คคล

ฝ่่ายฝ่ึกอบรม
ชุ่องที่างการขาย

ศูนย์บริการการแพื่ที่ย์

ฝ่่ายรับประกันและส่ินไหม

ฝ่่ายบริหารงานกรมธุรรม์

ฝ่่ายปฏิิบัติการส่าขา

ส่ายประกันชุ่วิต

ฝ่่ายบัญชุ่

ฝ่่ายการเงิน

ฝ่่ายผู้ลประโยชุน์
ชุ่องที่างการขาย

ฝ่่ายธุ่รการ

ส่ายบัญชุ่
และการเงิน

ฝ่่ายวิจััย
และวางแผู้นการลงที่่น

ฝ่่ายลงที่่นตราส่ารหน่�

ฝ่่ายลงที่่นตราส่ารที่่น

ส่ายการลงที่่น
ส่ายเที่คโนโลย่

ส่ารส่นเที่ศ

ฝ่่ายพื่ัฒนาระบบงาน
ประกันชุ่วิต

ฝ่่ายพื่ัฒนาระบบ
งานประกันภัยกล่่ม
และบริการส่ินไหม

ฝ่่ายบริการโครงส่ร้าง
พื่่�นฐานส่ารส่นเที่ศ

คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและ 
การพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

คณะกรรมการตรวจัส่อบ

ฝ่่ายบริหาร
ความเส่่�ยง

ส่ำานักกำากับ
การปฏิิบัติงาน

ฝ่่ายตรวจัส่อบ
ภายใน
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คัณะกิรรมกิาร

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริญิญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,  
 Monash University, Australia
•  ปริิญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of  
 Sydney, Australia
•  ปริิญญาตริี (เกียริตินิิยมอันิดัับ 2, 1st division) Economic Statistics, University  
 of Sydney, Australia
•  หลัักสููตริผูู้�บริิหาริริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิตลัาดัทุนิ ริุ�นิที� 5/2550
•  หลัักสููตริ Advanced Management Program ริุ�นิที� 113/2538 Harvard Business  
 School
•  หลักัสูตูริ Audit Committee Program (ACP) ริุ�นิที� 6/2548 สูมาคมสู�งเสูริมิสูถาบนัิ 
 กริริมการิบริิษััทไทย 
•  หลักัสูตูริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 60/2548 สูมาคมสู�งเสูริมิ 
 สูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลักัสูตูริ Directors Accreditation Program (DAP) ริุ�นิที� 4/2546 สูมาคมสู�งเสูริมิ 
 สูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
2561 - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต 
      จำกัดั (มหาชีนิ)
2560 -  ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ 
        บริิษััท กริุงเทพ ปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2559 - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิลังทุนิ 
      บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

ประธุานกรรมการ 
กรรมการอิส่ระ
ประธุานกรรมการลงที่่น
ประธุานกรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น
ประธุานกรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน

ดร.	ศิริ	กิารเจริญด่
อายุ	74	ปี
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2553 - ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ 
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2547 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิอิสูริะ กริริมการิตริวิจสูอบ แลัะกริริมการิสูริริหาพิจาริณาค�าตอบแทนิแลัะกำกับ 
       ดัูแลักิจการิ บริิษััท อินิโดัริามา เวินิเจอริ์สู จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.พื่. 2561  - พื่.ค. 2562  ปริะธานิกริริมการิบริษิัทั แลัะปริะธานิกริริมการิบริหิาริ บริษิัทั เคพีเอน็ิ เฮลัท์แคร์ิ จำกัดั (มหาชีนิ)
2559 - พื่.ค. 2561  ปริะธานิกริริมการิบริิหาริ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 - ก.ค. 2561   กริริมการิอิสูริะ แลัะกริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท สูมิติเวิชี จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 - ก.ค. 2561   กริริมการิอิสูริะ ปริะธานิกริริมการิตริวิจสูอบ แลัะปริะธานิกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง
         บริิษััท ไริมอนิ แลันิดั์ จำกัดั (มหาชีนิ)
2543 - ก.พื่. 2561  กริริมการิอิสูริะ กริริมการิสูริริหาแลัะกำหนิดัค�าตอบแทนิ แลัะปริะธานิกริริมการิตริวิจสูอบ 
       บริิษััท โพสูต์ พับลัิชีชีิง จำกัดั (มหาชีนิ)
2543 - เม.ย. 2560   ริองปริะธานิกริริมการิ แลัะปริะธานิกริริมการิตริวิจสูอบ บริษัิัท นิำ้มันิพชืีไทย จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2564 - ปัจัจัุบัน    ปริะธานิกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง มหาวิิทยาลััยสูุโขทัยธริริมาธิริาชี
พื่.ค. 2562 - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิบริิษััท แลัะปริะธานิกริริมการิบริิหาริ 
         บริิษััท นิวิเวิชี อินิเตอริ์ เนิชีั�นิแนิลั จำกัดั (มหาชีนิ)
2561 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิสูภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทริงคุณวิุฒิิ แลัะปริะธานิคณะกริริมการิการิเงินิแลัะทริัพย์สูินิ 
       มหาวิิทยาลััยสูุโขทัยธริริมาธิริาชี
2559 -  ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิ แลัะปริะธานิกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ 
         บริิษััท ทริิสู เริทติ้ง จำกัดั
2546 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ กริริมการิตริวิจสูอบ กริริมการิพิจาริณาค�าตอบแทนิ แลัะปริะธานิกริริมการิสูริริหา 
       บริิษััท ทริิสู คอริ์ปอเริชีั�นิ จำกัดั
2546 - มิ.ย. 2565   คณะกริริมการิจัดัทำบันิทึกข�อตกลัง แลัะปริะเมินิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิริัฐวิิสูาหกิจ (ริายสูาขา) 
         สูำนิักงานิคณะกริริมการินิโยบายริัฐวิิสูาหกิจ กริะทริวิงการิคลััง
2550 -  2553    อนิุกริริมการิพัฒินิาริะบบริาชีการิเกี�ยวิกับการิปริับปริุงริะบบการิเงินิแลัะงบปริะมาณ
         สูำนิักงานิคณะกริริมการิพัฒินิาริะบบริาชีการิ (สูำนิักงานิ ก.พ.ริ.)
2552 -  2557    กริริมการิ กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง กริริมการิปริะเมินิผู้ลังานิผูู้�บริิหาริ 
         แลัะกริริมการินิโยบายการิเงินิ ธนิาคาริแห�งปริะเทศไทย

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม -  ( ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)
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คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
•  Advanced Management Program the Wharton School
•  ปริิญญาหลัักสููตริป้องกันิริาชีอาณาจักริ ภาคริัฐริ�วิมเอกชีนิ (ปริอ.) ริุ�นิที� 6
•  หลัักสููตริ Chairman 2000 ริุ�นิที� 10/2547 
•  ปริะกาศนิียบัตริหลัักสููตริ Director Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 16/2545

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ส่.ค. 2563 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ กริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ 
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ย. 2561  - ปัจัจัุบัน,  ปริะธานิกริริมการิ บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิภยั จำกัดั  
2521 - มิ.ย. 2560   (มหาชีนิ)
พื่.ย. 2561 - ปัจัจัุบัน,  ปริะธานิกริริมการิ บริษิัทั ไฟน์ิ เม็ททลัั เทคโนิโลัยีส์ู 
2530 - มิ.ย. 2560   จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.ย. 2561 - ปัจัจัุบัน,  ปริะธานิกริริมการิ บริษิัทั จรุิงไทยไวิร์ิแอนิดั เคเบิล้ั
2529 - มิ.ย. 2560   จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2561 - ปัจัจัุบัน,   ปริะธานิกริริมการิ บริษัิัท โริงพยาบาลับำรุิงริาษัฎร์ิ
2522 - มิ.ย. 2560   จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2563 - ธุ.ค. 2564   ที�ปริึกษัาอาวิุโสูคณะกริริมการิบริิหาริ 
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2564  ปริะธานิกริริมการิ กริริมการิลังทุนิ แลัะกริริมการิ 
       สูริริหาแลัะกำหนิดัค�าตอบแทนิ 
         บริิษััท ไทยริับปริะกันิภัยต�อ จำกัดั (มหาชีนิ)
2534 - 2558    ริองปริะธานิกริริมการิ บริษิัทั ไทยรัิบปริะกนัิภยัต�อ  
       จำกัดั (มหาชีนิ)
2519 - 2558    กริริมการิผูู้�อำนิวิยการิใหญ� บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิภยั  
       จำกัดั (มหาชีนิ)
2511 - 2558    กริริมการิ บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกัดั (มหาชีนิ)

น์ายชัย	โสภณพน์ิช
อายุ	79	ปี
กรรมการ 
กรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น



25แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

หน่วยงานอ่�นๆ
พื่.ค. 2561  - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิ คณะกริริมการิการิเงินิแลัะทริัพย์สูินิ มหาวิิทยาลััยแม�ฟ้าหลัวิง 
2560 -  ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิบริิหาริ หอศิลัป์สูมเดั็จพริะนิางเจ�าสูิริิกิติ�พริะบริมริาชีินิีนิาถ 
2556 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ มูลันิิธิอาสูาริักษัาดัินิแดันิ ในิพริะบริมริาชีินิูปถัมภ์
2565 -  ปัจัจัุบัน,   กริริมการิบริิหาริ Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries 
2555 -  2557
2552 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ มูลันิิธิ 100 ปี สูมเดั็จพริะศริีนิคริินิทริ์
2551 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ สูภามหาวิิทยาลััยแม�ฟ้าหลัวิงปริะเภทผูู้�ทริงคุณวิุฒิิ
2546 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ คณะกริริมการิสู�งเสูริิมกิจการิสูภา มหาวิิทยาลััยแม�ฟ้าหลัวิง 
2541 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ PT Asian International Investindo 
2541 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
2540 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ มูลันิิธิคณะแพทยศาสูตริ์ จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
2537 - ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิ มูลันิิธิกริุงเทพปริะกันิภัย
2523 -  ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิ มูลันิิธิโริงพยาบาลับำริุงริาษัฎริ์
2558 -  17 พื่.ค. 2561  กริริมการิ คณะกริริมการิการิเงินิแลัะทริัพย์สูินิ
2552 -  2558    กริริมการิ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
2551 -  2559    ริองปริะธานิกริริมการิบริิหาริ หอศิลัป์สูมเดั็จพริะนิางเจ�าสูิริิกิติ�พริะบริมริาชีินิีนิาถ 

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
21,310,328 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 1.2480 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)

การิถือหุ�นิทางอ�อม 5,087,000 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.2979 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)

คัวิามสัมพัน์ธ์ทัางคัรอบัคัรัวิระหวิ่างกิรรมกิารและผู้้�บัริหาร
1. เป็นิลัุงคุณโชีนิ โสูภณพนิิชี               
2. เป็นิลัุงคุณชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี
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คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจ University of Arkansas, USA
•  ปริิญญาตริี Southern Arkansas University, USA
•  ปริิญญาดัุษัฎีบัณฑิิตกิตติมศักดัิ� บริิหาริธุริกิจ มหาวิิทยาลััยขอนิแก�นิ
•  ปริิญญาดัุษัฎีบัณฑิิตกิตติมศักดัิ� บริิหาริธุริกิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนิโลัยีริาชีมงคลั 
 ธัญบุริี
•  ปริิญญาดัุษัฎีบัณฑิิตกิตติมศักดัิ� บริิหาริธุริกิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนิโลัยีริาชีมงคลั 
 สูุวิริริณภูมิ
•  ปริิญญาดัุษัฎีบัณฑิิตกิตติมศักดัิ� บริิหาริธุริกิจ มหาวิิทยาลััยริาชีภัฏิมหาสูาริคาม
•  หลักัสูตูริการิป้องกันิริาชีอาณาจักริภาครัิฐริ�วิมเอกชีนิวิทิยาลัยัป้องกันิริาชีอาณาจักริ  
 ปริอ. 366
•  หลัักสููตริการิเมืองการิปกคริองในิริะบอบปริะชีาธิปไตยสูำหริับนิักบริิหาริริะดัับสููง  
 ริุ�นิที� 5 สูถาบันิพริะปกเกลั�า
•  หลัักสููตริผูู้�บริิหาริริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิตลัาดัทุนิ ริุ�นิที� 6
•  หลักัสูตูริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 98/2551 สูมาคมสู�งเสูริมิ 
 สูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Directors Accreditation Program (DAP) CP ริุ�นิ 4/2548 สูมาคม 
 สู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลักัสูตูริการิวิิเคริาะห์แลัะการิแก�ปัญหาธุริกจิ จาก East-West Center, University  
 of Hawaii, USA
•  หลัักสููตริการิบริิหาริชีั้นิสููง จาก Harvard University, USA
•  หลัักสููตริการิบริิหาริชีั้นิสููง จาก Kellogg- Northwestern University, USA

น์ายสุน์ทัร	อรุณาน์น์ทั์ชัย
อายุ	80	ปี
กรรมการอิส่ระ
ประธุานกรรมการตรวจัส่อบ
กรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ต.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน กริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2550 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิอิสูริะ แลัะปริะธานิกริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2561 -  ปัจัจัุบัน  ริองปริะธานิกริริมการิอาวิุโสู บริิษััท เคริือเจริิญโภคภัณฑิ์ จำกัดั
2558 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิสูภามหาวิิทยาลััยผูู้�ทริงคุณวิุฒิิ มหาวิิทยาลััยขอนิแก�นิ
2558 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิสูภาสูถาบันิผูู้�ทริงคุณวิุฒิิ สูถาบันิพริะปกเกลั�า
2547 -  ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท ริาชีบุริี เอทานิอลั จำกัดั
        ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท เบิกไพริโคเจนิเนิอเริชีั�นิ จำกัดั
        ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท ทิพมาศ จำกัดั
        ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท เอ็สู แอนิดั์ เอ เอ็นิเตอริ์ไพริสู์ จำกัดั
2528 -  ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท นิ้ำตาลัริาชีบุริี จำกัดั
2531 -  2564   กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� แลัะปริะธานิคณะผูู้�บริิหาริ บริิษััท ซีี.พี. แลันิดั์ จำกัดั (มหาชีนิ) 
2541 -  2563   ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท เอก-ชีัย ดัิสูทริิบิวิชีั�นิ ซีิสูเทม จำกัดั
2547 -  2560   ริองปริะธานิกริริมการิ บริิษััท เคริือเจริิญโภคภัณฑิ์ จำกัดั

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
1,079,200 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.0632 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)
- ไม�มีการิถือหุ�นิทางอ�อม -
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม่.ค. 2562 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิอิสูริะ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ต.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2557 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2556 - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) 
พื่.ย. 2559  - ปัจัจัุบัน   กริริมการิตริวิจสูอบ กริริมการิสูริริหาแลัะกำหนิดัค�าตอบแทนิ แลัะปริะธานิกริริมการิบริิหาริ
       ควิามเสูี�ยง บริิษััท ไทยริีปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.ค. 2559 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิอิสูริะ บริิษััท ไทยริีปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2561  - ธุ.ค. 2564  ปริะธานิกริริมการิบริหิาริ บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ)
ก.ค. 2559 - ก.พื่. 2560  กริริมการิบริิหาริ กริริมการิลังทุนิ แลัะริักษัาการิกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� 
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2559  กริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557   ที�ปริึกษัากริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างคัมคัาย	ธ้สราน์น์ทั์
อายุ	71	ปี
กรรมการอิส่ระ
ประธุานกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น
กรรมการบริหารความเส่่�ยง
กรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท พัฒินิาการิเศริษัฐกิจมหาบัณฑิิต สูถาบันิบัณฑิิตพัฒินิบริิหาริศาสูตริ์
•  ปริิญญาตริี พาณิชียศาสูตริ์บัณฑิิต จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 26/2546 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Director Certification Program Update (DCPU)  ริุ�นิที� 3/2558 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Director Leadership Certification Program (DLCP) ริุ�นิที� 5/2565 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  ปริะกาศนิียบัตริหลัักสููตรินิักบริิหาริริะดัับสููง ริุ�นิที� 34 สูถาบันิพัฒินิาข�าริาชีการิ
•  ปริิญญาบัตริ วิิทยาลััยป้องกันิริาชีอาณาจักริ (ปริอ.) ริุ�นิที� 17/2546 สูถาบันิป้องกันิริาชีอาณาจักริ
•  หลัักสููตริผูู้�บริิหาริริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิตลัาดัทุนิ ริุ�นิที� 7
•  วิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง ริุ�นิที� 1/2554 สูถาบันิวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
2559 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิอิสูริะ แลัะปริะธานิกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง 
        บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 -  2559    กริริมการิลังทนุิ บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2550 -  2556   กริริมการิ บมจ. จัดัการิแลัะพัฒินิาทริพัยากรินิ้า้ภาคตะวัินิออก

หน่วยงานอ่�นๆ
2557 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท บลัู แคนิยอนิ คันิทริี� คลัับ จำกัดั
2561 -  ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท เอเชีีย เนิคซีัสู จำกัดั
2561 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท สูยามโปริเฟซีชีั�นิแนิลัแมเนิจเม�นิท์ เซีอริ์วิิสูเซีสู จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท บีซีี อันิดัามันิ จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท บีซีี กอลั์ฟ ริีสูอริ์ท เมเนิจเม�นิท์ จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริษิัทั บลูัแคนิยอนิ โฮลัด้ิังส์ู (ไทยแลันิด์ั) จำกดัั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท บลัูแคนิยอนิ พริอพเพอริ์ที� จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท บลัูแคนิยอนิ ดัีเวิลัลัอปเมนิท์ จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท แคนิยอนิ แคปปิตอลั จำกัดั
2557 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท ลัีกาซีี ริีซีอสูเซีสู (ปริะเทศไทย) จำกัดั
2552 -  เม.ย. 2556  กริริมการิบริิหาริสูมาคม, กริริมการิสูมาคม, 
      กริริมการิพัฒินิาขีดัควิามสูามาริถในิการิแข�งขันิสูมาคมบริิษััทจดัทะเบียนิไทย
  
กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายประพัน์ธ์	อัศวิอารี
อายุ	66	ปี
กรรมการอิส่ระ
ประธุานกรรมการบริหารความเส่่�ยง 
กรรมการตรวจัส่อบ

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาตริี สูาขาริัฐศาสูตริ์ มหาวิิทยาลััยริามคำแหง
• หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 101/2551 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
• หลัักสููตริ Audit Certification Program (ACP) ริุ�นิที� 21/2550 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ 
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2564 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.พื่. 2563  - ปัจัจัุบัน   กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะกริริมการิลังทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ธุ.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) 
ธุ.ค. 2560 - ส่.ค. 2564  ริองปริะธานิกริริมการิบริิหาริ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2556 - ก.ค. 2559   กริริมการิลังทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2554 - ก.ค. 2559   กริริมการิ แลัะกริริมการิบริิหาริ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั(มหาชีนิ)
2554 -  ก.ค. 2559  กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

น์ายโชน์	โสภณพน์ิช
อายุ	48	ปี
กรรมการ
กรรมการลงที่่น
กรรมการบริหารความเส่่�ยง
กรรมการกำากับดูำแลและบริหารจััดำการงานด้ำานเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท เศริษัฐศาสูตริ์แลัะควิามสูัมพันิธ์ริะหวิ�างปริะเทศ Johns Hopkins University, USA
•  ปริิญญาตริี เศริษัฐศาสูตริ์ Upper Second-Class Honors, University College London, England
•  หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 142/2554 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Advanced Audit Committee Program (AACP) ริุ�นิที� 29/2561 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  Fellow, Life Management Institute, LOMA
•  หลัักสููตริ E-Insurance ปฏิิบัติอย�างไริให�ถูกต�อง แลัะการิปริะยุกต์ใชี�เทคโนิโลัยี Blockchain กับธุริกิจปริะกันิชีีวิิต  
 สูมาคมปริะกันิชีีวิิตไทย
• หลัักสููตริ Super วิปสู. หลัักสููตริสูุดัยอดัผูู้�นิำวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง
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หน่วยงานอ่�นๆ
2561 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท เวิลัานิาใต� เริสูซีิเดันิเซีสู (วิิลัลั�า) จำกัดั
2561 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััทหลัักทริัพย์จัดัการิกองทุนิริวิม บัวิหลัวิง จำกัดั          
2561 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท จูนิ-จูลัาย จำกัดั
2561 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท สูิริิเดัชีา จำกัดั
2561 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท ศริีริ�วิมใจ หนิองปริือ จำกัดั
2561 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท ศริีพัฒินิา โป่ง จำกัดั
2560 - ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท เดัอะ ลัินิเนิียจ จำกัดั
2560 -  ปัจัจัุบัน     กริริมการิ แลัะกริริมการิตริวิจสูอบ
       บริิษััท ไทยศริีปริะกันิภัย จำกัดั (มหาชีนิ)
2560 -  ปัจัจัุบัน     กริริมการิ บริิษััท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัดั
2560 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท บางกอก มิตซีูบิชีิ เอชีซีี แคปปิตอลั จำกัดั
2560 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท เย็นิใจ จำกัดั
2556 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท เวิลัา ชีะอำ เริสูซีิเดันิเซีสู จำกัดั
2551 -  ปัจัจัุบัน     กริริมการิ บริิษััท ไอเดัียสู์ 1606 จำกัดั
2545 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท วิัฒินิเชีิดัชีู จำกัดั
2539 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท เพลัเชีอริ์ ออฟ ลัิฟวิิ�ง จำกัดั
2561 -  2563     ปริะธานิกริริมการิ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2560 -  2561     Innovative Finance Consultant, UNICEF
2555 -  2559     กริริมการิ สูมาคมนิักวิางแผู้นิการิเงินิไทย
2555 -  2558     กริริมการิ Cambodia Life Insurance Company Plc.
2554 -  2559    กริริมการิ แลัะกริริมการิบริิหาริ สูมาคมปริะกันิชีีวิิตไทย
2554 -  2559    กริริมการิ บริิษััทหลัักทริัพย์จัดัการิกองทุนิริวิม บัวิหลัวิง จำกัดั           

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
9,329,302 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.5464 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(จำนิวินิหุ�นิเพิ�มขึ้นิ 931,400 หุ�นิ จากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)
- ไม�มีการิถือหุ�นิทางอ�อม -

คัวิามสัมพัน์ธ์ทัางคัรอบัคัรัวิระหวิ่างกิรรมกิารและผู้้�บัริหาร
1. เป็นิหลัานิคุณชีัย โสูภณพนิิชี
2. เป็นิลัูกพี�ลัูกนิ�องคุณสูาวิิตริี ริมยะริูป
3. เป็นิพี�ชีายคุณชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี



32 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
        บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ธุ.ค. 2564 - ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิกำกับดัูแลัผู้ลัิตภัณฑิ์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.ค. 2563 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิอิสูริะ แลัะกริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
พื่.ค. 2562 - ธุ.ค. 2562   ริองเลัขาธิการิ ดั�านิตริวิจสูอบ
        สูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย
2554 -  เม.ย. 2562   ริองเลัขาธิการิ ดั�านิกำกับ
        สูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย
2550 -  2553     ผูู้�ชี�วิยเลัขาธิการิ สูายกำกับผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบุคลัากริปริะกันิภัย
        สูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย
2545 -  2549              ผูู้�อำนิวิยการิกองสู�งเสูริมิการิปริะกนัิภยัแลัะสูาริสูนิเทศ กริมการิปริะกนัิภยั กริะทริวิงพาณชิีย์
พื่.ค. 2562 - ธุ.ค. 2562    ที�ปริึกษัาคณะกริริมการิพัฒินิามาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ 
        ฉบับที� 17 เริื�อง สูัญญาปริะกันิภัย (IFRS17) 
2554 -  เม.ย. 2562        ปริะธานิคณะกริริมการิบริหิาริควิามเสูี�ยงแลัะการิดัำริงเงนิิกองทนุิตามริะดับัควิามเสูี�ยง (RBC) 
2560 -  2562      ปริะธานิคณะกริริมการิแนิวิทางการิเข�าริ�วิมโคริงการิทดัสูอบนิวิัตกริริมที�นิำเทคโนิโลัยี
        มาสูนิับสูนิุนิให�บริิการิสูาหริับธุริกิจปริะกันิภัย (Insurance Regulatory Sandbox) 
2556 -  2561              คณะกริริมการิริ�วิมภาคริัฐแลัะเอกชีนิ เพื�อกำหนิดันิโยบาย
        พัฒินิาธุริกิจปริะกันิภัยผู้�านิมาตริการิภาษัี 
2554 - 2556     คณะกริริมการิพัฒินิาตลัาดัทุนิไทย

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างสาวิวิราวิรรณ		เวิชชสัสถู์		
อายุ	63	ปี
กรรมการอิส่ระ
ประธุานกรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
กรรมการตรวจัส่อบ

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษัตริศาสูตริ์
•  ปริิญญาโท สูังคมวิิทยามหาบัณฑิิต มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  ปริิญญาตริี ศิลัปศาสูตริ์บัณฑิิต (สูถิติ) มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  ปริิญญาบัตริ วิิทยาลััยป้องกันิริาชีอาณาจักริ ริุ�นิที� 24/2554 สูถาบันิป้องกันิริาชีอาณาจักริ
•  หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 181/2556 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  ปริะกาศนิียบัตรินิักบริิหาริริะดัับสููง ริุ�นิที� 45/2545 สูถาบันิพัฒินิาข�าริาชีการิพลัเริือนิ
•  ปริะกาศนิียบัตริหลัักสููตริผูู้�บริิหาริริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิตลัาดัทุนิ (วิตท.) ริุ�นิ 19/2558
•  ปริะกาศนิียบัตริวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง ริุ�นิที� 1/2554 สูถาบันิวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง
•  หลัักสููตริ  Advanced  Audit Committee Program (AACP) ริุ�นิที� 38/2563  สูมาคมสู�งสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย



33แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิลังทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2542 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2546 - ธุ.ค. 2564   กริริมการิบริิหาริ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2551 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิผูู้�จัดัการิ บริิษััท ริิเวิอริ์ไซีดั์ การิ์เดั�นิ มาริีนิ�า จำกัดั
2552 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท ซีิตี้เริียลัตี้ จำกัดั
2552 - ปัจัจุับัน   กริริมการิ บริษิัทั เอเซียี อินิดััสูเตริยีลัพาร์ิค จำกัดั
2542 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท เอเซีียเสูริิมกิจ จำกัดั

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

คัวิามสัมพัน์ธ์ทัางคัรอบัคัรัวิระหวิ่างกิรรมกิารและผู้้�บัริหาร
1. เป็นิหลัานิคุณชีัย โสูภณพนิิชี
2. เป็นิลัูกพี�ลัูกนิ�องคุณโชีนิ โสูภณพนิิชี แลัะคุณชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี

น์างสาวิิติรี	รมยะร้ป
อายุ	62	ปี
กรรมการ
กรรมการลงที่่น
กรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท MBA (Finance) สูถาบันิบัณฑิิตบริิหาริธุริกิจศศินิทริ์
•  ปริิญญาตริี Economics, Barnard College, Columbia University, USA
•  หลัักสููตริผูู้�บริิหาริริะดัับสููง สูถาบันิวิิทยาการิตลัาดัทุนิ (หลัักสููตริ วิตท.) ริุ�นิที� 17/2556
•  หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 176/2556 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Ultra-Wealth สูมาคมเศริษัฐศาสูตริ์ จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  หลัักสููตริการิบริิหาริการิท�องเที�ยวิสูำหริับผูู้�บริิหาริริะสููง (กทสู) ริุ�นิ 2 การิท�องเที�ยวิแห�งปริะเทศไทย
•  หลัักสููตริ ทูตสูุขภาพ ปริะจำปีการิศึกษัา 2561-2562 ริาชีวิิทยาลััยจุฬาภริณ์
•  หลัักสููตริวิิทยาการิจัดัการิสูำหริับนิักบริิหาริริะดัับสููง (วิบสู) ริุ�นิที� 3 สูถาบันิบัณฑิิตพัฒินิบริิหาริศาสูตริ์



34 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
2563 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2548 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2561 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท กริีนิสูปอต จำกัดั
2550 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท กริีนิสูปอต จำกัดั
2547 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิบริิหาริ บริิษััท เอ็นิ แอลั แอสูเซี็ท จำกัดั
2534 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิบริิหาริ บริิษััท เอ็นิ แอลั เริสูซีิเดั�นิซี์ จำกัดั 
2532 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท ริิเวิอริ์ไซีดั์ ปริอปเปอริ์ตี้ จำกัดั 

น์างประไพวิรรณ	ลิมทัรง
อายุ	55	ปี
กรรมการ
กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจ สูถาบันิบัณฑิิตบริิหาริธุริกิจศศินิทริ์
•  ปริิญญาตริี คณะพาณิชียศาสูตริ์แลัะการิบัญชีี จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 80/2549 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Advanced Audit Committee Program (AACP) ริุ�นิที� 32/2562 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ What Directors Need to Know about Digital Assets ริุ�นิที� 3/2565 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลักัสูตูริ Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ริุ�นิที� 3/2565 สูำนิกังานิคณะกริริมการิกำกับ 
 แลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย
•  หลัักสููตริ Get Ready for IPO - Construction&Real-Estate industry
•  หลัักสููตริ PM-Mango Training Online 
•  หลัักสููตริ Get Ready for PDPA
•  หลัักสููตริ การิบริิหาริโคริงการิก�อสูริ�างอย�างมีปริะสูิทธิภาพ
•  หลัักสููตริ Martech Chatbot เพื�อนิคู�คิดั วิิเคริาะห์ธุริกิจอสูังหา

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
31,376,000 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565) 
คดิัเปน็ิริ�อยลัะ 1.8375 ของจำนิวินิหุ�นิที�มสีูทิธอิอกเสูยีงทัง้หมดั
(ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)

การิถือหุ�นิทางอ�อมจำนิวินิ 2,000,000 หุ�นิ
(ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565) 
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.1171 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสีูยง
ทั้งหมดั (ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)
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น์างสาวิชลลดา	โสภณพน์ิช
อายุ	42	ปี
กรรมการ 
กรรมการลงที่่น
กรรมการบริหารความเส่่�ยง 
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายการลงที่่น

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ก.พื่. 2563  - ปัจัจัุบัน  กริริมการิลังทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2562  - ปัจัจัุบัน  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ธุ.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
มิ.ย. 2563 - ปัจัจัุบัน  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายการิลังทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม่.ค. 2561 - พื่.ค. 2563  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายกลัยุทธ์แลัะวิางแผู้นิธุริกิจองค์กริ 
2554 -  ธุ.ค. 2563     ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายลังทุนิตริาสูาริทุนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2560 -  ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท เย็นิใจ จำกัดั
2558 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท พลัังโสูภณ จำกัดั
2539 -  ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท เพลัเชีอริ์ ออฟ ลัิฟวิิ�ง จำกัดั
 
กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
6,904,103 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565) 
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.4043 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(ไม�มีการิเปลัี�ยนิแปลังจากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)
- ไม�มีการิถือหุ�นิทางอ�อม -

คัวิามสัมพัน์ธ์ทัางคัรอบัคัรัวิระหวิ่างกิรรมกิารและผู้้�บัริหาร
1. เป็นิหลัานิคุณชีัย โสูภณพนิิชี
2. เป็นิลัูกพี�ลัูกนิ�องคุณสูาวิิตริี ริมยะริูป
3. เป็นินิ�องสูาวิคุณโชีนิ โสูภณพนิิชี

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจ Stanford University สูหริัฐอเมริิกา
•  ปริิญญาตริี เศริษัฐศาสูตริ์ University of Cambridge อังกฤษั
• Chartered Financial Analyst (CFA), Association of Investment Management and Research, USA
•  หลัักสููตริ Directors Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 269/2562 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย



36 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ส่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ     
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2561 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2554 - ปัจัจัุบัน   ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� ผูู้�จัดัการิสูายทริัพยากริบุคคลั     
       ริองผูู้�จัดัการิอาวิุโสู ผูู้�จัดัการิสูายทริัพยากริบุคคลั     
       ริองผูู้�จัดัการิอาวิุโสู บริิหาริแริงงานิสูัมพันิธ์ สูายทริัพยากริบุคคลั
         ริองผูู้�จัดัการิอาวิุโสู ปฏิิบัติการิทริัพยากริบุคคลั สูายทริัพยากริบุคคลั
         ธนิาคาริกริุงเทพ จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2564 - ธุ.ค. 2564  กริริมการิบริิหาริ 
       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
- ไม�มี -

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายเวิทัิศ	อัศวิมังคัละ
อายุ	53	ปี
กรรมการ 
กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น
กรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สูหริัฐอเมริิกา
•  ปริิญญาตริี นิิติศาสูตริ์บัณฑิิต มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์ 
• เนิติบัณฑิิต เนิติบัณฑิิตยสูภา
•  Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
•  The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
•  Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University 
•  หลัักสููตริ Director Certification Program (DCP) ริุ�นิที� 90/2550 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ IT and Cyber Risk Management



37แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
ม่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ แลัะกริริมการิสูริริหาแลัะพจิาริณาค�าตอบแทนิ บริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
ก.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  Commissioner, Sequis Life (Indonesia)
เม.ย. 2565 - ปัจัจัุบัน  Associate Director, Nippon Life India Asset Management (India)
ม่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  Regional CEO for Asia Pacific, Nippon Life Insurance
ม่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance (Myanmar)
เม.ย. 2562 - ปัจัจัุบัน  Non-Executive Director, Reliance Nippon Life Insurance (India)
ธุ.ค. 2562 -  ก.ย. 2565  Non-Executive Director, Great Wall Changsheng Life Insurance (China)
ม่.ค. 2562 - ม่.ค. 2565  General Manager, Global Insurance Business Dept, Nippon Life Insurance
ม่.ค. 2563 - ม่.ค. 2564   Alternate Director, MLC Limited (Australia)
ม่.ค. 2560 - ม่.ค. 2562  General Manager, Global Business Planning Dept, Nippon Life Insurance
ม่.ค. 2556 - ม่.ค. 2560  Deputy General Manager, International Planning & Operations Dept, Nippon Life Insurance
ก.ค. 2554 - ม่.ค. 2556   Chief Manager, Planning & Research Dept, Nippon Life Insurance
       Executive Assistant to the Chairman, Life Insurance Association of Japan

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายโทัโมฮิิโระ	เยา
อายุ	51	ปี
กรรมการ
กรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจ Wharton School, University of Pennsylvania ปริะเทศสูหริัฐอเมริิกา
•  ปริิญญาตริี นิิติศาสูตริ์บัณฑิิต University of Tokyo ปริะเทศญี�ปุ่นิ
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
เม.ย. 2565 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
เม.ย. 2565 - ปัจัจัุบัน  General Manager, Global Business Planning Dept, Nippon Life Insurance (Japan)
เม.ย. 2565 - ปัจัจัุบัน   Director, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) (Singapore)
ม่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  Director, Nippon Life Americas (USA)
ม่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  Director, Nippon Life Insurance Company of America (USA)
เม.ย. 2563 - ม่.ค. 2565  General Manager, Global Business Risk & Control Dept, Nippon Life Insurance
เม.ย. 2558 - ม่.ค. 2563  General Manager, Planning & Research Dept, Nippon Life Insurance
         International Accounting and Actuarial Standards Affairs Office
เม.ย. 2557 - ม่.ค. 2558  Deputy General Manager, Products Planning Dept, Nippon Life Insurance
เม.ย. 2555 - ม่.ค. 2557  Chief Manager, Actuarial Dept, Nippon Life Insurance
ม.ค. 2550 - ม่.ค. 2555  Chief Manager, Planning & Research Dept, Nippon Life Insurance

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายโทัโมฮิิสะ	คัาวิาซากิิ
อายุ	51	ปี
กรรมการ 

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสูตริมหาบัณฑิิต Georgia State University 
 Robinson College of Business ปริะเทศสูหริัฐอเมริิกา
• ปริิญญาตริี วิิทยาศาสูตริบัณฑิิต Keio University ปริะเทศญี�ปุ่นิ 
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
2559 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง แลัะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
        บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2558 -  ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2559 -  ธุ.ค. 2564 กริริมการิบริิหาริ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2559 - พื่.ค. 2561 กริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
2558 - 2559   Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.  
2552 - 2558   Chief Portfolio Advisor, International Business, Nissay Asset Management Corporation

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายย้อิชิ	ฮิอน์ด�า
อายุ	51	ปี
กรรมการ
กรรมการบริหารความเส่่�ยง
กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาตริี พาณิชียศาสูตริ์ Doshisha University ปริะเทศญี�ปุ่นิ



40 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั่�ปร้กิษัาคัณะกิรรมกิาร

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  เศริษัฐศาสูตริบัณฑิิต Leicester University ปริะเทศสูหริาชีอาณาจักริ
•  Executive Program, Pennsylvania State University ปริะเทศสูหริัฐอเมริิกา

น์ายเดชา	ติุลาน์ัน์ทั์	
ที่่�ปร้กษัาคณะกรรมการ

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
23 ม่.ค. 2560 - ปัจัจัุบัน  ปริะธานิกริริมการิบริิหาริ บริิษััท ธนิาคาริกริุงเทพ จำกัดั (มหาชีนิ)
26 ม่.ค. 2534 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ บริษิัทั ธนิาคาริกรุิงเทพ จำกดัั (มหาชีนิ)
2542 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริษิัทั ไฟน์ิ เม็ททลัั เทคโนิโลัยส์ีู จำกัดั (มหาชีนิ)
2552 - ม่.ค. 2560   ริองปริะธานิกริริมการิบริิหาริ บริิษััท ธนิาคาริกริุงเทพ จำกัดั (มหาชีนิ)
2547 -  พื่.ค. 2555   กริริมการิ บมจ. เวิฟ เอ็นิเตอริ์เทนิเมนิต์

หน่วยงานอ่�นๆ
2543 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท ซีิตี้เริียลัตี้ จำกัดั
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น์ายปาน์ศักิดิ�	พฤกิษัากิิจ	
ที่่�ปร้กษัาคณะกรรมการ

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม

•  ปริิญญาตริี บัญชีี มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์ 
•  ปริิญญาตริี นิิติศาสูตริ์ มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  สูัมมนิาการิปฏิิบัติการิดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยทางไซีเบอริ์สูำหริับคณะกริริมการิ บริิษััทของภาคการิเงินิ ปริะจำปี 2563 ริุ�นิที� 1  
 สูำนิักงานิ คปภ., ก.ลั.ต. แลัะ ธปท.
•  หลัักสููตริควิามริู�เกี�ยวิกับการิกำกับดูัแลัการิปฏิิบัติงานิดั�านิธุริกิจหลัักทริัพย์ สูำหริับผูู้�ริับผิู้ดัชีอบสููงสูุดัในิหนิ�วิยงานิกำกับดูัแลั 
 การิปฏิิบัติงานิ ปริะจำปี 2560 สูมาคมธนิาคาริไทย
•  หลัักสููตริวิุฒิิบัตริการิกำกับดัูแลัการิปฏิิบัติงานิดั�านิธุริกิจปริะกันิภัย ริุ�นิที� 1 ศูนิย์บริิการิวิิชีาการิแห�งจุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), IOD
•  Lessons Learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case 2012, Aml Experts Co.,Ltd.
•  ควิามรูิ�เกี�ยวิกับการิกำกับดัูแลัการิปฏิิบัตงานิให�แก�ผูู้�ริับผู้ิดัชีอบสููงสูุดั ในิหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลัการิปฏิิบัติงานิ ริุ�นิที� 1 สูำนัิกงานิ  
 คณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์
•  ขัน้ิตอนิการิปฏิบัิตขิองกริะบวินิการิให�การิริองรัิบแก�สูมาชีกิแนิวิริ�วิมปฏิบัิตขิองภาคเอกชีนิไทยในิการิต�อต�านิทุจริติ สูมาคมสู�งเสูริมิ 
 สูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  แนิวิทางการิกำกับการิตริวิจสูอบสูถาบันิการิเงินิแบบธุริกริริมที�สูำคัญ ธนิาคาริแห�งปริะเทศไทย
•  อบริมกริะบวินิการิปริะนิีปริะนิอมแลัะริะงับข�อพิพาททางแพ�ง ศาลัแพ�ง
•  Practical Techniques for Enhancing Your AML/CFT Program IOD
•  Director Certification Program, IOD
•  Advance Operational Risk Management ณ ปริะเทศสูิงคโปร์ิ
•  ผูู้�กำกับดัูแลัการิปฏิิบัติงานิดั�านิธุริกิจการิธนิาคาริพาณิชีย์ จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
บริษััที่ที่่�จัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
2557 - ปัจัจัุบัน  ที�ปริึกษัาคณะกริริมการิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 - ปัจัจัุบัน  กริริมการิ แลัะกริริมการิตริวิจสูอบ บริิษััท ไอโออิ กริุงเทพ ปริะกันิภัย จำกัดั (มหาชีนิ)
2554 - ธุ.ค. 2560  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� ริับผู้ิดัชีอบกำกับดัูแลั ธนิาคาริกริุงเทพ จำกัดั (มหาชีนิ)

หน่วยงานอ่�นๆ
- ไม�มี -
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คัณะผู้้�บัริหาร

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
พื่.ย 2561- ปัจัจัุบัน ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายงานิตัวิแทนิแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิ
        บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2562 -  ปัจัจัุบัน กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ      
      บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2562 -  ปัจัจัุบัน   ปริะธานิกริริมการิ บริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์ โบริกเกอริ์ จำกัดั
2552 -  2562   เจ�าของแฟรินิไชีสู์ บริิษััท ซีับเวิย์ อันิลัิ้งค์ จำกัดั

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั	  
150,000 หุ�นิ (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565) 
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 0.0088 ของจำนิวินิหุ�นิที�มีสูิทธิออกเสูียงทั้งหมดั
(จำนิวินิหุ�นิเพิ�มขึ้นิ 150,000 หุ�นิ จากวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564)
- ไม�มีการิถือหุ�นิทางอ�อม -

น์ายอน์ุชา	ภิงคัารวิัฒน์์
อายุ	59	ปี	
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายงานตัวแที่นและที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน
กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจสูำหริับผูู้�บริิหาริ สูถาบันิบัณฑิิตบริิหาริธุริกิจศศินิทริ์ แห�งจุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  ปริิญญาตริี วิิทยาศาสูตริบัณฑิิต Michigan State University, USA
•  ALMI: Associate, Life Management Institute
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
พื่.ค. 2565  - ปัจัจัุบัน เลัขานิุการิบริิษััท บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม.ค. 2562 - ปัจัจัุบัน ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายบัญชีีแลัะการิเงินิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 -  ปัจัจัุบัน     กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2555 -  ปัจัจุับนั  กริริมการิ บริษิัทั บีแอลัเอ อนิิชีวัิรัินิส์ู โบริกเกอร์ิ จำกัดั
2555 - ธุ.ค. 2561  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายบัญชีีแลัะการิเงินิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) 
2545 -  2555   ผูู้�จัดัการิฝ่่ายตริวิจสูอบ บริิษััท สูำนิักงานิ อีวิาย จำกัดั  
  
กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั  
- ไม�มีการิถือหุ�นิทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างสาวิจารุวิรรณ	ลิ�มคัุณธรรมโม
อายุ	43	ปี
เลขาน่การบริษััที่
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายบัญชุ่และการเงิน 
กรรมการบริหารความเส่่�ยง

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•   ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑิิต มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  ปริิญญาตริี บัญชีีบัณฑิิต (เกียริตินิิยม อันิดัับ 1) มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  ปริิญญาตริี เศริษัฐศาสูตริ์บัณฑิิต มหาวิิทยาลััยริามคำแหง
•  ผูู้�สูอบบัญชีีริับอนิุญาต
•  Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
•  คุณวิุฒิิวิิชีาชีีพที�ปริึกษัาทางการิเงินิ AFPTTM

•   ปริะกาศนิียบัตริวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง ริุ�นิที� 4/2557 สูถาบันิวิิทยาการิปริะกันิภัยริะดัับสููง
•  หลัักสููตริ Company Secretary Program (CSP) ริุ�นิที� 123/2564 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Company Reporting Program (CRP) ริุ�นิที� 33/2565 สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย
•  หลัักสููตริ Sustainable Business Strategy,  Harvard Business School
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
2563 - ปัจัจัุบัน    ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายปริะกันิชีีวิิต บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2562  - ปัจัจัุบัน กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2555 - ปัจัจัุบัน   กริริมการิ บริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์ โบริกเกอริ์ จำกัดั
2559 - 2562    ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายปริะกันิชีีวิิต บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 - 2558   ผูู้�อำนิวิยการิ สูายปริะกันิชีีวิิต บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2555 - 2556     ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายบริิหาริงานิกริมธริริม์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างอรน์ุช	สำาราญฤทัธิ�
อายุ	56	ปี
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายประกันชุ่วิต
กรรมการบริหารความเส่่�ยง

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑิิต มหาวิิทยาลััยริามคำแหง
•  ปริิญญาตริี บริิหาริธุริกิจบัณฑิิต มหาวิิทยาลััยริามคำแหง
•  Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA
• Certificate of Course Underwriting Life and Health Insurance, LOMA 
•  Associate, Customer Service, LOMA
•  Associate Financial Planner Thailand, AFPT™
•  ศึกษัาดัูงานิดั�านิ Operation ที� Nippon Life Insurance Company, Japan
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)

เม.ย. 2565 - ปัจัจัุบัน ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายชี�องทางสูถาบันิการิเงินิแลัะพันิธมิตริทางธุริกิจ 
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ต.ค. 2564 - ม่.ค. 2565 ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายการิขายชี�องทางสูถาบันิการิเงินิแลัะชี�องทางอื�นิ 
        บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2564  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายการิขายชี�องทางสูถาบันิการิเงินิ       
      บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม่.ค. 2563 - พื่.ค. 2563 ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายธุริกิจแลัะชี�องทางอื�นิ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2557 - ก.พื่. 2563       ปริะธานิฝ่่ายบริิหาริชี�องทางพันิธมิตริธุริกิจ บริิษััท ชีับบ์ไลัฟ์ แอสูชีัวิริันิซี์ จำกัดั (มหาชีนิ)
2552 - 2557   ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสูปริะกันิภัยธนิกิจ ธนิาคาริไทยพาณิชีย์ จำกัดั (มหาชีนิ)

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างลัดดาวิัลย์		สิทัธิวิรน์ัน์ทั์
อายุ	55	ปี
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ 
ส่ายชุ่องที่างส่ถีาบันการเงินและพื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท การิจัดัการิมหาบัณฑิิต  วิิทยาลััยการิจัดัการิ มหาวิิทยาลััยมหิดัลั  
•  ปริิญญาตริี นิิเทศศาสูตริ์บัณฑิิต (โฆษัณาปริะชีาสูัมพันิธ์) มหาวิิทยาลััยสูุโขทัยธริริมาธิริาชี
•  ปริิญญาตริี ศิลัปศาสูตริ์บัณฑิิต (ภาษัาอังกฤษั) มหาวิิทยาลััยขอนิแก�นิ
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คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาตริี สูาขาสูถิติปริะกันิภัย มหาวิิทยาลััยธริริมศาสูตริ์
•  ศึกษัาดัูงานิดั�านิ Operation แลัะ Life Plaza ที� Nippon Life Insurance  Company, Japan

ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
พื่.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ บริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวีิติ จำกดัั (มหาชีนิ)
2565 - ปัจัจัุบัน    กริริมการิ บริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์ โบริกเกอริ์ จำกัดั 
2562 - พื่.ค. 2565  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ แลัะริักษัาการิผูู้�บริิหาริ ฝ่่ายสูถาปัตยกริริม
         ซีอฟต์แวิริ์แลัะพัฒินิาริะบบ 1 แลัะ 2 บริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวีิติ จำกดัั (มหาชีนิ)
2561 - 2562     ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู ฝ่่ายสูถาปัตยกริริมซีอฟต์แวิริ์ แลัะพัฒินิาริะบบ 2
         บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ)
2557 - 2561       ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายสูถาปัตยกริริมซีอฟต์แวิริ์ แลัะพัฒินิาริะบบ 2 
         บริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกัดั (มหาชีนิ)
2552 - 2556     ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายฐานิข�อมูลัแลัะทดัสูอบซีอฟต์แวิร์ิ บริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวีิติ จำกัดั (มหาชีนิ)
  
กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั  
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างสาวิศิริน์ารถู	วิงศ์เจริญสถูิติย์
อายุ	53	ปี
ผูู้้ชุ่วยผูู้้จััดำการใหญ่ ส่ายเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ 
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
ต.ค. 2564 - ปัจัจัุบัน  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายกลัยุทธ์แลัะวิางแผู้นิธุริกิจองค์กริ 
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.พื่. 2563 - ก.ย. 2564   ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายวิางแผู้นิธุริกิจ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2561 - ม.ค. 2563  ผูู้�ชี�วิยผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายวิางแผู้นิธุริกิจ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม่.ค. 2561 - ก.ค. 2561   ผูู้�จัดัการิอาวิุโสู สู�วินิวิางแผู้นิแลัะบริิหาริควิามเสูี�ยงการิลังทุนิ
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2560  - ก.พื่. 2561  ผูู้�จัดัการิ สู�วินิวิางแผู้นิแลัะบริิหาริควิามเสูี�ยงการิลังทนุิ บริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวีิติ จำกดัั (มหาชีนิ)
ก.ค. 2557 - เม.ย. 2560  เจ�าหนิ�าที�วิิเคริาะห์ ฝ่่ายวิิจัยแลัะบริิหาริควิามเสูี�ยงการิลังทุนิ 
                       บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ส่.ค. 2554 - ก.ค. 2557  นิักวิิเคริาะห์ บริิษััท ปตท. สูำริวิจแลัะผู้ลัิตปิโตริเลัียม จำกัดั (มหาชีนิ)

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั	  
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายชัยพล	อิน์ทัุประภา
อายุ	37	ปี	
ผูู้้อำานวยการอาวุโส่ ส่ายกลย่ที่ธุ์และวางแผู้นธุ่รกิจัองค์กร

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจ Cornell University สูหริัฐอเมริิกา
•  ปริิญญาตริี การิบัญชีี (เกียริตินิิยมอันิดัับ 1) จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย 
•  หลัักสููตริ Chartered Financial Analyst (CFA), Association of investment Management and Research, USA.
•  ผูู้�สูอบบัญชีีอนิุญาต
•  Fellow, Life Management Institute (FLMI), Life Office Management Association, USA.
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
ต.ค. 2564 - ปัจัจัุบัน  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู  สูายคณิตศาสูตริ์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ก.พื่. 2563 - ก.ย. 2564  ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2560 - ม.ค. 2563  ผูู้�ชี�วิยผูู้�อำนิวิยการิ สู�วินิอัตริาเบี้ยปริะกันิภัย บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม่.ค. 2559 - เม.ย. 2560  ผูู้�จัดัการิอาวิุโสู สู�วินิอัตริาเบี้ยปริะกันิภัย บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2558 - ก.พื่. 2559  ผูู้�จัดัการิ สู�วินิปริะเมินิมูลัค�าองค์กริแลัะธุริกิจใหม� บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม.ค. 2557 - ม่.ค. 2558  เจ�าหนิ�าที�อาวิุโสู สู�วินิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ม.ค. 2556 - ธุ.ค. 2556   เจ�าหนิ�าที� สู�วินิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
ธุ.ค. 2555 - ม.ค. 2556   เจ�าหนิ�าที� ฝ่่ายบริิหาริควิามเสูี�ยง บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
  
กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั  
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์ายจักิรพงศ์	แสงแกิ�วิ
อายุ	36	ปี	
ผูู้้อำานวยการอาวุโส่ ส่ายคณิตศาส่ตร์

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
•  ปริิญญาโท สูาขาการิปริะกันิชีีวิิต จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  ปริิญญาตริี สูาขาวิิศวิกริริมโยธา จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย
•  หลัักสููตริ ASA Exam: Probability, Financial Mathematics, Life Contingencies, Financial Economics, Fundamentals  
 of Actuarial Practice Exam 1
•  หลัักสููตริ FSA Module: Financial Economics, Regulation and Taxation, Enterprise Risk Management
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ประสบักิารณ์ทัำางาน์	(10	ปี	ย�อน์หลัง)
ต.ค. 2565 - ปัจัจัุบัน  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายกลัยุทธ์แลัะบริิหาริจัดัการิลัูกค�าแลัะผูู้�มุ�งหวิัง 
         บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
พื่.ค. 2558 - ก.ย. 2565  ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู ชี�องทางการิตลัาดัทางตริงถึงผูู้�บริิโภคแลัะชี�องทางดัิจิทัลั 
         บริิษััท ไทยปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ)
เม.ย. 2555 - เม.ย. 2558  ผูู้�อำนิวิยการิ ชี�องทางการิตลัาดัทางตริงถึงผูู้�บริิโภค 
         บริษิัทั อลิัอนัิซ์ี อยธุยา ปริะกันิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ)
มิ.ย. 2554 - ม่.ค. 2555    ผูู้�จัดัการิอาวิุโสู ฝ่่ายพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิหาริมูลัค�าลัูกค�า 
         บริิษััท ซีิกนิ�า ปริะกันิภัย จำกัดั (มหาชีนิ)

กิารถูือหุ�น์ใน์บัริษััทั	  
- ไม�มีทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม - (ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565)

น์างสาวิอรน์าฎ	น์ชะพงษั์
อายุ	43	ปี	
ผูู้้อำานวยการอาวุโส่ ส่ายกลย่ที่ธุ์และบริหารจััดำการลูกค้าและผูู้้ม่่งหวัง

คัุณวิุฒิกิารศึกิษัา	/	กิารอบัรม
• ปริิญญาโท สูาขาการิตลัาดั มหาวิิทยาลััย Macquarie
• ปริิญญาตริี  คณะบริิหาริธุริกิจแลัะการิบัญชีี  ภาควิิชีาสูถิติ  สูาขาการิปริะกันิชีี วิิต จุฬาลังกริณ์มหาวิิทยาลััย  
 (เกยีริตนิิยิมอนัิดับั 2)
•  สูอบผู้�านิหลัักสููตริ Society of Actuaries (U.S.): Thailand (Passed SOA exam P, FM, M, C and VEE credits consisting  
 of mathematical foundations of actuarial science, interest theory, economics, finance and investment and  
 actuarial modelling courses.
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ส่วินทำี� 1
กิารประกิอบัธุรกิิจ	
และผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์
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1.	โคัรงสร�างและกิารดำาเน์ิน์งาน์ของกิลุ่มบัริษััทั
1.1	น์โยบัายและภาพรวิมกิารประกิอบัธุรกิิจ

บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) ไดั�เริิ�มก�อตั้งแลัะดัำเนิินิกิจการิมาตั้งแต�วิันิที� 1 มิถุนิายนิ 2494 โดัย ฯพณฯ  
ควิง อภัยวิงศ์ พริะยาศริีวิิสูาริวิาจา คุณชีินิ โสูภณพนิิชี แลัะคหบดัีผูู้�มีเกียริติอีกหลัายท�านิ ใชี�ชีื�อวิ�า ‘บริิษััท กริุงสูยามปริะกันิชีีวิิต 
จำกัดั’ โดัยในิริะยะแริกการิปริะกอบธุริกิจของบริิษััทไดั�เนิ�นิไปในิดั�านิฌาปนิกิจสูงเคริาะห์ จนิกริะทั�งถึงปี 2520 เริิ�มพัฒินิาดั�านิ 
ปริะกันิชีีวิิตอย�างจริิงจัง โดัยไดั�มอบหมายให�คุณวิัย วิริริธนิะกุลั ผูู้�ซีึ�งมากดั�วิยปริะสูบการิณ์แลัะคุณวิุฒิิเป็นิที�ยอมริับทั้งภายในิ
แลัะต�างปริะเทศ มาวิางโคริงสูริ�างแลัะจดััองค์กริการิบริหิาริ โดัยอาศยัคำแนิะนิำจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผูู้�เชีี�ยวิชีาญดั�านิ
คณิตศาสูตร์ิปริะกันิชีีวิิตของบริิษััทสูวิิสูรีิอินิชัีวิรัินิส์ูแห�งปริะเทศสูวิิตเซีอร์ิแลันิด์ั แลัะเมื�อวัินิที� 1 มกริาคม 2522 บริิษััท  
กริุงสูยามปริะกันิชีีวิิต จำกัดั ไดั�ทำการิเปลัี�ยนิชีื�อเป็นิ ‘บริิษััท กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั’ จากนิั้นิบริิษััทไดั�เข�าจดัทะเบียนิในิ
ตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย เมื�อวิันิที� 25 กันิยายนิ 2552 เป็นิต�นิมา

บริิษััทปริะกอบธุริกิจปริะกันิชีีวิิตแลัะให�บริิการิวิางแผู้นิทางการิเงินิอย�างริอบดั�านิแก�บุคคลัทั�วิไป ทั้งที�เป็นิบุคคลัธริริมดัา  
กลัุ�มบุคคลั หรืิอนิติิบคุคลัต�างๆ โดัยเสูนิอขายผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะบริกิาริที�คริอบคลุัมท้ังการิคุ�มคริองชีวิีิต การิสูะสูมทรัิพย์ การิคุ�มคริอง
สูขุภาพ คุ�มคริองควิามเสูี�ยงภยัจากอบุตัเิหต ุริวิมถงึโริคริ�ายแริงต�างๆ เพื�อสูริ�างควิามมั�นิคงในิชีวิีิต แลัะเพื�อเป็นิหลักัปริะกนัิคุ�มคริอง
ควิามเสูี�ยงจากภัยต�างๆ ที�อาจเกิดัขึน้ิไดั�ในิอนิาคต ให�แก�ผูู้�เอาปริะกันิ คริอบครัิวิ แลัะ/หรืิอผูู้�รัิบผู้ลัปริะโยชีน์ิจากกริมธริริม์ปริะกันิชีวิีิต
โดัยบริษิัทัเสูนิอขายสูนิิค�าผู้�านิชี�องทางต�างๆ ที�หลัากหลัายเพื�อจะสูามาริถเข�าถงึแลัะให�บริกิาริลักูค�าแต�ลัะกลัุ�มไดั�อย�างเหมาะสูม  
ท้ังชี�องทางขายผู้�านิสูถาบนัิการิเงนิิแลัะพนัิธมติริต�างๆ ชี�องทางขายผู้�านิตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิตแลัะที�ปริกึษัาทางการิเงนิิ แลัะชี�องทางขาย
ตริงทัง้โดัยทมีงานิของบริษิัทั โดัยผู้�านิชี�องทางออนิไลัน์ิ หรืิอโดัยผู้�านิชี�องทางการิขายทางโทริศัพท์ เป็นิต�นิ แลัะเนิื�องจากลักัษัณะการิ
ปริะกอบธุริกิจปริะกันิชีีวิิตจะมีภาริะควิามผูู้กพันิต�อผูู้�เอาปริะกันิภัยเป็นิริะยะเวิลัายาวินิานิในิอนิาคต ริายไดั�เบี้ยปริะกันิชีีวิิตที� 
ไดั�รัิบสู�วินิใหญ�จึงถูกกันิไวิ�เป็นิเงินิสูำริองปริะกันิชีีวิิต เพื�อริองริับพันิธะตามกริมธริริม์ปริะกันิชีีวิิตตลัอดัอายุสูัญญา บริิษััทไดั�นิำ 
เงินิสูำริองปริะกันิชีีวิิตจำนิวินินิี้ไปลังทุนิเพื�อสูริ�างริายไดั�โดัยเนิ�นิการิลังทุนิริะยะยาวิที�มีควิามมั�นิคงสููง เพื�อให�แนิ�ใจวิ�าจะมีริายไดั� 
เพียงพอสูามาริถริองริบัควิามเสูี�ยงที�อาจจะเกดิัขึน้ิไดั�ในิอนิาคต แลัะสูามาริถจ�ายผู้ลัปริะโยชีน์ิตามพันิธะในิกริมธริริม์ไดั�

นิอกจากผู้ลิัตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตซีึ�งบริิษััทเป็นิผูู้�พัฒินิาออกเสูนิอขายโดัยตริงแลั�วิ เพื�อจะสูามาริถให�บริิการิลูักค�าไดั�อย�าง 
ริอบดั�านิ อกีทัง้เพื�อสูนิบัสูนินุิการิทำธรุิกจิของตวัิแทนินิายหนิ�าปริะกนัิชีวิีิต บริษิัทัไดั�เริิ�มปริะกอบธรุิกจิหลักัทริพัยป์ริะเภทการิเปน็ิ
นิายหนิ�าค�าหริือจัดัจำหนิ�ายหลัักทริัพย์ที�เป็นิหนิ�วิยลังทุนิ โดัยไดั�ริับใบอนิุญาตจากสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์ 
แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์ เมื�อวิันิที� 6 ธันิวิาคม 2554 แลัะยังไดั�จดัทะเบียนิจัดัตั้งบริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์โบริกเกอริ์ จำกัดั เพื�อ
ปริะกอบธุริกิจนิายหนิ�าปริะกันิวิินิาศภัย เมื�อวิันิที� 7 พฤศจิกายนิ 2555 โดัยปัจจุบันิมีทุนิจดัทะเบียนิชีำริะแลั�วิทั้งสูิ้นิ 24 ลั�านิบาท
แลัะถือหุ�นิสูัดัสู�วินิริ�อยลัะ 99
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1.1.1	วิิสัยทััศน์์	

วิส่ัยที่ัศน์
ให�ปริะชีาชีนิเห็นิปริะโยชีนิ์การิปริะกันิชีีวิิต แลัะทำปริะกันิชีีวิิตให�เหมาะสูมกับฐานิะทางการิเงินิแลัะคุณค�าชีีวิิต

ภารกิจั
บริิษััทมีควิามมุ�งมั�นิที�จะเป็นิผูู้�นิำในิการิสูริ�างควิามมั�นิคงทางการิเงินิให�กับปริะชีาชีนิทุกกลัุ�ม ดั�วิยการิปกป้องคุณค�าชีีวิิต 

การิให�คำแนิะนิำดั�านิการิวิางแผู้นิทางการิเงินิ แลัะบริิการิที�ปริะทับใจผู้�านิตัวิแทนิ คู�ค�า แลัะพนัิกงานิที�มีควิามจริิงใจ แลัะมี 
ควิามริู�ริะดัับแนิวิหนิ�าของปริะเทศ

เป้าหมายระยะยาวของบริษััที่
ในิริะยะยาวิ บริิษััทมีจุดัมุ�งหมายที�จะเพิ�มการิเข�าถึงการิทำปริะกันิชีีวิิตของปริะชีาชีนิ ผู้�านิการิสูริ�างควิามริู�ควิามเข�าใจแลัะ

ควิามตริะหนิักถึงควิามสูำคัญของการิปริะกันิชีีวิิตแลัะปริะกันิสูุขภาพ นิำเสูนิอสูินิค�าแลัะบริิการิที�คริอบคลัุมควิามต�องการิของ
ปริะชีาชีนิทุกกลัุ�มเพื�อสูริ�างมูลัค�าธุริกิจใหม� (VoNB) ให�เติบโตอย�างต�อเนืิ�อง ผู้�านิการิสูริ�างควิามสูมดุัลัของมูลัค�าธุริกิจใหม�ในิ 
ชี�องทางการิขายต�างๆ พริ�อมท้ังยกริะดัับการิให�บริิการิผู้�านิพนิักงานิแลัะตัวิแทนิที�มีคุณภาพ แลัะการิขยายคู�ค�าเพื�อการิเข�าถึง
ปริะชีาชีนิทุกกลัุ�ม ภายใต�การิบริิหาริจัดัการิควิามมั�นิคงทางการิเงินิที�มีปริะสูิทธิภาพแลัะสูริ�างควิามเชีื�อมั�นิให�แก�ปริะชีาชีนิผู้�านิ
การิรัิกษัาริะดับัอัตริาเงินิกองทุนิ (CAR) ให�เพิ�มขึน้ิอย�างต�อเนิื�อง โดัยมีแนิวิทางการิดัำเนินิิงานิเพื�อให�บริริลุัถงึวิิสัูยทัศน์ิที�ต้ังไวิ� ดังันิี้

• มุ�งสูริริหาแลัะพัฒินิาคุณภาพตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตให�มีควิามเชีี�ยวิชีาญ พริ�อมทั้งปริับปริุงโคริงสูริ�างการิบริิหาริตัวิแทนิ
แลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิ สูริ�างฐานิตัวิแทนิใหม�ผู้�านิโคริงการิสูริริหาตัวิแทนิใหม� แลัะพัฒินิาหลัักสููตริการิอบริมให� 
ควิามริู�ดั�านิต�างๆ เพื�อผู้ลัักดัันิศักยภาพบุคลัากริให�เกิดัปริะโยชีนิ์สููงสูุดั

• พัฒินิาบุคลัากริของบริิษััทให�มีคุณภาพ ผู้�านิการิพัฒินิาหลัักสููตริแลัะจัดัการิฝ่ึกอบริมทั้งภายในิแลัะภายนิอกตลัอดั 
ทัง้ปใีห�แก�บคุลัากริอย�างคริอบคลัมุ พฒัินิาริะบบการิเริยีนิการิสูอนิผู้�านิสูื�อออนิไลันิ ์เพื�อให�พนิกังานิสูามาริถเข�าถงึข�อมลูั
ไดั�อย�างสูะดัวิก เพื�อผู้ลัักดัันิให�บุคลัากริมีควิามริู�ควิามสูามาริถ นิอกจากนิี้ บริิษััทไดั�สูริริหาบุคลัากริที�มีคุณภาพ 
ผู้�านิโคริงการิต�างๆ อาทิ การิจัดัทำโคริงการิทุนิการิศึกษัา เพื�อเปิดัโอกาสูแลัะสูริริหาบุคลัากริที�มีศักยภาพ 

• พฒัินิาชี�องทางการิขายผู้�านิการิสูริริหาพันิธมิตริทางการิค�าใหม�ๆ  เพื�อสูริ�างควิามสูมดุัลัให�กับชี�องทางการิขาย พริ�อมทัง้
เปิดัโอกาสูให�ลัูกค�าสูามาริถเข�าถึงผู้ลัิตภัณฑิ์ของบริิษััทไดั�ตามควิามสูะดัวิกแลัะหลัากหลัายชี�องทางมากยิ�งขึ้นิ

• บริิหาริควิามเสูี�ยงอย�างต�อเนิื�อง โดัยไดั�กำหนิดักริอบบริิหาริควิามเสูี�ยงองค์กริตามมาตริฐานิสูากลัภายใต�ริะดัับ 
เงินิกองทุนิที�ริองริับควิามเสูี�ยงอย�างเหมาะสูมตามหลัักการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงแลัะควิามมั�นิคงทางการิเงินิขององค์กริ 
เพื�อเปน็ิแนิวิทางในิการิดัำเนินิิงานิแลัะบริหิาริงานิ ตลัอดัจนิปลักูฝ่งัให�พนิกังานิมคีวิามเข�าใจ ริบัผู้ดิัชีอบ แลัะตริะหนิกั
ถึงควิามสูำคัญของการิมีสู�วินิริ�วิมในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงของการิดัำเนิินิธุริกิจ

• มุ�งเนิ�นิการิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์โดัยยึดัลัูกค�าเป็นิสูำคัญ ดั�วิยการิออกแบบผู้ลิัตภัณฑิ์ให�มีควิามคริอบคลุัมทุกกลัุ�มลัูกค�า 
แลัะทุกกลัุ�มปริะเภทสิูนิค�า ทัง้ผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิชีวิีิต ผู้ลัติภัณฑ์ิคุ�มคริองสุูขภาพแลัะโริคริ�ายแริง เพื�อเปิดัโอกาสูให�ลูักค�า
สูามาริถเข�าถึงผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตแลัะสูุขภาพไดั�อย�างทั�วิถึง 
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1.1.2	กิารเปล่�ยน์แปลงและพัฒน์ากิารทั่�สำาคััญ
ในิปี 2565 ยงัคงเป็นิปีที�มคีวิามท�าทายจากการิเปลัี�ยนิแปลังของปัจจยัภายนิอก ทัง้สูภาวิะเศริษัฐกจิโลักแลัะนิโยบายทาง 

การิเงินิที�สูำคัญของธนิาคาริแห�งปริะเทศไทย เชี�นิ นิโยบายการิปรัิบอัตริาดัอกเบ้ีย สู�งผู้ลัให�บริิษััทไดั�ทำการิปรัิบเปลัี�ยนิกลัยุทธ์ 
ให�สูอดัคลั�องกับสูถานิการิณ์ในิปัจจุบันิเพื�อการิเติบโตในิอนิาคตไดั�อย�างมั�นิคงแลัะยั�งยืนิ อาทิ 

• พัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์คุ�มคริองสูุขภาพใหม� เพื�อให�ลัูกค�าสูามาริถเข�าถึงผู้ลัิตภัณฑ์ิไดั�อย�างทั�วิถึง โดัยปัจจุบันิมีผู้ลัิตภัณฑิ์
คุ�มคริองสูุขภาพ ไดั�แก� Prestige Health, Happy Health, Value Health ให�คริอบคลัุมลัูกค�าทุกริะดัับริายไดั� 
แลัะเหมาะสูมกับควิามต�องการิ

• พัฒินิาแลัะออกผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตแบบมีสู�วินิริ�วิมในิเงินิปันิผู้ลั (Participating Product) แลัะผู้ลัิตภัณฑิ์กริมธริริม์
ปริะกันิชีีวิิตควิบการิลังทุนิ (Unit Linked)

• มุ�งเนิ�นิการิเพิ�มการิใชี�งานิเคริื�องมือสูำหริับตัวิแทนิแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิในิการิจัดัทำใบคำขออิเลั็กทริอนิิกสู์  
(Smart App) ที�ชี�วิยอำนิวิยควิามสูะดัวิกในิการิขายไดั�คริบถ�วินิทุกขัน้ิตอนิ ตัง้แต�การิเสูนิอขาย จดััทำใบคำขอ การิยืนิยนัิ
ตัวิตนิผู้�านิริะบบดัิจิทัลั ไปจนิถึงการิชีำริะเบี้ยปริะกันิ โดัยปัจจุบันิมียอดัการิใชี�งานิ Smart App สููงขึ้นิมากถึง 95% ของ
จำนิวินิใบคำขอทั้งหมดั

• การิเพิ�มฟงักช์ีนัิการิใชี�งานิ BLA Happy Life Mobile Application ซีึ�งเปน็ิแอปพลัเิคชีนัิบนิมอืถอืที�ลักูค�าสูามาริถเข�ามา
ใชี�บริิการิต�างๆ ของบริิษััทไดั�คริอบคลัุมมากขึ้นิ ไม�วิ�าจะเป็นิการิตริวิจสูอบข�อมูลัโริงพยาบาลั การิค�นิหาแบบปริะกันิที�
เหมาะสูม การิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัย ริวิมถึงการิรัิบสูิทธิปริะโยชีน์ิต�างๆ ของลูักค�า แลัะสู�งเสูริิมการิใชี�บริิการิทางดิัจิทัลั
มากขึน้ิเพื�อให�ลูักค�าไดั�รัิบบริิการิอย�างสูะดัวิกริวิดัเริว็ิ เชี�นิ บริกิาริแจ�งเตอืนิการิชีำริะเบีย้ปริะกนัิภัยริปูแบบอิเลัก็ทริอนิกิส์ู 
(E-Notice) บริิการิเอกสูาริบันิทึกสูลัักหลัังอิเลั็กทริอนิิกสู์ (E-Endorse) บริิการินิำสู�งจดัหมายอิเลั็กทริอนิิกสู์ (E-Letter) 
แลัะบริิการิใชี�สิูทธิ�ขอรัิบเงินิคงไวิ�กับบริิษััทคืนิผู้�านิชี�องทางอิเลั็กทริอนิิกส์ู (E-Withdraw) โดัยปัจจุบันิลัูกค�าสูามาริถ 
ทำธรุิกริริมบนิแอปพลัเิคชีนัิไดั�ตัง้แต�การิดัขู�อมลูัใบแจ�งเตือนิ การิชีำริะเบีย้ การิเปลัี�ยนิแปลังข�อมลูักริมธริริม์ การิเรีิยกริ�อง
สูนิิไหม การิดัูข�อมูลักริมธริริม์ ข�อมูลับันิทึกสูลัักหลััง จดัหมายแจ�งข�อมูลัสูถานิะกริมธริริม์ การิขอถอนิเงินิที�คงไวิ�กับ
บริิษััท ดัูข�อมูลัการิลังทุนิ ข�อมูลัโริงพยาบาลัคู�สูัญญา การิบริิการิดั�านิสูุขภาพ ริับสูิทธิพิเศษัต�างๆ ริวิมถึงการิกู�เงินิ 
ตามสูิทธิกริมธริริม์โดัยที�ไม�จำเป็นิต�องเดัินิทางไปยังสูาขาหริือสูำนิักงานิใหญ�

• ไดั�ริับมาตริฐานิ ISO 2701:2019 ริะบบบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลั ซีึ�งเป็นิการิยืนิยันิถึงควิามแข็งแกริ�งของริะบบ
การิริักษัาควิามปลัอดัภัยของข�อมูลัสู�วินิบุคคลั ลัดัควิามเสูี�ยงแลัะปกป้องข�อมูลัสู�วินิบุคคลัของลัูกค�า เพิ�มควิามเชีื�อมั�นิ
แลัะควิามไวิ�วิางใจในิการิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลัของลัูกค�าริายเดีั�ยวิผู้�านิริะบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ท้ังดั�านิการิขาย
แลัะการิบริิการิหลัังการิขาย โดัยกริุงเทพปริะกันิชีีวิิตเป็นิบริิษััทปริะกันิชีีวิิตริายแริกที�ไดั�ริับการิริับริองมาตริฐานินิี้

1.1.3		ชื�อและสถูาน์ทั่�ติั�งสำาน์ักิงาน์ใหญ่
	 บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) 
 ที�อยู�ตามที�จดัทะเบียนิของบริิษััท เลัขที� 1415 ถนินิกริุงเทพ-นินิทบุริี แขวิงวิงศ์สูวิ�าง เขตบางซีื�อ กริุงเทพฯ 10800 
 เลัขทะเบยีนิบริิษัทั 0107550000238 โทริศัพท์ 0-2777-8000 โทริสูาริ 0-2777-8899 เว็ิบไซีต์บริษิัทั www.bangkoklife.com 
 จำนิวินิแลัะชีนิิดัของหุ�นิที�จำหนิ�ายไดั�แลั�วิทั้งหมดัของบริิษััท 1,707,566,000 บาท   
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(1) เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ = เบี้ยประกันภัยรับปีแรก + เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป - เบี้ยประกันต่อ ± สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

1.2	ลักิษัณะกิารประกิอบัธุรกิิจ

บริิษััทมีริายไดั�ในิปี 2565 ริวิมจำนิวินิทั้งสูิ้นิ 48,185 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 0.03 จากปีที�ผู้�านิมา โดัยมีเบี้ยปริะกันิภัยริับ
ปีแริกจำนิวินิ 6,925 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 11 จากปีที�ผู้�านิมา เป็นิผู้ลัจากการิเพิ�มขึ้นิของเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกในิชี�องทาง
ธนิาคาริเป็นิหลััก อย�างไริก็ตามเบี้ยปริะกันิภัยริับปีต�อของบริิษััทลัดัลังริ�อยลัะ 2 จากปีก�อนิตามที�คาดัการิณ์ โดัยมีริายไดั�จาก 
การิลังทุนิลัดัลังริ�อยลัะ 2 จากผู้ลัขาดัทุนิจากการิปริับมูลัค�ายุติธริริม โดัยมีผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิในิปี 2565 ท้ังปีอยู�ที� 
ริ�อยลัะ 3.99

1.2.1	โคัรงสร�างรายได�ของบัริษััทั

เบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ(1)

   เบ่�ยประกันภัยรับปีแรก

   เบ่�ยประกันภัยรับปีต่อไป

รายไดำ้จัากการลงที่่น

รายไดำ้อ่�น

รวิมรายได�

33,396.14

6,549.69

28,194.96

13,381.09

599.82

47,337.05

70.55

28.27

1.18

100.00

33,992.35

6,262.44

29,454.76

13,384.93

791.31

48,168.59

34,579.02

6,925.15

28,906.13

12,959.04

647.04

48,185.10

70.57

27.79

1.64

100.00

71.76

26.89

1.34

100.00

2563 2564 2565

ล�าน์บัาทั ล�าน์บัาทั ล�าน์บัาทัร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ
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• เป็นการประกันชุ่วิตที่่�ให้ความค่้มครอง

แก่ผูู้้เอาประกันภัยรายบ่คคล โดำยม่ 

แบบประกัน ดำังน่�

- แบบตลอดำชุ่พื่

- แบบบำานาญ

- แบบชุั�วระยะเวลา

- แบบส่ะส่มที่รัพื่ย์

- แบบประกันชุ่วิตควบการลงที่่น

- ส่ัญญาเพื่ิ�มเติม

• เปน็การประกันชุว่ติท่ี่�กรมธุรรม์หนึ�ง

ม่ผูู้้ เอาประกันภัยหลายราย โดำย 

ส่่วนใหญ่จัะเป็นของพื่นักงานบริษััที่ 

• เ บ่�ยประกันภัยส่่วนใหญ่ตำ�ากว่า 

การประกันชุ่วิตรายบ่คคล

• เป็นส่ัญญาปีต่อปี ส่ามารถีปรับ 

เบ่�ยประกันภัยไดำ้ตามส่ภาวะตลาดำ

และความเส่่�ยงที่่�เปล่�ยนไป

• แ บ บ ป ร ะ กั น ชุ่ วิ ต ท่ี่� ค่้ ม ค ร อ ง 

การเส่่ยชุ่วิต หรือที่่พื่พื่ลภาพื่

ถีาวรสิ่�นเชุิง ภายในระยะเวลา 

เอาประกันภัยที่่�กำาหนดำ 

• โดำยส่่วนใหญ่จัำานวนเ งิน เอา

ประกันภัยจัะค่อยๆ ลดำลงตาม 

ชุว่งเวลา เพ่ื่�อใหม่้ความส่อดำคลอ้ง

กับระดำับหน่�ส่ินที่่�ลดำลง

ประกิัน์ช่วิิติกิลุ่ม แบับัคัุ�มคัรองสิน์เชื�อประกิัน์ช่วิิติสามัญ

1.2.2	ข�อม้ลเกิ่�ยวิกิับัผู้ลิติภัณฑ์์

(1)	ลักิษัณะของผู้ลิติภัณฑ์์และบัริกิาร	และกิารพัฒน์าน์วิัติกิรรม

(1.1)	ผู้ลิติภัณฑ์์และบัริกิาร
บริิษััทพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ริวิมถึงบริิการิ โดัยค้านิึงถึงการิสูริ�างหลัักปริะกันิแลัะการิสูริ�างฐานิะ เพื�อตอบสูนิองควิามต�องการิ

ของลัูกค�าที�หลัากหลัาย ท้ังในิแง�ของชี�วิงวัิยแลัะฐานิะทางการิเงินิผู้�านิผู้ลิัตภัณฑ์ิต�างๆ เชี�นิ ผู้ลัิตภัณฑ์ิที�เนิ�นิควิามคุ�มคริองชีีวิิต
ผู้ลัิตภัณฑิ์ที�เนิ�นิการิสูะสูมทริัพย์ ตลัอดัจนิสัูญญาเพิ�มเติมที�หลัากหลัาย เพื�อให�ผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิการิเกิดัปริะโยชีนิ์แลัะตริง 
ควิามต�องการิของลัูกค�าสููงสูุดั

ปัจจุบันิ บริิษััทมีผู้ลัิตภัณฑิ์เพื�อตอบสูนิองควิามต�องการิของลัูกค�า โดัยสูามาริถแบ�งไดั� 3 ปริะเภท ดัังต�อไปนิี้

1)  ประกันชุ่วิตส่ามัญ 
 เปน็ิการิปริะกันิชีวิีิตที�ให�ควิามคุ�มคริองชีวิีิตแลัะการิออมทรัิพยแ์ก�ผูู้�เอาปริะกันิภยัริายบุคคลั โดัยบริษิัทัจะจ�ายเงินิสูนิิไหม

ให�แก�ผูู้�รัิบปริะโยชีนิ์ แลัะ/หริือจ�ายเงินิผู้ลัปริะโยชีนิ์ในิริะหวิ�างที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยยังมีชีีวิิตอยู�แลัะกริมธริริม์ยังมีผู้ลับังคับ ท้ังน้ีิ 
เป็นิไปตามริายลัะเอียดัที�ไดั�ตกลังกันิไวิ�ในิเงื�อนิไขกริมธริริม์ โดัยมีแบบปริะกันิที�สูำคัญสูริุปไดั� ดัังนิี้ 

-  แบบตลอดชีีพ (Whole Life Insurance) หมายถึง แบบปริะกันิชีีวิิตที�กำหนิดัเงื�อนิไขการิจ�ายเงินิจำนิวินิ 
 เงินิเอาปริะกันิภัยให�กับผูู้�ริับผู้ลัปริะโยชีน์ิเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัยเสีูยชีีวิิต หรืิอจ�ายจำนิวินิเงินิเอาปริะกันิภัยให�แก� 
 ผูู้�เอาปริะกันิภัยในิกริณีที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยมีชีีวิิตอยู�ในิวิันิที�กริมธริริม์คริบกำหนิดัสูัญญา ซีึ�งโดัยทั�วิไปจะกำหนิดั 
 วิันิคริบอายุสูัญญาเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัยมีอายุคริบ 90 หริือ 99 ปี แบบปริะกันิดัังกลั�าวิเป็นิแบบปริะกันิที�เนิ�นิ 
 ผู้ลัปริะโยชีนิ์ดั�านิควิามคุ�มคริองชีีวิิตกริณีที�เกิดัเหตุไม�คาดัฝ่ันิสู�งผู้ลัให�ผูู้�เอาปริะกันิภัยจากไปก�อนิเวิลัาอันิควิริ   

-  แบบบำนาญ (Pension) หมายถึง แบบปริะกันิชีีวิิตที�จ�ายผู้ลัปริะโยชีนิ์ในิริูปแบบของเงินิไดั�ปริะจำ โดัยบริิษััท 
 จะจ�ายเงินิจำนิวินิหนิึ�งอย�างสูม�ำเสูมอให�แก�ผูู้�เอาปริะกันิภัยเป็นิริายเดืัอนิหริือริายปี นิับแต�ผูู้�เอาปริะกันิภัยมีอายุคริบ  
 55 ปี หริือ 60 ปี ตามที�เงื�อนิไขในิกริมธริริม์ปริะกันิภัยริะบุไวิ� โดัยคริบกำหนิดัริะยะเวิลัาในิการิจ�ายเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัย 
 มีอายุคริบ 85 ปีขึ้นิไป เป็นิต�นิ แบบปริะกันิดัังกลั�าวิเหมาะสูำหรัิบผูู้�ที�คาดัวิ�าจะมีอายุยืนิยาวิ เป็นิการิปริะกันิชีีวิิต 
 เพื�อคุ�มคริองการิสููญเสูียทางเศริษัฐกิจ อันิเนิื�องมาจากการิไม�มีริายไดั�เมื�อพ�นิวิัยทำงานิ 



58 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

-  แบบชี่�วระยะเวลา (Term Life Insurance) หมายถึง แบบปริะกันิชีีวิิตที�กำหนิดัเงื�อนิไขการิจ�ายจำนิวินิเงินิ 
 เอาปริะกันิภัยให�แก�ผูู้�ริับปริะโยชีน์ิเมื�อผูู้�ทำปริะกันิภัยเสีูยชีีวิิตภายในิริะยะเวิลัาที�กำหนิดัไวิ�ในิกริมธริริม์ปริะกันิภัย 
 แบบปริะกันิน้ีิมีจุดัเดั�นิที�อัตริาเบี้ยปริะกันิภัยต�ำเมื�อเทียบกับควิามคุ�มคริองที�สููง เหมาะสูำหรัิบผูู้�ที�ต�องการิบริิหาริ 
 ควิามเสูี�ยงจากการิเสูียชีีวิิตโดัยมีกำหนิดัเวิลัาที�ชีัดัเจนิ

-  แบบสะสมทร่พย์ (Endowment Insurance) หมายถึง แบบปริะกันิชีีวิิตที�กำหนิดัเงื�อนิไขการิจ�ายจำนิวินิเงินิ 
 เอาปริะกันิภัยให�แก�ผูู้�ริับปริะโยชีน์ิเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัยเสูียชีีวิิตภายในิริะยะเวิลัาที�กำหนิดัในิกริมธริริม์ หริือจ�ายเงินิ 
 เอาปริะกันิภัยให�กับผูู้�เอาปริะกันิภัยเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัยมีชีีวิิตอยู�จนิคริบสัูญญาปริะกันิภัย ซีึ�งสูามาริถเลืัอก 
 ริะยะเวิลัาการิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัยไดั�หลัากหลัาย เชี�นิ แบบปริะกันิ ‘บีแอลัเอ แฮปปี�เซีฟวิิ�ง 14/7’ (แบบปริะกันิที�มี 
 ริะยะเวิลัาคุ�มคริอง 14 ปี แลัะริะยะเวิลัาชีำริะเบี้ย 7 ปี) โดัยทั�วิไปแบบปริะกันิลัักษัณะนิี้อาจมีการิคืนิเงินิผู้ลัปริะโยชีนิ ์
 บางสู�วินิริะหวิ�างริะยะเวิลัาของกริมธริริม์ปริะกันิภัย ซีึ�งมักจะเนิ�นิผู้ลัปริะโยชีนิ์ในิดั�านิการิออมทริัพย์ 

-  แบบประก่ันชีวิีตควบกัารลงทุน (Unit Linked) หมายถึง แบบปริะกนัิชีวิีิตที�ให�ทัง้ควิามคุ�มคริองชีวิีิตแลัะผู้ลัตอบแทนิ 
 จากการิลังทุนิผู้�านิกองทุนิริวิม โดัยผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิดัังกลั�าวิเป็นิไปตามผู้ลัปริะกอบการิของกองทุนิริวิม  
 โดัยบริิษััทจะไม�ไดั�การิันิตีผู้ลัตอบแทนิน้ัินิ แบบปริะกันิลัักษัณะนิี้เหมาะสูำหริับผูู้�เอาปริะกันิภัยที�ต�องการิควิามยืดัหยุ�นิ 
 ในิการิปริับเปลัี�ยนิควิามคุ�มคริอง การิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัย แลัะการิเลัือกลังทุนิในิกองทุนิริวิมซีึ�งผูู้�เอาปริะกันิภัย 
 ควิริมีควิามริู�ควิามเข�าใจในิดั�านิการิลังทุนิพอสูมควิริ แลัะสูามาริถยอมริับควิามเสูี�ยงจากการิลังทุนิไดั�

-  สญ่ญาเพิ�มเติม (Rider) เป็นิสูญัญาที�แนิบกบักริมธริริม์หลักัที�ผูู้�เอาปริะกนัิภยัไดั�ทำกบับริษิัทัแลั�วิ เพื�อให�ควิามคุ�มคริอง 
 เพิ�มเติมตามควิามต�องการิของผูู้�เอาปริะกันิภัย เชี�นิ สูัญญาเพิ�มเติมคุ�มคริองอุบัติเหตุ คุ�มคริองการิเสีูยชีีวิิตแลัะ 
 การิสูญูเสูยีอวิยัวิะเนืิ�องจากอบุตัเิหต ุสูญัญาเพิ�มเตมิคุ�มคริองสูขุภาพ คุ�มคริองค�าริกัษัาพยาบาลักริณีเจบ็ป่วิย สูญัญา 
 เพิ�มเติมคุ�มคริองโริคริ�ายแริง คุ�มคริองกริณีตริวิจพบวิ�าเป็นิโริคริ�ายแริง เป็นิต�นิ

2)  ประกันชุ่วิตกล่่ม 
 ปริะกันิชีีวิิตกลัุ�มเป็นิการิปริะกันิชีีวิิตที�กริมธริริม์หนิึ�งจะมีผูู้�เอาปริะกันิภัยริ�วิมกันิหลัายริาย โดัยสู�วินิใหญ�จะเป็นิ 

กลัุ�มของพนิักงานิบริิษััท ซีึ�งเป็นิสูวิัสูดิัการิที�องค์กริหริือกลัุ�มบุคคลัจัดัให�กับลัูกจ�างหริือสูมาชีิก โดัยมีหลัักการิพิจาริณา 
ควิามเสูี�ยงภัยของบุคคลัในิกลัุ�มท้ังหมดัริ�วิมกันิ เชี�นิ อายุ เพศ อาชีีพ ลัักษัณะงานิ หริือจำนิวินิเงินิเอาปริะกันิภัย โดัยทั�วิไป 
เบี้ยปริะกันิภัยจะต�ำกวิ�าการิเอาปริะกันิชีีวิิตริายบุคคลั ทั้งนิี้ เนิื�องจากสูัญญาปริะกันิชีีวิิตกลัุ�มเป็นิสูัญญาปีต�อปี เบี้ยปริะกันิภัย  
ผู้ลัปริะโยชีนิ์ แลัะเงื�อนิไขควิามคุ�มคริองต�างๆ สูามาริถเปลัี�ยนิแปลังไดั�ตามสูภาวิะตลัาดั แลัะควิามเสูี�ยงที�เปลัี�ยนิไป

3)  แบบค่้มครองส่ินเชุ่�อ
 แบบคุ�มคริองสูินิเชีื�อเป็นิแบบปริะกันิชีีวิิตที�คุ�มคริองกริณีผูู้�เอาปริะกันิภัยเสูียชีีวิิต แลัะ/หริือทุพพลัภาพถาวิริสูิ้นิเชีิง 

ภายในิริะยะเวิลัาเอาปริะกันิภัย ดั�วิยจำนิวินิเงินิเอาปริะกันิภัยที�ค�อยๆ ลัดัลังตามริะยะเวิลัา ซีึ�งโดัยทั�วิไปจะสูอดัคลั�องกับ 
ริะดัับของหนิี้สูินิที�ค�อยๆ ลัดัลังตามจำนิวินิงวิดัที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยผู้�อนิชีำริะ แบบปริะกันิลัักษัณะนิี้จึงเหมาะกับผูู้�เอาปริะกันิภัยที�มี
ภาริะหนิีสิู้นิ ซีึ�งสูามาริถใชี�ผู้ลัปริะโยชีน์ิจากกริมธริริม์ในิการิชีำริะหนิีสิู้นิในิกริณีที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยเสีูยชีวิีิตก�อนิที�จะผู้�อนิชีำริะคริบถ�วินิ

 บริษิัทัมผีู้ลัผู้ลิัตจากเบีย้ปริะกนัิภัยริบัปีแริกจากธรุิกิจใหม� แลัะจากการิชีำริะเบีย้ปริะกนัิภัยปตี�ออาย ุแยกตามผู้ลิัตภณัฑิ์
ริะหวิ�างปี 2563-2565 ดัังนิี้ 
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**เบี้ยประกันภัยรับปีแรกของผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงก์ นับเฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประกันภัยเท่�นั้น

เบ่�ยประกันภัยรับปีแรก แบ่งตามประเภที่การประกันชุ่วิต

ประเภทักิารประกิัน์ช่วิิติ
2563 2564 2565

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกจำนิวินิ 6,925.15 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 10 จากปีที�ผู้�านิมา ซีึ�งเป็นิผู้ลัมาจาก
ภาวิะเศริษัฐกิจที�เริิ�มฟ้�นิตัวิจากสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 ที�ริัฐบาลัปริะกาศให�เป็นิโริคปริะจำถิ�นิแลั�วิ  
สู�งผู้ลัให�กำลัังซีื้อภาคคริัวิเริือนิเริิ�มปริับตัวิดัีขึ้นิ โดัยสูะท�อนิผู้�านิเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกของผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตปริะเภทสูามญั
ที�ปรัิบตัวิสููงขึ้นิริ�อยลัะ 5 ในิขณะที�ผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะเภทคุ�มคริองสิูนิเชีื�อสูามาริถเติบโตเพิ�มข้ึนิถึงริ�อยลัะ 37 นิอกจากนิี้ กลัยุทธ์ 
การิเสูนิอขายผู้ลัิตภัณฑิ์ที�คุ�มคริองควิามเสูี�ยงริอบดั�านิของผูู้�เอาปริะกันิภัยยังทำให�เบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกของสูัญญาเพิ�มเติม 
มีแนิวิโนิ�มเพิ�มขึ้นิอย�างต�อเนิื�องตั้งแต�ปี 2563 เป็นิต�นิมา

ส่ามัญ - ชุำาระเบ่�ยครั�งเดำ่ยว

ส่ามัญ

      ตลอดำชุ่พื่

      บำานาญ

      ชุั�วระยะเวลา

      ส่ะส่มที่รัพื่ย์

      ยูนิต ลิงก์**

     ส่ัญญาเพื่ิ�มเติม

ประกันกล่่ม

ค่้มครองส่ินเชุ่�อ

ผู้ลผู้ลิติรวิมทัั�งสิ�น์

 71.24 

 5,073.63 

 736.38 

 49.40 

 4.86 

 3,941.96 

0.00

 341.03 

 543.00 

 861.82 

 6,549.69	

1.09

77.46

11.24

0.75

0.07

60.19

0.00

5.21

8.29

13.16

100.00

      115.35 

  4,504.13 

      657.13 

        45.36 

          4.99 

  3,309.87 

          0.33 

      486.45 

      636.32 

  1,006.64 

 6,262.44	

         163.95 

     4,756.60 

         365.79 

           67.70 

             4.02 

     3,803.25 

             5.44 

         510.40 

         629.43 

     1,375.17 

   6,925.15	

1.84

71.92

10.49

0.72

0.08

52.85

0.01

7.77

10.16

16.07

100.00

2.37

68.69

5.28

0.98

0.06

54.92

0.08

7.37

9.09

19.86

100.00
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2563 2564 2565

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

เบ่�ยประกันภัยรับปีต่อไป แบ่งตามประเภที่การประกันชุ่วิต

สูำหริับเบ้ียปริะกันิภัยริับปีต�อปี 2565 ในิภาพริวิมหดัตัวิลัดัลังริ�อยลัะ 2 เมื�อเทียบกับปี 2564 ซีึ�งเป็นิผู้ลัสืูบเนืิ�องจาก 
กลัุ�มผู้ลัิตภัณฑ์ิที�คริบกำหนิดัชีำริะเบี้ยท้ังในิผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะเภทสูะสูมทรัิพย์แลัะตลัอดัชีีพ แต�ผู้ลิัตภัณฑ์ิสูัญญาเพิ�มเติมสูามาริถ
ขยายตัวิเพิ�มข้ึนิถึงริ�อยลัะ 27 ซีึ�งสูอดัคลั�องกับกลัยุทธ์การิเสูนิอขายผู้ลิัตภัณฑ์ิที�คุ�มคริองควิามเสูี�ยงริอบดั�านิของผูู้�เอาปริะกันิ  
ซีึ�งบางสู�วินิสูะท�อนิผู้�านิการิเติบโตของเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกในิตาริางก�อนิหนิ�า 

อย�างไริก็ตาม ถึงแม�วิ�าเบี้ยปริะกันิภัยริับปีต�อไปของปริะเภทการิปริะกันิกลัุ�มจะลัดัลังจากภาวิะการิแข�งขันิที�สููงขึ้นิ สูัดัสู�วินิ
การิเอาปริะกันิภัยยังอยู�ในิริะดัับที�ต�ำจึงทำให�ภาพริวิมของเบี้ยริับปริะกันิภัยปีต�อไปสูามาริถเติบโตไดั�ดัี

ประเภทักิารประกิัน์ช่วิิติ

ส่ามัญ

      ตลอดำชุ่พื่

      บำานาญ

      ชุั�วระยะเวลา

      ส่ะส่มที่รัพื่ย์

      ยูนิต ลิงก์

     ส่ัญญาเพื่ิ�มเติม

ประกันกล่่ม

ค่้มครองส่ินเชุ่�อ

ผู้ลผู้ลิติรวิมทัั�งสิ�น์

26,741.53

7,046.70

612.18

67.34

17,265.53

0.00

1,749.78

1,452.71

0.72

28,194.96

94.85

24.99

2.17

0.24

61.24

0.00

6.21

5.15

0.00

100.00

28,190.25

7,042.91

572.77

62.23

18,685.91

0.00

1,826.43

1,263.96

0.55

29,454.76

27,747.41

5,966.09

539.12

58.16

18,864.94

0.24

2,318.86

1,158.40

0.32

28,906.13

95.71

23.91

1.94

0.21

63.45

0.00

6.20

4.29

0.00

100.00

95.99

20.64

1.87

0.20

65.26

0.00

8.02

4.01

0.00

100.00
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เบ่�ยประกันภัยรับรวม แบ่งตามประเภที่การประกันชุ่วิต

ในิภาพริวิมปี 2565 เบีย้ปริะกันิภยัริบัริวิมของบริษิัทัขยายตัวิไดั�เลัก็นิ�อย คดิัเป็นิริ�อยลัะ 0.32 เมื�อเทยีบกบัปี 2564 ซีึ�งเป็นิผู้ลั 
มาจากการิวิางนิโยบายเบี้ยปริะกันิภัยรัิบปีแริกที�ดัีที�สูามาริถมาชีดัเชียการิหดัตัวิของเบ้ียปริะกันิภัยรัิบปีต�อไปไดั� โดัยสัูดัสู�วินิ 
เบีย้ปริะกันิภยัรัิบริวิมยงัคงใกลั�เคยีงกบัปี 2563-2564 ที�มเีบ้ียปริะกนัิชีวิีิตปริะเภทสูามัญเป็นิสูดััสู�วินิหลักัปริะมาณริ�อยลัะ 91 

(1.2)	กิารพัฒน์าน์วิัติกิรรมธุรกิิจ
เพื�อให�สูามาริถปริบัเปลัี�ยนิการิดัำเนินิิธรุิกจิให�สูอดัคลั�องกบับริบิทแลัะสูถานิการิณด์ั�านิเศริษัฐกจิ สูงัคม พฤตกิริริมผูู้�บริโิภค

แลัะริะบบปริะกันิภัยที�กำลัังจะเข�าสูู�ยุคดัิจิทัลั กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�มีการิจัดัตั้งหนิ�วิยงานิดัิจิทัลัอินิโนิเวิชีั�นิขึ้นิในิปี 2563 โดัยมี
เป้าหมายสูำคัญคือริ�วิมขับเคลัื�อนิให�กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตเปลัี�ยนิผู้�านิสูู�ยุคดัิจิทัลั (Digital Transformation) ผู้�านิการินิำนิวิัตกริริม 
เทคโนิโลัยีแลัะแนิวิคดิัแบบดิัจทัิลัมาปรัิบใชี�ในิองค์กริเพื�อเสูริมิสูริ�างปริะสูทิธภิาพการิทำงานิในิทุกสู�วินิ ริวิมทัง้การินิำข�อมูลั (Data 
Analytics) มาใชี� เพื�อก�อให�เกิดัการิพัฒินิาสูินิค�าแลัะบริิการิที�ตอบโจทย์ทุกควิามต�องการิของลัูกค�า ตัวิแทนิที�ปริึกษัาทางการิเงินิ
 แลัะพันิธมิตริทางธุริกิจให�ดัียิ�งขึ้นิ นิอกจากนิั้นิ บริิษััทยังไดั�เข�าไปสูริ�างเคริือข�ายแลัะควิามสูัมพันิธ์ที�ดัีบริิษััทเทคโนิโลัยีแลัะธุริกิจ
สูตาร์ิทอัพที�มีควิามสูามาริถในิการิชี�วิยผู้ลัักดัันิกริะบวินิการิ digital transformation ของบริิษััทให�บริริลุัเป้าหมายดั�วิยการิสูริ�าง
แลัะนิำผู้ลัิตภัณฑิ์ดั�านิดัิจิทัลัมาปริะยุกต์ใชี�ในิองค์กริ 

ปัจจุบันิกริะบวินิการิ digital transformation ของกริุงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�เริิ�มดัำเนิินิการิแลั�วิผู้�านิการิวิางกลัยุทธ์แลัะ 
แผู้นิงานิในิริะยะยาวิเพื�อให�บริิษััทกลัายเป็นิ digital insurer ที�สูามาริถตอบโจทย์ควิามต�องการิของลัูกค�าไดั�ตริงจุดั (Customer 
Centric) ควิบคู�ไปกับการิสูริ�างควิามสูามาริถในิการิริับมือกับควิามเปลัี�ยนิแปลังต�างๆ อย�างมีปริะสิูทธิภาพสููงสุูดั ซีึ�งการิปริับ 
เพื�อเปน็ิ digital insurer ชี�วิยเสูริมิสูริ�างให�กริงุเทพปริะกนัิชีวิีิตมคีวิามสูามาริถในิการิแข�งขนัิ แลัะปจัจบุนัิเคริื�องมอืดัจิทิลััท้ังสูำหริบั
ลัูกค�าแลัะตัวิแทนิไดั�ถูกพัฒินิาให�สูามาริถให�บริิการิคริอบคลัุมทั้งบริิการิแลัะการิใชี�งานิที�จำเป็นิสูำหริับผูู้�ใชี�งานิ โดัยสูามาริถทำ
ธุริกริริมผู้�านิเคริื�องมือดัิจิทัลัไดั�ตั้งแต�ต�นิจนิจบกริะบวินิการิ

ประเภทักิารประกิัน์ช่วิิติ
2563 2564 2565

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

ส่ามัญ - ชุำาระเบ่�ยครั�งเดำ่ยว

ส่ามัญ

      ตลอดำชุ่พื่

      บำานาญ

      ชุั�วระยะเวลา

      ส่ะส่มที่รัพื่ย์

      ยูนิต ลิงก์**

     ส่ัญญาเพื่ิ�มเติม

ประกันกล่่ม

ค่้มครองส่ินเชุ่�อ

ผู้ลผู้ลิติรวิมทัั�งสิ�น์

 71.24 

31,815.16

7,783.08

661.58

72.20

21,207.49

0.00

2,090.81

1,995.71

862.54

34,744.65

0.21

91.57

22.40

1.90

0.21

61.04

0.00

6.02

5.74

2.48

100.00

      115.35 

32,694.38

7,700.04

618.13

67.22

21,995.78

0.33

2,312.88

1,900.28

1,007.19

35,717.20

 163.95 

32,504.01

6,331.88

606.82

62.18

22,668.19

5.68

2,829.26

1,787.83

1,375.49

35,831.28

0.32

91.54

21.56

1.73

0.19

61.58

0.01

6.48

5.32

2.82

100.00

0.46

90.71

17.67

1.69

0.17

63.26

0.02

7.90

4.99

3.84

100.00

**เบี้ยประกันภัยรับปีแรกของผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงก์ นับเฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประกันภัยเท่�นั้น
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(2)	กิารติลาดและกิารแข่งขัน์	

(2.1)	ภาพรวิมกิารแข่งขัน์ใน์ธุรกิิจประกิัน์ช่วิิติ
จากการิแพริ�ริะบาดัของเชีื้อไวิรัิสูโคโรินิาสูายพันิธ์ุใหม� (โควิิดั-19) ที�ต�อเนิื�องเป็นิเวิลัาริ�วิม 3 ปีไดั�สูริ�างควิามเสีูยหาย 

ต�อเศริษัฐกิจแลัะสูังคมโลัก ริวิมถึงปริะเทศไทยอย�างหลัีกเลัี�ยงไม�ไดั� อย�างไริก็ตามสูถานิการิณ์ดัังกลั�าวิไดั�คลัี�คลัายไปในิทิศทาง
ที�ดัีขึ้นิ สู�งผู้ลัให�ผูู้�บริิโภคมีกำลัังซีื้อมากยิ�งขึ้นิ แลัะสูถานิการิณ์ทางดั�านิเศริษัฐกิจเริิ�มฟ้�นิตัวิขึ้นิ โดัยในิปี 2565 บริิษััทปริะกันิชีีวิิต 
สู�วินิใหญ� ริวิมถึงกริุงเทพปริะกันิชีีวิิตมุ�งเนิ�นิไปที�การิขายสิูนิค�าปริะกันิสุูขภาพ ซีึ�งในิชี�วิงปีที�ผู้�านิมา กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�ออก
ผู้ลัิตภัณฑิ์ Value Health แลัะ Value Health Kids นิอกจากนิี้ กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตยังมุ�งเนิ�นิการิขายปริะกันิชีีวิิตควิบการิลังทุนิ 
(Unit Linked and Universal Life) แลัะการิริ�วิมเป็นิพันิธมิตริกับธุริกิจต�างๆ เพื�อเสูนิอผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิชีีวิิตแลัะให�สิูทธิพิเศษั 
แก�ลูักค�าของพันิธมิตริเหลั�านิั้นิ อาทิ พันิธมิตริในิธุริกิจอสัูงหาริิมทริัพย์ ค�าปลีัก การิสูื�อสูาริ โริงพยาบาลั บริิษััทเชี�าซีื้อ ริวิมถึง
แพลัตฟอริ์มออนิไลันิ์อย�าง Mobile Banking ของธนิาคาริต�างๆ ดั�วิย ดั�วิยสูถานิการิณ์การิแพริ�กริะจายของโริคโควิิดั-19 บริิษััท
ปริะกันิชีีวิิตสู�วินิใหญ�จึงให�ควิามสูำคัญการิพัฒินิาชี�องทางบริิการิออนิไลันิ์ เชี�นิ ฟังก์ชีันิการิใชี�งานิต�างๆ ในิแอปพลัิเคชีันิมือถือ 
เพื�ออำนิวิยควิามสูะดัวิกแก�ลัูกค�าแลัะตัวิแทนิ

เพื�อเป็นิการิปรัิบตวัิให�เข�ากับทศิทางอุตสูาหกริริมแลัะควิามต�องการิของผูู้�บริโิภค ในิปี 2565 กรุิงเทพปริะกันิชีวิีิตยังคงดัำเนิินิ
กลัยุทธ์ดั�านิผู้ลัิตภัณฑิ์ที�เนิ�นิไปการิเสูนิอขายสิูนิค�าปริะเภทปริะกันิสูุขภาพแลัะสัูญญาเพิ�มเติม ริวิมถึงการิสูริ�างฐานิะแลัะ 
หลัักปริะกันิผู้�านิการิวิางแผู้นิการิเงินิอย�างริอบดั�านิ ในิสู�วินิกลัยุทธ์การิให�บริิการิ บริิษััทไดั�มุ�งพัฒินิาริะบบแลัะเคริื�องมือดิัจิทัลั  
เพื�อให�สูามาริถบริิการิลัูกค�าไดั�อย�างสูะดัวิกริวิดัเริ็วิ แลัะลัดัต�นิทุนิการิดัำเนิินิงานิของบริิษััท อาทิ การิเพิ�มฟังก์ชีันิการิใชี�งานิต�างๆ
 ในิแอปพลัิเคชีันิมือถือ BLA Happy Life ให�คริอบคลัุมบริิการิทุกดั�านิของบริิษััท การิพัฒินิาแพลัตฟอริ์มเพื�อมอบการิบริิการิ 
ดั�านิการิดูัแลัสุูขภาพแบบคริบวิงจริผู้�านิทางเว็ิบไซีต์ของบริิษััท นิอกจากกลัยุทธ์ดั�านิผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะบริิการิแลั�วิ บริิษััทยังมุ�งเนิ�นิ
การิเพิ�มปริะสูิทธิภาพในิการิทำงานิผู้�านิการินิำเคริื�องมือดัิจิทัลัแลัะเทคโนิโลัยีมาปริับใชี�ในิองค์กริ เพื�อชี�วิยลัดัค�าใชี�จ�ายในิการิ
ดัำเนิินิงานิในิริะยะยาวิ แลัะชี�วิยตอบสูนิองควิามต�องการิของลัูกค�า

(2.2)	ล้กิคั�าและช่องทัางกิารจัดจำาหน์่าย

ลักษัณะลูกค้า
ลักูค�าริายบคุคลั ไดั�แก� ลักูค�าบคุคลัทั�วิไป โดัยบริษิัทัเสูนิอผู้ลิัตภณัฑ์ิปริะกนัิชีวีิติแบบตลัอดัชีพี แบบบำนิาญ แบบชีั�วิริะยะเวิลัา

 แบบสูะสูมทริัพย์ แบบปริะกันิชีีวิิตควิบการิลังทุนิ แบบคุ�มคริองสูินิเชีื�อ แลัะสูัญญาเพิ�มเติม 
ลัูกค�าองค์กริ ไดั�แก� กลัุ�มธุริกิจขนิาดัลั็ก ขนิาดักลัาง แลัะขนิาดัใหญ� ริวิมถึงหนิ�วิยงานิริัฐวิิสูาหกิจ ที�ต�องการิจัดัหาสูวิัสูดัิการิ

ปริะกันิชีีวิิตให�กับลัูกจ�างหริือสูมาชีิก 

กล่่มลูกค้าเป้าหมาย
ลัูกค�าเป้าหมาย ไดั�แก� กลัุ�มลัูกค�าบุคคลัทั�วิไป กลัุ�มลัูกค�าภาคธุริกิจ ภาคริัฐวิิสูาหกิจ ลัูกค�าของบริิษััทพันิธมิตริ เชี�นิ  

กลัุ�มลัูกค�าของธนิาคาริกริุงเทพ

การจััดำจัำาหน่ายและชุ่องที่างการจััดำจัำาหน่าย
ชี�องทางการิจำหนิ�ายของบริิษััทแบ�งออกเป็นิ 3 ชี�องทางหลััก ไดั�แก� ชี�องทางตัวิแทนิ ชี�องทางสูถาบันิการิเงินิ แลัะชี�องทาง

ขายอื�นิ (ไดั�แก� ชี�องทางออนิไลันิ์ ชี�องทางการิตลัาดัทางตริง แลัะอื�นิๆ)
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ในิปี 2565 บริิษัทัมเีบีย้ปริะกนัิภยัริบัริวิมจำนิวินิ 35,921 ลั�านิบาท เพิ�มข้ึนิริ�อยลัะ 0.4 จากปี 2564 แลัะมีเบ้ียปริะกนัิภัยริบัริวิม
จากชี�องทางธนิาคาริ ชี�องทางตัวิแทนิ แลัะชี�องทางอื�นิๆ คิดัเป็นิริ�อยลัะ 57 ริ�อยลัะ 38 แลัะริ�อยลัะ 5 ตามลัำดัับ

(2.3)	ภาพรวิมธุรกิิจ
ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 ปริะเทศไทยมีบริิษััทปริะกันิชีีวิิตจำนิวินิ 22 บริิษััท โดัยสูัดัสู�วินิริายไดั�เบี้ยปริะกันิภัยริับริวิม 

ของอุตสูาหกริริมในิปี 2564 จำนิวินิริ�อยลัะ 89 มาจากบริิษััทปริะกันิชีีวิิตเพียง 8 แห�ง (ริวิมถึงบริิษััท) โดัยกริุงเทพปริะกันิชีีวิิต 
มีสู�วินิแบ�งการิตลัาดัที�ริ�อยลัะ 5.9 ของเบี้ยปริะกันิภัยริับริวิมของอุตสูาหกริริม แลัะมีสู�วินิแบ�งการิตลัาดัที�ริ�อยลัะ 4.1 ของ 
เบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกของอุตสูาหกริริม

โครงส่ร้างเบ่�ยประกันภัยรับของบริษััที่ จัำาแนกตามชุ่องที่างจัำาหน่าย ระหว่างปี 2563-2565

ช่องทัางกิารจำาหน์่าย

ตารางแส่ดำงเบ่�ยรับของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต เดำ่อนมกราคม - ธุันวาคม 2565

เบั่�ยรับั	

หม�ยเหตุ : โครงสร้�งเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทอ้�งอิงจ�กข้อมูลอุตส�หกรรม ที่กำ�หนดต�มม�ตรฐ�นของสม�คมประกันชีวิตไทย

หม�ยเหตุ: ก�รนับเบี้ยของอุตส�หกรรมเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของสม�คมประกันชีวิตไทย 

2563 2564 2565

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

2563 2564 2565 %	เปล่�ยน์แปลง
2563-2564

%	เปล่�ยน์แปลง
2564-2565

ตัวแที่น

ธุนาคาร

อ่�นๆ

ผู้ลผู้ลิติรวิมทัั�งสิ�น์

19,796

19,108

1,841

34,744

39.70

55.00

5.30

100.00

     13,638

20,174

1,950

35,762

13,463

20,513

1,945

35,921

38.14

56.41

5.45

100.00

37.48

57.11

5.41

100.00

เบ่�ยปีแรก

เบ่�ยชุำาระครั�งเดำ่ยว

เบั่�ยปีแรกิรวิมเบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ

เบ่�ยปีต่อไป

เบั่�ยรวิม

101,771

56,467

158,238

441,967

600,206

95,208

75,455

170,664

443,451

614,115

105,192

64,686

169,878

441,496

611,374

-6.4%

33.6%

7.9%

0.3%

2.3%

10.5%

-14.3%

-0.5%

-0.4%

-0.4%

ห้น่วิย: ล้านบาทำ
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ในิเดัือนิมกริาคม - ธันิวิาคม 2565 ธุริกิจปริะกันิชีีวิิตมีเบ้ียริับปีแริกท้ังสูิ้นิจำนิวินิ 169,878 ลั�านิบาท ลัดัลังริ�อยลัะ 0.5  
จากปี 2564 เบี้ยริับปีแริกที�เติบโตลัดัลัง เป็นิผู้ลัจากเบี้ยปริะกันิชีีวิิตแบบชีำริะเบี้ยคริั้งเดัียวิที�ลัดัลังริ�อยลัะ 14.3 ซีึ�งเป็นิการิลัดัลัง
จากผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตควิบการิลังทุนิยูนิิตลัิงก์ (Unit Linked) ที�มีเบี้ยปริะกันิริับปีแริกลัดัลังริ�อยลัะ 52.2 เนืิ�องจากภาวิะ 
การิลังทุนิในิตลัาดัทุนิที�มีควิามผู้ันิผู้วินิในิชี�วิงปี 2565 ที�ผู้�านิมา อย�างไริก็ตาม จากภาวิะเศริษัฐกิจที�เริิ�มฟ้�นิตัวิแลัะอัตริาดัอกเบี้ย
ที�ปริับสููงขึ้นิ สู�งผู้ลัให�เบี้ยปริะกันิริับปีแริกแบบไม�ริวิมเบี้ยชีำริะคริั้งเดัียวิเติบโตขึ้นิจากปี 2564 ที�ริ�อยลัะ 10.5

ท้ังน้ีิ จากอัตริาดัอกเบี้ยที�ปริับตัวิสููงข้ึนิ ทำให�หลัายบริิษััทไดั�มีการิปริับพอริ์ตผู้ลัิตภัณฑิ์ เพื�อนิำเสูนิอแบบปริะกันิที�ให� 
ผู้ลัตอบแทนิสูอดัคลั�องกับอัตริาดัอกเบี้ยที�เพิ�มขึ้นิ ซีึ�งสู�งผู้ลัให�ผู้ลิัตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตปริะเภทคุ�มคริองชีีวิิต (Whole Life) แลัะ
ผู้ลัติภณัฑ์ิปริะกันิชีวีิติปริะสูะสูมทรัิพย์ (Endowment) เติบโตเพิ�มขึน้ิริ�อยลัะ 39.6 แลัะริ�อยลัะ 10.3 ตามลัำดับั เมื�อเทยีบกบัปีก�อนิหนิ�า

เบี้ยปริะกันิชีีวิิตปีต�อของธุริกิจมีจำนิวินิ 441,496 ลั�านิบาท เติบโตลัดัลังริ�อยลัะ 0.4 จากปีก�อนิหนิ�า แลัะทำให�เบี้ยริับริวิม
ของธุริกิจลัดัลังจากชี�วิงเดัียวิกันิของปีก�อนิที�ริ�อยลัะ 0.4 หริือเท�ากับจำนิวินิ 611,374 ลั�านิบาท

2563 2564 2565

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

จำาน์วิน์เงิน์
(ล�าน์บัาทั)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

สัดส่วิน์
(ร�อยละ)

ช่องทัางกิารจำาหน์่ายอุติสาหกิรรม

หม�ยเหตุ: ก�รนับเบี้ยของอุตส�หกรรมเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของสม�คมประกันชีวิตไทย

ตัวแที่น

ธุนาคาร

อ่�นๆ

ผู้ลผู้ลิติรวิมทัั�งสิ�น์

320,349

231,569

48,288

600,206

53.37

38.58

8.05

100.00

    320,629

244,073

49,413

614,115

325,227

235,788

50,359

611,374

52.21

39.74

8.05

100.00

53.20

38.57

8.24

100.00

ในิปี 2565 ชี�องทางตัวิแทนิยังคงเป็นิชี�องทางขายหลัักในิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต โดัยมีสูัดัสู�วินิเบี้ยริับริวิมจากชี�องทางตัวิแทนิที�
ริ�อยลัะ 53 ตามดั�วิยชี�องทางธนิาคาริที�มีสูัดัสู�วินิริ�อยลัะ 39 แลัะชี�องทางอื�นิๆ ที�มีสูัดัสู�วินิริ�อยลัะ 8

โครงส่ร้างเบ่�ยประกันภัยรับของบริษััที่ จัำาแนกตามชุ่องที่างจัำาหน่าย ระหว่างปี 2563-2565
ห้น่วิย: ล้านบาทำ



65แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บัริษััทั

หม�ยเหตุ: ข้อมูลของบริษัทอื่นจ�กสม�คมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับต�มเบี้ยรับรวม  

เบั่�ยรับัรวิมและเบั่�ยปีแรกิรวิมเบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ	ปี	2565	
ส่่วนแบ่งตลาดำของเบ่�ยรับรวมสู่งส่่ดำ 10 อันดำับแรก

เบั่�ยรับัรวิม
เบั่�ยปีแรกิ

รวิมเบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/- ส่วิน์แบั่งติลาดส่วิน์แบั่งติลาด
จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/-

1. เอไอเอ

2. ไที่ยประกันชุ่วิต

3. เอฟื้ดำับบลิวดำ่ ประกันชุ่วิต

4. เม่องไที่ยประกันชุ่วิต

5. กร่งไที่ย-แอกซื้่าประกันชุ่วิต

6.	กิรุงเทัพประกิัน์ช่วิิติ

7. อลิอันซื้์ อย่ธุยา ประกันชุ่วิต

8. พื่รูเดำ็นเชุ่ยล ประกันชุ่วิต

9. ไที่ยส่ม่ที่รประกันชุ่วิต

10. เจันเนอราล่� ประกันชุ่วิต

ธุรกิิจ

 152.248

88,129

83.479

69,327

45,502

35,921

34,300

31,384

15,008

10,761

611,374

24.90

14.41

13.65

11.34

7.44

5.88

5.61

5.13

2.45

1.76

100.00

    3.30

2.69

2.99

-5.00

-9.03

0.44

6.96

17.08

2.01

4.97

-0.45

18.32

11.18

14.02

15.33

7.09

4.12

4.28

7.42

1.68

3.86

100.00

31,117 

18,985

23,822

26,040

12,049

7,002

7,269

12,613

2,857

6,550

169,878

-20.27

6.32

-0.20

9.93

-4.29

11.02

11.06

18.56

4.00

-1.93

-0.49

ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยริับริวิมอยู�ในิอันิดัับที� 6 เชี�นิเดัียวิกับในิปี 2564 โดัยมีอัตริาเติบโตสููงกวิ�าธุริกิจ จากการิเพิ�มขึ้นิของ
เบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริก เบี้ยรัิบปีแริกของบริิษััทเพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 11 จากปีก�อนิหนิ�า โดัยเป็นิผู้ลัจากการิเติบโตของเบี้ยรัิบปีแริก 
ในิชี�องทางธนิาคาริแลัะชี�องทางอื�นิเป็นิหลััก



66 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บัริษััทั

หม�ยเหตุ: ข้อมูลของบริษัทอื่นจ�กสม�คมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับต�มเบี้ยรับรวม   

ด�าน์ช่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ติัวิแทัน์
ภาพื่รวมธุ่รกิจั: เบ่�ยรับรวม และเบ่�ยปีแรกรวมเบ่�ยชุำาระครั�งเดำ่ยว ผู้่านชุ่องที่างตัวแที่น ปี 2565

เบั่�ยปีแรกิ
รวิมเบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/- ส่วิน์แบั่งติลาดส่วิน์แบั่งติลาด
จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/-

เบั่�ยรับัรวิม

1. เอไอเอ

2. ไที่ยประกันชุ่วิต

3. กร่งไที่ย-แอกซื้่าประกันชุ่วิต

4. เม่องไที่ยประกันชุ่วิต

5. อลิอันซื้์ อย่ธุยา ประกันชุ่วิต

6.	กิรุงเทัพประกิัน์ช่วิิติ

7. ไที่ยส่ม่ที่รประกันชุ่วิต

8. เอฟื้ดำับบลิวดำ่ ประกันชุ่วิต

9. โตเก่ยวมารีนประกันชุ่วิต

10. ซื้ัมซื้่งประกันชุ่วิต

ธุรกิิจ

 132.925

62,381

25,682

23,866

16,504

13,463

12,494

10,629

7,954

5,135

325,227

40.87

19.18

7.90

7.34

5.07

4.14

3.84

3.27

2.45

1.58

100.00

   0.78

-3.25

-4.74

9.58

9.84

-1.29

0.98

11.39

13.18

3.32

1.43

35.90

17.10

7.11

11.80

5.01

2.96

3.12

4.23

3.45

2.22

100.00

21,220

10,106

42,001

6,976

2,963

1,753

1,842

2,498

2,038

1,313

59,112

-0.51

-3.84

-7.70

60.27

23.01

-8.95

3.08

29.42

-1.02

-17.89

5.72

ปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยรัิบริวิมอยู�ในิอันิดัับที� 6 เชี�นิเดัียวิกับในิปี 2564 โดัยมีอัตริาเติบโตต�ำกวิ�าธุริกิจ เนืิ�องจากฐานิที�สููง 
ในิปี 2564 โดัยบริิษััทไดั�มีการิปริับริาคาสูินิค�าตลัอดัชีีพซีึ�งเป็นิสูินิค�าหลัักของชี�องทางตัวิแทนิตั้งแต�เดัือนิสูิงหาคม 2564 แลัะไดั�
มีการิแจ�งให�ตัวิแทนิทริาบตั้งแต�ต�นิปี 2564 สู�งผู้ลัให�สูินิค�าตลัอดัชีีพมียอดัขายสููงขึ้นิกวิ�าปกติในิชี�วิงเดัือนิก�อนิมีการิปริับสูินิค�า



67แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บัริษััทั

หม�ยเหตุ: ข้อมูลของบริษัทอื่นจ�กสม�คมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับต�มเบี้ยรับรวม   

ด�าน์ช่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ธน์าคัาร
ภาพื่รวมธุ่รกิจั: เบ่�ยรับรวม และเบ่�ยปีแรกรวมเบ่�ยชุำาระครั�งเดำ่ยว ผู้่านชุ่องที่างธุนาคาร ปี 2565

เบั่�ยรับัรวิม
เบั่�ยปีแรกิรวิม

เบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/- ส่วิน์แบั่งติลาดส่วิน์แบั่งติลาด
จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/-

1. เอฟื้ ดำับบลิว ดำ่ ประกันชุ่วิต

2. เม่องไที่ยประกันชุ่วิต

3. พื่รูเดำ็นเชุ่ยลประกันชุ่วิต

4.	กิรุงเทัพประกิัน์ช่วิิติ

5. ไที่ยประกันชุ่วิต

6. กร่งไที่ย-แอกซื้่าประกันชุ่วิต

7. เอไอเอ

8. อลิอันซื้์ อย่ธุยา ประกันชุ่วิต

9. ที่ิพื่ยประกันชุ่วิต

10. อาคเนย์ประกันชุ่วิต

ธุรกิิจ

67,504

39,578

27,954

20,513

19,784

18,971

14,691

10,292

5,754

5,467

235,788

28.63

16.79

11.86

8.70

8.39

8.05

6.23

4.37

2.44

2.32

100.00

 1.16

-11.98

18.77

1.68

-4.24

-14.78

-31.17

10.86

42.22

-5.14

-3.39

21.25

18.28

13.34

4.95

6.06

7.89

9.81

3.29

5.27

5.89

100.00

19,030

16,370

11,949

4,433

5,430

7,065

8,788

2,943

4,723

5,271

89,570

-5.79

1.22

18.48

21.38

21.94

-3.37

-48.00

20.01

27.11

-8.30

-5.42

ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยริับริวิมอยู�ในิอันิดัับ 4 สููงขึ้นิจากอันิดัับที� 7 ในิปี 2564 โดัยมีอัตริาการิเติบโตของเบี้ยริับริวิมที�สููงกวิ�า
ธุริกิจ จากการิเพิ�มขึ้นิของเบี้ยปีแริกที�ริวิมเบี้ยชีำริะคริั้งเดัียวิ ซีึ�งเป็นิผู้ลัจากควิามริ�วิมมืออันิดัีแลัะการิทำงานิอย�างใกลั�ชีิดักับทาง
ธนิาคาริ นิอกจากนิั้นิ บริิษััทยังไดั�ริับแริงสูนิับสูนิุนิจากมาตริการิกริะตุ�นิอสูังหาริิมทริัพย์ของริัฐบาลั แลัะผูู้�พัฒินิาอสูังหาริิมทริัพย์
ที�เริ�งยอดัการิขาย/โอนิอสูังหาริิมทริัพย์ แลัะยังคงริาคาขายเดัิม ก�อนิที�จะมีการิปริับริาคาขายในิปี 2566 เนิื�องจากเงินิเฟ้อที�สููงขึ้นิ 
ริวิมถึงลักูค�าเริ�งการิจดัจำนิองก�อนิที�อตัริาดัอกเบีย้เงนิิกู�สูนิิเชีื�อบ�านิจะปรัิบตัวิขึน้ิ  จงึเปน็ิปัจจัยบวิกสูำหรัิบสิูนิค�าปริะเภทคุ�มคริอง
สูินิเชีื�อ (Mortgage)



68 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยริับริวิมอยู�ในิอันิดัับ 9 โดัยบริิษััทยังคงมุ�งมั�นิที�จะกริะจายควิามเสูี�ยงของธุริกิจผู้�านิการิลัดัการิพึ�งพิง
ริายไดั�จากชี�องทางใดัชี�องทางหนิึ�ง ทัง้น้ีิในิปี 2565 บริษิัทัไดั�มกีาริพัฒินิาสูนิิค�าในิชี�องทางขายออนิไลัน์ิอย�างต�อเนิื�อง โดัยไดั�เพิ�ม 
สูินิค�าที�ขายผู้�านิชี�องทางให�มีควิามเหมาะสูมแลัะหลัากหลัายมากขึ้นิ ริวิมถึงมีการิเนิ�นิแคมเปญการิทำปริะกันิเพื�อลัดัหย�อนิภาษัี
ในิชี�วิงปลัายปีให�กับผูู้�ที�สูนิใจ ริวิมถึงการิเพิ�มปริะสูิทธิภาพในิการิให�บริิการิ เพื�อให�สูามาริถเข�าถึงฐานิลัูกค�าริุ�นิใหม�ให�มากข้ึนิ  
สู�งผู้ลัให�เบี้ยริับปีแริกในิชี�องทางออนิไลันิ์ของบริิษััทเพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 48 

นิอกจากนิี ้บริิษัทัยงัไดั�ค�นิหาพนัิธมติริทางธรุิกจิใหม�ที�มศีกัยภาพ เพื�อชี�วิยสูนิบัสูนินุิให�บริษิัทัเข�าถงึตลัาดักลัุ�มใหม�ไดั�โดัยตริง
เพื�อชี�วิยลัดัต�นิทุนิแลัะเพิ�มผู้ลักำไริให�กับบริษิัทัอย�างต�อเนืิ�องดั�วิย ซีึ�งจากควิามพยายามในิข�างต�นิ สู�งผู้ลัให�เบีย้ปริะกันิภัยริบัปีแริก
ในิชี�องทางอื�นิๆ ของบริิษััทเติบโตขึ้นิริ�อยลัะ 12

หม�ยเหตุ: ข้อมูลของบริษัทอื่นจ�กสม�คมประกันชีวิตไทย เรียงอันดับต�มเบี้ยรับรวม  

1. อลิอันซื้์ อย่ธุยา ประกันชุ่วิต

2. ไที่ยประกันชุ่วิต

3. เม่องไที่ยประกันชุ่วิต

4. เจันเนอราล่� ประกันชุ่วิต

5. เอฟื้ดำับบลิวดำ่ ประกันชุ่วิต

6. เอไอเอ

7. ชุับบ์ ไลฟื้์ แอส่ชุัวรันซื้์

8. โตเก่ยวมารีนประกันชุ่วิต

9.	กิรุงเทัพประกิัน์ช่วิิติ

10. พื่รูเดำ็นเชุ่ยล ประกันชุ่วิต

ธุรกิิจ

7,504

5,964

5,883

5,767

5,347

4,632

3,953

2,323

1,945

1,844

50,359

14.90

11.84

11.68

11.45

10.62

9.20

7.85

4.61

3.86

3.66

100.00

-3.29

9.90

-5.61

9.79

11.79

9.94

20.23

4.45

-0.22

9.13

1.91

3.85

16.27

0.61

16.48

10.83

5.23

11.86

3.13

3.85

2.10

100.00

1,363

3,448

129

3,4923

2,295

1,109

2,514

664

817

445

21,195

11.83

19.16

73.59

15.27

31.81

38.46

17.99

41.55

11.83

41.07

5.43

เบั่�ยรับัรวิม
เบั่�ยปีแรกิรวิม

เบั่�ยชำาระคัรั�งเด่ยวิ

จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/- ส่วิน์แบั่งติลาดส่วิน์แบั่งติลาด
จำาน์วิน์
(ล�าน์บัาทั)

%+/-

บัริษััทั

ด�าน์ช่องทัางจำาหน์่ายผู้่าน์ช่องทัางอื�น์
ภาพื่รวมธุ่รกิจั: เบ่�ยรับรวม และเบ่�ยปีแรกรวมเบ่�ยชุำาระครั�งเดำ่ยว ผู้่านชุ่องที่างอ่�น ปี 2565
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แนวโน้มธุ่รกิจัประกันชุ่วิตปี 2566
เศริษัฐกิจไทยมีแนิวิโนิ�มฟ้�นิตัวิไดั�ดีัข้ึนิในิปี 2566 จากมาตริการิผู้�อนิคลัายควิบคุมโริคโควิิดั-19 แลัะนิโยบายเปิดัรัิบ 

นิกัท�องเที�ยวิต�างชีาติ สู�งผู้ลัให�กิจกริริมทางเศริษัฐกิจแลัะการิท�องเที�ยวิมีการิฟ้�นิตัวิอย�างต�อเนิื�อง ปริะชีาชีนิเริิ�มกลับัมาดัำเนิินิชีวิีิต
ไดั�ตามปกติ ผูู้�ปริะกอบการิมีควิามมั�นิใจในิภาวิะเศริษัฐกิจมากขึ้นิ อย�างไริก็ตาม เศริษัฐกิจโลักมีแนิวิโนิ�มชีะลัอตัวิลัง จากการิที�
ธนิาคาริกลัางต�างๆ ปริับขึ้นิอัตริาดัอกเบี้ยเพื�อรัิบมือกับปัญหาเงินิเฟ้อที�มีมาอย�างต�อเนืิ�อง นิอกจากนิี้ ผู้ลัปริะกอบการิบริิษััท 
จดัทะเบียนิมีแนิวิโนิ�มชีะลัอตัวิ จากต�นิทุนิทางการิเงินิที�เพิ�มข้ึนิแลัะอุปสูงค์ที�ชีะลัอลัง สู�งผู้ลัให�ภาพริวิมสิูนิทริัพย์เสูี�ยงยังมี 
ควิามผู้ันิผู้วินิ แลัะกำลัังซีื้อของผูู้�บริิโภคอาจยังไม�ฟ้�นิตัวิเท�าชี�วิงก�อนิเกิดัการิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19

ในิปี 2566 กลัุ�มธุริกิจปริะกันิชีีวิิตยังคงมีแนิวิโนิ�มที�จะมุ�งเนิ�นิไปที�การิขายผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิสูุขภาพแลัะปริะกันิโริคริ�ายแริง 
เพื�อชี�วิยแบ�งเบาภาริะค�าริักษัาแลัะค�าใชี�จ�ายทางการิแพทย์ในิปัจจุบันิ อย�างไริก็ตาม ดั�วิยภาวิะอัตริาดัอกเบี้ยที�สููงขึ้นิ คาดัวิ�า
ผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะเภทสูะสูมทริัพย์จะยังคงไดั�ริับควิามสูนิใจจากผูู้�บริิโภค ขณะที�แบบปริะกันิควิบการิลังทุนิอาจจะยังมีทิศทางชีะลัอ
ตวัิจากภาวิะตลัาดัที�ยงัมคีวิามผู้นัิผู้วินิ นิอกจากน้ีิ จากผู้ลักริะทบของพฤตกิริริมผูู้�บริโิภคที�เปลัี�ยนิไป ธรุิกจิปริะกนัิชีวีิติจงึไดั�ทยอย
ปริับตัวิเป็นิ digital insurer มากข้ึนิ ผู้�านิการิลังทุนิดั�านิเทคโนิโลัยีเพื�อนิำริะบบดัิจิทัลัเข�ามาชี�วิยสูนิับสูนิุนิการิทำงานิ ริวิมถึง 
การิพัฒินิาขีดัควิามสูามาริถในิการิใชี�ปริะโยชีน์ิจากเทคโนิโลัยีสูมัยใหม�เพื�อให�เข�าถึงแลัะเพิ�มโอกาสูการิขยายฐานิลูักค�าให� 
กวิ�างข้ึนิ ผู้�านิการิจับมือริ�วิมกับพันิธมิตริเพื�อพัฒินิาชี�องทางขายใหม� ริวิมทัง้พัฒินิาริปูแบบการิให�บริกิาริให�มีควิามทันิสูมัย สูะดัวิก
สูบาย ตอบโจทย์ไลัฟ์สูไตลั์ของลัูกค�าแต�ลัะกลัุ�มมากขึ้นิ โดัยธุริกิจปริะกันิชีีวิิตยังคงมีปัจจัยสูนิับสูนิุนิต�อการิเติบโตในิริะยะยาวิ
ต�างๆ ดัังต�อไปนิี้

-  มาตรการจัากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ
 ทางภาคริฐัแลัะทางสูำนิกังานิคณะกริริมการิกำกบัแลัะสู�งเสูริมิการิปริะกอบธรุิกจิปริะกนัิภยั (คปภ.) มมีาตริการิออกมา 

ชี�วิยเหลัอืปริะชีาชีนิอย�างต�อเนืิ�อง อาท ิการิคงค�าลัดัหย�อนิภาษัสีูำหริบัการิซีือ้ปริะกนัิสูขุภาพเปน็ิ 25,000 บาทต�อป ีแลัะการิพฒัินิา
 Insurance Regulatory Sandbox (IRS) แลัะโคริงการิ Product Innovation and Tailor-Made Sandbox (TMS) สูู� New Version 
คอื Smart Sandbox ซีึ�งจะเป็นิการิศึกษัาผู้ลัการิดัำเนินิิงานิแลัะผู้ลัตอบรัิบของโคริงการิ IRS แลัะ TMS เพื�อนิำมาวิิเคริาะห์ พฒัินิา
 ปริบัปริงุ ออกแบบวิิธกีาริปริะเมนิิ แลัะกำหนิดักฎริะเบยีบที�จำเปน็ิต�องให�หนิ�วิยงานิกำกบัดัแูลัพจิาริณาปริบัปริงุให�สูอดัคลั�องกบั
สูถานิการิณ์ในิปัจจุบันิ 

-  แนวโน้มประชุากรผูู้้สู่งอาย่เพื่ิ�มข้�น
 ปริะเทศไทยมีแนิวิโนิ�มจำนิวินิปริะชีากริผูู้�สููงอายุเพิ�มสููงขึ้นิอย�างต�อเนืิ�องแลัะมีอายุยืนิยาวิขึ้นิ โดัยปริะเทศไทยจะก�าวิ 

เข�าสูู�สูงัคมปริะชีากริสูงูวิยัในิปี 2573 เป็นิต�นิไป โดัยมีผูู้�มีอายมุากกวิ�า 60 ปี เกนิิริ�อยลัะ 20 ของจำนิวินิปริะชีากริทัง้หมดั ปริะกอบกับ
ปริะชีาชีนิในิวัิยทำงานิจะมีสูัดัสู�วินิที�ลัดัลังจากอัตริาการิเกิดัของปริะชีากริในิปริะเทศ ทำให�รัิฐบาลัไทยอาจต�องมีภาริะดั�านิ 
งบปริะมาณริายจ�ายสูำหรัิบสูวิัสูดัิการิเพื�อปริะชีาชีนิสููงวิัยที�เพิ�มขึ้นิ ริวิมถึงริายไดั�หลัังเกษัียณอาจไม�เพียงพอต�อการิดัำริงชีีพ  
จึงเป็นิโอกาสูทางธุริกิจที�จะสู�งเสูริิมปริะชีาชีนิเก็บออมในิรูิปของปริะกันิชีีวิิต เพื�อแบ�งเบาภาริะในิการิใชี�จ�ายดั�านิสุูขภาพแลัะ 
ค�าใชี�จ�ายในิการิริักษัาพยาบาลัที�มีแนิวิโนิ�มสููงขึ้นิ ริวิมถึงการิเตรีิยมวิางแผู้นิการิเงินิหลัังเกษัียณซีึ�งจะมีควิามจำเป็นิมากขึ้นิในิ
อนิาคต

-  ประชุาชุนเห็นความส่ำาคัญของประกันส่่ขภาพื่มากข้�น
 ดั�วิยสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 แลัะปัจจัยเสูี�ยงในิการิทำให�เกิดัโริคที�เพิ�มข้ึนิ เชี�นิ ปัญหามลัภาวิะจากฝุ่น่ิ 

ปริะกอบกับค�าใชี�จ�ายในิการิริักษัาพยาบาลัที�สููงขึ้นิ ทำให�ผูู้�บริิโภคหันิมาตริะหนิักถึงการิวิางแผู้นิปริะกันิสูุขภาพมากขึ้นิ แลัะก�อ
ให�เกดิักริะแสูควิามนิยิมในิการิริกัษัาสูขุภาพเชีงิปอ้งกนัิ ไม�วิ�าจะเปน็ิ การิริกัษัาควิามสูะอาดัแลัะอนิามยัสู�วินิบคุคลั การิริบัปริะทานิ
อาหาริที�เป็นิปริะโยชีน์ิ การิออกกำลังักาย ริวิมไปถึงการิป้องกนัิควิามเสูี�ยงโดัยการิซีือ้ปริะกันิสูขุภาพ ทำให�บริษิัทัในิธุริกจิปริะกนัิภยั 
พัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิสูุขภาพหลัากหลัายริูปแบบให�เหมาะสูมกับควิามต�องการิของผูู้�บริิโภคที�เปลัี�ยนิแปลังไป อีกทั้งยังเพิ�ม
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มูลัค�าให�กับผู้ลัิตภัณฑิ์ดั�วิยการิมอบสูิทธิปริะโยชีนิ์พิเศษัให�กับลัูกค�าที�มีพฤติกริริมที�สูอดัคลั�องกับการิริักษัาสูุขภาพเชีิงป้องกันิ 
อีกดั�วิย

-  ความตระหนักรู้ดำ้านการวางแผู้นการเงินส่่วนบ่คคล
 ปริะชีาชีนิมีแนิวิโนิ�มให�ควิามสูนิใจในิการิวิางแผู้นิทางการิเงนิิสู�วินิบุคคลัเพิ�มขึน้ิอย�างต�อเนิื�อง โดัยผู้ลัติภัณฑิป์ริะกนัิชีวิีิต

เป็นิเคริื�องมือสูำคัญชีนิิดัหนิึ�งที�จะเป็นิหลัักปริะกันิในิการิแบ�งเบาควิามเดัือดัริ�อนิเมื�อเกิดัเหตุการิณ์ที�ไม�คาดัฝ่ันิข้ึนิ นิอกจากนิี้ 
ยังมีผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตที�ถูกออกแบบมาเพื�อผูู้�ที�ต�องการิควิามคุ�มคริองควิบคู�กับการิลังทุนิ ริวิมไปถึงควิามสูามาริถในิการิใชี�
สูิทธินิำเบี้ยปริะกันิภัยบางปริะเภทไปลัดัหย�อนิภาษัีไดั�อีกดั�วิย

-  การเข้าสู่่เศรษัฐกิจัของโลกดำิจัิที่ัล 
 เทคโนิโลัยดีั�านิดัจิทิลััที�มกีาริพฒัินิาอย�างริวิดัเริว็ิ ชี�วิยให�บริษิัทัในิธรุิกจิสูามาริถพฒัินิาการิบริกิาริให�ลักูค�า พฒัินิาชี�องทาง 

การิติดัต�อสูื�อสูาริกับลัูกค�า ริวิมถึงพัฒินิากริะบวินิการิทำงานิภายในิของบริิษััท ซีึ�งจะมีสู�วินิชี�วิยให�ลัูกค�าสูามาริถเข�าถึงสูินิค�า 
แลัะบริิการิไดั�สูะดัวิกแลัะริวิดัเริ็วิขึ้นิ ริวิมไปถึงสูามาริถออกแบบผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิการิที�มีลัูกค�าเป็นิศูนิย์กลัางมากยิ�งขึ้นิ

(3)	กิารจัดหาผู้ลิติภัณฑ์์หร่อบัริกิาร
บริิษััทพัฒินิาผู้ลิัตภัณฑ์ิโดัยมุ�งเนิ�นิให�ลูักค�าเป็นิศูนิย์กลัาง ผู้�านิการิวิิเคริาะห์ข�อมูลัพฤติกริริมแลัะควิามต�องการิของลูักค�า 

เพื�อให�บริิษััทสูามาริถออกแบบแลัะพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ที�ตอบสูนิองต�อควิามต�องการิของลัูกค�าทุกกลัุ�ม นิอกจากนิั้นิ บริิษััทยังไดั� 
ริ�วิมมอืกบัคู�ค�าแลัะพนัิธมติริที�หลัากหลัายในิการิพัฒินิาผู้ลัติภณัฑิแ์ลัะบริกิาริเพื�ออำนิวิยควิามสูะดัวิกแลัะตอบโจทยค์วิามต�องการิ
ของลัูกค�าให�คริอบคลัุมยิ�งขึ้นิ

บริษิัทัดัำเนินิิธรุิกจิปริะกนัิชีวิีิต มแีหลั�งเงนิิทนุิจากการิชีำริะเบีย้ปริะกนัิภยัจากผูู้�เอาปริะกนัิภยั แลัะบริษิัทัสูำริองเงนิิปริะกนัิชีวิีิต
ไวิ�สู�วินิหนิึ�งเพื�อเป็นิค�าใชี�จ�ายชีดัเชียตามเงื�อนิไขข�อตกลังที�ตกลังกันิไวิ�ตามกริมธริริม์ อาทิ ผู้ลัปริะโยชีนิ์จ�ายตามกริมธริริม์หาก
กริมธริริม์คริบกำหนิดั เงนิิเวินิคนืิกริมธริริม์ ค�าสูนิิไหมทดัแทนิอนัิเนิื�องจากการิเสูยีชีวิีิต การิสูญูเสูยีอวิยัวิะ ทพุพลัภาพ การิสูญูเสีูยริาย
ไดั�ในิยามชีริา เป็นิต�นิ โดัยบริิษััทไดั�นิำเบี้ยปริะกันิภัยสู�วินิหนิึ�งไปลังทุนิเพื�อให�ไดั�ผู้ลัตอบแทนิที�มั�นิคงแก�ผูู้�เอาปริะกันิภัย 
หริือผูู้�ริับผู้ลัปริะโยชีนิ์ตามภาริะผูู้กพันิต�างๆ ข�างต�นิ นิอกจากแหลั�งเงินิทุนิที�บริิษััทไดั�ริับมาจากการิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัยจาก 
ผูู้�เอาปริะกันิภัยแลั�วิ บริิษััทต�องดัำริงเงินิกองทุนิตามปริะกาศสูำนัิกงานิ คปภ. โดัยบริิษััทต�องมีเงินิทุนิสู�วินิหนิึ�งเพื�อปริะกันิ 
ควิามเสีูยหายจากการิปริะกอบธุริกิจ ซีึ�ง ณ สูิ้นิปี 2565 บริิษััทมีอัตริาสู�วินิควิามเพียงพอของการิดัำริงเงินิกองทุนิ (Capital  
Adequacy Ratio: CAR) เท�ากับ 378% ซีึ�งสููงกวิ�าริะดัับที�กฎหมายกำหนิดัมากกวิ�า 2.70 เท�า

(4)	ทัรัพย์สิน์ทั่�ใช�ใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ
ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 บริษิัทัมีสูาขา (ไม�ริวิมสูำนิกังานิใหญ�) จำนิวินิ 51 สูาขา โดัยเป็นิทริพัย์สิูนิของบริษิัทั จำนิวินิ 32 แห�ง

 (อาคาริไม�ใชี� 6 แห�ง ไดั�แก� สูมทุริสูงคริาม กาฬสิูนิธ์ุ ขอนิแก�นิ นิคริริาชีสีูมา อบุลัริาชีธานีิ แลัะยะลัา แลัะมชีีัน้ิพ้ืนิที�แบ�งให�เชี�า 1 แห�ง
 (หาดัใหญ�) แลัะสูาขาที�บริิษััทเชี�าสูัญญาไม�เกินิ 3 ปี จำนิวินิ 25 สูาขา แลัะบริิษััทมีสูินิทริัพย์ที�ใชี�ในิการิปริะกอบธุริกิจหลััก ไดั�แก�
 ที�ดัินิ อาคาริแลัะอุปกริณ์ อสูังหาริิมทริัพย์เพื�อการิลังทุนิ แลัะสูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิ

บริิษััทมีทริัพย์สูินิปริะเภทที�ดัินิ อาคาริชีุดั ที�ดัินิพริ�อมสูิ�งปลัูกสูริ�าง แลัะอุปกริณ์ ดัังนิี้
- สูำนิักงานิใหญ�ของบริิษััท ตั้งอยู�เลัขที� 1415 ถนินิกริุงเทพ-นินิทบุริี แขวิงวิงศ์สูวิ�าง เขตบางซีื�อ กริุงเทพมหานิคริ 10800
- ที�ดันิิ อาคาริชีดุั ที�ดันิิพริ�อมสูิ�งปลูักสูริ�าง แลัะอปุกริณ์สูทุธอิื�นิๆ ณ สูิน้ิปี 2565 มจีำนิวินิ 2,338.18 ลั�านิบาท โดัยมรีิายลัะเอยีดั ดัังน้ีิ
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ประเภทัทัรัพย์สิน์

ตารางแส่ดำงส่ินที่รัพื่ย์ของบริษััที่ที่่�ใชุ้ในการประกอบธุ่รกิจั ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ที่่�ดำินเปล่า อาคารชุ่ดำ และที่่�ดำินพื่ร้อมส่ิ�งปลูกส่ร้าง*

หม�ยเหตุ: ร�ค�ที่ดินและอ�ค�รประเมินต�มกฎก�รประเมินของสำนักง�นคณะกรรมก�รกำกับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย  
 *ส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

เครื�องม่อ อุปกรณ์ เครื�องใชุ้ส่ำานักงาน และส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนของบริษััที่*

ประเภทัทัรัพย์สิน์

  หม�ยเหตุ: *ส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

ม้ลคั่า
ทัางบััญช่
ณ	สิ�น์ปี
2565

(ล�าน์บัาทั)

พ้�น์ทั่�
(ติร.วิา)

ราคัาประเมิน์
(ล�าน์บัาทั)

ลักิษัณะ
กิรรมสิทัธิ�

ภาระผู้้กิพัน์ วิัติถูุประสงคั์

ม้ลคั่าทัางบััญช่	
ณ	สิ�น์ปี	2565	(ล�าน์บัาทั)

ลักิษัณะกิรรมสิทัธิ� ภาระผู้้กิพัน์

อาคารชุ่ดำ จัำานวน 1 ห้องชุ่ดำ 

(ส่าขาเอกมัย)

ที่่�ตั�ง เขตพื่ระโขนง จั.กร่งเที่พื่มหานคร

ที่่�ดำินพื่ร้อมส่ิ�งปลูกส่ร้าง 

-   ที่่�ดำิน

-   ส่ิ�งปลูกส่ร้าง 

รวิม

1.52

791.35

1,082.79

1,875.66

327.08

7,864.60

20,854.70

29,046.38

105.48

960.65

1,588.48

2,654.61

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

ที่่�ตั�งส่ำานักงาน

ที่่�ตั�งส่ำานักงาน

ที่่�ตั�งส่ำานักงาน

ยานพื่าหนะ

เครื�องใชุ้ส่ำานักงาน 

คอมพื่ิวเตอร์และอุปกรณ์

ค่าปรับปร่งที่รัพื่ย์ส่ินที่่�เชุ่า

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน

รวิม

7.68

276.80

38.33

3.55

136.16

462.52

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

บริษััที่เป็นเจั้าของ

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-

-ไม่ม่-
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บริษััที่ บ่แอลเอ อินชุัวรันส่์ โบรกเกอร์ จัำากัดำ

1415 อาคารกร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต ชุั�น 10

ถีนนกร่งเที่พื่-นนที่บ่รี แขวงวงศ์ส่ว่าง เขตบางซื้่�อ 

กร่งเที่พื่มหานคร 10800

โที่รศัพื่ที่์ 0-2777-8777 โที่รส่าร 0-2777-8778

นายหน้าประกันวินาศภัย 24,000,000 ส่ามัญ 2,376,000 99

1.3		โคัรงสร�างกิารถูือหุ�น์ของกิลุ่มบัริษััทั

1.3.1	โคัรงสร�างกิารถูือหุ�น์ของกิลุ่มบัริษััทั
เพื�อเพิ�มศักยภาพในิการิแข�งขันิของบริิษััท ขยายควิามสูามาริถในิการิเสูนิอขายสิูนิค�าแลัะบริิการิให�มีควิามหลัากหลัาย 

ในิการิตอบสูนิองควิามต�องการิของลักูค�าดั�านิการิปริะกนัิภยัให�ริอบดั�านิ แลัะถอืเป็นิการิสูนิบัสูนินุิให�ตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิตของบริษิัทั
เป็นิที�ปรึิกษัาทางการิเงินิที�คริบวิงจริ บริิษััทจึงริ�วิมลังทุนิในิบริิษััท บีแอลัเอ อินิชัีวิรัินิส์ู โบริกเกอร์ิ จำกัดั ซีึ�งเป็นิบริิษััทนิายหนิ�า
ปริะกันิวิินิาศภัย จดัทะเบียนิจัดัตั้งบริิษััทเมื�อวิันิที� 7 พฤศจิกายนิ 2555 โดัยมีริายลัะเอียดั ดัังนิี้

1.3.2	คัวิามสัมพัน์ธ์กิับักิลุ่มธุรกิิจของผู้้�ถูือหุ�น์ใหญ่
การิดัำเนิินิธุริกิจหลักัของบริิษัทัไม�มีควิามสัูมพันิธ์หริอืเกี�ยวิข�องกบัการิดัำเนินิิธุริกิจอื�นิของผูู้�ถือหุ�นิริายใหญ�อย�างมนีิยัสูำคญั

 
1.3.3	ผู้้�ถูือหุ�น์

(1)	รายชื�อผู้้�ถูือหุ�น์ใหญ่	10	อัน์ดับัแรกิของบัริษััทั 

ตารางแส่ดำงรายชุ่�อผูู้ถ้ีอ่ห้่นรายใหญ่ 10 อันดำบัแรกของบริษัทัี่ ณ วันที่่� 24 สิ่งหาคม 2565 (อ้างอิงข้อมลูจัากวันกำาหนดำรายชุ่�อผูู้ม่้ส่ทิี่ธ์ิุ 
ไดำ้รับเงินปันผู้ลระหว่างกาล)	

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

2. บริษััที่ วัฒนโส่ภณพื่นิชุ จัำากัดำ

3. ธุนาคาร กร่งเที่พื่ จัำากัดำ (มหาชุน)

4. บริษััที่ ไที่ยเอ็นวีดำ่อาร์ จัำากัดำ

5. บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันภัย จัำากัดำ (มหาชุน)

6. นายชุาตรี โส่ภณพื่นิชุ

7. บริษััที่ จัต่บ่ตรโฮลดำิ�ง จัำากัดำ

8. บริษััที่ เอ็มเอส่ไอ โฮลดำิ�ง (ประเที่ศไที่ย) จัำากัดำ

9. นายก้องภพื่ ลิมที่รง

10. นางอร่วรรณ โส่ภณพื่นิชุ

413,396,200

222,505,000

130,022,480

96,795,392

78,953,860

63,967,204

63,000,000

57,201,480

40,950,000

32,800,009

24.21

13.03

7.61

5.67

4.62

3.75

3.69

3.35

2.40

1.92

ณ	วิัน์ทั่�	24	สิงหาคัม	2565

จำานวินหุ้้นทำี�ชำาระแล้วิ 1,707,566,000 หุ้้น

จำาน์วิน์หุ�น์	(หุ�น์)
ร�อยละของหุ�น์

ทั่�เรียกิชำาระแล�วิทัั�งหมด

หม�ยเหตุ: * บริษัท นิปปอนไลฟ์์ อินชัวรันส์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มห�ชน) ผ่�น STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

บัริษััทั

ประเภทัธุรกิิจ
ทัุน์จดทัะเบั่ยน์

(บัาทั)
ประเภทัหุ�น์

จำาน์วิน์หุ�น์ทั่�ถูือ
(หุ�น์)

จำาน์วิน์หุ�น์ทั่�ถูือ
(%)

ชื�อบัริษััทั
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ติลาดรองใน์กิารซื�อขายหลักิทัรัพย์กิลุ่ม

อุติสาหกิรรม

หมวิดธุรกิิจ

ม้ลคั่าทั่�ติราไวิ�

ทัุน์จดทัะเบั่ยน์

ทัุน์จดทัะเบั่ยน์ชำาระแล�วิ

ตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย

ธุ่รกิจัการเงิน

ประกันภัยและประกันชุ่วิต

1.00 บาที่

1,708,000,000 บาที่

1,707,566,000 บาที่

(2)	ข�อติกิลงระหวิ่างผู้้�ถูือหุ�น์ใหญ่
บริิษััทไม�มีข�อตกลังที�มีผู้ลักริะทบต�อการิบริิหาริงานิริะหวิ�างผูู้�ถือหุ�นิใหญ�กับบริิษััท

หม�ยเหตุ: ก�รจ่�ยเงินปันผลสำหรับก�รดำเนินง�นปี 2565 บริษัทจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและสำนักง�นคณะกรรมก�รกำกับและ 
                 ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

1.4	ข�อม้ลหลักิทัรัพย์	จำาน์วิน์ทัุน์จดทัะเบั่ยน์	และทัุน์ชำาระแล�วิ

นโยบายการจั่ายเงินปันผู้ลของบริษััที่ย่อย (บริษััที่ บ่แอลเอ อินชุัวรันส่์ โบรกเกอร์ จัำากัดำ)
บริิษััทย�อยไม�ไดั�กำหนิดันิโยบายการิจ�ายเงินิปันิผู้ลัไวิ� เนิื�องจากปัจจุบันิมีผู้ลัขาดัทุนิสูะสูม

อัตรากำาไรส่่ที่ธุิต่อห่้น (บาที่ต่อห่้น)

อัตราเงินปันผู้ลต่อห่้น (บาที่ต่อห่้น)

อัตราการจั่ายเงินปันผู้ลต่อกำาไรส่่ที่ธุิ (ร้อยละ)

2563

1.87

0.56

29.92

1.88

0.60

31.91

2564 2565

1.5	น์โยบัายกิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล

นโยบายการจั่ายเงินปันผู้ลของบริษััที่
บริิษััทกำหนิดันิโยบายการิจ�ายเงินิปันิผู้ลัในิอัตริาไม�นิ�อยกวิ�าริ�อยลัะ 25 ของกำไริสูุทธิหลัังหักภาษัีเงินิไดั�นิิติบุคคลั แต�จะต�อง

ไม�มียอดัขาดัทุนิสูะสูม ทั้งน้ีิคณะกริริมการิอาจพิจาริณาจ�ายเงินิปันิผู้ลัริะหวิ�างกาลัให�แก�ผูู้�ถือหุ�นิไดั� เมื�อปริากฏิวิ�าบริิษััทมีกำไริ
สูมควิริที�จะทำไดั� แลัะริายงานิให�ที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิทริาบในิการิปริะชีุมคริาวิถัดัไป

ภายใต�พริะริาชีบัญญัติปริะกันิชีีวิิต พ.ศ. 2535 แก�ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 การิจ�ายเงินิปันิผู้ลั บริิษััทต�องไดั�รัิบ 
ควิามเห็นิชีอบจากสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย (คปภ.)

ข้อมูลการจั่ายเงินปันผู้ลย้อนหลัง
อัตริาการิจ�ายเงินิปันิผู้ลัปริะจำปีของบริิษััทที�ผู้�านิมา

0.94

0.23

24.44
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2.1	น์โยบัายและแผู้น์กิารบัริหารคัวิามเส่�ยง

2.1.1	โคัรงสร�างกิารกิำากิับัและด้แลคัวิามเส่�ยง
บริิษััทมีคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง ทำหนิ�าที�กำหนิดักลัยุทธ์ในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงให�สูอดัคลั�องกับแนิวิทางที� 

คณะกริริมการิบริิษััทกำหนิดั กำหนิดัทิศทางการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงให�เหมาะสูมกับกลัยุทธ์เชิีงธุริกิจ กำกับดูัแลัการิปฏิิบัติ
ตามกริอบการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยง เพื�อมั�นิใจไดั�วิ�าควิามเสูี�ยงทั้งหมดัภายในิองค์กริไดั�ถูกควิบคุมแลัะติดัตามให�อยู�ในิริะดัับ
ควิามเสูี�ยงที�ยอมริับไดั� (Risk Appetite) ตลัอดัจนิให�คำแนิะนิำแก�คณะกริริมการิบริิษััทในิการิปลัูกฝ่ังวิัฒินิธริริมองค์กริที�คำนิึงถึง
ควิามเสูี�ยง (Risk Culture) แลัะการิปฏิิบัติตามวิัฒินิธริริมองค์กริ ทั้งนิี้ คณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงยังทำหนิ�าที�ทบทวินิแลัะ 
ให�ควิามเหน็ิเกี�ยวิกับนิโยบายบริหิาริควิามเสูี�ยงเพื�อให�คณะกริริมการิบริษิัทัพจิาริณาอนุิมตั ิริวิมถงึริายงานิควิามเสูี�ยงที�เกดิัข้ึนิใหม�
ที�อาจสู�งผู้ลักริะทบต�อการิดัำเนิินิธุริกิจ

2.1.2	กิารบัริหารจัดกิารคัวิามเส่�ยง	-	แน์วิปรากิาร	3	ชั�น์
บริิษััทไดั�นิำกริอบการิกำกับดัูแลั ‘แนิวิปริาการิ 3 ชีั้นิ’ มาใชี�เพื�อเพิ�มปริะสูิทธิภาพแลัะตริวิจสูอบควิามถูกต�องในิแต�ลัะ

กริะบวินิการิ ซีึ�งเปน็ิควิามริ�วิมมอืจากทกุหนิ�วิยงานิภายในิบริษิัทั ตัง้แต�ริะดับัคณะกริริมการิบริษิัทัจนิถงึริะดับัปฏิบิตังิานิ อกีท้ังยงั
ใชี�ริะบบการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงขององค์กริ (Corporate Risk Assessment) ที�จัดัทำขึ้นิเพื�อปริะเมินิควิามเสูี�ยงในิแต�ลัะกิจกริริม
การิดัำเนินิิงานิภายในิองค์กริโดัยหนิ�วิยงานิเจ�าของควิามเสูี�ยง (Risk Owner) จะเป็นิผูู้�ปริะเมนิิ จากนิัน้ิหนิ�วิยงานิที�เฝ้่าริะวัิงควิามเสูี�ยง
(Risk Oversight) จะเป็นิผูู้�ติดัตามแลัะจัดัทำริายงานิ เพื�อเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะคณะกริริมการิบริิษััท  
ในิการิกำหนิดักริอบนิโยบาย การิทบทวินิควิามเพียงพอของนิโยบายบริิหาริควิามเสูี�ยง แลัะริะบบการิบริิหาริควิามเสูี�ยงต�อไป

ระบับักิารบัริหารคัวิามเส่�ยงของบัริษััทัประกิอบัด�วิย	6	ขั�น์ติอน์

2.	กิารบัริหารจัดกิารคัวิามเส่�ยง

การกำาหนดำ
วัตถี่ประส่งค์

การระบ่ปัจัจััยเส่่�ยง

การประเมินความเส่่�ยง

การจััดำการความเส่่�ยง 
และการบริหารเงิน

กองที่่น

การติดำตาม
และประเมินผู้ล

การรายงาน

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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1.	กิารกิำาหน์ดวิัติถูุประสงคั์
การกำาหนดำวัตถี่ประส่งค์หรือ 

เป้าหมายที่่�ส่ามารถีวัดำผู้ลได้ำ ปฏิิบัติ
ไดำ้จัริง บนพื่่�นฐานความเป็นจัริง  
และม่กำาหนดำเวลาท่ี่�แน่นอน เพ่ื่�อใชุ้
ประกอบการระบ่ปัจัจััยเส่่�ยงท่ี่�อาจั 
ส่่งผู้ลกระที่บต่อความส่ามารถีใน 
การบรรล่วตัถีป่ระส่งคห์รอืเปา้หมาย

 2.	กิารระบัุปัจจัยเส่�ยง
การระบเ่หต่การณ์ท่ี่�อาจักอ่ให้เกดิำ

ความเส่่�ยงท่ี่�ส่่งผู้ลให้แผู้นงานท่ี่�วางไว้
ไม่บรรล่ตามวตัถีป่ระส่งค์หรือเป้าหมาย
 โดำยความเส่่�ยงอาจัเกิดำไดำ้ทัี่�งจัาก
ส่ภาพื่แวดำล้อมภายในองค์กร และ
ส่ภาพื่แวดำล้อมภายนอกองค์กร 

3.	กิารประเมิน์คัวิามเส่�ยง
การประเมิน ‘ระดัำบของโอกาส่’ ท่ี่�

จัะเกิดำความเส่่�ยงนั�นจัะเกิดำข้�น และ
ประเมิน ‘ระดัำบของผู้ลกระที่บ’ หาก
ความเส่่�ยงนั�นเกดิำข้�นจัรงิ โดำยใชุเ้กณฑ์์
การประเมินทัี่�งในเชุิงค่ณภาพื่และ 
เชุิงปริมาณ 

4.	กิารจัดกิารคัวิามเส่�ยง
การกำาหนดำมาตรการบริหาร

จัดัำการความเส่่�ยงส่ำาคัญ (Key Risk) 
เพื่่�อลดำระดำับของโอกาส่และระดำับ 
ของผู้ลกระที่บจัากการเกิดำเหต่การณ์
เส่่�ยง ให้อยู่ในระดำับที่่�ยอมรับไดำ้ 

5.	กิารติิดติามและประเมิน์ผู้ล
การติดำตามประส่ิที่ธุิภาพื่ของ

กระบวนการบริหารความเส่่�ยงและ
การประเมินผู้ลลัพื่ธุ์อย่างต่อเน่�อง 
 

6.	กิารรายงาน์
ก า ร ร า ย ง า น ผู้ ล ก า ร บ ริ ห า ร 

ค ว า ม เ ส่่� ย ง แ ก่ ผูู้้ ท่ี่� เ ก่� ย ว ข้ อ ง  
คณะกรรมการบริหารความเส่่�ยงและ
คณะกรรมการบริษััที่อย่างส่มำ�าเส่มอ

คัวิามเส่�ยงทั่�สำาคััญติ่อกิารดำาเน์ิน์
ธุรกิิจประกิัน์ช่วิิติ

• ความเส่่�ยงดำ้านความเพื่ียงพื่อของเงินกองที่่น
• ความเส่่�ยงดำ้านการประกันภัย
• ความเส่่�ยงดำ้านการแข่งขัน
• ความเส่่�ยงดำ้านการปฏิิบัติตามกฎหมาย
• ความเส่่�ยงดำ้านการปฏิิบัติการ
• ความเส่่�ยงดำ้านผู้ลิตภัณฑ์์
• ความเส่่�ยงดำ้านการลงที่่น

คัวิามเส่�ยงอื�น์ๆ	
• ความเส่่�ยงดำ้านชุ่�อเส่่ยงและภาพื่ลักษัณ์
• ความเส่่�ยงภัยค่กคามที่างไซื้เบอร์
• ความเส่่�ยงดำ้านวัฒนธุรรมดำิจัิที่ัล
• ความเส่่�ยงดำ้านการเปล่�ยนแปลงที่างเที่คโนโลย่

ปัจจัยเส่�ยงภายน์อกิ
การเม่อง เศรษัฐกิจัมหภาค ส่ังคม ส่ิ�งแวดำล้อม 

กฎหมาย โครงส่ร้างประชุากร เที่คโนโลย่ 

ปัจจัยเส่�ยงภายใน์
บ่คลากร กระบวนการที่ำางาน ระบบเที่คโนโลย่
ส่ารส่นเที่ศ ผู้ลิตภัณฑ์์ และประส่บการณ์ข้อมูล

ที่างส่ถีิติ

ภาพรวิมของคัวิามเส่�ยงสำาคััญใน์กิารประกิอบัธุรกิิจของบัริษััทั
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บริษิัทัให�ควิามสูำคัญต�อการิบริหิาริจัดัการิควิามเสูี�ยงที�หลัากหลัายมิติ ซีึ�งอาจสู�งผู้ลักริะทบต�อบริษิัทัแลัะผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสีูย
ซีึ�งคริอบคลัุมการิปริะเมินิแนิวิโนิ�มการิเกิดัขึ้นิของปัจจัยที�อาจคุกคามการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััท การิบริิหาริจัดัการิภาวิะวิิกฤต  
ทัง้ในิชี�วิงก�อนิ ริะหวิ�าง แลัะหลังัการิเกดิัเหตกุาริณ ์ตลัอดัจนิริะบวุิธิป้ีองกนัิแลัะบริหิาริจดััการิปจัจยัดัังกลั�าวิ เพื�อให�บริษิัทัสูามาริถ
ริบัมอืกบัภาวิะวิกิฤตท้ังในิชี�วิงเริิ�มต�นิแลัะริวิมถงึชี�วิงฟ้�นิฟไูดั�อย�างมปีริะสูทิธภิาพ ในิปี 2565 บริษิัทัไดั�ทบทวินิกริอบการิบริหิาริจดััการิ
เพื�อการิรัิบมือในิกริณีเกิดัเหตุการิณ์ฉุกเฉินิที�ไม�คาดัคิดัอย�างต�อเนืิ�อง เพื�อให�มั�นิใจวิ�าบริิษััทจะสูามาริถกู�คืนิกริะบวินิการิสูำคัญ 
(Critical Business Process) ให�กลัับมาดัำเนิินิการิไดั�อย�างเป็นิปกติ ตามริะดัับการิให�บริิการิที�กำหนิดัไวิ� เพื�อชี�วิยลัดัริะดัับ 
ควิามริุนิแริงของผู้ลักริะทบที�เกิดัขึ้นิต�อหนิ�วิยงานิแลัะองค์กริไดั� โดัยบริิษััทให�ควิามสูำคัญสููงสูุดักับกิจกริริมการิให�บริิการิลูักค�า  
ไปจนิถงึหนิ�วิยงานิสูนิบัสูนินุิแลัะผูู้�ที�เกี�ยวิข�องตลัอดักริะบวินิการิทำงานิตามมาตริฐานิคณุภาพ ISO 27001:2013 เริื�องการิจดััการิ
ควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ, มาตริฐานิคุณภาพ ISO 9001:2019 เริื�องริะบบบริิหาริงานิคุณภาพ, ISO 22301:2012 เริื�องการิ
ริับริองริะบบมาตริฐานิการิบริิหาริควิามต�อเนิื�องทางธุริกิจ แลัะ ISO 27701:2019 เริื�องการิจัดัการิดั�านิควิามปลัอดัภัยของข�อมูลั
สู�วินิบุคคลั โดัยบริิษััทไดั�ริับการิริับริองในิปี 2565 ซีึ�งเป็นิปีแริกที� พ.ริ.บ.คุ�มคริองข�อมูลัสู�วินิบุคคลัมีผู้ลับังคับใชี�

2.1.3	กิารปล้กิฝัังวิัฒน์ธรรมกิารดำาเน์ิน์งาน์ทั่�คัำาน์ึงถูึงคัวิามเส่�ยง
บริิษััทให�ควิามสูำคัญกับการิสูริ�างวิัฒินิธริริมขององค์กริที�มีควิามสูำคัญกับการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยง แลัะปลัูกฝ่ังให�

พนิกังานิทกุริะดับัริ�วิมเปน็ิสู�วินิหนึิ�งในิการิบริหิาริควิามเสูี�ยงในิองคก์ริ โดัยบริษิัทัไดั�มอบหมายให�คณะกริริมการิบริหิาริควิามเสูี�ยง
ในิการิปลัูกฝ่ังวิัฒินิธริริมองค์กริที�คำนิึงถึงควิามเสูี�ยง (Risk Culture) ทั�วิทั้งองค์กริ แลัะกำกับดัูแลัให�มีการิปฏิิบัติตามวิัฒินิธริริม
องค์กริ โดัยบริิษัทักำหนิดัให�การิวิางแผู้นิบริหิาริควิามเสูี�ยง การิกำหนิดัมาตริการิในิการิบริหิาริจดััการิเพื�อลัดัหริอืป้องกนัิควิามเสูี�ยง
ควิบคู�ไปกับการิจัดัทำแผู้นิธุริกจิของหนิ�วิยงานิ ตลัอดัจนิไดั�สูริ�างชี�องทางสูำหรัิบการิริายงานิควิามเสูี�ยงแลัะดัำเนินิิโคริงการิริณริงค์
การิตริะหนิักริู� พัฒินิา แลัะอบริมบุคลัากริของบริิษััททุกริะดัับอย�างต�อเนืิ�อง เพื�อให�มีควิามรูิ�ควิามเข�าใจ ควิามริะมัดัริะวิัง แลัะ
ตริะหนิักถึงควิามเสูี�ยงที�อาจจะเกิดัขึ้นิแลัะมีผู้ลักริะทบต�อทุกหนิ�วิยงานิในิองค์กริริวิมถึงผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียทุกภาคสู�วินิ

2.1.4	กิารปล้กิฝัังวิัฒน์ธรรมด�าน์ดิจิทััล
การิปริับเปลัี�ยนิริูปแบบในิการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะกริะบวินิการิดัำเนิินิงานิขององค์กริสูู�ยุค Digital Disruption นิอกจากการินิำ

นิวัิตกริริมดิัจิทัลัมาใชี�ในิการิกำหนิดัแผู้นิกลัยุทธ์แลัะแผู้นิธุริกิจแลั�วิ บริิษััทไดั�ให�ควิามสูำคัญกับพฤติกริริมของพนิักงานิที�เป็นิ 
สู�วินิหนิึ�งที�ทำเกิดัการิเปลัี�ยนิแปลังไปสูู�การิเป็นิองค์กริยุคดัิจิทัลั ซีึ�งการิผู้ลัักดัันิองค์กริไปสูู�ยุคดิัจิทัลัไม�เพียงแต�เป็นิการิลังทุนิในิ
อุปกริณ์หริือเคริื�องมือที�ทันิสูมัย แต�การิปลัูกฝ่ังวิัฒินิธริริมดั�านิดัิจิทัลั (Digital Culture) เป็นิสูิ�งสูำคัญที�จะชี�วิยให�การิดัำเนิินิธุริกิจ
ไปสูู�ยุคดิัจิทัลัไดั� บริิษััทจึงกำหนิดักลัยุทธ์แลัะแผู้นิดัำเนิินิธุริกิจดั�านิดิัจิทัลัที�ชีัดัเจนิแลัะเหมาะสูม โดัยคณะกริริมการิจัดัการิไดั�
อนิุมัติการิจัดัตั้ง BLA Synergy Team (BLAST) ซีึ�งปริะกอบดั�วิยพนิักงานิที�เป็นิคนิริุ�นิใหม�จากหลัากหลัายหนิ�วิยงานิ ทีม BLAST 
จะริ�วิมกนัิวิเิคริาะหแ์ลัะริเิริิ�มโคริงการิที�จะสูริ�างควิามเปลัี�ยนิแปลังที�ก�อให�เกดิัพลังัควิามคดิัแลัะผู้ลักริะทบเชีงิบวิกในิบริษิัทัไดั�เปน็ิ
อย�างดั ีโดัยมกีารินิำแนิวิทางการิทำงานิเปน็ิทมี (Agile) มาปริบัปริงุกริะบวินิการิทำงานิให�มคีวิามริวิดัเริว็ิ (Speed) เพื�อตอบสูนิอง
นิวิัตกริริมใหม� (Innovation) แลัะควิามต�องการิของลูักค�า (Customer Centric) เพื�อเพิ�มโอกาสูทางธุริกิจควิบคู�กับพัฒินิา
กริะบวินิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�อาจจะเกิดัขึ้นิ นิอกจากน้ีิ บริิษััทยังไดั�ปริับกริะบวินิการิภายในิโดัยการินิำแพลัตฟอริ์มมาใชี�ในิ 
การิสูนิับสูนิุนิกิจกริริมต�างๆ ในิองค์กริ อาทิ การิอบริมผู้�านิริะบบ E-Learning แลัะการิปริะชีุมออนิไลันิ์ เป็นิต�นิ เพื�อควิามมั�นิคง
ปลัอดัภัยในิการิใชี�ทริัพยากริสูาริสูนิเทศ บริิษััทไดั�จัดัให�มีการิอบริมสู�งเสูริิมการิตริะหนิักริู�ควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศแลัะ 
ภัยคุกคามทางไซีเบอริ์กับบุคลัากริในิองค์กริอย�างเป็นิปริะจำควิบคู�ไปกับการิดัำเนิินิงานิดั�านิดัิจิทัลั
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2.2	ปัจจัยคัวิามเส่�ยงติ่อกิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจของบัริษััทั

บริิษััทให�ควิามสูำคัญของการิบริิหาริควิามเสูี�ยงองค์กริ โดัยจัดัให�มีการิบริิหาริจัดัการิแลัะการิควิบคุมภายในิของกิจกริริม 
หริือกริะบวินิการิต�างๆ เพื�อลัดัทั้งโอกาสูที�จะทำให�เกิดัควิามเสูียหาย แลัะเพื�อลัดัผู้ลักริะทบที�อาจจะเกิดัขึ้นิให�อยู�ในิริะดัับที�บริิษััท
ยอมริับไดั�หริือบริิษััทไดั�รัิบผู้ลักริะทบนิ�อยที�สูุดั โดัยแนิวิทางในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงบริิษััทไดั�ปริะเมินิควิามเสูี�ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในิแลัะภายนิอก ปริะจำปี 2565 ดัังนิี้

2.2.1	คัวิามเส่�ยงจากิภาวิะเศรษัฐกิิจ
เศริษัฐกิจไทยในิปี 2565 มีการิขยายตัวิโดัยมีปัจจัยสูนัิบสูนุินิสูำคัญจากการิปรัิบตัวิดีัขึ้นิของอุปสูงค์ภายในิปริะเทศ  

การิฟ้�นิตัวิของภาคการิท�องเที�ยวิ แลัะการิขยายตัวิอย�างต�อเนิื�องของการิสู�งออกสูินิค�า ดั�านิการิใชี�จ�ายในิปริะเทศของภาคเอกชีนิ
ทั้งการิบริิโภคแลัะการิลังทุนิปริับตัวิดัีขึ้นิ ตามการิฟ้�นิตัวิของฐานิริายไดั�ในิริะบบเศริษัฐกิจแลัะการิปริับเปลัี�ยนิพฤติกริริมของ 
ภาคคริวัิเริอืนิเข�าสูู�ภาวิะปกตหิลังัควิามรินุิแริงในิการิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 ลัดัลัง อตัริาเงนิิเฟอ้ทั�วิไปปริบัเพิ�มขึน้ิตามริาคา
ต�นิทุนิสูินิค�าที�ไดั�ริับผู้ลักริะทบ ขณะที�ริาคาในิหมวิดัพลัังงานิอยู�ในิริะดัับสููงตามริาคานิ้ำมันิในิตลัาดัโลัก ที�เกิดัจากควิามขัดัแย�ง
ริะหวิ�างริสัูเซียีแลัะยเูครินิ สู�งผู้ลัให�ริายไดั�ปริะชีาชีนิลัดัลังจากปกี�อนิ เนิื�องจากค�าคริองชีพีที�เพิ�มสูงูข้ึนิตามอตัริาเงนิิเฟอ้ที�มากกวิ�า
ริายไดั� โดัยดััชีนิีชีี้วิัดัเศริษัฐกิจดัังกลั�าวิสู�งผู้ลักริะทบต�อธุริกิจทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม อย�างไริก็ตามบริิษััทไดั�จัดัทำแผู้นิธุริกิจที�ไดั�
จำลัองสูถานิการิณ์ที�อาจเกิดัขึ้นิเพื�อการิจัดัการิควิามเสูี�ยงของบริิษััทให�บริริลุัตามเป้าหมายแลัะวิัตถุปริะสูงค์หลัักขององค์กริ  
ตลัอดัจนิเป็นิไปตามกฎหมายแลัะสูอดัคลั�องตามแนิวิทางมาตริฐานิสูากลัเป็นิหลัักการิ

2.2.2	คัวิามเส่�ยงด�าน์กิารแข่งขัน์
ในิปัจจุบันิ การิแข�งขันิของธุริกิจปริะกันิชีีวิิตในิสูภาวิะแวิดัลั�อมที�ไดั�ริับผู้ลักริะทบจากสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของ 

โริคโควิดิั-19 ซีึ�งสู�งผู้ลัให�การิใชี�ชีวีิติปริะจำวินัิของผูู้�บริโิภคเปลัี�ยนิแปลังไปอย�างริวิดัเริว็ิ แลัะการิดัำเนิินิการิของภาคธรุิกจิที�จะต�อง
มกีาริปรัิบตวัิ โดัยการินิำเสูนิอผู้ลิัตภัณฑิห์ริอืบริิการิที�ตอบสูนิองต�อการิใชี�ชีวิีิตในิปจัจุบันิให�มากยิ�งขึน้ิ ผู้�านินิวิตักริริมแลัะเทคโนิโลัยี
ใหม�ๆ ที�สูะดัวิก ริวิดัเริ็วิ ผูู้�บริิโภคสูามาริถเข�าถึงไดั�ทุกที�ทุกเวิลัา เชี�นิ การินิำเสูนิอผู้ลัิตภัณฑิ์แก�ลัูกค�าแบบไม�พบลัูกค�าต�อหนิ�า  
(Non Face-to-Face) หรืิอการิเริิ�มใชี� AI แลัะ data analytics เข�ามาชี�วิยวิิเคริาะห์ควิามเสูี�ยง ริับปริะกันิ แลัะพิจาริณาจ�าย 
ค�าสูินิไหมทดัแทนิ เพื�อให�สูามาริถแข�งขันิแลัะเติบโตไดั�ในิอนิาคต จากปัจจัยดัังกลั�าวิบริิษััทตริะหนิักถึงการิเปลัี�ยนิแปลัง แลัะให�
ควิามสูำคัญอย�างต�อเนิื�อง โดัยมีการิปรัิบปรุิงทิศทางของแผู้นิธุริกิจให�มีการินิำเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะดิัจทิลััมาเป็นิสู�วินิหนิึ�งในิ
การิขับเคลัื�อนิองค์กริ ริวิมถึงการิกำหนิดัแผู้นิแลัะมาตริการิลั�วิงหนิ�าเพื�อริองรัิบควิามเสูี�ยงให�สูามาริถปริับเปลัี�ยนิกลัยุทธ์ต�างๆ  
ที�ใชี�ในิการิดัำเนิินิธรุิกจิ อกีท้ังการิพฒัินิาริะบบการิให�บริกิาริดั�านิต�างๆ การิบริหิาริชี�องทางการิขาย แลัะการิพฒัินิาริปูแบบกริมธริริม์
ต�างๆ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในิการิแข�งขนัิของบริษิัทั โดัยอกีหนิึ�งควิามเสูี�ยงที�บริษิัทัให�ควิามสูำคญัคอื ควิามเสูี�ยงจากชี�องทางการิขาย
ดั�านิคู�ค�า

ธุริกิจปริะกันิชีีวิิตเป็นิธุริกิจที�ผูู้�ทำหนิ�าที�คนิกลัางปริะกันิภัยหริือผูู้�ขายจะต�องมีใบอนุิญาตในิการิขาย สู�งผู้ลัให�การิเข�าสูู� 
การิเป็นิคนิกลัางปริะกันิภัยในิฐานิะนิายหนิ�าปริะกันิชีีวิิตมีจำนิวินินิ�อยริาย หริือในิริายที�อยู�ในิธุริกิจมานิานิอาจเพิ�มจำนิวินิบริิษััท
ปริะกันิชีีวิิต เกิดัภาวิะการิแข�งขันิสููง สู�งผู้ลัให�คู�ค�าริายใหญ�ที�มีจำนิวินิลูักค�าในิคริอบคริองจำนิวินิมากไดั�รัิบข�อเสูนิอที�ดัีกวิ�า  
ขณะเดัยีวิกันิ คู�ค�าริายเลัก็กเ็ปน็ิที�นิ�าสูนิใจในิการิขยายฐานิลักูค�าในิชี�องทางใหม�ๆ  เชี�นิกันิ ทัง้นิีบ้ริษิัทัให�ควิามสูำคัญกบัการิริกัษัา
คู�ค�าริายใหญ�ที�มีควิามสัูมพันิธ์ที�ดัีมายาวินิานิในิการิริักษัาฐานิลัูกค�า เพื�อไม�ให�เกิดัควิามเสูี�ยงจากการิพึ�งพาคู�ค�าริายใดัริายหนึิ�ง
มากเกินิ บริิษััทไดั�พัฒินิาแลัะขยายฐานิลัูกค�าผู้�านิการิขายแบบออนิไลันิ์แลัะผู้�านิชี�องทางการิขายของคู�ค�าริายใหม�อย�างต�อเนิื�อง
ริวิมถึงการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงดั�านิคุณภาพการิขาย อาทิ การิยืนิยันิการิทำปริะกันิกับลูักค�า การิควิบคุมดูัแลัจำนิวินิลัูกค�า
ริ�องเริียนิอย�างสูม�ำเสูมอ
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นิอกเหนิือจากการิคัดัเลัือกคู�ค�าเพื�อเพิ�มขีดัควิามสูามาริถในิการิแข�งขันิแลั�วิ บริิษััทยังพิจาริณานิโยบาย แลัะ/หริือแนิวิทาง
ดั�านิสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม ดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ แลัะจริริยาบริริณ ในิการิดัำเนิินิธุริกิจของคู�ค�าอีกดั�วิย โดัยการิปริะเมินิควิามเสูี�ยง 
หริอืสูบืค�นิข�อมูลัของคู�ค�าในิชี�องทางต�างๆ เพื�อเป็นิเกณฑ์ิในิการิตัดัสูนิิใจ โดัยยึดัหลักัข�อปฏิิบัติตามกฎหมายเป็นิหลักั ซีึ�งหนิ�วิยงานิ
หริือผูู้�ดัูแลัโคริงการิที�เกี�ยวิข�องกับคู�ค�าจะต�องทำการิปริะเมินิแลัะทบทวินิควิามเสูี�ยงหรืิอปัญหาที�เกิดัขึ้นิของคู�ค�าในิปริะเด็ันิ 
ดัังกลั�าวิก�อนิตัดัสูินิใจ

2.2.3	คัวิามเส่�ยงด�าน์กิารประกิัน์ภัย
มีปัจจัยเสูี�ยงในิหลัายดั�านิที�เกี�ยวิข�องแลัะอาจสู�งผู้ลักริะทบต�อควิามเสูี�ยงดั�านิการิปริะกันิภัยของบริิษััท ไดั�แก�

2.2.3.1 ความเสี�ยงด้านกัารประกัน่ภัย่ เปน็ิควิามเสูี�ยงที�เกดิัจากการิที�อัตริาการิตาย อตัริาการิเจบ็ป่วิย อตัริาการิขาดัอายุ
 การิเวินิคนืิกริมธริริม์ หริอือตัริาค�าใชี�จ�ายที�เกี�ยวิข�องที�เกดิัขึน้ิจริงิเบี�ยงเบนิไปจากข�อสูมมตฐิานิที�ใชี�ในิการิกำหนิดัอตัริาเบีย้ปริะกนัิภยั
 การิพิจาริณาริับปริะกันิภัย ริวิมถึงการิคำนิวิณเงินิสูำริองปริะกันิภัย โดัยอาจจะทำให�เกิดัผู้ลักริะทบทางลับกับผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ
ของบริษิัทั ริวิมไปถงึปญัหาการิฉ�อฉลัในิธรุิกจิปริะกันิภยักย็งัเป็นิปัจจัยสูำคัญที�ก�อให�เกดิัผู้ลักริะทบต�อการิดัำเนินิิธุริกจิปริะกนัิภยั
โดัยสู�งผู้ลัต�อต�นิทุนิในิการิปริะกอบธุริกิจที�สููงกวิ�าที�ควิริจะเป็นิ แลัะยังสู�งผู้ลัต�อผูู้�ทำปริะกันิภัยที�ต�องการิใชี�ริะบบปริะกันิภัย 
เป็นิเคริื�องมือในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงในิชีีวิิตแลัะทริัพย์สูินิ เชี�นิ การิเริียกริ�องให�ชีดัใชี�เงินิตามสูัญญาปริะกันิ โดัยผูู้�เอาปริะกันิภัย
หริอืบคุคลัใดัๆ ริ�วิมกับบคุลัากริทางแพทย์หริอืสูถานิพยาบาลั ให�ผูู้�เอาปริะกันิภยันิอนิพักริกัษัาตัวิในิโริงพยาบาลัเกินิควิามจำเป็นิ
ตามมาตริฐานิทางการิแพทย์ซีึ�งไม�สูัมพันิธ์กับโริคหริืออาการิที�เข�าริับการิริักษัา เพื�อแสูวิงหาปริะโยชีนิ์จากการิเริียกริ�องให�ชีดัใชี�
เงนิิตามสูญัญาปริะกนัิชีวิีิตดังักลั�าวิ ดังัน้ัินิ บริิษัทัจงึดัำเนินิิการิให�มกีาริบริหิาริควิามเสูี�ยงดั�านิการิปริะกนัิภยัอย�างเหมาะสูม ตัง้แต�
การิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิภัย โดัยมีคณะทำงานิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ ซีึ�งมีหนิ�าที�ในิการิสูริ�างแนิวิคิดัแลัะพัฒินิาสูินิค�าให�เป็นิไป
ตามควิามต�องการิของกลัุ�มลูักค�าเป้าหมาย กำหนิดัอัตริาเบ้ียปริะกันิที�เหมาะสูมแลัะสูอดัคลั�องกับกลัยุทธ์ในิการิดัำเนิินิงานิ 
ภายใต�กริอบนิโยบายบริหิาริควิามเสูี�ยงของบริษิัทั เสูริมิสูริ�างศักยภาพของบุคลัากริในิองค์กริให�สูามาริถปริะเมินิมูลัค�าควิามเสีูยหาย
 ค�าสูนิิไหมทดัแทนิที�เหมาะสูมกับวิินิาศภยัที�เกดิัขึน้ิ ริวิมถึงการิตัง้เงนิิสูำริองปริะกนัิภัยแลัะเงนิิกองทนุิตามริะดับัควิามเสูี�ยงให�อยู�
ในิริะดับัที�เพยีงพอแลัะสูงูกวิ�าเกณฑิท์ี�กฎหมายกำหนิดัอกีดั�วิย เพื�อให�มั�นิใจวิ�าบริษิัทัสูามาริถริองริบัควิามเสูี�ยงที�อาจจะเกดิัข้ึนิในิ
อนิาคตไดั�  

บริิษััทบริิหาริควิามเสูี�ยงโดัยจัดัต้ังคณะทำงานิบริิหาริเงินิกองทุนิเพื�อติดัตาม ปริะเมินิ แลัะริายงานิปัจจัยเสูี�ยงแลัะดััชีนิี 
ชีี้วัิดัควิามเสูี�ยง (Key Risk Indicators: KRI) อย�างใกลั�ชีิดั ริวิมถึงการิทบทวินิแลัะปริับแผู้นิการิลังทุนิตามสูถานิการิณ์ ไดั�แก�  
การิบริิหาริ Asset Allocation การิบริิหาริ Duration Gap ควิบคู�ไปกับการิริักษัาริะดัับผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิให�อยู�ในิริะดัับ 
ที�ยอมรัิบไดั� อกีทัง้ยังมกีาริทบทวินิการิกำหนิดัริาคาของผู้ลิัตภณัฑิใ์ห�เหมาะสูมกับต�นิทนุิของบริษิัทัในิปัจจบุนัิอย�างสูม�ำเสูมอ ทัง้น้ีิ
ยังเพิ�มปริะสูิทธิภาพการิบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะการิติดัตามดั�วิยริะบบสัูญญาณเตือนิภัยลั�วิงหนิ�า (Early Warning System)  
การิวิิเคริาะห์ควิามอ�อนิไหวิ (Sensitivity Test) แลัะการิทดัสูอบภาวิะวิิกฤต (Stress Test) ของปัจจัยเสูี�ยงหลััก

2.2.3.2 ความเสี�ยงด้านสภัาพคล่อง คือควิามเสูี�ยงที�บริิษััทอาจไดั�รัิบควิามเสูียหายอันิสูืบเนืิ�องมาจากการิที�บริิษััท 
ไม�สูามาริถเปลัี�ยนิสูินิทริัพย์เป็นิเงินิสูดั แลัะ/หริือ ไม�สูามาริถจัดัหาเงินิทุนิไดั�เพียงพอตามควิามต�องการิแลัะทันิต�อเวิลัาที�จะต�อง
นิำไปชีำริะภาริะผูู้กพันิไดั�เมื�อคริบกำหนิดั ริวิมถึงการิดัำเนิินิกิจกริริมท้ังในิภาวิะปกติแลัะภาวิะวิิกฤต ทั้งนิี้ บริิษััทมีการิควิบคุม
ควิามเสูี�ยงจากการิขาดัสูภาพคลั�องโดัยการิริักษัาริะดัับของเงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดัให�เพียงพอต�อการิดัำเนิินิงานิของ
บริษิัทัแลัะไดั�จัดัทำแผู้นิกริะแสูเงินิสูดั Cash Flow Management แลัะแผู้นิบริหิาริเงินิทุนิ ริวิมถึงมีการิวิเิคริาะห์อตัริาสู�วินิสูภาพคลั�อง
(Liquidity Ratio) ในิการิควิบคุมควิามเสูี�ยงดั�านิสูภาพคลั�อง เพื�อให�มั�นิใจวิ�าบริษิัทัมีการิบริหิาริสูภาพคลั�องอย�างมีปริะสูทิธิภาพ
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2.2.3.3 ความเสี�ยงด้านกัารพจิารณารบ่ประกัน่ภัย่ เป็นิควิามเสูี�ยงที�อาจเกดิัข้ึนิจากการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงไม�เหมาะสูม 
ในิการิพิจาริณาริับปริะกันิ ท้ังน้ีิ บริิษััทมีการิบริิหาริควิามเสูี�ยงโดัยกำหนิดัแนิวิทางในิการิพิจาริณาริับปริะกันิภัยทั้งที�เกี�ยวิกับ
สูุขภาพแลัะปัจจัยเสูี�ยงที�ไม�เกี�ยวิกับสูุขภาพที�เป็นิมาตริฐานิตามแบบปริะกันิภัย ไดั�แก� อายุ ซีึ�งมีปัจจัยเสูี�ยงเพิ�มขึ้นิในิสู�วินิของ 
อายุเฉลัี�ยของปริะชีากริที�ยืนิยาวิขึ้นิ การิพิจาริณาตามเพศ อาชีีพ เพื�อเป็นิปัจจัยปริะกอบการิพิจาริณารัิบปริะกันิภัย ริวิมถึง 
การิพิจาริณาสู�งปริะกันิภัยต�อไปยังผูู้�รัิบปริะกันิภัยต�อที�มีควิามมั�นิคงทางการิเงินิ เพื�อลัดัควิามเสูี�ยงจากการิรัิบภาริะการิจ�าย 
ค�าสูินิไหมที�ไม�คาดัคิดัแลัะมีมูลัค�าสููง แลัะเพื�อเป็นิการิเพิ�มศักยภาพในิการิริับปริะกันิภัยของบริิษััท 

2.2.4	คัวิามเส่�ยงทัางกิารเงิน์
 

2.2.4.1 ความเสี�ยงจากัอ่ตราดอกัเบี�ยผัน่ผัวน หมายถึง ควิามเสูี�ยงที�ริายไดั�ดัอกเบีย้จากการิลังทุนิแลัะมูลัค�าของเงินิลังทุนิ
ในิหลัักทริัพย์จะเปลีั�ยนิแปลังไป เนืิ�องจากการิเปลัี�ยนิแปลังของอัตริาดัอกเบี้ยในิตลัาดั บริิษััทมีควิามเสูี�ยงจากอัตริาดัอกเบี้ย 
ที�สูำคัญอันิเกี�ยวิเนืิ�องกับเงินิฝ่ากสูถาบันิการิเงินิ เงินิลังทุนิในิหลัักทริัพย์ แลัะเงินิกู� ทั้งน้ีิ บริิษััทมีการิบริิหาริควิามเสีู�ยงโดัย 
คำนิึงถึงควิามเสูี�ยงจากการิลังทุนิควิบคู�กับควิามเหมาะสูมของผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนินิั้นิ

2.2.4.2 ความเสี�ยงจากัความผั่นผัวนของราคาตลาด หมายถึง ควิามเสูี�ยงที�เกิดัจากการิเปลัี�ยนิแปลังริาคาของสูินิทริัพย์
ลังทุนิแลัะอัตริาแลักเปลัี�ยนิ เป็นิต�นิ ซีึ�งเป็นิควิามเสูี�ยงที�กริะทบริายไดั�จากการิลังทุนิแลัะเงินิกองทุนิของบริิษััท โดัยบริิษััทไดั� 
บริิหาริจัดัการิให�มูลัค�าควิามเสูี�ยงนิั้นิอยู�ในิริะดัับไม�เกินิเงินิกองทุนิริองริับควิามเสูี�ยงที�จัดัสูริริไวิ�ตามแผู้นิธุริกิจ โดัยบริิษััท 
มีควิามเสูี�ยงจากควิามผัู้นิผู้วินิของตลัาดัอยู�ในิริะดัับที�ยอมรัิบไดั� แลัะเมื�อริวิมกับควิามเสูี�ยงปริะเภทอื�นิแลั�วิบริิษััทยังมีฐานิะ 
เงินิกองทุนิที�เข�มแข็ง แลัะสููงกวิ�าที�กฎหมายกำหนิดั

2.2.4.3 ความเสี�ยงจากัความผั่นผัวนของอ่ตราแลกัเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นิควิามเสูี�ยงจากอัตริาแลักเปลัี�ยนิ
ที�สูำคัญอันิเกี�ยวิเนิื�องกับการิลังทุนิในิพันิธบัตริแลัะหนิ�วิยลังทุนิที�เป็นิสูกุลัเงินิต�างปริะเทศ ท้ังนิี้ บริิษััทไดั�ทำสัูญญาแลักเปลัี�ยนิ
เงินิตริาต�างปริะเทศ แลัะสูัญญาซีื้อขายเงินิตริาต�างปริะเทศลั�วิงหนิ�า เพื�อใชี�เป็นิเคริื�องมือในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยง

2.2.4.4 ความเสี�ยงต่อกัารลงทุนของผั้้ถืือหล่กัทร่พย์ เป็นิควิามเสูี�ยงจากควิามไม�แนิ�นิอนิของผู้ลัตอบแทนิที�ผูู้�ลังทุนิ 
จะไดั�ริับจากการิถือคริองหลัักทริัพย์หริือหุ�นิของบริิษััท ไดั�แก� 

-  ริาคาหุ�นิของบริิษััทที�อาจจะเปลัี�ยนิแปลังเพิ�มขึ้นิหรืิอลัดัลังอย�างผัู้นิผู้วินิ ซีึ�งขึ้นิอยู�กับหลัายปัจจัย โดัยบางปัจจัยบริิษััท 
 ไม�สูามาริถควิบคุมไดั� เชี�นิ ภาวิะเศริษัฐกจิ การิเปลัี�ยนิแปลังกฎข�อบงัคบั หริอืเงื�อนิไขต�างๆ ของหนิ�วิยงานิกำกับดัแูลัธรุิกจิ  
 การิเกิดัภาวิะวิิกฤต เชี�นิ การิริะบาดัของโริคโควิิดั-19 วิิกฤตทางการิเงินิ เป็นิต�นิ ปัจจัยดัังกลั�าวิอาจทำให�ริาคาหุ�นิ 
 ลัดัลังต�ำกวิ�าริาคาที�ผูู้�ลังทุนิซีื้อ แลัะ/หรืิอสููงกวิ�าริาคาหุ�นิที�ผูู้�ลังทุนิขาย ทำให�ผูู้�ลังทุนิอาจจะมีควิามเสูี�ยงจาก 
 ควิามไม�แนิ�นิอนิของผู้ลัตอบแทนิที�ผูู้�ลังทุนิจะไดั�รัิบไม�เป็นิไปตามที�คาดัหวัิง ทั้งน้ีิ เพื�อไม�ให�กริะทบต�อผูู้�ถือหุ�นิ บริิษััท 
 ไดั�ให�ข�อมลูัผู้ลัปริะกอบการิ สูาริะสูำคัญ แลัะลักัษัณะที�เป็นิลักัษัณะเฉพาะของการิปริะกอบธุริกจิปริะกนัิชีวีิติแก�ผูู้�ลังทนุิ 
 ผู้�านิชี�องทางต�างๆ อย�างต�อเนิื�องดั�วิย

-  ควิามเสูี�ยงจากการิจ�ายเงินิปันิผู้ลัไม� เป็นิไปตามที�ผูู้�ลังทุนิคาดัหวิัง  ซีึ� งขึ้นิอยู�กับปัจจัยที� เ กี�ยวิข�อง อาทิ  
 ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ หลัักเกณฑิ์ แลัะนิโยบายของหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลัธุริกิจ เป็นิต�นิ ซีึ�งหากปัจจัยดัังกลั�าวิสู�งผู้ลักริะทบ 
 ต�อควิามสูามาริถในิการิจ�ายเงินิปันิผู้ลัปริะจำปี แลัะ/หริือเงินิปันิผู้ลัริะหวิ�างกาลั บริิษััทอาจจะมีควิามเสูี�ยงในิการิดัำริง 
 เงินิกองทุนิหากจ�ายเ งินิปันิผู้ลัในิอัตริาปกติ เ ป็นิเหตุให�บริิษััทอาจไม�ไดั� รัิบการิอนุิมัติ ให�จ�ายเ งินิปันิผู้ลั 
 หริือจ�ายเงินิปันิผู้ลัไดั�ในิอัตริาที�ต�ำกวิ�านิโยบายที�บริิษััทกำหนิดัที�ไม�ต�ำกวิ�าริ�อยลัะ 25 ของกำไริสูุทธิ
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ทัง้นิี ้บริษิัทัมกีาริบริหิาริควิามเสูี�ยงดั�านิการิลังทนุิของผูู้�ถอืหลักัทริพัย ์ โดัยมกีาริดัำเนินิิธรุิกจิแลัะการิกำหนิดันิโยบายบริหิาริ
ควิามเสูี�ยงดั�านิการิเงินิแลัะดั�านิอื�นิๆ อย�างมีปริะสูทิธภิาพ ริวิมถงึมกีาริตดิัตามสูภาวิะเศริษัฐกิจ กฎเกณฑ์ิ ข�อบงัคบั  นิโยบายของ
หนิ�วิยงานิกำกับแลัะหนิ�วิยงานิอื�นิๆ ที�เกี�ยวิข�องอย�างใกลั�ชิีดั เพื�อให�บริิษััทสูามาริถเตรีิยมการิ ปรัิบตัวิ แลัะ/หรืิอเปลัี�ยนิแปลัง  
ไดั�อย�างริวิดัเริ็วิแลัะทันิต�อสูถานิการิณ์ต�างๆ เพื�อให�มั�นิใจไดั�วิ�าบริิษััทจะมีฐานิะการิเงินิที�แข็งแกริ�งแลัะมั�นิคง แลัะสูามาริถทำให�
ผูู้�ลังทุนิมีโอกาสูไดั�ริับผู้ลัตอบแทนิ/ริะดัับเงินิปันิผู้ลัที�ดัีแลัะสูม�ำเสูมอ
 
2.2.5	คัวิามเส่�ยงด�าน์เทัคัโน์โลย่สารสน์เทัศและกิารรับัมือภัยคัุกิคัามทัางไซเบัอร์

จากการิเกิดัข้ึนิของนิวัิตกริริมดิัจิทัลัที�นิำมาสูู� Digital Disruption สู�งผู้ลักริะทบทุกภาคสู�วินิในิวิงกวิ�าง ริวิมถึงธุริกิจ 
ปริะกันิชีีวิิตเป็นิอีกหนิึ�งธุริกิจที�มีสู�วินิที�ไดั�ริับผู้ลักริะทบ แลัะต�องมีการิเปลัี�ยนิแปลังแลัะการิปริับตัวิ โดัยการินิำแพลัตฟอริ์มมาใชี�
ในิการิสูนิับสูนิุนิกิจกริริมต�างๆ อาทิ การิให�บริิการิแลัะให�คำปริึกษัาแก�ลัูกค�า การิบริิการิกริมธริริม์แก�ลัูกค�าแลัะคู�ค�า ไม�วิ�าจะเป็นิ
ตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิต นิายหนิ�าปริะกันิชีีวิิต แลัะโริงพยาบาลัคู�สูัญญา เป็นิต�นิ ผู้�านิชี�องทางออนิไลันิ์บนิแพลัตฟอริ์มโซีเชีียลัมีเดัีย 
ริวิมถึงการิพัฒินิาแอปพลิัเคชัีนิที�ชี�วิยสูนัิบสูนุินิควิามสูะดัวิกสูบาย ลัดัริะยะเวิลัาในิการิทำธุริกริริมริะหวิ�างกันิ เพื�อให�ปริะสูบการิณ์
ในิการิเข�าใชี�บริกิาริของลูักค�าเกิดัปริะสิูทธิภาพแลัะมคีวิามพึงพอใจสูงูสุูดั ทัง้นิี ้บริษิัทัมีควิามตริะหนัิกริู�ดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัย
ในิการิใชี�ทริัพยากริสูาริสูนิเทศ แลัะการิรัิบมือภัยคุกคามทางไซีเบอร์ิ เพื�อให�บริิษััทปฏิิบัติงานิเป็นิไปตามกฎข�อบังคับของ 
หนิ�วิยงานิกำกับดูัแลัธุริกิจ แลัะพริะริาชีบัญญัตกิาริรัิกษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยทางไซีเบอร์ิ พ.ศ. 2562 บริษิัทัไดั�กำหนิดัโคริงสูริ�าง
การิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงดังักลั�าวิ มกีาริจดััตัง้คณะกริริมการิรัิกษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภยัริะบบเทคโนิโลัยสีูาริสูนิเทศ โดัยบทบาท
หนิ�าที�หลักัคือจดััทำกริอบนิโยบาย แผู้นิการิบริหิาริจดััการิ แนิวิปฏิบัิตใินิการิบริหิาริจดััการิ ตดิัตาม แลัะริายงานิต�อคณะกริริมการิ
บริิหาริควิามเสูี�ยงอย�างสูม�ำเสูมอ นิอกจากนิี้ เป็นิอีกหนิึ�งปีที�บริิษััทยังคงไดั�ริับริองริะบบมาตริฐานิ ISO 27001:2013 เริื�องการิ
จัดัการิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ แลัะ ISO 27701:2019 เริื�องการิจัดัการิดั�านิควิามปลัอดัภัยของข�อมูลัสู�วินิบุคคลัอีกดั�วิย

2.2.6	คัวิามเส่�ยงด�าน์กิารปฏิิบััติิติามกิฎหมายและกิารกิำากิับัด้แลธุรกิิจ	
ปีที�ผู้�านิมาบริิษััทมีการิติดัตามการิเปลัี�ยนิแปลังของกฎหมาย กฎเกณฑิ์ ริวิมท้ังการิกำกับดัูแลัจากหนิ�วิยงานิภาคริัฐ  

โดัยบริิษััทมีการิเตริียมการิแลัะปริับกริะบวินิการิภายในิเพื�อพริ�อมริับการิบังคับใชี�กฎหมายใหม�ๆ ไดั�แก�  พริะริาชีบัญญัติคุ�มคริอง
ข�อมลูัสู�วินิบุคคลั พ.ศ. 2562  ซีึ�งในิปีที�ผู้�านิมา บริิษัทัไดั�มีการิเตริยีมควิามพริ�อมทัง้ดั�านิริะบบงานิ บคุลัากริ แลัะกริะบวินิการิทำงานิ
เพื�อให�บริิษััทมีการิจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลัให�เป็นิไปตามการิบังคับใชี�ของกฎหมาย ริวิมถึงพริะริาชีบัญญัติการิริักษัาควิามมั�นิคง
ปลัอดัภัยทางไซีเบอริ์ พ.ศ. 2562 ที�มีการิจัดัตั้งคณะกริริมการิที�เกี�ยวิข�องเพื�อจัดัทำกริอบนิโยบาย แผู้นิบริิหาริจัดัการิ การิควิบคุม
ติดัตาม แลัะการิริายงานิผู้ลั ในิสู�วินิของกฎหมาย กฎเกณฑ์ิ แลัะข�อบังคับที�เกี�ยวิข�องกับการิเงินิ ไดั�แก� มาตริฐานิการิริายงานิ
ทางการิเงนิิ IFRS เปน็ิต�นิ ที�มกีาริศกึษัาผู้ลักริะทบ เตริยีมควิามพริ�อมเริื�องริะบบแลัะแบบจำลัองให�เปน็ิไปตามกฎหมายที�จะบงัคบั
ใชี�ในิอนิาคต

2.2.7	คัวิามเส่�ยงด�าน์คัวิามยั�งยืน์
ปัจจุบันิแนิวิคิดัการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างยั�งยืนิ (Environmental, Social, Governance: ESG) ถือเป็นิอีกหนิึ�งปัจจัยที�ธุริกิจ 

ต�างให�ควิามสูำคัญ เนิื�องจากเป็นิกลัไกสูำคัญที�ชี�วิยสูะท�อนิให�เห็นิถึงควิามริับผู้ิดัชีอบของบริิษััทที�มิใชี�เพียงแค�ดัำเนิินิธุริกิจเพื�อ
แสูวิงหาผู้ลัตอบแทนิที�เป็นิกำไริเพียงอย�างเดีัยวิ แต�ยังคำนึิงถึงปัจจัยดั�านิสูิ�งแวิดัลั�อม (Environmental) สูังคม(Social) แลัะ 
บริริษัทัภิบาลั (Governance) บริษิัทัจึงให�ควิามสูำคัญกบัการิบริหิาริจัดัการิควิามเสูี�ยงดั�านิ ESG เพื�อเตรีิยมควิามพริ�อมในิการิป้องกนัิ
แลัะปริับตัวิเพื�อริองริับควิามเสูี�ยงต�างๆ ริวิมถึงแสูวิงหาโอกาสูในิการิดัำเนิินิธุริกิจจากควิามเสูี�ยงเหลั�านิั้นิอย�างมีปริะสูิทธิภาพ 

2.2.7.1 ความเสี�ยงด้านส่งคมและสิ�งแวดล้อม คือควิามเสูี�ยงที�อาจเกิดัขึ้นิจากภัยพิบัติทางธริริมชีาติ ปัญหาสูิ�งแวิดัลั�อม
ที�สู�งผู้ลักริะทบต�อการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาพภูมิอากาศที�มีควิามริุนิแริงเพิ�มขึ้นิ ซีึ�งอาจสู�งผู้ลักริะทบต�อการิดัำริงชีีวิิต สูุขอนิามัย



82 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

โดัยริวิมของปริะเทศแลัะพนัิกงานิ พฤติกริริมแลัะวิิถกีาริดัำริงชีวีิติ ควิามต�อเนืิ�องในิการิดัำเนินิิธุริกจิ แลัะ/หรืิอ ต�นิทนุิที�อาจเพิ�มขึน้ิจาก
ค�าชีดัเชียควิามเสูยีหายต�างๆ ริวิมถงึควิามเสูยีหายที�เกดิัต�อริาคาหลักัทริพัยท์ี�บริษิัทัลังทุนิจากภาวิะการิขาดัทนุิหริอืลัดัลังของริาคา
หลัักทริพย์ โดัยบริิษััทมีการิดัำเนิินิการิจัดัทำแผู้นิบริิหาริควิามต�อเนิื�องทางธุริกิจเพื�อให�มั�นิใจไดั�วิ�าองค์กริสูามาริถดัำเนิินิงานิไดั�
อย�างต�อเนิื�องหากเผู้ชีญิกบัการิเปลัี�ยนิแปลังดั�านิสูงัคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม ริวิมถงึการิกำหนิดันิโยบายต�างๆ เพื�อสูนิบัสูนินุิแลัะดัำเนิินิ
การิให�สูอดัคลั�องกับกฎริะเบียบแลัะข�อบังคับดั�านิสูิ�งแวิดัลั�อมของหนิ�วิยงานิภาคริัฐ แลัะ/หริือ ตามมาตริฐานิสูากลั 

 2.2.7.2 ความเสี�ยงด้านสิทธิิมนุษยชีน เป็นิควิามเสูี�ยงที�อาจเกิดัจากการิลัะเมิดัสูิทธิการิไดั�รัิบการิปฏิิบัติที�เท�าเทียม 
ตามหลัักสูิทธิมนิุษัยชีนิสูำหริับพนิักงานิ คู�ค�า ลัูกค�า ริวิมถึงบุคคลัที�เกี�ยวิข�อง ตลัอดัจนิเริื�องควิามปลัอดัภัยในิสูถานิที�ทำงานิแลัะ
สูภาพแวิดัลั�อมที�ดัี ซีึ�งอาจสู�งผู้ลัต�อการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะภาพลัักษัณ์ขององค์กริ โดัยจัดัให�มีการิด้ัาเนิินิการิตามแนิวิทาง 
การิตริวิจสูอบดั�านิสิูทธมินิษุัยชีนิอย�างริอบดั�านิ ซีึ�งปริะกอบดั�วิยการิปริะกาศนิโยบายวิ�าดั�วิยสูทิธมินิษุัยชีนิ การิปริะเมนิิผู้ลักริะทบ
ดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ การิก้าหนิดัแนิวิทางป้องกันิหริือบริริเทาผู้ลักริะทบดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ การิติดัตามแลัะริายงานิการิปริะเมินิ 
ผู้ลักริะทบดั�านิสิูทธิมนุิษัยชีนิ ขอบเขตของผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยที�เกี�ยวิข�อง ริวิมถึงปริะเด็ันิดั�านิสูทิธิมนุิษัยชีนิตามทะเบียนิควิามเสูี�ยง
ดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ 

2.2.8	คัวิามเส่�ยงทั่�เกิิดข้�น์ใหม่
          ควิามเสูี�ยงที�อาจสู�งผู้ลักริะทบอย�างมีนิัยสูำคัญต�อการิดัำเนิินิธุริกิจ ซีึ�งบริิษััทไดั�ทำการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงที�อาจเกิดัขึ้นิใหม�
เฉพาะของบริิษััทที�สู�งผู้ลักริะทบต�อการิดัำเนิินิงานิแลัะควิามมั�นิคงทางการิเงินิของบริิษััท ไดั�แก�
 

2.2.8.1 ความเสี�ยงด้านกัารเงิน เป็นิผู้ลัจากอัตริาดัอกเบี้ยขาขึ้นิแลัะควิามผู้ันิผู้วินิของอัตริาดัอกเบี้ย ก�อให�เกิดัควิาม 
ไม�มีเสูถียริภาพทางการิเงินิ สู�งผู้ลักริะทบต�อผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิแลัะผู้ลัการิดัำเนิินิงานิไม�เป็นิไปตามเป้าหมายที�วิางไวิ�  
โดัยบริิษััทกำหนิดัให�มีการิทบทวินิแผู้นิการิลังทุนิโดัยให�น้ิำหนิักการิลังทุนิในิแต�ลัะหนิ�วิยการิลังทุนิอย�างสูมเหตุสูมผู้ลัตามภาวิะ
เศริษัฐกิจ ริวิมไปถึงการิออกผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิตที�เนิ�นิให�ควิามคุ�มคริองเพื�อให�สูอดัคลั�องกับภาวิะเศริษัฐกิจแลัะอำนิาจซีื้อของ
ปริะชีาชีนิ

 
2.2.8.2 ความเสี�ยงด้านภัย่จากัไซเบอร์ที�เพิ�มข้�นและข้อมล้ส่วนบคุคลถ้ืกัละเมดิ สูริ�างควิามเสีูยหายให�แก�บริษิัทัท้ังดั�านิ 

การิเงนิิในิการิกู�ข�อมลูั การิดัำเนิินิงานิหยดุัชีะงกั แลัะการิที�ข�อมลูัริั�วิไหลัสู�งผู้ลัต�อชีื�อเสูยีงแลัะควิามไวิ�วิางใจของลักูค�าที�มตี�อบริษิัทั
โดัยบริิษััทกำหนิดัให�มีหนิ�วิยงานิเฉพาะที�ริับผิู้ดัชีอบในิการิริับมือแลัะจัดัการิกับเหตุการิณ์ผู้ิดัปกติทางไซีเบอริ์ไดั�ทันิเวิลัา เพื�อลัดั
ผู้ลักริะทบที�จะเกิดัขึ้นิ แลัะจัดัอบริมให�ควิามรูิ�แก�พนัิกงานิเริื�องภัยคุกคามทางไซีเบอร์ิ ริวิมถึงการิสู�งเสูริิมควิามริู�เกี�ยวิกับ 
ภยัคกุคามใหม�ๆ  เพื�อให�พนิกังานิเกดิัควิามเข�าใจแลัะตริะหนิกัถงึควิามจำเป็นิในิการิริกัษัาควิามปลัอดัภยั แลัะผู้ลักริะทบที�จะตามมา
หากเกิดัเหตุการิณ์ข้ึนิ ริวิมถึงกำหนิดัมาตริฐานิแลัะสูิทธิ�ในิการิริวิบริวิมแลัะเข�าถึงข�อมูลัสู�วินิบุคคลั เพื�อควิบคุมการิดัำเนิินิงานิ
เกี�ยวิกับการิใชี�ข�อมูลัสู�วินิบุคคลัแก�พนิกังานิ ตวัิแทนิปริะกันิชีวิีิต นิายหนิ�าปริะกันิชีวิีิต หรืิอผูู้�ที�มสีู�วินิเกี�ยวิข�องให�เป็นิไปตามกำหนิดั
ของพริะริาชีบัญญัติคุ�มคริองข�อมูลัสู�วินิบุคคลั พ.ศ. 2562

 
2.2.8.3 ความเสี�ยงด้านส่งคมและสิ�งแวดล้อม ที�เป็นิผู้ลัมาจากการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาพภูมิอากาศ ภาวิะโลักริ�อนิ  

ซีึ�งอาจสู�งผู้ลักริะทบต�อการิดัำเนิินิงานิของบริษิัทัแลัะบริิษัทัคู�ค�าที�บริษิัทัเข�าไปลังทนุิทัง้ในิแลัะต�างปริะเทศ โดัยกำหนิดัให�ดัำเนิินิการิ
ติดัตามแลัะทบทวินินิโยบายที�เกี�ยวิข�อง กฎริะเบียบการิปฏิิบัติงานิให�สูอดัคลั�องกับสูภาวิะปัจจุบันิแลัะแนิวิโนิ�มในิอนิาคต  
เพื�อการิริับมือต�อริะดัับควิามเสูี�ยงที�จะเพิ�มขึ้นิ หริือสูะท�อนิให�เป็นิทางเลัือกในิการิตัดัสูินิใจในิการิดัำเนิินิธุริกิจ 
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2.2.9	คัวิามเส่�ยงด�าน์กิลยุทัธ์
ควิามเสูี�ยงที�เกิดัจากการิกำหนิดันิโยบาย แผู้นิกลัยุทธ์ แผู้นิการิดัำเนิินิงานิ แลัะการินิำไปปฏิิบัติอย�างไม�เหมาะสูม 

หริือไม�สูอดัคลั�องกับปัจจัยภายในิแลัะสูภาพแวิดัลั�อมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อมภายนิอกซีึ�งริวิมถึงการิเปลัี�ยนิแปลังทางสูังคม เทคโนิโลัยี 
ควิามคาดัหวิังของสูาธาริณชีนิ พฤติกริริมของลูักค�า แลัะภาวิะเศริษัฐกิจ ทั้งนิี้ บริิษััทไดั�กำหนิดัมาตริการิในิการิบริิหาริจัดัการิ 
ควิามเสูี�ยงโดัยการิจัดัทำแบบปริะเมินิควิามเสูี�ยงองค์กริทั้งทางการิเงินิแลัะดั�านิปฏิิบัติการิพริ�อมกับการิจัดัทำแผู้นิธุริกิจ เพื�อให�
หนิ�วิยงานิไดั�กลัั�นิกริองสูภาพแวิดัลั�อมแลัะปัจจัยเสูี�ยงในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างริอบดั�านิ ทั้งริะยะสูั้นิ กลัาง แลัะริะยะยาวิ ตลัอดั
จนิการิทบทวินิปัจจัยเสูี�ยงแลัะเป้าหมายขององค์กริอย�างสูม�ำเสูมอ

2.2.10	คัวิามเส่�ยงด�าน์ปฏิิบััติิงาน์
ควิามเสูี�ยงที�เกดิัขึน้ิจากควิามผู้ดิัพลัาดัหริอืควิามไม�เพยีงพอของกริะบวินิการิทำงานิ บคุลัากริ ริะบบงานิ การิขาดัการิกำกบั

ดัูแลักิจการิที�ดัี การิขาดัการิควิบคุมที�ดัี หริือจากปัจจัยภายนิอกที�อาจสู�งผู้ลักริะทบต�อริายไดั� เงินิกองทุนิ แลัะชีื�อเสูียงภาพลัักษัณ์
 บริิษััทมีการิบริิหาริควิามเสูี�ยงดั�านิปฏิิบัติการิที�สูำคัญ ไดั�แก� การิสูริ�างปริะสิูทธิภาพของริะบบการิควิบคุมภายในิ โดัยมีการิจัดั
โคริงสูริ�างองค์กริแลัะสูภาพแวิดัลั�อมที�เอือ้อำนิวิยต�อการิควิบคมุภายในิที�เพยีงพอ เชี�นิ โคริงสูริ�างการิบริหิาริงานิ การิกริะจายอำนิาจ
แลัะการิตริวิจสูอบ ริวิมถึงการิกำหนิดัขั้นิตอนิกริะบวินิการิทำงานิที�เป็นิมาตริฐานิ โดัยคำนึิงถึงกริะบวินิการิที�ชี�วิยลัดั แลัะ/หรืิอ 
ไม�ก�อมลัพิษัต�อสูภาพแวิดัลั�อม มรีิะบบงานิต�างๆ ริองรัิบขัน้ิตอนิหรืิอกริะบวินิการิทำงานิ ริวิมถึงการิรัิกษัาควิามปลัอดัภัยของข�อมูลั
อย�างมีปริะสิูทธภิาพ เพื�อเป็นิการิลัดัควิามเสูี�ยงดั�านิการิปฏิบัิติการิ บริษิัทัเนิ�นิการิมีสู�วินิริ�วิมจากพนัิกงานิทุกริะดัับ โดัยมีการิจัดัทำแบบ
ปริะเมินิควิามเสูี�ยงองค์กริ การิริายงานิควิามเสูียหายปริะจำเดืัอนิจากทุกหนิ�วิยงานิ เพื�อนิำข�อมูลัควิามเสูียหายที�ไดั�มาวิิเคริาะห์
ควิามเสูี�ยง แลัะจัดัเตรีิยมมาตริการิที�เหมาะสูมสูำหรัิบการิรัิบมือควิามเสูี�ยงเหลั�านิั้นิ การิจัดัทำปริะเมินิควิามเสูี�ยงแลัะทบทวินิ
กฎหมายที�เกี�ยวิข�องในิการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะกิจกริริมของหนิ�วิยงานิอย�างเป็นิริะบบเพื�อลัดัควิามเสูี�ยงจากการิลัะเมิดักฎหมาย 
แลัะการิเปลัี�ยนิแปลังดั�านิกฎหมายของหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลัธุริกิจ
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บริิษััทมุ�งมั�นิในิการิดัำเนิินิธุริกิจตามแนิวิทางการิพัฒินิาอย�างยั�งยืนิบนิริากฐานิที�มั�นิคงท้ังในิดั�านิเศริษัฐกิจ สูังคม แลัะ 
สูิ�งแวิดัลั�อม ดั�วิยการิสูริ�างควิามเชีื�อมั�นิต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียผู้�านิการิดัำเนิินิงานิที�เป็นิเลัิศ เป็นิธริริม โปริ�งใสู แลัะมีการิพัฒินิา
นิวิัตกริริมอย�างต�อเนิื�อง ริวิมถึงการิสูนิับสูนิุนิควิามริู�ดั�านิการิวิางแผู้นิทางการิเงินิให�แก�ปริะชีาชีนิทุกกลัุ�ม การินิำเสูนิอผู้ลัิตภัณฑิ์
แลัะบริิการิที�สูามาริถสูริ�างควิามมั�นิคงให�คริอบครัิวิตามกริอบการิบริหิาริจัดัการิเพื�อเป็นิแนิวิปฏิิบัตไิปในิทิศทางเดีัยวิกันิ สูอดัคลั�อง
กับตัวิชีี้วิัดัตามมาตริฐานิสูากลั โดัยมีนิโยบายการิดั้าเนิินิงานิ ดัังนิี้

1.  เคาริพการิปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข�อกำหนิดัที�เกี�ยวิข�อง ริวิมถึงแนิวิปฏิิบัติในิริะดัับสูากลั
2. คำนึิงถึงการิรัิกษัาควิามสูมดุัลัท้ังทางดั�านิเศริษัฐกิจ สูังคม แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม ริวิมถึงผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยทุกฝ่่าย  

  ในิการิดัำเนิินิงานิเพื�อการิเติบโตอย�างยั�งยืนิของธุริกิจ
3.  ให�ควิามสูำคัญในิการิลัดัผู้ลักริะทบจากการิดัำเนิินิงานิตลัอดัห�วิงโซี�คุณค�าไปพริ�อมกับการิเติบโตทางธุริกิจ  

  โดัยคริอบคลัุมทั้งทางดั�านิเศริษัฐกิจ สูังคม แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม
4.  สูริ�างควิามตริะหนิักริู�เกี�ยวิกับนิโยบายการิบริิหาริจัดัการิควิามยั�งยืนิของบริิษััทให�แก�ผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูีย
5. สู�งเสูริิมแลัะสูนิับสูนุินิการิพัฒินิานิวัิตกริริมแลัะเทคโนิโลัยีในิการิดัำเนิินิงานิอย�างต�อเนิื�อง เป็นิมิตริต�อสูิ�งแวิดัลั�อม  

  แลัะสู�งเสูริิมให�เกิดัการิใชี�งานิอย�างมีปริะสูิทธิภาพกับผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียทุกกลัุ�ม เพื�อสูริ�างอนิาคตที�ยั�งยืนิ
6. สู�งเสูริิมการิให�ควิามริู�ดั�านิการิวิางแผู้นิทางการิเงินิอย�างริอบดั�านิ ดั�วิยควิามมุ�งมั�นิเป็นิสู�วินิหนิึ�งในิการิชี�วิยลัดั 

  ควิามเหลัื�อมล้ัำทางสัูงคม สูริ�างควิามสุูขสูงบทางใจ สูริ�างควิามมั�นิคงทางการิเงินิแลัะควิามเป็นิอยู�ที�ดัขีึน้ิให�กับปริะชีาชีนิ 
  ทุกกลัุ�ม

7. เปิดัเผู้ยนิโยบาย แนิวิทางการิบริิหาริจัดัการิ แลัะผู้ลัการิด้ัาเนิินิงานิดั�านิควิามยั�งยืนิอย�างโปริ�งใสู ตามแนิวิทาง 
  มาตริฐานิสูากลัที�ไดั�ริับการิยอมริับเพื�อให�เกิดัการิพัฒินิาอย�างต�อเนิื�อง

โครงส่ร้างการบริหารจััดำการความยั�งย่น
บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัีตามหลัักธริริมาภิบาลัแลัะการิพัฒินิาอย�างยั�งยืนิ โดัยมุ�งเนิ�นิการิดัำเนิินิ

ธุริกิจอย�างมีปริะสูิทธิภาพ โปริ�งใสู ตริวิจสูอบไดั� แลัะมีควิามรัิบผิู้ดัชีอบต�อสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม เพื�อสูริ�างมูลัค�าให�แก� 
ผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยทกุกลัุ�มไดั�อย�างยั�งยนืิ คณะกริริมการิบริษิัทัจงึมอบหมายให�คณะกริริมการิกำกบัดัแูลักจิการิที�ดีัทำหนิ�าที�กำกบั
ดัูแลักิจการิโดัยบูริณาการิปริะเดั็นิดั�านิควิามยั�งยืนิแลัะกริอบ GRC โดัยเปลัี�ยนิชีื�อคณะกริริมการิเป็นิ ‘คณะกริริมการิกำกับดูัแลั
กิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ’ เพื�อสูนัิบสูนุินิการิปฏิิบัติงานิของคณะกริริมการิบริิษััทดั�านิการิกำกับดัูแลัการิดั้าเนิินิงานิ 
ให�เป็นิไปตามนิโยบายการิกำกับดัแูลักิจการิ จริยิธริริมธุริกิจ แลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ ให�เป็นิไปตามนิโยบายดั�านิควิามยั�งยืนิ
ตามมาตริฐานิสูากลั

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังไดั�จัดัตั้งคณะทำงานิควิามยั�งยืนิซีึ�งเป็นิคณะในิริะดัับปฏิิบัติการิแต�ลัะดั�านิที�เกี�ยวิข�องตามปริะเด็ันิ 
ควิามยั�งยนืิเพื�อขบัเคลัื�อนิการิดัำเนินิิงานิดั�านิสูิ�งแวิดัลั�อม สูงัคม แลัะการิกำกบัดัแูลักจิการิภายใต�กริอบนิโยบายการิบริหิาริจดััการิ
ควิามยั�งยืนิ

3.	กิารขับัเคัลื�อน์ธุรกิิจเพ้�อคัวิามยั�งยืน์
3.1	น์โยบัายและเป้าหมายกิารจัดกิารด�าน์คัวิามยั�งยืน์

นโยบายการบริหารจััดำการความยั�งย่น



Social

86 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

กา
รบ

ริห
าร

จััดำ
กา

ร
ดำ้า

นส่
ิที่ธุ

ิมน
่ษัย

ชุน

กา
รบ

ริห
าร

จััดำ
กา

ร

ดำ้า
นที่

รัพื่
ยา

กร
บ่ค

คล

การบริหารจััดำการ

ลูกค้าส่ัมพื่ันธุ์

การม่ส่่วนร่วม

ของผูู้้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย

ความรับผู้ิดำชุอบ
ต่อส่ังคม

ความปลอดำภัยของข้อมูล

และระบบส่ารส่นเที่ศ

นวัตกรรม

ที่างธุรกิจั

การดำำาเนินการ

ดำานภาษั

การบริหารจััดำการ
ห่วงโซื้่อุปที่านกา

รบ
ริห

าร
จััดำ

กา
ร

คว
าม

เส่
่�ยงจัร
รย

าบ
รร

ณธุ่รก
ิจัแ

ละ

การ
ปฏิิบัติตาม

กฎหมาย
แล

ะ 

กฎระเ
บ่ยบ ข้อ

บังค
ับ

การกำากับดำูแล

กิจัการที่่�ดำ่

การบริหารจััดำการ

การเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ

การบริหารจััดำการของเส่่ย

การบริหารจััดำการ

ที่รัพื่ยากรนำ�า

การบริหารจััดำการ

พื่ลังงาน

นโยบายดำ้านการจััดำการ 

และดำูแลส่ิ�งแวดำล้อม

กรอบการดำำาเนินงานดำ้านความยั�งย่น
บริิษััทไดั�กำหนิดักริอบการิดัำเนิินิงานิดั�านิควิามยั�งยืนิที�คริอบคลัุมทั้งในิมิติสูิ�งแวิดัลั�อม สูังคม แลัะการิกำกับดัูแลักิจการิ 

(ESG) ตามหลัักแนิวิคิดับูริณาการิ GRC (Governance, Risk, and Compliance) โดัยมีการิ ‘กำกับดัูแลักิจการิ’ กำหนิดัทิศทาง
การิดัำเนิินิธุริกิจอันิเป็นิไปเพื�อควิามยั�งยืนิ ซีึ�งมีพ้ืนิฐานิมาจากการิพิจาริณาปัจจัยแวิดัลั�อมทั้งภายในิแลัะภายนิอก ตลัอดัจนิ 
ผู้ลัปริะโยชีนิ์ของผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียอย�างริอบดั�านิ นิำไปสูู�การิปฏิิบัติ ซีึ�งคริอบคลัุมทั้ง ‘การิบริิหาริควิามเสูี�ยง’ ที�มีปริะสูิทธิภาพ 
ยืดัหยุ�นิ ตอบสูนิองการิเปลัี�ยนิแปลังที�ริวิดัเริ็วิ แลัะ ‘การิปฏิิบัติตามกฎริะเบียบ’ อย�างคริบถ�วินิ เป็นิไปในิทิศทางที�สูอดัคลั�อง  
สู�งเสูริิมกับเป้าหมายการิพฒัินิาที�ยั�งยนืิ 17 ปริะการิขององค์การิสูหปริะชีาชีาติ (Sustainability Development Goals) จาก 3 มมุมอง
ไดั�แก� ‘บ�านิมีสูุข ใจมีสูุข เริามีสูุข’ หริือ Happy ‘P’ (Happy Place, Happy Peace, and Happy People) ภายใต�โคริงสูริ�างการิ
กำกับดัูแลัเพื�อบริิหาริควิามยั�งยืนิ

คัณะ
กิรรมกิารบัริษััทั

(Board of Director: 
BOD)

คัณะทัำางาน์คัวิามยั�งยืน์
(Sustainability Working Group: SWG)

กำาหนดำกรอบการดำำาเนินงาน
Operational Framework

กำาหนดำนโยบายและกำากับดำูแล
Set up a Policy and Supervise

รายงานผู้ลการดำำาเนินงาน
Report Operating Results

รายงานผู้ลการดำำาเนินงาน
Report Operating Results

คัณะกิรรมกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร
และกิารพัฒน์าส้่คัวิามยั�งยืน์

(Corporate Governance and 
Sustainability Committee: CGS) 

คัณะกิรรมกิารจัดกิาร
(Management Committee: MC)

Governance

Environment
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เป้าหมาย	2565-2567

สิ�งแวิดล�อม สังคัม กิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร
และเศรษัฐกิิจ

คัวิามมุ่งมั�น์

•	กิารเปล่�ยน์แปลงสภาพ		
ภม้อิากิาศ:	ลดำการปล่อย 
ก๊าซื้เรือนกระจักจัากการ
ประหยัดำพื่ลังงานไฟื้ฟื้้า 10% 
เที่่ยบกับปี 2563 (ปีฐาน)
•	กิารใช�วิัสดุและของเส่ย:
ลดำการปล่อยก๊าซื้เรือนกระจัก
จัากการใชุ้กระดำาษั 20% 
เที่่ยบกับปี 2563 (ปีฐาน)

•	 เสริมสร�างศักิยภาพของ
พน์ักิงาน์: เพื่ิ�มที่ักษัะความรู้
ของพื่นักงานดำ้านดำิจัิที่ัล 
อินโนเวชุั�นโดำยม่พื่นักงาน 
ผู้่านการอบรมมากกว่า 50%
•	กิารยกิระดับัติัวิแทัน์: 
ตัวแที่นบริษััที่ที่่�ที่ำางาน 
เต็มเวลา ม่ค่าตอบแที่นรายปี
ไม่ตำ�ากว่า 100,000 บาที่

•	คัวิามเป็น์เลิศด�าน์
ผู้ลิติภัณฑ์์: เป็นบริษััที่ที่่�ไดำ้รับ
การยอมรับดำ้านนวัตกรรม 
การออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์
•	แบับัประกิัน์ทั่�ติอบัโจทัย์
ทัุกิกิลุ่มเป้าหมาย: ออกแบบ
ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ม่ความค่้มครอง
เหมาะกับความต้องการของ
ลูกค้ามากข้�น อาที่ิ กล่่มผูู้้ม่
รายไดำ้น้อยซื้ึ�งยังม่อัตรา 
การที่ำาประกันชุ่วิตตำ�า เพื่่�อส่่ง
เส่ริมความมั�นคงดำ้าน 
การวางแผู้นที่างการเงินให้กับ
ประชุาชุนที่่กกล่่ม โดำยม ่
การซื้่�อประกันชุ่วิตในกล่่ม 
ผูู้้ม่รายไดำ้น้อยไม่ตำ�ากว่า 
50,000 ราย 
•	 กิารบัริกิารทั่�เป็น์เลิศ:	
ผูู้้ใชุ้บริการแอปพื่ลิเคชุันต่างๆ 
ของบริษััที่ ม่ความพื่ึงพื่อใจั 
ไม่ตำ�ากว่า 80%

•	ผู้ลกิระทับัติ่อชุมชน์:
ม่ผูู้้ไดำ้รับความรู้ดำ้าน 
การวางแผู้นการเงินผู้่านส่่�อ
ต่างๆ ของบริษััที่ไม่ตำ�ากว่า 
500,000 ราย

•	กิารม่ส่วิน์ร่วิมของคั้่คั�า:	
โรงพื่ยาบาลคู่ส่ัญญา 
ม่ความพื่ึงพื่อใจัในฐานะ 
การเป็นคู่ค้าของบริษััที่
มากกว่า 80%
•	กิารจัดสรรเงิน์กิองทัุน์:	
อัตราส่่วน VNB 40:40:20
(ชุ่องที่างตัวแที่นฯ, ชุ่องที่าง
ธุนาคาร และชุ่องที่างอ่�น)
• ดำำาเนินธุร่กจิัด้ำวยจัรรยาบรรณ
 และส่ิที่ธุิมน่ษัยชุน

Happy	Place
‘บั�าน์ม่สุข’

Happy	Peace
‘ใจม่สุข’

Happy	People
‘เราม่สุข’

1. พัื่ฒนาศกัยภาพื่นกังาน 
 สู่่ความเป็นเลิศ
2. เส่ริมส่ร้างรากฐาน 
 ให้ชุม่ชุนมร่ายได้ำผู่้าน 
 การส่ร้างตวัแที่นประกนั 
 ชุวิ่ต
3. ส่ร้างเครือข่าย 
 โรงพื่ยาบาลคูส่่ญัญาที่่� 
 เข้มแขง็
4. ส่ดัำส่่วนการขายผู่้าน 
 ชุ่องที่างการขายท่ี่�ส่มดำล่

1. พื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�  
 ส่อดำคล้องกับความเส่่�ยง 
 ที่่�อุบัติใหม่หรือส่ร้าง  
 ผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริการที่่� 
 ม่นวัตกรรมใหม่ๆ
2. ส่่งเส่ริมการที่ำาประกนัภยั  
 ให้กับประชุาชุนในกล่่มที่่� 
 ยังไม่ส่ามารถีเข้าถีึง 
 การที่ำาประกันภัยไดำ้  
 รวมถีึงกล่่มผูู้้ม่รายไดำ้น้อย
3. พื่ัฒนาระบบการให้บริการ 
 ลูกค้าที่่�โปร่งใส่ ที่ันส่มัย  
 รวดำเร็ว ตอบโจัที่ย์ 
 ที่่กธุ่รกรรม

1. ส่่งเส่ริมการให้ความรู้
 ดำ้านการวางแผู้นที่าง
 การเงินและการประกันชุ่วิต 
 กับประชุาชุนที่ั�วไป
2. บริหารความเส่่�ยงดำ้าน 
 ส่ภาพื่ภูมิอากาศและ 
 ร่วมบรรเที่าผู้ลกระที่บต่อ 
 ส่ิ�งแวดำล้อม

Happy	‘P’
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ย่ที่ธุศาส่ตร์ดำ้านความยั�งย่น
จากพฤติกริริมของผูู้�บริิโภคที�เปลัี�ยนิแปลังไปอันิเนืิ�องจากปัจจัยดั�านิปริะชีากริศาสูตริ์ ดั�านิเศริษัฐกิจ ดั�านิสูังคม แลัะ 

ควิามก�าวิหนิ�าทางเทคโนิโลัยี บริิษััทจึงมุ�งพัฒินิาดั�านิผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะดั�านิบริิการิริวิมถึงแพลัตฟอริ์มเพื�อเชีื�อมต�อกับลัูกค�า ริวิมถึง
ตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิต ที�ปริึกษัาทางการิเงินิ แลัะพันิธมิตริทางการิค�า เพื�อสูริ�างปริะสูบการิณ์แลัะควิามสูัมพันิธ์แบบบูริณาการิ  
แลัะเพื�อการิต�อยอดัที�จะนิำไปสูู�ปริะโยชีนิ์สููงสูุดัของทุกภาคสู�วินิในิสูังคม ตั้งแต�ปี 2562 บริิษััทไดั�ปริะกาศการิเป็นิองค์กริแห�ง 
การิเปลัี�ยนิแปลัง (Change Organization) เพื�ออนิาคตที�ยั�งยืนิ ภายใต�โคริงการิยกริะดัับคุณภาพแลัะมาตริฐานิการิบริิการิที�มี 
เป้าหมายสููงสูุดัในิการิเป็นิผูู้�นิำดั�านิการิสูริ�างควิามมั�นิคงให�กับพี�นิ�องปริะชีาชีนิชีาวิไทย แลัะมุ�งสูู�การิมีสู�วินิชี�วิยสูริ�างควิามมั�นิคง
ให�แก�ริะบบเศริษัฐกิจของปริะเทศ

บริิษััทเชีื�อมั�นิวิ�ายุทธศาสูตร์ิดัังกลั�าวิจะเสูริิมสูริ�างกริะบวินิการิดัำเนิินิงานิแลัะวิัฒินิธริริมองค์กริใหม�ที�พนิักงานิ ตัวิแทนิ 
ปริะกนัิชีวีิติ แลัะที�ปริกึษัาทางการิเงินิ ปฏิบิัตหินิ�าที�แลัะให�บริกิาริอย�างริวิดัเริ็วิ มีปริะสูิทธภิาพอย�างมืออาชีีพในิวิงกวิ�างมากยิ�งขึน้ิ
ดั�วิยการินิำเทคโนิโลัยีใหม�ๆ มาใชี�สูนิับสูนิุนิงานิ สูริ�างการิเติบโตต�อเนิื�องอย�างยั�งยืนิให�แก�ผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียทุกกลัุ�ม

กระบวนการเปล่�ยนผู้่านองค์กรของบริษััที่
การิเปลัี�ยนิแปลังอย�างริวิดัเร็ิวิของควิามก�าวิหนิ�าทางเทคโนิโลัยี สูภาวิะการิแข�งขันิ แลัะสูภาพแวิดัลั�อมภายนิอกอื�นิๆ ทำให�

บริิษัทัต�องพัฒินิาปรัิบปริงุโคริงสูริ�างแลัะรูิปแบบการิทำงานิภายในิองค์กริอย�างสูม�ำเสูมอ มุ�งเนิ�นิการิปรัิบปรุิงริากฐานิขององค์กริ
ควิบคู�กับการิปริับเปลัี�ยนิโคริงสูริ�างทางธุริกิจที�มุ�งเนิ�นิการิขยายชี�องทางจัดัจำหนิ�าย ควิามหลัากหลัายของสูินิค�าแลัะบริิการิ  
แลัะปริับปริุงกริะบวินิการิทำงานิให�เกิดัปริะสูิทธิภาพสููงสูุดั

กิารพัฒน์ารากิฐาน์ขององคั์กิรเพ้�อเพิ�ม	
ขดีคัวิามสามารถูใน์กิารแข่งขัน์อยา่งยั�งยนื์
ใน์ระยะยาวิ

• บริการที่่�ยึดำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• ดำำาเนินงานอย่างม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ 
 และส่ร้างผู้ลประกอบการที่่�ดำ่
• การกำากับดำูแลและบริหารความเส่่�ยงที่่�ดำ่
• ค่ณภาพื่และที่ัศนคติของบ่คลากร
 โครงส่ร้างและการจััดำการที่่�คล่องตัว
• การม่ส่่วนร่วมในการส่่งเส่ริมส่ังคม

กิารเพิ�มผู้ลิติภัณฑ์์และช่องทัางขาย
โดยม่เป้าประสงคั์หลักิ	ดังน์่�

• ส่ร้างความส่มด่ำลเพ่ื่�อการเติบโตระยะยาว
• เพื่ิ�มโอกาส่ในการเข้าถีึงผู้ลิตภัณฑ์์
 ประกันชุ่วิตที่่�ตอบส่นองความต้องการ
 ในการวางแผู้นการเงินของประชุาชุน
 ที่่กกล่่ม
•  ขยายฐานลูกค้าผู้่านชุ่องที่างใหม่
 และส่ร้างความผูู้กพื่ันกับองค์กรดำ้วย
 ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ออกแบบตามความต้องการ 
 ของลูกค้าแต่ละกล่่ม

กิารปรับัติัวิเข�าส้่ยุคัดิจิทััลโดยม่
เป้าประสงคั์หลักิ	ดังน์่�

• ปรับกระบวนการที่ำางานให้ม่ประสิ่ที่ธุภิาพื่
 มากยิ�งข้�น
• ส่ร้างแพื่ลตฟื้อร์มดำิจัิที่ัลและกระบวนการ
 อัตโนมัติ
• อำานวยความส่ะดำวกในการให้บริการ
• ลดำต้นที่่นการให้บริการ
• ลดำการใชุ้ที่รัพื่ยากรกระดำาษั
• นำาเที่คโนโลย่ดำ้านการวิเคราะห์ข้อมูลมา
 ประย่กต์ใชุ้

กิารพัฒน์ารากิฐาน์องคั์กิร กิารเพิ�มผู้ลิติภัณฑ์์	
และช่องทัางขายขาย

กิารกิ�าวิส้่ยุคัดิจิทััล
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3.2	กิารจัดกิารผู้ลกิระทับัติ่อผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ยใน์ห่วิงโซ่คัุณคั่าของธุรกิิจ

3.2.1	กิารวิิเคัราะห์ผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ยใน์ห่วิงโซ่คัุณคั่าของธุรกิิจ
บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียทุกกลัุ�ม ซีึ�งมีสู�วินิสูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทอย�างยั�งยืนิ โดัยไดั�มี 

การิวิิเคริาะห์แลัะปริะเมินิผู้ลักริะทบในิกริะบวินิการิดัำเนิินิธุริกิจตลัอดัจนิห�วิงโซี�คุณค�า (Value Chain) ตั้งแต�ต�นินิ้ำถึงปลัายนิ้ำ 
ที�สูะท�อนิทัง้มติเิศริษัฐกจิ มติสิูงัคม แลัะมติสิูิ�งแวิดัลั�อม เพื�อสูามาริถริะบผุูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยีที�เกี�ยวิข�องกบัข�อบ�งชีี ้ตลัอดัท้ังปริะเมนิิ
ควิามคาดัหวิงัของผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยีท้ังภายในิแลัะภายนิอกองคก์ริ เพื�อทริาบถงึควิามคาดัหวิงัแลัะคดัักริองปริะเดัน็ิที�มนีิยัสูำคญั
ให�คริอบคลัุมในิทุกๆ ดั�านิ เพื�อป้องกันิควิามเสูี�ยงแลัะลัดัผู้ลักริะทบที�อาจทำให�ธุริกิจหยุดัชีะงัก เพริาะในิแต�ลัะกริะบวินิการิ 
มีควิามสูำคัญต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียที�แตกต�างกันิ ริวิมถึงการิสูริ�างมูลัค�าเพิ�มให�แก�ธุริกิจอย�างยั�งยืนิ

กิลุ่มผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย ข�อบั่งช่� คัวิามคัาดหวิัง กิารติอบัสน์อง

1.	ล้กิคั�า • ผู้ลิตภัณฑ์์ม่ความหลากหลาย 
 ตอบส่นองกล่่มลูกค้าไดำ้ที่่กกล่่ม 
 ที่ก่ชุ่วงอาย่ อาชุ่พื่ และฐานะที่างการเงิน
• ลูกค้าส่ามารถีเข้าถีึงบริการของ 
 บริษััที่ไดำ้ที่่กที่่�ที่่กเวลา ส่ะดำวก 
 และรวดำเร็ว
• การเส่นอค่ณภาพื่การให้บริการที่่�
 ตรงกบัความคาดำหวัง ความต้องการ 
 ของลูกค้า ดำ้วยความส่ามารถีใน 
 การให้บริการและตอบส่นอง 
 ความต้องการของลูกค้าที่ั�งก่อน   
 ระหว่าง และหลังการนำาเส่นอผู้ลิตภัณฑ์์
• ความปลอดำภัยและการรักษัา
 ข้อมูลส่่วนบ่คคลของลูกค้า

• ส่่งเส่ริมความมั�นคงที่างการเงิน
 ด้ำวยการที่ำาประกันชุ่วิตและประกัน  
 ส่่ขภาพื่เพ่ื่�อเพิื่�มคณ่ภาพื่ชุ่วิตท่ี่�ดำต่่อ 
    คนไที่ย เพิื่�มเติมจัากประกันพ่ื่�นฐาน
 ท่ี่�รฐัจัดัำหาให้ 
• ผู้ลตอบแที่นในการลงท่ี่นเป็นไปตาม  
 คาดำการณ์ทัี่�งระยะสั่�นและระยะยาว
• ม่บริการดิำจิัทัี่ลแพื่ลตฟื้อร์มท่ี่�ส่ะดำวก 
 กับผูู้้ใชุ้งานและน่าดึำงดูำดำเพ่ื่�อให้ลกูค้า 
 เข้าถีงึบริการของบริษััที่ได้ำท่ี่กท่ี่�
 ท่ี่กเวลา ส่ะดำวก และรวดำเร็ว
• การพัื่ฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ประกันชุ่วิต
 และการวางแผู้นที่างการเงินอย่าง
 รอบด้ำาน
• การพื่ฒันาศักยภาพื่ของผูู้้ให้บริการ  
 และแผู้นการนำาเส่นอการให้บริการ  
 โดำยมล่กูค้าเป็นศูนย์กลาง
• การจัดัำการข้อมลูส่่วนบ่คคล
 และการรกัษัาความมั�นคงปลอดำภยั  
 ส่ารส่นเที่ศ

• ผูู้้ซื้่�อผู้ลิตภัณฑ์์และใชุ้บริการ
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คัวิามคัาดหวิัง กิารติอบัสน์องกิลุ่มผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย ข�อบั่งช่�

• พื่นักงานม่ความส่่ขในการที่ำางาน ม่  
 คณ่ภาพื่ชุ่วิตท่ี่�ด่ำ และม่ความผูู้กพัื่นกับ 
 บริษััที่
•  พื่นกังานม่อุปกรณ์ท่ี่�พื่ร้อมและเพีื่ยง พื่อ 
 ในการที่ำางาน Anytime & Anywhere  
 ส่่งผู้ลให้การที่ำางานม่ประสิ่ที่ธุภิาพื่
•  รบัฟัื้งความคิดำเหน็และความต้องการ 
 ของพื่นกังาน
•  โอกาส่ในการพัื่ฒนาที่กัษัะและศกัยภาพื่ 
 ของพื่นกังานในองค์กร
•  ส่ภาพื่แวดำล้อมในการที่ำางานท่ี่�ม่ 
 ความปลอดำภยั
•  ความมั�นคง และความก้าวหน้าใน  
 อาชุ่พื่
•  ส่วสั่ดิำการและผู้ลตอบแที่นที่่�เหมาะส่ม 
 และย่ตธิุรรม

• ที่ำาให้พื่นักงานม่รายได้ำท่ี่�มั�นคงเพิื่�มข้�น  
 เพ่ื่�อส่่งเส่ริมการม่คณ่ภาพื่ชุ่วิตท่ี่�ด่ำ  
 ของพื่นกังานและครอบครัวที่ำาให้  
 พื่นักงานเกดิำความผู้กูพัื่นต่อองค์กร 
 และบอกต่อผูู้้อ่�น
• เพิื่�มความรู้และพัื่ฒนาทัี่กษัะให้ม่
 ความพื่ร้อมในการให้บริการอย่าง
 ม่ออาชุ่พื่ เพ่ื่�อส่ร้างความประทัี่บใจั
 ให้กบัลูกค้าและตวัแที่นอย่างยั�งยน่
• พื่นกังานม่อุปกรณ์คณ่ภาพื่ท่ี่�พื่ร้อม 
 และเพีื่ยงพื่อในการที่ำางานท่ี่กท่ี่� 
 ท่ี่กเวลา
• ส่นบัส่น่นให้พื่นกังานม่ส่่วนร่วมใน
 การคิดำและออกแบบการที่ำางาน 
 โดำยนำานวัตกรรมมาใชุ้เพ่ื่�อปรับปรง่  
 กระบวนการที่ำางานได้ำด่ำยิ�งข้�น
• รบัฟัื้งความต้องการของพื่นักงาน
• จัดัำและดำแูลส่ถีานประกอบกิจัการ
 ให้ม่ความปลอดำภัยและถูีกส่่ขลกัษัณะ

•  ผูู้้ที่่�ไดำ้รับการจั้างงานจัาก 
 บริษััที่ที่ั�งโดำยตรงและอ้อม

2.	พน์ักิงาน์

• ม่ความรู้และที่กัษัะในการเส่นอขาย
 สิ่นค้าและบริการเพิื่�มมากข้�น
• ม่ความมั�นคงที่างฐานะที่างการเงิน
 และคณ่ภาพื่ชุ่วิตท่ี่�ด่ำ
• ผู้ลิตภัณฑ์์ม่ความหลากหลาย 
 ตอบส่นองกล่่มลูกค้าได้ำท่ี่กกล่ม่ 
 ท่ี่กชุ่วงอาย่ อาชุ่พื่ และฐานะที่างการเงิน
• โอกาส่ในการพัื่ฒนาที่กัษัะและ  
 ศักยภาพื่
• การส่นบัส่น่นการดำำาเนินงานด้ำานต่างๆ

• การจัดัำอบรมเพ่ื่�อส่่งเส่ริมการพัื่ฒนา
 ทัี่กษัะและศักยภาพื่
• การให้ความรูด้้ำานการวางแผู้นที่าง
 การเงินอย่างรอบด้ำาน
• ม่บริการดำจิิัทัี่ลแพื่ลตฟื้อร์มท่ี่�ส่ะดำวก
 กับผูู้ใ้ชุ้งานและน่าดำงึดำดูำเพ่ื่�อส่นบัส่นน่
 การที่ำางานของคูค้่า
• ที่บที่วนและแลกเปล่�ยนความคดิำเหน็
 ระหว่างกนัเพ่ื่�อริเริ�มส่ร้างส่รรค์
 โครงการท่ี่�ส่ร้างคณ่ค่า

•  ผูู้ท่้ี่�หาลกูค้ามาให้บริษััที่
•  ผูู้ท่้ี่�ส่่งมอบบริการโดำยท่ี่�
 ไม่เก่�ยวกบักระบวนการหลกั
•  ผูู้น้ำาเส่นอผู้ลิตภณัฑ์์และ 
 บริการ ได้ำแก่ ตัวแที่นประกนั 
 ชุวิ่ต ท่ี่�ปร้กษัาที่างการเงิน  
 และพื่นัธุมติรที่างการขาย 

3.	พัน์ธมิติรทัางธุรกิิจ

• การดำำาเนนิธุร่กจิัและกิจักรรมต่างๆ 
 เป็นไปตามกฎระเบ่ยบและกฎหมาย
 เพ่ื่�อให้ส่อดำคล้องกับแนวที่างการ
 กำากับดูำแลกจิัการท่ี่�ด่ำ
• การม่ส่่วนร่วมท่ี่�ชุ่วยส่่งเส่ริม
 และส่นบัส่น่นการดำำาเนินงานของ
 ภาคธุร่กจิัประกันชุ่วิตให้เป็นหนึ�ง
 ในปัจัจัยัท่ี่�เส่ริมส่ร้างความแขง็แกร่ง
 ของระบบเศรษัฐกจิัของสั่งคม
• การป้องกนัการท่ี่จัริต

• การกำากับดูำแลกจิัการท่ี่�ด่ำ
• การบริหารความเส่่�ยงองค์กร
• การปฏิบิตัติามกฎหมายอย่าง
 เคร่งครดัำ
• การจัดัำการข้อมูลส่่วนบ่คคล 
 และการรกัษัาความมั�นคงปลอดำภยั
 ส่ารส่นเที่ศ
• ม่ส่่วนร่วมกับมาตรการและกิจักรรม 
 ของภาครฐัตามความเหมาะส่ม

•  ผูู้ท่้ี่�ดำแูลกำากบัที่าง 
 การดำำาเนนิงานของบริษััที่  
 ทัี่�งการปฏิบิตักิาร การเงิน  
 และการเอ่�อประโยชุน์ 
 ที่างธุ่รกจิั

4.	หน์่วิยงาน์กิำากิับั		 	
	 ภาคัรัฐ
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กิลุ่มผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย ข�อบั่งช่� คัวิามคัาดหวิัง กิารติอบัสน์อง

• ธุร่กจิัม่การเตบิโตอย่างมั�นคงและ  
 ยั�งยน่
• ได้ำรบัผู้ลตอบแที่นท่ี่�เหมาะส่มและ
 เป็นธุรรม
• การเปิดำเผู้ยข้อมูลและการรายงาน
 ท่ี่�ถีกูต้อง ครบถ้ีวน ที่นัเวลา และโปร่งใส่
• การส่่�อส่ารกบัผูู้้ถีอ่ห้่นและนักลงท่ี่น
 อย่างมป่ระสิ่ที่ธุภิาพื่

• การม่ส่่วนร่วมท่ี่�ชุ่วยส่่งเส่ริม
 และส่นบัส่น่นการดำำาเนินงานของ
 ภาคธุร่กจิัประกันชุ่วิตด้ำวยกันให้เป็น
 หนึ�งในปัจัจัยัท่ี่�เส่ริมส่ร้างความแขง็แกร่ง
 ของระบบเศรษัฐกจิัของสั่งคม
• ส่่งเส่ริมการที่ำาประกนัชุวิ่ตและส่่ขภาพื่
 เพ่ื่�อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึีง 
 ประชุาชุนมากข้�น

• การกำากับดูำแลกจิัการท่ี่�ด่ำ
• เชุญิผูู้ถ้ีอ่ห้่นร่วมเส่นอวาระ
 การจัดัำการประชุม่ผูู้้ถีอ่ห้่นส่ามัญ  
 ประจัำาปี และร่วมแส่ดำงความคิดำเหน็
 ในท่ี่�ประชุม่
• ม่การส่่�อส่ารที่่�ชุดัำเจันและต่อเน่�อง
 กับผูู้้ถีอ่ห้่นและนักลงท่ี่น
 เม่�อม่การเปล่�ยนแปลงภายในบริษััที่ 
 หรือเม่�อม่ผู้ลกระที่บจัากภายนอก
 ท่ี่�จัะมผู่้ลกระที่บต่อบริษััที่อย่างม่
 ส่าระส่ำาคัญ

• การกำากับดูำแลกจิัการท่ี่�ด่ำ
• การปฏิิบตัติามกฎหมาย
 อย่างเคร่งครดัำ
• การเข้าร่วมเป็น 1 ในส่มาชิุกของ
 ส่มาคมประกันชุ่วิตไที่ย

•  ผูู้ล้งท่ี่นและผูู้ถ้ีอ่ห้่นของบริษััที่

• ผูู้ด้ำำาเนนิธุร่กจิัในอุตส่าหกรรม
 เดำย่วกัน
• สิ่นค้าและบริการท่ี่�ที่ดำแที่น
 กันได้ำ

5.	ผู้้�ถูือหุ�น์	น์ักิลงทัุน์

6.	คั้่แข่ง

• ส่่งเส่ริมการให้ความรูท้ี่างด้ำาน
 การวางแผู้นการเงิน 
• เพิื่�มโอกาส่การเข้าถึีงประกันชุ่วิต  
 อย่างที่ั�วถึีง
• การให้การส่นบัส่น่นและส่่งเส่ริม
 ความรู้ด้ำานส่่ขภาพื่
• การคำานงึถึีงผู้ลกระที่บต่อการดำำาเนิน 
 ธุร่กจิัท่ี่�มต่่อชุม่ชุนและสิ่�งแวดำล้อม

• ส่่งเส่ริมการให้ความรูท้ี่างด้ำาน 
 การวางแผู้นการเงิน 
• เพิื่�มโอกาส่การเข้าถึีงประกันชุ่วิต  
 อย่างที่ั�วถึีง
• การให้การส่นบัส่น่นและส่่งเส่ริม 
 ความรู้ด้ำานส่่ขภาพื่
• การคำานงึถึีงผู้ลกระที่บต่อการดำำาเนิน 
 ธุร่กจิัท่ี่�มต่่อชุม่ชุนและสิ่�งแวดำล้อม

• ผูู้้ได้ำรบัผู้ลกระที่บจัาก
 การดำำาเนนิงานของบริษััที่

7.	สังคัมและสิ�งแวิดล�อม



92 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริิษัทัไดั�จดััทำริายงานิโดัยพจิาริณาจากปจัจยัทัง้ภายในิแลัะภายนิอกที�เกี�ยวิข�องกบัการิดัำเนิินิธรุิกจิปริะกนัิชีวิีิต เพื�อปริะเมนิิ
ปริะเดั็นิควิามยั�งยืนิที�สูำคัญ โดัยมีกริะบวินิการิแลัะขั้นิตอนิที�ตั้งมั�นิบนิหลัักการิสูำคัญ 11 ปริะการิ ปริะกอบดั�วิยการิมีสู�วินิริ�วิม
ของผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยี (Stakeholder Inclusiveness) การิพจิาริณาบริบิทแห�งควิามยั�งยนืิ (Sustainability Context) การิปริะเมนิิ
ปริะเดั็นิควิามยั�งยืนิที�สูำคัญ (Materiality) ควิามคริบถ�วินิสูมบูริณ์ของข�อมูลั (Completeness) ควิามถูกต�องของข�อมูลัที�เปิดัเผู้ย 
(Accuracy) ควิามสูมดุัลัของผู้ลัการิดัำเนิินิงานิทั้งเชิีงบวิกแลัะเชิีงลับ (Balance) ควิามชัีดัเจนิของข�อมูลัแลัะควิามเข�าใจง�าย 
ต�อผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยีทุกกลัุ�ม (Clarity) การิมขี�อมลูัที�สูามาริถเปริยีบเทยีบไดั�เพื�อแสูดังถงึแนิวิโนิ�มของการิดัำเนินิิการิงานิที�ผู้�านิมา 
(Comparability) ควิามนิ�าเชีื�อถือของข�อมูลัแลัะเน้ืิอหา (Reliability) ขอบเขตของเวิลัาในิการิริายงานิเพื�อเป็นิข�อมูลัปริะกอบ 
การิตัดัสูินิใจของผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูย (Timeliness) แลัะสูามาริถตริวิจสูอบข�อมูลัเพื�อสูริ�างคุณภาพไดั� (Verifiability) โดัยมี
กริะบวินิการิแลัะขั้นิตอนิการิปริะเมินิปริะเดั็นิควิามยั�งยืนิที�สูำคัญ ดัังนิี้

ผูู้้บริหารระดำับสู่งของบริษััที่และตัวแที่น
หน่วยงานต่างๆ ร่วมระดำมความคิดำเห็น
เพ่ื่�อจัดัำระดำบัความส่ำาคัญของประเดำน็ด้ำาน
ความยั�งย่นของบริษััที่ทัี่�งในระยะสั่�นและ
ระยะยาวโดำยคำานึงถีึงผู้ลกระที่บ 2 ด้ำาน
ได้ำแก่ ผู้ลกระที่บต่อผูู้้ม่ส่่วนได้ำส่่วนเส่่ย  
และผู้ลกระที่บต่อบริษัทัี่ บริษัทัี่ได้ำดำำาเนนิการ
รบัฟัื้งความคดิำเหน็จัากผูู้้ม่ส่่วนได้ำส่่วนเส่่ย
ภายนอกจัากชุ่องรับข้อมลูข่าวส่ารต่างๆ
เพ่ื่�อใ ห้เ ข้าใจัความคาดำหวังของผูู้้ม่ 
ส่่วนได้ำส่่วนเส่่ยภายนอกถีึงประเดำ็น 
ด้ำานความยั�งยน่ท่ี่�ส่ำาคญั โดำยบริษััที่จัะนำา
ข้อคดิำเห็นท่ี่�ได้ำมาปรบัปรง่และพัื่ฒนาการ
ดำำาเนินงานของบริษััที่เพ่ื่�อความยั�งยน่ต่อไป

บรษัิัที่ไดำท้ี่บที่วนประเดำน็ดำา้นความยั�งย่น
ท่ี่�ส่ำาคญัตอ่การดำำาเนนิธุร่กจิัขององคก์ร
และผูู้้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย โดำยคำานึงถีึง
ปัจัจััยภายใน อาที่ิ กลย่ที่ธุ์ที่างธุ่รกิจั  
เปา้หมายของบรษิัทัี่ปจััจัยัภายนอก อาที่ิ
แนวโน้มการเปล่�ยนแปลงของโลกและ
ที่ิศที่างของอุตส่าหกรรมท่ี่�เก่�ยวข้อง
ป ร ะ เ ด็ำ น ที่่� อ า จั ม่ ผู้ ล ก ร ะ ที่ บ ต่ อ ผูู้้ ม่ 
ส่่วนได้ำส่่วนเส่่ยทัี่�งในดำ้านเศรษัฐกิจั 
ส่ังคมและสิ่�งแวดำล้อมที่่�ควรให้ความ
ส่นใจั ตลอดำจันแนวโนม้การพื่ฒันาดำา้น
ความยั�งย่นของภาคธุ่รกิจัประกันชุ่วิต 
ในภูมิภาค

บริษััที่ได้ำจััดำให้ม่การที่บที่วนกระบวน 
การจััดำที่ำาและเปิดำเผู้ยข้อมูลในรายงาน 
ความยั�งย่นอย่างต่อเน่�อง และน้อมรับ 
คำาเส่นอแนะจัากท่ี่กภาคส่่วนท่ี่� ได้ำรับ 
เพ่ื่�อนำาไปปรับปร่งเน่�อหาและรูปแบบ 
การเปิดำเผู้ยผู้ลการดำำาเนินงานด้ำาน 
ความยั�งย่นของบริษััที่ในรายงานฉบับ 
ต่อไป

บริษััที่ได้ำดำำาเนินการตรวจัส่อบความ 
ครบถ้ีวนและความถีูกต้องของการจััดำ
ลำาดัำบประเด็ำนด้ำานความยั�งย่นที่่�ส่ำาคัญ  
และหาความส่อดำคล้องกับแนวที่างตัวชุ่�วดัำ
ท่ี่�กำาหนดำ ร่วมกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง 
พื่ร้อมทัี่�งนำาเส่นอต่อคณะกรรมการจัดัำการ
เพ่ื่�อพิื่จัารณาอน่มัติ

3.2.2	กิารประเมิน์ประเด็น์คัวิามยั�งยืน์

การระบ่ประเดำ็น
ที่่�ม่นัยส่ำาคัญ

1.

3.

4.

2.

การจััดำลำาดำับประเดำ็น
ดำ้านความยั�งย่นที่่�ส่ำาคัญ

การตรวจัส่อบ
ความถีูกต้อง

การที่บที่วน
และการพื่ัฒนา
อย่างต่อเน่�อง
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3.2.3	ประเด็น์สำาคััญด�าน์คัวิามยั�งยืน์

• การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริม
 การวางแผู้นการเงินอย่างรอบดำ้าน
• การพื่ัฒนาการให้บริการโดำยม่     
 ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
•  การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
•  การส่ร้างความส่มดำล่ของรายได้ำจัาก
 ชุ่องที่างต่างๆ 
•  การกำากับดำูแลกิจัการที่่�ดำ่และ
 การบริหารความเส่่�ยง
•  ความปลอดำภัยของข้อมูล 
 และระบบปฏิิบัติการดำิจัิที่ัล
•  การจััดำการข้อมูลส่่วนบ่คคล
•  การยกระดำับพื่ฤติกรรม
 ที่างการตลาดำของธุ่รกิจัประกันภัย

• การพื่ัฒนาศักยภาพื่และดำูแลรักษัา 
 บ่คลากรขององค์กร
•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้น  
 ที่างการเงินและธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
•  การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต
 อย่างที่ั�วถีึง
•  การส่นับส่น่นเยาวชุนและส่ังคม
•  การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่ประชุาชุน

• การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม
•  การส่ร้างจัิตส่ำานึกรักและดำูแลรักษัา
 ส่ิ�งแวดำล้อม

กิารเป็น์ผู้้�สร�างคัวิามมั�น์คังทัางกิารเงิน์
แกิ่ล้กิคั�าอย่างรับัผู้ิดชอบั

กิารม่ส่วิน์ร่วิมใน์กิารพัฒน์า
ทัรัพยากิรมน์ุษัย์และสังคัม

อย่างสร�างสรรคั์และรับัผู้ิดชอบั

กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ
ทั่�เป็น์มิติรติ่อสิ�งแวิดล�อม
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3.2.4	กิารจัดลำาดับัคัวิามสำาคััญประเด็น์ด�าน์คัวิามยั�งยืน์

	 ด�าน์กิารกิำากิับัด้แลกิิจกิารและเศรษัฐกิิจ

1. การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น 
 การเงินอย่างรอบดำ้าน
2. การพื่ัฒนาการให้บริการโดำยม่ลูกค้าเป็น 
 ศูนย์กลาง
3. การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
4. การส่ร้างความส่มดำ่ลของรายไดำ้จัาก
 ชุ่องที่างต่างๆ
5. การกำากับดำูแลกิจัการที่่�ดำ่และการบริหาร 
 ความเส่่�ยง
6. ความปลอดำภัยของข้อมูลและระบบปฏิิบัติ 
 การดำิจัิที่ัล
7. การจััดำการข้อมูลส่่วนบ่คคล
8. การยกระดำับพื่ฤติกรรมที่างการตลาดำของ 
 ธุ่รกิจัประกันภัย

	 ด�าน์สังคัม

9. การพื่ัฒนาศักยภาพื่และดำูแลรักษัาบ่คลากร 
 ขององค์กร
10. การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน 
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
11. การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต 
 อย่างที่ั�วถีึง
12. การส่นับส่น่นเยาวชุนและส่ังคม
13. การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่ประชุาชุน

	 ด�าน์สิ�งแวิดล�อม

14. การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม
15. การส่ร้างจัิตส่ำานึกรักและดำูแลรักษัา
 ส่ิ�งแวดำล้อม

ผู้้�ถูือหุ�น์
น์ักิลงทัุน์

พน์ักิงาน์ พัน์ธมิติร
ทัางกิารขาย

ล้กิคั�า

หน์่วิยงาน์
ราชกิาร

/	หน์่วิยงาน์
กิำากิับั

คั้่แข่ง
ชุมชน์	สังคัม

และ
สิ�งแวิดล�อม
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กิารสน์ับัสน์ุน์เป้าหมายกิารพัฒน์าทั่�ยั�งยืน์ของสหประชาชาติิ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)

ความส่ำาคัญต่อกร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต

คว
าม

ส่ำา
คัญ

ต่อ
ผูู้้ม

่ส่่ว
นไ

ดำ้ส่
่วน

เส่
่ย

การจััดำลำาดำับความส่ำาคัญประเดำ็นดำ้านความยั�งย่น



96 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

เป้าหมายกิารพัฒน์าทั่�ยั�งยืน์ของ
องคั์กิารสหประชาชาติิ

กิารดำาเน์ิน์งาน์ของบัริษััทั คัวิามเชื�อมโยงกิับั
ประเด็น์คัวิามยั�งยืน์ทั่�สำาคััญ

•  การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น
 การเงินอย่างรอบดำ้าน
•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
•  การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต
 อย่างที่ั�วถีึง

•  การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น
 การเงินอย่างรอบด้ำานการออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์
 ที่่�ครอบคล่ม
•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
•  การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่ประชุาชุน

•  การพื่ัฒนาศักยภาพื่และดำูแลรักษัาบ่คลากร
 ขององค์กร
•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
•  การพื่ัฒนาศักยภาพื่ตัวแที่น/ที่่�ปร้กษัา
 ที่างการเงิน/พื่ันธุมิตรที่างการขาย 
 (ในหัวข้อการส่ร้างความส่มดำ่ลของรายไดำ้
 จัากชุ่องที่างต่างๆ)

• การพื่ัฒนาศักยภาพื่และดำูแลรักษัาบ่คลากร
 ขององค์กร
•  การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต
 อย่างที่ั�วถีึง
•  การส่นับส่น่นเยาวชุน

•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

ส่่งเส่ริมให้ประชุาชุนที่ำาประกันชุ่วิตให้เหมาะส่มกับ
ฐานะที่างการเงินและค่ณค่าชุ่วิต เพื่่�อบริหาร
ความเส่่�ยงของตนเองและครอบครัวในกรณ่ที่่�เกิดำ
เหต่การณ์ไม่คาดำฝ่ัน และให้ความรู้ดำ้าน 
การวางแผู้นที่างการเงินแก่ลูกค้าและประชุาชุน
ส่ำาหรับที่่กชุ่วงอาย่จันถีึงวัยเกษั่ยณผู้่านชุ่องที่าง
ต่างๆ

ส่่งเส่ริมความรู้ที่างการเงิน และการวางแผู้น
การเงินระยะยาว รวมที่ั�งการรักษัาส่่ขภาพื่

พื่ัฒนาบ่คลากร ตัวแที่น และนายหน้าประกันชุ่วิต 
และส่่งเส่ริมการเรียนรู้

ให้ความส่ำาคญัต่อการเคารพื่ในหลักส่ทิี่ธุมินษ่ัยชุน 
ส่นับส่น่นความหลากหลายและการยอมรับ 
ความแตกต่าง ดำ้วยการปฏิิบัติต่อพื่นักงาน
และผูู้ม่้ส่่วนได้ำส่่วนเส่่ยอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมและเป็นธุรรม 

บริหารจััดำการที่รัพื่ยากรนำ�าอย่างยั�งย่น 
และส่่งเส่ริมการใชุ้ที่รัพื่ยากรนำ�าอย่างค่้มค่า
และม่ประส่ิที่ธุิภาพื่สู่งส่่ดำ ตลอดำจันยึดำมั�นใน
การแส่ดำงความรับผู้ิดำชุอบและปฏิิบัติตามหลัก
การบริหารจััดำการนำ�าอย่างยั�งย่นตลอดำห่วงโซื้่
ค่ณค่าของบริษััที่ เพื่่�อลดำความเส่่�ยงจัาก
การขาดำแคลนนำ�า

เป้าหมายทั่�	1	
ขจััดำความยากจันที่่กรูปแบบที่่กส่ถีานที่่�

เป้าหมายทั่�	3
การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่และการเป็นอยู่ที่่�ดำ่

เป้าหมายทั่�	4	
รับรองการศึกษัาที่่�เที่่าเที่่ยมและที่ั�วถีึง  
ส่่งเส่ริมการเรียนรู้ตลอดำชุ่วิตแก่ที่่กคน

เป้าหมายทั่�	5
บรรล่ความเที่่าเที่่ยมระหว่างเพื่ศ 
และเส่ริมส่รา้งความเข้มแข็งให้แกส่่ตรแีละเด็ำกหญงิ

เป้าหมายทั่�	6
ส่ร้างหลกัประกนัว่าจัะม่การจัดัำให้ม่นำ�าและส่่ขอนามัย
ส่ำาหรับที่่กคน และม่การบริหารจััดำการที่่�ยั�งย่น

3.2.5	กิารสน์ับัสน์ุน์เป้าหมายกิารพัฒน์าทั่�ยั�งยืน์ของสหประชาชาติิ
บริษิัทัไดั�เริิ�มนิำ SDGs เข�าเป็นิสู�วินิหนิึ�งของกริะบวินิการิดัำเนินิิงานิของบริษิัทั โดัยมี 15 เปา้หมาย จากทัง้หมดั 17 เปา้หมาย

 ดัังนิี้
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เป้าหมายกิารพัฒน์าทั่�ยั�งยืน์ของ
องคั์กิารสหประชาชาติิ

กิารดำาเน์ิน์งาน์ของบัริษััทั คัวิามเชื�อมโยงกิับั
ประเด็น์คัวิามยั�งยืน์ทั่�สำาคััญ

•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

•  การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น
 การเงินอย่างรอบดำ้าน
• การพื่ัฒนาการให้บริการโดำยม่ลูกค้าเป็น
 ศูนย์กลางการส่รรหา และรักษัาบ่คคล
 ที่่�ม่ศักยภาพื่
•  การพื่ัฒนาศักยภาพื่และดำูแลรักษัาบ่คลากร
 ขององค์กร

•  การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
•  ความปลอดำภัยของข้อมูลและระบบปฏิิบัติการ
 ดำิจัิที่ัล
•  การจััดำการข้อมูลส่่วนบ่คคล

•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต
•  การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต
 อย่างที่ั�วถีึง
•  การส่นับส่น่นเยาวชุน
•  การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น
 การเงินอย่างรอบดำ้าน

•  การพื่ัฒนาศักยภาพื่ตัวแที่น/ที่่�ปร้กษัา
 ที่างการเงิน/พื่ันธุมิตรที่างการขาย (ในหัวข้อ 
 การส่ร้างความส่มดำ่ลของรายไดำ้จัากชุ่องที่าง 
 ต่างๆ)
•  การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงิน
 และธุ่รกิจัประกันชุ่วิต

• การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
• การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก

บริหารจััดำการการใชุ้พื่ลังงานในแต่ละกิจักรรม 
การควบค่ม การลดำ หรือการจัำากัดำการใชุ้
พื่ลังงานให้เป็นไปอย่างม่ประส่ิที่ธุิภาพื่สู่งส่่ดำ 
ตลอดำจันพื่ิจัารณาการนำาพื่ลังงานที่ดำแที่นมาใชุ้ 
รวมที่ั�งม่แผู้นในการขยายขอบเขตการดำำาเนินงาน
ที่่�ครอบคล่มตลอดำห่วงโซื้่ค่ณค่าของบริษััที่

นำาเส่นอประกันชุ่วิตและผู้ลิตภัณฑ์์การลงที่่นที่่�
ครอบคล่มที่่กกล่่มลูกค้าและที่่กชุ่วงชุ่วิต ซื้ึ�งก่อให้
เกิดำความมั�นคงที่างเศรษัฐกิจัและการจั้างงาน 
ที่ั�วประเที่ศไที่ย นอกจัากน่� บริษััที่ม่กระบวนการ
จั้างงานที่่�เป็นธุรรมและม่กระบวนการพื่ัฒนา
ความส่ามารถีบ่คลากร รวมที่ั�งส่ร้าง 
ส่ภาพื่แวดำล้อมในส่ถีานที่่�ที่ำางานที่่�ปลอดำภัยและ
เอ่�อต่อการม่คณ่ภาพื่ชุ่วิตท่ี่�ด่ำของพื่นักงานท่ี่กคน 
ตลอดำจันม่การจั้างงานผูู้้ที่่พื่พื่ลภาพื่

ส่ร้างส่รรค์เที่คโนโลย่เพื่่�อการบริการที่่�แม่นยำา 
ส่ะดำวก รวดำเร็ว ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่เพื่่�อตอบส่นอง
ความต้องการของบ่คลากรขององค์กร
และของลูกค้า รวมไปถีึงการส่นับส่น่น
การต่อยอดำดำ้านนวัตกรรม

การส่่งเส่ริมการศึกษัาของเยาวชุน
การส่่งเส่ริมดำ้านการออม

ส่่งเส่ริมการกระจัายรายไดำ้สู่่ชุ่มชุน 
ผู้่านการส่ร้างตัวแที่นประกันชุ่วิต

เป้าหมายทั่�	7
ส่รา้งหลักประกนัใหท้ี่ก่คนส่ามารถีเข้าถีงึพื่ลงังาน
ส่มัยใหม่ที่่�ยั�งย่นในราคาที่่�ย่อมเยา

เป้าหมายทั่�	8	
ส่่งเส่ริมการเติบโตที่างเศรษัฐกิจัที่่�ต่อเน่�อง
ครอบคล่ม และยั�งย่น การจั้างงานที่่�ม่ค่ณค่า

เป้าหมายทั่�	9	
พื่ัฒนาโครงส่ร้างพื่่�นฐานที่่�พื่ร้อมรับการ
เปล่�ยนแปลง ส่่งเส่ริมการปรับตวัให้เป็นอุตส่าหกรรม
อย่างยั�งย่นและที่ั�วถีึง และส่นับส่น่นนวัตกรรม

เป้าหมายทั่�	10
การลดำความเหล่�อมลำ�า

เป้าหมายทั่�	11
ที่ำาให้เม่องและการตั�งถีิ�นฐานของมน่ษัย์
ม่ความครอบคล่ม ปลอดำภัย ม่ภูมิต้านที่าน 
และยั�งย่น
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เป้าหมายทั่�	12
การผู้ลิตและบริโภคอย่างม่ความรับผู้ิดำชุอบ

เป้าหมายทั่�	13	
การรับม่อการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ

เป้าหมายทั่�	15
ชุ่วิตบนพื่่�นดำิน

เป้าหมายทั่�	16
ส่่งเส่ริมส่ังคมที่่�ส่งบส่่ขและครอบคล่มเพื่่�อ
การพื่ฒันาที่่�ยั�งยน่ ให้ท่ี่กคนเข้าถีงึความยติ่ธุรรม
และส่ร้างส่ถีาบันที่่�ม่ประส่ิที่ธุิผู้ลรับผู้ิดำชุอบ
และครอบคล่มในที่่กระดำับ

เป้าหมายทั่�	17
พื่ันธุมิตรสู่่ความส่ำาเร็จั

การส่่งเส่ริมการใชุ้บริการผู้่านชุ่องที่างออนไลน์
โดำยไม่ต้องเดำินที่างมาดำ้วยตนเอง ที่ำาให้ประหยัดำ
ที่รัพื่ยากรพื่ลังงาน และการพื่ัฒนาเครื�องม่อ
และรณรงค์การดำำาเนินธุ่รกรรมแบบไร้กระดำาษั

ม่่งมั�นเป็นส่่วนหนึ�งในการบรรเที่าผู้ลกระที่บ
จัากการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศผู้่าน
การบริหารจััดำการที่รัพื่ยากรภายในองค์กร
ให้เกิดำประส่ิที่ธุิภาพื่สู่งส่่ดำตลอดำจันส่่งเส่ริมให้
พื่นักงานตระหนักถีึงความส่ำาคัญของผู้ลกระที่บ
และร่วมกันบรรเที่าผู้ลกระที่บดำังกล่าวผู้่าน
การม่ส่่วนร่วมกิจักรรมต่างๆ

การลดำการใชุ้หรือนำาวัส่ดำ่กลับมาใชุ้ใหม่เพื่่�อ
การใชุ้ที่รัพื่ยากรธุรรมชุาติอย่างค่้มค่าและ
เหมาะส่ม เพื่่�อลดำผู้ลกระที่บในระยะยาว

ประกอบธุ่รกิจัอย่างม่ธุรรมาภิบาล 
ให้ความส่ำาคัญต่อการปฏิิบัติผูู้้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย
ที่่กกล่่มอย่างเป็นธุรรมและโปร่งใส่ตามหลัก
ส่ิที่ธุิมน่ษัยชุน เพื่่�อการเป็นองค์กรที่่�เข้มแข็ง 
และเติบโตอย่างยั�งย่น

ร่วมกับพื่ันธุมิตรในการส่ร้างการเข้าถีึง
ผู้ลิตภัณฑ์์ที่างการเงินของกล่่มเป้าหมาย 
และการให้บริการที่่�ม่ค่ณภาพื่ที่่�ตอบโจัที่ย์
ที่่กความต้องการ

•  การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

•  การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

•  การส่ร้างความส่มดำ่ลของรายไดำ้จัากชุ่องที่าง 
 ต่างๆ 
•  การกำากับดำูแลกิจัการที่่�ดำ่และการบริหาร
 ความเส่่�ยง
•  ความปลอดำภัยของข้อมูลและระบบ  
 ปฏิิบัติการดำิจัิที่ัล
•  การเปิดำโอกาส่การเข้าถีึงการประกันชุ่วิต
 อย่างที่ั�วถีึง

•  การส่ร้างผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมการวางแผู้น
 การเงินอย่างรอบดำ้าน
•  การพื่ัฒนาการให้บริการโดำยม่ลูกค้าเป็น 
 ศูนย์กลาง
•  การปรับตัวเข้าสู่่ย่คดำิจัิที่ัล
•  การส่ร้างความส่มดำ่ลของรายไดำ้จัากชุ่องที่าง 
 ต่างๆ
•  การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่ประชุาชุน
•  การจััดำการส่ิ�งแวดำล้อม และการส่ร้างจัิตส่ำานึก 
 รักและดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม

เป้าหมายกิารพัฒน์าทั่�ยั�งยืน์ของ
องคั์กิารสหประชาชาติิ

กิารดำาเน์ิน์งาน์ของบัริษััทั คัวิามเชื�อมโยงกิับั
ประเด็น์คัวิามยั�งยืน์ทั่�สำาคััญ
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3.3	กิารจัดกิารด�าน์คัวิามยั�งยืน์ใน์มิติิเศรษัฐกิิจ

3.3.1	น์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติิด�าน์เศรษัฐกิิจ

บริิษััทกำหนิดัเป้าหมายในิการิดัำเนิินิธุริกิจ เพื�อสูริ�างอนิาคตที�ยั�งยืนิ (Driving a Sustainable Future) ผู้�านิควิามมุ�งมั�นิ  
5 ปริะการิ ดัังนิี้

1. เป็นิบริิษััทที�สูริ�างผูู้�แนิะนิำทางการิเงินิที�ลัูกค�าเลัือก ผู้�านิการิออกแบบแลัะพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ที�คริอบคลุัมควิามต�องการิ
ของลัูกค�าทุกกลัุ�ม แลัะสูามาริถเข�าถึงไดั�โดัยกลัุ�มคนิทุกฐานิะ
2. เป็นิบริิษััทที�มีชี�องทางการิขายที�คริอบคลัุมแลัะมีคุณภาพ เพื�อทำหนิ�าที�แนิะนิำผู้ลัิตภัณฑิ์ สู�งต�อควิามริู�ดั�านิการิวิางแผู้นิ
ทางการิเงินิแลัะสูริ�างหลัักปริะกันิชีีวิิตให�แก�ปริะชีาชีนิในิสูังคม
3. เป็นิองค์กริที�ให�ควิามสูำคัญกับการิลังทุนิอย�างยั�งยืนิ บริิษััทตริะหนิักถึงบทบาทของบริิษััทในิการิพัฒินิาสูิ�งแวิดัลั�อมแลัะ
สูังคมอย�างยั�งยืนิผู้�านิบทบาทในิการิลังทุนิในิธุริกิจที�ให�ควิามสูำคัญในิเริื�องบริริษััทภิบาลั จริิยธริริมทางธุริกิจ แลัะการิดัูแลั
ริักษัาสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม
4. เป็นิองค์กริที�ใสู�ใจพนัิกงานิ บริิษััทมุ�งมั�นิที�จะพัฒินิาศักยภาพของพนัิกงานิ ใสู�ใจควิามเป็นิอยู�แลัะสูริ�างควิามผูู้กพันิ 
เพริาะพนิักงานิเป็นิทริัพยากริที�สูำคัญแลัะเป็นิผูู้�อยู�เบื้องหลัังควิามยั�งยืนิของธุริกิจ
5. เป็นิองค์กริที�ริับผิู้ดัชีอบต�อสัูงคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม บริิษััทดัำเนิินิธุริกิจโดัยคำนึิงถึงการิมีสู�วินิริ�วิมแลัะสูริ�างคุณค�าให�แก�
สูังคม พัฒินิาแลัะดัูแลัริักษัาสูิ�งแวิดัลั�อมผู้�านิกิจกริริมแลัะนิวิัตกริริมต�างๆ เพื�อสูริ�างสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อมที�ยั�งยืนิ 

บริิษััทเชีื�อวิ�าการิดัำเนิินิธุริกิจโดัยยึดัควิามมุ�งหมายในิข�างต�นิผู้�านิเครืิ�องมือตัวิชีี้วัิดัองค์กริ คริอบคลัุมทั้งมิติเศริษัฐกิจ เชี�นิ 
ริายไดั�เบี้ยปริะกันิชีีวิิต มูลัค�าธุริกิจใหม� อัตริากำไริ แลัะมิติสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม อาทิ ควิามผูู้กพันิของพนิักงานิควิามพึงพอใจ
ของลัูกค�า การิสู�งเสูริิมการิใชี�เคริื�องมือดัิจิทัลัเพื�อลัดัการิใชี�ทริัพยากริธริริมชีาติ ที�จะมีผู้ลัต�อการิปริะเมินิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของ 
ผูู้�นิำบริิษััท ผูู้�บริิหาริริะดัับสููง แลัะพนิักงานิ โดัยตัวิชีี้วิัดัองค์กรินิี้ไม�เพียงแต�เป็นิเคริื�องชีี้นิำในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััท หากแต�
ยงัชี�วิยกำหนิดับทบาทของบริิษัทัในิการิชี�วิยพัฒินิาสูงัคม สูิ�งแวิดัลั�อม แลัะดูัแลัผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสีูย แลัะเป็นิจดุัเริิ�มต�นิของการิสูริ�าง
อนิาคตที�ยั�งยืนิของบริิษััทต�อไป
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3.3.2	ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์เศรษัฐกิิจ

(1)	กิารสร�างผู้ลิติภัณฑ์์เพ้�อกิารวิางแผู้น์กิารเงิน์และสุขภาพอย่างรอบัด�าน์
บริิษััทมุ�งมั�นิที�จะนิำเสูนิอผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิการิที�สูามาริถตอบสูนิองต�อควิามต�องการิของลัูกค�าในิทุกกลัุ�มริายไดั� เพื�อเปิดั

ให�ลูักค�าทกุกลัุ�มมีโอกาสูที�จะเข�าถงึผู้ลัติภณัฑิแ์ลัะบริกิาริของบริษิัทั บริษิัทัไดั�พัฒินิาผู้ลัติภัณฑิโ์ดัยมุ�งเนิ�นิให�ลูักค�าเปน็ิศูนิย์กลัาง
แลัะนิำเสูนิอผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะบริกิาริผู้�านิชี�องทางที�ชี�วิยสู�งเสูริมิให�เกิดัการิเข�าถึงที�ง�ายแลัะสูะดัวิก ริวิมถึงเพิ�มควิามพึงพอใจแก�ลูักค�า
ผู้�านิการิวิิเคริาะห์ข�อมูลัพฤติกริริมแลัะควิามต�องการิของลัูกค�าในิเชีิงลัึก เพื�อให�บริิษััทสูามาริถออกแบบแลัะพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ที�
ตอบสูนิองต�อควิามต�องการิของลัูกค�าทุกกลัุ�มไดั�อย�างทันิท�วิงที โดัยผู้ลัิตภัณฑิ์ของบริิษััทสูามาริถแบ�งตามควิามคุ�มคริองเป็นิ  
3 กลัุ�มหลััก ไดั�แก� ผู้ลัิตภัณฑิ์เพื�อสูริ�างควิามมั�นิคงทางการิเงินิ ผู้ลัิตภัณฑ์ิคุ�มคริองสูินิเชืี�อ แลัะผู้ลิัตภัณฑ์ิที�สู�งเสูริิมสุูขภาพแลัะ
การิป้องกันิปัญหาค�าใชี�จ�ายการิเงินิจากค�าริักษัาพยาบาลั

ผู้ลิตภัณฑ์์เพื่่�อส่ร้างความมั�นคงที่างการเงิน 
สูำหรัิบชี�องทางตัวิแทนิ บริิษััทไดั�เพิ�มสูัดัสู�วินิของแบบปริะกันิแบบมีเงินิปันิผู้ลั ซีึ�งเป็นิทางเลืัอกให�แก�ลัูกค�าในิการิยอมรัิบ

ควิามเสูี�ยงบางสู�วินิเพื�อผู้ลัตอบแทนิที�สูงูขึน้ิ โดัยในิปีนิี ้บริษิัทัไดั�ออกแบบปริะกันิ ‘บแีอลัเอ แฮปปี�เซีฟวิิ�ง 99/5’ (มเีงนิิปันิผู้ลั) แลัะ  
‘บีแอลัเอ แฮปปี�เซีฟวิิ�ง 99/10’ (มีเงินิปันิผู้ลั) ที�ผู้สูมผู้สูานิท้ังควิามคุ�มคริองชีีวิิตแลัะสูริ�างการิออมเงินิริะยะยาวิในิแบบปริะกันิ
เดัียวิกันิ นิอกจากน้ีิ บริิษััทยังมุ�งเนิ�นิการินิำเสูนิอแบบปริะกันิชีีวิิตควิบการิลังทุนิ (Unit-linked) ซีึ�งลัูกค�าสูามาริถออกแบบ 
ควิามคุ�มคริองแลัะเลืัอกลังทุนิผู้�านิกองทุนิริวิมชีั้นินิำไดั�ดั�วิยตัวิเอง เพื�อเพิ�มโอกาสูสูริ�างผู้ลัตอบแทนิที�สููงกวิ�า จากการิลังทุนิในิ
กองทนุิริวิม พริ�อมทัง้ให�คำแนิะนิำในิการิจัดัพอร์ิตการิลังทนุิที�เหมาะสูมตามควิามเสูี�ยงที�ลักูค�ารัิบไดั� โดัยผู้ลิัตภณัฑ์ิแบบปริะกนัิชีวิีิต
ควิบการิลังทนุิที�บริษิัทัขายอยู�ในิปัจจบุนัิ ไดั�แก� ‘บีแอลัเอ พรีิเมยีร์ิลังิค์’ แบบชีำริะเบีย้ปริะกันิภยัริายงวิดั แลัะ ‘บีแอลัเอ เวิลัธ์ลังิค์’ แบบ
ชีำริะเบีย้ปริะกันิภยัคริัง้เดัยีวิ เพื�อริองริบัควิามต�องการิของลูักค�าที�แตกต�างกันิ แลัะในิปีที�ผู้�านิมา บริษิัทัไดั�เพิ�มจำนิวินิกองทุนิมาก
ขึ้นิเพื�อควิามหลัากหลัายในิทางเลัือกลังทุนิของลัูกค�า

สูำหริับชี�องทางสูถาบันิการิเงินิ บริิษััทมีผู้ลัิตภัณฑิ์ที�เนิ�นิสูริ�างเงินิออมที�หลัากหลัาย เพื�อตอบโจทย์ควิามต�องการิของลัูกค�า
ที�แตกต�างกันิ ในิปีน้ีิ บริิษััทไดั�ออกแบบผู้ลัิตภัณฑิ์เพิ�มเติม ไดั�แก� ‘เกนิเฟิสูต์ ซีิมเพิลั’ ซีึ�งเหมาะสูำหริับผูู้�ที�ต�องการิออมเงินิเป็นิ
ปริะจำสูม�ำเสูมอ เบ้ียปริะกันิภยัเริิ�มต�นิเพยีงเดัอืนิลัะ 500 บาท แลัะ ‘เกนิเฟิสูต์ 348’ สูำหริบัลักูค�ากลัุ�มริายไดั�สูงู ชีำริะเบ้ียปริะกนัิภยั
เพยีง 3 ปี คุ�มคริอง 10 ปี ไดั�ริับผู้ลัตอบแทนิที�แนิ�นิอนิตลัอดัอายุสูัญญา 

สูำหริับชี�องทางขายอื�นิ เชี�นิ ชี�องทางออนิไลัน์ิ ชี�องทางการิตลัาดัทางตริง เป็นิต�นิ บริิษััทจะเนิ�นิผู้ลิัตภัณฑ์ิที�ไม�ซีับซี�อนิ  
ง�ายต�อการิทำควิามเข�าใจของลัูกค�า แลัะสูามาริถซีื้อไดั�อย�างริวิดัเริ็วิ โดัยในิปีนิี้ บริิษััทไดั�ออกผู้ลัิตภัณฑิ์ ‘บีแอลัเอ สูมาริ์ทเซีฟวิิ�ง 
15/10’ เบี้ยปริะกันิภัยเริิ�มต�นิเพียงเดัือนิลัะ 1,000 บาท มีเงินิคืนิทุกปี ขายผู้�านิทางชี�องทางออนิไลันิ์ 

ผู้ลิตภัณฑ์์ค่้มครองส่ินเชุ่�อ
ผู้ลัิตภัณฑ์ิคุ�มคริองสิูนิเชีื�อ เป็นิผู้ลิัตภัณฑ์ิที�ชี�วิยลัูกค�าที�มีภาริะสูินิเชีื�อกับสูถาบันิการิเงินิ ในิการิวิางแผู้นิการิเงินิกริณีเกิดั

เหตุการิณ์ไม�คาดัฝ่ันิ เชี�นิ ลัูกค�าเสูียชีีวิิต หริือทุพพลัภาพถาวิริสูิ้นิเชีิง เป็นิต�นิ ซีึ�งลัูกค�าจะไม�ต�องกังวิลัถึงภาริะหน้ีิที�จะเกิดัข้ึนิกับ
คริอบคริัวิ โดัยบริิษััทจะชีำริะภาริะหนิี้ให�กับสูถาบันิการิเงินิแทนิลัูกค�า บริิษััทไดั�พัฒินิาผู้ลิัตภัณฑิ์คุ�มคริองสูินิเชีื�อที�หลัากหลัาย  
ทัง้ในิชี�องทางตวัิแทนิแลัะชี�องทางสูถาบนัิการิเงนิิ เพื�อให�ลักูค�าสูามาริถเลัอืกควิามคุ�มคริองให�เหมาะสูมกบัปริะเภทสูนิิเชีื�อไดั� เชี�นิ
แบบจำนิวินิเงินิเอาปริะกันิภัยลัดัลังตามเวิลัา หริือแบบจำนิวินิเงินิเอาปริะกันิภัยคงที�ตลัอดัสูัญญา เป็นิต�นิ 
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ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่และการป้องกันปัญหาค่าใชุ้จั่ายการเงินจัากค่ารักษัาพื่ยาบาล 
ในิปีนิี้ บริิษััทยังคงมุ�งเนิ�นิในิแนิวิคิดั ‘Health is Wealth’ อย�างต�อเนิื�อง เพริาะการิมีสูุขภาพที�ดัีคือการิสูริ�างควิามมั�งคั�งให�กับ

ชีีวิิตไดั�อย�างแท�จริิงแลัะยั�งยืนิ การิมีสูุขภาพที�ดัีเป็นิสูิ�งสูำคัญแลัะจำเป็นิอย�างยิ�งต�อพัฒินิาการิทุกๆ ดั�านิในิตัวิบุคคลั ริวิมทั้งในิ
มิติที�เกี�ยวิข�องกับคริอบคริัวิ ชีุมชีนิ แลัะสูังคม ซีึ�งสูุขอนิามัยที�แข็งแริงจะชี�วิยให�ชีุมชีนิสูามาริถสูริ�างสูริริค์แลัะสูามาริถปริะกอบ
กิจการิตามบทบาทแลัะหนิ�าที�ของแต�ลัะคนิในิสัูงคมไดั�อย�างมีปริะสูิทธิภาพ บริิษััทจึงดัำเนิินิโคริงการิที�ชี�วิยพัฒินิาคุณภาพชีีวิิต 
โดัยเฉพาะดั�านิการิสู�งเสูริิมการิมีสูุขภาพที�ดัีควิบคู�กับการิให�ควิามริู�เกี�ยวิกับปริะโยชีนิ์ของการิดัูแลัสูุขภาพ แลัะออกกำลัังกาย  
ริวิมถึงบริิการิดั�านิสูุขภาพต�างๆ โดัยมุ�งหวิังการิเปลัี�ยนิพฤติกริริมการิใชี�ชีีวิิต การิบริิโภค แลัะสูริ�างวิินิัยดั�านิการิออกกำลัังกาย 
เพื�อให�ชีุมชีนิมีสูุขภาพแข็งแริงอย�างยั�งยืนิ 

นิอกจากนิี้ ดั�วิยสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 ที�ดัำเนิินิมาอย�างต�อเนิื�อง แลัะปัจจัยเสูี�ยงในิการิทำให�เกิดัโริค
ที�เพิ�มข้ึนิ เชี�นิ ปัญหามลัภาวิะจากฝุ่่นิ หากเกิดัการิเจ็บป่วิยแลัะต�องเข�าริับการิริักษัาพยาบาลั สูิ�งที�ตามมาคือภาริะดั�านิ 
ค�าใชี�จ�ายในิการิรัิกษัา ปริะกอบกับค�าใชี�จ�ายในิการิรัิกษัาพยาบาลัที�สูงูขึน้ิ ย�อมเป็นิภาริะต�อควิามมั�งคั�งที�สูะสูม ซีึ�งอาจจำเป็นิต�อง
นิำเงนิิออมเพื�อเปา้หมายอื�นิๆ ในิชีวิีิตมาใชี�จ�ายเปน็ิค�าริกัษัาพยาบาลัก�อนิ ทำให�ผูู้�บริโิภคหันิมาตริะหนิกัถงึการิวิางแผู้นิค�าใชี�จ�าย
ดั�านิสุูขภาพมากข้ึนิ เพื�อให�คริอบคลุัมค�ารัิกษัาพยาบาลัท้ังในิปัจจุบันิแลัะอนิาคต ริวิมไปถึงการิป้องกันิควิามเสูี�ยงโดัยการิซีื้อ
ปริะกันิสูุขภาพ 

นิอกจากผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิสูขุภาพซีึ�งให�ควิามคุ�มคริองค�ารัิกษัาพยาบาลัแลั�วิ บริษิัทัไดั�สู�งเสูริมิให�ลูักค�ามีผู้ลัติภณัฑ์ิคุ�มคริอง
โริคริ�ายแริงมากขึ้นิ โดัยผู้ลัิตภัณฑิ์คุ�มคริองโริคริ�ายแริง เป็นิผู้ลัิตภัณฑิ์ที�ให�ควิามคุ�มคริองเมื�อผูู้�เอาปริะกันิภัยไดั�ริับการิวิินิิจฉัยวิ�า
เป็นิโริคริ�ายแริงตามที�กำหนิดั โดัยจะจ�ายผู้ลัปริะโยชีน์ิเป็นิเงินิก�อนิให�แก�ผูู้�เอาปริะกันิภัย เพื�อให�สูามาริถนิำไปเป็นิค�าใชี�จ�ายในิ
การิริกัษัาพยาบาลั แลัะยังสูามาริถนิำไปเป็นิค�าใชี�จ�ายอื�นิๆ ในิชีวิีิตปริะจำวัินิไดั�อกีดั�วิย ซีึ�งบริษิัทัไดั�พัฒินิาผู้ลิัตภณัฑ์ิปริะกนัิสูขุภาพ
แลัะโริคริ�ายแริงให�คริอบคลัุม เข�าถึงปริะชีาชีนิในิทุกชี�วิงอายุ เพศ แลัะค�าใชี�จ�ายที�อาจจะเกิดัข้ึนิอย�างไม�คาดัคิดั เพื�อตอบสูนิอง
ต�อควิามต�องการิของลัูกค�าทุกกลัุ�ม

บ่แอลเอ อุ่นใจั โรคร้าย บ่แอลเอ คอมพื่ล่ที่ เฮลธุ์

บ่แอลเอ แคนเซื้อร์ แม็กซื้์ บ่แอลเอ ส่มาร์ที่ ซื้่ไอ
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ทั้งนิี้ นิอกจากผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิสูุขภาพที�คริอบคลัุมปริะชีาชีนิทุกริะดัับแลั�วิ บริิษััทไดั�ริ�วิมกับพันิธมิตริที�หลัากหลัาย 
ในิการิอำนิวิยควิามสูะดัวิกแก�ลัูกค�าปริะกันิสูุขภาพ โดัยบริิษััทมีการิให�บริิการิเทเลัเมดัิซีีนิ หริือ Telemed Plus ซีึ�งเป็นิบริิการิ 
ปริึกษัาแพทย์ผู้�านิชี�องทางออนิไลัน์ิ ผูู้�เอาปริะกันิภัยสูามาริถปรึิกษัาแพทย์แลัะรัิบยาไดั�โดัยไม�ต�องเดิันิทางไปโริงพยาบาลั  
พริ�อมทั้งสูามาริถใชี�สูิทธิ�เคลัมปริะกันิผูู้�ป่วิยนิอกไดั�โดัยไม�ต�องสูำริองจ�าย

(2)	กิารพัฒน์ากิารให�บัริกิารโดยม่ล้กิคั�าเป็น์ศ้น์ย์กิลาง
บริษิัทัมุ�งเนิ�นิในิการิสูริ�างปริะสูบการิณที์�ดัใีห�แก�ลูักค�า ดั�วิยการิปรัิบใชี�เทคโนิโลัยีแลัะนิวัิตกริริมในิการิสูริ�างสูริริค์ผู้ลิัตภัณฑิ์

แลัะบริิการิที�สูามาริถตอบโจทย์ควิามต�องการิของลูักค�าไดั�อย�างแท�จริิง ริวิมถึงชี�องทางที�หลัากหลัายในิการิริับฟังข�อคิดัเห็นิ 
แลัะข�อเสูนิอแนิะจากลัูกค�า เพื�อนิำมาพัฒินิาแลัะปริับปริุงผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิษััทอย�างต�อเนิื�อง โดัยบริิษััทไดั�ดัำเนิินิงานิในิ  
3 ดั�านิหลััก ปริะกอบดั�วิย

 • การิสูริ�างวิัฒินิธริริมการิให�ควิามสูำคัญแก�ลัูกค�า  
 • การิยกริะดัับงานิบริิการิ
 • การิสูริ�างควิามผูู้กพันิกับลัูกค�าที�ถือกริมธริริม์

(2.1)	กิารสร�างวิัฒน์ธรรมกิารให�คัวิามสำาคััญแกิ่ล้กิคั�า

การกำาหนดำเป้าหมายเชุิงปริมาณเพื่่�อวัดำและเพื่ิ�มความพื่ึงพื่อใจัของลูกค้า
บริิษััทไดั�ให�ควิามสูำคัญกับการิเพิ�มควิามพึงพอใจให�แก�ลัูกค�าเป็นิอย�างมาก โดัยในิปีที�ผู้�านิมาบริิษััทไดั�มีการิดัำเนิินิการิ 

ทำแบบสูอบถามเพื�อวิัดัริะดัับควิามพึงพอใจลูักค�าผู้�านิคะแนินิที�เริียกวิ�า Net Promoter Score (NPS) ซีึ�งในิปี 2565 ไดั�มี 
การิตั้งเป้าหมายคะแนินิ NPS ให�เป็นิตัวิชีี้วิัดัของบริิษััท โดัยมีเป้าหมายในิการิเพิ�มริะดัับคะแนินิ NPS ให�มากกวิ�าในิปี 2564  
ที� 45% ซีึ�งในิปี 2565 บริิษััทสูามาริถเพิ�มคะแนินิ NPS ไดั�เป็นิ 50%

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังไดั�นิำผู้ลัจากการิทำแบบสูอบถามมาปรัิบปรุิงกริะบวินิการิทำงานิเพื�อให�สูามาริถให�บริิการิลูักค�าไดั�ดีั 
ยิ�งขึ้นิ โดัยจากการิทำแบบสูอบถาม บริิษััทพบวิ�าปัจจัยที�มีผู้ลัต�อควิามพึงพอใจของลัูกค�าอย�างมีนิัยสูำคัญ ไดั�แก�

• การให้บริการดำ้านส่ินไหม  
บริิษััทไดั�ดัำเนิินิการิปริับปริุงริะบบการิเริียกริ�องสูินิไหมริะหวิ�างโริงพยาบาลักับบริิษััท (Cashless Hospital System) 

เพื�อให�เจ�าหนิ�าที�โริงพยาบาลัแลัะเจ�าหนิ�าที�สูนิิไหมสูามาริถตดิัต�อสูื�อสูาริกันิไดั�อย�างริวิดัเริว็ิ สูามาริถใชี�เคริดิัตกบัโริงพยาบาลั
ในิเคริอืข�าย ทัง้ผูู้�ป่วิยในิแลัะผูู้�ป่วิยนิอก โดัยมีการิแจ�งเตือนิผู้�านิริะบบแบบเริียลัไทม์ พริ�อมทั้งแสูดังข�อมูลัสูิทธิการิเริียกริ�อง
สูินิไหมผู้�านิทางริะบบดัังกลั�าวิ เพื�อให�เจ�าหนิ�าที�โริงพยาบาลัสูามาริถตริวิจสูอบสูิทธิการิเริียกริ�องสูินิไหมของลัูกค�าโดัย 
ไม�ต�องติดัต�อบริษิัทัผู้�านิทางโทริศัพท์หรืิอโทริสูาริ ซีึ�งจะสู�งผู้ลัให�กริะบวินิการิเรีิยกริ�องสิูนิไหมมีควิามถูกต�องแลัะริวิดัเร็ิวิมาก
ยิ�งขึน้ิ อกีทัง้บริษิัทัยงัพฒัินิาริะบบที�ให�ลูักค�าสูามาริถทำการิเริยีกริ�องสูนิิไหมผู้�านิทางออนิไลัน์ิ (E-Claim) ไดั�อีกดั�วิย นิอกจากน้ีิ 
บริษิัทัยังดัำเนินิิการิสูำริวิจควิามพึงพอใจการิให�บริกิาริดั�านิแฟกซ์ีเคลัม (Fax Claim) โดัยผู้ลัสูำริวิจจากลูักค�าที�ไดั�รัิบบริกิาริ
แฟกซ์ีเคลัม ให�คะแนินิ NPS ในิปี 2565 สูงูถงึ 63% แสูดังให�เหน็ิถงึควิามพงึพอใจอย�างมาก โดัยลักูค�าต�องการิบอกต�อแลัะ
แนิะนิำบริษิัทักรุิงเทพปริะกันิชีวีิติให�แก�คนิสูนิิทแลัะคนิคุ�นิเคย 
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นิอกจากน้ีิ บริษิัทัยังติดัตามแลัะปริะสูานิงานิตามข�อเสูนิอแนิะต�างๆ เพื�อให�ผูู้�เอาปริะกันิไดั�รัิบบริกิาริที�ดีัอย�างต�อเนิื�อง
ในิปี 2564 ถงึปี 2565 บริษิัทัไดั�เพิ�มบริกิาริการิแจ�งขัน้ิตอนิสิูนิไหมผู้�านิการิสู�งข�อควิามแจ�งทางโทริศัพท์ (SMS) สูำหรัิบลูักค�า
ที�ใชี�บริกิาริเริยีกริ�องค�าริกัษัาพยาบาลัผู้�านิบริกิาริแฟกซ์ีเคลัมให�ทริาบถงึขัน้ิตอนิการิพจิาริณา แลัะชี�องทางปกต ิ(เคลัมตริง)  
เพื�อให�ลัูกค�าไดั�ริับข�อมูลัที�เป็นิปัจจุบันิ แลัะมีหลัากหลัายชี�องทางการิติดัต�อ 

• การให้บริการดำ้านกรมธุรรม์ 
บริิษััทมุ�งมั�นิที�จะมอบการิบริิการิที�ดัีที�สูุดั จึงพัฒินิางานิบริิการิลัูกค�า เพื�อสูริ�างควิามพึงพอใจให�แก�ลูักค�ามากยิ�งขึ้นิ  

จึงไดั�มีการิพัฒินิาดั�วิยการินิำเทคโนิโลัยีใหม�ๆ เข�ามาเพิ�มขีดัควิามสูามาริถในิงานิบริิการิ ไดั�แก�
- กัารให้บรกิัารกัรมธิรรม์อเิลก็ัทรอนกิัส์ (e-Policy) เพื�อเป็นิทางเลืัอกให�แก�ผูู้�เอาปริะกันิที�ไม�สูะดัวิกรัิบกริมธริริม์ริปูเลั�ม

ผูู้�เอาปริะกันิสูามาริถเลืัอกรัิบกริมธริริม์อิเล็ักทริอนิิกส์ูไดั� โดัยบริิษััทจะจัดัสู�งกริมธริริม์อิเลั็กทริอนิิกส์ูในิรูิปแบบไฟล์ั PDF 
ไปยังอีเมลัที�ผูู้�เอาปริะกันิไดั�ให�ไวิ�ตั้งแต�สูมัคริทำปริะกันิ ซีึ�งกริมธริริม์อิเลั็กทริอนิิกสู์น้ีิสูามาริถใชี�เป็นิหลัักฐานิแสูดังสูิทธิไดั�
เชี�นิเดีัยวิกันิกับกริมธริริม์ที�เป็นิรูิปแบบเอกสูาริ แลัะมีควิามคุ�มคริองโดัยสูมบูริณ์ตามเอกสิูทธิ�แลัะเงื�อนิไขที�ไดั�ริะบุไวิ�  
หากเกิดักริณีสููญหาย สูามาริถดัาวินิ์โหลัดัดั�วิยตนิเองที�ริะบบบริิการิลัูกค�า Smart Customer

- งานบรกิัารเอกัสารอเิลก็ัทรอนกิัส์ (e-Document) บริษิัทัไดั�เพิ�มชี�องทางการิให�ลูักค�าสูามาริถเลืัอกริบัเอกสูาริเกี�ยวิกับ
กริมธริริมใ์นิริปูแบบอเิลัก็ทริอนิิกสู ์เชี�นิ ใบแจ�งกำหนิดัชีำริะเบ้ียปริะกนัิภยั, ใบสูลักัหลังั, หนิงัสูอืแจ�งสูถานิะกริมธริริม,์ หนิงัสูอื
แจ�งการิจ�ายผู้ลัปริะโยชีนิ์ตามกริมธริริม์ ฯลัฯ เพื�อเป็นิอีกหนึิ�งทางเลัือกสูำหริับลัูกค�าที�ต�องการิไดั�ริับเอกสูาริผู้�านิอีเมลั  
ซีึ�งริวิดัเริว็ิ สูะดัวิกในิการิจดััเกบ็ แลัะมคีวิามปลัอดัภยัของข�อมลูัมากขึน้ิ ดั�วิยการิกำหนิดัสูทิธกิาริเข�าถงึเอกสูาริ อกีทัง้สูามาริถ
เริียกดัูเอกสูาริดัังกลั�าวิไดั�ตลัอดัเวิลัาผู้�านิแอปพลิัเคชีันิ BLA Happy Life หรืิอริะบบบริิการิลัูกค�า Smart Customer  
ซีึ�งเป็นิการิสู�งเสูริิมการิลัดัการิใชี�กริะดัาษัในิการิออกเอกสูาริแลัะจดัหมายต�างๆ เพื�อริ�วิมกันิริักษัาสูิ�งแวิดัลั�อมผู้�านิการิลัดั
การิใชี�ทริัพยากริจากต�นิไม� แลัะเป็นิการิปริะหยัดัพลัังงานิ

- กัารให้บรกิัารแจ้งข้อม้ลแก่ัลก้ัค้าทาง SMS บริษิัทัมุ�งหวัิงที�จะมอบการิบริกิาริที�สูงูกวิ�ามาตริฐานิในิการิแจ�งข�อมูลั  
เพื�อปริะโยชีนิ์สููงสูุดัของลัูกค�า เพริาะบริิษััทเลั็งเห็นิควิามสูำคัญในิทุกควิามต�องการิของลัูกค�าเป็นิหลััก ดัังนิั้นิ บริิษััทจึงไดั�
เพิ�มชี�องทางการิให�บริกิาริข�อมูลัทาง SMS เพิ�มเติมจากการิแจ�งข�อมลูัทางเอกสูาริตามปกต ิในิกริะบวินิการิการิทำงานิต�างๆ อาทิ
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1. งานิออกกริมธริริม์ (New Business)
1.1 แจ�งผู้ลัการิอนิุมัติริับปริะกันิทาง SMS แก�ผูู้�เอาปริะกันิแลัะตัวิแทนิ เพื�อให�ลูักค�ามั�นิใจไดั�วิ�าบริิษััท 

  เอาใจใสู�แลัะตอบสูนิองต�อคำขอทำปริะกันิของลัูกค�าอย�างริวิดัเร็ิวิ ริวิมถึงการิแจ�งวัินิเริิ�มคุ�มคริอง  
  ทำให�ลัูกค�าทริาบสูิทธิของตนิแลัะสูามาริถใชี�สูิทธิตามเงื�อนิไขกริมธริริม์ไดั�ทันิที

1.2 แจ�ง SMS ผู้ลัพจิาริณาแก�ตัวิแทนิ เมื�อมกีาริติดัตามเอกสูาริเพิ�มเติมหรืิอมเีงื�อนิไขการิริบัปริะกนัิเพิ�มข้ึนิ  
  เพื�อให�ตัวิแทนิสูามาริถดัำเนิินิการิไดั�อย�างริวิดัเริ็วิแลัะถือผู้ลัปริะโยขนิ์ของผูู้�เอาปริะกันิเป็นิสูำคัญ

2. งานิบริิการิกริมธริริม์ (Policy Owner Service)
2.1 แจ�ง SMS เตอืนิการิชีำริะเบีย้ก�อนิหมดัริะยะเวิลัาผู้�อนิผู้นัิ 7 วินัิ เพิ�มเตมิจากหนิงัสูอืแจ�งเตอืนิชีำริะเบีย้  

  ซีึ�งบริษิัทัไดั�สู�งให�ผูู้�เอาปริะกันิก�อนิถงึวินัิคริบกำหนิดัชีำริะเบีย้ 15 วัินิลั�วิงหนิ�าแลั�วิ
2.2 แจ�ง SMS เตือนิลั�วิงหนิ�าก�อนิกริมธริริม์คริบกำหนิดัสูัญญาแก�ผูู้�เอาปริะกันิแลัะตัวิแทนิ เพื�อให�ทริาบ 

  จำนิวินิเงนิิที�ไดั�รัิบ แลัะตวัิแทนิสูามาริถชี�วิยผูู้�เอาปริะกนัิวิางแผู้นิการิเงนิิไดั�
2.3 แจ�ง SMS เมื�อบริิษััทไดั�จ�ายเงินิผู้ลัปริะโยชีน์ิตามเงื�อนิไขกริมธริริม์ เพื�อให�ผูู้�เอาปริะกันิไดั�ทริาบ 

  แลัะตริวิจสูอบผู้ลัปริะโยชีน์ิที�ไดั�ริบั
2.4 แจ�ง SMS เมื�อบริษิัทัไดั�อนุิมติัเงินิกู�กริมธริริม์, เงินิเวินิคืนิกริมธริริม์ เพื�อให�ผูู้�เอาปริะกันิไดั�ทริาบจำนิวินิเงินิ 

  แลัะวิิธจี�ายเงนิิลั�วิงหนิ�า

• การที่ำาธุ่รกรรมผู้่าน Mobile Application 
บริษิัทัไดั�มุ�งเนิ�นิการิเพิ�มการิให�บริกิาริผู้�านิทางชี�องทางออนิไลันิ ์ไม�วิ�าจะเปน็ิเวิบ็ไซีต ์‘Smart Customer’, แอปพลัเิคชีนัิ

บนิโทริศัพท์มือถือ ‘BLA Happy Life’ แลัะ LINE Official Account เพื�อเพิ�มควิามสูะดัวิกในิการิให�บริิการิผู้�านิโทริศัพท์ 
มอืถือหรืิออุปกริณพ์กพาของลูักค�าไดั�ตลัอดัเวิลัาแลัะทกุสูถานิที� โดัยบริษิัทัไดั�มีการิพัฒินิาริะบบบริกิาริต�างๆ เพิ�มเตมิอย�าง
ต�อเนืิ�อง จากเดัิมลูักค�าสูามาริถใชี�บริิการิเปลัี�ยนิแปลังข�อมูลักริมธริริม์แบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ (e-Pos) บริิการิเริียกริ�องสูินิไหม
แบบอเิลัก็ทริอนิิกสู ์(e-Claim) บริิการิเริยีกดัเูอกสูาริอเิลัก็ทริอนิกิสู ์(e-Document) การิชีำริะเบีย้ปริะกนัิภยัแบบอเิลัก็ทริอนิกิสู์
(e-Payment) การิดัขู�อมลูัการิลังทนุิ (e-Investment) แลัะการิกู�เงินิตามสูทิธกิริมธริริม์แบบอเิลัก็ทริอนิิกส์ู (e-Loan) โดัยในิปี 
2565 ไดั�มีการิเพิ�มบริิการิ BLA e-Service ในิแอปพลัิเคชัีนิบนิโทริศัพท์มือถือ BLA Happy Life ให�คริอบคลุัมมากยิ�งขึ้นิ 
ไดั�แก� บริิการิแจ�งเตือนิการิชีำริะเบีย้ปริะกันิภยัรูิปแบบอิเลัก็ทริอนิิกสู ์(e-Notice) บริกิาริเอกสูาริบันิทกึสูลักัหลังัอเิลัก็ทริอนิิกสู์
(e-Endorse) บริิการินิำสู�งจดัหมายอิเล็ักทริอนิิกสู์ (e-Letter) แลัะบริิการิใชี�สูิทธิ�ขอริับเงินิคงไวิ�กับบริิษััทคืนิผู้�านิชี�องทาง
อิเลั็กทริอนิิกสู์ (e-Withdraw)

ผู้ลัดัังกลั�าวิทำให�แอปพลิัเคชัีนิบนิโทริศัพท์มือถือ BLA Happy Life คริอบคลุัมบริิการิดั�านิต�างๆ ตั้งแต�การิดัูข�อมูลั 
ใบแจ�งเตอืนิ การิชีำริะเบีย้ การิเปลัี�ยนิแปลังข�อมลูักริมธริริม์ การิเริยีกริ�องสิูนิไหม การิดัขู�อมูลักริมธริริม์ ข�อมลูับันิทกึสูลักัหลังั 
จดัหมายแจ�งข�อมูลัสูถานิะกริมธริริม์ การิขอถอนิเงินิที�คงไวิ�กับบริิษััท ดัูข�อมูลัการิลังทุนิ ข�อมูลัโริงพยาบาลัคู�สูัญญา  
การิบริิการิดั�านิสูุขภาพ ริับสูิทธิพิเศษัต�างๆ ริวิมถึงการิกู�เงินิตามสูิทธิกริมธริริม์อีกดั�วิย

ณ สูิ้นิปี 2565 มีจำนิวินิผูู้�ใชี�งานิแอปพลัิเคชีันิบนิโทริศัพท์มือถือ (Mobile Application) แลัะ LINE Official Account 
จำนิวินิปริะมาณ 181,371 ดัาวินิ์โหลัดั แลัะ 3.64 ลั�านิบัญชีี ตามลัำดัับ บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิยกริะดัับกริะบวินิการิ
ดัำเนิินิธุริกริริมแลัะการิบริิการิดั�วิยนิวัิตกริริมแลัะเทคโนิโลัยีสูมัยใหม�ที�สูามาริถสูริ�างปริะสูบการิณ์ที�ดัี แลัะตอบโจทย์ 
ควิามต�องการิที�แตกต�างของลัูกค�าในิแต�ลัะกลัุ�มอย�างแท�จริิง นิอกจากการิพัฒินิาการิบริิการิบนิ Mobile Application ให�มี
ควิามคริอบคลัุมแลั�วิ บริิษััทยังไดั�เริ�งปริะชีาสูัมพันิธ์ให�ลัูกค�าไดั�ริับทริาบถึงบริิการิที�สูามาริถทำไดั�ผู้�านิ Mobile Application 
อีกดั�วิย
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• การจััดำการข้อร้องเรียน 
ควิามคิดัเห็นิแลัะข�อเสูนิอแนิะของลัูกค�าเป็นิเสูียงสูะท�อนิที�มีค�าที�สูุดัสูำหริับการิพัฒินิาอย�างริอบดั�านิ ปัญหาแลัะ 

ข�อริ�องเริยีนิต�างๆ จงึเปน็ิตัวิชีีน้ิำไปสูู�การิพัฒินิาแลัะปริบัปรุิงการิดัำเนินิิงานิในิดั�านิต�างๆ ของบริษิัทั แลัะชี�วิยเพิ�มปริะสูทิธภิาพ
บริกิาริให�ดัยิี�งขึน้ิ ศนูิยบ์ริกิาริลักูค�าแลัะริบัเริื�องริ�องเริยีนิเปน็ิหนิ�วิยงานิที�จดััเตริยีมไวิ�เพื�อบริหิาริจดััการิ แก�ไขทกุข�อริ�องเริยีนิ
ไดั�อย�างเหมาะสูมแลัะริวิดัเริ็วิโดัยทีมงานิที�มีคุณภาพ มีควิามริู�แลัะควิามเชีี�ยวิชีาญในิการิบริิหาริจัดัการิปัญหาแลัะ 
ข�อริ�องเรีิยนิของลูักค�า การิให�ควิามสูำคัญกบัลักูค�า (Customer Focused) แลัะการิสูริ�างควิามพึงพอใจให�ลูักค�า (Customer 
Satisfaction) ยงัคงเปน็ิแนิวิทางหลักัสูำหริบัการิใชี�บริหิาริจดััการิข�อริ�องเริยีนิ อกีทัง้การิพฒัินิาริะบบการิจดััการิปญัหาแลัะ
ข�อริ�องเริยีนิอย�างต�อเนืิ�อง เพื�อให�สูามาริถตริวิจสูอบแลัะตดิัตามการิแก�ไขปญัหาแลัะข�อริ�องเริยีนิ ตลัอดัจนิหาแนิวิทางปอ้งกนัิ
เพื�อนิำไปสูู�การิให�บริิการิที�มีปริะสูิทธิภาพแลัะป้องกันิไม�ให�เกิดัข�อริ�องเริียนิ ศูนิย์บริิการิลัูกค�าแลัะริับเริื�องริ�องเริียนิอยู� 
ภายใต�การิดัูแลัของคณะกริริมการิสู�งเสูริิมการิสูริ�างควิามผูู้กพันิของลัูกค�า (Customer Engagement Committee) เพื�อให�
มั�นิใจวิ�า การิแก�ไขปัญหาแลัะข�อริ�องเริียนิจะไดั�ริับการิจัดัการิอย�างเป็นิธริริมแลัะโปริ�งใสู
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การิริับฟังควิามคิดัเห็นิแลัะข�อเสูนิอแนิะจากลัูกค�าเป็นิอีกสูิ�งหนิึ�งที�บริิษััทให�ควิามสูำคัญ เพื�อนิำไปเป็นิข�อมูลัสูำหริับ 
การิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ให�เป็นิไปตามควิามต�องการิของลัูกค�า แลัะพัฒินิาการิบริิการิให�เป็นิที�ปริะทับใจให�ลัูกค�า ศูนิย์บริิการิ
ลัูกค�า ณ สูำนิักงานิใหญ�วิงศ์สูวิ�าง จึงเป็นิศูนิย์ที�จัดัเตริียมไวิ�ริับริองลัูกค�า ดั�วิยสูถานิที�ที�ทันิสูมัย สูะดัวิกสูบาย ลัูกค�าจะไดั�
ริับการิบริิการิที�ดัีเยี�ยม โดัยเตรีิยมทีมงานิที�มีควิามริู�แลัะควิามเชีี�ยวิชีาญคอยให�บริิการิอย�างมืออาชีีพ แลัะเพื�อคงไวิ�ซีึ�ง
มาตริฐานิของการิบริกิาริบริษิัทัไดั�จดััทำแบบสูำริวิจควิามพงึพอใจเพื�อเป็นิตัวิชีีวั้ิดัวิ�าบริษิัทัจะยงัคงริกัษัาการิบริกิาริที�ดีัเยี�ยม
แลัะจะไม�หยุดัการิพัฒินิาเพื�อควิามเป็นิเลัิศในิดั�านิการิบริิการิอย�างมีคุณภาพแลัะมีควิามยั�งยืนิต�อไป

สถูิติิกิารร�องเรียน์

%	คัวิามพึงพอใจใน์กิารใช�บัริกิารศ้น์ย์บัริกิารล้กิคั�า
TARGET > 80%

จัำานวนข้อร้องเรียน (ราย)
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96.62%

2561	 	 2562	 	 2563	 	 2564	 	 2565

96.98% 97.00%

97.13%

97.50%

(2.2)	กิารยกิระดับังาน์บัริกิาร	

การยกระดำับการให้บริการที่่�เป็นเลิศ (Customer Service Excellent)
บริิษััทมีควิามมุ�งมั�นิตั้งใจในิการิให�บริิการิลัูกค�าในิทุกริะดัับอย�างมีคุณภาพ เพื�อสูริ�างควิามปริะทับใจให�กับลัูกค�า ฝ่่ายขาย 

แลัะนิายหนิ�าธนิาคาริกริุงเทพ-ธนิาคาริทิสูโก� โดัยมีชี�องทางพริ�อมให�บริิการิที�หลัากหลัาย อาทิ Call Center 0-2777-8888  
แลัะริะบบโทริศัพท์ตอบริับอัตโนิมัติ (IVR) ที�อำนิวิยควิามสูะดัวิก แลัะมอบควิามอุ�นิใจให�กับลัูกค�าทุกวิันิ ตลัอดั 24 ชีั�วิโมง การิให�
บริิการิ BLA Live Chat ผู้�านิเวิ็บไซีต์ www.bangkoklife.com, สูอบถามข�อมูลัผู้�านิอีเมลั แลัะการิฝ่ากข�อควิามผู้�านิ Facebook 
เป็นิต�นิ

Call Center 0-2777-8888  เป็นิชี�องทางสูำคัญในิการิติดัต�อสูื�อสูาริ พริ�อมให�บริิการิเพื�อสูริ�างควิามเข�าใจ แลัะให�คำปริึกษัา
ข�อมูลักริมธริริม์แลัะการิบริิการิ ให�คำแนิะนิำการิใชี�งานิริะบบเทคโนิโลัยีใหม�ๆ เชี�นิ สู�งเสูริิมให�ลูักค�าเข�าถึงข�อมูลัออนิไลัน์ิ  
ผู้�านิแอปพลัเิคชัีนิ BLA Happy Life, BLA Smart Fund แลัะ Member Care (ลักูค�าปริะกนัิกลัุ�ม) สูามาริถตริวิจสูอบข�อมลูักริมธริริม์
การิแก�ไขข�อมูลักริมธริริม์ (e-Service) การิยื�นิเริียกริ�องสูินิไหม แลัะการิติดัตามผู้ลัอนิุมัติสูินิไหม (e-Claim) ไดั�ดั�วิยตนิเอง ริวิมทั้ง
แก�ไขปัญหาการิใชี�งานิต�างๆ ให�กับตัวิแทนิ อาทิ ริะบบ Smart Agent, Smart App แลัะ BLA Easy Click เป็นิต�นิ     

โดัยที�ผู้�านิมา บริิษััทเพิ�มปริะสูิทธิภาพแลัะเพิ�มขีดัควิามสูามาริถการิให�บริิการิอย�างต�อเนิื�อง โดัยการิฝ่ึกอบริมทักษัะควิามริู�
ในิผู้ลัติภณัฑิแ์ลัะบริกิาริแก�พนิกังานิทุกริะดับั แลัะไดั�จดััตัง้ทมีงานิบริกิาริพิเศษัที�มใีบอนิญุาตในิการิให�คำปริกึษัาเริื�องผู้ลัติภณัฑิ์
ควิบการิลังทนุิโดัยเฉพาะ ริองริบักลัุ�มลักูค�าที�ซีือ้ปริะกนัิชีวิีิตควิบการิลังทนุิ ริวิมท้ังการิปริบัปริงุริะบบงานิภายในิต�างๆ แลัะอปุกริณ์ 
Solution ที�ทันิสูมัย เพื�อบริิหาริจัดัการิควิามต�องการิของลัูกค�าที�หลัากหลัายแลัะติดัต�อเข�ามาพริ�อมๆ กันิ ไดั�อย�างคลั�องตัวิ  
ลัดัปัญหาการิริ�องเริียนิจากลัูกค�า แลัะเสูริิมสูริ�างควิามควิามผูู้กพันิให�กับลัูกค�าอย�างยั�งยืนิ 

ผู้ลัสูำริวิจคะแนินิควิามพึงพอใจลูักค�าที�ใชี�บริิการิ Call Center มีจำนิวินิเพิ�มขึ้นิ ข�อมูลั ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 ลัูกค�า 
มีควิามพึงพอใจ คิดัเป็นิสูัดัสู�วินิ 97.50% ซีึ�งมีแนิวิโนิ�มเพิ�มขึ้นิทุกๆ ปี อีกดั�วิย

ที่ม�: Call Center
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นิอกจากนิี้ บริิษััทยังคงมุ�งมั�นิในิพัฒินิาการิให�บริิการิดั�านิปริะกันิสูุขภาพแลัะโริคริ�ายแริง ดั�วิยการิพัฒินิาเคริือข�ายพันิธมิตริ
โริงพยาบาลัแลัะปรัิบปรุิงริะบบการิดัำเนิินิการิดั�านิสูินิไหม เพื�อเพิ�มปริะสูิทธิภาพการิให�บริิการิแก�ลูักค�าที�มีปริะกันิดั�านิสุูขภาพ
ต�างๆ โดัยมีการิดัำเนิินิการิ ดัังนิี้

• การพื่ัฒนาระบบโรงพื่ยาบาลเครือข่าย Network Hospital 
เพื�อตอบสูนิองควิามต�องการิของลัูกค�าที�หลัากหลัาย บริิษััทไดั�ริ�วิมกับโริงพยาบาลัทั�วิปริะเทศจำนิวินิ 435 แห�ง เพื�อ

ให�บริกิาริลักูค�าไดั�คริอบคลัมุในิทกุภูมภิาค พริ�อมทัง้บริิการิพเิศษัสูำหริบัลักูค�าของบริษิัทัหากเข�าไปริบัการิริกัษัาที�โริงพยาบาลั
คู�สูัญญา เชี�นิ การิไม�ต�องสูำริองเงินิค�ารัิกษัาพยาบาลัเมื�อเข�ารัิกษัาที�โริงพยาบาลัคู�สูัญญา เป็นิต�นิ โดัยบริิษััทไดั�ทำบันิทึก
ข�อตกลังกับโริงพยาบาลัต�างๆ เพื�อขยายการิบริิการิเหลั�านิี้
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นิอกจากนิัน้ิ บริษิัทัยังไดั�จดััให�มกีาริมอบริางวิลัั Bangkok Life Smart Hospital Award 2022 แก�โริงพยาบาลัคู�สูญัญา
เป็นิปีที�สูี� เพื�อสู�งเสูริิมการิยกริะดัับการิบริิการิในิดั�านิต�างๆ ที�เป็นิปริะโยชีน์ิต�อผูู้�ถือกริมธริริม์ปริะกันิสูุขภาพของบริิษััท  
แลัะเชิีดัชีูเกียริติแก�โริงพยาบาลัคู�สูัญญาบริิการิปริะกันิสูุขภาพที�มีควิามโดัดัเดั�นิ จัดัขึ้นิ ณ ห�องปริะชุีมชีินิ โสูภณพนิิชี  
อาคาริสูำนิักงานิใหญ� บมจ.กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต โดัยไดั�ริับเกียริติจาก ดัริ.สูุทธพิลั ทวิีชีัยการิ เลัขาธกิาริคณะกริริมการิกำกบั
แลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย มาเป็นิปริะธานิในิการิมอบริางวัิลั มีผูู้�บริิหาริแลัะผูู้�แทนิโริงพยาบาลัพันิธมิตริ 
เข�าริ�วิมงานิอย�างอบอุ�นิ ซีึ�งริางวัิลั Bangkok Life Smart Hospital Award 2022 มีจำนิวินิ 7 ดั�านิ ริวิมทั้งสูิ้นิ 14 ริางวิัลั  
ตามการิปริะเมินิดั�านิควิามริ�วิมมือของผูู้�เกี�ยวิข�องแลัะจากผูู้�ใชี�บริิการิโริงพยาบาลัในิดั�านิต�างๆ ไดั�แก�

โคริงการิ Care@Home เป็นิโคริงการิที�จัดัขึ้นิในิชี�วิงการิริะบาดัของโริคโควิิดั-19 โดัยมีบุคลัากริทางการิแพทย์ของ 
ศูนิย์บริิการิการิแพทย์กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตให�คำแนิะนิำแก�ผูู้�ถือกริมธริริม์กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตทุกคนิที�ไดั�ริับการิวิินิิจฉัยวิ�า 
ติดัเช้ืีอโควิิดั-19 แลัะเข�าสูู�การิรัิกษัาแบบ Home Isolation ตลัอดัจนิทำหนิ�าที�เป็นิที�ปริึกษัาแลัะดัูแลัตลัอดัชี�วิงเวิลัาที�ต�อง 
Home Isolation ริวิมทั้งจัดัสู�งชีุดักักตัวิอุ�นิใจ นิอกจากนิี้ บริิษััทยังให�ควิามดัูแลัผูู้�ถือกริมธริริม์ที�จำเป็นิต�องเข�าริับการิริักษัา
โริคโควิิดั-19 ในิโริงพยาบาลั โดัยชี�วิยปริะสูานิงานิกับโริงพยาบาลัคู�สูัญญาเพื�อให�ผูู้�ถือกริมธริริม์ไดั�ริับการิดัูแลัอย�าง 
เหมาะสูมกวิ�า 100 ริาย
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• การพื่ัฒนาระบบให้บริการลูกค้ากล่่มส่่ขภาพื่ 
บริษิัทัพัฒินิาการิให�บริกิาริในิโคริงการิ BLA Every Care ซีึ�งเป็นิโคริงการิที�บริษิัทัจัดัทำข้ึนิเพื�อให�บริกิาริเสูริมิที�จำเป็นิ 

ดั�านิสูุขภาพแก�ลัูกค�าปริะกันิสูุขภาพตลัอดั 24 ชีั�วิโมง แลัะคริอบคลัุมทุกที�ทั�วิโลัก ทำให�ในิปี 2565 โคริงการิ BLA Every 
Care มีบริิการิเสูริิมดั�านิสูุขภาพที�มอบควิามห�วิงใยในิทุกชี�วิงเวิลัาให�กับลัูกค�า ปริะกอบดั�วิย

• EveryCare Before บริิการิผูู้�ชี�วิยทางการิแพทย์ที�พริ�อมให�คำแนิะนิำดั�านิสูขุภาพการิแพทย์ ทางโทริศพัท์ ทัง้ภายในิ 
ปริะเทศไทย แลัะเมื�ออยู�ต�างปริะเทศ

• EveryCare Special บริิการิการิแพทย์ฉุกเฉินิ (Medivac), ศูนิย์บริิการิข�อมูลัสูุขภาพ (Health Partner) เพื�อนิซีี้ 
สูขุภาพ พริ�อมตอบคำถามแลัะให�คำแนิะนิำที�เหมาะกบักริมธริริม์สูขุภาพของลูักค�ากริงุเทพปริะกนัิชีวิีิต, บริกิาริพบ
แพทย์ออนิไลัน์ิ (Telemed Plus), 2nd Opinion ดั�านิกริะดักูข�อ กริะดักูสูนัิหลังั โริคข�อแลัะริมูาตสิูซีั�ม (บำริงุริาษัฎร์ิ), 
บริิการิเพิ�มวิงเงนิิรัิกษัาโริคมะเริง็ แลัะบริกิาริสูำริองจ�ายกริณจีำเป็นิต�องเข�าริบัการิริกัษัาแบบผูู้�ป่วิยในิในิต�างปริะเทศ
สูำหริบัผูู้�ถอืกริมธริริม์ที�มเีงื�อนิไขควิามคุ�มคริองในิพ้ืนิที�ที�กำหนิดั 

• EveryCare After บริกิาริริถรัิบ-สู�ง ผูู้�เอาปริะกันิภยัเข�ารัิกษัาตัวิในิโริงพยาบาลั แลัะบริกิาริข�อมูลัสูถานิพยาบาลัดูัแลั 
ผูู้�ป่วิยยามพักฟ้�นิ
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บริิษััทริ�วิมกับโริงพยาบาลับำริุงริาษัฎร์ิมอบบริิการิดั�านิสูุขภาพ ‘2B Care Privilege’ มอบการิดัูแลัริักษัาพยาบาลั 
แบบริาคาแพ็กเกจแลัะสู�วินิลัดัพิเศษั พริ�อมบริิการิริถริับสู�งในิกริุงเทพฯ แลัะปริิมณฑิลั กริณีเข�าริับการิผู้�าตัดัเป็นิผูู้�ป่วิย  
แลัะการิอปัเกริดัห�องพกัสูำหริบัผูู้�ถอืกริมธริริม์ BLA Prestige Health ที�สูำคัญยงัมอบมลูัค�าวิงเงินิการิรัิกษัามะเริง็เพิ�มข้ึนิ 20% 
สูำหรัิบผูู้�ถอืกริมธริริม์บแีอลัเอ แคนิเซีอร์ิ แม็กซ์ี เมื�อเข�ารัิบการิรัิกษัาที�โริงพยาบาลับำรุิงริาษัฎร์ิ แลัะสูทิธิพเิศษัการิใชี�ห�องรัิบริอง
 ‘นิภาเลัาจน์ิ’ แลัะบริกิาริลีัมซูีนีิรัิบ-สู�ง  
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บริิษััทยังไดั�ริ�วิมมือกับโริงพยาบาลักรุิงเทพสูำนัิกงานิใหญ� ยกริะดัับการิให�บริิการิดั�วิยโปริแกริม ‘Pre Authorization’  
ตริวิจสูอบควิามคุ�มคริองค�าริกัษัาพยาบาลั พริ�อมเตมิเตม็บริกิาริดั�านิสูขุภาพคริบวิงจริของบริษิัทั โดัยสูามาริถริบัการิปริะเมนิิ 
การิริักษัาพริ�อมค�าใชี�จ�ายเทียบกับควิามคุ�มคริองในิกริมธริริม์ เพื�อเตริียมควิามพริ�อมแลัะเลืัอกวิิธีการิรัิกษัาที�เหมาะสูม 
กับควิามจำเป็นิทางการิแพทย์ แลัะสูอดัคลั�องกับสูิทธิ�ควิามคุ�มคริองในิกริมธริริม์สูุขภาพที�มี ชี�วิยบริิหาริจัดัการิค�าใชี�จ�าย  
ลัดัการิเกิดัภาริะค�าใชี�จ�ายสู�วินิเกินิที�อาจจะเกิดัขึ้นิไดั�อย�างมีปริะสิูทธิภาพ ริวิมถึงชี�วิยให�กริะบวินิการิต�างๆ โดัยเฉพาะ 
การิเคลัมสูนิิไหมให�เป็นิไปอย�างสูะดัวิกริวิดัเริว็ิแลัะคริบถ�วินิตามเงื�อนิไขในิกริมธริริม์ บริกิาริ Pre Authorization คริอบคลัมุ 
แพ็กเกจการิริักษัาโริค 6 หัตถการิ ซีึ�งพบมาก ไม�วิ�าจะเป็นิผู้�าตัดัมดัลูัก ผู้�าตัดัหมอนิริองกริะดัูกสูันิหลััง ผู้�าตัดันิิ�วิในิถุงนิ้ำดัี  
ริิดัสูดีัวิงทวิาริ แลัะไสู�เลัื�อนิ

ปี 2565 โครงการ BLA EveryCare ม่ลูกค้าที่่�ส่ามารถีใชุ้บริการมากกว่า 61,000  คน ครอบคล่มลูกค้าในหลากหลายชุ่องที่าง
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(2.3)	กิารสร�างคัวิามผู้้กิพัน์กิับัล้กิคั�าทั่�ถูือกิรมธรรม์		
กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�ปริับปริุง BLA Happy Life Club สูำหริับลัูกค�าแลัะคริอบคริัวิ เพื�อชี�วิยให�ลัูกค�ามีควิามพึงพอใจ 

แลัะเข�าถึงการิวิางแผู้นิการิเงินิแลัะสูุขภาพไดั�อย�างมีปริะสูิทธิภาพ โดัยในิปี 2565 มีกิจกริริมที�สูนัิบสูนิุนิการิสูริ�างควิามมั�นิคง
ทางการิเงินิแลัะการิสู�งเสูริิมสูุขภาพ ดัังนิี้

การส่่งเส่ริมความรู้ที่างการเงิน 
กิจกริริมสู�งเสูริิมควิามริู�ต�างๆ ที�บริิษััทจัดัขึ้นิ เชี�นิ งานิมหกริริมการิเงินิทั�วิปริะเทศ กิจกริริมสูัมมนิา VIP Seminar ทั�วิปริะเทศ

ริวิมทั้งการิให�บริิการิดั�านิวิางแผู้นิการิเงินิจากตัวิแทนิแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิของบริิษััท แลัะการิจัดัทำบทควิามควิามริู�ดั�านิ 
การิเงินิแลัะดั�านิอื�นิๆ
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การส่่งเส่ริมส่่ขภาพื่ 
บริษิัทัจดััให�มโีคริงการิตริวิจสูขุภาพปริะจำปีสูำหริบักลัุ�มลักูค�าที�มคีณุสูมบตัติามที�กำหนิดั การิมอบสูทิธสิู�วินิลัดัการิตริวิจสูขุภาพ

แลัะบริิการิดั�านิสูุขภาพต�างๆ การิเปิดัชี�องสูถานิี BLA Healthy Station ซีึ�งริ�วิมกับเคริือข�ายพันิธมิตริดั�านิสูุขภาพเพื�อมอบสูาริะ
ควิามริู�แลัะบริิการิดั�านิสูุขภาพต�างๆ   



จุดบัริกิารติ่างๆ
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บริิษััทสู�งเสูริิมให�มีการิให�บริิการิผู้�านิแอปพลัิเคชัีนิ BLA Happy เพื�อก�าวิสูู�การิเป็นิ Digital Insurance อย�างเต็มรูิปแบบ 
ปริะกอบดั�วิย

ดา้นกัารบรหิารลก้ัคา้สม่พน่ธิ ์(CRM) บริษิัทัมอบสูทิธปิริะโยชีนิใ์นิดั�านิต�างๆ เพื�อเตมิเตม็ควิามสูขุในิชีวิีิตให�กบัลักูค�าแลัะ
คริอบคริวัิ อาท ิการิริบัสูทิธพิเิศษัสู�วินิลัดัในิการิซีือ้สูนิิค�าหริอืบริกิาริ ณ ริ�านิค�าแลัะองคก์ริที�เข�าริ�วิมโคริงการิกบับริษิัทั, บริกิาริเสูริมิ
ดั�านิสูขุภาพ เพื�อมอบควิามห�วิงใยสูขุภาพของลักูค�าในิทกุชี�วิงเวิลัา, สูาริะควิามริู�ดั�านิสูขุภาพแลัะการิบริกิาริของบริษิัทัผู้�านิชี�องทาง
ออนิไลันิ์  ฯลัฯ   

ด้านข้อม้ลกัรมธิรรม์ ลัูกค�าสูามาริถเข�าถึงข�อมูลักริมธริริม์ของตนิเองไดั�ตลัอดัเวิลัาผู้�านิชี�องทางโมบายแอปพลัิเคชีันิ 
(Mobile Application) แลัะ LINE นิอกจากน้ีิ ลักูค�าสูามาริถแจ�งควิามปริะสูงคข์อเปลัี�ยนิแปลังกริมธริริม ์(e-POS), ขอกู�กริมธริริม์
(e-Loan) แลัะเริียกริ�องสูินิไหม (e-Claim) เพื�อตริวิจสูอบริายลัะเอียดัแลัะติดัตามสูถานิะการิเริียกริ�องสูินิไหมไดั�ตลัอดั 24 ชีั�วิโมง
สูามาริถตริวิจสูอบปริะวิัติการิเคลัมย�อนิหลัังไดั�พริ�อมทั้งชีำริะเบี้ยปริะกันิปีต�อไป 

บริษิัทัไดั�จัดัทำการิวิดััควิามพึงพอใจจากการิใชี�บริกิาริต�างๆ ดั�วิยวิิธกีาริ Net Promoter Score (NPS) ซีึ�งเป็นิเคริื�องมอืที�ใชี�วิดัั
ควิามพึงพอใจแลัะผูู้กพนัิของลูักค�าต�อองค์กริที�นิิยมใชี�ในิปัจจุบันิ ซีึ�งนิำสัูดัสู�วินิของผูู้�ที� ‘พึงพอใจแลัะยินิดัแีนิะนิำต�อ (Promoter)’ 
แลัะผูู้�ที� ‘ไม�พึงพอใจ (Detractor)’ มาคำนิวิณริ�วิมกันิ เพื�อเปริียบเทียบควิามพึงพอใจของลัูกค�าในิดั�านิต�างๆ สูำหริับใชี� 
ในิการิพัฒินิาการิให�บริิการิเพื�อสูริ�างควิามผูู้กพันิที�ยั�งยืนิในิอนิาคต

ศูนย์บริการลูกค้า (CSC)

ส่าขาที่ั�วประเที่ศ

การบริการกรมธุรรม์

แฟื้กซื้์เคลมโรงพื่ยาบาลคู่ส่ัญญา

การเรียกร้องส่ินไหมอ่�นๆ

54%

51%

49%

61%

48%

NPS	(%)
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(3)	กิารปรับัติัวิเข�าส้่ยุคัดิจิทััล
ปัจจุบันิเทคโนิโลัยีดัิจิทัลัมีบทบาทสูำคัญอย�างยิ�งต�อการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะสูริ�างควิามไดั�เปริียบในิเชีิงการิแข�งขันิ บริิษััท 

ไดั�กำหนิดันิโยบายการิปริับตัวิเข�าสูู�ยุคดัิจิทัลั (Digital Transformation) เพื�อพัฒินิาดั�านิดัิจิทัลัผู้�านิการิสูริ�างแพลัตฟอริ์มดัิจิทัลั
แบบคริบวิงจริ ตลัอดัจนิสูริ�างริะบบนิิเวิศดั�านิการิปริะกนัิชีวิีิตเพื�อยกริะดับัการิให�บริกิาริปริะกนัิชีวิีิตแลัะการิก�าวิสูู�สูงัคมไริ�กริะดัาษั
ในิอนิาคต

เพื�อให�การินิำเทคโนิโลัยีดัิจิทัลัมาปริะยุกต์ใชี�ในิองค์กริ สูามาริถตอบสูนิองกลัยุทธ์การิดัำเนิินิธุริกิจไดั�อย�างมีปริะสูิทธิภาพ 
ทัง้ในิดั�านิการิดัำเนินิิงานิแลัะการิใชี�ปริะโยชีน์ิจากข�อมูลัในิดั�านิต�างๆ เพื�อริองรัิบการิเปลัี�ยนิแปลังของภาวิะแวิดัลั�อมการิปริะกอบ
ธุริกิจแลัะพฤติกริริมของผูู้�บริิโภคที�เปลัี�ยนิแปลังไป ริวิมถึงชี�วิยสูนัิบสูนุินิธุริกิจใหม�ๆ ที�จะเกิดัขึ้นิในิอนิาคต ซีึ�งจะสู�งผู้ลัให�ธุริกิจ
สูามาริถแข�งขันิแลัะเติบโตไดั�อย�างยั�งยืนิ บริิษััทจึงไดั�มีการิวิางแผู้นิการิพัฒินิาโคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิดั�านิดัิจิทัลัเพื�อริองรัิบกลัยุทธ์ 
การิดัำเนิินิงานิของบริิษััททั้งในิริะยะสูั้นิแลัะในิริะยะยาวิ โดัยมีริะยะเวิลัาการิดัำเนิินิการิตามแผู้นิงานิ 3 ปี ตั้งแต�ปี 2564-2566

แผู้นิงานิดั�านิดัจิิทัลัน้ีิ แบ�งออกเป็นิ 7 สู�วินิ โดัยเริิ�มต้ังแต�การิวิางริากฐานิของริะบบงานิที�เกี�ยวิข�องไปจนิถงึการิพฒัินิาบคุลัากริ
ในิองค์กริ ไดั�แก�

1. กัารวางรากัฐานระบบกัารจ่ดกัารข้อม้ล 
ซีึ�งเปน็ิการิพฒัินิาริะบบคลังัข�อมลูัแลัะเคริื�องมอืที�ใชี�จดััการิริปูแบบริวิมถงึการิริบั-สู�งข�อมลูัที�เหมาะสูมแลัะมปีริะสูทิธภิาพ
เพื�อริองริับการิทำงานิในิเชีิงวิิเคริาะห์ (Data Management Foundation)

2. ติดตามและวิเคราะห์พฤติกัรรมกัารใชี้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เพื�อนิำมาพัฒินิาปรัิบปรุิงริะบบแลัะรูิปแบบการิแสูดังผู้ลัที�สูอดัคลั�องแลัะริองรัิบกับควิามต�องการิของผูู้�ใชี�งานิ (Tracking 
Online Data)

3. วางกัลยุทธิ์กัารตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยวิเคราะห์จากัเส้นทางของผั้้บริโภัค 
เพื�อสูามาริถนิำเสูนิอข�อมูลัต�างๆ ที�ตริงกับควิามสูนิใจ แลัะมอบปริะสูบการิณ์ที�ดีัให�แก�ลัูกค�าแลัะผูู้�มุ�งหวิัง  
(Personalized Customer Journey)

4. นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใชี้ในระบบงาน 
เพื�อใชี�ในิการิวิิเคริาะห์ปริะเมินิผู้ลัข�อมูลั ตลัอดัจนิชี�วิยริองริับงานิดั�านิการิบริิการิ (AI Projects for Backend)

5. ปร่บเปลี�ยนร้ปแบบกัารทำงานในองค์กัรอย่างมีกัลยุทธิ์ 
โดัยใชี�เทคโนิโลัยเีข�าชี�วิยเพื�อเพิ�มปริะสูทิธภิาพ ริวิมถงึการิอบริมบคุลัากริในิองคก์ริเพื�อสูริ�างควิามเข�าใจแลัะเสูริมิทกัษัะ
การิทำงานิในิริูปแบบใหม� (Digital Transformation and AI Training)

6. สร้างทีมงานที�มีความร้้ความสามารถืในด้านกัารใชี้ข้อม้ลในเชีิงวิเคราะห์ 
เพื�อพัฒินิาแลัะขับเคลัื�อนิเทคโนิโลัยีในิองค์กริ (Build an In-house Team)

7. พ่ฒนากัลยุทธิ์กัารดำเนินงานของบริษ่ทโดยใชี้เทคโนโลยีมาชี่วยรองร่บ
ตลัอดัจนิการิสูื�อสูาริที�เป็นิไปในิทิศทางเดัียวิกันิทั้งภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ เพื�อการิขับเคลัื�อนิอย�างมีปริะสูิทธิภาพ 
(Develop an AI Strategy and Develop Internal and External Communications)

ในิปี 2566 บริษิัทัไดั�มีการิเตรีิยมงานิในิสู�วินิของโคริงสูริ�างริะบบ เพื�อวิางโคริงสูริ�างแลัะพัฒินิาริะบบการิทำงานิดิัจทิลััที�เชีื�อม
โยงกันิ ผู้�านิหลัากหลัากโคริงการิ ไดั�แก� 
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• การพื่ัฒนาระบบการที่ำางานภายในองค์กร
บริษิัทัมีควิามมุ�งมั�นิที�จะพฒัินิาริะบบการิทำงานิภายในิองค์กริโดัยมุ�งเนิ�นิการิลัดัควิามสูญูเสีูย ลัดัขัน้ิตอนิหริอืกริะบวินิการิ

ทำงานิที�ไม�จำเป็นิ แลัะนิำเทคโนิโลัยี เชี�นิ การิทำกริะบวินิการิอย�างอัตโนิมัติดั�วิยหุ�นิยนิต์ซีอฟต์แวิร์ิ Robotic Process  
Automation (RPA) ริะบบที�สูามาริถเริยีนิริู�ไดั�จากตวัิอย�างดั�วิยตนิเอง Machine Learning, การินิำคอมพวิิเตอร์ิมาควิบคมุ 
การิทำงานิ Automation System มาปริะยุกต์ใชี� เพื�อยกริะดัับปริะสูทิธิภาพของกริะบวินิการิทำงานิให�ดีัยิ�งข้ึนิ สูามาริถนิำเสูนิอ
ผู้ลัติภณัฑ์ิแลัะบริกิาริให�แก�ลักูค�าไดั�อย�างสูะดัวิก ริวิดัเริว็ิ การินิำเทคโนิโลัยเีข�ามาใชี�ยกริะดับับริกิาริต�างๆ เชี�นิ การินิำเทคโนิโลัย-ี
Face Recognition, Liveness Detection แลัะ Dipchip เข�ามาใชี�ในิกริะบวินิการิพิจาริณาใบคำขอ เป็นิต�นิ โดัยบริษิัทัตัง้เป้า
จะเป็นิองค์กริที�มุ�งสูริ�างคุณค�าโดัยขจัดัควิามสูญูเปลั�า (Lean Organization) อย�างเต็มตัวิภายในิปี 2567 

• การส่ร้างกระบวนการให้บริการแบบไร้กระดำาษั
บริษิัทัมุ�งมั�นิที�จะเป็นิบริษิัทัที�มรีิะบบที�สูามาริถให�บริกิาริดั�านิกริมธริริม์แก�ลูักค�าแบบไริ�กริะดัาษั 100% ภายในิปี 2565  

ที�ผู้�านิมา ปัจจบุนัิริะบบที�ริองริบัการิให�บริกิาริออนิไลัน์ิแลั�วิ ไดั�แก�
• ริะบบบริิการิออนิไลันิ์ที�สูนิับสูนิุนิให�ตัวิแทนิจัดัทำใบเสูนิอขาย ใบคำขอ ไปจนิถึงกริะบวินิการิริับชีำริะเงินิออนิไลันิ์ผู้�านิ 
 แพลัตฟอร์ิม Smart App ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั�มากถงึ 10 แผู้�นิ ต�อการิจดััทำใบคำขอ 1 คริัง้ โดัยในิปีที�ผู้�านิมา  
 ตัวิแทนิจัดัทำใบคำขอผู้�านิ Smart App สููงถึง 95% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 85% ในิปี 2564
• บริกิาริริบักริมธริริม์ในิริปูแบบอเิลัก็ทริอนิิกส์ู (e-Policy) ลักูค�าสูามาริถเลัอืกริบักริมธริริม์ริปูแบบอเิลัก็ทริอนิิกส์ูผู้�านิอเีมลั 
 สู�วินิตัวิไดั� ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั�สููงสุูดัถึง 50 แผู้�นิ ต�อกริมธริริม์ 1 เลั�ม โดัยในิปีที�ผู้�านิมา มีลัูกค�าที�ขอริับ 
 กริมธริริม์แบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ 4% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 1% ในิปี 2564
• บริกิาริเปลัี�ยนิแปลังข�อมลูักริมธริริม์แบบอเิลัก็ทริอนิิกส์ู (e-Pos) ลักูค�าสูามาริถดัำเนินิิการิเปลัี�ยนิแปลังข�อมลูักริมธริริม์ 
 ผู้�านิแอปพลัเิคชีนัิบนิโทริศพัท์มอืถอื BLA Happy Life แลัะเวิบ็ไซีต์ Smart Customer ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั�  
 1-2 แผู้�นิ ต�อการิทำธุริกริริม 1 คริั้ง โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าใชี�บริิการิ 37% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 10% ในิปี 2564
• บริิการิเรีิยกริ�องสิูนิไหมแบบอิเลั็กทริอนิิกส์ู (e-Claim) ลัูกค�าสูามาริถดัำเนิินิการิเรีิยกริ�องสิูนิไหมผู้�านิแอปพลิัเคชีันิ 
 บนิโทริศัพท์มือถือ BLA Happy Life แลัะเวิ็บไซีต์ Smart Customer ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1-3 แผู้�นิ  
 ต�อการิทำธุริกริริม 1 คริั้ง โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 9% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 1% ในิปี 2564
• บริิการิริับใบเสูริ็จรัิบเงินิเบี้ยปริะกันิภัยริูปแบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ (e-Receipt) ลัูกค�าสูามาริถเลัือกริับใบเสูริ็จริับเงินิ 
 เบี้ยปริะกันิภัยริูปแบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ผู้�านิอีเมลัสู�วินิตัวิ ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1 แผู้�นิต�อริายการิ โดัยในิปี 
 ที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 4% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 2% ในิปี 2564 
• บริิการิกู�เงินิตามสิูทธิกริมธริริม์แบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ (e-Loan) ลัูกค�าสูามาริถดัำเนิินิการิกู�เงินิตามสิูทธิกริมธริริม์  
 ผู้�านิแอปพลัเิคชีนัิบนิโทริศพัท์มอืถอื BLA Happy Life ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1 แผู้�นิต�อการิทำธรุิกริริม 1 คริัง้  
 โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 51% โดัยเพิ�มขึ้นิจาก 35% ในิปี 2564 
• บริิการิแจ�งเตือนิการิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัยริูปแบบอิเลั็กทริอนิิกส์ู (e-Notice) ลัูกค�าจะไดั�รัิบใบแจ�งเตือนิการิชีำริะเบี้ย 
 ผู้�านิแอปพลัเิคชีนัิบนิโทริศพัท์มอืถอื BLA Happy Life ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1 แผู้�นิ โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลักูค�า 
 ที�ใชี�บริิการิ 3%
• บริกิาริเอกสูาริบนัิทกึสูลักัหลังัอเิลัก็ทริอนิิกส์ู (e-Endorse) ลักูค�าจะไดั�ริบัเอกสูาริบนัิทกึสูลักัหลังัริปูแบบอเิลัก็ทริอนิิกส์ู 
 ผู้�านิอีเมลัสู�วินิตัวิ ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1-3 แผู้�นิต�อริายการิ โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 1%
• บริกิารินิำสู�งจดัหมายอเิลัก็ทริอนิกิส์ู (e-Letter) ลักูค�าจะไดั�ริบัเอกสูาริแจ�งสูถานิะกริมธริริม์ผู้�านิอเีมลัสู�วินิตวัิ ซีึ�งสูามาริถ 
 ลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 1-3 แผู้�นิต�อริายการิ โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 0.1%
• บริิการิใชี�สิูทธิ�ขอรัิบเงินิคงไวิ�กับบริิษััทคืนิผู้�านิชี�องทางอิเล็ักทริอนิิกส์ู (e-Withdraw) ลัูกค�าสูามาริถดัำเนิินิการิขอรัิบ 
 เงนิิคงไวิ�กบับริษิัทัคืนิผู้�านิแอปพลิัเคชีั�นิบนิโทริศพัท์มอืถอื BLA Happy Life ซีึ�งสูามาริถลัดัการิใชี�กริะดัาษัไดั� 2-5 แผู้�นิ 
 ต�อการิทำธุริกริริม 1 คริั้ง โดัยในิปีที�ผู้�านิมามีลัูกค�าที�ใชี�บริิการิ 18%
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โดัยริะหวิ�างวินัิที� 1 กนัิยายนิ 2564 ถงึ 15 สูงิหาคม 2565 บริษิัทัไดั�จดััแคมเปญ ‘70 ปี กรุิงเทพปริะกนัิชีวีิติ ริ�วิมลัดั ไดั�ลัุ�นิ’ 
เพื�อให�ลักูค�ามสีู�วินิริ�วิมในิการิลัดัการิใชี�กริะดัาษั เพื�อก�าวิสูู�สูงัคม Paperless ริ�วิมกบับริษิัทั โดัยลักูค�าสูามาริถแจ�งควิามปริะสูงค์
ริบัเอกสูาริผู้�านิชี�องทางอิเลัก็ทริอนิกิส์ู หรืิอใชี�บริกิาริผู้�านิ BLA Happy Life Application แลัะ Smart Customer เพื�อลัุ�นิริบั 
ของริางวิลััมลูัค�ากวิ�า 3.8 ลั�านิบาท โดัยมลีักูค�าสูนิใจเข�าริ�วิมแคมเปญเพื�อลัดัการิใชี�กริะดัาษักวิ�า 36,000 ริาย แลัะสู�งผู้ลัให� 
มีการิเข�าใชี�บริิการิผู้�านิชี�องทางออนิไลัน์ิของบริิษััทเพิ�มขึ้นิอย�างต�อเนิื�อง บริิษััทมีควิามมุ�งมั�นิแลัะมีแผู้นิงานิริะยะยาวิ 
ในิการิริณริงค์ให�ท้ังลักูค�าแลัะตวัิแทนิเพิ�มการิใชี�งานิริะบบดัังกลั�าวิเพื�อมุ�งสูู�การิงดัใชี�กริะดัาษัโดัยสูมบูริณ์

ใบคำาขอออนไลน์ (Smart App)

บริการรับกรมธุรรม์รูปแบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Policy) 

บริการเปล่�ยนแปลงข้อมูลกรมธุรรม์แบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Pos)

บริการเรียกร้องส่ินไหมแบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Claim)

บริการรับใบเส่ร็จัรับเงินเบ่�ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Receipt)

บริการกู้กรมธุรรม์รูปแบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Loan)

บริการใบแจั้งเต่อนการชุำาระเบ่�ยแบบอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Notice)

บริการเอกส่ารบันที่ึกส่ลักหลังอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Endorse)

บริการนำาส่่งจัดำหมายอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Letter)

บริการใชุ้ส่ิที่ธุิ์ขอรับเงินคงไว้กับบริษััที่ค่นผู้่านชุ่องที่างอิเล็กที่รอนิกส่์ (e-Withdraw)

100%

5%

5%

2%

5%

5%

5%

3%

3%

5%

บัริกิาร เป้าหมายปี	2565จำาน์วิน์กิารใช�บัริกิาร
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• การส่ร้างเครื�องม่อส่นับส่น่นดำ้านความมั�งคั�งและส่่ขภาพื่ให้กับลูกค้า
บริิษััทต�องการิยกริะดัับการิให�บริิการิดั�านิวิางแผู้นิทางการิเงินิของลูักค�าผู้�านิ Financial Health Check Platform  

โดัยลูักค�าสูามาริถกริอกข�อมูลัริายไดั� ค�าใชี�จ�าย วิางแผู้นิการิออมเงินิเพื�อการิเกษีัยณ วิางแผู้นิเพื�อค�าจ�ายทางการิศึกษัา  
แลัะเฟ้นิหาผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิชีีวิิต ผู้ลัิตภัณฑ์ิปริะกันิชีีวิิตควิบคู�การิลังทุนิ ริวิมถึงควิามคุ�มคริองสุูขภาพ ที�เหมาะสูม ผู้�านิ 
เครืิ�องมืออำนิวิยควิามสูะดัวิกดัังกลั�าวิ 

• การบริหารจััดำการข้อมูลของบริษััที่
นิอกเหนืิอจากการิให�บริิการิผู้�านิชี�องทางดิัจิทัลัที�ลัูกค�าสูามาริถดัำเนิินิการิดั�านิธุริกริริมต�างๆ ดั�วิยตนิเองแลั�วิ บริิษััท 

ไดั�ดัำเนิินิการิตดิัตัง้คลังัข�อมลูั (Data Warehouse) พริ�อมทัง้เพิ�มเตมิแลัะแก�ไขข�อมลูัในิฐานิข�อมลูัให�เปน็ิข�อมลูัที�ถกูต�องแลัะ
เป็นิปัจจุบันิ เพื�อให�หนิ�วิยงานิต�างๆ สูามาริถดัึงข�อมูลัไปใชี�ไดั�อย�างสูะดัวิกริวิดัเริ็วิ โดัยไดั�มีการิวิิเคริาะห์ข�อมูลัของลัูกค�า 
เพื�อนิำเสูนิอแบบปริะกนัิที�เหมาะสูมผู้�านิโคริงการิ Existing Customer Management (ECM) โดัยนิบัตัง้แต�ป ี2563 มลีักูค�า
ให�ควิามสูนิใจซีื้อผู้ลัิตภัณฑิ์กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตอีกคริั้งกวิ�า 1,900 ลั�านิบาท 

บริิษััทผู้�านิการิริับริองมาตริฐานิ ISO/IEC 27001:2013 ดั�านิการิบริิหาริจัดัการิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ  
(Information Security Management System) ซีึ�งคริอบคลุัมในิเรืิ�องของการิบริิหาริงานิแลัะการิดัำเนิินิงานิของ 
ศูนิย์คอมพิวิเตอร์ิหลัักแลัะศูนิย์คอมพิวิเตอริ์สูำริอง การิพัฒินิาซีอฟต์แวิริ์ในิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต การิดัำเนิินิงานิของสูาย 
ปริะกันิชีีวิิตแลัะปริะกันิกลัุ�ม การิดัำเนิินิงานิของสูาขาทั�วิปริะเทศ ให�มีควิามปลัอดัภัยดั�านิการิจัดัเก็บริะบบฐานิข�อมูลั แลัะ
การิปกป้องข�อมูลัของลัูกค�าจากภัยคุกคามทางโลักไซีเบอริ์ ต�อเนิื�องมาตั้งแต�ปี 2558 จนิถึงปัจจุบันิ นิอกจากนิี้ ในิปี 2565 
ไดั�ริับมาตริฐานิ ISO 27701:2019 ริะบบบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลั ซีึ�งเป็นิการิยืนิยันิถึงควิามแข็งแกริ�งของริะบบ 
การิริักษัาควิามปลัอดัภัยของข�อมูลัสู�วินิบุคคลั ลัดัควิามเสูี�ยงแลัะปกป้องข�อมูลัสู�วินิบุคคลัของลัูกค�า เพิ�มควิามเชีื�อมั�นิแลัะ
ควิามไวิ�วิางใจในิการิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลัของลัูกค�าริายเดีั�ยวิผู้�านิริะบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ทั้งดั�านิการิขายแลัะ 
การิบริิการิหลัังการิขายโดัยกริุงเทพปริะกันิชีีวิิตเป็นิบริิษััทปริะกันิชีีวิิตริายแริกที�ไดั�ริับการิริับริองมาตริฐานินิี้

การพื่ัฒนาดำ้านเที่คโนโลย่และการปฏิิบัติงานที่่�ส่ำาคัญในปี 2565
•  เพิ�มชี�องทางการิให�บริิการิดั�านิการิซีือ้ปริะกนัิผู้�านิแพลัตฟอร์ิมการิซีือ้ปริะกนัิออนิไลัน์ิ โดัยสูามาริถเข�าถงึบริกิาริผู้�านิหนิ�า 
 เวิ็บไซีต์ของบริิษััท แลัะของพันิธมิตริทางธุริกิจ ไดั�แก� AIS Insurance Service, กริุงศริี ออโต�, Jaymart, Rabbit แลัะ  
 Siam Piwat เพื�อให�ลักูค�าสูามาริถเข�าถึงผู้ลัติภณัฑ์ิปริะกนัิชีวิีิตของบริษัิัทไดั�อย�างสูะดัวิกแลัะริวิดัเร็ิวิมากยิ�งข้ึนิ ตอบโจทย์ 
 การิเสูนิอขายปริะกันิในิวิิถีใหม� ที�ไม�ต�องมีตัวิแทนิเข�าถึงลัูกค�าโดัยตริง
•  เพิ�มชี�องทางให�ลัูกค�าสูามาริถทำธุริกริริมทางอิเลั็กทริอนิิกสู์ไดั�ดั�วิยตนิเองสูำหริับการิยืนิยันิการิทำปริะกันิ, การิติดัตาม 
 เอกสูาริเพิ�มเติม (Memo), การิเสูนิอเงื�อนิไขพิเศษั (Counter Offer) แลัะการิชีำริะเบี้ยปริะกันิ โดัยตัวิแทนิไม�ต�อง 
 เดัินิทางเข�าพบหนิ�าลัูกค�า
• เพิ�มชี�องทางการิให�บริกิาริหลังัการิขายผู้�านิแอปพลิัเคชีนัิบนิโทริศพัท์มือถอื BLA Happy Life แลัะเว็ิบไซีต์ให�บริกิาริลักูค�า  
 (Smart Customer) ให�สูามาริถขอริับเงินิคงไวิ�กับบริิษััทแลัะไดั�ริับเงินิเข�าบัญชีีของลัูกค�าไดั�อย�างริวิดัเริ็วิ โดัยไม�ต�อง 
 เดันิิทางหริอืทำผู้�านิตวัิแทนิที�ดัแูลั ซีึ�งเป็นิการิลัดัการิสูมัผู้สัู ลัดัควิามเสูี�ยงต�อโริคริะบาดั แลัะลัดัค�าใชี�จ�ายในิการิเดันิิทาง,  
 ริะบบ Live Chat เพื�อเพิ�มควิามสูะดัวิกริวิดัเริว็ิในิการิให�ข�อมูลัแก�ลูักค�า แลัะ Mobile Application GMC เพื�อแสูดังข�อมลูั 
 ควิามคุ�มคริองแลัะข�อมูลัสูินิไหมของลัูกค�าปริะกันิกลัุ�ม

(4)	กิารสร�างคัวิามสมดุลของรายได�จากิช่องทัางติ่างๆ
เพื�อให�บริษิัทัสูามาริถเตบิโตไดั�อย�างยั�งยนืิ บริษิัทัตริะหนิกัถงึควิามจำเปน็ิในิการิขยายฐานิลักูค�าแลัะเสูริมิสูริ�างควิามสูมดุัลั

ของเบี้ยปริะกันิภัยริับจากชี�องทางต�างๆ นิอกเหนิือจากริายไดั�หลัักที�มาจากชี�องทางธนิาคาริแลั�วิ บริิษััทไดั�สู�งเสูริิมให�มีการิเพิ�ม
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ปริิมาณของตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิอย�างต�อเนืิ�อง แลัะดัำเนิินิการิขยายชี�องทางการิขายผู้�านิพันิธมิตริ 
ทางการิค�าใหม�ๆ  ริวิมถงึปรัิบปรุิงสูนิิค�า ขัน้ิตอนิ แลัะกริะบวินิการิขายผู้�านิชี�องทางออนิไลัน์ิเพื�อให�ลักูค�าเข�าถงึการิทำปริะกนัิชีวิีิต
ที�ง�ายแลัะสูะดัวิกยิ�งขึน้ิ ท้ังน้ีิ บริษิัทัไดั�วิางกลัยุทธ์ในิริะยะยาวิเพื�อปรัิบสูดััสู�วินิชี�องทางขายใหม�ให�มีควิามสูมดุัลั เพื�อลัดัควิามเสูี�ยง
ในิการิพึ�งพาชี�องทางใดัชี�องทางหนึิ�งมากเกินิไป โดัยมีเป้าหมายริะยะยาวิที�จะทำให�ริายไดั�จากชี�องทางธนิาคาริ ตวัิแทนิ แลัะชี�องทาง 
อื�นิๆ มีสูัดัสู�วินิเท�ากับ 40:40:20  ซีึ�งในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยปริะกันิภัยริับริวิมจากชี�องทางธนิาคาริ ตัวิแทนิ แลัะชี�องทางอื�นิๆ  
ในิสูดััสู�วินิ 57:37:6 ตามลัำดับั นิอกจากน้ีิ บริษิัทัไดั�มีคู�ค�าริายใหม� อาทิ AIS, Siam Piwat แลัะ Rabbit Care เพื�อขยายชี�องทาง 
ในิการิเข�าถงึสูนิิค�าของบริษิัทั อกีท้ังบริษิัทัยงัไดั�ริิเริิ�มควิามริ�วิมมอืในิดั�านิอื�นิกับคู�ค�า เพื�อพัฒินิาปริะสูบการิณ์ที�ดัยิี�งข้ึนิให�กับลูักค�า
ในิริูปแบบสูิทธิปริะโยชีนิ์ที�หลัากหลัายแลัะบริิการิที�ตอบโจทย์ควิามต�องการิที�แท�จริิงของลัูกค�า
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(4.1)	ช่องทัางติัวิแทัน์	(Agency) 

การพื่ัฒนาจัำานวนและศักยภาพื่ของตัวแที่นประกันชุ่วิต
เพื�อให�สูอดัคลั�องกับเป้าหมายสูริ�างควิามสูมดุัลัของเบี้ยปริะกันิภัยริับ บริิษััทจึงเดัินิหนิ�าพัฒินิาตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิต 

เพื�อยกริะดัับคณุภาพชีวิีิตดั�วิยการิสูนิบัสูนินุิการิพฒัินิาตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิตแลัะที�ปริกึษัาทางการิเงนิิตามเสู�นิทางอาชีพีผู้�านิโคริงการิ  
‘กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต สูมาร์ิท โปริแกริม’ (Bangkok Life Smart Program) ซีึ�งบริษิัทัเริิ�มดัำเนินิิโคริงการิมาตัง้แต�ปี 2563 ปัจจุบนัิ 
กริงุเทพปริะกนัิชีวิีิตมจีำนิวินิริวิมตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิตทัง้สูิน้ิมากกวิ�า 10,000 คนิ บริษิัทัมุ�งเนิ�นิสูริ�างตวัิแทนิคุณภาพแลัะที�ปริกึษัา 
ทางการิเงินิริะดัับมืออาชีีพ โดัยตั้งเป้ายกริะดัับการิพัฒินิาคุณภาพทีมงานิขายอย�างมั�นิคงแลัะยั�งยืนิไปกับกริุงเทพปริะกันิชีีวิิต  
โคริงการิกริงุเทพปริะกนัิชีวิีิต สูมาร์ิท โปริแกริมเปิดัโอกาสูในิการิเลัอืกเสู�นิทางอาชีพีที�เหมาะสูมกับตนิเอง 3 เสู�นิทาง ไดั�แก�

1.  Smart Agent (SA) เหมาะสูำหรัิบคนิรุิ�นิใหม�ที�ต�องการิปริะสูบควิามสูำเริ็จในิอาชีีพ ต�องการิเวิลัา ริายไดั� แลัะ 
 ควิามก�าวิหนิ�า โดัยตั้งแต�ปี 2562 มีผูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิริวิม 55 ริุ�นิ แลัะในิจำนิวินินิี้สูำเริ็จโคริงการิแลั�วิ 41 ริุ�นิ  

2.  Smart FA (SFA) เหมาะสูำหรัิบผูู้�ที�สูนิใจเริื�องการิเงนิิการิลังทนุิ การิวิางแผู้นิการิเงนิิ หริอืเป็นิตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิต มุ�งมั�นิ 
 สูู�การิเป็นิที�ปรึิกษัาทางการิเงนิิมืออาชีพี โดัยตัง้แต�ปี 2563 มผีูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิริวิม 9 ริุ�นิ แลัะในิจำนิวินิน้ีิสูำเริจ็โคริงการิ 
 แลั�วิ 5 ริุ�นิ  

3.  Smart Leader (SL) เหมาะสูำหรัิบผูู้�ที�ต�องการิปริะสูบควิามสูำเริจ็ในิการิสูริ�างทีมงานิขายเพื�อสูริ�างควิามมั�นิคงแลัะยั�งยนืิ  
 มุ�งสูู�การิเป็นิเจ�าของธุริกิจดั�วิยตนิเอง โดัยจุดัเดั�นิของโคริงการินิีคื้อเป็นิโคริงการิพัฒินิาผูู้�บริหิาริริุ�นิใหม�แห�งเดีัยวิที�มแีผู้นิ 
 ริบัริองริายไดั�ที�แนิ�นิอนิตลัอดัริะยะเวิลัาโคริงการิ 12 เดืัอนิ โดัยนัิบตัง้แต�เริิ�มโคริงการิเมื�อปี 2563 มผีูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิริวิม  
 8 ริุ�นิ แลัะในิจำนิวินินิี้สูำเริ็จโคริงการิแลั�วิ 4 ริุ�นิ  
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ภายใต�บริิบทการิดัำเนิินิธุริกิจที�เทคโนิโลัยีแลัะนิวัิตกริริมเข�ามามีบทบาทในิการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทอย�างมีนิัยสูำคัญ 
แลัะสู�งผู้ลัต�อควิามต�องการิแลัะไลัฟ์สูไตล์ัใหม�ของตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิต บริิษััทจึงไดั�นิำเทคโนิโลัยีเข�ามาชี�วิยสูนัิบสูนุินิการิทำงานิ
ของตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตในิดั�านิการิจัดัเก็บแลัะการินิำเสูนิอข�อมูลัต�อลัูกค�า การิเข�าริ�วิมอบริมสูัมมนิา แลัะการิริับริู�ข�าวิสูาริที�ง�าย
ต�อการิเข�าถึงมากขึ้นิ เพื�อปริะโยชีน์ิในิการิเสูริิมควิามริู�แลัะการิพัฒินิาทักษัะการิให�บริิการิเชิีงลัึก โดัยในิปี 2565 บริิษััทไดั�เพิ�ม 
ชี�องทางการิให�บริกิาริตวัิแทนิเพื�อแนิะนิำสูนิิค�าที�เหมาะสูมให�กบัลักูค�าผู้�านิริะบบออนิไลันิ ์BLA Health Check Tool ซีึ�งเปน็ิริะบบ
ดัิจิทัลัที�ริวิบริวิมข�อมูลัเกี�ยวิกับค�าริักษัาพยาบาลัแลัะโริคต�างๆ เพื�อตอบสูนิองต�อควิามต�องการิของตัวิแทนิให�การิให�คำแนิะนิำ
ดั�านิปริะกันิสูุขภาพแก�ลัูกค�า แลัะเพื�อให�ลัูกค�าไดั�ริับควิามคุ�มคริองที�เหมาะสูมที�สูุดั

(4.2)	ช่องทัางธน์าคัาร	(Bancassurance)
บริิษััทมุ�งเนิ�นิไปที�การิรัิกษัาควิามสัูมพันิธ์กับชี�องทางธนิาคาริ ริับฟังควิามคิดัเห็นิแลัะข�อเสูนิอแนิะเพื�อนิำมาปรัิบปรุิง

ผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะการิให�บริิการิอย�างสูม�ำเสูมอ โดัยในิปีที�ผู้�านิมา บริิษััทไดั�มีการิออกแบบพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ใหม�ๆ ที�ชี�วิยตอบสูนิอง
ควิามต�องการิของลัูกค�าในิชี�องทางธนิาคาริที�ตริงจุดัมากขึ้นิ เชี�นิ โฮลัไลัฟ์เฟิสูต์ ซีีเนิียริ์ พลััสู แผู้นิปริะกันิที�เนิ�นิควิามคุ�มคริองโริค
สูำหริับผูู้�สููงอายุ ชีำริะเบี้ยสูั้นิเพียง 5 ปี สูมัคริง�าย เพียงตอบคำถามสูุขภาพอย�างสูั้นิ ไม�ต�องตริวิจสูุขภาพ 
 

นิอกจากนิี้ บริิษััทให�ควิามสูำคัญกับการิสูริริหา คัดัเลัือก แลัะพัฒินิาตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิต เพื�อให�มีควิามยั�งยืนิในิวิิชีาชีีพ  
มีมาตริฐานิเป็นิที�ยอมริับทั้งในิปริะเทศแลัะริะดัับสูากลั โดัยในิปี 2565 ตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิของบริิษััท 
ไดั�ริบัริางวิลััแลัะคุณวิฒุิดิั�านิต�างๆ ดังันิี้

จัำานวน MDRT

จัำานวน TNQA

จัำานวน IQA

154 คน

137 คน

163 คน

จัำานวน CFP & AFPT

จัำานวน IP & IC

130 คน

1,399 คน
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(4.3)	ช่องทัางออน์ไลน์์	(Online	Platform)	
บริิษััทเชีื�อวิ�าเทคโนิโลัยีดัิจิทัลัแลัะนิวิัตกริริมมีบทบาทสูำคัญในิการิเข�าถึงลัูกค�าแลัะชี�วิยสู�งเสูริิมการิเข�าถึงบริิการิทาง 

ปริะกันิชีีวิิตที�ง�ายแลัะสูะดัวิกมากขึ้นิ แลัะสูริ�างการิเติบโตให�ทั้งแก�บริิษััทแลัะริะบบเศริษัฐกิจของปริะเทศไทย บริิษััทจึงไดั�พัฒินิา
ชี�องทางขายออนิไลัน์ิ (ริะบบ Smart Insured) เพื�อนิำเสูนิอผู้ลิัตภัณฑ์ิที�ตอบควิามต�องการิของคนิริุ�นิใหม� อาทิ แบบปริะกันิ 
สูะสูมทริัพย์เพื�อการิใชี�สูิทธิลัดัหย�อนิทางภาษัี แลัะแบบปริะกันิคุ�มคริองโริคริ�ายแริง ทำให�สูามาริถตัดัสูินิใจทำปริะกันิดั�วิยตนิเอง
ไดั�ตลัอดั 24 ชีั�วิโมง ริองรัิบพฤติกริริมผูู้�บริิโภคที�เปลัี�ยนิแปลังไป บริิษััทไดั�มีการิพัฒินิาปรัิบปรุิงกริะบวินิการิซีื้อปริะกันิออนิไลัน์ิ
อย�างต�อเนืิ�องเพื�อให�ลักูค�ามคีวิามสูะดัวิกมากยิ�งขึน้ิ มกีริะบวินิการิตริวิจสูอบยนืิยนัิตวัิตนิทางอเิลัก็ทริอนิกิสู ์(e-KYC) ที�นิ�าเชีื�อถอื
ริวิมถึงการิพัฒินิาปริับปริุงให�ลัูกค�าไดั�ริับปริะสูบการิณ์การิใชี�งานิที�ดัีแลัะริองริับการิเข�าถึงไดั�ดั�วิยอุปกริณ์ที�หลัากหลัาย เชี�นิ  
สูมาริ์ตโฟนิ แท็บเลั็ต เป็นิต�นิ

ในิปี 2565 ริายไดั�จากการิขายผู้�านิชี�องทางออนิไลันิ์ของบริิษััทเติบโตถึง 49% บริิษััทมีควิามมุ�งมั�นิที�จะพัฒินิาแพลัตฟอริ์ม
การิขายออนิไลันิ์ของบริิษััทอย�างต�อเนิื�อง เพื�อสู�งเสูริิมการิเข�าถึงผู้ลัิตภัณฑิ์ของบริิษััทแลัะสูริ�างปริะสูบการิณ์ที�ดัีที�สูุดัให�แก�ลัูกค�า 
ควิบคู�ไปกับการิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ที�ตอบโจทย์ทุกควิามต�องการิของลัูกค�าแต�ลัะกลัุ�ม

(4.4)	ช่องทัางคั้่คั�าและพัน์ธมิติร	(Partnership)	
เพื�อยกริะดับัศกัยภาพแลัะขดีัควิามสูามาริถขององค์กริ บริิษัทัไดั�สูริ�างพนัิธมติริแลัะเคริอืข�ายควิามริ�วิมมอืกบัหนิ�วิยงานิภายนิอก

อย�างต�อเนิื�อง โดัยมุ�งหวิงัวิ�าควิามริ�วิมมอืดัังกลั�าวิจะสูามาริถเสูริมิสูริ�างควิามสูามาริถในิการิแข�งขนัิแลัะชี�องทางในิการิเข�าถงึลักูค�า
กลัุ�มใหม�ไดั�โดัยตริง โดัยในิปี 2565 ที�ผู้�านิมา บริษิัทัสูามาริถขยายควิามริ�วิมมือกบัพนัิธมติริทางธุริกจิริายใหม�ๆ  เป็นิท้ังหมดั 12 คู�ค�า 
โดัยขยายควิามริ�วิมมือคริอบคลัุมในิหลัายธุริกิจ 
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(4.5)	ช่องทัางอื�น์ๆ	(Other) 
บริิษััทมีชี�องทางการิขายผู้�านิโทริศัพท์ (Tele Sales) พริ�อมผู้ลิัตภัณฑ์ิที�ออกแบบเฉพาะสูำหรัิบชี�องทางเพื�อให�ตอบสูนิอง

ควิามต�องการิของลัูกค�ากลัุ�ม Tele Sales ซีึ�งริายไดั�จากชี�องทางน้ีิมีการิเติบโตอย�างต�อเนิื�อง โดัยบริิษััทให�ควิามสูำคัญ 
ดั�านิการิเพิ�ม Lead จากชี�องทางออนิไลันิ์ พริ�อมกับสูริ�างพันิธมิตริดั�านิข�อมูลัเพื�อขยายฐานิลัูกค�าอย�างต�อเนิื�อง 

นิอกจากนิี ้บริษิัทัยังไดั�ขยายชี�องทางการิขายสูำหรัิบลูักค�าปริะกันิกลัุ�ม ทัง้ผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิสูำหรัิบเป็นิสูวัิสูดิัการิแก�พนัิกงานิ
บริิษัทั แลัะยังไดั�พฒัินิาแบบปริะกันิโริคริ�ายแริงแบบกลัุ�มที�ขายตริงให�กับกลัุ�มลูักค�าปริะกันิกลัุ�มทำให�มเีบีย้ปริะกันิภัยที�ต�ำลังจาก
การิที�ไม�ต�องมตี�นิทนุิดั�านิการิขาย อกีท้ังบริษิัทัไดั�นิำควิามเชีี�ยวิชีาญในิเริื�องการิบริหิาริจดััการิเคลัมมาต�อยอดัเปน็ิธรุิกจิให�บริกิาริ
บริิหาริธุริกริริมของลูักค�าปริะกันิกลัุ�ม เพื�อเพิ�มริายไดั�ดั�านิบริิหาริจัดัการิ (Management Fee) ให�แก�บริิษััทอีกดั�วิย ซีึ�งสู�งผู้ลัให� 
ยอดัขายของปริะกนัิกลัุ�มยังเปน็ิที�นิ�าพอใจ แม�ในิปีที�ผู้�านิมาจะปริะสูบกับโริคริะบาดัโควิิดั-19 ที�อาจจะสู�งผู้ลัให�ลูักค�าปริะกนัิกลัุ�ม
ปริับลัดัค�าใชี�จ�ายสูวิัสูดัิการิปริะกันิกลัุ�มของพนิักงานิ

(5)	กิารลงทัุน์อย่างยั�งยืน์
การิลังทุนิอย�างยั�งยนืิ คอืการิลังทุนิโดัยพิจาริณาผู้ลักริะทบริอบดั�านิ ซีึ�งนิอกจากจะคำนึิงถงึผู้ลัตอบแทนิที�จะไดั�รัิบ แลัะควิามสูามาริถ

ในิการิทำกำไริของธุริกิจแลั�วิ ยังต�องคำนึิงถึงผู้ลักริะทบดั�านิสูิ�งแวิดัลั�อม สูังคม แลัะธริริมาภิบาลั (ESG) โดัยท�ายที�สูุดัปัจจัย 
เหลั�านิี้จะสู�งผู้ลัต�อควิามยั�งยืนิในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างมีนิัยสูำคัญ ปัจจุบันินิักลังทุนิโดัยเฉพาะนิักลังทุนิสูถาบันิแลัะนิักลังทุนิ 
ต�างปริะเทศไดั�ให�ควิามสูำคัญกับการิลังทุนิในิบริิษััทที�มีแนิวิทางการิดัำเนิินิธุริกิจที�นิ�าเชีื�อถือแลัะเป็นิไปเพื�อควิามยั�งยืนิของ 
ท้ังกจิการิแลัะสูงัคมโดัยริวิมมากขึน้ิ โดัยคาดัหวิงัวิ�าบริษิัทัที�เข�าลังทนุิจะสูามาริถดัำเนิินิธรุิกจิแลัะมผีู้ลักำไริอย�างยั�งยนืิ มธีริริมาภบิาลั
แลัะมสีู�วินิริ�วิมในิการิสู�งเสูริมิแลัะพัฒินิาสูงัคม ตลัอดัจนิสูามาริถสูริ�างผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิไดั�อย�างเหมาะสูมในิริะยะยาวิ

สูำหริับการิลังทุนิของบริิษััทซีึ�งดัำเนิินิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต มีการิลังทุนิโดัยนิำเงินิที�ไดั�ริับจากผูู้�ถือกริมธริริม์ไปลังทุนิอย�าง 
เหมาะสูมเพื�อให�ไดั�ผู้ลัตอบแทนิที�สูอดัคลั�องกับภาริะผู้ลัปริะโยชีนิ์ที�จะต�องจ�ายคืนิให�ผูู้�ถือกริมธริริม์ในิอนิาคต บริิษััทปริะกันิชีีวิิต
จึงมีภาริะหนิ�าที�แลัะควิามริับผู้ิดัชีอบต�อภาริะผูู้กพันิในิริะยะยาวิที�มีต�อผูู้�ถือกริมธริริม์ ดัังน้ัินิ นิโยบายการิลังทุนิจึงยึดัหลััก 
ควิามมั�นิคงทางการิเงินิเป็นิสูำคัญตลัอดัจนิต�องมีควิามริะมัดัริะวิังแลัะควิามริับผู้ิดัชีอบในิการิลังทุนิ

บริิษััทเล็ังเห็นิควิามสูำคัญที�เพิ�มมากข้ึนิต�อแนิวิคิดัการิลังทุนิอย�างยั�งยืนิ แลัะเชีื�อมั�นิวิ�าแนิวิคิดัดัังกลั�าวิจะสู�งผู้ลัให�บริิษััท 
ไดั�ริบัผู้ลัตอบแทนิที�เหมาะสูมจากการิลังทุนิ ขณะเดีัยวิกันิกส็ูามาริถลัดัควิามผัู้นิผู้วินิจากการิลังทุนิในิริะยะยาวิ แลัะยังก�อให�เกิดั
ปริะโยชีนิ์ต�อสูังคมสู�วินิริวิมที�เริาใชี�ชีีวิิตแลัะดัำเนิินิธุริกิจอยู� ดัังนิั้นิ บริิษััทจึงไดั�เพิ�มควิามสูำคัญในิการิพิจาริณาปัจจัยดั�านิ 
สูิ�งแวิดัลั�อม สูังคม แลัะธริริมาภิบาลั ริ�วิมไปกับปัจจัยพ้ืนิฐานิต�างๆ ของบริิษััทที�จะเข�าลังทุนิ เพื�อให�มั�นิใจไดั�วิ�าหลัักทริัพย์ที� 
เข�าลังทุนินิั้นิมีปัจจัยพื้นิฐานิที�เหมาะสูม มีธริริมาภิบาลัในิการิดัำเนิินิธุริกิจ แลัะสูริ�างผู้ลักริะทบเชีิงบวิกต�อสูังคมแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม
โดัยบริิษัทัไดั�มกีาริลังทนุิในิกองทนุิริวิมโคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิเพื�ออนิาคตปริะเทศไทย กองทนุิริวิมหุ�นิธริริมาภบิาลัไทย แลัะตริาสูาริหน้ีิ 
สูีเขียวิของบริิษััทที�ปริะกอบธุริกิจพลัังงานิสูะอาดั มีริายลัะเอียดั ดัังนิี้

1. การลงที่่นในกองที่่นรวมโครงส่ร้างพื่่�นฐานเพื่่�ออนาคตประเที่ศไที่ย
จากนิโยบายในิการิพัฒินิาปริะเทศที�มีควิามจำเป็นิแลัะต�องดัำเนิินิการิอย�างเริ�งดั�วินิหลัายโคริงการิ โดัยเฉพาะกิจการิ

โคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิ เพื�อริองริับการิขยายตัวิของเมืองแลัะการิเติบโตทางเศริษัฐกิจในิปริะเทศ ซีึ�งลั�วินิเป็นิโคริงการิขนิาดัใหญ�ที�ใชี�
เงินิลังทุนิสููง ที�ผู้�านิมาภาครัิฐเลืัอกใชี�แหลั�งเงินิทุนิจากการิกู�ยืมเงินิเป็นิหลัักสู�งผู้ลัให�หน้ีิสูาธาริณะเพิ�มสููงข้ึนิ เพื�อเป็นิการิบริิหาริ
จัดัการิฐานิะทางการิคลัังของริัฐบาลัควิบคู�ไปกับการิลังทุนิพัฒินิาโคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิของปริะเทศ การิริะดัมทุนิผู้�านิกองทุนิริวิม
โคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิเพื�ออนิาคตปริะเทศไทยจึงถือกำเนิิดัขึ้นิเพื�อเป็นิสู�วินิสูำคัญในิการิพัฒินิากิจการิโคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิแลัะ 
การิยกริะดัับคุณภาพชีีวิิตของปริะชีาชีนิ  บริิษััทไดั�เลั็งเห็นิถึงควิามสูำคัญในิการิพัฒินิาโคริงสูริ�างพื้นิฐานิของปริะเทศ การิบริิหาริ
หนิีข้องภาคริฐั แลัะการิยกริะดับัคุณภาพชีวิีิตของปริะชีาชีนิ จงึไดั�ริ�วิมลังทนุิในิกองทนุิริวิมโคริงสูริ�างพ้ืนิฐานิเพื�ออนิาคตปริะเทศไทย
ตั้งแต�เริิ�มต�นิกองทุนิในิวิันิที� 30 ตุลัาคม 2561 ต�อเนิื�องถึงปัจจุบันิ
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2. การลงที่่นในห่้นยั�งย่น (THSI) และกองที่่นรวมห่้นธุรรมาภิบาลไที่ย
บริิษััทเล็ังเห็นิควิามสูำคัญของแนิวิคิดัการิลังทุนิอย�างยั�งยืนิ ดัังน้ัินิ การิวิิเคริาะห์การิลังทุนิของบริิษััทจึงไดั�ให�ควิามสูำคัญ

กับการิวิิเคริาะห์ควิามยั�งยืนิของบริิษััทที�จะเข�าลังทุนิ โดัยไดั�ลังทุนิในิบริิษััทที�อยู�ในิริายชืี�อหุ�นิยั�งยืนิที�จัดัทำโดัยตลัาดัหลัักทรัิพย์
แห�งปริะเทศไทย ซีึ�งไดั�คัดัเลืัอกบริิษััทจดัทะเบียนิที�มีการิดัำเนิินิธุริกิจโดัยคำนึิงถึงสูิ�งแวิดัลั�อม มีควิามรัิบผิู้ดัชีอบต�อสัูงคม  
แลัะการิบริิหาริงานิตามหลัักธริริมาภิบาลั โดัยบริิษััทที�ไดั�ริับการิคัดัเลัือกให�อยู�ในิริายชีื�อหุ�นิยั�งยืนิถือไดั�วิ�าเป็นิบริิษััทที�มีศักยภาพ
ในิการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะพริ�อมริับควิามเปลัี�ยนิแปลังที�จะเกิดัขึ้นิในิอนิาคต นิอกจากนิี้ บริิษััทยังมีการิลังทุนิในิกองทุนิริวิมหุ�นิ 
ธริริมาภิบาลัไทย ซีึ�งเป็นิกองทุนิที�มีการิลังทุนิในิตริาสูาริทุนิของบริิษััทที�มีการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี ดัำเนิินิงานิอย�างโปริ�งใสู  
มีแนิวิทางการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�ชีัดัเจนิ ริวิมถึงบริิษััทที�ไดั�รัิบการิรัิบริองเป็นิสูมาชิีกแนิวิริ�วิมปฏิิบัติของภาคเอกชีนิไทยในิ 
การิต�อต�านิการิทุจริิต (CAC) มีการิจัดัอันิดัับการิวัิดัผู้ลัการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัีของบริิษััทจดัทะเบียนิไทย (CG Scoring) ของ
สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย โดัยบริิษััทไดั�ลังทุนิในิกองทุนิริวิมหุ�นิธริริมาภิบาลัไทยซีึ�งบริิหาริโดัยบริิษััทหลัักทริัพย์
จัดัการิกองทุนิริวิมในิปริะเทศ ตั้งแต�ปี 2561 ต�อเนิื�องถึงปัจจุบันิ

3. การลงที่่นในตราส่ารหน่�ส่่เขียวของบริษััที่ที่่�ประกอบธุ่รกิจัพื่ลังงานส่ะอาดำ (Green Bond Investment) 
จากควิามต�องการิในิการิใชี�พลัังงานิทดัแทนิแลัะพลัังงานิสูะอาดัทั้งในิริะดัับโลักแลัะริะดัับปริะเทศมีแนิวิโนิ�มสููงขึ้นิ  

แลัะการิสูนิับสูนิุนิจากภาคริัฐผู้นิวิกกับพัฒินิาการิของเทคโนิโลัยีที�ชี�วิยให�การิผู้ลัิตพลัังงานิหมุนิเวิียนิเป็นิไปอย�างมีปริะสูิทธิภาพ
มากขึ้นิควิบคู�ไปกับต�นิทุนิการิผู้ลิัตที�ลัดัต�ำลัง สู�งผู้ลัให�ภาคเอกชีนิสูนิใจเข�ามาลังทุนิในิธุริกิจพลัังงานิสูะอาดัเพิ�มมากขึ้นิ แลัะ
เนืิ�องจากการิลังทนุิทางดั�านิพลังังานิมักต�องการิเงินิลังทนุิที�สูงู ภาคเอกชีนิจงึไดั�ริะดัมทุนิผู้�านิการิออกตริาสูาริหนิี ้โดัยตริาสูาริหนิี้
ที�ออกเพื�อริะดัมทุนิไปใชี�ในิโคริงการิที�เป็นิมิตริกับสูิ�งแวิดัลั�อมจะมีชีื�อเรีิยกโดัยเฉพาะวิ�าตริาสูาริหนิี้สีูเขียวิ (Green Bond) ซีึ�งมี
คุณลัักษัณะเหมือนิกับตริาสูาริหนิี้ทั�วิไป

บริิษัทัไดั�สูนัิบสูนินุิธรุิกจิที�เปน็ิมติริต�อสูิ�งแวิดัลั�อมผู้�านิการิลังทุนิในิตริาสูาริหนิีสีู้เขยีวิของกลัุ�มพลังังานิทางเลืัอกที�เป็นิพลังังานิ
สูะอาดัแลัะเป็นิมิตริต�อสูิ�งแวิดัลั�อม เชี�นิ พลัังงานิแสูงอาทิตย์ พลัังงานิลัม แลัะอื�นิๆ ที�เกี�ยวิข�องกับการิอนิุริักษั์สูิ�งแวิดัลั�อม 
อย�างต�อเนิื�อง โดัยไดั�เริิ�มลังทุนิตั้งแต�ปี 2558 ต�อเนิื�องถึงปัจจุบันิ
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3.4.1	น์โยบัายด�าน์กิารจัดกิารและด้แลสิ�งแวิดล�อม
บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิเสูริิมสูริ�างสูิ�งแวิดัลั�อมอย�างยั�งยืนิ โดัยสู�งเสูริิมการิอนิุริักษ์ัทริัพยากริธริริมชีาติในิชุีมชีนิของ

บริิษััท ซีึ�งปริะกอบดั�วิยพนัิกงานิแลัะคริอบครัิวิ ตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิ คู�ค�าแลัะพันิธมิตริทางธุริกิจ  
โดัยการิมีสู�วินิริ�วิมในิการิใชี�ทริัพยากริอย�างคุ�มค�า ลัดัการิสููญเปลั�า ดั�วิยการิชี�วิยกันิปริะหยัดัพลัังงานิไฟฟ้า นิ้ำปริะปา กริะดัาษั 
ริวิมถึงการิลัดั-คัดัแยกขยะ ซีึ�งเป็นิสู�วินิสูำคัญในิการิชี�วิยลัดัการิปลั�อยก๊าซีเริือนิกริะจก แลัะสูนัิบสูนุินิกิจกริริมฟ้�นิฟูธริริมชีาติ 
อนิุริักษั์สูิ�งแวิดัลั�อม แลัะปลัูกฝ่ังจิตสูำนิึกการิริักษัาสูิ�งแวิดัลั�อมในิมิติต�างๆ เพื�อผู้ลัริะยะยาวิแลัะควิามยั�งยืนิ

ส่ดัำส่่วนการลงท่ี่น ณ สิ่�นปี 2565
 • สิูนิทริัพย์ลังทุนิของ บมจ.กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต ณ สูิ้นิปี 2565 มีจำนิวินิเท�ากับ 333,164 ลั�านิบาท แบ�งเป็นิ 
  การิลังทนุิในิพนัิธบตัริริฐับาลัในิสูดััสู�วินิ 48.2% สูำหริบัการิลังทนุิในิสูนิิทรัิพย์ที�มสีูดััสู�วินิสูงูที�สูดุั 2 อนัิดัับถดััมา 
  ไดั�แก� ตริาสูาริหน้ีิภาคเอกชีนิแลัะตริาสูาริทุนิ โดัยมสีูดััสู�วินิการิลังทุนิอยู�ที� 31.7% แลัะ 8.7% ตามลัำดัับ
 • สัูดัสู�วินิเงินิลังทุนิในิตริาสูาริหนิี้ภาคเอกชีนิของบริิษััทที�อยู�ในิริายชีื�อหุ�นิยั�งยืนิ (THSI) เทียบกับเงินิลังทุนิในิ 
  ตริาสูาริหนิีภ้าคเอกชีนิท้ังหมดั = 73.87% 
 • สัูดัสู�วินิเงนิิลังทนุิในิหุ�นิไทยที�อยู�ในิริายชีื�อหุ�นิยั�งยนืิ (THSI) เทียบกบัเงนิิลังทนุิในิหุ�นิไทยทัง้หมดั = 69.44%

3.4	กิารจัดกิารด�าน์คัวิามยั�งยืน์ใน์มิติิสิ�งแวิดล�อม
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แนวที่างในการปฏิิบัติ
บริิษััทตริะหนัิกถึงควิามรัิบผู้ิดัชีอบต�อปัญหาสูิ�งแวิดัลั�อมของปริะเทศแลัะของโลัก ที�หากมีการิใชี�แลัะการิบริิหาริจัดัการิที� 

ไม�ถูกต�องเหมาะสูมจะก�อให�เกิดัปัญหาดั�านิมลัภาวิะ แลัะสู�งผู้ลัต�อการิดัำริงชีีวิิตของปริะชีากริโลักไดั� จึงไดั�กำหนิดันิโยบาย 
ที�จะสูนิับสูนิุนิแลัะดัำเนิินิการิให�สูอดัคลั�องกับกฎริะเบียบแลัะข�อบังคับดั�านิสูิ�งแวิดัลั�อมของหนิ�วิยงานิภาครัิฐ แลัะ/หริือตาม
มาตริฐานิสูากลั อีกทั้งชี�วิยลัดัค�าใชี�จ�ายจากการิบริิหาริจัดัการิแลัะการิใชี�ที�ไม�เหมาะสูม โดัยมีแนิวิทางในิการิปฏิิบัติ ดัังนิี้

(1) การบริหารจััดำการดำ้านพื่ลังงาน
บริิษัทัไดั�จัดัทำแผู้นิการิดัำเนิินิงานิดั�านิการิจัดัการิพลังังานิ ที�มุ�งเนิ�นิที�การิเพิ�มปริะสิูทธิภาพแลัะปริะสิูทธิผู้ลัของกริะบวินิการิ

ดัำเนิินิกิจกริริมของบริิษััท โดัยมุ�งเนิ�นิการิบริิหาริจัดัการิการิใชี�พลัังงานิในิแต�ลัะกิจกริริม การิควิบคุม การิลัดัหริือการิจำกัดัการิใชี�
พลัังงานิให�เป็นิไปอย�างมีปริะสูิทธิภาพสููงสูุดั ตลัอดัจนิพิจาริณาการินิำพลัังงานิทดัแทนิมาใชี� ริวิมทั้งมีแผู้นิในิการิขยายขอบเขต
การิดัำเนิินิงานิที�คริอบคลัุมตลัอดัห�วิงโซี�คุณค�าของบริิษััท

(2) การบริหารจััดำการดำ้านที่รัพื่ยากรนำ�า
บริิษััทตริะหนิักถึงควิามสูำคัญของการิบริิหาริจัดัการิทริัพยากรินิ้ำ โดัยมุ�งเนิ�นิการิบริิหาริจัดัการิทริัพยากรินิ้ำอย�างยั�งยืนิ  

แลัะสู�งเสูริมิการิใชี�ทรัิพยากรินิำ้อย�างคุ�มค�าแลัะมปีริะสูทิธิภาพสูงูสุูดั ตลัอดัจนิยึดัมั�นิในิการิแสูดังควิามรัิบผิู้ดัชีอบแลัะปฏิบัิตติาม
หลัักการิบริิหาริจัดัการินิ้ำอย�างยั�งยืนิตลัอดัห�วิงโซี�คุณค�าของบริิษััท เพื�อลัดัควิามเสูี�ยงจากการิขาดัแคลันินิ้ำ 

(3) การบริหารจััดำการดำ้านขยะและของเส่่ย ของเหล่อใชุ้หรือใชุ้แล้ว
บริิษััทไดั�กำหนิดันิโยบายการิเพิ�มปริะสูิทธิภาพในิการิจัดัการิขยะแลัะของเสูีย ของเหลัือใชี�หริือใชี�แลั�วิ โดัยจัดัทำโคริงการิ

เพื�อลัดัปริิมาณขยะแลัะของเสูีย ของเหลัือใชี�หริือใชี�แลั�วิ ที�เกิดัข้ึนิจากกิจกริริมของบริิษััท โดัยใชี�หลัักการิ 3R ไดั�แก� Reduce  
ลัดัการิใชี� Reuse การินิำกลัับมาใชี�ซี้ำ แลัะ Recycle การินิำกลัับมาใชี�ใหม�ทั้งนิี้บริิษััทยังตริะหนิักถึงปัญหาการิจัดัการิขยะแลัะ
ของเสูีย ของเหลัือใชี�หริือใชี�แลั�วิ เป็นิปริะเดั็นิที�ทุกภาคสู�วินิต�องให�ควิามริ�วิมมือ บริิษััทจึงสู�งเสูริิมแลัะสูนิับสูนิุนิให�ภาคสู�วินิต�างๆ 
ตริะหนิักถึงปัญหาดัังกลั�าวิ เพื�อให�เกิดัควิามรูิ�ควิามเข�าใจกริะบวินิการิจัดัการิขยะแลัะของเสูีย ของเหลัือใชี�หริือใชี�แลั�วิ เพื�อลัดั
ปริิมาณขยะแลัะใชี�ทริัพยากริให�เกิดัปริะโยชีนิ์สููงสูุดั

(4) การบริหารจััดำการดำ้านการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ
บริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิมีสู�วินิริ�วิมในิการิบริิหาริจัดัการิกิจกริริมของบริิษััทที�อาจสู�งผู้ลักริะทบเชีิงลับ ทำให�เกิดัหริือเพิ�ม

การิเปลัี�ยนิแปลังสูภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดัยสู�งเสูริิมการิทำธุริกริริมแบบไริ�กริะดัาษั ดั�วิยการิจัดัทำแผู้นิงานิ 
ดั�านิดัิจิทัลัแลัะเทคโนิโลัยีตลัอดัห�วิงโซี�คุณค�าของบริิษััทเพื�อเพิ�มควิามสูะดัวิกในิการิให�บริิการิผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยทุกกลัุ�ม ไดั�แก� 
ลัดัการิใชี�กริะดัาษั ดั�วิยการิลัดัการิพิมพ์เอกสูาริเพื�อลัดัปริิมาณการิใชี�กริะดัาษัแลัะปริิมาณคาริ์บอนิ โดัยจัดัทำแผู้นิการิจัดัการิ
คาริ์บอนิฟุตพริินิต์ของบริิษััท ในิการิดัำเนิินิกิจกริริมดั�านิกริมธริริม์ในิทุกกริะบวินิการิตลัอดัริะยะเวิลัาของสัูญญาปริะกันิภัย 
ปริะกอบดั�วิย ริะบบริับปริะกันิภัยแบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ ริะบบบริิการิกริมธริริม์แบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ ริะบบการิอบริมออนิไลัน์ิของ
พนิักงานิ ตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตแลัะที��ปริึกษัาการิเงินิ นิายหนิ�าปริะกันิชีีวิิต แลัะผูู้�แนิะนิำหนิ�วิยลังทุนิ ริวิมทั้งการิให�ควิามสูำคัญกับ
ชี�องทางสูื�อสูาริออนิไลัน์ิต�างๆ เพื�อขับเคลัื�อนิบริิษััทสูู�เป้าหมายริะยะยาวิในิการิทำธุริกริริมแบบไริ�กริะดัาษั แลัะเพื�อสูนัิบสูนุินิ 
ควิามริ�วิมมือในิการิปกป้องริะบบนิิเวิศ แลัะลัดัภาวิะโลักริ�อนิดั�วิยการิลัดัการิปลั�อยก๊าซีเรืิอนิกริะจก ริวิมถึงฟ้�นิฟูสูภาพแวิดัลั�อม
ทางธริริมชีาติอย�างต�อเนืิ�อง แลัะสู�งเสูริิมการิกำหนิดันิโยบายการิเปลัี�ยนิแปลังภูมิอากาศแลัะเป้าหมาย Carbon Neutrality  
แลัะ Net Zero Carbon เพื�อให�ทุกคนิตริะหนิักถึงการิมีสู�วินิริ�วิม แลัะริับทริาบผู้ลักริะทบของการิดัำเนิินิกิจกริริมต�างๆ ที�สู�งผู้ลัต�อ
สูิ�งแวิดัลั�อม
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การดำำาเนินงานดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมในปี 2565

(1)	กิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์พลังงาน์
บริิษััทไดั�ดัำเนิินิการิในิการิบริิหาริจัดัการิดั�านิพลัังงานิ ดัังนิี้

 • การิใชี�อุปกริณ์ไฟฟ้าตามมาตริฐานิ Energy Star หลัอดัไฟให�แสูงสูวิ�าง โดัยเลัือกใชี�หลัอดั LED
 • ริณริงค์การิปริะหยัดัไฟฟ้าดั�วิยการิปิดัไฟแสูงสูวิ�างชี�วิงพักเที�ยง หลัังเลัิกงานิ 
 • เปิดัเคริื�องปริับอากาศที� 25 องศาเซีลัเซีียสู ปิดัแอริ์แลัะไฟฟ้าห�องปริะชีุมหลัังเลัิกใชี�งานิ
 • ปิดัหนิ�าจอเคริื�องคอมพิวิเตอริ์ในิชี�วิงไม�ใชี�งานิ ปิดัเคริื�องคอมพิวิเตอริ์แลัะอุปกริณ์/เคริื�องใชี�ฟ้าทุกชีนิิดัเมื�อเลัิกงานิ
 • ใชี�แสูงสูวิ�างจากภายนิอกในิการิชี�วิยลัดัการิเปิดัแสูงสูวิ�างภายในิอาคาริ 
 • ติดัตั้งแผู้งโซีลัาเซีลัลั์สูริ�างกริะแสูไฟฟ้าสูำหริับใชี�ในิอาคาริ เพื�อชี�วิยลัดัการิใชี�พลัังงานิไฟฟ้า
 • บำริุงริักษัาแลัะตริวิจสูอบการิทำงานิของอุปกริณ์ไฟฟ้าเป็นิปริะจำ
 • ปริะชีาสูัมพันิธ์ให�ควิามริู�แนิวิทางการิปริะหยัดัไฟฟ้าแลัะการิใชี�ทริัพยากริอย�างมีปริะสูิทธิภาพ   

ติัวิช่�วิัดคัวิามมุ่งมั�น์ เป้าหมายประจำาปี	2565 ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ปี	2565 เป้าหมายระยะยาวิ	
ปี	2565-2567

1. การลดำการใชุ้ไฟื้ฟื้้า

2. การลดำปริมาณการใชุ้นำ�า

3. การลดำปริมาณการ  
 ปล่อยก๊าซื้เรือนกระจัก 
 และลดำขยะจัากการ  
 ประหยัดำการใชุ้กระดำาษั

4. การจััดำกิจักรรมเพื่่�อ
 ส่่งเส่ริมการอน่รักษั์  
 พื่ลังงานให้แก่พื่นักงาน
 ที่่กระดำับ

ลดำลงร้อยละ 22 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 2 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2564 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 22 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

โครงการ  ‘ลดำโลกร้อน  
ล้่ น กิ น ส่้ ม ตำา ไ ก่ ย่ า ง กั บ 
CEO’

ลดำลงร้อยละ 10 เที่่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 10 เที่่ยบกับ 
ปี 2564 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 20 เที่่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

การจััดำกิจักรรมเพื่่�อ 
ส่่งเส่ริมการอน่รักษั์พื่ลังงาน
ให้แก่พื่นักงานที่่กระดำับ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

ลดำลงร้อยละ 10 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 5 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2564 (ปีฐาน)

ลดำลงร้อยละ 7.5 เท่ี่ยบกับ 
ปี 2563 (ปีฐาน)

การจัดัำกิจักรรมใหพ้ื่นกังาน
ท่ี่กระดำับม่ส่่วนร่วมในการ
ลดำโลกร้อน

ส่่งเส่ริมการอน่รักษั์
ที่รัพื่ยากรธุรรมชุาติ 
ในชุ่มชุนของบริษััที่ 
ดำ้วยการใชุ้ที่รัพื่ยากร
อย่างค่้มค่า และส่นับส่น่น
กิจักรรมฟื้้�นฟืู้ธุรรมชุาติ 
อน่รักษั์ส่ิ�งแวดำล้อม  
และปลูกฝ่ังจัิตส่ำานึก 
การรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม 
ในมิติต่างๆ เพื่่�อ
ผู้ลระยะยาวและยั�งย่น

3.4.2	เป้าหมายและผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์สิ�งแวิดล�อม

เป้าหมายดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
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(2)	กิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์ทัรัพยากิรน์ำ�า
บริิษััทไดั�ดัำเนิินิการิในิการิบริิหาริจัดัการิดั�านิทริัพยากรินิ้ำ ดัังนิี้

 • ริณริงค์ชี�วิยกันิปริะหยัดันิ้ำปริะปา โดัยติดัป้ายปริะชีาสูัมพันิธ์ให�เห็นิคุณค�าของการิใชี�นิ้ำ การิเปิดั-ปิดัก๊อกนิ้ำให�สูนิิท 
    หลัังการิใชี�งานิแลั�วิทุกคริั้ง
 • ไม�ทิ้งเศษัขยะ กริะดัาษัชีำริะ หริือสูิ�งอื�นิใดัลังในิชีักโคริก
 • เลัือกใชี�สูุขภัณฑิ์ ฟลััชีวิาลั์วิ แลัะก๊อกนิ้ำ ที�ปริะหยัดันิ้ำสููง ริวิมถึงการิติดัตั้งก๊อกอัตโนิมัติบริิเวิณอ�างลั�างมือในิห�องนิ้ำ 
    ปริะจำชีั้นิทุกชีั้นิ
 • ปิดัริะบบริดันิ้ำต�นิไม�อัตโนิมัติในิชี�วิงหนิ�าฝ่นิ เพื�อใชี�นิ้ำฝ่นิแทนิการิริดันิ้ำต�นิไม�
 • ซี�อมแซีมอุปกริณ์การิใชี�นิ้ำชีำริุดั เพื�อกำจัดัจุดัริั�วิไหลัในิองค์กริหริือการิสููญเสูียนิ้ำโดัยเปลั�าปริะโยชีนิ์

(3)	กิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์ขยะและของเส่ย	ของเหลือใช�หร่อใช�แล�วิ
โดัยในิปี 2565 บริิษััทไดั�ดัำเนิินิการิในิการิบริิหาริจัดัการิดั�านิขยะแลัะของเสูีย ของเหลัือใชี�หริือใชี�แลั�วิ ดัังนิี้

 • ริณริงค์การินิำกริะดัาษัที�ใชี�แลั�วิกลัับมาใชี�ซี้ำโดัยการิพิมพ์หนิ�าที� 2 หริือสูแกนิเก็บไวิ�ในิเคริื�องคอมพิวิเตอริ์แทนิ
    การิถ�ายสูำเนิา
 • จัดัถังริับกริะดัาษัที�ไม�ใชี�แลั�วิเพื�อริวิบริวิมนิำไปริีไซีเคิลัใหม�
 • ริณริงค์การิใชี�กริะดัาษัเชี็ดัมือในิห�องนิ้ำเพียง 1 แผู้�นิ แลัะกริะดัาษัชีำริะในิห�องนิ้ำเท�าที�จำเป็นิ
 • ปริะชีาสูัมพันิธ์ให�ควิามริู�แนิวิทางการิปริะหยัดักริะดัาษั การิคัดัแยกขยะ แลัะการิใชี�ทริัพยากริอย�างมีปริะสูิทธิภาพ

(4)	กิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์กิารเปล่�ยน์แปลงสภาพภ้มิอากิาศ
บริิษััทตริะหนัิกดัีวิ�าการิดัำเนิินิธุริกิจแลัะกิจกริริมทางเศริษัฐกิจของบริิษััทอาจสู�งผู้ลักริะทบต�อสูภาพแวิดัลั�อมแลัะการิ

เปลัี�ยนิแปลังสูภาพภูมอิากาศไม�วิ�าจะโดัยทางตริงหรืิอทางอ�อม จงึมุ�งมั�นิบริหิาริจัดัการิสูิ�งแวิดัลั�อมแลัะรัิบมอืกบัการิเปลัี�ยนิแปลัง
สูภาพภูมิอากาศ โดัยมุ�งเนิ�นิสู�งเสูริิมแลัะผู้ลัักดัันิการิดัำเนิินิกิจกริริมต�างๆ ที�ก�อให�เกิดัผู้ลัลััพธ์เชีิงบวิกต�อสูิ�งแวิดัลั�อม พริ�อมทั้ง
ริณริงคแ์ลัะกริะตุ�นิให�ทกุพนิกังานิในิองคก์ริให�ควิามสูำคญักบัการิลัดัผู้ลักริะทบต�อสูิ�งแวิดัลั�อม ตลัอดัจนิใชี�ทริพัยากริอย�างคุ�มค�า
แลัะเกิดัปริะโยชีนิ์สููงสูุดั โดัยมีแนิวิทางในิการิบริิการิจัดัการิสูิ�งแวิดัลั�อม ดัังนิี้ 
 • บริิษััทจัดัทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กัร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื�อคำนิวิณปริิมาณ 
    การิปลั�อยก๊าซีเริือนิกริะจกของอาคาริสูำนิักงานิใหญ� โดัยไดั�เริิ�มจัดัเก็บข�อมูลัคาริ์บอนิฟุตพริินิต์ในิปี 2564 เป็นิปีแริก  
   (ปีฐานิ) ท้ังน้ีิ การิจัดัทำคาริ์บอนิฟุตพริินิต์ของบริิษััทมีการิดัำเนิินิงานิตามมาตริฐานิสูากลัหริือเทียบเท�า แลัะมี 
   การิทวินิสูอบการิจัดัทำคาริ์บอนิฟุตพริินิต์ขององค์กริโดัยหนิ�วิยงานิที�ข้ึนิทะเบียนิกับองค์การิบริิหาริจัดัการิก๊าซี 
    เริือนิกริะจก (องค์การิมหาชีนิ) แลัะไดั�ริับการิปริะกาศขึ้นิทะเบียนิ เมื�อวิันิที� 29 พฤศจิกายนิ 2565

----------------------------------------------------------------
*ขอบเขตท่ี 1 ปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกม�จ�กกจิกรรมต�่งๆ ขององคก์รโดยตรง (Direct Emissions) ไดแ้ก ่ก�รเผ�ไหมข้องเครือ่งจกัร ก�รใชพ้�หนะขององคก์ร
 (ที่องค์กรเป็นเจ้�ของเอง) ก�รใช้ส�รเคมีในก�รบำบัดน้ำเสีย ก�รรั่วซึม/รั่วไหลจ�กกระบวนก�รหรือกิจกรรม เป็นต้น 
*ขอบเขตที่ 2 ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อมจ�กก�รใช้พลังง�น (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ พลังง�นไฟ์ฟ์้� พลังง�นคว�มร้อน เป็นต้น 
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หม�ยเหตุ:
1ปริม�ณไฟ์ฟ์้�ที่ซื้อเพ่ือใช้ภ�ยในองค์กรจ�กผู้ให้บริก�รหรือจัดห�ไฟ์ฟ้์�ให้จ�กแหล่งพลังง�นฟ์อสซิล เช่น ก�รไฟ์ฟ้์�ฝ่่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ก�รไฟ์ฟ้์�

นครหลวง (MEA) ก�รไฟ์ฟ์้�ส่วนภูมิภ�ค (PEA) นิคมอุตส�หกรรม และผู้ให้เช่�อ�ค�ร สถ�นที่ หรือพื้นที่ที่องค์กรเช่�เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นต้น
2บริษัทเริ่มใช้ไฟ์ฟ์้�จ�กพลังง�นทดแทนปี 2564
3ปริม�ณน้ำที่ซื้อหรือนำม�จ�กผู้ให้บริก�รหรือจัดห�น้ำให้เพื่อใช้ภ�ยในองค์กร เช่น ปริม�ณน้ำที่ซื้อหรือนำม�จ�กนิคมอุตส�หกรรม ก�รประป�นครหลวง (MWA) 

ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค (PWA) และผู้ให้เช่�อ�ค�ร สถ�นที่ หรือพื้นที่ที่องค์กรเช่�เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นต้น
4บรษิทัผ�่นก�รพจิ�รณ�ขึน้ทะเบยีนเครือ่งหม�ยค�รบ์อนฟ์ตุพรนิตข์ององคก์ร (CFO) จ�กก�รประชมุคณะกรรมก�รองคก์�รบรหิ�รจดัก�รก�๊ซเรอืนกระจก (องคก์�ร

มห�ชน) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 29 พฤศจิก�ยน 2565

กิารใช�ไฟุฟุ้าของบัริษััทั

ปริมาณการใชุ้ไฟื้ฟื้้าของบริษััที่1 (กิโลวัตต์-ชุั�วโมง)

ค่าใชุ้จั่ายการใชุ้ไฟื้ฟื้้าของบริษััที่ (บาที่)

ปริมาณการใชุ้ไฟื้ฟื้้าจัากพื่ลังงานที่ดำแที่น2  (กิโลวัตต์-ชุั�วโมง)

ส่ัดำส่่วนการใชุ้พื่ลังงานไฟื้ฟื้้าจัากพื่ลังงานที่ดำแที่น (%)

กิารใช�น์ำ�ามัน์และเชื�อเพลิงของบัริษััทั

ค่าใชุ้จั่ายการใชุ้นำ�ามันและเชุ่�อเพื่ลิงของบริษััที่ (บาที่)

กิารใช�น์ำ�าประปาของบัริษััทั

ปริมาณการใชุ้นำ�าประปาของบริษััที่3  (ลูกบาศก์เมตร)

ค่าใชุ้จั่ายการใชุ้นำ�าประปาของบริษััที่ (บาที่)

กิารปล่อยกิ๊าซเร่อน์กิระจกิของบัริษััทั4

ปริมาณการปล่อยก๊าซื้เรือนกระจักขอบเขตที่่� 1 (tCO
2
e)

ปริมาณการปล่อยก๊าซื้เรือนกระจักขอบเขตที่่� 2 (tCO
2
e)

ปริมาณการปล่อยก๊าซื้เรือนกระจักขอบเขตที่่� 3 (tCO
2
e)

การใชุ้กระดำาษัในองค์กร (ล้านแผู้่น)

ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ 256525642563

3,451,530

15,531,722

5,015,210 

20,814

443,249

6.3

2,920,000

11,759,429

132,836

4.35%

5,755,609

27,735

462,173

477

1,460

916

5.7

2,697,000

12,435,236

187,208

6.49%

7,307,585

27,304

454,812

475

1,349

329

5.0

ผู้ลการดำำาเนินงานดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
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3.4.3	กิารจัดกิารสิ�งแวิดล�อม	และกิารสร�างจิติสำาน์ึกิและกิารด้แลสิ�งแวิดล�อม
บริิษััทให�ควิามสูำคัญเกี�ยวิกับการิอนิุริักษั์ทริัพยากริธริริมชีาติแลัะสูิ�งแวิดัลั�อมทั้งภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ ตลัอดัจนิ 

การิตริะหนิักถึงผู้ลักริะทบต�อสูิ�งแวิดัลั�อมแลัะปัญหาภาวิะเริือนิกริะจก โดัยมีโคริงการิหลัักๆ ที�ดัำเนิินิการิ ดัังนิี้ 

1.	กิารส่งเสริมกิารสร�างจิติสำาน์ึกิรักิและด้แลรักิษัาสิ�งแวิดล�อมภายใน์องคั์กิร
โคริงการิ ‘ลัดัโลักริ�อนิ ลัุ�นิกินิสู�มตำไก�ย�างกับ CEO’ เป็นิกิจกริริมเพื�อให�พนิักงานิในิองค์กริตริะหนัิกถึงผู้ลักริะทบต�อ 

สูิ�งแวิดัลั�อมแลัะปญัหาภาวิะเริอืนิกริะจก โดัยการิมสีู�วินิริ�วิมในิการิใชี�ทริพัยากริอย�างคุ�มค�า ดั�วิยการิชี�วิยกนัิปริะหยดััพลังังานิไฟฟ้า
นิ้ำปริะปา การิใชี�กริะดัาษัแลัะวิัสูดัุสูำนิักงานิ ริวิมถึงการิคัดัแยกขยะซีึ�งเป็นิสู�วินิสูำคัญในิการิชี�วิยลัดัการิปลั�อยก๊าซีเริือนิกริะจก 
โดัยกำหนิดัเป้าหมายลัดัการิใชี�พลัังงานิไฟฟ้าจากปี 2564 ลัง 10% ลัดัปริิมาณการิใชี�นิ้ำปริะปาลัง 5% ลัดัการิใชี�กริะดัาษั A4  
ลัง 7.5% แลัะลัดัปริิมาณการิทิ้งขยะดั�วิยการิคัดัแยกก�อนิทิ้งโดัยใชี�หลัักการิ Reduce Reuse Recycle ซีึ�งมีริายลัะเอียดั ดัังนิี้ 

• ริณริงค์ให�ชี�วิยกันิปริะหยัดัไฟฟ้า ดั�วิยการิปิดัในิชี�วิงพักเที�ยง/หลัังเลิักงานิ ปิดัปริะตูสูำนัิกงานิเพื�อลัดัการิริั�วิไหลัของแอร์ิ 
ปริบัอณุหภมิูเคริื�องปริบัอากาศที� 25 องศาเซีลัเซียีสู แลัะปิดัเมื�อไม�ใชี� ริวิมถึงการิถอดัปลัั�กเคริื�องใชี�ไฟฟ้าต�างๆ 

• ริณริงค์ให�ชี�วิยกันิปริะหยัดัน้ิำปริะปา ดั�วิยการิปิดัก๊อกนิ้ำให�สูนิิทหลัังการิใชี�งานิทุกคริั้ง การิติดัตั้งก๊อกนิ้ำอัตโนิมัติที� 
อ�างลั�างมือในิห�องนิ้ำทุกชีั้นิ  

• ริณริงค์ชี�วิยกันิปริะหยัดักริะดัาษัดั�วิยการิใชี�กริะดัาษัพิมพ์เอกสูาริทั้ง 2 หนิ�า แลัะพิมพ์เอกสูาริเท�าที�จำเป็นิ
• Reduce ลัดัขยะเศษัอาหาริแลัะขยะพลัาสูติกจากโริงอาหาริแลัะห�องครัิวิ ดั�วิยการิแยกปริะเภทขยะ การิริณริงค์ให�ใชี� 

ถงุผู้�าแทนิถุงพลัาสูตกิ แลัะใชี�กลั�องบริริจอุาหาริชีนิดิัใชี�ซ้ีำไดั�แทนิการิใชี�กลั�องโฟม/กลั�องพลัาสูติก/กลั�องกริะดัาษั
• Reuse/Recycle การิแยกขยะแต�ลัะปริะเภท เชี�นิ กริะดัาษั พลัาสูติก ขวิดัแก�วิ กริะป๋อง แยกจำหนิ�ายเพื�อนิำไปผู้�านิ

กริะบวินิการิผู้ลัติใหม� ขยะเศษัใบไม�/กิ�งไม�ทำปุย๋อนิิทริย์ี แลัะขยะจากเศษัอาหาริบริจิาคเพื�อทำปุย๋หริอือาหาริสูตัว์ิ ซีึ�งเป็นิ 
การิใชี�ทริัพยากริอย�างคุ�มค�า 

• การิปริะชีาสัูมพันิธ์แลัะให�ข�าวิสูาริควิามริู�แก�พนิักงานิในิองค์กริเกี�ยวิกับภาวิะเรืิอนิกริะจกแลัะการิปริะหยัดัพลัังงานิ 
ดั�านิต�างๆ ผู้�านิสูื�อแลัะกิจกริริมต�างๆ ในิหลัากหลัายริูปแบบ ไดั�แก� การิแจ�งเวิียนิผู้�านิอีเมลัของพนิักงานิ การิให�ควิามริู� 
ผู้�านิเสูียงตามสูายภายในิอาคาริชี�วิงพักเที�ยง แลัะการิอบริมสัูมมนิาเพื�อสูนัิบสูนุินิการิจัดัทำคาริ์บอนิฟุตพริินิต์ของบริิษััท
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2.	กิารส่งเสริมกิารสร�างจิติสำาน์ึกิรักิและด้แลรักิษัาสิ�งแวิดล�อมแกิ่ประชาชน์ภายน์อกิ	

โคริงการิสู�งเสูริิมการิใชี�ทริัพยากริอย�างมีปริะสูิทธิภาพไดั�มีการิดัำเนิินิการิอย�างต�อเนิื�อง ตั้งแต�
• โคริงการิริ�วิมปันินิ้ำใจพริ�อมลัดัการิใชี�ทริัพยากริ สู�งเสูริิมการิริับกริมธริริม์แบบอิเลั็กทริอนิิกสู์ (e-Policy) แลัะการิริับใบ

เสูริจ็ริบัเงินิแบบอิเลัก็ทริอนิิกส์ู (e-Receipt) มอบเงินิสูมทบทุนิสูริ�างศูนิย์วิชิีาการิเวิชีศาสูตร์ิผูู้�สูงูอายุแก�คณะแพทย์ศาสูตร์ิ
ศิริิริาชีพยาบาลั จำนิวินิ 208,230 บาท

•  โคริงการิสู�งเสูริมิการิลัดัการิใชี�ทริพัยากริธริริมชีาตไิดั�ถกูผู้ลักัดันัิเป็นิสู�วินิหนิึ�งในิการิฉลัองคริบริอบ 70 ปี กริงุเทพปริะกนัิชีวีิติ
ริวิมทั้งตอบริับนิโยบายภาคริัฐ สูนิับสูนิุนิให�คนิไทยก�าวิสูู�สูังคมไริ�เงินิสูดัอย�างมั�นิใจ พริ�อมลัดัการิใชี�ทริัพยากริ ดั�วิย 
การิทำธุริกริริมผู้�านิริะบบดัจิทิลััที�ปลัอดัภยั ลัดัการิสูมัผู้สัู ผู้�านิแคมเปญสูดุัพเิศษั ‘70 ปี กรุิงเทพปริะกนัิชีวีิติ ริ�วิมลัดั...ไดั�ลัุ�นิ’  
เพียงทำธุริกริริมผู้�านิริะบบออนิไลัน์ิที�ริ�วิมริายการิ ก็สูามาริถริับสิูทธิ�ลัุ�นิริางวัิลัมูลัค�าริวิมกวิ�า 3.8 ลั�านิบาท ริวิมท้ังสูิ้นิ  
771 ริางวิัลั โดัยมีริะยะเวิลัาแคมเปญ 1 ปี เริิ�มตั้งแต�กลัางปี 2564 ถึง 15 สูิงหาคม 2565 โดัยมีลัูกค�าสูนิใจเข�าริ�วิม
แคมเปญเพื�อลัดัการิใชี�กริะดัาษักวิ�า 36,000 ริาย
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3.5	กิารจัดกิารคัวิามยั�งยืน์ใน์มิติิสังคัม

3.5.1	น์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติิด�าน์สังคัม
บริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิดัำเนิินิงานิตามหลัักสูิทธิมนุิษัยชีนิอย�างต�อเนิื�อง โดัยมีการิทบทวินิแลัะปรัิงปริุงนิโยบาย 

ดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิให�คริอบคลัุมในิปริะเดั็นิที�สูำคัญของผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูียทุกกลัุ�ม

นโยบายดำ้านส่ิที่ธุิมน่ษัยชุน
บริิษััทยึดัมั�นิในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างยั�งยืนิ โดัยสูนิับสูนิุนิการิคุ�มคริองสูิทธิ เสูริีภาพ ควิามเสูมอภาค ควิามหลัากหลัาย 

แลัะการิยอมริับควิามแตกต�างของผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูียท้ังบุคคลัในิองค์กริแลัะนิอกองค์กริ ตามหลัักสูิทธิมนิุษัยชีนิสูากลั แลัะไม� 
กริะทำการิใดัๆ ที�เป็นิการิลัะเมิดัหรืิอจำกัดัสูิทธิแลัะเสูรีิภาพสู�วินิบุคคลั ท้ังน้ีิบริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�าง 
เป็นิธริริมแลัะโปริ�งใสู โดัยให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพสิูทธิมนิุษัยชีนิของลูักค�า พนัิกงานิ ชีุมชีนิ คู�ค�าแลัะพันิธมิตริทางธุริกิจ  
ริวิมถงึการิเคาริพสูทิธแิริงงานิแลัะสูทิธมินุิษัยชีนิของพนิกังานิในิการิจ�างงานิแลัะการิปฏิบิตัอิย�างเท�าเทยีมแลัะเปน็ิธริริม ซีึ�งบริษิัทั
ไดั�ริะบุไวิ�อย�างชีัดัเจนิในิจริริยาบริริณบริิษััท
 
แนวที่างในการปฏิิบัติ

ลูกค้า
• บริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิปฏิิบัติต�อลัูกค�าในิแต�ลัะกลัุ�มอย�างเท�าเทียม โดัยไดั�กำหนิดันิโยบายปฏิิบัติต�อลัูกค�าอย�าง 

เป็นิธริริม ริวิมถึงกำหนิดัริะเบียบปฏิิบัติแลัะกริอบการิบริิหาริจัดัการิดั�านิการิให�บริิการิแก�ลัูกค�าที�คริอบคลัุมตั้งแต�
กริะบวินิการิก�อนิการิขาย ริะหวิ�างการิขาย จนิถึงการิบริิการิหลัังการิขาย เพื�อให�ลัูกค�าไดั�ริับข�อมูลัผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะบริิการิ
ที�คริบถ�วินิ ถูกต�อง แลัะไดั�ริับการิเสูนิอขายหริือให�บริิการิอย�างเป็นิธริริม

• บริิษััทจัดัให�มีนิโยบายการิคุ�มคริองข�อมูลัสู�วินิบุคคลัแลัะริะเบียบปฏิิบัติงานิการิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลั  
การิเปิดัเผู้ยแลัะการิถ�ายโอนิข�อมูลัสู�วินิบุคคลั การิใชี�ข�อมูลัสู�วินิบุคคลั การิริักษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยแลัะควิามลัับของ
ข�อมูลัสู�วินิบุคคลั ริวิมถึงสูิทธิของเจ�าของข�อมูลัสู�วินิบุคคลั เพื�อให�มีการิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัลัูกค�าอย�างถูกต�องเหมาะสูม 
ไม�ลัะเมิดัสูิทธิควิามเป็นิสู�วินิตัวิของข�อมูลัลัูกค�า
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พื่นักงาน
• บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพในิหลัักสูิทธิมนิุษัยชีนิ สูนิับสูนิุนิควิามหลัากหลัายแลัะการิยอมริับ 

ควิามแตกต�าง ดั�วิยการิปฏิิบัติต�อพนิักงานิทุกริะดัับอย�างเท�าเทียมแลัะเป็นิธริริมโดัยไม�ไดั�คำนิึงถึง 
ควิามแตกต�างทางเพศ อายุุ สูีผู้ิวิ เชีื้อชีาติ ศาสูนิา วิัฒินิธริริม ควิามพิการิ แลัะการิศึกษัา โดัยให�ควิามสูำคัญ
ตั้งแต�กริะบวินิการิสูริริหาแลัะวิ�าจ�าง การิบริิหาริค�าตอบแทนิ การิริักษัาพนิักงานิ การิบริิหาริควิามก�าวิหนิ�า 
ในิอาชีีพ ริวิมถึงการิสูริ�างสูภาพแวิดัลั�อมที�ปลัอดัภัยแลัะเอื้อต�อการิมีคุณภาพชีีวิิตที�ดัี มีขวิัญแลัะกำลัังใจ 
ในิการิปฏิบิตังิานิ เพื�อตอบสูนิองควิามต�องการิแลัะควิามคาดัหวิงัของพนิกังานิทกุคนิให�มคีวิามสูขุในิการิทำงานิ
อย�างเหมาะสูม ริวิมท้ังสูนัิบสูนุินิควิามก�าวิหนิ�าในิอาชีีพ ก�อให�เกิดัควิามผูู้กพันิต�อองค์กริ แลัะสูนัิบสูนิุนิ 
การิเติบโตแลัะพัฒินิาองค์กริอย�างยั�งยืนิ 

• บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพในิหลัักสูิทธิแริงงานิ โดัยไม�ใชี�แริงงานิเดั็กแลัะแริงงานิผู้ิดักฎหมาย ตลัอดั
จนิปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะข�อบังคับดั�านิแริงงานิที�เกี�ยวิข�องอย�างเคริ�งคริัดั

คู่ค้า
• บริิษััทสูนัิบสูนุินิให�คู�ค�าแลัะพันิธมิตริดัำเนิินิธุริกิจดั�วิยควิามโปริ�งใสู แลัะมีกริะบวินิการิจัดัซีื้อจัดัหาเป็นิไป 

อย�างโปริ�งใสูแลัะเปน็ิธริริมกบัผูู้�เกี�ยวิข�องทกุฝ่า่ย โดัยไดั�กำหนิดัปจัจยัดั�านิสูทิธมินิษุัยชีนิเปน็ิสู�วินิหนึิ�งของเกณฑิ์
ในิการิพิจาริณาคัดัเลัือกคู�ค�า โดัยคู�ค�าจะต�องปฏิิบัติตามหลัักสูิทธิมนุิษัยชีนิแลัะดั�านิอื�นิๆ ที�ริะบุไวิ�ในิ 
จริริยาบริริณคู�ค�าของบริิษััท

 
พื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั
• บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพในิหลัักสิูทธิมนุิษัยชีนิ ดั�วิยการิปฏิิบัติต�อตัวิแทนิปริะกันิชีีวิิตแลัะที�ปริึกษัา

ทางการิเงนิิ แลัะนิายหนิ�าปริะกนัิชีวิีิต อย�างเท�าเทยีม โดัยให�ควิามสูำคญัตัง้แต�การิคดััเลัอืก การิริกัษัามาตริฐานิ
จริริยาบริริณในิอาชีีพ การิกำหนิดัผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะวิิธีการิเสูนิอขายที�เหมาะสูม การิบริิหาริค�าตอบแทนิจาก 
การิขายแลัะค�าบริิหาริทีมงานิ ริวิมท้ังสูนิับสูนิุนิควิามก�าวิหนิ�าในิอาชีีพ โดัยไม�ลัะเมิดัต�อสูิทธิมนิุษัยชีนิ  
แลัะสูอดัคลั�องตามกฎหมายแลัะข�อกำหนิดัของหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลัที�เกี�ยวิข�อง

ชุ่มชุนใกล้เค่ยงโดำยรอบของบริษััที่
• บริิษััทยึดัมั�นิต�อหลัักการิแลัะแนิวิทางดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิเพื�อให�มั�นิใจวิ�าการิดัำเนิินิงานิหริือกิจกริริมที�เกี�ยวิข�อง

ของบริิษััทจะไม�ก�อให�เกิดัการิลัะเมิดัสูิทธิมนิุษัยชีนิทั้งทางตริงแลัะทางอ�อม
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การดำำาเนินงานดำ้านส่ังคมในปี 2565

(1)	คัวิามปลอดภัยของข�อม้ลและระบับัปฏิิบััติิกิารดิจิทััล
บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อควิามมั�นิคงปลัอดัภัยของริะบบสูาริสูนิเทศที�ให�บริิการิ แลัะตริะหนิักถึงควิามปลัอดัภัยต�อข�อมูลั 

สู�วินิบคุคลัของลักูค�าแลัะภยัไซีเบอร์ิที�อาจเกดิัขึน้ิ ดั�วิยปัจจบัุนิเทคโนิโลัยแีลัะริะบบดัจิทิลััไดั�เข�ามามบีทบาทในิการิดัำเนิินิธรุิกจิมากขึน้ิ
ผูู้�บริโิภคมีพฤตกิริริมที�เปลัี�ยนิแปลังไป มคีวิามต�องการิในิการิขอใชี�บริกิาริผู้�านิริะบบมากขึน้ิ ดัังน้ัินิเพื�อให�ลักูค�าไดั�ริบับริกิาริที�ริวิดัเริว็ิ
ไดั�ผู้ลัลัพัธ์ตามควิามต�องการิในิทนัิท ีอกีทัง้ยงัชี�วิยลัดัการิเดันิิทางแลัะลัดัการิสูมัผู้สัู บริษิัทัจงึมรีิะบบให�ลักูค�าสูามาริถเข�าถงึแลัะ 
ใชี�บริิการิไดั�ดั�วิยตนิเอง ทั้งดั�านิการิขอทำปริะกันิเพื�อควิามคุ�มคริองชีีวิิตแลัะสูุขภาพของลัูกค�าเอง ริวิมถึงการิใชี�บริิการิหลัังจาก 
ที�ไดั�ริบัควิามคุ�มคริองแลั�วิอย�างคริบวิงจริ เพื�อตอบโจทย์ดั�านิการิบริกิาริแลัะสูริ�างควิามพงึพอใจต�อลักูค�าในิการิไดั�ริบับริกิาริจากบริษิัทั

3.5.2	เป้าหมายและผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ด�าน์สังคัม

เป้าหมายดำ้านส่ังคม

ติัวิช่�วิัด เป้าหมายประจำาปี	2565 ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์ปี	2565 เป้าหมายระยะยาวิ	
ปี	2565-2567

คัวิามมุ่งมั�น์

1. ม่ผูู้้ไดำ้รับความรู้ดำ้าน 
การวางแผู้นการเงินผู้่าน 
ส่่�อต่างๆ ของบริษััที่

2. ความพื่ึงพื่อใจัจัากการ 
ใชุ้บริการของบริษััที่ Net 
Promoter Score (NPS)

1.ความผู้กูพื่นัภายในองค์กร

2. จัำานวนพื่นักงานที่่�ม่ชุั�วโมง
การฝ่ึกอบรม 36 ชุั�วโมง 
ต่อคนต่อปีข้�นไป

3. จัำานวนพื่นักงานที่่�ผู้่าน
การอบรมดำ้านดำิจัิที่ัล 
อินโนเวชุั�นจัำานวน 15 ชุั�วโมง
ข้�นไป

พื่ัฒนาการให้บริการและ
ส่่งเส่ริมการให้ความรู้
ด้ำานการวางแผู้นที่างการเงิน 
และการประกันชุ่วิตกับ
ลูกค้าและประชุาชุนที่ั�วไป

การเป็นที่่�ที่ำางานที่่�ดำ่ 
เพื่่�อร่วมกันส่ร้างองค์กรที่่�
เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั�งย่น

631,669 ครั�ง

50%

77%

20%
ของพื่นักงานที่ั�งหมดำ

ร้อยละ 32 ของจัำานวน
พื่นักงานที่ั�งหมดำที่่�ผู้่านการ
อบรมดำ้านดำิจัิที่ัลอินโนเวชุั�น
จัำานวน 15 ชุั�วโมงข้�นไป

ไม่ตำ�ากว่า 500,000 ครั�ง

46%

78%

50%
ของพื่นักงานที่ั�งหมดำ

ร้อยละ 50 ของจัำานวน
พื่นักงานที่ั�งหมดำที่่�ผู้่านการ
อบรมดำ้านดำิจัิที่ัลอินโนเวชุั�น
จัำานวน 15 ชุั�วโมงข้�นไป 

ไม่ตำ�ากว่า 500,000 ครั�ง

46%

77%

ร้อยละ 20 ของจัำานวน
พื่นักงานที่ั�งหมดำที่่�ผู้่านการ
อบรมดำ้านดำิจัิที่ัลอินโนเวชุั�น
จัำานวน 15 ชุั�วโมงข้�นไป 
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นโยบายความมั�นคงปลอดำภัยและความเส่่�ยงดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
คณะกริริมการิบริษิัทัไดั�มีนิโยบายในิการิกำกับดัแูลัดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภยัสูาริสูนิเทศแลัะไซีเบอร์ิ การิบริหิาริควิามเสูี�ยง

ดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ริวิมท้ังไดั�จัดัทำกริอบแลัะมาตริฐานิการิปฏิิบัติงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศภายใต�นิโยบาย 
ควิามมั�นิคงปลัอดัภัยแลัะควิามเสูี�ยงดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ซีึ�งไดั�ปริะกาศอย�างเป็นิทางการิผู้�านิทางเว็ิบไซีต์ของบริิษััท  
แลัะกริอบแลัะมาตริฐานิการิปฏิิบัติงานิในิเวิ็บอินิทริาเนิ็ต เพื�อให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ พนิักงานิ แลัะผูู้�ที�เกี�ยวิข�องทั้งภายในิ 
แลัะภายนิอกบริิษััทไดั�ริับทริาบแลัะปฏิิบัติตามอย�างเคริ�งคริัดั โดัยนิโยบาย กริอบ แลัะมาตริฐานิการิปฏิิบัติงานิดั�านิเทคโนิโลัยี
สูาริสูนิเทศนิีจ้ะมกีาริทบทวินิเปน็ิปริะจำทกุป ีแลัะมกีาริริายงานิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศแลัะไซีเบอริ์
ต�อคณะกริริมการิบริิษััทอย�างสูม�ำเสูมอทุกปี   

การบริหารจััดำการดำ้านความมั�นคงปลอดำภัยของข้อมูลและระบบส่ารส่นเที่ศภายใต้มาตรฐานส่ากล
• ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management System) เป็นิมาตริฐานิสูากลัที�เกี�ยวิข�องกับริะบบ

บริิหาริจัดัการิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ ที�บริิษััทไดั�รัิบการิริับริองต�อเนืิ�องมาตั้งแต�ปี 2558 จนิถึงปัจจุบันิ คริอบคลุัม 
การิดัำเนิินิงานิที�ศูนิย์ข�อมูลัหลัักแลัะศูนิย์ข�อมูลัสูำริอง การิออกแบบแลัะพัฒินิาริะบบงานิทั้งเวิ็บไซีต์แลัะแอปพลัิเคชีันิบนิมือถือ 
แลัะริะบบการิบริิหาริงานิกริมธริริม์ปริะกันิชีีวิิตแลัะปริะกันิกลัุ�ม

• ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System) เป็นิมาตริฐานิสูากลัที�เกี�ยวิข�องกับ 
การิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลัที�สูำคัญ ซีึ�งบริิษััทเพิ�งไดั�ริับการิริับริองในิปี 2565 นิี้ ทำให�การิบริิหาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบุคคลั
ภายในิบริิษััทมีควิามปลัอดัภัยแลัะนิำไปใชี�อย�างมีปริะสูิทธิภาพ คริอบคลัุมการิออกแบบแลัะพัฒินิาริะบบงานิท้ังเวิ็บไซีต์แลัะ
แอปพลัิเคชีันิบนิมือถือ ริะบบการิเสูนิอขายแลัะให�บริิการิทางอิเลั็กทริอนิิกสู์ แลัะการิบริิหาริข�อมูลัทริัพยากริบุคคลัของบริิษััท

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) เป็นิมาตริฐานิสูากลัที�เกี�ยวิข�องกับการิบริหิาริจัดัการิข�อมูลั
ผูู้�ถือบัตริเคริดัิต ซีึ�งคริอบคลุัมการิใชี�บัตริในิกลัุ�ม Visa, MasterCard, American Express, Discover แลัะ JCB ที�ลัูกค�าใชี� 
ในิการิจ�ายชีำริะค�าเบี้ยปริะกันิ โดัยบริิษััทมีการิควิบคุมมาตริฐานิในิการิเก็บริักษัา ปริะมวิลัผู้ลั แลัะริับสู�งข�อมูลับัตริเคริดัิตให�มี
ควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ ซีึ�งผู้�านิการิปริะเมินิผู้ลัการิควิบคุมผู้�านิ Self Assessment Questionnaire (SAQ) ที�บริิษััท 
มีการิจัดัสู�งผู้ลัการิปริะเมินิให�ธนิาคาริผูู้�เป็นิควิบคุมผูู้�ค�า (Bank Holder) เป็นิปริะจำทุกปี

การพื่ัฒนาและปรับปร่งการดำำาเนินงานดำ้านความมั�นคงปลอดำภัยส่ารส่นเที่ศและไซื้เบอร์
บริิษััทจัดัสูริริงบลังทุนิในิโคริงการิดั�านิการิรัิกษัาควิามปลัอดัภัยดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะไซีเบอร์ิเป็นิจำนิวินิ 23%  

จากงบการิลังทุนิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศทั้งหมดัในิปี 2565 เพื�อให�มีริะบบริักษัาควิามปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศทั้งริะบบโคริงสูริ�าง
พ้ืนิฐานิสูาริสูนิเทศ แลัะริะบบที�ให�บริกิาริบนิเครืิอข�ายภายในิของบริิษัทัแลัะริะบบอินิเทอร์ิเนิต็ ซีึ�งคริอบคลุัมริะบบสูาริสูนิเทศทุกดั�านิ
สูริ�างควิามเชีื�อมั�นิต�อลักูค�า ตวัิแทนิ คู�ค�า ผูู้�ถอืหุ�นิ แลัะปริะชีาชีนิทั�วิไป โดัยการิดัำเนิินิการิดั�านิควิามปลัอดัภยันิีอ้ยู�ภายใต�นิโยบาย
แลัะกริอบการิปฏิบิตังิานิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยแลัะควิามเสูี�ยงดั�านิเทคโนิโลัยสีูาริสูนิเทศของบริษิัทั แลัะสูอดัคลั�องตามมาตริฐานิ 
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems) มาตริฐานิ ISO/IEC 27701:2019 (PIMS:  
Privacy Information Management System) แลัะเป็นิไปตามกฎหมาย ปริะกาศ แลัะข�อกำหนิดัดั�านิการิริักษัาควิามมั�นิคง
ปลัอดัภัยของหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลัการิปริะกอบธุริกิจ ริวิมทั้งการิที�บริิษััทมีศูนิย์เฝ่้าริะวิังเหตุการิณ์ภัยคุกคามทางไซีเบอริ์ (SOC: 
Security Operation Center) ซีึ�งมคีวิามพริ�อมในิการิตริวิจพบภัยคุกคามไซีเบอร์ิ แลัะสูามาริถป้องกันิตอบสูนิองไดั�อย�างริวิดัเริว็ิเป็นิ
ไปตามมาตริฐานิสูากลั ตลัอดั 24 ชีั�วิโมง 7 วินัิ เพื�อให�มั�นิใจวิ�าริะบบการิให�บริกิาริของบริษิัทัจะมีควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ

สูำหริับการิให�บริิการิ ซีึ�งในิปี 2565 บริิษััทยังไม�พบเหตุการิณ์ภัยคุกคามทางไซีเบอริ์ที�มีผู้ลักริะทบต�อการิดัำเนิินิธุริกิจอย�าง
มีนิัยสูำคัญ หริือเหตุการิณ์ข�อมูลัริั�วิไหลัที�ถูกนิำไปเปิดัเผู้ย/ใชี�โดัยไม�ไดั�ริับอนิุญาต 
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การส่ร้างความร่วมม่อดำ้านความมั�นคงปลอดำภัยที่างไซื้เบอร์ในภาคอุตส่าหกรรมกับหน่วยงานกำากับดำูแล
บริิษััทให�ควิามสูำคัญกับการิสูริ�างควิามริ�วิมมือในิภาคอุตสูาหกริริมกับหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลั ซีึ�งชี�วิยเพิ�มขีดัควิามสูามาริถ

ของบริิษััทในิการิเฝ้่าริะวิังแลัะริับมือกับภัยคุกคามทางไซีเบอร์ิ จึงไดั�เข�าริ�วิมเป็นิสูมาชีิกในิศูนิย์ปริะสูานิงานิดั�านิควิามมั�นิคง
ปลัอดัภัยเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศภาคปริะกันิภัย (TI-CERT) แลัะศูนิย์ปริะสูานิงานิดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
ภาคตลัาดัทนุิ (TCM-CERT) ซีึ�งศูนิย์ปริะสูานิงานิของหนิ�วิยงานิกำกบัดูัแลัมีควิามริ�วิมมือกับหนิ�วิยงานิอื�นิๆ เชี�นิ ศนูิย์ปริะสูานิงานิการิ
ริักษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยริะบบคอมพิวิเตอริ์ริะดัับปริะเทศ (ThaiCERT) เพื�อแลักเปลัี�ยนิข�อมูลัดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยของ
ข�อมลูัสูาริสูนิเทศแลัะภัยคุกคามทางไซีเบอร์ิทัง้ในิริะดับัปริะเทศแลัะริะดับัสูากลั ควิามริ�วิมมือเหลั�านิีไ้ดั�ชี�วิยยกริะดัับควิามสูามาริถ
ของบริิษััทในิการิตอบสูนิองต�อสูถานิการิณ์ภัยคุกคามทางไซีเบอริ์ให�มีปริะสูิทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ

การส่่งเส่ริมความรู้และที่ดำส่อบวัดำประส่ิที่ธุิผู้ลดำ้านความมั�นคงปลอดำภัยดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
บริิษััทกำหนิดัให�ผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิต�องผู้�านิการิอบริมหลัักสููตริดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศแลัะไซีเบอริ์ 

ภาคบังคบัในิรูิปแบบออนิไลัน์ิ โดัยมีการิวัิดัผู้ลัหลังัอบริมหลักัสูตูริ ซีึ�งมพีนิกังานิผู้�านิการิอบริมคิดัเป็นิริ�อยลัะ 95.89 ของพนัิกงานิ
ทั้งหมดั แลัะเสูริิมเพิ�มควิามริู�ใหม�ๆ ดั�านิภัยคุกคามแลัะวิิธีการิตอบสูนิองเหตุการิณ์จากวิิทยากริผูู้�เชีี�ยวิชีาญจากภายนิอก เพื�อให�
เกิดัการิปฏิิสูัมพันิธ์ สูริ�างการิเริียนิริู�อย�างต�อเนิื�อง แลัะมีปริะสูิทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ ริวิมถึงเพื�อสูริ�างควิามตริะหนิักถึงภัยทางไซีเบอริ์
ในิริูปแบบอีเมลัลัวิง (Phishing) ซีึ�งเป็นิเทคนิิคหนิึ�งที�นิิยมอย�างแพริ�หลัายของผูู้�ไม�หวิังดัี ทำให�มีผูู้�ตกเป็นิเหยื�อจำนิวินิมาก บริิษััท
จึงไดั�จัดัให�มีการิทดัสูอบการิโจมตีทางไซีเบอร์ิผู้�านิการิสูริ�างสูถานิการิณ์จำลัอง โดัยการิจัดัสู�ง Phishing อีเมลัให�แก�ผูู้�บริิหาริ 
แลัะพนิักงานิทั�วิท้ังองค์กริเป็นิปริะจำทุกปี เพื�อนิำผู้ลัการิทดัสูอบมาปริับปรุิงการิสูื�อสูาริสูำหริับสูริ�างควิามตริะหนิักริู�แลัะเข�าใจ
ของพนิักงานิให�มีปริะสูิทธิผู้ลัยิ�งขึ้นิ 

นิอกจากนิี ้บริษิัทัยังจดััให�มีการิทดัสูอบหรืิอซี�อมแผู้นิรัิบมอืภัยคุกคามทางไซีเบอร์ิภายในิเป็นิปริะจำทุกปี อย�างนิ�อยปีลัะ 1 คริัง้
โดัยต�องมีการิปริับเปลัี�ยนิสูถานิการิณ์ที�ใชี�ในิการิซี�อมทุกปี เพื�อสูริ�างควิามเข�าใจเกี�ยวิกับการิโจมตีทางไซีเบอริ์ริูปแบบต�างๆ  
ริวิมถงึวิธิกีาริตอบสูนิองต�อสูถานิการิณด์ังักลั�าวิ อกีทัง้บริษิััทไดั�เข�าริ�วิมการิซีักซี�อมกบับริษิััทอื�นิในิภาคอตุสูาหกริริมเดัยีวิกนัิที�อยู�
ภายใต�ศูนิย์ปริะสูานิงานิดั�านิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศภาคปริะกันิภัยแลัะภาคตลัาดัทุนิ

(2)	องคั์กิรทั่�ใส่ใจพน์ักิงาน์
ทริัพยากริบุคคลัถือเป็นิกุญแจสูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างยั�งยืนิ บริิษััทจึงให�ควิามสูำคัญในิการิบริิหาริจัดัการิ 

ดั�านิทริัพยากริบุคคลัอย�างต�อเนิื�อง โดัยมุ�งเนิ�นิการิดัำเนิินิงานิที�สูำคัญ ดัังนิี้

(2.1)	กิารพัฒน์าศักิยภาพบัุคัลากิร	และกิารวิางแผู้น์ด�าน์ทัรัพยากิรบัุคัคัล
จากวิิสูัยทัศนิ์แลัะภาริกิจของบริิษััท ในิการิที�จะพัฒินิาองค์กริให�เป็นิผูู้�นิำในิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต ผูู้�นิำในิการิสูริ�างควิามมั�นิคง

ทางการิเงนิิ แลัะการิวิางแผู้นิทางการิเงนิิอย�างริอบดั�านิโดัยผู้�านิบคุลัากริที�มีคณุภาพแลัะมีศกัยภาพไดั�นิัน้ิ บริษิััทจำเป็นิที�จะต�อง
มุ�งเนิ�นิแลัะให�ควิามสูำคัญกบัการิพฒัินิาบคุลัากริให�มคีณุภาพแลัะมศีกัยภาพมากยิ�งขึน้ิ พริ�อมทัง้ผู้สูมผู้สูานิวิสัิูยทศันิแ์ลัะภาริกิจ
ขององค์กริไปสูู�การิปฏิิบัติดั�วิยกลัยุทธ์ทางดั�านิการิบริิหาริทริัพยากริบุคคลั ริวิมถึงการิพัฒินิาสูมริริถนิะต�างๆ ที�จำเป็นิในิอนิาคต
เพื�อเปน็ิการิเตริยีมควิามพริ�อมของบคุลัากริเพื�อริองริบัการิแข�งขนัิทางธรุิกจิภายใต�สูภาวิการิณป์จัจบุนัิที�มกีาริเปลัี�ยนิแปลังอย�าง
ริวิดัเริ็วิ ซีึ�งการิพัฒินิาศักยภาพบุคลัากริถือเป็นิกุญแจสูำคัญในิการิเตรีิยมควิามพริ�อมเพื�อรัิบมือกับสูถานิการิณ์ต�างๆ ที�อาจ 
เกิดัขึ้นิ เพื�อที�จะนิำพาองค์กริก�าวิทันิการิพัฒินิาทางดั�านิเทคโนิโลัยี การิถูกแทนิที� (Disruption) แลัะควิามท�าทายในิอนิาคต  

บริิษััทมุ�งเนิ�นิการิพัฒินิาพนิักงานิ แลัะตอบโจทย์ควิามต�องการิของการิพัฒินิาสูายอาชีีพ ริวิมถึงสูมริริถนิะหลััก (Core 
Competency) สูมริริถนิะผูู้�นิำ (Leadership Competency) สูมริริถนิะตามสูายงานิ (Functional Competency) แลัะกลัยุทธ์ของ
องค์กริ (Strategy) ผู้�านิกริะบวินิการิจัดัทำแผู้นิการิฝ่ึกอบริมแลัะพัฒินิาพนิักงานิ (Training & Development Plan) ตามนิโยบาย
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ของบริิษััทที�สูนิับสูนิุนิแลัะสู�งเสูริิมให�พนิักงานิมีเป้าหมายในิการิพัฒินิาตนิเองไม�นิ�อยกวิ�า 6 Man-day ต�อคนิต�อปี โดัยจะกำหนิดั
ไวิ�ในิการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของแต�ลัะบุคคลั ซีึ�งในิปี 2565 นิั้นิดั�วิยสูถานิการิณ์แพริ�ริะบาดัของโควิิดั-19 ที�สู�งผู้ลักริะทบ
อย�างต�อเนืิ�องนิั้นิ ทำให�บริิษััทต�องมีการิปริับริูปแบบในิการิพัฒินิาควิามริู�ของพนิักงานิจากเดิัมเป็นิริูปแบบออนิไลันิ์ ริวิมถึง 
การิถ�ายทอดัองค์ควิามริู�ในิการิทำงานิ วิิธีการิทำงานิ ตลัอดัจนิริูปแบบวิิธีการิในิการิพัฒินิาตนิเอง โดัยมีชีั�วิโมงการิเริียนิริู�เฉลัี�ย 
อยู�ที� 30.06 ชีั�วิโมงต�อคนิต�อปี หริือคิดัเป็นิ 5.01 Man-day ต�อคนิต�อปี

การจััดำที่ำาแผู้นพื่ัฒนารายบ่คคล (Individual Development Plan: IDP) 
การิจัดัทำแผู้นิพัฒินิาริายบุคคลัถือเป็นิเป็นิเคริื�องมือในิการิพัฒินิาพนิักงานิอย�างเป็นิริะบบ แลัะตริงกับควิามจำเป็นิ 

ในิการิพัฒินิาของพนิักงานิแต�ลัะคนิอย�างต�อเนิื�อง เพื�อให�พนิักงานิมีควิามริู� ทักษัะ แลัะมีสูมริริถนิะในิการิปฏิิบัติงานิปัจจุบันิให�มี
ปริะสิูทธิภาพสูงูข้ึนิ โดัยเฉพาะอย�างยิ�งในิกลัุ�มพนัิกงานิที�เป็นิดัาวิเดั�นิ (Talent) แลัะผูู้�สูบืทอดั (Successor) ขององค์กริ เพื�อเป็นิ 
การิเตรีิยมควิามพริ�อมสูำหรัิบการิก�าวิไปสูู�ตำแหนิ�งงานิที�สูงูข้ึนิ หรืิอมโีอกาสูที�ไดั�รัิบมอบหมายงานิที�มคีวิามรัิบผู้ดิัชีอบแลัะสูำคัญ
มากขึ้นิในิอนิาคต โดัยมีกริะบวินิการิในิการิจัดัทำแผู้นิการิพัฒินิาที�มีมาตริฐานิแลัะริูปแบบการิพัฒินิาที�เหมาะสูม ซีึ�งในิปี 2565 
ที�ผู้�านิมาจนิถงึปจัจบุนัิบริษิัทัไดั�มกีริะบวินิการิวิางแผู้นิการิพฒัินิาแลัะกำหนิดัเปา้หมายอาชีพีของพนิกังานิผู้�านิข้ันิตอนิการิปริะเมนิิ
ผู้ลัการิปฏิิบัติงานิปริะจำปี การิปริะเมินิสูมริริถนิะดั�านิต�างๆ ริวิมถึงการิพูดัคุยแลัะการิให�ข�อมูลัป้อนิกลัับริะหวิ�างหัวิหนิ�างานิ 
แลัะพนิักงานิ (One-on-One feedback) เพื�อนิำข�อมูลัมาใชี�ในิการิจัดัทำแผู้นิพัฒินิาริายบุคคลั 

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังมุ�งเนิ�นิในิเริื�องการิให�ควิามริู�เกี�ยวิกับผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะการิวิางแผู้นิการิเงินิอย�างริอบดั�านิ เพื�อให�บุคลัากริ
ไดั�นิำองค์ควิามริู�ที�ไดั�ริับนิั้นิไปใชี�ในิการิปฏิิบัติงานิ การิดัำเนิินิชีีวิิต แลัะยังสูามาริถเผู้ยแพริ�ควิามริู�สูู�คริอบคริัวิ ชีุมชีนิ แลัะสูังคม 
เพื�อให�มีคุณภาพชีีวิิตที�ดัีขึ้นิไดั� บริิษััทยังสูนัิบสูนุินิการิพัฒินิาควิามริู�ทางดั�านิวิิชีาชีีพโดัยตริงของพนัิกงานิที�จะต�องพัฒินิาควิามริู�
ทักษัะควิามชีำนิาญให�ทันิต�อการิเปลัี�ยนิแปลังที�เกิดัข้ึนิ ริวิมถึงการิเปิดัโอกาสูให�ผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิไดั�ศึกษัาหาควิามริู�จาก
แหลั�งควิามริู�ต�างๆ ริวิมทั้งให�การิสูนิับสูนิุนิการิศึกษัาหลัักสููตริทางดั�านิวิิชีาชีีพต�างๆ ดัังนิี้

• ระบบกัารเรยีนกัารสอนผ่ัานสื�อออนไลน์ ในิปี 2565 ที�ผู้�านิมาบริษิัทัไดั�พฒัินิาริะบบการิเริยีนิการิสูอนิผู้�านิสูื�อออนิไลัน์ิ  
BLA Smart Learning แลัะเพิ�มเติมเน้ืิอหาหลัักสููตริท้ังภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ เพื�อเป็นิชี�องทางในิการิพัฒินิาควิามริู�ควิาม
สูามาริถของบุคลัากริอย�างยั�งยืนิ โดัยมีริะบบจัดัการิเริียนิการิสูอนิ จัดัการิเนิื้อหาบทเริียนิทั้งภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ จัดัการิ
ข�อมูลัผูู้�เข�าเริียนิ แลัะมีการิวิัดัผู้ลัการิเริียนิริู�ของผูู้�เริียนิ โดัยสูามาริถเริียนิริู�ไดั�ทุกที�ทุกเวิลัา ทั้งอุปกริณ์คอมพิวิเตอริ์แลัะเคริื�องมือ
สูื�อสูาริ ซีึ�งในิปีที�ผู้�านิมามีผูู้�ใชี�บริิการิทั้งพนิักงานิปริะจำ ตัวิแทนิฝ่่ายขาย คู�ค�าของบริิษััท (Broker) เข�ามาเริียนิรูิ�เกี�ยวิกับหัวิข�อ 
ควิามริู�ต�างๆ ปริะมาณ 10,000 คนิ แลัะไดั�ดัำเนิินิการิพัฒินิาริะบบเพื�อตอบสูนิองกับการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทต�อไป

ท้ังน้ีิเพื�อเตรีิยมควิามพริ�อมสูำหริับริองริับการิขยายตัวิแลัะการิปริับเปลัี�ยนิริูปแบบการิดัำเนิินิงานิของธุริกิจในิอนิาคต  
การิวิางแผู้นิควิามก�าวิหนิ�าในิงานิ การิเติบโตตามสูายอาชีีพของบุคลัากริ ทางบริิษััทไดั�คัดัเลัือกเน้ืิอหาหลัักสููตริในิการิพัฒินิา
บคุลัากริของบริษิัทัให�ตริงกบัสูมริริถนิะสู�วินิบุคคลัที�จำเป็นิ ริวิมถงึองค์ควิามริู�ต�างๆ ที�บริษิัทักำลังัให�ควิามสูำคญั เชี�นิ ควิามริู�ดั�านิ 
Digital Innovation, Lean Process เป็นิต�นิ ผู้�านิริะบบ e-Learning Platform ของบริิษััท ConicleX อีกชี�องทางหนิึ�ง โดัยมีจำนิวินิ
หลัักสููตริให�ไดั�เลัือกเริียนิมากกวิ�า 700 หลัักสููตริ

• กัารจ่ดกัารความร้้ในองค์กัร (Systematic Knowledge Management: KM) บริิษััทยังคงดัำเนิินิการิอย�างต�อเนิื�อง 
ในิการิเกบ็ริวิบริวิมองค์ควิามริู� แลัะสู�งเสูริิมการิจัดัการิควิามริู�ภายในิองค์กริ (Knowledge Management) ผู้�านิริะบบ Smart Home 
(BLA’S KM) ซีึ�งเป็นิชี�องทางในิการิค�นิควิ�าหาควิามริู�แลัะแลักเปลัี�ยนิเริียนิริู�ภายในิองค์กริ เปริียบเสูมือนิคลัังควิามริู�ที�จะชี�วิย 
สู�งเสูริิมพัฒินิาควิามริู�ของบุคลัากริในิองค์กริอย�างยั�งยืนิ 

• โครงกัารพ่ฒนาศ่กัยภัาพผ้้ับริหาร (Bangkok Life Leadership Program) เป็นิโคริงการิพัฒินิาศักยภาพริ�วิมกับ 
จฬุาลังกริณ์มหาวิิทยาลัยั เพื�อเตรีิยมควิามพริ�อมสูำหรัิบการิทดัแทนิตำแหนิ�งงานิของผูู้�บริหิาริทุกริะดัับในิองค์กริ โดัยมีองค์ปริะกอบ
ในิการิพจิาริณาคัดัเลัอืกผูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิจากการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิบิัตงิานิปริะจำปี แลัะการิปริะเมินิควิามพริ�อมในิการิบริิหาริ
(Managerial Readiness Test) ริวิมถงึการิออกแบบหลักัสูตูริแลัะหวัิข�อการิเรีิยนิริู�ที�สูอดัคลั�องกบั Leadership Competency Gap 
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• Desire Result Determined
• Barriers Determined &  
 Change Specified
•   Performance Analysis
•   Cause Analysis

• Defining Goal
• Reality
• Commitment
• Options
• Action Planning

• Evaluation
• Measurement

• Behavioral Change
• Maintained

Analysis	Phase
Diagnosis & Fact Finding:
Pre-Confirmation process to 
ensure that the person is ready 
and can get the best benefit from 
the course.

Coaching	&	Development	Phase
On Program:
An Intervention specialist process, 
including implementation and 
Behavioral change Management 
Program.

Evaluation	and	Fine-Tuning	
Phase
A Standing Point:
A Final Step for Effective
Behavioral program is designed to 
support and enhance the 
integration of person and his/her 
organization expectation.

Follow	Up	Phase
A Behavioral Change Follow Up:
A personal progression toward 
the goal or expectation, including 
the suggestions for continue 
improvement.

• MC-Psychometric Tests
• MC-Questionnaire
• MC-360 Degree Feedback  
 (Option)
• Situation Feedback (Option)
• Professional Interview

• MC-Speed Up
• MC-Assessment Tools
• One-on-One Interview
• Classroom Discussion
• Case Study & Role Play
• Group Sharing

• MC-Psychometric Tests
• One-on-One Professional  
 Discussion
• MC-360 Degree Feedback

• MC-180 Degree Feedback  
 (Online Service)
• MC-Assessment Test
 (Online Service)

• Gap Analysis Report
• Development Plan Offering

*Confirmation Letter

Individual	Development	Plan:
A Specific Plan Individually

Personal	Master	Plan:
An Action Plan for doing

The	Progression	Report:
A Specific Report Individual

กลัยุทธ์ของบริิษััท ซีึ�งในิปี 2565 ที�ผู้�านิมา บริิษััทไดั�จัดัโคริงการิจำนิวินิ 1 ริุ�นิ มีผูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิจำนิวินิ 53 คนิ แลัะไดั�มีการินิำ
องคค์วิามริู�ที�เริยีนิมาใชี�ในิการิจดััทำเกมธรุิกจิจำลัอง (Business Game) เพื�อให�ไดั�เริยีนิริู�หลักัการิบริหิาริธรุิกจิในิมมุมองต�างๆ ทัง้นิี้
ผู้ลัลัพัธ์จากการิดัำเนิินิโคริงการิพัฒินิาศกัยภาพผูู้�บริหิาริที�ผู้�านิมาน้ัินิ มผีูู้�บริหิาริที�ไดั�ริบัการิปริบัเลัื�อนิตำแหนิ�ง จำนิวินิ 13 คนิ แลัะ
ในิปี 2566 บริิษััทยังคงมีแผู้นิการิจัดัโคริงการิพัฒินิาศักยภาพผูู้�บริิหาริอย�างต�อเนิื�องต�อไป

• โครงกัาร Talent Development Program บริษิัทัมีนิโยบายในิการิจดััทำโคริงการิพัฒินิาพนิกังานิกลัุ�ม Talent & Nominate 
Successor โดัยให�ควิามสูำคัญกับกลัุ�มพนิักงานิที�มีควิามสูามาริถ ‘ดัาวิเดั�นิ’ (Talent) แลัะพนิักงานิริะดัับบริิหาริงานิ เพื�อริองริับ
ริะบบการิวิางแผู้นิสูืบทอดัตำแหนิ�ง (Succession Planning) เป็นิการิเตริียมควิามพริ�อมสูำหริับริองริับการิขยายตัวิแลัะ 
การิปริับเปลัี�ยนิริูปแบบการิดัำเนิินิงานิของธุริกิจในิอนิาคต โดัยการิวิางแผู้นิควิามก�าวิหนิ�าในิงานิ การิเติบโตตามสูายอาชีีพของ
บุคลัากริทุกสูายงานิ สูามาริถสูริ�างผู้ลังานิที�ดัีเลัิศตามที�องค์กริคาดัหวิัง เพื�อให�มีโอกาสูเติบโตก�าวิหนิ�าไดั�อย�างมั�นิคงไปพริ�อมกับ
บริิษััท โดัยมี Talent ริะดัับผูู้�บริิหาริฝ่่ายแลัะผูู้�บริิหาริสู�วินิ จำนิวินิ 30 คนิ แลัะริะดัับเจ�าหนิ�าที� จำนิวินิ 30 คนิ

Objective Methodology Result	OutcomeProcess
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• โครงกัารทุนกัารศ้กัษา บริิษััทมีโคริงการิให�การิสูนิับสูนิุนิทุนิการิศึกษัาในิสูาขาวิิชีาชีีพต�างๆ ทั้งในิริะดัับปริิญญาตริี 
แลัะปริิญญาโท ริวิมถึงค�าใชี�จ�ายที�ใชี�ในิการิศึกษัา แลัะมีแผู้นิการิพัฒินิาสูายอาชีีพที�ริองรัิบกับตำแหนิ�งงานิที�เหมาะสูมของ
นิกัศกึษัาที�เข�าริ�วิมโคริงการิ ซีึ�งในิปัจจบุนัิยงัคงมผีูู้�ที�ไดั�ริบัทนุิการิศึกษัาจากบริษิัทัที�เป็นิกำลังัสูำคัญในิการิขบัเคลัื�อนิองค์กริต�อไป 

• โครงกัารน่กัศ้กัษาฝึึกังาน บริิษััทไดั�จัดัโคริงการิพัฒินิาศักยภาพให�กับนิิสูิตนิักศึกษัาในิสูถาบันิการิศึกษัาต�างๆ  
ผู้�านิโคริงการินิักศึกษัาฝ่ึกงานิกรุิงเทพปริะกันิชีีวิิตมาอย�างต�อเนืิ�องเป็นิปริะจำทุกปี ท้ังในิริูปแบบของการิฝ่ึกงานิสูายวิิชีาชีีพ  
การิฝ่ึกงานิในิหนิ�วิยงานิทั�วิไป การิฝ่ึกงานิสูหกิจศึกษัา ริวิมไปถึงการิศึกษัาดัูงานิของมหาวิิทยาลััยต�างๆ โดัยที�บริิษััทมีควิามยินิดัี
ที�จะรัิบนิักศึกษัาฝ่ึกงานิที�เข�าริ�วิมโคริงการิแลัะสูำเร็ิจการิศึกษัาเข�าริ�วิมเป็นิสูมาชีิกของบริิษััทอีกดั�วิย โดัยในิปี 2565 ที�ผู้�านิมา  
มนีิกัศกึษัาเข�าริ�วิมโคริงการิฝึ่กงานิสูายวิิชีาชีพี จำนิวินิ 5 คนิ การิฝึ่กงานิสูหกิจศึกษัา จำนิวินิ 4 คนิ การิฝึ่กงานิทั�วิไป จำนิวินิ 2 คนิ  
มีโคริงการิที�ไดั�จากควิามริ�วิมมือของนัิกศึกษัาแลัะพี�เลัี้ยง จำนิวินิทั้งสูิ้นิ 7 โคริงการิ เพื�อเป็นิต�นิแบบสูำหริับการินิำไปใชี�ให�เกิดั
ปริะโยชีนิ์ต�อองค์กริในิอนิาคต

(2.2)	วิัฒน์ธรรมและคั่าน์ิยมองคั์กิร
บริิษััทตริะหนัิกถึงวิัฒินิธริริมองค์กริที�ชี�วิยสู�งเสูริิมการิดัำเนิินิงานิตามกลัยุทธ์ทางธุริกิจของบริิษััทแลัะขับเคลัื�อนิองค์กริสูู�

ควิามสูำเริ็จตามเป้าหมายภายใต�บริิบทของโลักที�มีการิเปลัี�ยนิแปลังอย�างริวิดัเริ็วิ วิฒัินิธริริมองคก์ริจึงเปริียบเสูมือนิริากแก�วิของ
องคก์ริ ซีึ�งจะเปน็ิตวัิผู้ลักัดันัิแลัะขบัเคลัื�อนิให�องคก์ริก�าวิไปสูู�ควิามสูำเริจ็ตามวิิสูยัทศันิ ์ภาริกจิ แลัะกลัยทุธท์ี�กำหนิดัไวิ� โดัยนิอกจาก
ที�บริิษััทมีโคริงการิสู�งเสูริิมค�านิิยมองค์กริ (Core Value) อย�างต�อเนิื�องแลั�วิ ยังสูนิับสูนิุนิให�บุคลัากริไดั�มีการิพัฒินิาคุณลัักษัณะที�
พงึปริะสูงคต์ามค�านิยิมหลักั 5 ปริะการิ ไดั�แก� ศริทัธา ริบัผิู้ดัชีอบ จริงิใจ พฒัินิาตนิ แลัะทำงานิเปน็ิทีม โดัยสูอดัแทริกในิทุกกจิกริริม
ของบริิษัทั เชี�นิ การิอบริมสูมัมนิา กจิกริริม BLA Home กจิกริริม Star of The Month เป็นิต�นิ ริวิมถงึบริษิัทัยังคำนิงึถงึควิามแตกต�าง
ริะหวิ�างบุคคลั ควิามหลัากหลัายของลักัษัณะงานิ เสู�นิทางการิเติบโต แลัะควิามก�าวิหนิ�าในิสูายอาชีพี (Career Path) เพื�อปริะโยชีน์ิ
สููงสูุดัในิการิพัฒินิาบุคลัากริแลัะองค์กริอย�างยั�งยืนิต�อเนิื�อง ริวิมทั้งสู�งเสูริิมคุณค�าทางเศริษัฐกิจแลัะสูังคมในิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต

(2.3)	กิารสื�อสารน์โยบัายและข่าวิสารภายใน์องคั์กิร
บริิษััทไดั�ให�ควิามสูำคัญในิเริื�องของการิสูื�อสูาริเป็นิอย�างมาก ซีึ�งการิสูื�อสูารินิโยบายแลัะข�าวิสูาริภายในิองค์กริถือวิ�าเป็นิ 

สิู�งสูำคัญที�จะชี�วิยสูริ�างควิามเข�าใจนิโยบายของผูู้�บริิหาริแลัะองค์กริ ทั้งยังเป็นิการิเชีื�อมควิามสัูมพันิธ์ริะหวิ�างบุคลัากริภายในิ
องค์กริตั้งแต�ริะดัับบริิหาริไปถึงริะดัับปฏิิบัติการิ โดัยบริิษััทไดั�มีการิสูื�อสูารินิโยบายแลัะข�าวิสูาริภายในิองค์กริ ผู้�านิการิจัดัปริะชีุม
แลัะกิจกริริมต�างๆ อาทิ Kick Off Business Strategy, Town Hall Meeting, Monthly Meeting, Weekly Meeting แลัะ HR Club 
Fine Day เป็นิต�นิ ซีึ�งเป็นิการิสูื�อสูาริแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เนิ�นิการิมีสู�วินิริ�วิมของผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิดั�วิย
วิฒัินิธริริมการิสูื�อสูาริแบบเปิดักวิ�าง โดัยพนัิกงานิทุกคนิมีโอกาสูในิการิแสูดังควิามคิดัเหน็ิ สูอบถามข�อสูงสัูย แลัะเสูนิอแนิะข�อมูลั
ที�เป็นิปริะโยชีนิ์ต�อการิทำงานิ

(2.4)	กิารสรรหาและรักิษัาบัุคัลากิรทั่�ม่ศักิยภาพ
การส่รรหาและว่าจั้างพื่นักงาน
บริษิัทัเปดิัโอกาสูให�ผูู้�ที�มศีกัยภาพแลัะต�องการิควิามก�าวิหนิ�ามาริ�วิมเปน็ิกำลังัสูำคญัในิการิสูริ�างสูริริคแ์ลัะพฒัินิาองคก์ริให�

เติบโตอย�างมั�นิคง โดัยเลั็งเห็นิควิามสูำคัญของการิสู�งเสูริิมการิพัฒินิาศักยภาพของพนัิกงานิให�เติบโตเคียงคู�องค์กริอย�างยั�งยืนิ 
ริวิมทั้งคำนิึงถึงการิให�โอกาสูที�เท�าเทียมกันิในิการิทำงานิ ซีึ�งบริิษััทมีกริะบวินิการิสูริริหาแลัะคัดัเลัือกผูู้�สูมัคริงานิที�สูนิใจ 
เข�าริ�วิมงานิกับทางบริษิัทัอย�างเปน็ิริะบบ โดัยการิทดัสูอบ การิสัูมภาษัณ ์ดั�านิทักษัะ ควิามริู� ควิามคิดั ควิามเชีี�ยวิชีาญของตำแหนิ�ง
งานิที�สูมัคริ เพื�อให�สูอดัคลั�องกับการิปฏิิบัติงานิที�ตริงกับแต�ลัะสู�วินิงานิ บริิษััทจะพิจาริณาจากคุณสูมบัติดั�านิการิศึกษัา 
แลัะปริะสูบการิณที์�ตริงกบัลักัษัณะแลัะตำแหนิ�งงานิจากแบบปริะเมนิิการิสูมัภาษัณซ์ีึ�งไดั�ริะบหุลักัเกณฑิก์าริพจิาริณาไวิ� ซีึ�งฝ่า่ย
บริิหาริทริัพยากริบุคคลัดัำเนิินิการิวิิเคริาะห์วิางแผู้นิอัตริากำลััง กำหนิดัขีดัควิามสูามาริถที�ต�องการิ แลัะจัดัทำแผู้นิการิสูริริหา
บุคลัากริ เพื�อดัำเนิินิการิสูริริหาแลัะคัดัเลัือกผูู้�สูมัคริที�มีศักยภาพให�ทันิต�อควิามต�องการิของธุริกิจ โดัยมีการิสูริริหาทั้งจากภายในิ
แลัะภายนิอกองค์กริ แลัะการิปริะชีาสูัมพันิธ์ริับสูมัคริงานิผู้�านิชี�องทางต�างๆ เพื�อให�ไดั�ผูู้�สูมัคริที�หลัากหลัาย
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กัารสรรหาภัายในองค์กัร 
สูริริหาบุคลัากริดั�วิยวิิธีคัดัเลัือกหริือปริับริะดัับบุคลัากริในิองค์กริ โดัยพิจาริณาจากบุคลัากริที�มีควิามรูิ�ควิามสูามาริถแลัะ

เหมาะสูม โดัยมีการิสูริริหา ดัังนิี้
•  ปริะชีาสูัมพันิธ์ตำแหนิ�งงานิวิ�างภายในิบริิษััท
•  การิโอนิย�ายภายในิองค์กริ เปิดัโอกาสูให�พนิักงานิภายในิสูมัคริในิตำแหนิ�งงานิวิ�าง
•  ปรัิบตำแหนิ�งจากกลัุ�มที�เป็นิ Successor หริือกลัุ�มที�เป็นิ Talent โดัยผู้�านิการิพิจาริณาจากคณะทำงานิเพื�อพิจาริณา 

 ผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�งงานิ (Successor Working Team)

กัารสรรหาภัายนอกัองค์กัร 
บริิษััทมีการิสูริริหาบุคลัากริที�มีควิามริู� ควิามสูามาริถ ทัศนิคติ แลัะปริะสูบการิณ์ที�เหมาะสูมเข�าริ�วิมงานิ เพื�อให�เกิดั 

ควิามหลัากหลัาย สูำหริับบุคคลัภายนิอกที�สูนิใจสูามาริถสูมัคริงานิโดัยตริงกับทางบริิษััทไดั�หลัายชี�องทาง ดัังนิี้
•  ริับสูมัคริงานิผู้�านิเวิ็บไซีต์ เพจเฟซีบุ๊ก แลัะสูื�อโซีเชีียลัของบริิษััท 
•  เวิ็บไซีต์หางานิภายนิอก เชี�นิ JobDb.com JobTopgun เป็นิต�นิ
•  ชี�องทางอื�นิๆ เชี�นิ Virtual Job Fair ของมหาวิิทยาลัยัชีัน้ินิำท้ังของรัิฐบาลัแลัะเอกชีนิเพื�อให�คริอบคลัมุเข�าถึงผูู้�มีศกัยภาพ 

 ในิทุกๆ กลัุ�ม 

บริษิัทัไดั�ดัำเนินิิการิวิางแผู้นิอัตริากำลังัคนิเพื�อเตรีิยมทริพัยากริบุคคลัให�สูอดัคลั�องกับกลัยุทธก์าริเตบิโตทางธรุิกิจ พริ�อมทัง้
จัดัทำริะบบฐานิข�อมูลัพนิักงานิที�มีศักยภาพ (Talent Pool) ไดั�แก� ควิามสูามาริถ ปริะสูบการิณ์ ควิามเชีี�ยวิชีาญที�เหมาะสูมกับ
ตำแหนิ�งงานิ อกีทัง้มุ�งสูริ�างภาพลักัษัณที์�ดัขีององค์กริ แลัะการิมพีฤตกิริริมตามค�านิยิมขององค์กริ เพื�อดึังดูัดัพนิกังานิที�มศีกัยภาพ
เข�ามาริ�วิมงานิกับบริิษััท

บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิวิ�าจ�าง มีหลัักเกณฑิ์อย�างเป็นิธริริม เสูมอภาค เหมาะสูม โดัยยึดัหลัักการิเคาริพสูิทธิมนิุษัยชีนิ
 กำหนิดัมาตริฐานิการิวิ�าจ�างแลัะการิจ�ายค�าตอบแทนิ ซีึ�งจะแบ�งตามปริะสูบการิณ์แลัะลักัษัณะงานิอย�างเท�าเทยีมกันิ ทัง้น้ีิพนิกังานิ
ทุกคนิจะไดั�ริับสูิทธิปริะโยชีนิ์แลัะสูวิัสูดัิการิตามกฎหมายแริงงานิไทยที�พึงไดั�ริับ นิอกจากนิี้ บริิษััทไดั�ทำการิทบทวินิกริะบวินิการิ
จ�างงานิอย�างสูม�ำเสูมอ เพื�อให�ไดั�ผูู้�สูมัคริที�มีควิามสูามาริถแลัะปริะสูบการิณ์ตริงตามที�บริิษััทต�องการิในิริะยะเวิลัาอันิริวิดัเริ็วิ

การดำูแลรักษัาพื่นักงาน (Talent Attraction and Retention)
พนิักงานิเป็นิกำลัังสูำคัญในิการิขับเคลัื�อนิการิดัำเนิินิงานิขององค์กริ ซีึ�งจะชี�วิยสูริ�างผู้ลัการิดัำเนิินิงานิให�บริริลุัวิิสูัยทัศน์ิ

องค์กริอย�างต�อเนืิ�อง บริิษััทจึงมุ�งมั�นิดัูแลัพนิักงานิทุกคนิอย�างเท�าเทียม ไม�เลัือกปฏิิบัติ โดัยให�ควิามสูำคัญต้ังแต�กริะบวินิการิ 
การิสูริริหาแลัะวิ�าจ�าง การิบริหิาริค�าตอบแทนิ การิริกัษัาพนิกังานิ การิบริหิาริควิามก�าวิหนิ�าในิอาชีพี ริวิมถงึการิสูริ�างสูภาพแวิดัลั�อม
ที�ปลัอดัภัยแลัะเอื้อต�อการิมีคุณภาพชีีวิิตที�ดัี มีขวิัญแลัะกำลัังใจในิการิปฏิิบัติงานิ เพื�อตอบสูนิองควิามต�องการิ/ควิามคาดัหวิัง
ของพนิักงานิทุกคนิให�มีควิามสูุขในิการิทำงานิก�อให�เกิดัควิามผูู้กพันิต�อองค์กริ แลัะสูนิับสูนิุนิการิเติบโตแลัะพัฒินิาองค์กริ 
อย�างยั�งยืนิ บริิษััทจึงให�ควิามสูำคัญกับการิริักษัาพนิักงานิอย�างมาก โดัยจะพบวิ�าในิปี 2565 มีอัตริาการิลัาออกของพนัิกงานิ 
คิดัเป็นิ 7.48% ของพนิักงานิทั้งหมดั แลัะบริิษััทยังเปิดัโอกาสูให�พนิักงานิสูามาริถโอนิย�ายหนิ�วิยงานิภายในิองค์กริเพื�อพัฒินิา
ศักยภาพ เพิ�มควิามริู� ทักษัะ แลัะปริะสูบการิณ์

การบริหารผู้ลการปฏิิบัติงาน (Performance Management System: PMS)
ฝ่่ายบริิหาริทริัพยากริบุคคลัมุ�งเนิ�นิให�การิบริิหาริผู้ลัการิปฏิิบัติงานิเป็นิไปอย�างมีปริะสูิทธิภาพ โดัยสูนิับสูนิุนิให�การิกำหนิดั

แผู้นิงานิแลัะตัวิชีี้วัิดัผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิที�ดัำเนิินิการิริ�วิมกับหัวิหนิ�างานิ (Functional and Individual KPIs)  
มคีวิามสูอดัคลั�องไปกับเป้าหมายของหนิ�วิยงานิแลัะบริษิัทั (Corporate KPIs) แลัะกำหนิดัการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัตงิานินิีไ้วิ�ปีลัะ  
2 คริั้ง คือกลัางปีแลัะปลัายปี (Mid-year Review & Year-end Appraisal) เพื�อเป็นิการิเปิดัโอกาสูให�ผูู้�บังคับบัญชีาแลัะพนิักงานิ
ไดั�หาริือแลัะฟีดัแบ็กริ�วิมกันิ (One-on-One Session) โดัยมุ�งเนิ�นิการิพัฒินิาปริับปริุงการิทำงานิให�มีปริะสูิทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ  
เพื�อเป็นิการิทบทวินิแลัะสูริ�างควิามเข�าใจที�ตริงกันิในิการิมุ�งสูู�เป้าหมายขององค์กริ 
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โดัยบริิษััทไดั�กำหนิดัให�มีการิจัดัทำคู�มือการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ เพื�อให�การิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิสูอดัคลั�องกับ
ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของบริิษััททั้งในิริะยะสูั้นิแลัะริะยะยาวิ แลัะใชี�เป็นิเคริื�องมือในิการิปริะเมินิผู้ลังานิ การิจ�ายค�าตอบแทนิ  
การิปริับค�าจ�างเงินิเดัือนิ โบนิัสูแลัะอื�นิๆ ให�แก�พนิักงานิ โดัยคำนิึงถึงภาริะหนิ�าที� ควิามริับผู้ิดัชีอบ ผู้ลัสูำเริ็จของงานิที�ไดั�ริับ 
มอบหมาย การิปริะเมินิทักษัะแลัะคุณลักัษัณะต�างๆ เพื�อให�การิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิบคุลัากริเปน็ิไปตามหลักัเกณฑิเ์ดัยีวิกนัิ
แลัะปริะเมินิควิามสูามาริถในิการิปฏิิบัตงิานิของพนิกังานิริะดัับสูมริริถนิะ (Competency) โดัยนิำข�อมูลัที�ไดั�ไปใชี�พัฒินิาบุคลัากริ
ให�มคีวิามริู� ทกัษัะ ควิามสูามาริถในิการิปฏิิบัตหินิ�าที�ตามที�ไดั�ริบัมอบหมาย โดัยมขีอบเขตการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิอย�างเปน็ิ
ริะบบ ปริะกอบดั�วิย 7 สู�วินิ ดัังนิี้

ส่วิน์กิารประเมิน์ รายละเอ่ยด

ส่วิน์ทั่�	1:	เป้าหมายองค์กร

ส่วิน์ทั่�	2:	เป้าหมายการปฏิิบัติงานประจัำาปีของหน่วยงาน (Functional KPIs)

ส่วิน์ทั่�	3: เป้าหมายการปฏิิบัติงานประจัำาปีของตนเอง (Individual KPIs)

ส่วิน์ทั่�	4: ความส่ำาเร็จัของโครงการ (Accomplishment)

ส่วิน์ทั่�	5: ความรู้และที่ักษัะ (Knowledge & Skills)

ส่วิน์ทั่�	6:	ส่มรรถีนะหลัก (Core Competency)

ส่วิน์ทั่�	7: ส่มรรถีนะผูู้้นำา (Leadership Competency) 

               ส่ำาหรับตำาแหน่งผูู้้บริหาร

ส่วิน์ทั่�	7:	การพื่ัฒนาตนเองและการม่ส่่วนร่วมกับองค์กร 

               ส่ำาหรับตำาแหน่งเจั้าหน้าที่่�

การประเมินผู้ลส่่วนเป้าหมายองค์กร

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานตามเป้าหมายของตนเอง

การประเมินผู้ลความส่ำาเร็จัเพื่ิ�มเติมที่่�นอกเหน่อจัากเป้าหมาย

การประเมินความรู้และที่ักษัะในการปฏิิบัติงานตามตำาแหน่งงาน

การประเมินพื่ฤติกรรมตามค่านิยมหลักขององค์กร

การประเมินพื่ฤติกรรมตามส่มรรถีนะผูู้้นำา

การประเมินพื่ฤติกรรมการพื่ัฒนาตนเองและการม่ส่่วนร่วมกับองค์กร 
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บริษิัทัไดั�นิำริะบบการิปริะเมินิผู้ลัที�ใชี�ริปูแบบริะฆังควิ�ำ (Bell Curve) ตามชี�วิงค�าคะแนินิ โดัยการิพิจาริณาผู้ลัการิปฏิบิตังิานิ 
จัดัทำโดัยฝ่่ายบริิหาริทรัิพยากริบุคคลัริ�วิมกับคณะทำงานิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิพนัิกงานิพิจาริณากลัั�นิกริอง แลัะจัดัทำ
กริะบวินิการิสูอบเทียบปริะสูิทธิภาพผู้ลัการิปริะเมินิ (Performance Calibration) เพื�อริะบุเกริดัการิปริะเมินิผู้ลัทุกหนิ�วิยงานิ 
แลัะภาพริวิมของบริิษััทเป็นิไปตามหลัักเกณฑิ์ของบริิษััทอย�างเหมาะสูม สูำหริับพนิักงานิที�มีผู้ลัการิปฏิิบัติงานิไม�เป็นิไปตาม 
ควิามคาดัหวิัง (เกริดั 4 แลัะเกริดั 5) บริิษััทไดั�จัดัให�เข�าโคริงการิปริับปริุงผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ (Performance Improvement Plan: 
PIP) เพื�อให�สูามาริถปฏิิบัติงานิที�ไดั�ริับมอบหมายไดั�อย�างมีปริะสูิทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ

ระบบการส่่บที่อดำตำาแหน่งงาน และการบริหารพื่นักงานดำาวเดำ่น (Succession Planning and Talent Management) 
บริิษััทมีโคริงการิพัฒินิาพนัิกงานิในิแต�ลัะริะดัับงานิอย�างต�อเนิื�องเพื�อริองรัิบริะบบการิวิางแผู้นิสืูบทอดัตำแหนิ�ง  

แลัะการิบริิหาริพนิักงานิดัาวิเดั�นิ (Succession Planning and Talent Management) โดัยดัำเนิินิการิคัดัเลัือกบุคลัากริภายในิ
องค์กริที�เป็นิ ‘ดัาวิเดั�นิ’ (Talent) ที�สูามาริถสูริ�างผู้ลังานิที�ดัีเลัิศตามที�องค์กริคาดัหวัิง เพื�อให�มีควิามพริ�อมในิการิดัำริงตำแหนิ�ง 
กริณีมีตำแหนิ�งที�วิ�างลัง ริวิมถึงตำแหนิ�งงานิเป้าหมายที�สูำคัญในิองค์กริ (Critical Position) เพื�อริองรัิบการิขยายตัวิแลัะ 
การิปรัิบเปลัี�ยนิรูิปแบบการิดัำเนิินิงานิของธุริกิจในิอนิาคต โดัยมีคณะทำงานิเพื�อพิจาริณาผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�งงานิ (Successor) 
เพื�อให�ควิามเห็นิชีอบในิการิเสูนิอชีื�อเป็นิผูู้�สูบืทอดัตำแหนิ�ง (Nominated Successor) แลัะเตรีิยมแผู้นิทดัแทนิในิตำแหนิ�งที�สูำคัญ
ขององค์กริ ในิปี 2565 บริิษััทไดั�จัดัโคริงการิการิพัฒินิากลัุ�มผูู้�บริิหาริริะดัับต�นิ แลัะกลัุ�มผูู้�บริิหาริริะดัับกลัาง ริวิมถึงกลัุ�มพนิักงานิ
ที�มีควิามสูามาริถแลัะศักยภาพสููง (Talent Pool) ผู้�านิริะบบการิพัฒินิาศักยภาพผูู้�บริิหาริในิโคริงการิ Leadership Development 
Program ของบริิษััท

บริษิัทัไดั�ใชี�เคริื�องมอืในิการิพิจาริณาปริะเมนิิควิามพริ�อมของผูู้�สูบืทอดัตำแหนิ�ง ซีึ�งมอีงคป์ริะกอบที�สูำคัญในิหลัายดั�านิ เชี�นิ
ผู้ลัการิปฏิบัิตงิานิย�อนิหลังั ผู้ลัปริะเมินิศกัยภาพผู้�านิแบบทดัสูอบที�เกี�ยวิข�อง ทกัษัะควิามริู� สูมริริถนิะตามสูายงานิ ควิามสูามาริถ
ดั�านิผูู้�นิำ ควิามสูามาริถในิการิเริียนิริู� แลัะปริะสูบการิณ์ในิการิทำงานิที�ผู้�านิมาทั้งภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ ริวิมถึงผู้ลัปริะเมินิ
ดั�านิบคุลักิภาพ การิปริะเมนิิ 360 องศา โดัยผู้�านิผูู้�ปริะเมนิิจำนิวินิ 10 ท�านิ การิปริะเมนิิควิามเสูี�ยงแลัะผู้ลักริะทบที�จะเกดิัขึน้ิกริณี
สููญเสูยีผูู้�สูบืทอดัตำแหนิ�งไปจากองคก์ริ โดัยใชี�เคริื�องมอื 9 Boxes ในิการิริะบ ุTalent Status สูำหริบัเตรีิยมควิามพริ�อมแลัะพฒัินิา
ศักยภาพของผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�ง นิอกจากนิั้นิยังสูนิับสูนิุนิให�มีการิจัดัทำการิหมุนิเวิียนิงานิ (Job Rotation) เพื�อให�มีควิามริู�ในิงานิ
ที�หลัากหลัายมากยิ�งขึ้นิ พริ�อมเข�าสูู�ตำแหนิ�งที�สููงขึ้นิต�อไป 

นิอกจากนิี ้บริษิัทัยังคงนิำริะบบ Competency มาใชี�ในิกริะบวินิการิบริหิาริทรัิพยากริบคุคลัแลัะการิพฒัินิาพนิกังานิในิหลัายดั�านิ 
ดัังนิี้ 

•  สูมริริถนิะหลักั (Core Competency) พฒัินิามาจากค�านิิยมองค์กริ (Core Value) โดัยนิำไปใชี�ในิริะบบการิปริะเมนิิผู้ลั 
 การิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิ 

•  สูมริริถนิะผูู้�นิำ (Leadership Competency) นิำไปใชี�ในิริะบบการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิ แลัะผู้ลั 
 จากการิปริะเมินิ Competency Gap ถูกนิำไปใชี�ในิการิออกแบบหลัักสููตริการิพัฒินิาศักยภาพของผูู้�บริิหาริ

•  สูมริริถนิะตามสูายงานิ (Functional Competency) นิำไปใชี�ในิการิปริะเมินิทักษัะ ควิามริู� ควิามสูามาริถของบุคลัากริ 
 ตามตำแหนิ�งหนิ�าที�ของหนิ�วิยงานิต�างๆ เพื�อนิำไปพัฒินิาศักยภาพของพนิักงานิริายบุคคลั (Individual Development  
 Plan) การิวิางแผู้นิควิามก�าวิหนิ�าในิงานิ (Career Planning) แลัะการิพัฒินิาภาพริวิมของหนิ�วิยงานิ
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(2.5)	สุขภาพ	คัวิามปลอดภัย	และคัวิามเป็น์อย้่ทั่�ด่ของพน์ักิงาน์
บริิษััทมีการิจัดัตั้งคณะกริริมการิดั�านิต�างๆ เพื�อเข�ามามีบทบาทในิการิสู�งเสูริิมดั�านิสูวิัสูดัิการิให�พนิักงานิมีควิามเป็นิอยู�ที�ดัี 

ริวิมถึงการิดัูแลัสูภาพแวิดัลั�อมในิการิทำงานิที�ปลัอดัภัยแลัะถูกสูุขอนิามัย ตลัอดัจนิถือเป็นิการิเคาริพหลัักสูิทธิมนิุษัยชีนิขั้นิ 
พื้นิฐานิแลัะแนิวิปฏิิบัติดั�านิแริงงานิ โดัยมีชี�องทางสูื�อสูาริแลัะริับฟังควิามคิดัเห็นิของพนิักงานิอย�างทั�วิถึง เชี�นิ ผู้�านิชี�องทางฝ่่าย
บริิหาริทริัพยากริบุคคลั ผูู้�บริิหาริต�นิสูังกัดั แลัะผู้�านิชี�องทางการิแจ�งเบาะแสูบนิริะบบอินิทริาเนิ็ตของบริิษััท เป็นิต�นิ ปริะกอบดั�วิย
คณะกริริมการิสูวิสัูดักิาริในิสูถานิปริะกอบกิจการิ ซีึ�งมบีทบาทสูำคญัในิการิเป็นิกริะบอกเสีูยงให�กับพนิกังานิ ภายใต�บทบาทหนิ�าที�
ควิามริับผู้ิดัชีอบในิการิริ�วิมปริึกษัาหาริือแลัะเสูนิอแนิะควิามคิดัเห็นิแก�นิายจ�างในิการิจัดัสูวิัสูดัิการิสูำหริับลัูกจ�าง การิตริวิจตริา 
ควิบคุม ดัูแลั สูวิัสูดัิการิที�นิายจ�างจัดัให�แก�ลัูกจ�าง ริวิมถึงเสูนิอข�อคิดัเห็นิแลัะแนิวิทางในิการิจัดัสูวิัสูดัิการิที�เป็นิปริะโยชีนิ์สูำหริับ
ลัูกจ�างต�อคณะกริริมการิสูวิัสูดัิการิแริงงานิ

ในิป ี2565 บริษิัทัริ�วิมสู�งเสูริมิการิสูริ�างควิามสูขุแลัะควิามสูมดัลุัของชีวีิติภายในิองคก์ริ ผู้�านิกจิกริริมการิสูริ�างควิามสูขุตาม
หลัักการิ Happy Workplace ทำให�พนิักงานิสูามาริถปริับตัวิเข�ากับวิิถีชีีวิิตสูุขภาวิะปกติแบบใหม� (New Normal of Well-being) 
ท�ามกลัางสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 โดัยบริิษััทไดั�มีมาตริการิแลัะปฏิิบัติตามที�กริะทริวิงสูาธาริณสุูขไดั�ออก
ปริะกาศอย�างเคริ�งคริดัั แลัะในิปนีิีถื้อเปน็ิปแีห�งการิฟ้�นิตวัิจากการิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 ภายหลังัจากที�กริะทริวิงสูาธาริณสูขุ
ไดั�ออกปริะกาศเมื�อวัินิที� 1 ตลุัาคม 2565 ที�ผู้�านิมา โดัยให�ยกเลิักโริคโควิิดั-19 เป็นิโริคติดัต�ออันิตริาย แลัะกำหนิดัให�เป็นิโริคติดัต�อ
ที�ต�องเฝ่้าริะวัิงตาม พ.ริ.บ.โริคติดัต�อ พ.ศ. 2558 ทั้งนิี้ บริิษััทยังคงดัำเนิินิมาตริการิดั�านิสูุขลัักษัณะป้องกันิควิามเสูี�ยงจากโริค 
โควิิดั-19 ดัังนิี้

•  ทำควิามสูะอาดัอาคาริสูถานิปริะกอบกิจการิ พ้ืนิ ผู้นิัง โดัยเฉพาะบริิเวิณพ้ืนิผิู้วิที�มีการิสูัมผู้ัสูบ�อยหรืิอสูัมผู้ัสูริ�วิมกันิ  
 หริือให�บริิการิทุกคร้ัิงดั�วิยน้ิำยาทำควิามสูะอาดัอย�างสูม�ำเสูมอ เชี�นิบริิเวิณลูักบิดัปริะตู ริาวิบันิไดั ปุ่มกดัลิัฟต์โดัยสูาริ  
 เป็นิต�นิ 

•  จัดัให�มีอ�างลั�างมือพริ�อมนิ้ำแลัะสูบู�อย�างเพียงพอ
•  มีมาตริการิเวิ�นิริะยะห�างในิพื้นิที�ปฏิิบัติงานิแลัะพื้นิที�ให�บริิการิอย�างเหมาะสูม
•  มีริะบบริะบายอากาศในิอาคาริที�ดัีแลัะเพียงพอ
•  จัดัให�มีภาชีนิะบริริจุหริือภาชีนิะริองริับที�เหมาะสูมแลัะเพียงพอกับปริะเภทแลัะปริิมาณของขยะมูลัฝ่อย
•  จัดัให�มีอุปกริณ์ทำควิามสูะอาดั นิ้ำยาทำควิามสูะอาดั แลัะสูาริฆ�าเชีื้ออย�างเพียงพอ
• ให�คำแนิะนิำพนิักงานิให�สูวิมหนิ�ากาก ลั�างมือบ�อยๆ ตริวิจ ATK
•  มีนิโยบายการิทำงานิจากที�บ�านิ Work From Home (WFH) พริ�อมสูนิับสูนิุนิเคริื�องมือแลัะอุปกริณ์

ดั�วิยควิามใสู�ใจของบริิษััทในิยามที�สูถานิการิณ์เป็นิปกติที�ต�องการิให�พนิักงานิทุกคนิมีสูุขภาพแข็งแริงแลัะทำงานิอยู�ในิ 
สูภาพแวิดัลั�อมที�ดั ีบริษิัทัไดั�สูนิบัสูนินุิการิจัดักจิกริริมแลัะสูิ�งอำนิวิยควิามสูะดัวิกต�างๆ ให�กับพนิกังานิ ไม�วิ�าจะเป็นิศูนิย์ออกกำลังักาย
ทัง้ในิริ�มแลัะกลัางแจ�ง ศูนิย์อาหาริที�ถูกสูุขลัักษัณะ มีอาหาริจำหนิ�ายหลัากหลัาย ถูกต�องตามหลัักโภชีนิาการิ สูมาคมแลัะชีมริม
ต�างๆ ท้ังดั�านิกฬีา สูนัิทนิาการิ แลัะศิลัปวิฒัินิธริริม สู�งผู้ลัให�พนิกังานิทกุคนิมสีูขุภาพกายแลัะสุูขภาพจิตที�ดีั ทำให�อตัริาการิเจบ็ป่วิย
หริือขาดังานิลัดันิ�อยลัง ตลัอดัจนิบริิษััทไดั�ให�การิสูนัิบสูนุินิพนิักงานิในิองค์กริจัดัตั้งชีมริมพริ�อมสูนิับสูนุินิค�าใชี�จ�ายแลัะอุปกริณ์
การิกีฬาอย�างต�อเนืิ�องจำนิวินิ 7 ชีมริม ปริะกอบดั�วิย 1. ฟุตบอลั 2. วิิ�งเพื�อสูุขภาพ 3. ริักษ์ัสูุขภาพ 4. ปิงปอง 5. พุทธศาสูนิ์  
6. Dance Fit & Fun 7. ดันิตริี แลัะมีจำนิวินิสูมาชีิกริวิมในิทุกชีมริมมากกวิ�า 700 คนิ

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังให�ควิามสูำคัญดั�านิแม�แลัะเด็ัก การิบริิการิ ‘ห�องให�นิมบุตริ’ เพื�อสู�งเสูริิมการิเลัี้ยงลูักดั�วิยนิมแม�  
การิเสูริิมสูริ�างควิามอบอุ�นิในิคริอบคริัวิ โดัยอำนิวิยควิามสูะดัวิกให�พนัิกงานิที�เป็นิคุณแม� เมื�อกลัับเข�ามาปฏิิบัติงานิ บริิษััท 
ไดั�จัดัเตริียมห�องให�นิมบุตริพริ�อมสูิ�งอำนิวิยควิามสูะดัวิกต�างๆ อาทิ เก�าอี้นิั�งสูบาย พริ�อมตู�สูำหริับแชี�นิ้ำนิมแม�ริะหวิ�างวิันิ โดัยมี 
แม�บ�านิคอยดูัแลัควิามสูะอาดั แลัะ ‘ห�องเลัี้ยงเด็ัก (After School)’ ซีึ�งจะชี�วิยทำให�คุณพ�อคุณแม�หมดักังวิลัในิเวิลัาทำงานิ  
เมื�อบุตริเลัิกเริียนิ บริิษััทไดั�มีการิจัดัเตริียมพื้นิที�เพื�อให�เดั็กๆ ริอคอยคุณพ�อคุณแม�หลัังการิปฏิิบัติหนิ�าที� 
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อกีทัง้บริษิัทัยงัให�ควิามสูำคญัในิดั�านิควิามปลัอดัภยั อาชีวีิอนิามยั แลัะสูภาพแวิดัลั�อมในิการิทำงานิ ซีึ�งมคีณะกริริมการิที� 
มีบทบาทหนิ�าที�ในิการิดัูแลัแลัะให�ควิามชี�วิยเหลัือพนิักงานิทั้งในิดั�านิสูุขภาพอนิามัย ควิามปลัอดัภัยในิชีีวิิตแลัะทริัพย์สูินิ โดัยมี
การิปริะชุีมปริะจำเดัือนิเพื�อริายงานิข�อมูลัควิามคืบหนิ�าแลัะปริะสูานิกับหนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�องในิการิแก�ไขปรัิบปรุิงดัูแลัดั�านิ 
สูขุภาวิะแลัะควิามปลัอดัภยัของพนิกังานิให�ดัยิี�งขึน้ิ โดัยในิป ี2565 มกีาริต้ังเปา้หมายเริื�องควิามปลัอดัภยัแลัะลัดัอบัุติเหตภุายในิ
สูำนัิกงานิให�เป็นิศูนิย์ มีการิริายงานิข�อมูลัดั�านิควิามปลัอดัภัยแลัะสุูขภาพพนัิกงานิจำนิวินิพนิักงานิเป็นิปริะจำทุกเดืัอนิ พริ�อม
แนิวิทางในิการิป้องกันิอุบัติเหตุแลัะดัูแลัดั�านิสุูขอนิามัยของพนัิกงานิ โดัยในิชี�วิงปีที�ผู้�านิมาไม�พบการิเกิดัอุบัติเหตุ/อัตริา 
การิหยุดังานิ/อัตริาการิเจ็บป่วิย ที�เกิดัจากการิทำงานิของพนัิกงานิ มีการิทบทวินิคู�มือควิามปลัอดัภัยของบริิษััท แลัะการิสูำริวิจ
สูภาพแวิดัลั�อมในิการิทำงานิ ริวิมไปถึงมาตริการิในิการิปฏิิบัติตัวิของพนัิกงานิในิสูถานิการิณ์แพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19  
พริ�อมทัง้จัดักิจกริริมการิปริะชีาสูมัพนัิธ์ข�อมลูัที�เป็นิปริะโยชีน์ิดั�านิสูขุภาพอนิามัย การิมอบชุีดัดัแูลัสูขุภาพ Welcome Back Gift Set 
ให�พนัิกงานิที�เริิ�มงานิใหม� การิเพิ�มชี�องทางในิการิสูื�อสูาริแลัะแจ�งข�อมูลัดั�านิควิามปลัอดัภัยให�คณะกริริมการิรัิบทริาบผู้�านิริะบบ
อินิทริาเนิ็ตของบริิษััท หริือ Smart Home, e-mail, Line Group เป็นิต�นิ 

บริิษััทไดั�จัดัทำแผู้นิการิบริิหาริแลัะป้องกันิในิกริณีเกิดัเหตุฉุกเฉินิแลัะการิริะงับอัคคีภัย พริ�อมทั้งจัดัเตรีิยมทรัิพยากริ 
แลัะอปุกริณ์ที�จำเปน็ิสูำหริบัการิเตรีิยมควิามพริ�อมในิการิริองริบัสูถานิการิณ์ฉกุเฉนิิต�างๆ ทัง้ในิสู�วินิอาคาริสูำนิกังานิ แลัะสูำนิกังานิ
สูาขาทั�วิปริะเทศ โดัยมีการิจัดัการิ ควิบคุม ตอบสูนิอง ตอบโต� ติดัต�อปริะสูานิงานิชี�วิยเหลืัอผูู้�บาดัเจ็บ ริวิมถึงมีการิจัดัทำแผู้นิ 
การิตริวิจตริา แผู้นิการิริณริงค์ป้องกันิอัคคีภัย แผู้นิการิซี�อมดัับเพลิังแลัะอพยพหนีิไฟ แลัะแผู้นิการิบริริเทาทุกข์ พริ�อมท้ังดูัแลั
จัดัการิสูถานิที�ทำงานิไม�ให�มีวิัสูดุัหรืิอลัักษัณะของการิทำงานิที�มีโอกาสูเป็นิต�นิเหตุของการิเกิดัเพลัิงไหม� แลัะมีการิจัดัให�มี 
การิฝ่ึกซี�อมดัับเพลัิงแลัะอพยพหนีิไฟปริะจำปีตามข�อกำหนิดัของกฎหมาย โดัยในิปี 2565 มีการิซี�อมอพยพหนีิไฟ  
ณ สูำนิักงานิใหญ�แลัะสูำนิักงานิสูาขา จำนิวินิ 4 สูาขา เพื�อริณริงค์ให�พนิักงานิ ผูู้�บริิหาริ แลัะตัวิแทนิฝ่่ายขาย ริวิมไปถึงปริะชีาชีนิ
ในิพ้ืนิที�ใกลั�เคียงที�มีควิามสูนิใจเข�าริ�วิมไดั�ตริะหนัิกแลัะให�ควิามสูำคัญถึงควิามปลัอดัภัยในิชีีวิิตแลัะทรัิพย์สูินิในิสูำนัิกงานิ  
สูามาริถป้องกันิแลัะริะงับเหตุจากการิเกิดัอัคคีภัยในิเบื้องต�นิไดั�อย�างถูกต�อง
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(2.6)	กิารสร�างคัวิามผู้้กิพัน์ภายใน์องคั์กิร
บริิษััทไดั�เลั็งเห็นิควิามสูำคัญของพนิักงานิทุกคนิในิฐานิะหัวิใจสูำคัญขององค์กริ แลัะเป็นิองค์ปริะกอบหลัักที�มีผู้ลัต�อ 

การิพัฒินิาองค์กริอย�างยั�งยืนิ โดัยในิชี�วิงหลัายปีที�ผู้�านิมานิั้นิไดั�มีการิสูำริวิจควิามพึงพอใจแลัะควิามผูู้กพันิของพนิักงานิภายในิ
องค์กริมาอย�างต�อเนิื�อง เพื�อทริาบถึงริะดัับควิามผูู้กพันิ จุดัเดั�นิ แลัะปริะเดั็นิปัญหาต�างๆ เพื�อใชี�เป็นิข�อมูลัในิการิวิางแผู้นิพัฒินิา
ปรัิบปรุิงองค์กริ ริวิมถึงการิสูนัิบสูนุินิการิปฏิิบัตงิานิแลัะชี�วิยแก�ไขปัญหาของพนัิกงานิแลัะสูามาริถขับเคลัื�อนิองค์กริไปสูู�เป้าหมาย
ที�ตั้งไวิ� โดัยในิปี 2565 บริิษััทไดั�ดัำเนิินิการิสูำริวิจควิามพึงพอใจแลัะควิามผูู้กพันิของพนิักงานิ เพื�อสูะท�อนิริะดัับควิามพริ�อมของ
บริิษััทในิดั�านิการิดัูแลัพนิักงานิ โดัยไดั�กำหนิดัเป้าหมายคะแนินิผูู้กพันิของพนิักงานิไวิ�ที� 77-78% ซีึ�งจากผู้ลัการิสูำริวิจในิชี�วิง 
ปีที�ผู้�านิมานิั้นิ มีคะแนินิควิามผูู้กพันิของพนิักงานิอยู�ที� 77% 

แลัะจากผู้ลัการิสูำริวิจควิามพึงพอใจแลัะควิามผูู้กพนัิของพนิกังานิภายในิองค์กริในิปีที�ผู้�านิมา ทางบริษิัทัไดั�ดัำเนินิิการิแจ�ง
ผู้ลัการิสูำริวิจให�ผูู้�บริหิาริแลัะพนิกังานิริบัทริาบข�อมลูั เพื�อให�ทกุคนิไดั�มสีู�วินิริ�วิมในิการิแสูดังควิามคดิัเหน็ิแลัะข�อเสูนิอแนิะถงึสูิ�ง
ที�องค์กริหริือหนิ�วิยงานิต�องพัฒินิาให�ดัียิ�งขึ้นิ โดัยการิจัดัทำแผู้นิงานิริ�วิมกันิกับบริิษััทในิ 5 ปริะเดั็นิหลัักที�สู�งผู้ลัต�อควิามพึงพอใจ
แลัะควิามผูู้กพันิของพนิักงานิผู้�านิกิจกริริมต�างๆ เชี�นิ การิมอบริางวิัลัเกียริติคุณพนิักงานิอายุงานิคริบกำหนิดั กิจกริริมคัดัเลัือก
พนิกังานิดีัเดั�นิ การิสูื�อสูาริภายในิองค์กริ ริวิมถึงกลัยุทธ์ในิดั�านิการิบริหิาริค�าตอบแทนิ การิพัฒินิาบุคลัากริ การิปรัิบปรุิงกริะบวินิการิ
ทำงานิ เป็นิต�นิ เพื�อสูริ�างควิามพงึพอใจของพนิกังานิภายในิหนิ�วิยงานิแลัะสูริ�างควิามผูู้กพนัิกบับริษิัทัอย�างยั�งยนืิต�อไป  
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(2.7)	กิารปฏิิบััติิด�าน์สิทัธิแรงงาน์
บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพในิหลัักสิูทธิแริงงานิ แลัะการิปฏิิบัติต�อพนิักงานิทุกริะดัับอย�างเท�าเทียมแลัะเป็นิธริริม 

โดัยมิไดั�คำนึิงถึงควิามแตกต�างทางเพศ อายุ สูผีู้วิิ เชีือ้ชีาติ ควิามเชีื�อ ศาสูนิา วิฒัินิธริริม แนิวิคิดัทางการิเมือง สูขุภาพ ควิามพิการิ
แลัะการิศึกษัา พนิักงานิของบริิษััทถือเป็นิบุคลัากริที�มีคุณค�าแลัะมีควิามสูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััท โดัยบริิษััทเชีื�อวิ�า 
ทุกพลัังของทีมงานิที�เข�มแข็งจะเป็นิริากฐานิสูำคัญในิการิพัฒินิาองค์กริให�บริริลัุเป้าหมาย นิอกจากนิี้ บริิษััทมีพนัิกงานิปัจจุบันิ 
จำนิวินิ 1,176 คนิ พนัิกงานิชีาย 282 คนิ พนัิกงานิหญงิ 894 คนิ (ข�อมูลัจำนิวินิพนัิกงานิ ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565) มกีาริจ�างงานิที�
เปน็ิธริริม ริวิมถงึการิจ�ายค�าจ�าง ค�าตอบแทนิ แลัะจดััสูวิสัูดักิาริที�ดัเีหมาะสูม อยู�ในิริะดับัที�สูามาริถแข�งขนัิไดั�ในิธรุิกจิเดัยีวิกนัิ ท้ังน้ีิ
เพื�อจูงใจให�พนิักงานิเกิดัควิามผูู้กพันิต�อองค์กริ แลัะมีกำลัังใจในิการิปฏิิบัติงานิ  ตลัอดัจนิให�อิสูริะแก�พนัิกงานิในิการิเข�าริ�วิม
กิจกริริมที�ไม�ขัดัต�อข�อบังคับการิปฏิิบัติงานิของบริิษััท แลัะบริิษััทยังใชี�หลัักการิดั�านิแริงงานิสัูมพันิธ์กับพนัิกงานิทุกริะดัับภายในิ
องคก์ริโดัยฝ่า่ยบริหิาริทริพัยากริบคุคลั มกีาริจดัักิจกริริมสัูนิทนิาการิผู้�านิโคริงการิแลัะกจิกริริมต�างๆ เพื�อสูานิสูมัพันิธ์กบัพนิกังานิ
อย�างต�อเนิื�อง แลัะเคาริพต�อสูิทธิเสูริีภาพของพนิักงานิในิการิแสูดังควิามคิดัเห็นิหริือมีการิแลักเปลัี�ยนิควิามคิดัเห็นิอันิจะนิำไปสูู�
การิพัฒินิาในิดั�านิต�างๆ เพื�อควิามก�าวิหนิ�าทางสูังคม แลัะการิพัฒินิาที�ยั�งยืนิตลัอดัไป

การปฏิิบัติดำ้านส่ิที่ธุิมน่ษัยชุน
บริิษัทัมุ�งเป็นิผูู้�นิำในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างเป็นิธริริม โดัยให�ควิามสูำคัญต�อการิเคาริพสิูทธิมนุิษัยชีนิตามกฎหมายในิปริะเทศ

แลัะมาตริฐานิสูากลั บริิษััทมีการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงแลัะผู้ลักริะทบจากการิลัะเมิดัสูิทธิมนิุษัยชีนิ ทั้งที�เกิดัข้ึนิโดัยทางตริง
จากการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทเอง แลัะทางอ�อมผู้�านิกิจกริริมทางธุริกิจของลัูกค�า พนิักงานิ ชีุมชีนิ แลัะคู�ค�าทางธุริกิจ ซีึ�งบริิษััท
อาจมีสู�วินิในิการิทำให�เกิดัขึ้นิ ท้ังน้ีิเพื�อหลัีกเลัี�ยงลัะเมิดัสูิทธิมนิุษัยชีนิ ริวิมถึงป้องกันิแลัะบริริเทาผู้ลักริะทบจากการิลัะเมิดั 
สูิทธิมนิุษัยชีนิ ซีึ�งนิอกจากจะสูริ�างควิามเสีูยหายต�อผูู้�ไดั�ริับผู้ลักริะทบแลั�วิ ยังอาจสู�งผู้ลัต�อชีื�อเสูียงแลัะควิามเชีื�อมั�นิที� 
ผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียมีให�ต�อบริิษััทดั�วิย

ดั�วิยตริะหนัิกถึงควิามสูำคัญของการิเคาริพสิูทธิมนิุษัยชีนิผู้�านิการิตริวิจสูอบแลัะปริะเมินิผู้ลักริะทบในิปริะเด็ันิดั�านิ 
สูทิธมินุิษัยชีนิที�อาจเกดิัขึน้ิจากการิดัำเนินิิธุริกิจ ริวิมถงึการิเคาริพสูทิธแิริงงานิแลัะสูทิธมินุิษัยชีนิของพนิกังานิในิการิจ�างงานิแลัะ
การิปฏิิบัตอิย�างเท�าเทยีมแลัะเปน็ิธริริม ซีึ�งบริษิัทัไดั�ริะบไุวิ�อย�างชีดััเจนิในิจริริยาบริริณบริษิัทัแลัะกลัุ�มธุริกิจของบริษิัทัแลัะนิโยบาย
สูิทธิมนิุษัยชีนิ ที�ยึดัปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะมาตริฐานิดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิริะหวิ�างปริะเทศที�เกี�ยวิข�อง อาทิ ปฏิิญญาสูากลัวิ�าดั�วิย
สูิทธิมนิุษัยชีนิ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แลัะอนิุสูัญญาหลัักดั�านิสูิทธิแริงงานิขององค์การิแริงงานิ
ริะหวิ�างปริะเทศ (The International Labour Organization (ILO) Conventions) เพื�อให�เปน็ิแนิวิปฏิิบติัของผูู้�บริหิาริแลัะพนิกังานิ
ทั�วิท้ังองคก์ริ บริษิัทัไดั�นิำหลักัการิชีีแ้นิะวิ�าดั�วิยธรุิกจิแลัะสูทิธิมนิษุัยชีนิของสูหปริะชีาชีาต ิ(UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGPs) เพื�อแสูดังถึงควิามยึดัมั�นิแลัะแนิวิปฏิิบัติที�ดัีต�อลัูกค�าแลัะพนัิกงานิ ตลัอดัจนิคู�ค�าทางธุริกิจของ
บริิษััท
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แนวที่างปฏิิบัติ
บริิษััทเชีื�อมั�นิวิ�ามนิุษัย์ทุกคนิเกิดัมามีอิสูริะแลัะเสูมอภาคกันิในิศักดิั�ศริีแลัะสูิทธิ โดัยปริาศจากควิามแตกต�างใดัๆ เชี�นิ  

เชีื้อชีาติ ศาสูนิา เพศ ภาษัา วิัฒินิธริริม หริือสูถานิะอื�นิใดั บริิษััทมีแนิวิทางปฏิิบัติต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูียแต�ลัะกลัุ�มดัังนิี้

ลูกค้า
•  บริิษััทเคาริพสูิทธิของลัูกค�าแลัะปฏิิบัติต�อลัูกค�าอย�างเท�าเทียมโดัยไม�เลัือกปฏิิบัติ
•  บริษิัทัมีควิามมุ�งมั�นิที�จะเป็นิผูู้�นิำในิการิสูริ�างควิามมั�นิคงทางการิเงินิให�กับลักูค�าดั�วิยการิปกป้องคุณค�าชีวีิติ จงึไดั�กำหนิดั

นิโยบายแลัะแนิวิทางปฏิิบัติดั�านิการิให�คำแนิะนิำการิวิางแผู้นิทางการิเงินิแลัะบริิการิลัูกค�าอย�างเป็นิธริริมซีึ�งคริอบคลัุม 
กริะบวินิการิขายที�ให�ข�อมูลัคริบถ�วินิ ชีัดัเจนิ ไม�บิดัเบือนิ แลัะไม�ริบกวินิลูักค�า การิดูัแลัลูักค�าหลัังการิขาย การิควิบคุม 
แลัะตริวิจสูอบที�ริัดักุม เพื�อสู�งมอบการิบริิการิที�มีคุณภาพ เป็นิธริริม แลัะสูอดัคลั�องกับควิามต�องการิ

• บริิษััทให�ควิามสูำคัญกับการิคุ�มคริองข�อมูลัสู�วินิบุคคลัของลูักค�า โดัยการิรัิกษัาควิามปลัอดัภัยดั�านิสูาริสูนิเทศอย�าง 
เข�มงวิดัแลัะปฏิิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวิข�องอย�างเคริ�งคริัดั

พื่นักงาน
• การิปฏิิบัติต�อพนิักงานิอย�างเท�าเทียม ไม�เลัือกปฏิิบัติ
• การิไม�ใชี�แริงงานิเดัก็ที�อายไุม�ถงึเกณฑิต์ามที�กฎหมายกำหนิดั หริอืการิไม�ใชี�แริงงานิบงัคบั ภายในิบริษิัทัหริอืห�วิงโซี�อปุทานิ

ของบริิษััท
• การิจัดัให�มีกริะบวินิการิริะบุควิามเสูี�ยงดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิแลัะกลัไกริ�องเริียนิเริื�องการิลัะเมิดัสูิทธิมนิุษัยชีนิ

คู่ค้า
• บริิษััทสูนิับสูนิุนิให�คู�ค�าดัำเนิินิธุริกิจดั�วิยควิามโปริ�งใสู แลัะกริะบวินิการิจัดัซีื้อจัดัหาเป็นิไปอย�างยั�งยืนิ 
• การิปฏิิบัติต�อคู�ค�าอย�างเท�าเทียม ไม�เลัือกปฏิิบัติ แลัะการิค�าที�เป็นิธริริม
• บริิษััทสูนิับสูนิุนิให�คู�ค�าจะต�องปฏิิบัติตามหลัักสูิทธิมนิุษัยชีนิแลัะดั�านิอื�นิๆ ที�เชีื�อมโยงกันิ

การรับเรื�องร้องเรียนและข้อเส่นอแนะ
บริิษััทจัดัให�มีชี�องทางริับเริื�องริ�องเริียนิแลัะข�อเสูนิอแนิะเกี�ยวิกับการิดัำเนิินิการิใดัๆ ที�ไม�สูอดัคลั�องกับนิโยบาย 

สูิทธิมนิุษัยชีนิของบริิษััท แลัะจัดัให�มีการิตริวิจสูอบแลัะเยียวิยาผู้ลักริะทบที�เกิดัขึ้นิอย�างเหมาะสูม

กระบวนการตรวจัส่อบดำ้านส่ิที่ธุิมน่ษัยชุนอย่างรอบดำ้าน
บริิษััทมีกริะบวินิการิตริวิจสูอบดั�านิสิูทธิมนิุษัยชีนิที�แสูดังให�เห็นิถึงควิามมุ�งมั�นิต�อการิปฏิิบัติดั�านิสิูทธิมนิุษัยชีนิ เพื�อลัดั 

ควิามเสูี�ยงดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิที�อาจเกิดัขึ้นิจากกิจกริริมของบริิษััท โดัยการิตริวิจสูอบมีองค์ปริะกอบ ดัังต�อไปนิี้
 •  การิปริะเมินิควิามเสูี�ยงแลัะผู้ลักริะทบดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิที�อาจเกิดัขึ้นิ
 •  กำหนิดัมาตริการิป้องกันิควิามเสูี�ยงแลัะการิบริริเทาผู้ลักริะทบดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ
 •  กำหนิดัแนิวิทางการิแก�ไขเยียวิยาเมื�อเกิดัการิลัะเมิดัสูิทธิมนิุษัยชีนิในิการิดัำเนิินิงานิของบริิษััท
 •  การิติดัตามแลัะการิริายงานิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิต�อผูู้�บริิหาริริะดัับสููงแลัะหนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�อง

ทั้งนิี้ในิปี 2565 บริิษััทไม�มีการิดัำเนิินิงานิที�ลัะเมิดัสูิทธิแริงงานิหริือสูิทธิมนิุษัยชีนิ

บริิษััทปฏิิบัติตามพริะริาชีบัญญัติสู�งเสูริิมแลัะพัฒินิาคุณภาพชีีวิิตคนิพิการิ พ.ศ. 2550 แลัะที�แก�ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2)  
พ.ศ. 2556 ดัังนิี้
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• ตั้งแต�ปี 2551-2562 บริิษััทมีการิจ�างคนิพิการิเข�าทำงานิตามมาตริา 33 ริวิมถึงการินิำสู�งเงินิสูมทบเข�ากองทุนิคนิพิการิ 
ตามมาตริา 34 

• ตั้งแต�ปี 2563-2565 ให�สูัมปทานิแก�คนิพิการิหริือผูู้�ดัูแลัคนิพิการิตามมาตริา 35  โดัยการิทำสูัญญาจ�างเหมาบริิการิ 
เพื�อสู�งเสูริิมการิสูริ�างงานิให�คนิพิการิทำงานิในิองค์กริสูาธาริณปริะโยชีนิ์แลัะสูริ�างอาชีีพให�แก�คนิพิการิในิพื้นิที� 6 จังหวิัดั
จำนิวินิ 12 คนิ พนิักงานิชีาย 7 คนิ แลัะพนิักงานิหญิง 5 คนิ ดัำเนิินิการิให�สูัมปทานิตามมาตริา 35 แทนิการิสู�งเงินิสูมทบ
เข�ากองทุนิฯ ตามมาตริา 34  โดัยบริิษััทไดั�ริ�วิมกับทางมูลันิิธินิวิัตกริริมทางสูังคมซีึ�งเป็นิเคริือข�ายการิพัฒินิาคุณภาพชีีวิิต
คนิพิการิแบบคริบวิงจริผู้�านิการิมีงานิทำแลัะถือเป็นิการิสูริ�างอาชีีพให�แก�คนิพิการิโดัยตริง อันิเกิดัจากปัญหาที�พบแลัะ 
ทำให�คนิพิการิไม�มีงานิทำนิั้นิเนืิ�องมาจากคนิพิการิขาดัโอกาสูทางการิศึกษัามากกวิ�า 90% มีการิศึกษัาในิริะดัับ 
ปริะถมศึกษัาหรืิอต�ำกวิ�า แลัะมีการิศึกษัาที�สููงกวิ�าเพียง 10% แลัะคนิพิการิในิปริะเทศไทยสู�วินิใหญ� อาศัยอยู�ในิพ้ืนิที� 
ชีนิบทห�างไกลั (ที�มา: เอกสูาริปริะกอบการิบริริยายมูลันิิธินิวิัตกริริมทางสูังคม)

รางวัลแห่งความม่่งมั�นและการพื่ัฒนางานดำ้านบริหารที่รัพื่ยากรบ่คคล
ดั�วิยควิามมุ�งมั�นิแลัะการิพัฒินิางานิดั�านิบริิหาริทริพัยากริบคุคลัมาอย�างต�อเนิื�อง ทำให�บริษิัทัไดั�รัิบริางวิลััการิพัฒินิางานิดั�านิ

บริิหาริทริัพยากริบุคคลั ตอกย้ำควิามเป็นิองค์กริชีั้นินิำ เดัินิหนิ�าควิ�าริางวิัลัต�อเนิื�องจากเวิทีริะดัับเอเชีีย Asia’s Best Employer 
Brand Awards 2022 สูุดัยอดัองค์กริที�มีการิบริิหาริทริัพยากริบุคคลัดัีเดั�นิ สูะท�อนิถึงควิามสูำเริ็จอีกขั้นิในิการิมุ�งมั�นิพัฒินิาองค์กริ
พริ�อมขับเคลัื�อนิสูู�อนิาคต แลัะริางวิัลั Thailand Best Employer Brand Awards เป็นิปีที� 3 ติดัต�อกันิ (2020-2022) ซีึ�งจัดัขึ้นิโดัย
สูถาบันิดั�านิการิบริิหาริทรัิพยากริบุคคลั (World HRD Congress) แลัะ Employer Branding Institute India องค์กริดั�านิ 
การิสู�งเสูริิมนิวิัตกริริมแลัะแนิวิปฏิิบัติดั�านิกลัยุทธ์การิบริิหาริทริัพยากริบุคคลัริะดัับนิานิาชีาติ ซีึ�งเป็นิสูถาบันิที�มอบริางวิัลัให�กับ
องค์กริชีั้นินิำทั�วิโลัก ที�มีการิบริิหาริงานิเกี�ยวิกับทรัิพยากริบุคคลัไดั�อย�างดีัเยี�ยมแลัะมีปริะสิูทธิภาพ ซีึ�งมีหลัักเกณฑ์ิการิพิจาริณา
จากที�สูาริะสูำคัญ ดัังนิี้
 - การิผู้สูมผู้สูานิแลัะนิำวิิสูัยทัศนิ์องค์กริไปสูู�การิปฏิิบัติดั�วิยกลัยุทธ์การิบริิหาริทริัพยากริบุคคลั 
 - การิสูริ�างหนิ�วิยงานิให�สูอดัคลั�องกับกลัยุทธ์การิบริิหาริทริัพยากริบุคคลักับธุริกิจ 
 - การิพัฒินิาสูมริริถนิะที�ใชี�ในิอนิาคตเพื�อเตริียมควิามพริ�อมขององค์กริในิอนิาคต

ตลัอดัริะยะเวิลัา 70 ปีในิการิดัำเนิินิธุริกิจ กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตมีควิามตั้งใจพัฒินิาควิามเป็นิเลัิศในิทุกดั�านิอยู�เสูมอ แลัะจะ
มุ�งมั�นิพัฒินิาต�อไปอย�างไม�หยุดันิิ�งสูู�การิเป็นิผูู้�นิำดั�านิการิวิางแผู้นิการิเงินิคริบวิงจริให�กับคนิไทยต�อไป 
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(3)	กิารให�คัวิามร้�ด�าน์กิารวิางแผู้น์ทัางกิารเงิน์และธุรกิิจประกิัน์ช่วิิติ
บริิษััทมุ�งการิดัำเนิินิธุริกิจภายใต�วิิสูัยทัศน์ิเพื�อให�ปริะชีาชีนิเห็นิปริะโยชีนิ์การิปริะกันิชีีวิิต แลัะทำปริะกันิชีีวิิตให�เหมาะสูม

กับฐานิะทางการิเงินิแลัะคุณค�าชีีวิิต กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตจึงให�ควิามสูำคัญในิการิเสูริิมสูริ�างทักษัะทางการิเงินิของปริะชีาชีนิเพื�อ
ให�มีควิามริู�ควิามเข�าใจแลัะเห็นิถึงควิามจำเป็นิในิเริื�องการิวิางแผู้นิการิเงินิ กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�สู�งเสูริิมการิให�ควิามริู�ดั�านิ 
การิวิางแผู้นิการิเงนิิผู้�านิชี�องทางสูื�อสูาริต�างๆ โดัยเฉพาะชี�องทางโซีเชียีลัมเีดัยีที�บริษิัทัมกีาริเผู้ยแพริ�บทควิามการิวิางแผู้นิการิเงนิิ
จากนิักวิางแผู้นิการิเงินิ CFP แลัะผูู้�เชีี�ยวิชีาญจากหนิ�วิยงานิต�างๆ อย�างต�อเนิื�อง

บริิษัทัยงัไดั�ริ�วิมมอืกบัผูู้�ผู้ลัติสูื�อต�างๆ ในิการิเผู้ยแพริ�ควิามริู�ทางการิเงนิิแลัะการิปริะกนัิชีวีิติ แลัะริ�วิมจดััทำเนิือ้หาที�เกี�ยวิข�อง
ในิการิผู้ลัติสูื�ออกีดั�วิย โดัยในิการิดัำเนิินิการิให�ควิามริู�ดั�านิการิวิางแผู้นิทางการิเงนิิแลัะธรุิกจิปริะกนัิชีวิีิตไดั�มกีาริกำหนิดัเปา้หมาย
การิริบัริู�ผู้�านิชี�องทางสูื�อสูาริต�างๆ ตามแผู้นิงานิ แลัะไดั�ผู้ลักัดันัิให�บริริลุัเปา้หมายที�กำหนิดัไวิ� เพื�อเปน็ิสู�วินิสูำคญัในิการิสูริ�างทักษัะ
แลัะควิามริู�ทางการิเงินิแก�สูาธาริณะ อาทิ กิจกริริมเสูวินิาทั�วิปริะเทศ VIP Seminar–Financial Freedom ที�ริ�วิมกับโค�ชีหนุิ�ม  
ชี�อง MM Invest จำนิวินิ 14 ตอนิ ดัังนิี้

EP.21 – เล่อกประกันส่ะส่มที่รัพื่ย์ให้ม่เงินปันผู้ล (Par)

EP.22 – การเงินของค่ณยังดำ่อยู่ไหม? มาตรวจัส่อบผู้่านเชุ็กลิส่ต์ 4 ข้อน่�กัน

EP.23 – Unit Linked ค่ออะไร ต่างกับประกันแบบเดำิมยังไง

EP.24 – บริหารความเส่่�ยงที่างการเงินเพื่่�อความมั�นคงของชุ่วิต

EP.25 – รู้จัักการกระจัายความเส่่�ยงฉบับม่อใหม่

EP.26 – จััดำพื่อร์ตลงที่่นระยะยาวอย่างไรให้กำาไรในอนาคต

EP.27 – ผู้่อนบ้านยังไงให้หมดำไว้ข้�น

EP.28 – คนวัย 25 ควรลงที่่นในอะไรดำ่

EP.29 - ลงที่่นก่�ปี ถีึงม่เงินตามเป้า? มาคำานวณกัน

EP.30 – ส่ร้างมั�งคั�ง อย่างมั�นคง ฉบับวัยกลางคน

EP.31 – 5 วิธุ่ลงที่่นอย่างชุาญฉลาดำในภาวะตลาดำหม่

EP.32 - วางแผู้นเกษั่ยณอย่างไรให้ชุนะเงินเฟื้้อ

EP.33 – เงินลงที่่นตามกลย่ที่ธุของ Warren Buffet

EP.34 - วางแผู้นภาษั่อย่างไรให้ม่เงินเก็บฉบับมน่ษัย์เงินเดำ่อน
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(4)	กิารเปิดโอกิาสกิารเข�าถูึงกิารประกิัน์ช่วิิติอย่างทัั�วิถูึง
บริิษััทมีภาริกิจในิการิสูริ�างควิามมั��นิคงทางการิเงินิให�กับปริะชีาชีนิทุกกลัุ�ม ดั�วิยการิปกป้องคุณค�าชีีวิิต การิให�คำแนิะนิำ

ดั�านิการิวิางแผู้นิทางการิเงินิ แลัะบริิการิที��ปริะทับใจผู้�านิตัวิแทนิ คู�ค�า แลัะพนิักงานิ ที�มีควิามจริิงใจแลัะมีควิามริู�ริะดัับปริะเทศ 
นิอกเหนืิอจากการิที�บริิษััทพัฒินิาผู้ลิัตภัณฑ์ิปริะกันิชีีวิิตให�หลัากหลัาย คริอบคลุัม แลัะริ�วิมมือกับคู�ค�าแลัะพันิธมิตริต�างๆ  
อย�างต�อเนืิ�องแลั�วิ บริิษััทยังให�ควิามสูำคัญในิการิสูริ�างการิเข�าถึงควิามคุ�มคริองดั�วิยปริะกันิชีีวิิต โดัยเฉพาะอย�างยิ�งในิชี�วิงที� 
ทุกคนิไดั�รัิบผู้ลักริะทบจากการิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิตจึงไดั�พัฒินิาแบบปริะกันิสูุขภาพที�สูามาริถใชี� 
เพิ�มควิามคุ�มคริองที�มีอยู�เดิัมโดัยมีเบี้ยปริะกันิที�ไม�เป็นิภาริะ อาทิ ปริะกันิสุูขภาพที�มีควิามรัิบผู้ิดัสู�วินิแริก แลัะปริะกันิสุูขภาพ 
แวิลัูเฮลัธ์ที�ให�ควิามคุ�มคริองดั�วิยเบี้ยปริะกันิแบบสูบายกริะเป๋า 

การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงินและธุ่รกิจัประกันชุ่วิตผู้่านชุ่องที่างส่่�อส่ารต่างๆ

MM Invest / Bangkok 
Life Healthy Station

Website / Facebook / 
Blockdit

VIP Seminar

VDO/Podcast

Article

On-ground

รวม

382,709

248,504

456

631,669

332,800

172,200

480

500,000

ช่องทัางกิารสื�อสาร จำาน์วิน์เป้าหมาย	(คัรั�ง) จำาน์วิน์	คัรั�ง	ณ	ธ.คั.	2565ร้ปแบับัสื�อ/กิิจกิรรม



ไม่ม่

1,000

14,277

151,511

100,000

-

2,782

2,867

50,000

-

6,606

6,801

30,000

-

8,261

9,382

ไม่ม่

2,000

15,028

16,370

30,000

-

8,696

9,876

50,000

-

6,954

7,168

ไม่ม่

2,000

16,334

17,989

30,000

-

9,740

10,863

50,000

-

8,276

8.530

100,000

-

3,213

3,268

ทัี่�งน่� บริษััที่จัะจ่ัายผู้ลประโยชุน์ส่ำาหรบัคา่ใชุ้จัา่ยที่่�จัำาเป็นและส่มควร ซื้ึ�งเกิดำจัากการรักษัาพื่ยาบาลที่่�ม่ความจัำาเป็นที่างการแพื่ที่ย์และมาตรฐานที่างการแพื่ที่ย์ตามจัำานวนท่ี่�จ่ัายจัริง แต่ไม่เกินผู้ลประโยชุน์ท่ี่�ระบ่ไว้ในหนา้ตารางผู้ลประโยชุน์ความค่ม้ครอง

ความรับผู้ดิำชุอบส่่วนแรก ตอ่การเขา้พื่กั
รักษัาตัวครั�งใดำครั�งหนึ�ง

ผู้ลประโยชุน์เพื่ิ�มเติม

ค่ารักษัาพื่ยาบาลชุดำเชุยรายวันกรณ่
เป็นผูู้้ป่วยใน แต่ไม่เรยีกรอ้งผู้ลประโยชุน์
กรณ่ผูู้้ป่วยในกับประกันส่่ขภาพื่
บ่แอลเอ แฮปปี� เฮลธ์ุ แบบไม่มค่วามรบัผู้ดิำ
ส่่วนแรก สู่งส่่ดำไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปี
กรรมธุรรม์ประกันภัย

ตัวอย่าง เบ่�ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน
ส่ำาหรับเพื่ศชุายอาย่ 30 ปี

ตัวอย่าง เบ่�ยประกันรายปีมาตรฐาน 
ส่ำาหรับเพื่ศหญิง อาย่ 30 ปี

153แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

การให้ความรู้ดำ้านการวางแผู้นที่างการเงินและธุ่รกิจัประกันชุ่วิตผู้่านชุ่องที่างส่่�อส่ารต่างๆ

แลัะไดั�จัดัทำโคริงการิผู้�อนิชีำริะค�าเบีย้ปริะกันิชีวีิติปีแริกนิานิ 3 เดืัอนิ ในิชี�องทางตัวิแทนิแลัะที�ปริกึษัาการิเงินิ ตลัอดัปี 2565 
นิอกจากน้ีิ บริิษััทไดั�มอบควิามคุ�มคริองกริมธริริม์ปริะกันิภัยสูงกริานิต์สูุขใจ (ไมโคริอินิชัีวิรัินิส์ู) คุ�มคริองกริณีอุบัติเหตุสููงสุูดั 
100,000 บาท ในิชี�วิงเทศกาลัสูงกริานิต์ แลัะขยายชี�องทางการิขายผู้�านิควิามริ�วิมมือกับพันิธมิตริการิค�า โดัยไดั�ริ�วิมสูนิับสูนิุนิ
ธนิาคาริทสิูโก�ในิการิสูริ�างการิเตริยีมพริ�อมเพื�อการิเกษัยีณ Mega Trends Retirement Planning Advisory ที�คริอบคลัมุท้ังในิมติิ  
‘การิเสูริมิสูริ�างควิามริู� การิลังทุนิในิธุริกิจแห�งอนิาคต แลัะการิปกป้องชีวีิติจากภยัควิามเสูี�ยง’ พริ�อมให�บริกิาริคำปรึิกษัาตอบโจทย์
ลัูกค�าแบบองค์ริวิม



บริิษััทยังขยายชี�องทางการิขายเพื�อริองรัิบคนิริุ�นิใหม�ที�ต�องการิควิามสูะดัวิกแลัะริวิดัเร็ิวิ ผู้�านิชี�องทางซีื้อปริะกันิดิัจิทัลั 
กับธนิาคาริพันิธมิตริหลัักแลัะพันิธมิตริใหม�ๆ ตลัอดัถึงการิทำธุริกริริมปริะกันิชีีวิิตต�างๆ ให�ผูู้�ถือกริมธริริม์สูามาริถทำธุริกริริมไดั�
อย�างสูะดัวิกริวิดัเริ็วิ
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(5)	กิารสน์ับัสน์ุน์เยาวิชน์และสังคัม
จากการิที�บริิษััทไดั�สูนิับสูนิุนิสูมาคมกริีฑิาแห�งปริะเทศไทย ในิพริะบริมริาชีูปถัมภ์มาอย�างต�อเนืิ�อง โดัยมอบกริมธริริม์ 

ควิามคุ�มคริองชีีวิิตแลัะอุบัติเหตุต�อเนิื�องเป็นิริะยะเวิลัา 9 ปี ให�กับนิักกริีฑิาทีมชีาติไทยแลัะผูู้�ฝ่ึกสูอนิเพื�อสูริ�างควิามมั�นิใจ 
ในิการิฝ่ึกซี�อมแลัะการิริ�วิมแข�งขันิตามเป้าหมายไดั�อย�างเต็มศักยภาพ แลัะการิสูนัิบสูนิุนิการิพัฒินิาทักษัะกีฬาของเยาวิชีนิไทย
ริ�วิมกับสูมาคมกริีฑิาแห�งปริะเทศไทยฯ ผู้�านิกิจกริริมแลัะโคริงการิ ‘กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต กริีฑิาดัาวิริุ�งมุ�งโอลัิมปิก ยุวิชีนิ-เยาวิชีนิ 
ชีิงชีนิะเลัิศแห�งปริะเทศไทย’ เพื�อคัดัเลืัอกดัาวิริุ�งจากการิแข�งขันิให�เข�าฝึ่กฝ่นิเป็นินัิกกรีิฑิาทีมชีาติเพื�อสูริ�างชีื�อเสูียงให�แก�
ปริะเทศไทย แลัะยังเปน็ิแบบอย�างแลัะแริงบันิดัาลัใจที�ดีัแก�เยาวิชีนิแลัะปริะชีาชีนิให�หันิมาใสู�ใจการิออกกำลังักายเพื�อดัแูลัสูขุภาพ
ของตนิเอง บริิษััทไดั�ริ�วิมแสูดังควิามยินิดีักับสูมาคมกริีฑิาแห�งปริะเทศไทย ในิพริะบริมริาชีูปถัมภ์ ที�สูามาริถทำผู้ลังานิไดั� 
ยอดัเยี�ยมในิการิแข�งขันิกีฬาซีเีกมส์ู คริัง้ที� 31 ณ ปริะเทศเวีิยดันิาม โดัยสูามาริถควิ�าเหรีิยญไดั�ท้ังหมดั 12 เหรีิยญทอง 10 เหรีิยญเงนิิ 
แลัะ 8 เหริียญทองแดัง โดัยมี นิายภูริิพลั บุญสูอนิ เจ�าของ 3 เหริียญทอง นิายริวิมโชีค เสูมาทอง แลัะนิางสูาวิอธิชีา เพชีริกุลั  
ผูู้�ควิ�าชัียชีนิะที�แจ�งเกิดัจากโคริงการิฯ พริ�อมมอบทุนิสูนัิบสูนุินิทัพนัิกกรีิฑิาไทย จำนิวินิ 200,000 บาท เพี�อนิำไปต�อยอดัในิการิ
สูริ�างผู้ลังานิให�แก�ปริะเทศไทย

กริงุเทพปริะกนัิชีวิีิตริ�วิมสูมทบทนุิมอบเงนิิบริจิาคจำนิวินิ 100,000 บาท ผู้�านิโคริงการิ ‘40 ปีแห�งการิให� #ให�ทุกที�คือห�องเริยีนิ’ 
เนืิ�องในิโอกาสูคริบริอบ 40 ปี มูลันิิธิทิสูโก�เพื�อการิกุศลั สูนิับสูนิุนิการิจัดัซีื้ออุปกริณ์การิเรีิยนิริู�ในิยุคดัิจิทัลั พริ�อมสู�งมอบให�กับ
เยาวิชีนิไทยที�ขาดัแคลันิทุนิทริัพย์ เพื�อนิำไปต�อยอดัเพิ�มพัฒินิาการิเริียนิริู� ให�ไดั�มีโอกาสูไดั�เข�าถึงการิเริียนิแลัะทบทวินิบทเริียนิ
ดั�วิยอุปกริณ์ดัิจิทัลัที�ทันิสูมัย
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การส่นับส่น่นส่ังคม
ควิามริับผู้ิดัชีอบต�อสูังคมเป็นิสูิ�งที�กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตให�ควิามสูำคัญตามหลัักธริริมาภิบาลัของกริุงเทพปริะกันิชีีวิิต  

สูะท�อนิผู้�านิการิไดั�รัิบการิคัดัเลัือกจากตลัาดัหลัักทรัิพย์แห�งปริะเทศไทยเป็นิปีที� 2 เป็นิ 1 ในิ ในิ 170 บริิษััทที�มีริายชีื�ออยู�ในิ 
หุ�นิยั�งยืนิ (Thailand Sustainability Investment: THSI) ปริะจำปี 2565 ภายใต�กลัุ�มธุริกิจการิเงินิ ตอกย้ำถึงการิให�ควิามสูำคัญ
ในิการิดัำเนิินิธุริกิจอย�างยั�งยืนิ มีควิามมุ�งมั�นิในิการิดูัแลัผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูีย มีควิามรัิบผิู้ดัชีอบต�อสูังคม ชีุมชีนิ แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม  
พริ�อมริับมือกับควิามเปลัี�ยนิแปลังแลัะสูริ�างโอกาสูในิการิแข�งขันิผู้�านินิวิัตกริริมทางธุริกิจตามหลัักบริริษััทภิบาลั สูู�การิขับเคลัื�อนิ
องค์กริให�เติบโตอย�างยั�งยืนิ ตลัอดัปี 2565 บริิษััทไดั�มีการิดัำเนิินิการิสูนิับสูนิุนิสูังคมในิดั�านิต�างๆ ดัังนิี้

• กัารส่งเสรมิกัจิกัรรมวฒ่นธิรรม ไดั�แก� การิจัดัทำเทยีนิพริริษัาในิปริะเพณีวินัิเข�าพริริษัาของชีาวิพทุธที�ไดั�กริะทำต�อเนืิ�องกนัิ
• กัารส่งเสรมิด้านศาสนา ไดั�แก� การิถวิายริายไดั�หลังัหักค�าใชี�จ�ายจากการิจัดัสูริ�างพริะไพรีิพนิิาศ พริะพุทธริปูบชูีา จำนิวินิ 

999 องค์ แลัะพริะกริิ�ง 2,999 องค์ เนืิ�องในิโอกาสูคริบริอบ 69 ปีของการิก�อต้ังบริิษััท ริวิม 1,300,000 บาท แดั� 
พริะคริูวิัชีริวิริธริริม (จตุริงค์ ติสูโริ) เจ�าอาวิาสูวิัดันิาควิัชีริโสูภณ (วิัดัชี�าง) เพื�อนิำไปสูนิับสูนิุนิการิศึกษัาของ 
โริงเริียนิพริะปริิยัติธริริม สู�งเสูริิมการิสูริ�างศาสูนิทายาทที�ดัี มีควิามริู�ควิามเข�าใจในิหลัักธริริมทางพริะพุทธศาสูนิา

•  ด้านความปลอดภัย่ของชีมุชีนและกัารสาธิารณสขุ ไดั�แก� การิบริจิาคโลัหติ เนิื�องในิวินัิปริะกนัิชีวิีิตแห�งชีาติ การิบริจิาค
โลัหิตเป็นิหนิึ�งในิกิจกริริมเพื�อสูังคมที�กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตไดั�สูนัิบสูนิุนิให�พนิักงานิริ�วิมบริิจาคโลัหิตอย�างสูม�ำเสูมอ 
ทุก 3 เดัือนิ เพื�อให�เพียงพอต�อควิามต�องการิโลัหิตของผูู้�ป่วิยในิโริงพยาบาลัต�างๆ การิสูนัิบสูนุินิน้ิำดืั�มเพื�ออำนิวิย 
ควิามสูะดัวิกปริะจำจดุัจริาจริในิชี�วิงเทศกาลัสูงกริานิต์ในิพ้ืนิที�จงัหวิดััต�างๆ ไดั�แก� กริงุเทพมหานิคริ ริาชีบรุิ ีลัพบรุิ ีอ�างทอง
แลัะชีัยภูมิ พริ�อมสู�งควิามห�วิงใยแก�ปริะชีาชีนิในิการิใชี�ริถใชี�ถนินิชี�วิงเทศกาลัสูงกริานิต์อย�างปลัอดัภัย แลัะบริิษััท 
ริ�วิมดัูแลัชีุมชีนิปลัอดัภัย มอบตู�สู�งสูัญญาเตือนิภัย SOS จำนิวินิ 6 จุดั พริ�อมอุปกริณ์ปริะจำห�องวิิทยุ เพื�อสูนิับสูนิุนิ 
โคริงการิ Smart Safety Zone 4.0 แก� สูนิ.ปริะชีาชีื�นิ สู�งเสูริิมการิสูริ�างพื้นิที�ปลัอดัภัยให�แก�ปริะชีาชีนิ ภายใต�โคริงการิ 
กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตเพื�อชีุมชีนิ ตามเจตนิาริมณ์บริิษััทในิการิดัูแลัสูังคม ชีุมชีนิ แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม เพื�อควิามสูุขอย�างยั�งยืนิ
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(6)	กิารส่งเสริมสุขภาพประชาชน์
นิอกเหนืิอจากการิสูริ�างควิามคุ�มคริองดั�านิหลักัปริะกันิสูขุภาพซีึ�งบริษิัทัไดั�มีการิพัฒินิาแบบปริะกันิที�คริอบคลุัมควิามต�องการิ

แลั�วิ บริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิให�บริิการิดั�านิสูุขภาพ แลัะโคริงการิพิเศษัเพื�อให�การิดัูแลัผูู้�เจ็บป่วิย ตลัอดัจนิให�ควิามสูำคัญในิ
การิดัูแลัริักษัาสูุขภาพตั้งแต�การิให�ควิามริู�ดั�านิสูุขภาพ การิสู�งเสูริิมการิออกกำลัังกายเพื�อสูุขภาพ ดัังนิี้

การพื่ัฒนาชุ่องที่างบริการ
โครงกัาร BLA Health Services เป็นิการิริวิบริวิมริะบบการิให�บริิการิดั�านิสูขุภาพต�างๆ ไวิ�ดั�วิยกนัิแลัะเตมิเตม็ในิสู�วินิที�จำเปน็ิ

เพื�อให�ผูู้�ถือกริมธริริม์อุ�นิใจไดั�เมื�อยามเจ็บป่วิย บริิการิดั�านิสูุขภาพที�โดัดัเดั�นิในิปี 2565 ปริะกอบดั�วิย 
• BLA Health Service บริษิัทัไดั�พัฒินิาเวิบ็ไซีต์ www.bangkoklife.com เพื�อเป็นิชี�องทางการิเข�าใชี�บริกิาริดั�านิสุูขภาพต�างๆ 
• ริะบบ Telemed Plus ที�สูามาริถโทริปริกึษัาแพทย์ทางออนิไลัน์ิกบัโริงพยาบาลัทั�วิปริะเทศที�ริ�วิมโคริงการิโดัยไม�จำเป็นิต�อง

เดันิิทางไปยงัโริงพยาบาลัสูำหริบัผูู้�ที�มปีริะกนัิสูขุภาพคุ�มคริองผูู้�ป่วิยนิอก (OPD) ทัง้แบบสูามัญแลัะแบบกลัุ�ม 
• BLA Medivac Hotline ที�ริ�วิมกบัเคริอืโริงพยาบาลั BDMS ผู้�านิหมายเลัขพิเศษั 0-2777-8900 เพื�อปริกึษัาแพทย์ฉกุเฉนิิ 

แลัะเริยีกริถพยาบาลัเข�ารัิกษัาตวัิในิเคริอืโริงพยาบาลั BDMS   
• BLA Health Partner ให�บริกิาริถามตอบคำถามดั�านิสุูขภาพจากแพทย์แลัะเจ�าหนิ�าที�ปริะจำศนูิย์บริกิาริทางการิแพทย์ 
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ของกริงุเทพปริะกนัิชีวิีิต อาท ิข�อมูลัสูขุภาพที�ถกูต�องชีดััเจนิ อาการิ สูาเหตุ วิธิกีาริดัแูลัริกัษัาสูขุภาพ ลัดัควิามกงัวิลัเริื�อง 
ค�าริักษัาพยาบาลั เพื�อเตริียมควิามพริ�อมในิการิปริะเมินิค�าใชี�จ�ายในิการิริักษัาที�จะเกิดัขึ้นิให�เหมาะสูมกับกริมธริริม์ 
สูขุภาพนิัน้ิๆ 

• Smart Hospital Awards อย�างต�อเนิื�องเพื�อมอบริางวัิลัดั�านิต�างๆ แก�โริงพยาบาลัคู�สูัญญาที�ให�บริิการิอย�างโดัดัเดั�นิ 
ในิแต�ลัะปริะเภท

• Pre-Authorization จากการิริ�วิมมอืกับโริงพยาบาลักริงุเทพ สูำนิกังานิใหญ� ยกริะดับัการิให�บริกิาริดั�วิยบริกิาริตริวิจสูอบ
ควิามคุ�มคริองค�าริกัษัาพยาบาลั พริ�อมเตมิเตม็บริิการิดั�านิสูขุภาพคริบวิงจริของบริิษัทั โดัยสูามาริถริบัการิปริะเมนิิการิริกัษัา
พริ�อมค�าใชี�จ�ายเทียบกับควิามคุ�มคริองในิกริมธริริม์ เพื�อเตรีิยมควิามพริ�อมแลัะเลืัอกวิิธีการิรัิกษัาที�เหมาะสูมกับควิามจำเป็นิ
ทางการิแพทย์ แลัะสูอดัคลั�องกับสูทิธิ�ควิามคุ�มคริองในิกริมธริริม์สูขุภาพที�ม ีชี�วิยบริหิาริจัดัการิค�าใชี�จ�าย ลัดัการิเกดิัภาริะ
ค�าใชี�จ�ายสู�วินิเกินิที�อาจจะเกิดัขึน้ิไดั�อย�างมปีริะสูทิธภิาพ ให�ลักูค�าไดั�ริบัควิามอุ�นิใจโดัยเฉพาะอย�างยิ�งในิยามเจบ็ป่วิย

โครงการตรวจัส่่ขภาพื่ 
VIP Check Up และ BLA Healthy Plus ที�มอบสูิทธิปริะโยชีนิ์ดั�านิการิตริวิจสูุขภาพปริะจำปีตามเงื�อนิไขที�กำหนิดั  

ตั้งแต�การิไดั�ริับสู�วินิลัดัในิการิตริวิจสูุขภาพไปจนิถึงการิมอบแพ็กเกจสูุขภาพแบบไม�มีค�าใชี�จ�าย 



2,452
192

จัำานวนผูู้้เข้าร่วมโครงการ (ราย)

2564	เฟุส	1 2565	เฟุส	2
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โครงการพื่ิเศษัส่ำาหรับผูู้้ป่วยโควิดำ-19 
การิแพริ�ริะบาดัอย�างริวิดัเริ็วิของโริคโควิิดั-19 ทำให�มีผูู้�ป่วิยที�ไดั�รัิบเชีื้อเป็นิจำนิวินิมาก จนิโริงพยาบาลัต�างๆ ไม�สูามาริถ

ริองริับจำนิวินิผูู้�ป่วิยที�เพิ�มขึ้นิอย�างริวิดัเร็ิวิ แลัะจำเป็นิต�องให�ผูู้�ริับเชีื้อเข�ารัิบการิรัิกษัาแบบ Hospitel แลัะ Home Isolation  
กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตจึงไดั�จัดัทำโคริงการิพิเศษัต�างๆ 

• โคริงการิ Care@Home มขีึน้ิเพื�อให�คำแนิะนิำ ริบัปรึิกษัาปัญหาเจ็บป่วิยจากโควิิดั-19 แลัะชี�วิยปริะสูานิงานิกับโริงพยาบาลั
คู�สูญัญาในิการิดัแูลัแลัะสู�งตวัิผูู้�ป่วิยเข�าริบัการิริกัษัาในิโริงพยาบาลั แลัะในิชี�วิงที�ต�องริกัษัาตวัิที�บ�านิแบบ Home Isolation 
บริษิัทัไดั�จัดัทำชุีดักกัตวัิอุ�นิใจ ปริะกอบดั�วิยสูิ�งของจำเป็นิต�างๆ สู�งมอบให�ผูู้�ที�ต�องริกัษัาตวัิเพื�อใชี�ในิชีวิีิตปริะจำวินัิอกีดั�วิย 
โดัยในิปี 2565 มผีูู้�เข�าริ�วิมโคริงการิริะหวิ�างเดืัอนิมกริาคมถงึมนีิาคม 2565 ริวิม 2,452 ริาย ซีึ�งคดิัเป็นิ 0.17% ของจำนิวินิ
ผูู้�ติดัเชีือ้โควิดิั-19 ในิชี�วิง 3 เดืัอนิแริกของปี 2565

  

ผูู้�เข�าริ�วิมริวิม 2,644 ริาย = 0.17% ของผูู้�ติดัเชีื้อใหม�ในิไตริมาสูแริก ปี 2565 (1.4 ลั�านิคนิ)

• การิขยายเวิลัาการิมอบเงื�อนิไขพเิศษั ปริบัลัดัริะยะเวิลัาที�ไม�คุ�มคริอง (Waiting Period) กริณติีดัเชีือ้โควิดิั-19 หริอืไดั�ริบั 
ผู้ลักริะทบหลังัจากการิฉดีัวิคัซีนีิป้องกันิโควิิดั-19 จาก 30 วินัิ เหลัอืเพยีง 14 วินัิ สูำหริบัสูญัญาเพิ�มเตมิกลัุ�มค�าริกัษัาพยาบาลั
แลัะกลัุ�มค�าชีดัเชียริายวัินิ ที�มวีินัิเริิ�มมผีู้ลัคุ�มคริองภายในิวินัิที� 31 มนีิาคม 2565
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หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย

2563 2564 2565

จำาน์วิน์พน์ักิงาน์1ทัั�งหมด	(คัน์)

สััดสั่วนของพนักงาน
จำำาแนกตามเพศ (ร้้อยละ)

จำำานวนพนักงาน
จำำาแนกตามช่่วงอายุ (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุมากกว่า 50 ปีี

จำำานวนพนักงาน
จำำาแนกตามร้ะดับตำาแหน่ง (คน)

ผู้้้บร้ิหาร้ร้ะดับสั้ง2

ร้ะดับบร้ิหาร้

ร้ะดับปีฏิิบัติการ้

จำำานวนพนักงาน
แยกตามพ้�นที่่�ที่ำางาน (คน)

สัำานักงานใหญ่่

สัาขา

จำำานวนพนักงาน
แยกตามสััญ่ช่าติ (คน)

ไที่ย

ต่างช่าติ

จำำานวนพนักงานผู้้้พิการ้และ/หร้ือ
ผู้้้สั้งอายุ

จำำานวนพนักงานแยกตามปีร้ะเภที่
สััญ่ญ่าจำ้าง

พนักงานปีร้ะจำำา3

พนักงานช่ั�วคร้าว

259

21.97%

34

154

71

5

47

207

 206 

53 

256

3

3

259 

- 

 

279	

22.96%

38

166

75

6

58

215

  221 

 58

 276 

3

4 

267 

12 

 

 282	

23.98%

46

164

72

6

61

215

 229 

53 

 278 

 4 

4 

272 

 10 

 

	920	

78.03%

116

664

140

5

85

830

 535 

 385 

 919 

 1 

 -   

916 

 4 

 

 936	

77.04%

68

666

202

7

104

825

  538 

398 

 935 

 1 

 
3 

914 

  22 

 

894	

76.02%

55

629

210

7

102

785

 540 

  354 

 894 

 -   

1 

879 

 15 

 

 1,179	

100%

150

818

211

10

132

1037

 741 

  438 

 1,175 

 4 

  
3 

1,175 

 4 

 

 1,215	

100%

106

832

277

13

162

1040

 759 

  456 

 1,211 

 4 

  
7 

1,181 

 34 

 

  1,176	

100%

101

793

282

13

163

1,000

 769 

 407 

 1,173 

 3 

 
5 

1,151 

 25 

 
หม�ยเหตุ:
1 พนักง�น คือบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ในก�รจ้�งง�นกับองค์กรต�มกฎหม�ย
2 ผู้บริห�รระดับสูง คือผู้บริห�รระดับส�ยง�น กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO)
3 พนักง�นประจำ (Permanent Employees) คือพนักง�นที่มีก�รทำสัญญ�จ้�งง�นกับท�งองค์กรแบบไม่มีกำหนดเวล�สิ้นสุดสัญญ�จ้�ง

การบริหารจััดำการดำ้านแรงงาน

1. ข้อมูลพื่นักงาน

ผู้ลการดำำาเนินงานดำ้านส่ังคม 

ข�อม้ล
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ข�อม้ล
หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย

2563 2564 2565

37

15

20

2

0

7

30

33

4

25

4

20

1

0

4

21

  25

0

 39

23

16

0

0

4

35

 39

0

54

25

26

3

1

2

51

 44

 10

 39

22

16

1

0

3

36

  36

3

56

22

34

0

1

1

53

53

3

91

40

46

5

1

9

81

77

 14

 64

26

36

2

0

7

57

61

 3

  95

45

50

0

1

5

88

92

3

2. ข้อมูลพื่นักงานใหม่

จำำานวนพนักงานใหม่ที่ั�งหมด (คน)

จำำานวนพนักงานใหม่
จำำาแนกตามช่่วงอายุ (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุมากกว่า 50 ปีี

จำำานวนพนักงานใหม่
จำำาแนกตามร้ะดับตำาแหน่ง (คน)

ผู้้้บร้ิหาร้ร้ะดับสั้ง

ร้ะดับบร้ิหาร้

ร้ะดับปีฏิิบัติการ้

จำำานวนพนักงานใหม่
แยกตามพ้�นที่่�ที่ำางาน (คน)

สัำานักงานใหญ่่

สัาขา
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ข�อม้ล
หญิง รวิมชายหญิง รวิมชายหญิง รวิมชาย

28

10.81%

4

20

4

0

8

20

26

2

18

6.95%

21

7.53%

5

11

5

3

5

13

  20

1

19

6.81%

33

11.70%

11

13

9

0

3

30

28

5

25

8.87%

58

6.30%

13

32

13

0

2

56

37

 21

41

4.46%

48

5.13%

8

28

12

0

7

41

 31

17

45

4.81%

96

10.74%

17

58

21

0

6

90

64

32

63

7.05%

86

7.29%

17

52

17

0

10

76

63

23

59

5.00%

69

5.68%

13

39

17

3

12

54

51

18

64

5.27%

129

10.97%

28

71

30

0

9

120

92

37

88

7.48%

จำำานวนพนักงานพ้นสัภาพ4 (คน)

อัตร้าพนักงานพ้นสัภาพ (%)

จำำานวนพนักงานพ้นสัภาพจำำาแนก
ตามช่่วงอายุ (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุมากกว่า 50 ปีี

จำำานวนพนักงานพ้นสัภาพจำำาแนก
ตามร้ะดับตำาแหน่ง (คน)

ผู้้้บร้ิหาร้ร้ะดับสั้ง

ร้ะดับบร้ิหาร้

ร้ะดับปีฏิิบัติการ้

จำำานวนพนักงานพ้นสัภาพ
แยกตามพ้�นที่่�ที่ำางาน (คน)

สัำานักงานใหญ่่

สัาขา

จำำานวนพนักงานที่่�ลาออก
โดยความสัมัคร้ใจำ (คน)

อัตร้าพนักงานที่่�ลาออก
โดยความสัมัคร้ใจำ (%)

2563 2564 2565

3. ข้อมูลพื่นักงานพื่้นส่ภาพื่

หม�ยเหตุ:
4 พนักง�นพ้นสภ�พ หม�ยถึง พนักง�นที่เกษียณอ�ยุ พนักง�นที่เกษียณอ�ยุก่อนกำหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ ไม่ม�เริ่มง�น สิ้นสุดสัญญ�จ้�ง 
   พนักง�นที่ล�ออกโดยสมัครใจ และก�รเลิกจ้�งทุกกรณี
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4. ข้อมูลค่าตอบแที่นพื่นักงาน

5. ข้อมูลพื่นักงานที่่�ลาคลอดำหรือลาเพื่่�อดำูแลภรรยาที่่�คลอดำบ่ตร

6. ข้อมูลฝ่ึกอบรมพื่นักงาน

936

19

18

95%

894

17

16

94%

920

15

15

100%

23.60

 5,834,859.62 

16.09

48.20

18.69

936

19

18

95%

28.07

 4,624,484.53 

24.50

63.06

21.37

894

17

16

94%

30.06

 9,351,713.02 

16.18

36.09

29.03

424,745,981 605,081,562

1,136

39,244,156

173,005,255 407,567,433 580,572,688

1,125

40,106,735

221,497,870 480,417,302 701,915,172

1,090

42,234,659

ค่าตอบแที่นของพนักงาน (บาที่)

ข้อม้ลเก่�ยวกับกองทีุ่นสัำาร้องเล่�ยงช่่พ
พนักงาน

จำำานวนพนักงานท่ี่�เปี็นสัมาช่ิกกองทุี่น
สัำาร้องเล่�ยงช่่พ (คน)

จำำานวนเงินท่ี่�บร้ิษััที่สัมที่บเข้ากองทุี่น
สัำาร้องเล่�ยงช่่พ (บาที่)

จำำานวนพนักงานที่ั�งหมดที่่�ม่สัิที่ธิิ
ในการ้ลาคลอด/ลาเพ้�อเล่�ยงด้บุตร้ (คน)

จำำานวนพนักงานที่ั�งหมดที่่�ใช่้สัิที่ธิิ
ในการ้ลาคลอด/ลาเพ้�อเล่�ยงด้บุตร้ (คน)

จำำานวนพนักงานที่่�กลับมาที่ำางาน
หลังจำากสัิ�นสัุดร้ะยะเวลานการ้ลาคลอด
/ลาเพ้�อเล่�ยงด้บุตร้ (คน)

อัตร้าการ้กลับมาที่ำางานหลังจำากสัิ�นสัุด
ร้ะยะเวลาการ้ลาคลอด/ลาเพ้�อเล่�ยงด้
บุตร้ (%)

จำำานวนช่ั�วโมงการ้อบร้มเฉล่�ยของ
พนักงาน (ช่ั�วโมง/คน/ปีี)

คา่ใช่จ้ำา่ยในการ้อบร้มความร้้แ้ละพฒันา
พนักงาน (บาที่)

ข้อม้ลจำำานวนช่ั�วโมงการ้อบร้มเฉล่�ย
จำำาแนกตามร้ะดับตำาแหน่ง

ผู้้้บร้ิหาร้ร้ะดับสั้ง

ร้ะดับบร้ิหาร้

ร้ะดับปีฏิิบัติการ้

2563

2563

2563

2564

2564

2564

2565

2565

2565

920

15

15

100%

180,335,581

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0

หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย

หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย หญิง รวิมชาย

ข�อม้ล

ข�อม้ล

ข�อม้ล
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ข�อม้ล 2563 2564 2565

ความผู้้กพันภายในองค์กร้ (%)

ความปีลอดภัย อาช่่วอนามัย และ
สัภาพแวดล้อมในการ้ที่ำางานของ
พนักงาน

จำำานวนช่ั�วโมงการ้ที่ำางานของ
พนักงานที่ั�งหมด (ช่ั�วโมง)

จำำานวนเหตุการ้ณ์์บาดเจำ็บหร้ือ
อุบัติเหตุจำากการ้ที่ำางานของ
พนักงานจำนถึึงขั�นหยุดงาน (คร้ั�ง)

จำำานวนพนักงานที่่� ได้ร้ับการ้บาดเจำ็บ
จำากการ้ที่ำางานจำนถึึงขั�นหยุดงานเกิน 1 วัน
(คน)

จำำานวนพนักงานที่่�เสั่ยช่่วิตจำากการ้ที่ำางาน
(คน)

อัตร้าการ้บาดเจ็ำบจำากการ้ที่ำางาน (Injury 
Rate: IR) (จำำานวนคน/ช่ั�วโมงการ้ที่ำางาน 
200,000 ช่ั�วโมง)

อัตร้าการ้บาดเจำ็บจำากการ้ที่ำางาน
ถึึงขั�นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: 
LTIR) 
(จำำานวนวัน/ช่ั�วโมงการ้ที่ำางาน 
200,000 ช่ั�วโมง)

อัตร้าการ้เกิดอุบัติเหตุถึึงข้�นหยุดงาน
(Lost Day Injury Rate: LDIR)
(จำำานวนวันหยุด/ช่ั�วโมงการ้ที่ำางาน 200,000 
ช่ั�วโมง)

อัตร้าการ้เจำ็บปี่วยจำากการ้ที่ำางาน 
(Occupational Disease Rate: 
ODR)
(จำำานวนคน/ช่ั�วโมงการ้ที่ำางาน 
200,000 ช่ั�วโมง)

อัตร้าการ้ขาดงาน 
(Absence Rate: AR) (%)

ข้อร้้องเร้ียนและพิพาที่ด้านแร้งงาน5

ข้อร้้องเร้ียนและข้อพิพาที่ด้าน
แร้งงาน ที่ั�งหมด (กร้ณ์่)

ข้อร้้องเร้ียนและข้อพิพาที่ด้าน
แร้งงานที่่� ได้ข้อยุติแล้ว (กร้ณ์่) 

ข้อร้้องเร้ียนและข้อพิพาที่ด้านแร้งงานท่ี่�อย่้
ร้ะหว่างดำาเนินการ้ (กร้ณ์่)

หม�ยเหตุ:
5 ข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำคัญ เช่น ข้อขัดแย้งระหว่�งน�ยจ้�งกับพนักง�นเกี่ยวกับสภ�พก�รจ้�ง ซึ่งไม่มีก�รเจรจ�กันต�มข้อเรียกร้องภ�ยในกำหนด 3  วัน
   หรือมีก�รเจรจ�แต่ไม่ส�ม�รถตกลงกันได้ไม่ว่�ด้วยเหตุใด

78%

2,700

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

78%

2,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77%

2,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. ข้อมูลอ่�นเก่�ยวกับที่รัพื่ยากรบ่คคล
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4.	กิารวิิเคัราะห์และคัำาอธิบัายของฝั่ายจัดกิาร	
4.1	กิารวิิเคัราะห์กิารดำาเน์ิน์งาน์และฐาน์ะกิารเงิน์

บที่ส่ร่ปส่ำาหรับผูู้้บริหาร 
•  ในิปี 2565 บริิษััทมีกำไริสุูทธิจากการิดัำเนิินิงานิ 3,212 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 0.5 จากชี�วิงเดีัยวิกันิของปีก�อนิ  

 คิดัเป็นิกำไริ 1.88 บาทต�อหุ�นิ 
•  ในิปี 2565 บริิษััทมีริายไดั�ริวิมท้ังสูิ้นิ 48,185 ลั�านิบาท ใกลั�เคียงกับปี 2564 แลัะมีเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกจำนิวินิ  

 6,925 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 11 จากปี 2564 เป็นิผู้ลัจากการิเพิ�มขึ้นิของเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกในิชี�องทางธนิาคาริ 
 เป็นิหลััก

•  สูัดัสู�วินิชี�องทางจำหนิ�ายของเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกสูำหริับปี 2565 แบ�งเป็นิชี�องทางธนิาคาริ ชี�องทางตัวิแทนิ แลัะ 
 ชี�องทางอื�นิๆ ริ�อยลัะ 64 ริ�อยลัะ 24 แลัะริ�อยลัะ 12 ตามลัำดัับ

•  ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยปริะกันิภัยริับปีต�อลัดัลังริ�อยลัะ 2 ตามที�คาดัการิณ์
•  บริิษััทมีริายไดั�จากการิลังทุนิสูุทธิในิปี 2565 ริวิมท้ังสูิ้นิ 12,974 ลั�านิบาท ลัดัลังริ�อยลัะ 0.2 จากผู้ลัการิรัิบริู�กำไริ 

 จากเงินิลังทุนิที�ลัดัลัง แลัะกำไริขาดัทุนิจากอัตริาแลักเปลัี�ยนิ ผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิในิปี 2565 ที�ริ�อยลัะ 3.99
•  บริิษััทมีค�าใชี�จ�ายริวิมของปี 2565 ที� 44,406 ลั�านิบาท ใกลั�เคียงกับปีที�แลั�วิ
•  อัตริาสู�วินิควิามเพียงพอของเงินิกองทุนิ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สูิ้นิไตริมาสู 4 ปี 2565 อยู�ที�ริ�อยลัะ 377  

 เพิ�มขึ้นิจากริ�อยลัะ 301 ณ สูิ้นิปี 2564 
•  มูลัค�าพื้นิฐานิของกิจการิ (Embedded Value) ณ สูิ้นิปี 2565 เท�ากับ 68,901 ลั�านิบาท คิดัเป็นิมูลัค�า 40.35 บาท/หุ�นิ  

 เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 1 จาก ณ สูิ้นิปี 2564 จากการิบริิหาริจัดัการิดั�านิสูินิทริัพย์แลัะหนิี้สูินิ
•  มูลัค�าปัจจุบันิของกริมธริริม์ใหม� (Value of New Business) ณ สูิ้นิปี 2565 เท�ากับ 3,006 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 34  

 จาก ณ สูิ้นิปี 2564 โดัยเป็นิผู้ลัจากอัตริาดัอกเบี้ยที�เพิ�มขึ้นิ การิปริับปริุงสูัดัสู�วินิสูินิค�า แลัะการิบริิหาริจัดัการิค�าใชี�จ�าย
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837

2564 2565

35,717
+0.3%	YoY

2,186 2,199

13,355 13,115

35,831

ภาพื่รวมผู้ลการดำำาเนินงาน 

เบ่�ยประกันภัยรับรวม 
ในิปี 2565 บริิษัทัมีเบีย้ปริะกันิภัยรัิบริวิมจำนิวินิ 35,831 ลั�านิบาท เพิ�มขึน้ิริ�อยลัะ 0.3 จากปีก�อนิ แลัะบริษิัทัมีเบีย้ปริะกันิภัยรัิบริวิม

แยกตามชี�องทางต�าง ๆ ดัังนิี ้ชี�องทางธนิาคาริริ�อยลัะ 57 ชี�องทางตัวิแทนิริ�อยลัะ 37 แลัะชี�องทางอื�นิๆ ริ�อยลัะ 6 ตามลัำดัับ

เบ่�ยประกันภัยรับปีแรก 
ในิปี 2565 บริิษััทมีเบี้ยปริะกันิภัยรัิบปีแริกจำนิวินิ 6,925 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 11 จากชี�วิงเดัียวิกันิของปีก�อนิ  

โดัยชี�องทางธนิาคาริเพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 21 ชี�องทางตัวิแทนิลัดัลังริ�อยลัะ 10 แลัะชี�องทางอื�นิๆ เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 7 โดัยมีสูัดัสู�วินิ 
เบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกแบ�งตามชี�องทางจำหนิ�าย ดัังน้ีิ ชี�องทางธนิาคาริสัูดัสู�วินิริ�อยลัะ 64 ชี�องทางตัวิแทนิริ�อยลัะ 24  
แลัะชี�องทางอื�นิๆ ริ�อยลัะ 12

รูปที่่� 2: เบ่�ยประกันภัยรับปีแรกแยกตามชุ่องที่าง (ล้านบาที่)

รูปที่่� 1: เบ่�ยประกันภัยรับรวมแยกตามชุ่องที่าง (ล้านบาที่)

ชุ่องที่างธุนาคาร ชุ่องที่างตัวแที่น ชุ่องที่างอ่�นๆ

20,177 20,517

4,436

1,652
1,829

779

6,262

2564 2565

6,925

3,654

+11%	YoY

ชุ่องที่างธุนาคาร ชุ่องที่างตัวแที่น ชุ่องที่างอ่�นๆ
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2564 2565

29,455
-2%	YoY

1,406 1,362

11,526 11,463

28,906

เบ่�ยประกันภัยรับปีต่อไป
ในิปี 2565 บริษิัทัมเีบีย้ปริะกนัิภัยริบัปตี�อไปจำนิวินิ 28,906 ลั�านิบาท ลัดัลังริ�อยลัะ 2 จากชี�วิงเดัยีวิกันิของปีก�อนิ ซีึ�งเปน็ิการิ

ลัดัลังตามที�บริิษััทคาดัการิณ์

ชุ่องที่างธุนาคาร ชุ่องที่างตัวแที่น ชุ่องที่างอ่�นๆ

16,523 16,081

รูปที่่� 3: เบ่�ยประกันภัยรับปีต่อไปแยกตามชุ่องที่าง (ล้านบาที่)
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สิน์ทัรัพย์ลงทัุน์ 2564 2565 เปล่�ยน์แปลง

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่นและรายไดำ้จัากการลงที่่น 
ณ สูิ้นิปี 2565 บริิษััทมีสูินิทริัพย์ลังทุนิทั้งสูิ้นิ 333,164 ลั�านิบาท ลัดัลังริ�อยลัะ 2 จาก ณ สูิ้นิปี 2564 โดัยบริิษััทมีสูัดัสู�วินิ

สูนิิทรัิพย์ลังทุนิในิปี 2565 ดังันิี ้ตริาสูาริหน้ีิริวิมทัง้หมดัริ�อยลัะ 84 ตริาสูาริทุนิริ�อยลัะ 9 แลัะทรัิสูต์เพื�อการิลังทุนิในิอสัูงหาริมิทรัิพย์
ริ�อยลัะ 4 โดัยบริษิัทัมกีาริลัดัสูดััสู�วินิการิลังทนุิในิตริาสูาริทนุิแลัะเพิ�มสูดััสู�วินิการิลังทนุิในิตริาสูาริหนิี ้เพื�อให�สูอดัคลั�องกบัสูภาวิะ
การิลังทุนิที�เปลัี�ยนิแปลังไป

ในิปี 2565 บริิษัทัมรีิายไดั�จากการิลังทนุิ(3) จำนิวินิ 13,324 ลั�านิบาท ลัดัลังริ�อยลัะ 0.1 จากชี�วิงเดีัยวิของปีก�อนิ หากไม�ริวิมผู้ลั
ของกำไริจากเงินิลังทุนิ ริายไดั�จากดัอกเบี้ย แลัะเงินิปันิผู้ลั จะเพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 1 จากชี�วิงเดัียวิกันิของปีก�อนิจากอัตริาดัอกเบี้ย 
ที�สููงขึ้นิ แลัะเงินิปันิผู้ลัของบริิษััทจดัทะเบียนิที�เพิ�มขึ้นิ

ในิปี 2565 บริิษััทมีอัตริาผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิ (ROI) แลัะอัตริาผู้ลัตอบแทนิจากดัอกเบี้ยแลัะเงินิปันิผู้ลั (Investment 
Yield) เท�ากับริ�อยลัะ 3.99 แลัะริ�อยลัะ 3.74 ตามลัำดัับ

ตาราง 1: ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น ณ ไตรมาส่ 4 ปี 2565

ตราส่ารหน่�ระยะส่ั�น

ตราส่ารหน่�ภาครัฐ

ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน

รวิมติราสารหน์่�ทัั�งหมด

ตราส่ารที่่น

ที่รัส่ต์

เงินกู้ตามกรมธุรรม์

เงินกู้ม่หลักประกัน 

รวิมสิน์ทัรัพทั์ลงทัุน์	(ล�าน์บัาทั)

2.3%

49.0%

31.2%

82.5%

9.2%

5.0%

2.5%

0.8%

338,714

3.8%

48.2%

31.7%

83.7%

8.5%

4.3%

2.9%

0.6%

333,164

1.5%

-0.8%

0.5%

1.2%

-0.7%

-0.7%

0.4%

-0.2%

-1.6%

(3) ร�ยได้จ�กดอกเบี้ย + ร�ยได้จ�กเงินปันผล + กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุน
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รูปที่่� 5: อัตราผู้ลตอบแที่นจัากการลงที่่น

รูปที่่� 4: รายไดำ้จัากการลงที่่น (ล้านบาที่)   

รายไดำ้จัากดำอกเบ่�ย รายไดำ้จัากเงินปันผู้ล กำาไร (ขาดำที่่น) จัากเงินล่งที่่น

อัตราผู้ลตอบแที่นจัากดำอกเบ่�ยและเงินปันผู้ลอัตราผู้ลตอบแที่นจัากการลงที่่น

924 819
1,735 1,762

13,324

10,678 10,742

2564 2565

13,336

3.74%

3.92%

3.70%

3.96%

3.82%

4.21%

3.50%

3.78%

3.63%

3.98%

3.82%

4.25%
3.99%

3.55%

3.72%

3.70%

3.97%

3.74%

3.99%

-0.1%	YoY

1Q651Q64 2Q64 3Q64 4Q64 2Q65 3Q65 4Q65 2564 2565
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รูปที่่� 6: ค่าใชุ้จั่ายการรับประกันภัย (ล้านบาที่)

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น

ค่าใชุ้จั่ายการดำำาเนินงาน

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั ส่ำารองประกันภัยเพื่ิ�มข้ั�น (ลดำลง)
จัากงวดำก่อน

ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์
และค่าส่ินไหมที่ดำแที่น

2,718 2,596

33,653 38,168

42,629

5,364 1,124

1,6501,647

2564

2564

2565

2565

42,286

+1%	YoY

+1%	YoY

ค่าใชุ้จั่ายการรับประกันภัย 
ในิป ี2565 บริษิัทัมคี�าใชี�จ�ายการิริบัปริะกนัิภยัริวิมทัง้สูิน้ิ 42,629 ลั�านิบาท เพิ�มข้ึนิริ�อยลัะ 1 เมื�อเทยีบกบัปกี�อนิ ซีึ�งสูอดัคลั�อง

กับเบี้ยปริะกันิภัยริับปีแริกที�เพิ�มขึ้นิ

ค่าใชุ้จั่ายการดำำาเนินงาน
ค�าใชี�จ�ายการิดัำเนิินิงานิในิปี 2565 ยังคงใกลั�เคียงกับปี 2564 ที�จำนิวินิ 1,650 ลั�านิบาท โดัยบริิษััทยังให�ควิามสูำคัญ 

ในิการิบริิหาริค�าใชี�จ�ายการิดัำเนิินิงานิอย�างต�อเนิื�อง

รูปที่่� 7: ค่าใชุ้จั่ายการดำำาเนินงาน (ล้านบาที่)
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ความเพื่ียงพื่อของเงินกองที่่นตามระดำับความเส่่�ยง (Risk-Based Capital: RBC) 
บริิษััทมีอัตริาสู�วินิเงินิกองทุนิต�อเงินิกองทุนิที�ต�องดัำริงตามกฎหมาย (CAR) ณ สูิ้นิไตริมาสู 4 ปี 2565 อยู�ที�ริ�อยลัะ 377 

โดัยเพิ�มขึ้นิจากเมื�อสูิ้นิปี 2564 ที�ริ�อยลัะ 301

มูลค่าพื่่�นฐานของกิจัการ และมูลค่าปัจัจัุบันของกรมธุรรม์ใหม่ (Embedded Value and Value of New Business) 
มูลัค�าพื้นิฐานิของกิจการิ (Embedded Value) ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 เท�ากับ 68,901 ลั�านิบาท คิดัเป็นิมูลัค�า 40.35 

บาท/หุ�นิ เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 1 จาก ณ สูิ้นิปี 2564 จากการิบริิหาริจัดัการิดั�านิสูินิทริัพย์แลัะหนิี้สูินิ
มูลัค�าปัจจุบันิของกริมธริริม์ใหม� (Value of New Business) เท�ากับ 3,006 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 34 จากปีที�ผู้�านิมา  

โดัยเป็นิผู้ลัจากอัตริาผู้ลัตอบแทนิพันิธบัตริริัฐบาลัที�เพิ�มขึ้นิ การิปริับปริุงสูัดัสู�วินิสูินิค�า แลัะการิบริิหาริจัดัการิค�าใชี�จ�าย

กำาไรส่่ที่ธุิ กำาไรส่่ที่ธุิต่อห่้น

3,212

1.88

3,196

1.87

2564 2565

+0.5%	YoY

กำาไรส่่ที่ธุิ
สูำหริับทั้งปี 2565 บริิษััทมีกำไริสูุทธิทั้งสูิ้นิ 3,212 ลั�านิบาท เพิ�มขึ้นิริ�อยลัะ 0.5 จากปี 2564 คิดัเป็นิกำไริ 1.88 บาทต�อหุ�นิ 

รูปที่่� 8: กำาไรส่่ที่ธุิ (ล้านบาที่) และกำาไรส่่ที่ธุิต่อห่้น (บาที่/ห่้น)
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ส่ินที่รัพื่ย์ 
สูินิทริัพย์ริวิมของบริิษััท ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 เท�ากับ 342,611 ลั�านิบาท ลัดัลังจาก ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564  

ริ�อยลัะ 1 หริือเท�ากับ 4,532 ลั�านิบาท จากการิลัดัลังของมูลัค�าตลัาดัของสูินิทริัพย์ลังทุนิ ทั้งนิี้ สูินิทริัพย์ลังทุนิแลัะเงินิสูดัคิดัเป็นิ
สูัดัสู�วินิริ�อยลัะ 97 ของสูินิทริัพย์ริวิม แลัะคิดัเป็นิอัตริาสู�วินิต�อเงินิสูำริองปริะกันิชีีวิิตที�ริ�อยลัะ 115

หน่�ส่ินและส่่วนของผูู้้ถี่อห่้น 
หนิี้สูินิริวิมของบริิษััท ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 ลัดัลังริ�อยลัะ 0.5 จากสูิ้นิงวิดั ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564 จากหนิี้สูินิ 

จากสูัญญาปริะกันิภัยอื�นิแลัะหนิี้สูินิอื�นิที�ลัดัลัง ทั้งนิี้ บริิษััทไม�มีภาริะผูู้กพันินิอกงบแสูดังฐานิะทางการิเงินิที�มีสูาริะสูำคัญ 
สู�วินิของผูู้�ถือหุ�นิ ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 เท�ากับ 44,783  ลั�านิบาท ลัดัลังจาก ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564 จำนิวินิ 3,183 

ลั�านิบาท หรืิอริ�อยลัะ 7 ทัง้น้ีิ เป็นิผู้ลัมาจากกำไริสุูทธ ิ3,212 ลั�านิบาท เงินิปันิผู้ลัจ�าย 1,497 ลั�านิบาท แลัะขาดัทุนิที�ยงัไม�เกดิัขึน้ิจริงิ
จากการิวิัดัมูลัค�าเคริื�องมือทางการิเงินิ 4,902 ลั�านิบาท คิดัเป็นิมูลัค�าทางบัญชีี 26.23 บาทต�อหุ�นิ

31	ธ.คั.	65 31	ธ.คั.	64สัดส่วิน์ สัดส่วิน์ ผู้ลติ่าง %

ส่ร่ปฐานะการเงิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

สิน์ทัรัพย์

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ

เบ่�ยประกันภัยค้างรับ

รายไดำ้จัากการลงที่่นค้างรับ 

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น(4)

ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์

ส่ินที่รัพื่ย์อ่�น

รวิมสิน์ทัรัพย์

หน์่�สิน์และส่วิน์ของผู้้�ถูือหุ�น์

ส่ำารองประกันชุ่วิต

หน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัยอ่�น

หน่�ส่ินอ่�น

รวิมหน์่�สิน์

ห่้นส่ามัญและส่่วนเกินมูลค่าห่้น

กำาไรส่ะส่ม

ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่า

รวิมส่วิน์ของผู้้�ถูือหุ�น์

รวิมหน์่�สิน์และส่วิน์ของผู้้�ถูือหุ�น์

ม้ลคั่าหุ�น์ทัางบััญช่ติ่อหุ�น์

12,681

1,567

1,556

320,488

2,189

4,130

342,611

288,895

5,861

3,071

297,828

5,069

36,241

3,474

44,783

342,611

26.23

4%

0.5%

0.5%

94%

0.6%

1.2%

100%

84%

2%

1%

87%

1%

11%

1%

13%

100%

7,637

1,648

1,599

331,083

2.263

2,913

347,143

287,772

7,708

3,697

299,177

5,069

34,522

8,375

47,966

347,143

28.09

2%

0.5%

0.5%

95%

0.7%

1%

100%

83%

2%

1%

86%

1%

10%

2%

14%

100%

5,044

(80)

(44)

(10,595)

(75)

1,217

(4,532)

1,124

(1,847)

(626)

(1,349)

-

1,719

(4,902)

(3,183)

(4,532)

66.1%

-4.9%

-2.7%

-3.2%

-3.3%

41.8%

-1.3%

0.4%

-24.0%

-16.9%

-0.5%

0.0%

5.0%

-58.5%

-6.6%

-1.3%

งบการเงินรวิม ห้น่วิย: ล้านบาทำ

(4)  ไม่รวมสินทรัพย์ลงทุนระยะสั้นซึ่งอยู่ในร�ยก�รเงินสด และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
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ภาวะการลงที่่น
ภาวิะการิลังทนุิในิป ี2565 เผู้ชีญิควิามผู้นัิผู้วินิที�รินุิแริง โดัยเริิ�มต�นิปจีากสูถานิการิณค์วิามขดััแย�งริะหวิ�างริสัูเซียีแลัะยเูครินิ

สู�งผู้ลัให�ริาคานิ้ำมันิปริับตัวิสููงขึ้นิ ปริะกอบกับการิฟ้�นิตัวิทางเศริษัฐกิจภายหลัังการิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 ซีึ�งลั�วินิเป็นิ 
ปัจจัยสูำคัญต�อการิเพิ�มขึ้นิของอัตริาเงินิเฟ้อทั�วิโลัก โดัยอัตริาเงินิเฟ้อในิสูหริัฐฯ แลัะในิไทยแตะจุดัสููงสูุดัในิชี�วิงไตริมาสูที� 2  
ที�ริะดัับ 9.1% แลัะ 7.9% ตามลัำดัับ อัตริาเงินิเฟ้อที�เริ�งตัวิกดัดัันิให�ธนิาคาริกลัางทั�วิโลักดัำเนิินินิโยบายการิเงินิแบบหดัตัวิ  
โดัยในิปี 2565 ธนิาคาริกลัางสูหริัฐฯ ไดั�ปริับขึ้นิอัตริาดัอกเบี้ยนิโยบาย 4.25% มาอยู�ที�ริะดัับ 4.25-4.50% ขณะที�ธนิาคาริแห�ง
ปริะเทศไทยปริับขึ้นิดัอกเบี้ย 0.75% มาอยู�ที�ริะดัับ 1.25% ในิสู�วินิของการิเคลัื�อนิไหวิของอัตริาผู้ลัตอบแทนิพันิธบัตริริัฐบาลัไทย
อายุ 10 ปี เป็นิไปในิทิศทางเดัียวิกับการิปริับเพิ�มขึ้นิของอัตริาดัอกเบี้ยนิโยบาย โดัยแตะริะดัับสููงสูุดัของปีที� 3.42% อย�างไริก็ดัี
อัตริาเงินิเฟ้อที�เริิ�มอ�อนิตัวิลังในิชี�วิงไตริมาสูที� 4 ปริะกอบกับควิามกังวิลัถึงภาวิะเศริษัฐกิจถดัถอยเป็นิปัจจัยสูำคัญที�ทำให� 
อัตริาผู้ลัตอบแทนิพันิธบัตริริัฐบาลัไทยอายุ 10 ปี ปริับตัวิลัดัลังในิชี�วิงปลัายปี สูุทธิแลั�วิในิปี 2565 ปริับตัวิเพิ�มขึ้นิ 75 bps มาอยู�
ที�ริะดัับ 2.64% 

 ในิสู�วินิของดััชีนิีหุ�นิทั�วิโลัก (MSCI All Country World Index) มีควิามผู้ันิผู้วินิค�อนิข�างมากตามปัจจัยดั�านิเงินิเฟ้อ 
แลัะแนิวิโนิ�มนิโยบายการิเงินิ สูุทธิแลั�วิปริับตัวิลัดัลัง 18.0% ในิปี 2565 ขณะที�ตลัาดัหลัักทริัพย์ไทย (SET Index) ให�ผู้ลัตอบแทนิ
ที�ดัีกวิ�าจากแนิวิโนิ�มการิฟ้�นิตัวิทางเศริษัฐกิจที�ชีัดัเจนิโดัยเฉพาะภาคการิท�องเที�ยวิ โดัยปิดัที�ริะดัับ 1,668.66 จุดั คิดัเป็นิ 
การิปริับตัวิเพิ�มขึ้นิ 0.7% จากสูิ้นิปี 2564 

อัตราผู้ลตอบแที่นพื่ันธุบัตรรัฐบาลไที่ยอาย่ 10 ปี
Yield on 10-year Thai Goverment bond

ดำัชุน่ตลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
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4.2	 ปัจจัยหร่อเหติุกิารณ์ทั่�อาจม่ผู้ลติ่อฐาน์ะกิารเงิน์หร่อกิารดำาเน์ิน์งาน์
อย่างม่น์ัยสำาคััญใน์อน์าคัติ

ภาพื่รวมการดำำาเนินงาน  
การิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทไดั�รัิบผู้ลักริะทบจากปัจจัยภายนิอก ทั้งจากการิแพริ�ริะบาดัของโควิิดั-19 แลัะสูภาวิะเศริษัฐกิจ  

โดัยบริษิัทัไดั�มีปริบัเปลัี�ยนิกลัยทุธใ์นิหลัายดั�านิ แลัะมีการิคาดัการิแนิวิโนิ�มของธุริกจิปริะกนัิชีวีิติปี 2566 ตามริายลัะเอียดัในิหวัิข�อ
 1.1.2 การิเปลัี�ยนิแปลังแลัะพัฒินิาการิที�สูำคัญ แลัะ 1.2 ลัักษัณะการิปริะกอบธุริกิจ

ผู้ลกระที่บของมาตรฐานบัญชุ่ใหม่
ในิริะหวิ�างปี บริิษััทไดั�นิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิฉบับปริับปริุงแลัะกริอบแนิวิคิดัสูำหริับการิริายงานิทางการิเงินิ

ที�ออกโดัยสูภาวิิชีาชีีพบัญชีี ซีึ�งมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิหริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2565 มาถือปฏิิบัติ 
มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดัังกลั�าวิไดั�รัิบการิปริับปริุงหริือจัดัให�มีขึ้นิเพื�อให�มีเน้ืิอหาเท�าเทียมกับมาตริฐานิการิริายงานิ
ทางการิเงินิริะหวิ�างปริะเทศ โดัยสู�วินิใหญ�เป็นิการิปริับปริุงการิอ�างอิงกริอบแนิวิคิดัในิมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ  
การิปริับปริุงคำนิิยามของธุริกิจ การิปริับปริุงคำนิิยามของควิามมีสูาริะสูำคัญ แลัะข�อกำหนิดัทางการิบัญชีีเกี�ยวิกับการิปฏิิริูป 
อัตริาดัอกเบี้ยอ�างอิง การินิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดัังกลั�าวิมาถือปฏิิบัตินิี้ไม�มีผู้ลักริะทบอย�างเป็นิสูาริะสูำคัญ 
ต�องบการิเงินิของกลัุ�มบริิษััท

เมื�อวัินิที� 19 สูงิหาคม 2565 มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงนิิฉบบัที� 17 เริื�องสูญัญาปริะกนัิภัย ไดั�ปริะกาศในิริาชีกิจจานิเุบกษัา
แลั�วิ แลัะจะมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับงบการิเงินิที�มีริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิหริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2568 เป็นิต�นิไป

สูภาวิิชีาชีพีบญัชีไีดั�ออกปริะกาศเกี�ยวิกับแนิวิปฏิบัิตทิางการิบญัชี ีเริื�องเคริื�องมอืทางการิเงนิิ แลัะการิเปิดัเผู้ยข�อมลูัสูำหริบั
ธุริกิจปริะกันิภัย ซีึ�งปริะกาศในิริาชีกิจจานิุเบกษัาแลั�วิเมื�อวิันิที� 30 พฤศจิกายนิ 2565 แลัะจะมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับงบการิเงินิ 
ที�มีริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิหริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2566 เป็นิต�นิไป ทั้งนิี้ อนิุญาตให�ถือปฏิิบัติก�อนิวิันิที�มีผู้ลับังคับใชี�

ผูู้�บริหิาริของบริษิัทัจะนิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงนิิที�เกี�ยวิข�องมาเริิ�มถือปฏิิบัตกัิบงบการิเงนิิของบริษิัทัเมื�อมาตริฐานิ
การิริายงานิทางการิเงินิดังักลั�าวิมีผู้ลับงัคบัใชี� โดัยผูู้�บริหิาริของบริษิัทัอยู�ริะหวิ�างการิปริะเมินิผู้ลักริะทบจากมาตริฐานิการิริายงานิ
ทางการิเงินิดัังกลั�าวิที�มีต�องบการิเงินิของบริิษััทในิงวิดัที�จะเริิ�มถือปฏิิบัติ

4.3	ข�อม้ลทัางกิารเงิน์ทั่�สำาคััญ

อัติราส่วิน์ทัางกิารเงิน์

อัตราส่่วนส่ภาพื่คล่อง
บริิษััทมีอัตริาหมุนิเวิียนิเบี้ยปริะกันิภัยค�างริับในิปี 2563-2565 เท�ากับ 18.84 วิันิ 17.54 วิันิ แลัะ 16.37 วิันิ ตามลัำดัับ  

โดัยอัตริาการิหมุนิเวิียนิของเบี้ยปริะกันิภัยค�างริับดัังกลั�าวิยังต�ำกวิ�านิโยบายของบริิษััท ที�ให�ริะยะเวิลัาผู้�อนิผัู้นิในิการิชีำริะ 
เบี้ยปริะกันิภัยเป็นิเวิลัา 30-60 วิันิ นิอกจากนิั้นิ อัตริาหมุนิเวิียนิเบี้ยปริะกันิภัยค�างริับในิแต�ลัะปีมีควิามใกลั�เคียงกันิ ซีึ�งแสูดังถึง
การิรัิกษัาอัตริาในิการิเรีิยกชีำริะเบี้ยปริะกันิภัยของบริิษััทแลัะการิรัิกษัาอัตริาควิามคงอยู�ตามกริมธริริม์ แลัะผู้ลักริะทบจาก
สูถานิการิณ์โควิิดั-19 ไม�ไดั�สู�งผู้ลัต�ออัตริาควิามคงอยู�ของกริมธริริม์ของบริิษััท
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อัตราส่่วนความส่ามารถีในการที่ำากำาไร
บริษิัทัมีอตัริาผู้ลัตอบแทนิต�อสูนิิทริพัย์ลังทุนิในิป ี2563-2565 เท�ากบัริ�อยลัะ 4.07 ริ�อยลัะ 3.97 แลัะริ�อยลัะ 3.99 ตามลัำดับั

  อัตริากำไริสูุทธิในิปี 2563-2565 เท�ากับริ�อยลัะ 3.40 ริ�อยลัะ 6.63 แลัะริ�อยลัะ 6.67  ตามลัำดัับ 

อัตราส่่วนแส่ดำงประส่ิที่ธุิภาพื่ในการดำำาเนินงาน
บริิษััทมีอัตริาผู้ลัตอบแทนิต�อสูินิทริัพย์ริวิมในิปี 2563-2565 เท�ากับริ�อยลัะ 0.48  ริ�อยลัะ 0.93 แลัะริ�อยลัะ 0.93 ตามลัำดัับ

 
อัตราส่่วนวิเคราะห์นโยบายที่างการเงิน

บริษิัทัมีอตัริาสู�วินิหน้ีิสูนิิจากสูญัญาปริะกันิภยัต�อสูนิิทริพัย์ลังทุนิ ในิปี 2563-2565 ซีึ�งเท�ากบั 0.88 เท�า 0.87 เท�า แลัะ 0.88 เท�า
 ตามลัำดัับ ซีึ�งสูะท�อนิควิามสูามาริถในิการิชีำริะหนิี้สูินิที�จะเกิดัขึ้นิในิอนิาคตให�กับผูู้�เอาปริะกันิ

6.63 0.936.67 0.93

3.40 0.48

2563 25632564 25642565 2565

อัตรากำาไรส่่ที่ธุิ อัตราผู้ลตอบแที่นต่อส่ินที่รัพื่ย์รวม

อัตริาสู�วินิทางการิเงินิที�สูำคัญอื�นิแสูดังในิจุดัเดั�นิทางการิเงินิ
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งบแส่ดำงฐานะการเงิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 2564 และ 2563

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ

เบ่�ยประกันภัยค้างรับ

รายไดำ้จัากการลงที่่นค้างรับ

ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันภัยต่อ 

ลูกหน่�จัากส่ัญญาประกันภัยต่อ

ส่ินที่รัพื่ย์ตราส่ารอน่พื่ันธุ์

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น

   เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์

   เงินลงที่่นในบริษััที่ย่อย

   เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ

   อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่นที่่�ผูู้้เอาประกันภัยรับความเส่่�ยง

ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน

ส่ินที่รัพื่ย์ภาษั่เงินไดำ้รอการตัดำบัญชุ่

ส่ินที่รัพื่ย์อ่�น

รวิมสิน์ทัรัพย์

งบักิารเงิน์รวิม
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งบแส่ดำงฐานะการเงิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 2564 และ 2563

หน์่�สิน์ 

หน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัย

เจั้าหน่�บริษััที่ประกันภัยต่อ

หน่�ส่ินตราส่ารอน่พื่ันธุ์

ภาษั่เงินไดำ้ค้างจั่าย

ภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงาน

หน่�ส่ินอ่�น 

รวิมหน์่�สิน์

ส่วิน์ของเจ�าของ

ที่่นเรือนห่้น

 ที่่นจัดำที่ะเบ่ยน

    ห่้นส่ามัญ 1,708,000,000 ห่้น

      มูลค่าห้่นละ 1 บาที่

 ที่่นที่่�ออกและชุำาระแล้ว

    ห่้นส่ามัญ 1,707,566,000 ห่้น

      มูลค่าห้่นละ 1 บาที่

ส่่วนเกินมูลค่าห่้น

กำาไรส่ะส่ม

 จััดำส่รรแล้ว

    ที่่นส่ำารองตามกฎหมาย

    เงินส่ำารองที่ั�วไป

 ยังไม่ไดำ้จััดำส่รร

องค์ประกอบอ่�นของส่่วนของเจั้าของ

 ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่น 

    ผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น - ส่่ที่ธุิ       

    จัากภาษั่เงินไดำ้

 ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่าตราส่าร 

    อน่พื่ันธ์ุส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยง

    ในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

ส่วิน์ของผู้้�ถูือหุ�น์ของบัริษััทั

ส่วิน์ของผู้้�ม่ส่วิน์ได�เส่ยทั่�ไม่ม่อำาน์าจ	 	

	 คัวิบัคัุมของบัริษััทัย่อย

รวิมส่วิน์ของเจ�าของ

รวิมหน์่�สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

งบักิารเงิน์รวิม งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร
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ห้น่วิย: ล้านบาทำ
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งบกำาไรขาดำที่่นและกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น ส่ำาหรับส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 2564 และ 2563

รายได� 
เบ่�ยประกันภัยรับ
หัก เบ่�ยประกันภัยจั่ายจัากการเอาประกันภัยต่อ
เบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ
หัก ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้เพื่ิ�มข้�น 
 จัากปีก่อน
เบ่�ยประกันภัยที่่�ถี่อเป็นรายไดำ้ส่่ที่ธุิจัาก
 การประกันภัยต่อ
รายไดำ้ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั
รายไดำ้จัากการลงที่่นส่่ที่ธุิ
ผู้ลกำาไรจัากเงินลงที่่น
ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการปรับมูลค่าย่ติธุรรม
รายไดำ้อ่�น 
รวิมรายได�
คั่าใช�จ่าย 
ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 
 เพื่ิ�มข้�นจัากปีก่อน
ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย
 และค่าส่ินไหมที่ดำแที่น
หัก ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย
 และค่าส่ินไหมที่ดำแที่นรับค่นจัากการประกันภัยต่อ
ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั
ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น
ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน
ผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น
 และขาดำที่่นการดำ้อยค่า
รวิมคั่าใช�จ่าย
กิำาไรกิ่อน์ภาษั่เงิน์ได�
ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้
กิำาไรสุทัธิจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ติ่อเน์ื�อง
กิารดำาเน์ิน์งาน์ทั่�ยกิเลิกิ
ขาดำที่่นจัากการดำำาเนินงานที่่�ยกเลิก - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่
กิำาไรสุทัธิ 
  
  
กิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์
รายการที่่�จัะถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น
 ในภายหลัง:
    ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่น 
      ที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จั 
      อ่�น
    การโอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริงจัากการขายเงิน 
      ลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่น 
      เบ็ดำเส่ร็จัอ่�น
    กำาไร (ขาดำที่่น) จัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรม
      ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยง 
      ในกระแส่เงินส่ดำ
    ภาษั่เงินไดำ้เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดำที่่น 
      เบ็ดำเส่ร็จัอ่�น
รายการที่่�จัะถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น 
 ในภายหลัง - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้
รายการที่่�จัะไม่ถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น 
 ในภายหลัง:
    ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการประมาณการตามหลัก 
      คณิตศาส่ตร์ประกันภัย
       ภาษั่เงินไดำ้เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดำที่่น 
      เบ็ดำเส่ร็จัอ่�น
รายการที่่�จัะไม่ถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น 
 ในภายหลัง - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้
กิำาไร	(ขาดทัุน์)	เบั็ดเสร็จอื�น์สำาหรับัปี	-	สุทัธิจากิ	
	 ภาษั่เงิน์ได�
กิำาไรเบั็ดเสร็จรวิมสำาหรับัปี
  
กิำาไรติ่อหุ�น์
กำาไรต่อห่้นขั�นพื่่�นฐาน 
 กำาไรส่ำาหรับปี

งบักิารเงิน์รวิม งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

 35,831.12 
(1,128.74)

 34,702.38 

(123.36)
 

34,579.02 
 530.84 

 12,170.34 
 804.15 
(15.45)

 116.20 
48,185.10

1,123.91

38,844.43

(676.41)
2,596.31

740.76
1,649.58

127.23
44,405.81
3,779.29

567.69
3,211.60

0.00
3,211.60

(5,119.35)

(1,264.04)

256.21

1,225.44
 

(4,901.74)

5.96

(1.18)
 

4.78

(4,896.96)
(1,685.36)

1.88 

35,717.11 
(1,630.43)

 34,086.67 

(94.32)
 

33,992.35 
671.28 

 12,083.78 
 922.14 
379.01

 120.02 
 48,168.59	

 
5,364.28 

 34,518.88 

(866.19)
 2,717.50 

 551.37 
 1,647.37 

 471.70 
 44,404.91	

 3,763.68	
 567.70 

 3,195.98	

0.00
3,195.98

(897.56)

(82.08)

(136.34)

190.29

(925.69)

(12.95)

2.56

(10.38)

(936.08)
2,259.91

1.87 

 
34,744.46 
(1,318.97)

 33,425.49 

(29.34)

 33,396.14 
431.93 

 12,231.09 
 1,020.34 

129.66
 127.89 

 47,337.05	

 4,918.78 
 

36,262.47 

(801.11)
 2,765.08 

 557.60 
 1,533.83 

 339.00 
 45,575.65	

 1,761.40	
 152.92 

 1,608.48	

(0.35)
1,608.14

1,008.03

(555.46)

(479.85)

32.09

4.81

54.77

(11.07)

43.70

48.51
1,656.65

0.94
 

 74.36 
(2.34)

 72.02 

(0.26)
 

71.76 
 1.10 

 25.26 
 1.67 

(0.03)
 0.24 

 100.00	

2.33 

 80.62 

(1.40)
 5.39 
 1.54 
 3.42 

 0.26 
	92.16	

 7.84	
 1.18 
 6.67	

0.00
6.67

(10.62)

(2.62)

0.53

2.54

(10.17)

0.01

(0.00)

0.01

(10.16)
(3.50)

 
 74.15 
(3.38)

 70.77 

(0.20)
 

70.57 
1.39 

 25.09 
 1.91 
0.79

 0.25 
 100.00	

 11.14 

 71.66 

(1.80)
 5.64 
 1.14 
 3.42 

 
0.98 

 92.19	
 7.81	
 1.18 
 6.63	

0.00
6.63

(1.86)

(0.17)

(0.28)

0.40

(1.92)

(0.03)

0.01

(0.02)

(1.94)
4.69

 73.40 
(2.79)

 70.61 

(0.06)

 70.55 
 0.91 

 25.84 
 2.16 
0.27

 0.27 
 100.00	

 10.39 
 

76.60 

(1.69)
 5.84 
 1.18 
 3.24 

 
0.72  
96.28	
 3.72	
 0.32 
 3.40	

(0.00)
3.40

2.13

(1.17)

(1.01)

0.07

0.01

0.12

(0.02)

0.09

0.10
3.50

 74.39 
(2.34)

 72.04 

(0.26)
 

71.79 
1.10 

 25.27 
 1.67 

(0.03)
 0.21 

 100.00	

 2.33 
 

80.64 

(1.40)
 5.37 
 1.54 
 3.41 

 
0.26 

 92.16	
 7.84	
 1.18 
 6.66	

(10.63)

2.62)

0.53

2.54
 

(10.18)

0.01

(0.00)

0.01

(10.17)
(3.50)

 
74.18 
(3.39)

 70.79 

(0.20)
 

70.59 
1.39 

 25.10 
 1.92 
0.79

 0.21 
 100.00	

11.14 

 71.69 

(1.80)
 5.62 
 1.14 
 3.41 

 
0.98 

 92.19	
 7.81	
 1.18 
 6.63	

(1.86)

(0.17)

(0.28)

0.40
 

(1.92)

(0.03)

0.01
 

(0.02)

(1.94)
4.69

 
73.40 
(2.79)

 70.61 

(0.06)
 

70.55  
0.91 

 25.84 
 2.19 
0.27

 0.23 
 100.00	

 10.39 

 76.61 

(1.69)
 5.82 
 1.18 
 3.23 

 
0.72 

	96.25	
 3.75	
 0.32 
 3.42	

2.13

(1.17)

(1.01)

0.07
 

0.01

 0.12 

(0.02)
 

 0.09 

0.10
3.53

% %% %% %2565 25652563 25632564 2564

ห้น่วิย: ล้านบาทำ
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งบกระแส่เงินส่ดำ ส่ำาหรับปี ส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 2564 และ 2563

กิระแสเงิน์สดจากิกิิจกิรรมดำาเน์ิน์งาน์

เบ่�ยประกันภัยรับจัากการรับประกันภัยโดำยตรง

เงินจั่ายเก่�ยวกับการประกันภัยต่อ

ดำอกเบ่�ยรับ  

เงินปันผู้ลรับ 

รายไดำ้จัากการลงที่่นอ่�น

รายไดำ้อ่�น  

เงินจั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย

 และค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจัากการรับประกันภัยโดำยตรง

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จัจัากการรับประกันภัยโดำยตรง

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น

ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้

เงินส่ดำรับ - ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงิน

เงินส่ดำจั่าย - ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงิน

เงิน์สดสุทัธิได�มา	(ใช�ไป)	จากิกิิจกิรรมดำาเน์ิน์งาน์	

กิระแสเงิน์สดจากิกิิจกิรรมลงทัุน์

เงินจั่ายส่่ที่ธุิจัากการซื้่�อขายที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์

เงินส่ดำรับจัากการจัำาหน่ายเงินลงที่่นในบริษััที่ย่อย

เงิน์สดสุทัธิใช�ไปใน์กิิจกิรรมลงทัุน์

กิระแสเงิน์สดจากิกิิจกิรรมจัดหาเงิน์

เงินปันผู้ลจั่าย 

เงิน์สดสุทัธิใช�ไปจากิกิิจกิรรมจัดหาเงิน์

ผู้ลกิระทับัจากิส่วิน์ของผู้้�ม่ส่วิน์ได�เส่ยทั่�ไม่ม่อำาน์าจคัวิบัคัุมของบัริษััทัย่อย

ผู้ลกิระทับัจากิอัติราแลกิเปล่�ยน์ของเงิน์ติราติ่างประเทัศ

เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สดเพิ�มข้�น์(ลดลง)สุทัธิ	

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ ณ วันต้นปี

เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สด	ณ	วิัน์สิ�น์ปี

งบักิารเงิน์รวิม งบักิารเงิน์เฉพาะ

36,004.83 

(588.38)

10,418.38 

1,788.89 

572.31 

115.21 

(40,119.92)

(2,566.33)

(834.66)

(1,538.41)

(363.68)

19,892.59 

(16,182.04)

6,598.77	

(57.00)

-

(57.00)

(1,497.46)

(1,497.46)

-

-

5,044.32	

7,636.77 

12,681.08	

35,837.19 

(652.75)

10,524.86 

1,551.58 

1,119.77 

117.74 

(35,238.86)

(2,726.62)

(468.15)

(1,509.27)

21.73 

17,102.98 

(25,493.54)

186.65	

(229.95)

-

(229.95)

(392.15)

(392.15)

-

-

(435.45)

8,072.22 

7,636.77	

34,664.16 

(1,288.59)

10,336.71 

1,826.33 

860.21 

132.13 

(35,351.36)

(2,751.96)

(672.61)

(1,336.48)

(69.55)

31,497.11 

(41,837.59)

(3,991.50)

(860.84)

59.20 

(801.64)

(546.57)

(546.57)

(34.93)

4.98	

(5,369.66)

13,441.88 

8,072.22	

36,004.99 

(588.38)

10,418.38 

1,788.89 

572.31 

96.66 

(40,119.92)

(2,557.93)

(834.65)

(1,533.70)

(311.28)

19,892.59 

(16,234.18)

6,593.78	

(52.82)

-

(52.82)

(1,497.46)

(1,497.46)

-

-

5,043.50	

7,621.95 

12,665.45	

35,837.28 

(652.75)

10,524.86 

1,551.58 

1,119.77 

101.02 

(35,238.86)

(2,717.55)

(468.06)

(1,505.83)

21.73 

17,102.98 

(25,493.54)

182.62	

(229.96)

-

(229.96)

(392.15)

(392.15)

-	

-

(439.50)

8,061.45 

7,621.95	

34,664.16 

(1,288.59)

10,335.73 

1,826.33 

860.21 

110.85 

(35,351.36)

(2,742.33)

(672.61)

(1,322.77)

(69.53)

31,497.11 

(41,804.94)

(3,957.75)

(860.79)

59.20 

(801.59)

(546.57)

(546.57)

	-

-

(5,305.92)

13,367.37 

8,061.45	

2565 2564 2563 2565 2564 2563

หน่วย: ล้านบาที่

4.4	ผู้ลกิระทับัจากิสถูาน์กิารณ์แพร่ระบัาดของโคัวิิด-19

บริิษััทไดั�มีการิติดัตามสูถานิการิณ์การิแพริ�ริะบาดัของโริคโควิิดั-19 เพื�อบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะบริิหาริจัดัการิผู้ลักริะทบ 
ต�อการิดัำเนินิิธุริกจิที�อาจเกิดัขึน้ิ  ในิภาพริวิมของการิดัำเนินิิงานิ  บริษิัทัไม�ไดั�รัิบผู้ลักริะทบอย�างมีสูาริะสูำคัญในิแง�ของการิดัำเนินิิงานิ
ตามปกติธุริกิจแลัะในิดั�านิกำลัังซีื้อของลูักค�า โดัยในิปี 2565 อัตริาการิการิคงอยู�ของเบี้ยปีต�อจากเบี้ยปีแริกในิปี 2564  
ลัดัลังเล็ักนิ�อยปริะมาณ 1.8% สูำหรัิบผู้ลักริะทบในิดั�านิค�าใชี�จ�ายสิูนิไหมทดัแทนิ บริิษััทมีอัตริาสู�วินิค�าสิูนิไหมทดัแทนิมริณะ 
(Death Claim Ratio) ลัดัลังจาก 46.78% เป็นิ 40.95% ในิปี 2565 ทั้งนิี้เป็นิสูัดัสู�วินิการิจ�ายค�าสูินิไหมทดัแทนิมริณะจากกริณี
โริคโควิิดั-19 ที� 4.10% จากยอดัค�าสูินิไหมทดัแทนิมริณะท้ังหมดั ในิขณะที�สู�วินิของอัตริาค�าใชี�จ�ายสูินิไหมทดัแทนิสุูขภาพ  
(Health Claim Ratio) เพิ�มขึ้นิจาก 45.90% เป็นิ 64.70% โดัยเป็นิสูัดัสู�วินิของสูินิไหมสูุขภาพจ�ายจากโริคโควิิดั-19 ที� 22.94% 
จากยอดัค�าสูินิไหมทดัแทนิสุูขภาพท้ังหมดั ท้ังน้ีิ เมื�อเปรีิยบเทียบยอดัจ�ายสูินิไหมทุกปริะเภทจากโริคโควิิดั-19 เปรีิยบเทียบกับ
ยอดัจ�ายสูินิไหมจากทุกสูาเหตุ พบวิ�าสูัดัสู�วินิการิจ�ายจากโริคโควิิดั-19 ลัดัลังจาก 13.64% เป็นิ 10.63% 
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5.1		ข�อม้ลทัั�วิไป	

น์ายทัะเบั่ยน์หลักิทัรัพย์
ชีื�อ บริิษััท ศูนิย์ริับฝ่ากหลัักทริัพย์ (ปริะเทศไทย) จำกัดั
สถืานที�ต่�ง 93 ชีั้นิ 14 ถนินิริัชีดัาภิเษัก แขวิงดัินิแดัง เขตดัินิแดัง กริุงเทพมหานิคริ 10400
เบอร์โทรศ่พท์ 0-2009-9383

ผู้้�สอบับััญช่
ชีื�อ บริิษััท ดัีลัอยท์ ทู�ชี โธมัทสูุ ไชียยศ สูอบบัญชีี จำกัดั
สถืานที�ต่�ง  เลัขที� 11/1 อาคาริเอไอเอ สูาทริ ทาวิเวิอริ์ ชีั้นิที� 23-27 ถนินิสูาทริใต� แขวิงยานินิาวิา เขตสูาทริ   
  กริุงเทพมหานิคริ
เบอร์โทรศ่พท์ 0-2676-5700 โทริสูาริ 0-2676-5757

ทั่�ปร้กิษัากิฎหมาย
ชีื�อ บริิษััท สูำนิักงานิกฎหมาย คนิึง แอนิดั์ พาริ์ทเนิอริ์สู จำกัดั
สถืานที�ต่�ง  เลัขที� 33/4 อาคาริเดัอะ ไนินิ์ ทาวิเวิอริ์ แกรินิดั์ พริะริาม 9 (อาคาริ บี) ชีั้นิ 25 
  ถนินิพริะริามเก�า แขวิงห�วิยขวิาง เขตห�วิยขวิาง กริุงเทพมหานิคริ 10310
เบอร์โทรศ่พท์ 0-2168-1222 โทริสูาริ 0-2168-1212

5.2		ข�อพิพาทัทัางกิฎหมาย
ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 บริิษััทเป็นิคู�ควิามในิคดีัควิามหรืิอข�อพิพาททางกฎหมายที�ยังไม�สูิ้นิสุูดั แลัะอาจมีผู้ลักริะทบ 

ต�อสูินิทริัพย์ของบริิษััท ดัังนิี้ 

5.	ข�อม้ลทัั�วิไปและข�อม้ลสำาคััญอื�น์

ประเภทัคัด่ จำาน์วิน์ทัุน์ทัรัพย์ทั่�ม่กิารเรียกิร�อง	(ล�าน์บัาทั) จำาน์วิน์คัด่

คดำ่แพื่่ง
(ผู้ิดำส่ัญญาประกันชุ่วิต) 6.91 8

เพื�อริกัษัาสิูทธิ�ตามกฎหมายของบริษิัทั บริษิัทัไดั�ดัำเนินิิการิแต�งตัง้ทนิายควิาม แลัะ/หรืิอมอบหมายผูู้�ริบัผู้ดิัชีอบในิการิวิ�าควิาม 
แลัะ/หริือแก�ต�างแทนิบริิษััทภายใต�ข�อกลั�าวิหาดัังกลั�าวิเป็นิที�เริียบริ�อยแลั�วิ
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ส่วินทำี� 2
กิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร

184 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)



185แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)



186 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)



6.	น์โยบัายกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร
6.1	ภาพรวิมของน์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติิกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร

6.1.1	น์โยบัายกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิารทั่�ด	่	
คณะกริริมการิบริิษััทให�ควิามสูำคัญกับการิกำกับให�องค์กริมีริะบบบริิหาริจัดัการิที�มีปริะสิูทธิภาพ โปริ�งใสู ตริวิจสูอบไดั�  

แลัะมีควิามมุ�งมั�นิในิการิปริะกอบธุริกิจอย�างซีื�อสูัตย์แลัะเป็นิธริริมต�อสัูงคม เพื�อการิสูริ�างคุณค�าให�กิจการิอย�างยั�งยืนิ ควิบคู� 
ไปกับการิริักษัาผู้ลัปริะโยชีนิ์ให�กับผูู้�ถือหุ�นิแลัะผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูียที�เกี�ยวิข�อง 

คณะกริริมการิตริะหนัิกถึงบทบาทแลัะหนิ�าที�ของการิเป็นิผูู้�นิำองค์กริ แลัะให�ควิามสูำคัญต�อการิกำหนิดัวัิตถุปริะสูงค์  
เป้าหมายหลััก แลัะกลัยุทธ์เพื�อมุ�งสูู�ควิามสูำเริ็จอันิยั�งยืนิ การิเสูริิมสูริ�างคณะกริริมการิให�มีปริะสูิทธิภาพแลัะปริะสูิทธิผู้ลั  
การิสูริริหาแลัะพัฒินิาผูู้�บริิหาริแลัะบุคลัากริ  การิสู�งเสูริิมนิวิัตกริริมแลัะปริะกอบธุริกิจดั�วิยควิามริับผู้ิดัชีอบ  การิกำกับดัูแลัริะบบ
การิบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะการิควิบคุมภายในิการิริายงานิทางการิเงินิแลัะการิเปิดัเผู้ยข�อมูลั แลัะสูนัิบสูนุินิการิสูื�อสูาริแลัะการิมี
สู�วินิริ�วิมของผูู้�ถือหุ�นิ

บริิษััทขอให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะพนิักงานิยึดัถือแลัะปฏิิบัติตามนิโยบายแลัะจริริยาบริริณของบริิษััทอย�างเคริ�งคริัดั

6.1.2	หลักิปฏิิบััติิติาม	Corporate	Governance	Code:	CG	Code	ปี	2560
ดั�วิยควิามมุ�งมั�นิในิการิรัิกษัามาตริฐานิการิกำกับดัูแลักิจการิให�เทียบเท�ามาตริฐานิสูากลั คณะกริริมการิไดั�นิำ 

หลักัการิกำกับดัแูลักจิการิที�ดัขีองสูำนิกังานิคณะกริริมการิกำกับหลักัทริพัยแ์ลัะตลัาดัหลักัทรัิพย ์(Corporate Governance Code: 
CG Code) ปี 2560 มาปริะยุกต์ใชี�ตามบริิบททางธุริกิจของบริิษััท บริิษััทไดั�เผู้ยแพริ�คู�มือบริริษััทภิบาลับนิเวิ็บไซีต์บริิษััท  
https://www.bangkoklife.com/source/content/files/HandBookUpdateCGCode.pdf โดัยแบ�งเป็นิ 8 ข�อหลัักปฏิิบัติ สูริุปไดั� 
ดัังนิี้
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หลักิปฏิิบััติิ	1	ตระหนักถีึงบที่บาที่และความรับผู้ิดำชุอบของคณะกรรมการในฐานะผูู้้นำาองค์กรที่่�ส่ร้างค่ณค่าให้แก่กิจัการอย่างยั�งย่น
คณะกริริมการิตริะหนิักถึงบทบาทแลัะควิามริับผู้ิดัชีอบจึงมีการิทบทวินิหนิ�าที�แลัะควิามริับผู้ิดัชีอบที�ริะบุไวิ�ในิกฎบัตริ 

คณะกริริมการิอย�างสูม�ำเสูมอ ในิหลัายปีที�ผู้�านิมา คณะกริริมการิไดั�มุ�งพัฒินิากิจการิให�มีควิามสูามาริถทางการิแข�งขันิ  
ควิามสูามาริถในิการิปริบัตวัิภายใต�ปจัจยัการิเปลัี�ยนิแปลัง แลัะการิสูริ�างผู้ลัปริะกอบการิที�ดัใีนิริะยะยาวิ ดังัจะเหน็ิไดั�ชีดััจากอัตริา
การิเตบิโตของจำนิวินิผูู้�แนิะนิำการิวิางแผู้นิการิเงนิิแลัะการินิำเทคโนิโลัยมีาใชี�ในิการิสูนิบัสูนินุิการิทำงานิอย�างเปน็ิมอือาชีพีของ
ทกุการิบริิการิขององค์กริ แลัะเพื�อให�การิดัำเนินิิกจิการิเป็นิไปไดั�ดั�วิยดั ีคณะกริริมการิไดั�มีการิมอบหมายหนิ�าที�แลัะควิามริบัผู้ดิัชีอบ
ในิการิบริิหาริจัดัการิแก�กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริฝ่่ายจัดัการิเป็นิลัายลัักษัณ์อักษัริอย�างชีัดัเจนิ 

ควิบคู�กับควิามสูำเริ็จของการิดัำเนิินิกิจการิ คณะกริริมการิไดั�ให�ควิามสูำคัญต�อการิปริะกอบธุริกิจอย�างเป็นิธริริมต�อลัูกค�า
แลัะผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยีอื�นิ จงึไดั�มกีาริสูริ�างวิฒัินิธริริมดัังกลั�าวิผู้�านินิโยบายบริริษัทัภบิาลั นิโยบายการิปฏิิบติัต�อลักูค�าอย�างเป็นิธริริม
แลัะคู�มือจริริยาบริริณของบริิษััท 

หลักิปฏิิบััติิ	2	กำาหนดำวัตถี่ประส่งค์และเป้าหมายหลักของกิจัการที่่�เป็นไปเพื่่�อความยั�งย่น 
คณะกริริมการิเป็นิผูู้�กำหนิดัวิิสัูยทัศน์ิของบริิษััทที�สูะท�อนิถึงควิามมุ�งมั�นิในิการิให�ปริะชีาชีนิทุกกลัุ�มเห็นิปริะโยชีนิ์ของ 

การิปริะกันิชีวิีิตแลัะทำปริะกนัิชีวิีิตให�เหมาะสูมกบัฐานิะทางการิเงนิิแลัะคณุค�าชีวิีิต คณะกริริมการิจงึไดั�กำหนิดัภาริกจิของบริษิัทั
ในิการิพัฒินิาสูู�ควิามเป็นิผูู้�นิำในิการิสูริ�างควิามมั�งคงทางการิเงินิให�กับปริะชีาชีนิดั�วิยการิให�บริิการิแนิะนิำการิวิางแผู้นิ 
ทางการิเงินิโดัยบุคลัากริที�มีควิามจริิงใจแลัะมีควิามริู�ริะดัับแนิวิหนิ�า ซีึ�งสูอดัคลั�องกับค�านิิยมขององค์กริอันิปริะกอบดั�วิยศริัทธา 
ริับผู้ิดัชีอบ จริิงใจ พัฒินิาตนิ แลัะทำงานิเป็นิทีม 

คณะกริริมการิไดั�กำกับดัูแลัให�มีการิจัดัทำกลัยุทธ์แลัะแผู้นิงานิปริะจำปีสูอดัคลั�องกับวิัตถุปริะสูงค์แลัะเป้าหมายหลััก 
ขององค์กริ โดัยคำนึิงถึงปัจจัยแวิดัลั�อมของกิจการิ ณ ขณะน้ัินิ อาทิ สูภาวิะการิแข�งขันิ แนิวิโนิ�มของผู้ลัตอบแทนิการิลังทุนิ  
การิเปลัี�ยนิแปลังของกฎหมาย เป็นิต�นิ ตลัอดัจนิโอกาสูแลัะควิามเสูี�ยงที�ยอมริับไดั� 

หลักิปฏิิบััติิ	3 เส่ริมส่ร้างคณะกรรมการที่่�ม่ประส่ิที่ธุิผู้ล 
คณะกริริมการิดัูแลัการิกำหนิดัโคริงสูริ�างแลัะองค์ปริะกอบของคณะกริริมการิที�มีคุณสูมบัติหลัากหลัายท้ังในิดั�านิทักษัะ 

ปริะสูบการิณ์ ควิามสูามาริถ แลัะคุณลักัษัณะเฉพาะดั�านิที�จำเป็นิต�อการิบริริลุัวิตัถปุริะสูงค์แลัะเป้าหมายหลักัขององค์กริ  เหมาะสูม
แลัะจำเป็นิ คณะกริริมการิมกีริริมการิที�เป็นิผูู้�บริหิาริ 2 คนิ จากจำนิวินิกริริมการิ 14 คนิ ซีึ�งสูะท�อนิอำนิาจที�ถ�วิงดุัลักนัิอย�างเหมาะสูม
แลัะเพื�อให�เริื�องสูำคัญไดั�ริับการิพิจาริณาในิริายลัะเอียดัอย�างริอบคอบ คณะกริริมการิไดั�พิจาริณาแต�งตั้งคณะกริริมการิชีุดัย�อย 
เพื�อพิจาริณาปริะเดั็นิเฉพาะเริื�อง กลัั�นิกริองข�อมูลั แลัะเสูนิอแนิวิทางพิจาริณาก�อนิเสูนิอให�คณะกริริมการิเห็นิชีอบต�อไป 

 
หลักิปฏิิบััติิ	4 ส่รรหาและพื่ัฒนาผูู้้บริหารระดำับสู่งและการบริหารบ่คลากร 

คณะกริริมการิมอบหมายคณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิเป็นิผูู้�ทำหนิ�าที�พิจาริณาหลัักเกณฑ์ิแลัะวิิธีการิ
สูริริหาบุคคลัที�มีคุณสูมบัติเหมาะสูมเพื�อดัำริงตำแหนิ�งกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ ริวิมถึงพิจาริณา 
ค�าตอบแทนิของกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริหิาริ แลัะผูู้�บริหิาริริะดัับสูงูที�สูงูกวิ�าหรืิอเทียบเท�าริองผูู้�จดััการิใหญ�
ให�เหมาะสูมกับหนิ�าที�แลัะควิามริับผู้ิดัชีอบต�อองค์กริ

หลักิปฏิิบััติิ	5 ส่่งเส่ริมนวัตกรรมและการประกอบธุ่รกิจัอย่างม่ความรับผู้ิดำชุอบ 
คณะกริริมการิให�ควิามสูำคัญแลัะสูนัิบสูนิุนิการิสูริ�างนิวัิตกริริมที�ก�อให�เกิดัมูลัค�าแก�ธุริกิจ โดัยเฉพาะการิตอบสูนิองต�อ
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พฤตกิริริมผูู้�บริโิภคที�เปลัี�ยนิแปลังไป ให�สูามาริถเข�าถึงสูนิิค�าแลัะบริกิาริของบริษิัทัไดั�โดัยง�าย อกีท้ังยังตริะหนัิกถงึควิามริบัผู้ดิัชีอบ
แลัะบทบาทต�อผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยี อนัิไดั�แก� ผูู้�ถอืหุ�นิ ลักูค�า/ผูู้�ถอืกริมธริริม ์พนิกังานิ ตวัิแทนิปริะกนัิชีวิีิตแลัะที�ปริกึษัาการิเงนิิ คู�ค�า
พันิธมิตริทางธุริกิจ แลัะคู�แข�งทางการิค�า ตลัอดัจนิชีุมชีนิ สูังคม ทริัพยากริธริริมชีาติแลัะสูิ�งแวิดัลั�อม ตามแนิวิทางแลัะการิปฏิิบัติ
ต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียต�างๆ 

หลักิปฏิิบััติิ	6 ดำูแลให้ม่ระบบการบริหารความเส่่�ยงและการควบค่มภายในที่่�เหมาะส่ม 
คณะกริริมการิให�ควิามสูำคญักบัการิบริหิาริควิามเสูี�ยงทั�วิท้ังองคก์ริ แลัะตริะหนิกัวิ�าการิบริหิาริควิามเสูี�ยงเปน็ิกริะบวินิการิ

สูำคัญที�จะชี�วิยสูนัิบสูนุินิให�บริิษััทสูามาริถบริริลุัวิัตถุปริะสูงค์แลัะเป้าหมายทั้งในิริะยะสูั้นิแลัะริะยะยาวิ แลัะชี�วิยลัดัผู้ลักริะทบ
แลัะโอกาสูจากควิามผัู้นิผู้วินิของปัจจยัเสูี�ยงท้ังภายในิแลัะภายนิอกที�อาจสู�งผู้ลักริะทบต�อธุริกจิให�อยู�ในิริะดัับควิามเสูี�ยงที�ยอมรัิบไดั�
โดัยกำกับดูัแลัให�หนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�องปริะเมินิ ตดิัตามปัจจัยเสูี�ยงดั�วิยการิจัดัทำริะบบการิเตือนิภัยลั�วิงหนิ�า เพื�อกำหนิดัมาตริการิ
แลัะแผู้นิบริหิาริควิามเสูี�ยงไดั�อย�างมปีริะสูทิธผิู้ลั ตามลัำดับัควิามเสูี�ยงที�มนีิยัสูำคญัต�อเป้าหมายทางธุริกจิ ซีึ�งจะนิำไปสูู�การิสูริ�าง
มูลัค�าให�กับองค์กริสูามาริถเติบโตไดั�อย�างยั�งยืนิ ทั้งนิี้ คณะกริริมการิไดั�กำกับดัูแลัให�บริิษััทมีริะบบการิบริิหาริควิามเสูี�ยง 
เป็นิไปตามที�กฎหมายกำหนิดัแลัะตามแนิวิทางมาตริฐานิสูากลั มีการิทบทวินิควิามเพียงพอ เหมาะสูมของนิโยบายแลัะกริอบ 
การิบริิหาริควิามเสูี�ยงเป็นิปริะจำทุกปี เพื�อให�มั�นิใจวิ�าสูอดัคลั�องตามการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาวิะแวิดัลั�อมแลัะปัจจัยต�างๆ 

นิอกจากน้ีิ คณะกริริมการิยังไดั�ตริะหนิักถึงควิามสูำคัญของการิมีริะบบการิควิบคุมภายในิที�มีปริะสูิทธิภาพ ซีึ�งเป็นิ 
องค์ปริะกอบสูำคัญของการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี แลัะเป็นิเคริื�องมือสูำคัญของผูู้�บริิหาริในิการิบริิหาริจัดัการิกับควิามเสูี�ยงต�างๆ 
ของบริิษััท จึงกำหนิดัให�ทุกหนิ�วิยงานิมีริะบบการิควิบคุมภายในิที�เหมาะสูม เพื�อเสูริิมสูริ�างปริะสิูทธิภาพในิการิดัำเนิินิธุริกิจ 
แลัะให�หนิ�วิยงานิตริวิจสูอบที�มคีวิามเป็นิอสิูริะแลัะริายงานิตริงต�อคณะกริริมการิตริวิจสูอบที�เป็นิอสิูริะ เป็นิผูู้�ปริะเมนิิควิามเพยีงพอ
ของริะบบการิควิบคุมภายในิเป็นิปริะจำทุกปี ตามแนิวิทางการิกำกับดัูแลัของหนิ�วิยงานิกำกับแลัะมาตริฐานิสูากลั 

หลักิปฏิิบััติิ	7 รักษัาความน่าเชุ่�อถี่อที่างการเงินและการเปิดำเผู้ยข้อมูล 
คณะกริริมการิให�ควิามสูำคัญกับการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัสูำคัญที�เกี�ยวิข�องกับบริิษััท ทั้งข�อมูลัทางการิเงินิแลัะที�มิใชี�ข�อมูลั 

ทางการิเงินิอย�างถูกต�อง คริบถ�วินิ ทันิเหตุการิณ์ เป็นิไปตามกฎเกณฑิ์ มาตริฐานิ แลัะแนิวิปฏิิบัติที�เกี�ยวิข�อง ผู้�านิชี�องทางที�เข�าถึง
ข�อมูลัไดั�ง�าย มีควิามเท�าเทียมกันิ นิ�าเชีื�อถือ ทั้งข�อมูลัที�เป็นิภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั เพื�อให�ผูู้�ถือหุ�นิแลัะนิักลังทุนิสูามาริถริับริู�
ข�าวิสูาริไดั�ทันิต�อเหตุการิณ์ เข�าถึงสูะดัวิก แลัะไดั�ริับปริะโยชีนิ์มากที�สูุดั 

คณะกริริมการิเป็นิผูู้�ริับผู้ิดัชีอบต�อคุณภาพของงบการิเงินิแลัะคำอธิบายปริะกอบที�ปริากฏิในิริายงานิปริะจำปี งบการิเงินิ
ของบริษิัทัจดััทำขึน้ิตามมาตริฐานิการิบญัชีทีี�รัิบริองทั�วิไปของปริะเทศไทย โดัยการิเลัอืกใชี�นิโยบายบัญชีทีี�เหมาะสูมแลัะถอืปฏิิบตัิ
อย�างสูม�ำเสูมอ ริวิมทัง้มีการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัสูำคัญอย�างเพียงพอในิงบการิเงินิของบริษิัทั ทัง้นิี ้ในิการิรัิบริองควิามถูกต�องของริายงานิ
ทางการิเงินิ คณะกริริมการิมอบหมายให�คณะกริริมการิตริวิจสูอบทำหนิ�าที�สูอบทานิริายงานิทางการิเงินิของบริิษััทให�มีการิจัดัทำ
อย�างถกูต�องตามมาตริฐานิการิบญัชีทีี�ริบัริองทั�วิไป แลัะการิมรีิะบบควิบคมุภายในิสูำหรัิบกริะบวินิการิริายงานิทางการิเงนิิที�เพยีงพอ

หลักิปฏิิบััติิ	8	ส่นับส่น่นการม่ส่่วนร่วมและการส่่�อส่ารกับผูู้้ถี่อห่้น 
คณะกริริมการิดัแูลัให�ผูู้�ถอืหุ�นิมสีู�วินิริ�วิมในิการิตดััสูนิิใจในิเริื�องสูำคญัของบริษิัทั ทัง้ปริะเดัน็ิที�กำหนิดัในิกฎหมายแลัะปริะเดัน็ิ

ที�อาจมีผู้ลักริะทบต�อทิศทางการิดัำเนิินิงานิของกิจการิ โดัยผู้�านิการิพิจาริณาแลัะ/หริือการิอนิุมัติของผูู้�ถือหุ�นิ โดัยเริื�องสูำคัญ 
ดังักลั�าวิถูกบริริจเุป็นิวิาริะการิปริะชุีมผูู้�ถอืหุ�นิ นิอกจากน้ีิ คณะกริริมการิสูนัิบสูนินุิการิมีสู�วินิริ�วิมของผูู้�ถอืหุ�นิ อาทิ กำหนิดัหลักัเกณฑ์ิ
การิให�ผูู้�ถอืหุ�นิสู�วินินิ�อยสูามาริถเสูนิอเพิ�มวิาริะการิปริะชุีมลั�วิงหนิ�าก�อนิวัินิปริะชุีมผูู้�ถอืหุ�นิ แลัะเสูนิอชีื�อบุคคลัเพื�อเข�าดัำริงตำแหนิ�ง
กริริมการิ เป็นิต�นิ อีกทั้งอำนิวิยควิามสูะดัวิกให�ผูู้�ถือหุ�นิไดั�ใชี�สิูทธิในิการิเข�าริ�วิมปริะชุีมแลัะออกเสีูยง โดัยจัดัสูถานิที�ปริะชีุมให�
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เหมาะสูม สูะดัวิกแก�การิเดัินิทาง แลัะบริิษััทเปิดัโอกาสูให�ผูู้�ถือหุ�นิที�ไม�สูามาริถเข�าริ�วิมปริะชีุมไดั�ดั�วิยตนิเอง สูามาริถมอบฉันิทะ
ให�กริริมการิอิสูริะหริือบุคคลัอื�นิๆ เข�าริ�วิมปริะชีุมแลัะออกเสูียงแทนิไดั�

6.2	จรรยาบัรรณธุรกิิจ

บริิษััทยึดัมั�นิในิการิดัำเนิินิธุริกิจตามแนิวิทางการิปฏิิบัติตามกฎหมาย กฎริะเบียบที�เกี�ยวิข�องกับการิดัำเนิินิธุริกิจทั้งภายในิ
ปริะเทศแลัะภายนิอกปริะเทศ แลัะไดั�จัดัทำคู�มือจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริ ซีึ�งมีการิทบทวินิอย�างสูม�ำเสูมอ โดัยในิ
คู�มือจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริปริะกอบดั�วิยข�อพึงปฏิิบัติในิเริื�องต�างๆ เพื�อเป็นิแนิวิทางในิการิดัำเนิินิธุริกิจที�ดัีสูำหริับ
กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ พนิักงานิ แลัะผูู้�กริะทำแทนิบริิษััทแลัะบริิษััทย�อย ยึดัถือปฏิิบัติอย�างเคริ�งคริัดั ซีึ�งบริิษััทจะดัำเนิินิการิทางวิินิัย
ตามริะเบยีบที�บริษิัทักำหนิดัไวิ�กับผูู้�ที�ฝ่่าฝ้่นิจริริยาบริริณ แลัะผูู้�ที�ฝ่่าฝ้่นิจริริยาบริริณอาจไดั�รัิบโทษัตามกฎหมาย หากการิกริะทำน้ัินิ
ขดััต�อกฎหมาย ทั้งนิี้ ผูู้�บังคับบัญชีาตามลัำดัับขั้นิมีหนิ�าที�กำกับดัูแลัแลัะสูนิับสูนิุนิสู�งเสูริิมให�พนิักงานิในิบังคับบัญชีาปฏิิบัติตาม
จริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริ โดัยหากลัะเวิ�นิหริือฝ่่าฝ่้นิย�อมมีควิามผู้ิดัทางวิินิัยดั�วิย นิอกจากนิี้ เพื�อให�ผูู้�ถือหุ�นิ นิักลังทุนิ
แลัะผูู้�ที�สูนิใจทั�วิไปสูามาริถเข�าถึงข�อมูลัไดั�โดัยสูะดัวิก บริิษััทไดั�เผู้ยแพริ�คู�มือจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริบนิเวิ็บไซีต์
บริิษััท https://www.bangkoklife.com/th/about/child/44  

ในิปี 2565 บริิษััทมีการิดัำเนิินิการิเพื�อให�มั�นิใจวิ�าพนิักงานิทุกริะดัับริับทริาบ เข�าใจ แลัะสูามาริถปฏิิบัติไดั�ถูกต�อง ดัังนิี้
 • บริิษััทไดั�จัดัอบริมหลัักสููตริ จริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริ ให�กับผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิผู้�านิริะบบ e-Learning  

  โดัยให�ทดัสูอบหลัังเรีิยนิ แลัะลังนิามรัิบทริาบการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณสูำหรัิบบุคลัากริของบริิษััทเป็นิปริะจำทุกปี  
  ซีึ�งมีจำนิวินิพนิักงานิที�ผู้�านิการิอบริมคิดัเป็นิริ�อยลัะ 99.7 ของพนิักงานิทั้งหมดั
 • กำหนิดัให�พนิกังานิใหม�ทกุคนิต�องผู้�านิการิอบริมแลัะทดัสูอบควิามริู�หลักัสูตูริจริริยาบริริณสูำหริบับคุคลัขององค์กริภายในิ 
  ริะยะเวิลัาทดัลัองงานิ โดัยพนิักงานิใหม�ผู้�านิการิอบริมแลัะทดัสูอบควิามริู�คริบริ�อยลัะ 100  

ข�อม้ลกิารร�องเรียน์ใน์ปี	2565
บริิษััทไดั�ติดัตามข�อริ�องเริียนิที�เกี�ยวิกับการิทุจริิตหริือการิกริะทำที�ฝ่่าฝ่้นิจริริยาบริริณธุริกิจ โดัยในิปี 2565 มีเริื�องริ�องเริียนิ

จำนิวินิทั้งสูิ้นิ 1 เริื�อง ดัังนิี้

1 เรื�อง

รายละเอ่ยด ผู้ลดำาเน์ิน์กิารจำาน์วิน์เร่�อง

การที่่จัริตต่อการปฏิิบัติงาน ดำำาเนินการตรวจัส่อบและไดำ้รับการแก้ไขแล้วเส่ร็จั



191แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนิี้ บริิษััทไดั�กำหนิดัแนิวิทางการิลังโทษัพนิักงานิผูู้�กริะทำควิามผู้ิดัตามควิามเหมาะสูม อันิปริะกอบดั�วิย การิตักเตือนิเป็นิ
ลัายลัักษัณ์อักษัริแลัะการิเลัิกจ�าง

ในิปี 2565 บริิษััทพบการิฝ่่าฝ่้นิจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริโดัยพนิักงานิ 1 กริณีคือ เริื�องการิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิในิ
กริะบวินิการิจดััซีือ้จดััจ�าง บริษิัทัไดั�พจิาริณาการิกริะทำผู้ดิัแลัะดัำเนินิิการิทางวิินิยักบัพนิกังานิดัังกลั�าวิแลั�วิ ริวิมถงึเพิ�มมาตริการิ
เพื�อป้องกันิไม�ให�เกิดัเหตุการิณ์เดัิมซี้ำ โดัยการิปริับปริุงขั้นิตอนิแลัะกำหนิดัการิควิบคุมภายในิเพิ�มเติมแลั�วิ ทั้งน้ีิ ไม�ปริากฏิการิ
ฝ่่าฝ่้นิจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริโดัยคณะกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริของบริิษััท 

กิระบัวิน์กิารติิดติามจรรยาบัรรณกิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจของคั้่คั�า
บริิษััทจัดัให�มีการิสูื�อสูาริถึงจริริยาบริริณคู�ค�าไปยังคู�ค�าต�างๆ โดัยริะบุลัิงก์ไวิ�ที�ท�ายจดัหมายหริืออีเมลัที�ติดัต�อกับคู�ค�าอย�าง

สูม�ำเสูมอ ริวิมถึงมีการิติดัตามการิริับทริาบจริริยาบริริณดัังกลั�าวิ โดัยสู�งจดัหมายแบบฟอริ์มให�คู�ค�าตอบกลัับ
ในิการิติดัตามการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณคู�ค�า บริิษััทตริวิจสูอบไปยังเว็ิบไซีต์ของคู�ค�าวิ�ามีจริริยาบริริณสูำหรัิบองค์กริที�

สูอดัคลั�องกับบริิษััทแลัะเป็นิไปตามแนิวิคิดั Environment, Social, Governance (ESG) หริือไม� โดัยมีคู�ค�าตอบแบบฟอริ์ม 
การิริับทริาบจริริยาบริริณกลัับมา 40 ฉบับ คิดัเป็นิริ�อยลัะ 66.67 ของแบบฟอริ์มที�จัดัสู�งทั้งหมดั แลัะจริริยาบริริณของคู�ค�า 40 ริาย
คิดัเป็นิริ�อยลัะ 100 ของบริิษััทที�ตริวิจสูอบ มีการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณคู�ค�าของบริิษััท

6.3	 กิารเปล่�ยน์แปลงและพัฒน์ากิารท่ั�สำาคััญของน์โยบัาย	 แน์วิปฏิิบััติิ		
	 	และระบับักิารกิำากิับัด้แลกิิจกิารใน์รอบัปีทั่�ผู้่าน์มา

เพื�อเป็นิการิสูริ�างควิามยั�งยืนิให�แก�องค์กริ การิดัำเนิินิงานิดั�านิการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัีถือเป็นิเริื�องสูำคัญ โดัยบริิษััท 
ดัำเนิินิการิตามกริอบการิกำกบัดัแูลักจิการิที�ดั ี(CG Framework) ของสูำนิกังานิคณะกริริมการิกำกบัหลักัทริพัยแ์ลัะตลัาดัหลักัทริพัย์
(ก.ลั.ต.) แลัะสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย (คปภ.) ท้ังยังมุ�งเนิ�นิการิพัฒินิาองค์กริสูู�
ควิามยั�งยืนิที�คริอบคลัุมทั้งมิติสูิ�งแวิดัลั�อม สูังคม แลัะการิกำกับดัูแลักิจการิ (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ตามแนิวิทางของตลัาดัหลักัทรัิพยแ์ห�งปริะเทศไทย การิบริหิาริจัดัการิภายใต�กริอบ GRC (Governance, Risk, and Compliance) 
ของสูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบนัิกริริมการิบริษิัทัไทย (IOD) แลัะเปา้หมายการิพัฒินิาที�ยงัยนืิ SDGs 17 ข�อ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ตามควิามตกลังปาริีสู (Paris Agreement) ขององค์การิสูหปริะชีาชีาติ

ในิป ี2565 คณะกริริมการิบริษิัทัไดั�ทบทวินิวิิสัูยทัศน์ิแลัะพันิธกิจขององค์กริ แลัะกริอบการิดัำเนินิิงานิ เพื�อการิพัฒินิาองค์กริ
สูู�ควิามยั�งยืนิ เพื�อให�มั�นิใจวิ�าเปา้หมายแลัะทศิทางของบริษิัทัไดั�คำนิงึถึงการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาพแวิดัลั�อมทางธุริกิจตลัอดัเวิลัา
แลัะเข�าใจควิามคาดัหวิงัของผูู้�มสีู�วินิไดั�สู�วินิเสูยีทกุกลัุ�ม โดัยมอบหมายควิามรัิบผิู้ดัชีอบเพิ�มเตมิให�กับคณะกริริมการิกำกับดูัแลักิจการิ
แลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ (เดัิมชีื�อ คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี) ให�คริอบคลัุมปริะเดั็นิควิามยั�งยืนิ 

คณะกริริมการิบริิษัทัไดั�ปรัิบปรุิงจริริยาบริริณสูำหรัิบบุคคลัขององค์กริจดััให�มีนิโยบายที�สูำคญัเพิ�มเตมิ แลัะทบทวินินิโยบาย
ริวิมถึงแนิวิปฏิิบัติเพื�อให�สูอดัคลั�องกับสูภาพแวิดัลั�อมการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทในิปัจจุบันิ ดัังนิี้
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 • นิโยบายการิป้องกนัิแลัะปริาบปริามการิฟอกเงนิิแลัะการิสูนิบัสูนุินิทางการิเงนิิแก�การิก�อการิริ�าย แลัะการิแพริ�ขยายอาวิธุ 
  ที�มีอานิุภาพทำลัายลั�างสููง (AML/CFT-WMD) 
 • นิโยบายจริริยาบริริณที�เกี�ยวิข�องกับการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ ไดั�แก�
  - นิโยบายการิบริิหาริจัดัการิควิามยั�งยืนิ 
  - นิโยบายดั�านิการิจัดัการิแลัะดัูแลัสูิ�งแวิดัลั�อม (ฉบับปริับปริุง) 
  - นิโยบายดั�านิสูิทธิมนิุษัยชีนิ (ฉบับปริับปริุง) 
  - นิโยบายการิปฏิิบัติตามกฎเกณฑิ์ 
  - นิโยบายป้องกันิควิามขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีนิ์ 
  - นิโยบายการิแจ�งเบาะแสู (ฉบับปริับปริุง) 
 • นิโยบายควิามมั�นิคงปลัอดัภัยดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ 
 • นิโยบายการิบริิหาริควิามเสูี�ยงดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ

 คณะกริริมการิบริิษััทยังไดั�จัดัทำแลัะปริับปริุงกฎบัตริคณะกริริมการิบริิษััทแลัะคณะกริริมการิชีุดัย�อย ไดั�แก�
 • กฎบัตริคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิลังทุนิ 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิบริิษััท (ปริับปริุง) 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ (ปริับปริุง) 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ (ปริับปริุง) 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิตริวิจสูอบ (ปริับปริุง) 
 • กฎบัตริคณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ (ปริับปริุง)
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คัวิามร้�	ทัักิษัะ	และประสบักิารณ์ด�าน์ จำาน์วิน์ราย

7.1	โคัรงสร�างกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร
ดัูข�อมูลัเพิ�มเติมในิแบบแสูดังริายการิข�อมูลัปริะจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หนิ�า 20-21

7.2	ข�อม้ลเกิ่�ยวิกิับัคัณะกิรรมกิาร
 
7.2.1	องคั์ประกิอบัของคัณะกิรรมกิารบัริษััทั

ณ สูิ้นิปี 2565 คณะกริริมการิบริิษััทมีจำนิวินิ 14 ท�านิ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิที�ไม�เป็นิผูู้�บริิหาริ 12 ท�านิ คิดัเป็นิสูัดัสู�วินิ 86% 
ของจำนิวินิกริริมการิ กริริมการิที�เป็นิผูู้�บริิหาริ 2 ท�านิ คิดัเป็นิสูัดัสู�วินิ 14% ของจำนิวินิกริริมการิ กริริมการิอิสูริะ 5 ท�านิ คิดัเป็นิ
สูัดัสู�วินิ 35.71% ของจำนิวินิกริริมการิ กริริมการิเพศหญิง 5 ท�านิ คิดัเป็นิสูัดัสู�วินิ 35.71% ของจำนิวินิกริริมการิ แลัะกริริมการิ 
เพศชีาย 9 ท�านิ คิดัเป็นิสูัดัสู�วินิ 64.29% ของจำนิวินิกริริมการิ โดัยกริริมการิที�มีถิ�นิที�อยู�ในิริาชีอาณาจักริมีจำนิวินิ 11 ท�านิ  
ซีึ�งเกินิกวิ�าริ�อยลัะ 75 ตามที�กฎหมายกำหนิดั ทั้งนิี้ คณะกริริมการิบริิษััทปริะกอบดั�วิยผูู้�ที�มีคุณวิุฒิิแลัะปริะสูบการิณ์หลัากหลัาย 
คริอบคลัุมสูาขาอาชีีพต�างๆ ที�จะสูนิับสูนิุนิให�การิปฏิิบัติหนิ�าที�ของคณะกริริมการิในิการิกำกับดัูแลักิจการิของบริิษััทเป็นิไปอย�าง
มีปริะสูิทธิภาพ ซีึ�งริวิมถึงควิามริู�ในิธุริกิจปริะกันิชีีวิิต ควิามริู�ในิดั�านิเศริษัฐกิจแลัะการิลังทุนิ ควิามริู�ในิดั�านิบัญชีีแลัะการิเงินิ  
ควิามริู�ในิดั�านิกฎหมาย ควิามริู�ในิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ / Cyber Security เป็นิต�นิ

ทัง้น้ีิ บริษิัทัไดั�กำหนิดันิโยบายควิามหลัากหลัายของคณะกริริมการิ ซีึ�งปริะกอบดั�วิยควิามหลัากหลัายของเพศ ทกัษัะ วิิชีาชีพี
 แลัะองค์ปริะกอบสูมริริถนิะของคณะกริริมการิบริิษััท (Skill Matrix) มีริายลัะเอียดั ดัังนิี้

7.		โคัรงสร�างกิารกิำากิบััด้แลกิิจกิาร	และข�อมล้สำาคัญั	
	 เก่ิ�ยวิกิบััคัณะกิรรมกิาร	คัณะกิรรมกิารชดุยอ่ย
		 ผู้้�บัริหาร	พน์ักิงาน์	และอื�น์ๆ

หมายเหตุุ: *มีกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รที่มีประสบก�รณ์ก�รทำง�นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 10 คน

ธุ่รกิจัประกันชุ่วิต

เศรษัฐศาส่ตร์และการลงที่่น

บัญชุ่และการเงิน

การบริหารธุ่รกิจัและการจััดำการ

กฎหมาย

เที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ / Cyber Security

12* 

14

14

14

  8

  5
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-

31,376,000
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6,904,103

9,329,302

27 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2568

10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566

27 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2568

10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566

 10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566

27 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2568

28 เม.ย. 2564 - เม.ย. 2567

10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566

25 ม่.ค. 2565 - เม.ย. 2567

27 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2568

28 เม.ย. 2564 - เม.ย. 2567

28 เม.ย. 2564 - เม.ย. 2567

10 ก.ค. 2563 - เม.ย. 2566

27 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2568

ดำร.ศิริ  การเจัริญดำ่

นายส่่นที่ร  อร่ณานนที่์ชุัย

นางคมคาย  ธุูส่รานนที่์

นายประพื่ันธุ์  อัศวอารี

นางส่าววราวรรณ  เวชุชุส่ัส่ถี์

นายชุัย  โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวิตรี  รมยะรูป

นางประไพื่วรรณ  ลิมที่รง

นายโที่โมฮิโระ เยา

นายโที่โมฮิส่ะ คาวาซื้ากิ

นายยูอิชุิ ฮอนดำ้า

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ

นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ประธุานกรรมการ / กรรมการอิส่ระ

กรรมการ / กรรมการอิส่ระ 

กรรมการ / กรรมการอิส่ระ

กรรมการ / กรรมการอิส่ระ

กรรมการ / กรรมการอิส่ระ

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�ไม่เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการ / กรรมการที่่�เป็นผูู้้บริหาร

กรรมการผูู้้จัดัำการใหญ่ฯ / กรรมการท่ี่�เป็นผูู้้บริหาร

ของติน์เอง คั้่สมรส/บัุติรทั่�ยัง
ไม่บัรรลุน์ิติิภาวิะ

เพิ�ม/ลด	(31	ธ.คั.	64
	-	31	ธ.คั.	65)

รายชื�อ
กิรรมกิารบัริษััทั

ลำาดับั
ทั่�

ติำาแหน์่ง
ช่วิงวิาระกิารดำารง

ติำาแหน์่ง

7.2.2	กิรรมกิารทั่�ม่อำาน์าจลงน์ามผู้้กิพัน์บัริษััทั
กริริมการิซีึ�งมีอำนิาจลังลัายมือชีื�อผูู้กพันิบริิษััท ณ สูิ้นิปี 2565 มีจำนิวินิ 4 ท�านิ ปริะกอบดั�วิย นิางสูาวิิตริี ริมยะริูป  

นิายยูอิชีิ ฮอนิดั�า นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี แลัะนิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี สูองคนิลังลัายมือชีื�อริ�วิมกันิ

7.2.3	บัทับัาทัหน์�าทั่�และคัวิามรับัผู้ิดชอบัของคัณะกิรรมกิารบัริษััทั
คณะกริริมการิบริษิัทัมีหนิ�าที�ควิามริบัผู้ดิัชีอบตามที�กำหนิดัในิพริะริาชีบัญญัตมิหาชีนิจำกัดั พ.ศ.2535 (ริวิมฉบับแก�ไขเพิ�มเตมิ) 

พริะริาชีบญัญตัหิลักัทริพัย์แลัะตลัาดัหลักัทริพัย์ พ.ศ. 2535 (ริวิมฉบบัแก�ไขเพิ�มเตมิ) กฎหมายที�เกี�ยวิข�องอื�นิๆ แลัะข�อบงัคบับริษิัทั
มีปริะเดั็นิสูำคัญสูริุปไดั� ดัังนิี้

1.  บริหิาริกิจการิบริษิัทัให�เป็นิไปตามกฎหมาย วิตัถปุริะสูงค์ แลัะข�อบงัคับของบริษิัทั ตลัอดัจนิมตขิองที�ปริะชุีมสูามญัผูู้�ถอืหุ�นิ 
  ที�ชีอบดั�วิยกฎหมาย ดั�วิยควิามซีื�อสูัตย์ สูุจริิต แลัะริะมัดัริะวิังริักษัาผู้ลัปริะโยชีนิ์ของบริิษััทเป็นิสูำคัญ

2.  กำหนิดัเป้าหมาย นิโยบาย แลัะทิศทางการิดัำเนิินิงานิ วิิสูัยทัศน์ิ พันิธกิจ แลัะงบปริะมาณของบริิษััท 
3.  พิจาริณาโคริงสูริ�างการิบริหิาริงานิที�เหมาะสูม ซีึ�งริวิมถงึการิพจิาริณาแต�งตัง้คณะกริริมการิชีดุัย�อย เพื�อชี�วิยกำกบัแลัะ 

  กลัั�นิกริองงานิดั�านิต�างๆ แลัะการิพิจาริณาแต�งตั้งผูู้�บริิหาริริะดัับสููง
4.  จัดัให�มีริะบบการิควิบคุมภายในิแลัะริะบบการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�เหมาะสูม มีการิทบทวินิอยู�อย�างสูม�ำเสูมอ ริวิมถึง 

  มีกลัไกในิการิริับเริื�องริ�องเริียนิ แลัะการิดัำเนิินิการิกริณีมีการิชีี้เบาะแสู
5. ดัำเนิินิการิอย�างริอบคอบเพื�อป้องกันิเริื�องควิามขัดัแย�งของผู้ลัปริะโยชีนิ์ โดัยผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียจะไม�มีสู�วินิริ�วิม 

  ในิการิพิจาริณาตัดัสูินิใจ แลัะกำกับดัูแลัให�มีการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัให�ถูกต�อง คริบถ�วินิตามกฎหมาย
6.  จัดัให�มนีิโยบายการิกำกับดัแูลักิจการิของบริษิัทัเป็นิลัายลักัษัณ์อักษัริ แลัะให�ควิามเหน็ิชีอบนิโยบายดังักลั�าวิ ริวิมถงึมี 

  การิทบทวินิอย�างสูม�ำเสูมอ
ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิบริิษััทเพิ�มเติมบนิเวิ็บไซีต์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/th/about/child/35 

กิารถูือคัรองหุ�น์	(หุ�น์)

โดัยมี นิางสูาวิจาริุวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม ผูู้�บริิหาริสูายบัญชีีแลัะการิเงินิ ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิบริิษััท

https://www.bangkoklife.com/th/about/child/35
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7.3	ข�อม้ลเกิ่�ยวิกิับัคัณะกิรรมกิารชุดย่อย
 ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 บริิษััทมีคณะกริริมการิชีุดัย�อยทั้งหมดั 7 ชีุดั ไดั�แก� คณะกริริมการิตริวิจสูอบ คณะกริริมการิ
บริิหาริควิามเสูี�ยง คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ  
คณะกริริมการิลังทนุิ คณะกริริมการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิ แลัะคณะกริริมการิกำกบัดัแูลัแลัะบริหิาริจดััการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยี
สูาริสูนิเทศ ซีึ�งปริะกอบดั�วิยกริริมการิ ผูู้�บริิหาริของบริิษััท แลัะผูู้�ทริงคุณวุิฒิิที�มีคุณสูมบัติตามมาตริา 68 แห�งพริะริาชีบัญญัติ 
บริิษััทมหาชีนิจำกัดั พ.ศ. 2535 

7.3.1	คัณะกิรรมกิารติรวิจสอบั
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิอิสูริะ 3 ท�านิ ที�มีคุณสูมบัติคริบถ�วินิตามปริะกาศคณะกริริมการิกำกับตลัาดัทุนิที� ทจ.28/2551 

กริริมการิตริวิจสูอบทุกท�านิเป็นิผูู้�มีควิามริู�แลัะปริะสูบการิณ์ในิการิสูอบทานิงบการิเงินิของบริิษััท โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้ 
1. นิายสูุนิทริ  อริุณานินิท์ชีัย  ปริะธานิกริริมการิตริวิจสูอบ / กริริมการิอิสูริะ
2. นิายปริะพันิธ์  อัศวิอาริี  กริริมการิตริวิจสูอบ / กริริมการิอิสูริะ
3. นิางสูาวิวิริาวิริริณ เวิชีชีสูัสูถ์  กริริมการิตริวิจสูอบ / กริริมการิอิสูริะ

โดัยมี นิางสูาวิสูุุภาภริณ์ ทิพย์ฝ่ั�นิ ซีึ�งดัำริงตำแหนิ�งผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสูฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิ 
คณะกริริมการิตริวิจสูอบ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจัส่อบ 
1.  สูอบทานิให�บริิษััทมีการิริายงานิทางการิเงินิอย�างถูกต�องแลัะเพียงพอ
2.  สูอบทานิให�บริษิัทัมรีิะบบการิควิบคมุภายในิ แลัะริะบบการิตริวิจสูอบภายในิที�เหมาะสูมแลัะมปีริะสูทิธผิู้ลั  แลัะพจิาริณา 

  ควิามเป็นิอสิูริะของหนิ�วิยงานิตริวิจสูอบภายในิ ตลัอดัจนิให�ควิามเหน็ิชีอบในิการิพจิาริณาแต�งต้ังโยกย�าย เลักิจ�างหัวิหนิ�า 
  หนิ�วิยงานิตริวิจสูอบภายในิ หริือหนิ�วิยงานิอื�นิใดัที�ริับผู้ิดัชีอบเกี�ยวิกับการิตริวิจสูอบภายในิ

3.  สูอบทานิให�บริษิัทัปฏิิบตัติามกฎหมายวิ�าดั�วิยหลักัทริพัย์แลัะตลัาดัหลักัทริพัย์ ข�อกำหนิดัของตลัาดัหลักัทริพัย์ กฎหมาย 
  วิ�าดั�วิยปริะกันิชีีวิิต แลัะกฎหมายอื�นิที�เกี�ยวิข�องกับธุริกิจของบริิษััท

4. พิจาริณาคัดัเลัือกผูู้�สูอบบัญชีีของบริิษััทแลัะนิำเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััทเพื�อการิพิจาริณาอนิุมัติการิแต�งต้ังโดัย 
  ที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิ    

5.  พิจาริณาริายการิที�เกี�ยวิโยงกนัิหริอืริายการิที�อาจมีควิามขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีน์ิ ให�เป็นิไปตามกฎหมายแลัะข�อกำหนิดั 
  ของตลัาดัหลัักทริัพย์ ทั้งนิี้เพื�อให�มั�นิใจวิ�าริายการิดัังกลั�าวิสูมเหตุสูมผู้ลัแลัะเป็นิปริะโยชีนิ์สููงสูุดัต�อบริิษััท

ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิตริวิจสูอบ เพิ�มเติมบนิเวิ็บไซีต์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/th/about/child/40 
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7.3.2	คัณะกิรรมกิารบัริหารคัวิามเส่�ยง	
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริทั้งหมดั 7 ท�านิ โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. นิายปริะพันิธ์ อัศวิอาริี  ปริะธานิกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง / กริริมการิอิสูริะ
2. นิางคมคาย ธูสูริานินิท์  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง / กริริมการิอิสูริะ
3. นิายยูอิชีิ ฮอนิดั�า   กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง
4. นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง
5. นิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง
6. นิางสูาวิจาริุวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง
7. นิางอรินิุชี สูำริาญฤทธิ�  กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง

โดัยมี นิางศศิธริ ฐิติผู้กายแก�วิ ผูู้�บริิหาริฝ่่ายบริิหาริควิามเสูี�ยง ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�ของคณะกรรมการบริหารความเส่่�ยง
1. กำหนิดักริอบนิโยบายแลัะกลัยุทธ์การิบริิหาริควิามเสูี�ยง โดัยสูามาริถริะบุ ปริะเมินิ ติดัตามริายงานิ แลัะควิบคุม 

  ควิามเสูี�ยงหลักัของบริษิัทั ซีึ�งคริอบคลัมุท้ังควิามเสูี�ยงตามมาตริฐานิแลัะการิกำกับดัแูลัของภาคริฐัแลัะหนิ�วิยงานิกำกับ
2. ทบทวินิควิามเพียงพอของนิโยบายบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะริะบบการิบริิหาริควิามเสูี�ยง ริวิมถึงควิามมีปริะสูิทธิภาพ 

  แลัะปริะสิูทธิผู้ลัของริะบบปฏิิบัติการิให�เป็นิไปตามนิโยบายที�กำหนิดั สูริุปผู้ลัแลัะริายงานิต�อคณะกริริมการิอย�าง 
  สูม�ำเสูมอ

ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง เพิ�มเติมบนิเวิ็บไซีต์บริิษััท  https://www.bangkoklife.com/th/about/child/41

7.3.3	คัณะกิรรมกิารสรรหาและพิจารณาคั่าติอบัแทัน์
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิทั้งหมดั 3 ท�านิ โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. ดัริ.ศิริิ  การิเจริิญดัี  ปริะธานิกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ / กริริมการิอิสูริะ
2. นิายชีัย โสูภณพนิิชี  กริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ
3. นิายโทโมฮิโริะ เยา  กริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ
 
โดัยม ีนิางสูาวิจารุิวิริริณ ลัิม้คณุธริริมโม ผูู้�ชี�วิยผูู้�จดััการิใหญ�สูายบัญชีแีลัะการิเงินิ ทำหนิ�าที�เลัขานุิการิคณะกริริมการิสูริริหา 

แลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�ของคณะกรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น 
1. พิจาริณาสูริริหาคัดัเลัือกบุคคลัที�เหมาะสูมมาดัำริงตำแหนิ�งกริริมการิ แลัะ/หริือผูู้�บริิหาริริะดัับสููงที�วิ�างลัง เพื�อเสูนิอ 

  ควิามเห็นิต�อคณะกริริมการิบริิษััท แลัะ/หริือขออนิุมัติต�อที�ปริะชีุมผูู้�ถือตามข�อบังคับของบริิษััทแลั�วิแต�กริณี
2. พิจาริณากำหนิดั ปรัิบปริุงค�าตอบแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิ์อื�นิๆ ของคณะกริริมการิบริิษััทแลัะผูู้�บริิหาริริะดัับสููงที�สููงกวิ�า 

  หริือเทียบเท�าริองผูู้�จัดัการิใหญ�ให�เหมาะสูมกับหนิ�าที�แลัะควิามรัิบผิู้ดัชีอบ เพื�อนิำเสูนิอคณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณา 
  อนิุมัติ แลัะ/หริือเสูนิอขออนิุมัติต�อที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิ แลั�วิแต�กริณี ตามข�อบังคับของบริิษััท

ดักูฎบัตริคณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ เพิ�มเติมบนิเว็ิบไซีต์บริษิัทั https://www.bangkoklife.com/th/about/child/42 

https://www.bangkoklife.com/th/about/child/41
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7.3.4	คัณะกิรรมกิารลงทัุน์
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริทั้งหมดั 4 โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. ดัริ.ศิริิ การิเจริิญดัี   ปริะธานิกริริมการิลังทุนิ / กริริมการิอิสูริะ
2. นิางสูาวิิตริี ริมยะริูป  กริริมการิลังทุนิ
3. นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี  กริริมการิลังทุนิ
4. นิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี  กริริมการิลังทุนิ
5. นิายไพศาลั เลัิศโกวิิทย์*  กริริมการิลังทุนิ  
หม�ยเหตุ: *น�ยไพศ�ล เลิศโกวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รลงทุน เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2565 

โดัยมี นิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี ผูู้�บริิหาริสูายการิลังทุนิ ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิลังทุนิ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�และความรับผู้ิดำชุอบของคณะกรรมการลงที่่น
1. กำหนิดันิโยบายการิลังทุนิ นิโยบายการิบริิหาริควิามเสูี�ยงริวิมแลัะกริะบวินิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�เหมาะสูมที�เกิดัจาก 

  การิลังทุนิ
2. พิจาริณาอนิุมัติแผู้นิการิลังทุนิ
3. ติดัตามผู้ลัการิลังทุนิ พริ�อมทั้งจัดัให�มีริะบบควิบคุมภายในิที�เหมาะสูม
4. กำกับดัูแลัการิลังทุนิของบริิษััท ริะเบียบวิิธีปฏิิบัติเกี�ยวิกับการิลังทุนิ

ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิลังทุนิ เพิ�มเติมบนิเวิ็บไซีต์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/th/about/child/39 

7.3.5	คัณะกิรรมกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิารและกิารพัฒน์าส้่คัวิามยั�งยืน์
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริทั้งหมดั 5 ท�านิ โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. นิางคมคาย ธูสูริานินิท์  ปริะธานิกริริมการิกำกับดัแูลักจิการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยนืิ/ กริริมการิอสิูริะ
2. นิางปริะไพวิริริณ ลัิมทริง  กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
3. นิายยูอิชีิ ฮอนิดั�า   กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
4. นิายเวิทิศ อัศวิมังคลัะ*  กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
5. นิายอนิุชีา ภิงคาริวิัฒินิ์  กริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ
หม�ยเหตุ: *น�ยเวทิศ อัศวมังคละ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รกำกับดูแลกิจก�รและก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2565

 

โดัยมี นิางสูาวิจารุิวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ�สูายบัญชีีแลัะการิเงินิ ทำหนิ�าที�เลัขานุิการิคณะกริริมการิ 
กำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�และความรับผู้ิดำชุอบของคณะกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

ดำ้านการกำากับดำูแลกิจัการที่่�ดำ่
1. พิจาริณานิโยบายแลัะแนิวิปฏิิบัติดั�านิการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี จริริยาบริริณทางธุริกิจ ตลัอดัจนิมาตริการิต�อต�านิ 

  การิทุจริิตคอร์ิรัิปชัีนิ ให�สูอดัคลั�องกับกฎหมายแลัะริะเบียบข�อบังคับของหนิ�วิยงานิภาครัิฐแลัะองค์กริที�ทำหนิ�าที�กำกับ 
  ดัูแลับริิษััท พริ�อมนิำเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััท

https://www.bangkoklife.com/th/about/child/39
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2. ทบทวินินิโยบายแลัะแนิวิปฏิิบัติดั�านิการิกำกับดูัแลักิจการิที�ดีั จริริยาบริริณธุริกิจ แลัะการิป้องกันิการิทุจริิตคอร์ิริัปชีันิ  
  พริ�อมท้ังกำกับดัูแลั ติดัตามควิามก�าวิหนิ�าผู้ลัของการิดัำเนิินิงานิดั�านิการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี แลัะนิำเสูนิอต�อ 
  คณะกริริมการิบริิษััท

3. สู�งเสูริิมการิบริิหาริองค์กริแบบบูริณาการิ ทั้งการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี การิบริิหาริควิามเสูี�ยง แลัะการิกำกับการิปฏิิบัติ 
  ตามกฎเกณฑ์ิ (Governance, Risk Management, and Compliance: GRC) ตลัอดัจนิสู�งเสูริมิการิเผู้ยแพริ�วิฒัินิธริริม 
  ในิการิกำกบัดัแูลักจิการิที�ดั ี จริยิธริริมองค์กริ การิต�อต�านิการิทจุริติคอร์ิริปัชีนัิ การิปฏิิบตัติามหลักัสูทิธมินิษุัยชีนิ ให�เป็นิ 
  ที�เข�าใจทั�วิทุกริะดัับอย�างต�อเนิื�อง

ดำ้านการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น
1. พิจาริณาเป้าหมาย นิโยบาย แผู้นิแม�บท แลัะแนิวิปฏิิบัติ เกี�ยวิกับการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ  

  เพื�อนิำเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััท
2. ให�คำแนิะนิำแลัะสู�งเสูริมิให�มีการิกำหนิดัหลักัการิ นิโยบาย แลัะกลัยุทธ์ ริวิมท้ังการิดัำเนินิิงานิของบริษิัทั ให�สูอดัคลั�อง 

  กับหลัักการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ 
3.  กำกบัดัแูลั ตดิัตาม ปริะเมนิิผู้ลั แลัะเปิดัเผู้ยข�อมลูัการิดัำเนิินิการิดั�านิการิพฒัินิาสูู�ควิามยั�งยนืิ ให� สูอดัคลั�องกบัแนิวิทาง 

  ปฏิิบัติของสูากลั กฎหมาย แลัะริะเบียบข�อบังคับของหนิ�วิยงานิภาคริัฐแลัะองค์กริที�กำกับดัูแลับริิษััท พริ�อมท้ังต�อ 
  คณะกริริมการิบริิษััท

4. สู�งเสูริิมแลัะสูนิับสูนิุนิกิจกริริมต�างๆ ของบริิษััทในิดั�านิการิจัดัการิควิามยั�งยืนิให�เป็นิที�เข�าใจอย�างทั�วิถึงแลัะต�อเนิื�อง  
  เพื�อให�บริริลัุเป้าหมายของการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ

ดักูฎบัตริคณะกริริมการิกำกับดัแูลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยนืิ เพิ�มเตมิบนิเวิบ็ไซีต์บริษิัทั https://www.bangkoklife.com/th/
about/child/38

7.3.6	คัณะกิรรมกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบััติิงาน์
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิทั้งหมดั 3 ท�านิ โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. ดัริ.ศิริิ การิเจริิญดัี          ปริะธานิกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ / กริริมการิอิสูริะ
2. นิายสูุนิทริ อริุณานินิท์ชีัย  กริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ / กริริมการิอิสูริะ
3. นิางคมคาย ธูสูริานินิท์  กริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ / กริริมการิอิสูริะ

โดัยมี นิางสูาวิจุฑิาริัตนิ์ นิาทองบ�อ ผูู้�บริิหาริฝ่่ายบริิหาริทริัพยากริบุคคลั ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลั 
การิปฏิิบัติงานิ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�และความรับผู้ิดำชุอบของคณะกรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน
พจิาริณากำหนิดัแนิวิทาง ขัน้ิตอนิ แลัะวิิธีการิในิการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบัิตงิานิของกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ� ริวิมถงึการิปริะเมนิิ

ผู้ลัการิปฏิิบัติงานิภายในิริะยะเวิลัาการิพิจาริณาปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิปกติของบริิษััท

ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิเพิ�มเติมบนิเวิ็บไซีต์บริิษััท https://www.bangkoklife.com/th/about/
child/128
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7.3.7	คัณะกิรรมกิารกิำากิับัด้แลและบัริหารจัดกิารงาน์ด�าน์เทัคัโน์โลย่สารสน์เทัศ
ปริะกอบดั�วิยกริริมการิทั้งหมดั 4 ท�านิ โดัยมีริายชีื�อ ดัังต�อไปนิี้
1. นิางสูาวิวิริาวิริริณ เวิชีชีสูัสูถ์      ปริะธานิกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยี
       สูาริสูนิเทศ / กริริมการิอิสูริะ
2. นิางสูาวิิตริี ริมยะริูป   กริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
3. นิายเวิทิศ อัศวิมังคลัะ   กริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
4. นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี   กริริมการิแลัะเลัขานิุการิคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิ
       งานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ 

โดัยมี นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิ 
กำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ

ขอบเขตอำานาจัหน้าที่่�และความรับผู้ิดำชุอบของคณะกรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
1.  กำกบัดัแูลัแลัะสู�งเสูริิมการิบริหิาริงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวัิตกริริมดัจิทิลััให�เป็นิไปตามเป้าหมายแลัะนิโยบาย 

  ของบริิษััท ริวิมท้ังให�สูอดัคลั�องกับกฎหมายแลัะปริะกาศของหนิ�วิยงานิกำกับดูัแลัธุริกิจดั�านิการิกำกับดูัแลัการิบริิหาริ 
  โคริงการิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ

2. คณะกริริมการิกำกับดูัแลัแลัะบริิหาริงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศมีอำนิาจในิการิแต�งต้ังอนุิกริริมการิ แลัะ/หริือ 
  คณะทำงานิ แลัะ/หรืิอบุคคลัใดัๆ เพื�อให�ดัำเนิินิงานิใดัอันิเป็นิปริะโยชีนิ์ต�อการิปฏิิบัติหนิ�าที�แลัะอยู�ภายในิขอบเขต 
  แห�งอำนิาจหนิ�าที�ของคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศไดั�

3. อนุิมัติกริอบการิปฏิิบัติงานิที�เกี�ยวิข�องดั�านิการิบริิหาริงานิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวัิตกริริมดิัจิทัลั แลัะจัดัให�มี 
  การิทบทวินิกริอบการิปฏิิบตังิานิดั�านิการิบริหิาริงานิเทคโนิโลัยสีูาริสูนิเทศที�เกี�ยวิข�องอย�างนิ�อยปีลัะ 1 คริัง้ หริอืทกุคริัง้ 
  ที�มีการิเปลัี�ยนิแปลังอย�างมีนิัยสูำคัญให�สูอดัคลั�องตามกฎหมาย ปริะกาศ แลัะข�อกำหนิดัของหนิ�วิยงานิกำกับดัูแลั

4.  กำกับดูัแลัแลัะสู�งเสูริมิการิใชี�เทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวิตักริริมดิัจทิลััของบริษิัทัให�สูอดัคลั�องกับกลัยทุธ์ในิการิดัำเนินิิ 
  ธรุิกจิให�มีควิามยืดัหยุ�นิเพียงพอที�จะริองรัิบการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาวิะแวิดัลั�อมดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวัิตกริริม 
  ดัิจิทัลั แลัะคำนิึงถึงการิเปลัี�ยนิแปลังการิดัำเนิินิธุริกิจในิอนิาคต

5. สู�งเสูริิมแลัะสูนิับสูนิุนิการิบริิหาริจัดัการิบุคคลัากริดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศให�มีเคริื�องมือที�เหมาะสูมในิการิปฏิิบัติงานิ  
  มีควิามริู�ต�อเทคโนิโลัยีที�เปลัี�ยนิแปลังไปอย�างริวิดัเริ็วิ แลัะทันิต�อภัยคุกคามไซีเบอริ์ใหม�ๆ ที�อาจเกิดัขึ้นิ เพื�อสูนิับสูนิุนิ 
  การิใชี�เทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวัิตกริริมดัิจิทัลัของบริิษััท ริวิมถึงสู�งเสูริิมการิเริียนิริู�การิใชี�เทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะ 
  นิวัิตกริริมดัิจิทัลัเพื�อการิดัำเนิินิธุริกิจให�กับผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิในิบริิษััทนิำไปปริะยุกต์ใชี�ในิการิปฏิิบัติงานิไดั�อย�างมี 
  ปริะสูิทธิภาพ

6. กำหนิดัให�มกีาริปริะชีมุกริริมการิอย�างนิ�อยปีลัะ 2 คริัง้ แลัะให�ริายงานิผู้ลัการิดัำเนินิิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะ 
  นิวิัตกริริมดัิจิทัลัต�อคณะกริริมการิบริิษััทอย�างนิ�อยปีลัะ 1 คริั้ง หริือเมื�อเกิดัหตุการิณ์ที�สู�งผู้ลักริะทบอย�างมีนิัยสูำคัญ

ดัูกฎบัตริคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ เพิ�มเติมบนิเว็ิบไซีต์บริิษััท 
https://www.bangkoklife.com/th/about/child/37
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7.4	ข�อม้ลเกิ่�ยวิกิับัผู้้�บัริหาร

7.4.1	คัณะผู้้�บัริหารของบัริษััทั	ม่จำาน์วิน์	10	ทั่าน์	ม่รายชื�อ	ดังน์่�
1. นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี   กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ
2. นิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี   ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายการิลังทุนิ
3. นิางสูาวิจาริุวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายบัญชีีแลัะการิเงินิ
4. นิายอนิุชีา ภิงคาริวิัฒินิ์   ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายงานิตัวิแทนิแลัะที�ปริึกษัาทางการิเงินิ
5. นิางอรินิุชี สูำริาญฤทธิ�   ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายปริะกันิชีีวิิต
6. นิางลัดััดัาวัิลัย์ สูทิธวิิรินินัิท์   ผูู้�ชี�วิยผูู้�จดััการิใหญ� สูายชี�องทางสูถาบันิการิเงินิแลัะพนัิธมติริทางธรุิกจิ
7. นิางสูาวิศิริินิาริถ วิงศ์เจริิญสูถิตย์  ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ
8. นิายชีัยพลั อินิทุปริะภา   ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายกลัยุทธ์แลัะวิางแผู้นิธุริกิจองค์กริ
9. นิายจักริพงศ์ แสูงแก�วิ   ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายคณิตศาสูตริ์
10. นิางสูาวิอรินิาฎ นิชีะพงษั์   ผูู้�อำนิวิยการิอาวิุโสู สูายกลัยุทธ์แลัะบริิหาริจัดัการิลัูกค�าแลัะผูู้�มุ�งหวิัง

7.4.2	น์โยบัายกิารจ่ายคั่าติอบัแทัน์ผู้้�บัริหาร
ค�าตอบแทนิกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะผูู้�บริิหาริริะดัับสููงปริะกอบดั�วิยเงินิเดัือนิแลัะโบนิัสูปริะจำปีที�พิจาริณาจาก
1. หนิ�าที�ควิามรัิบผิู้ดัชีอบ ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิทางธุริกิจของบริิษััท การิดัำเนิินิงานิตามนิโยบายที�ไดั�รัิบจากคณะกริริมการิ  

การิบริิหาริงานิภายใต�สูภาวิการิณ์เศริษัฐกิจแลัะสูังคม ควิามสูามาริถในิการิพัฒินิาธุริกิจ ริวิมถึงการิปรัิบปรุิงปริะสูิทธิภาพ 
ในิการิดัำเนิินิงานิให�ดัีขึ้นิในิแต�ลัะปี

2. การิเปริียบเทียบการิจ�ายค�าตอบแทนิผูู้�บริิหาริริะดัับสููงในิกลัุ�มอุตสูาหกริริมเดัียวิกันิ ริวิมถึงควิามสูอดัคลั�องกับแนิวิทาง
การิเติบโตของผู้ลักำไริแลัะมูลัค�าธุริกิจของบริิษััท

นโยบายค่าตอบแที่นระยะส่ั�นและระยะยาว
คณะกริริมการิบริษิัทัไดั�กำหนิดัให�ตำแหนิ�งกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริหิาริจะต�องเสูนิอผู้ลัการิปฏิิบตังิานิ

ปริะจำปีต�อคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิตามริอบการิปริะเมินิผู้ลังานิปริะจำปี เพื�อทำการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ
โดัยมีเกณฑิ์การิปริะเมินิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิบริิษััทคริอบคลุัมเป้าหมายที�ท�าทายกลัยุทธ์ท้ังริะยะสูั้นิแลัะริะยะยาวิของบริิษััท โดัย
กำหนิดัตวัิชีีว้ิดััแลัะการิตัง้ค�าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) เกี�ยวิกับผู้ลัปฏิบิตังิานิตามวัิตถปุริะสูงค์ในิแต�ลัะปี 
แลัะผู้ลัตามวิัตถุปริะสูงค์เชีิงกลัยุทธ์ทางธุริกิจในิริะยะยาวิ ซีึ�งตัวิชีี้วิัดัดัังกลั�าวิคริอบคลัุมตามมุมมอง Balance Scorecard ไดั�แก�
มุมมองทางการิเงินิ มุมมองดั�านิการิค�า มุมมองดั�านิกริะบวินิการิภายในิ มุมมองดั�านิการิเรีิยนิริู�แลัะการิพัฒินิา มุมมองดั�านิ
ผู้ลัิตภัณฑิ์ แลัะมุมมองดั�านิบุคลัากริ เพื�อเป็นิแนิวิทางในิการิดัำเนิินิธุริกิจ แลัะนิำไปใชี�ในิการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของ
กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ

คณะกริริมการิบริิษััทมอบหมายให�คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิเป็นิผูู้�พิจาริณากำหนิดัค�าตอบแทนิ
กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ ให�สูะท�อนิถึงผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ (Performance Management) ตลัอดัจนิ
แนิวิปฏิิบัติแลัะมาตริฐานิของกลัุ�มธุริกิจชีั้นินิำปริะเภทเดัียวิกันิ ภายใต�หลัักเกณฑิ์ที�ชีัดัเจนิ โปริ�งใสู แลัะเป็นิธริริม ซีึ�งอัตริา 
การิขึ้นิเงินิเดืัอนิแลัะอัตริาการิจ�ายโบนัิสูปริะจำปีจะสูอดัคลั�องกับผู้ลัการิปฏิิบัติงานิจากการิปริะเมินิของคณะกริริมการิปริะเมินิ
ผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ ซีึ�งการิปริะเมินิคริอบคลัุมท้ังเป้าหมายการิดัำเนิินิงานิขององค์กริ เป้าหมายการิดัำเนิินิงานิสู�วินิบุคคลั  
แลัะการิปริะเมินิคุณสูมบัติแลัะศักยภาพในิดั�านิต�างๆ ของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�
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7.4.3	คั่าติอบัแทัน์ของผู้้�บัริหาร
ค�าตอบแทนิของผูู้�บริิหาริปริะกอบดั�วิยเงินิเดัือนิแลัะโบนิัสูปริะจำปี พิจาริณาตามควิามสูามาริถแลัะมาตริฐานิค�างานิของ

ตำแหนิ�งงานิแลัะเงินิเดัือนิตามตลัาดัแริงงานิเมื�อเทียบกับกลัุ�มธุริกิจเดัียวิกันิแลัะกลัุ�มธุริกิจที�เกี�ยวิข�องเพื�อให�มีควิามเหมาะสูม 
ริวิมถึงการิปริะเมินิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทเทียบกับกลัุ�มธุริกิจเดัียวิกันิ แนิวิทางการิเติบโตของผู้ลักำไริ ตลัอดัจนิมูลัค�าธุริกิจ
ซีึ�งเพียงพอที�จะริักษัาแลัะจูงใจผูู้�บริิหาริให�สูามาริถปฏิิบัติหนิ�าที�ให�บริริลัุเป้าหมายที�กำหนิดั ซีึ�งในิริะหวิ�างปี 2565 ไดั�มีการิจ�าย 
ค�าตอบแทนิผูู้�บริิหาริริะดัับสููง 10 คนิ ปริะกอบดั�วิยเงินิเดัือนิ โบนิัสู ปริะกันิสูังคม แลัะกองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพ ริวิมเป็นิเงินิทั้งสูิ้นิ 
60,122,449 บาท โดัยไม�มีค�าตอบแทนิอื�นินิอกเหนิือจากสูวิัสูดัิการิพนิักงานิทั�วิไป

7.5	ข�อม้ลเกิ่�ยวิกิับัพน์ักิงาน์

ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 บริิษััทมีพนิักงานิริวิมทั้งสูิ้นิ จำนิวินิ 1,176 คนิ จำนิวินิพนิักงานิแบ�งตามสูายงานิ ดัังริายลัะเอียดั
ต�อไปนิี้

ส่ังกัดำประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร

ส่ายการลงที่่น

ส่ายบัญชุ่และการเงิน

ส่ายกลย่ที่ธุ์และวางแผู้นธุ่รกิจัองค์กร

ส่ายเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

ส่ายประกันชุ่วิต

ส่ายงานตัวแที่นและที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน

ส่ายชุ่องที่างส่ถีาบันการเงินและพื่ันธุมิตรที่างธุ่รกิจั

ส่ายกลย่ที่ธุ์และบริหารจััดำการลูกค้าและผูู้้ม่่งหวัง

ส่ายคณิตศาส่ตร์

รวิม

100

21

103

8

70

300

231

193

73

77

1,176

จำาน์วิน์พน์ักิงาน์	(คัน์)สายงาน์



202 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

นโยบายการจั่ายค่าตอบแที่นพื่นักงาน
นิโยบายการิจ�ายค�าตอบแทนิพนิักงานิของบริิษััทใชี�กับพนิักงานิทุกคนิ โดัยนิโยบายนิี้จะทำให�มั�นิใจวิ�าบริิษััทจะสูามาริถ 

ดังึดัดูัใจ พัฒินิาศักยภาพ แลัะริักษัาพนิักงานิผูู้�มีผู้ลัการิปฏิิบัติงานิสููงแลัะมีแริงจูงใจในิการิทำงานิให�กับองค์กริไดั�ในิขณะที�ตลัาดั
มีการิแข�งขันิกันิ พนิักงานิจะไดั�รัิบค�าตอบแทนิที�เหมาะสูมแลัะเป็นิไปตามแนิวิทางของตลัาดั ซีึ�งเป็นิองค์ปริะกอบหลัักของ 
ค�าตอบแทนิ ผู้ลัที�ไดั�รัิบคือพนัิกงานิริู�สูึกมีกำลัังใจในิการิทำงานิ เพื�อสูริ�างผู้ลัลััพธ์ที�ยั�งยืนิแลัะทำให�บริิษััทเจริิญเติบโตไดั�อย�าง 
ต�อเนิื�อง แลัะสูริ�างควิามเชีื�อมั�นิดั�านิการิบริิหาริงานิต�อลัูกค�าแบบยั�งยืนิ

บริิษััทมีริะบบการิบริิหาริผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของบุคลัากริ โดัยก้าหนิดัตัวิชีี้วิัดัริะดัับองค์กริ (Corporate KPIs) ตามหลัักการิ
ของ Balanced Scorecard โดัยพิจาริณามุมมองที�คริอบคลัุมมิติการิด้ัาเนิินิงานิจากทุกสู�วินิในิองค์กริ แลัะสูริุปหลัักเกณฑิ์ 
การิวิัดัผู้ลัโดัยคณะกริริมการิจัดัการิ ซีึ�งตัวิชีี้วัิดัไดั�ถูกถ�ายทอดัลังไปจากกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ  
ผูู้�บริิหาริสูาย ผูู้�บริิหาริฝ่่าย ผูู้�บริิหาริสู�วินิ แลัะพนิักงานิทุกคนิตามลัำดัับ พนิักงานิแต�ลัะคนิมีตัวิชีี้วิัดัของตนิเองซีึ�งสูอดัคลั�องกับ 
ตัวิชีี้วัิดัของสู�วินิงานิ ฝ่่ายงานิ สูายงานิ แลัะองค์กริ พนิักงานิจะต�องกำหนิดัเป้าหมายการิปฏิิบัติงานิปริะจำปี โดัยเป้าหมาย 
การิทำงานิริายบุคคลั (Individual KPIs) ให�สูอดัคลั�องแลัะเป็นิไปในิทิศทางเดีัยวิกับเป้าหมายขององค์กริ ซีึ�งการิปริะเมินิผู้ลั 
การิปฏิบิตังิานิกำหนิดัไวิ� 2 ริอบคอื ทบทวินิแลัะปริะเมินิผู้ลังานิกลัางป ีแลัะการิปริะเมินิผู้ลัปลัายปี โดัยการิปริะเมินิผู้ลัปฏิบิตังิานิ
จะคริอบคลัุมทุกมิติการิทำงานิ เชี�นิ การิปริะเมินิผู้ลัสู�วินิเป้าหมายองค์กริ การิปริะเมินิผู้ลัเป้าหมายของหนิ�วิยงานิ การิปริะเมินิผู้ลั
เป้าหมายของพนิกังานิ การิปริะเมนิิผู้ลัควิามสูำเริจ็เพิ�มเตมิที�นิอกเหนิอืจากเป้าหมาย การิปริะเมนิิควิามริู�แลัะทกัษัะในิการิปฏิบิติังานิ
ตามตำแหนิ�งงานิ การิปริะเมินิพฤติกริริมตามค�านิิยมหลัักขององค์กริ การิปริะเมินิพฤติกริริมตามสูมริริถนิะผูู้�นิำ แลัะการิปริะเมินิ
พฤติกริริมการิพัฒินิาตนิเองแลัะการิมีสู�วินิริ�วิมกับองค์กริ เป็นิต�นิ สูำหริับผู้ลัการิปริะเมินิการิปฏิิบัติงานิจะเป็นิสู�วินิปริะกอบ 
การิพิจาริณาค�าตอบแทนิท้ังในิรูิปแบบการิจ�ายดั�านิการิเงินิ เชี�นิ การิปรัิบเงินิเดืัอนิปริะจำปี การิจ�ายโบนัิสู แลัะการิจ�ายไม�ใชี� 
ดั�านิการิเงินิ เชี�นิ การิปรัิบตำแหนิ�ง การิให�โอกาสูพัฒินิาเรีิยนิริู�เพิ�มเติม เป็นิต�นิ นิอกจากนิี ้ผู้ลัการิปริะเมินิจะถูกนิำมาใชี�เป็นิข�อมูลั
เพื�อการิวิางแผู้นิพัฒินิาสูายอาชีีพ (Career Development Plan) ที�เหมาะสูมทั้งในิริะยะสูั้นิแลัะริะยะยาวิ

บริิษััทมีนิโยบายมุ�งเนิ�นิการิให�อัตริาค�าตอบแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิ์ที�อยู�ในิริะดัับใกลั�เคียงกับบริิษััทอื�นิๆ ในิอุตสูาหกริริม
เดีัยวิกันิอย�างเป็นิธริริม โดัยให�ควิามสูำคัญกับการิจ�างงานิให�สูอดัคลั�องกับค�างานิแลัะลัักษัณะงานิที�ไดั�ริับมอบหมาย ให�โอกาสู
การิทำงานิที�เท�าเทียมกันิ ให�ควิามเสูมอภาคทุกเพศแลัะทุกวิัย พริ�อมกับสู�งเสูริิมควิามก�าวิหนิ�าในิสูายอาชีีพแลัะริ�วิมเจริิญเติบโต
ไปกับบริษิัทัอย�างยั�งยนืิ บริษิัทักำหนิดันิโยบายค�าตอบแทนิของพนิกังานิทัง้ริะยะสูัน้ิแลัะริะยะยาวิที�สูอดัคลั�องกบัผู้ลัปริะกอบการิ
ขององค์กริแลัะเชีื�อมโยงผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิ ดัังนิี้

 
 • ผัลตอบแทนระยะส่�น บริิษััทไดั�กำหนิดัการิจ�ายผู้ลัตอบแทนิที�สูามาริถเทียบเคียงไดั�อย�างเหมาะสูมกับอัตริาการิจ�าย
ทั�วิไปขององค์กริอื�นิที�อยู�ในิธุริกิจเดัียวิกับเพื�อดัึงดัูดั ริักษัา แลัะเสูริิมสูริ�างควิามสูามาริถแข�งขันิดั�านิทริัพยากริบุคคลัให�กับองค์กริ 
นิอกจากนิั้นิ บริิษััทไดั�กำหนิดัจ�ายโบนัิสูปริะจำปี จากผู้ลัปริะกอบการิในิแต�ลัะริอบปี โดัยเชีื�อมโยงกับผู้ลัดัำเนิินิงานิของบริิษััท 
แลัะผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิ (Individual KPI) เพื�อจูงใจให�พนิักงานิปฏิิบัติงานิไดั�ตามเป้าหมายขององค์กริ

 • ผัลตอบแทนในระยะยาว บริิษัทัไดั�กำหนิดันิโยบายค�าตอบแทนิเพื�อริกัษัาแลัะสูริ�างแริงจูงใจพนัิกงานิในิการิปฏิบัิตงิานิ
ให�องค์กริดัำเนิินิงานิไปสูู�เปา้หมายในิอนิาคตที�วิางแผู้นิไวิ�ในิริะยะยาวิเชี�นิ แนิวิทางการิข้ึนิค�าจ�างปริะจำปี เงินิสูนัิบสูนุินิค�าวิิชีาชีพี
เงินิชี�วิยเหลืัอที�ผูู้กกับค�าจ�าง เงินิสูบทบเข�ากองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพ ริวิมทั้งจัดัให�มีการิเติบโตตามสูายอาชีีพ (Career Growth)  
อันิสูอดัคลั�องกับแผู้นิทดัแทนิตำแหนิ�งงานิของบริิษััท (Succession Plan)
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นิอกจากการิจ�ายผู้ลัตอบแทนิแลั�วิ บริิษััทไดั�มีการิดัูแลัเริื�องสูวัิสูดัิการิต�างๆ ให�แก�พนิักงานิอย�างเหมาะสูม โดัยจัดัให�มี 
การิทบทวินิสูวัิสูดัิการิต�างๆ อย�างสูม�ำเสูมอจากคณะกริริมการิสูวัิสูดัิการิในิสูถานิปริะกอบการิ เพื�อให�สูอดัคลั�องกับสูภาวิะทาง
เศริษัฐกิจแลัะสูังคมที�เปลัี�ยนิแปลังไป เชี�นิ การิตริวิจสูุขภาพปริะจำปี ค�าใชี�จ�ายในิการิเดัินิทาง กองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพ เป็นิต�นิ

องค์ประกัอบของค่าตอบแทน บริษิัทัมีนิโยบายการิให�ค�าตอบแทนิพนัิกงานิหลัายรูิปแบบ ไดั�แก� เงินิเดืัอนิ โบนัิสูปริะจำปี 
สูวิัสูดัิการิต�างๆ เงินิชีดัเชียในิกริณีเลัิกจ�าง (ตามพริะริาชีบัญญัติคุ�มคริองแริงงานิ)

(1) เงินิเดัือนิ จะไดั�ริับการิพิจาริณาจ�ายตามตำแหนิ�งงานิ โดัยอ�างอิงตามค�างานิ ลัักษัณะงานิที�ริับผู้ิดัชีอบ ปริะสูบการิณ์ 
  การิทำงานิ ควิามซีับซี�อนิของงานิ แลัะการิเทียบเคียงการิจ�ายตามตลัาดัแริงงานิในิอุตสูาหกริริมเดัียวิกันิ

(2) โบนิัสูปริะจำปี เป็นิการิจูงใจแลัะให�ริางวิัลัพนิักงานิ บริิษััทจะพิจาริณาโบนิัสูปริะจำปี จำนิวินิ 2 คริั้ง ในิเดัือนิธันิวิาคม 
  แลัะเดัือนิมีนิาคม โดัยการิพิจาริณาจากผู้ลัปริะกอบการิของบริิษััทในิแต�ลัะปี

(3) สูวิสัูดักิาริต�างๆ จะให�โดัยอิงตามสูญัญาการิจ�างงานิของพนัิกงานิแต�ลัะบุคคลั แนิวิทางการิปฏิบัิตใินิตลัาดัภายในิปริะเทศ 
  แลัะ/หริือบทบาทแลัะตำแหนิ�งหนิ�าที�ของพนิักงานิ

(4) เงินิชีดัเชียในิกริณีเลัิกจ�าง จะจ�ายตามพริะริาชีบัญญัติคุ�มคริองแริงงานิ

ค่าตอบแที่นพื่นักงานที่่�เป็นตัวเงิน
ในิปี 2565 ค�าตอบแทนิริวิมเงินิเดัือนิแลัะโบนิัสู คริั้งที� 1/2565 จ�ายในิเดัือนิธันิวิาคม 2565 ซีึ�งไม�ริวิมโบนิัสู คริั้งที� 2/2565 

จ�ายในิเดัือนิมีนิาคม 2566

2563

(บัาทั)
คั่าติอบัแทัน์รวิม

2564 2565

คัิดเป็น์	% (บัาทั) คัิดเป็น์	% (บัาทั) คัิดเป็น์	%

เพื่ศหญิง

เพื่ศชุาย

รวิม

424,745,981 

52,676,323

180,335,581

16,198,068

605,081,562

68,874,391

เงินเดำ่อนและโบนัส่

เงินส่มที่บกองที่่นและอ่�นๆ

เงินเดำ่อนและโบนัส่

เงินส่มที่บกองที่่นและอ่�นๆ

เงิน์เดือน์และโบัน์ัส

เงิน์สมทับักิองทัุน์และอื�น์ๆ

70.00%

76.48%

30.00%

23.52%

100.00%

100.00%

407,567,433

52,747,891

173,005,255

16,906,249

580,572,688

69,654,140

70.20%

75.00%

29.80%

25.00%

100.00%

100.00%

480,417,302

47,385,156

221,497,870

16,101,188

701,915,172

63,486,344

68.44%

74.63%

31.56%

25.37%

100.00%

100.00%
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เลขาน่การบริษััที่ 

ผูู้้รับผู้ิดำชุอบสู่งส่่ดำในส่ายงานบัญชุ่และการเงิน

ผูู้้ควบค่มดำูแลการที่ำาบัญชุ่

ผูู้้บริหารฝ่่ายตรวจัส่อบ

ผูู้้บริหารส่ำานักกำากับการปฏิิบัติงาน

หัวหน้างานนักลงที่่นส่ัมพื่ันธุ์

(ผูู้้บริหารส่ายกลย่ที่ธุ์และวางแผู้นธุ่รกิจัองค์กร 

รักษัาการผูู้้บริหารส่่วนนักลงที่่นส่ัมพื่ันธุ์)

JARUWAN_LIM@BANGKOKLIFE.COM  

เบอร์โที่ร: 0-2777-8822

WARNARAJIT.PIN@BANGKOKLIFE.COM 

เบอร์โที่ร: 0-2777-8832

SUPAPORN.TIP@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โที่ร: 0-2777-8230

SUCHADA.RER@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โที่ร: 0-2777-8861

CHAIYAPOL.INT@BANGKOKLIFE.COM

เบอร์โที่ร: 0-2777-8863

ชื�อ	-	น์ามสกิุล อ่เมลติิดติ่อ/เบัอร์โทัร

ค่ณจัาร่วรรณ ลิ�มค่ณธุรรมโม*

ค่ณวรรณรจัิตร ภิญโญจัิตร**

ค่ณส่่ภาภรณ์  ที่ิพื่ย์ฝ่ั�น

ค่ณส่่ชุาดำา เริ�มยินดำ่

ค่ณชุัยพื่ล อินที่่ประภา

7.6	ข�อม้ลสำาคััญอื�น์ๆ

7.6.1	รายชื�อผู้้�ทั่�ได�รับัมอบัหมายให�รับัผู้ิดชอบัใน์งาน์ด�าน์ติ่างๆ	ได�แกิ่

หม�ยเหตุ:  *คุณจ�รุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ได้รับแต่งตั้งเป็นเลข�นุก�รบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2565
 **คุณวรรณรจิตร ภิญโญจิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลก�รทำบัญชี เมื่อวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2565
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7.6.2	คั่าติอบัแทัน์ผู้้�สอบับััญช่

 • ค่าตอบแที่นจัากการส่อบบัญชุ่ (Audit Fee)
   ชีื�อผั้้สอบบ่ญชีี นิายนิันิทวิัฒินิ์ สูำริวิญหันิต์ บริิษััท ดัีลัอยท์ ทู�ชี โธมัทสูุ ไชียยศ สูอบบัญชีี จำกัดั  
   ค่าสอบบ่ญชีี 2,341,000 บาท

 • ค่าบริการอ่�น (Non-Audit fee) 
   ผั้้สอบบ่ญชีี  บริิษััท ดัีลัอยท์ ทู�ชี โธมัทสูุ ไชียยศ สูอบบัญชีี จำกัดั

ค่าตรวจัส่อบและส่อบที่านรายการดำำารงเงินกองที่่นตามระดำับความเส่่�ยง

ค่าส่อบที่านมูลค่าของบริษััที่ที่่�คำานวณตามวิธุ่คณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

(Embedded Value)

รวิมคั่าติอบัแทัน์ของงาน์บัริกิารอื�น์

500,000

-

500,000

1,070,000

1,000,000

2,070,000

คั่าติอบัแทัน์ของงาน์บัริกิารอื�น์

ส่วิน์ทั่�จะติ�องจ่ายใน์อน์าคัติส่วิน์ทั่�จ่ายไปใน์ระหวิ่างปีบััญช่

ประเภทัของงาน์บัริกิารอื�น์
(Non-Audit	Service)

 • ค่าตอบแที่นผูู้้ส่อบบัญชุ่ (บริษััที่ย่อย)
ค�าตอบแทนิจากการิสูอบบัญชีีของบริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์ โบริกเกอร์ิ จำกัดั ซีึ�งเป็นิบริิษััทย�อยในิปริะเทศไทย 

 ตริวิจสูอบโดัย นิายนินัิทวิฒัิน์ิ สูำริวิญหนัิต์ ผูู้�สูอบบญัชีรัีิบอนิญุาตเลัขทะเบยีนิ 7731 จากบริษิัทั ดีัลัอยท์ ทู�ชี โธมทัสู ุไชียยศ  
 สูอบบัญชีี จำกัดั ค�าสูอบบัญชีีต�อปี 50,000 บาท
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8.1	สรุปผู้ลกิารปฏิิบััติิหน์�าทั่�ของกิรรมกิารใน์รอบัปีทั่�ผู้่าน์มา
ในิ 1 ปีที�ผู้�านิมาคณะกริริมการิบริิษััทมีการิปริะชีุม ริวิม 7 คริั้ง เพื�อกำหนิดักลัยุทธ์แลัะทิศทางการิปริะกอบธุริกิจ แผู้นิงานิ 

แลัะงบปริะมาณ ริวิมถึงติดัตามผู้ลัการิดัำเนิินิงานิที�เกิดัขึ้นิจริิงเปริียบเทียบกับแผู้นิธุริกิจ อีกท้ังไดั�ทบทวินินิโยบาย แนิวิปฏิิบัติ 
ริวิมถึงทบทวินิจริริยาบริริณสูำหรัิบบุคคลัขององค์กริเพื�อให�สูอดัคลั�องกับสูภาพแวิดัลั�อมการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทในิปัจจุบันิ  
แลัะปฏิิบัติหนิ�าที�ที�จำเป็นิตามที�กำหนิดัไวิ�ในิข�อบังคับ เพื�อให�แนิ�ใจวิ�าบริิษััทมีการิจัดัการิอย�างมีปริะสูิทธิภาพ บริริลัุเป้าหมายที�
กำหนิดัไวิ� มีการิบริิหาริงานิที�มีควิามโปริ�งใสู เป็นิไปตามหลัักธริริมาภิบาลัที�ดีั ริวิมถึงมีริะบบการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�เหมาะสูม 
อยู�ภายใต�กริอบกฎหมายแลัะนิโยบายที�ไดั�รัิบจากที�ปริะชีมุสูามญัผูู้�ถอืหุ�นิ ดั�วิยควิามซีื�อสูตัยส์ูจุริติ ริะมดััริะวิงั คำนึิงถงึผู้ลัปริะโยชีนิ์
สููงสุูดัของบริษิัทั แลัะมีควิามรัิบผิู้ดัชีอบต�อผูู้�ถอืหุ�นิแลัะต�อผูู้�มสีู�วินิไดั�เสีูยทุกฝ่่าย นิอกจากน้ัินิ ยงัจัดัให�มีการิปริะชุีมของกริริมการิอิสูริะ
เพื�อนิำควิามเห็นิสูริปุให�ที�ปริะชีมุคณะกริริมการิบริษิัทัทริาบ โดัยการิปริะชุีมน้ัินิไม�มีกริริมการิที�เป็นิผูู้�บริหิาริเข�าริ�วิมปริะชุีมดั�วิย 1 คริัง้

8.1.1	กิารสรรหา	พัฒน์า	และประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบััติิหน์�าทั่�ของคัณะกิรรมกิาร

การส่รรหากรรมการและกรรมการอิส่ระ
คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพจิาริณาค�าตอบแทนิเปน็ิผูู้�พจิาริณาคัดัเลัอืกบุคคลัที�มคุีณสูมบัติเหมาะสูม เพื�อเสูนิอต�อที�ปริะชีมุ

คณะกริริมการิ แลัะ/หริือที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิเพื�อแต�งตั้งเป็นิกริริมการิของบริิษััทแลั�วิแต�กริณี โดัยพิจาริณาจากกริริมการิที�คริบวิาริะ
หริือผูู้�ทริงคุณวิุฒิิภายนิอก ริวิมถึงข�อเสูนิอของผูู้�ถือหุ�นิตามหลัักเกณฑ์ิการิเปิดัโอกาสูให�ผูู้�ถือหุ�นิเสูนิอริายชีื�อบุคคลัเพื�อพิจาริณา
แต�งตั้งเป็นิกริริมการิ ทั้งนิี้ ในิการิพจิาริณาดัังกลั�าวิ คณะกริริมการิสูริริหาฯ ไดั�พิจาริณาถงึโคริงสูริ�างแลัะองค์ปริะกอบที�เหมาะสูม
ของกริริมการิ เพื�อให�คณะกริริมการิสูามาริถปฏิิบัตหินิ�าที�ในิการิกำกบัดูัแลักิจการิของบริษิัทัไดั�อย�างมปีริะสูทิธภิาพ ทัง้องคป์ริะกอบ
ในิเริื�องควิามหลัากหลัายของควิามริู�แลัะปริะสูบการิณ์ เพศ ชี�วิงอายุ เวิลัาที�สูามาริถปฏิบัิตหินิ�าที� เพื�อพจิาริณาคุณสูมบตั ิควิามริู� 
ทักษัะ แลัะปริะสูบการิณ์ที�จำเป็นิของกริริมการิที�ต�องการิสูริริหา เพื�อให�องค์ปริะกอบของคณะกริริมการิมีควิามสูอดัคลั�องกับ
กลัยุทธ์ในิการิดัำเนิินิธุริกิจ ริวิมถึงสูัดัสู�วินิปริะเภทของกริริมการิแต�ลัะกลัุ�ม โดัยต�องมีกริริมการิอิสูริะที�มีคุณสูมบัติเหมาะสูม เป็นิ
ไปตามข�อกำหนิดัของหนิ�วิยงานิกำกับในิสูัดัสู�วินิไม�นิ�อยกวิ�า 1 ในิ 3 ของจำนิวินิกริริมการิทั้งหมดั แลัะมีจำนิวินิไม�นิ�อยกวิ�า 3 คนิ
ซีึ�งปัจจุบันิบริิษััทมีจำนิวินิกริริมการิอิสูริะเกินิกวิ�าที�กฎหมายกำหนิดั นิอกจากนิี้ ต�องมีกริริมการิที�ไม�เป็นิผูู้�บริิหาริอย�างนิ�อย 1 คนิ
ที�มีปริะสูบการิณ์การิทำงานิที�เกี�ยวิข�องกับธุริกิจของบริิษััท แลัะมีควิามริู�ดั�านิบัญชีีอย�างนิ�อย 1 คนิ

8.	รายงาน์ผู้ลกิารดำาเน์นิ์งาน์สำาคัญัด�าน์กิารกิำากิบัั
ด้แลกิิจกิาร
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การส่รรหาผูู้้บริหารระดำับสู่ง
บริิษััทไดั�มอบหมายให�มีคณะผูู้�ดัำเนิินิการิในิการิสูริริหาผูู้�บริิหาริตามลัำดัับ ดัังนิี้
1. คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ เป็นิผูู้�พิจาริณาสูริริหาผูู้�บริิหาริในิตำแหนิ�งกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� 

 แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ เพื�อเสูนิอให�คณะกริริมการิพิจาริณา  
2. กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ เป็นิผูู้�พิจาริณาสูริริหาผูู้�บริิหาริในิตำแหนิ�งผูู้�บริิหาริสูาย/ริะดัับ 

 ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� เพื�อเสูนิอให�คณะกริริมการิพิจาริณา
3. ผูู้�บริิหาริฝ่่ายบริิหาริทรัิพยากริบุคคลั เป็นิผูู้�พิจาริณาสูริริหาผูู้�บริิหาริในิตำแหนิ�งผูู้�บริิหาริฝ่่าย/ริะดัับผูู้�อำนิวิยการิ  

 เพื�อเสูนิอให�กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริพิจาริณา
โดัยการิกริะบวินิการิสูริริหาแลัะคัดัเลัือกจะพิจาริณาจากบุคลัากริจากภายในิแลัะภายนิอกบริิษััท พิจาริณาจากควิามริู�  

ควิามสูามาริถ ปริะสูบการิณ์ ควิามมีคุณธริริมแลัะจริิยธริริม ตลัอดัจนิมีควิามเป็นิมืออาชีีพที�เหมาะสูมกับตำแหนิ�งงานิ เพื�อมา
ปฏิิบัติหนิ�าที�แลัะดัำเนิินิกิจการิงานิของบริิษััทให�บริริลัุเป้าหมายแลัะวิัตถุปริะสูงค์ที�บริิษััทกำหนิดัไวิ�

แผู้นการส่่บที่อดำตำาแหน่ง (Succession Planning)
คณะกริริมการิบริิษััทให�ควิามสูำคัญกับแผู้นิสูืบทอดัตำแหนิ�งที�สูำคัญอย�างจริิงจัง เพื�อเตริียมการิลั�วิงหนิ�าแลัะริองริับ 

การิเตบิโตขององคก์ริอย�างไม�มสีูะดัดุั แลัะเพื�อปอ้งกนัิปญัหาการิขาดัแคลันิบคุลัากริในิตำแหนิ�งงานิที�สูำคญัขององคก์ริในิอนิาคต
ทั้งนิี้ กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ จะทบทวินิแลัะสูริุปผู้ลัการิจัดัทำแผู้นิการิสูืบทอดังานิของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ เป็นิปริะจำทุกปี
แลัะริายงานิต�อคณะกริริมการิบริิษััททริาบ

นิอกจากการิวิางแผู้นิสูืบทอดัตำแหนิ�งกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ แลั�วิ บริิษััทยังให�ควิามสูำคัญกับแผู้นิสูืบทอดัผูู้�บริิหาริแลัะ
บุคลัากริในิตำแหนิ�งสูำคัญ (Succession Planning of  Management and Key Positions) เพื�อเตริียมควิามพริ�อมให�ผูู้�ไดั�ริับ 
คัดัเลัือกมีริะยะเวิลัาในิการิพัฒินิาควิามริู� เสูริิมทักษัะแลัะควิามสูามาริถอื�นิ ริวิมทั้งการิพัฒินิาดั�านิภาวิะผูู้�นิำอย�างเหมาะสูม 
โดัยบริิษััทไดั�จัดัต้ังคณะทำงานิเพื�อพิจาริณาผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�ง ซีึ�งมีกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ เป็นิปริะธานิ ผูู้�บริิหาริสูายกลัยุทธ์
แลัะวิางแผู้นิธุริกจิองคก์ริเป็นิคณะทำงานิ ผูู้�บริหิาริฝ่า่ยบริหิาริทรัิพยากริบุคคลัเป็นิคณะทำงานิแลัะเลัขาฯ แลัะผูู้�บริหิาริสู�วินิพัฒินิา
สูายอาชีีพแลัะ HR Business Partner เป็นิผูู้�ชี�วิยเลัขาคณะทำงานิ ซีึ�งกำหนิดัให�ทั้ง 4 ท�านิเป็นิคณะทำงานิหลััก แลัะกำหนิดัให�
กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แต�งตั้งผูู้�บริิหาริสูายงานิอีก 3 ท�านิ ในิแต�ลัะคริาวิเป็นิคณะทำงานิเพิ�มเติม จากการิพิจาริณาตำแหนิ�งงานิ
ที�เกี�ยวิข�องแลัะเนิื้องานิที�เชีื�อมโยง
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คณะทำงานเพื�อพจิารณาผั้ส้บืทอดตำแหนง่งาน (Successor) มบีทบาทหนิ�าที�ให�ควิามเหน็ิชีอบการิเตรีิยมแผู้นิทดัแทนิ
สูำหริับตำแหนิ�งกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� ผูู้�บริิหาริสูาย แลัะผูู้�บริิหาริฝ่่ายทุกตำแหนิ�ง โดัยคณะทำงานิฯ จะริ�วิมพิจาริณากลัั�นิกริอง
แลัะเห็นิชีอบกริะบวินิการิการิจัดัทำแผู้นิพัฒินิาพนิักงานิสูืบทอดัตำแหนิ�ง 6 กริะบวินิการิ เริิ�มจาก (1) การิกำหนิดัตำแหนิ�งงานิ
เปา้หมาย (Identify Critical Position) ซีึ�งคณะทำงานิฯ จะทำงานิริ�วิมกับผูู้�บริหิาริต�นิสูงักดัั จากน้ัินิจะทำการิ (2) กำหนิดัคุณลัักษัณะ
สูำคัญของผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�ง แลัะตำแหนิ�งงานิที�สูำคัญ (Build Success Profile) (3) ริ�วิมริะบุกลัุ�มพนิักงานิที�มีศักยภาพ  
(Identify Successor) ผู้�านิแบบปริะเมินิควิามพริ�อม ท้ังนิี้ หากพิจาริณาผูู้�ที�มีคุณสูมบัติเหมาะสูมจากภายในิไม�ไดั� จะเข�าสูู� 
ขั้นิตอนิ (4) จัดัหาผูู้�ดัำริงตำแหนิ�งที�เหมาะสูมจากภายนิอก (Develop Fulfillment Plan-External) หลัังจากนิั้นิจะทำการิ (5) 
วิางแผู้นิพัฒินิากลัุ�มศักยภาพเป็นิริายบุคคลั (Successor Development Plan: SDP) ให�แก� Nominated successor ผู้�านิผู้ลัการิ
ปริะเมินิต�างๆ อาทิ Competency GAP, Career Aspiration แลัะ IDP เป็นิต�นิ โดัยจะ (6) ติดัตามผู้ลัการิปฏิิบัติงานิแลัะ 
ควิามพริ�อมดั�านิอื�นิๆ อย�างต�อเนิื�อง (Monitor and Follow-up)

 
คณะทำงานประเมินผัลกัารปฏิิบ่ติงานพน่กังาน มีบทบาทหนิ�าที�ให�ควิามเห็นิชีอบข�อเสูนิอแนิะเกี�ยวิกับหลัักเกณฑ์ิ 

การิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิปริะจำปีของบริิษััท ริวิมถึงข�อเสูนิอแนิะแนิวิทางการิปริะเมินิการิปฏิิบัติงานิของหนิ�วิยงานิ ท้ังน้ีิ  
หลังัจากแต�ลัะหนิ�วิยงานิไดั�ทำการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิปริะจำปีแยกริายบคุคลัเริยีบริ�อยแลั�วิ คณะทำงานิฯ จะทำการิกลัั�นิกริอง
แลัะริ�วิมจัดัทำกริะบวินิการิสูอบเทียบปริะสูิทธิภาพผู้ลัการิปริะเมินิ (Performance Calibration) จัดัทำการิตัดัเกริดัปริะเมินิผู้ลั 
ทกุหนิ�วิยงานิแลัะภาพริวิมของบริษิัทั แลัะให�ควิามเหน็ิชีอบผู้ลัการิปฏิบิตังิานิสูดุัท�ายของผูู้�บริหิาริแลัะพนิกังานิปริะจำป ีโดัยบริษิัทั
ไดั�จัดัตั้งคณะทำงานิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิพนิักงานิ ซีึ�งมีกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ เป็นิปริะธานิคณะทำงานิ ผูู้�บริิหาริสูายงานิ
 แลัะผูู้�บริหิาริฝ่่ายที�สูงักดััตริงกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ�เป็นิคณะทำงานิ แลัะมผีูู้�บริหิาริฝ่่ายบริหิาริทริพัยากริบุคคลัเป็นิเลัขาฯ คณะ
ทำงานิ

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังมีโคริงการิการิพัฒินิากลัุ�มบุคลัากริที�มีควิามสูามาริถแลัะศักยภาพสููง (Talent Management) โดัย 
จดััทำแผู้นิพฒัินิาเปน็ิริายบคุคลั (Individual Development Plan: IDP) เพื�อเพิ�มพนูิทกัษัะที�ดีัอยู�แลั�วิให�ดัยิี�งขึน้ิแลัะเพิ�มเตมิทกัษัะ
ที�ยังขาดัตามลัักษัณะงานิที�ปฏิิบัติ สูำหริับแผู้นิการิพัฒินิาบุคลัากริริายบุคคลั จัดัทำโดัยพนัิกงานิแลัะผูู้�บังคัญบัญชีาในิชี�วิง 
การิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิปริะจำป ีโดัยฝ่า่ยบริหิาริทริพัยากริบคุคลัจะนิำแผู้นิการิพฒัินิาริายบคุคลัไปจดััทำแผู้นิการิฝ่กึอบริม
แลัะพัฒินิาบุคลัากริ (Training Roadmap) เพื�อริองริับการิพัฒินิาพนิักงานิอย�างเหมาะสูมต�อไป

การพื่ัฒนากรรมการและการปฐมนิเที่ศ

การพื่ัฒนากรรมการ
บริิษััทสูนิับสูนินุิให�กริริมการิแต�ลัะท�านิแลัะเข�าริับการิอบริมเพื�อเพิ�มพนูิควิามริู�ในิดั�านิต�างๆ ที�เกี�ยวิข�องกบัการิปฏิบิัตหินิ�าที�

 ในิฐานิะกริริมการิ แลัะ/หริือกริริมการิชีุดัย�อยอย�างต�อเนิื�อง นิอกจากนิี้ บริิษััทให�การิสูนิับสูนิุนิให�กริริมการิเข�าริ�วิมหลัักสููตริของ
สูมาคมสู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ซีึ�งในิปี 2565 บริิษััทไดั�มีกริริมการิริ�วิมอบริม
หลัักสููตริ Director Leadership Certification Program (DLCP) ริุ�นิที� 5/2565 กับ IOD จำนิวินิ 1 ท�านิ 

ปัจจุบันิมีกริริมการิบริิษััทที�ผู้�านิการิอบริมในิหลัักสููตริที�เกี�ยวิข�องกับบทบาทหนิ�าที�ของกริริมการิซีึ�งจัดัโดัยสูมาคมสู�งเสูริิม
สูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย (IOD) จำนิวินิ 11 ท�านิ ซีึ�งเป็นิกริริมการิที�มีสูัญชีาติไทย จากกริริมการิทั้งหมดั 14 ท�านิ 
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ดำร. ศิริ  การเจัริญดำ่

นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

นายส่่นที่ร  อร่ณานนที่์ชุัย

นายประพื่ันธุ์  อัศวอารี

นางคมคาย  ธุูส่รานนที่์

นางส่าววราวรรณ เวชุชุส่ัส่ถี์

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวิตรี  รมยะรูป

นางประไพื่วรรณ  ลิมที่รง

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ

นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

กรรมการอิส่ระ

กรรมการ

กรรมการอิส่ระ

กรรมการอิส่ระ

กรรมการอิส่ระ

กรรมการ

กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่ฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ร่่นที่่� 60/2548

ร่่นที่่� 16/2545

ร่่นที่่� 98/2551

ร่่นที่่� 101/2551

ร่่นที่่� 26/2546

ร่่นที่่� 181/2556

ร่่นที่่� 142/2554

ร่่นที่่� 176/2556

ร่่นที่่� 80/2549

ร่่นที่่� 90/2550

ร่่นที่่� 269/2562

หลัักิส้ติร

DCP
คั่าติอบัแทัน์รวิม ติำาแหน์่ง

DCPU DAP ACP AACP DLCP

-

-

-

-

ร่่นที่่� 3/2558

-

-

-

-

-

-

ร่่นที่่� 4/2546

-

ร่่นที่่� 4/2548

-

-

-

-

-

-

-

-

ร่่นที่่� 6/2548

-

-

ร่่นที่่� 21/2550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร่่นที่่� 38/2563

ร่่นที่่� 29/2561

-

ร่่นที่่� 32/2562

-

-

-

-

-

-

ร่่นที่่� 5/2565

-

-

-

-

-

-

ทั่�่

การปฐมนิเที่ศกรรมการใหม่
บริิษััทกำหนิดัให�มีการิปฐมนิิเทศกริริมการิใหม�เมื�อไดั�ริับการิแต�งต้ังเข�าดัำริงตำแหนิ�งเป็นิคร้ัิงแริก เพื�อสูริ�างควิามริู� 

ควิามเข�าใจในิธุริกิจ แลัะการิดัำเนิินิการิดั�านิต�างๆ เพื�อเตริียมควิามพริ�อมในิการิปฏิิบัติหนิ�าที�ของกริริมการิ อาทิ การิกำกับดัูแลั
กิจการิที�ดัี บทบาทหนิ�าที�ควิามริับผู้ิดัชีอบ กฎริะเบียบข�อบังคับต�างๆ แผู้นิงานิแลัะกลัยุทธ์ ภาวิะคู�แข�งขันิแลัะอุตสูาหกริริม  
แลัะนิวิัตกริริมการิใหม�ๆ ของบริิษััท เป็นิต�นิ 

ประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคณะกรรมการ
เพื�อให�ทริาบถึงจุดัแข็ง จุดัอ�อนิ แลัะอุปสูริริคต�างๆ ในิการิปฏิิบัติหนิ�าที�ของคณะกริริมการิในิชี�วิงที�ผู้�านิมาบริิษััทไดั�กำหนิดั

ให�มกีาริจัดัทำแบบปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิตนิเองของคณะกริริมการิ แลัะคณะกริริมการิชีดุัย�อยทกุชีดุั ปลีัะ 1 คริัง้ ทัง้ในิริปูแบบ
ของการิปริะเมินิริายบุคคลัแลัะริายคณะ โดัยไดั�เสูนิอผู้ลัการิปริะเมินิต�อคณะกริริมการิแลัะคณะกริริมการิชีุดัย�อย เพื�อปริับปริุง
การิปฏิิบัติหนิ�าที�ของคณะกริริมการิแลัะพิจาริณาควิามเหมาะสูมขององค์ปริะกอบคณะกริริมการิ โดัยจัดัทำเป็นิ 3 ลัักษัณะ คือ 
1) การิปริะเมินิผู้ลัคณะกริริมการิท้ังคณะ เพื�อใชี�ปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัตหินิ�าที�ในิภาพริวิมของ คณะกริริมการิบริษัิัท 2) การิปริะเมินิ
ผู้ลัคณะกริริมการิริายบุคคลั เพื�อใชี�ปริะเมินิผู้ลักริริมการิแต�ลัะท�านิต�อผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของตนิเองในิฐานิะกริริมการิบริิษััท แลัะ 
3) การิปริะเมินิผู้ลัคณะกริริมการิชุีดัย�อย เพื�อใชี�ปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบตัหินิ�าที�ในิภาพริวิม แลัะกริริมการิแต�ลัะท�านิของคณะกริริมการิ
ชีุดัย�อยทุกชุีดั ทั้งนิี้ การิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของคณะกริริมการิบริิษััทใชี�หลัักเกณฑ์ิหัวิข�อแบบปริะเมินิที�จัดัทำข้ึนิตาม 
แนิวิของตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย โดัยนิำมาปริับใชี�ให�เหมาะสูมกับลัักษัณะธุริกิจแลัะโคริงสูริ�างการิปฏิิบัติงานิของ 
คณะกริริมการิบริษิัทั อาทิ  โคริงสูริ�างแลัะคุณสูมบตัขิองคณะกริริมการิ การิปริะชุีมคณะกริริมการิ แลัะบทบาท หนิ�าที� ควิามรัิบผู้ดิัชีอบ
ของคณะกริริมการิ เป็นิต�นิ โดัยมีกริะบวินิการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของคณะกริริมการิบริิษััทแลัะคณะกริริมการิชีุดัย�อย 
แต�ลัะชีุดั ดัังนิี้ 

หม�ยเหตุ:

DCP: Director Certification Program  DCPU: Director Certification Program Update  DAP: Director Accreditation Program 

ACP: Audit Committee Program  AACP: Advanced Audit Committee Program   DLPC: Director Leadership Certification Program
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1) คณะกริริมการิบริิษััทเป็นิผูู้�อนิุมัติ แลัะทบทวินิแบบปริะเมินิผู้ลัเพื�อให�เกิดัควิามถูกต�อง คริบถ�วินิ แลัะสูอดัคลั�องกับ 
  หลัักเกณฑิ์ที�หนิ�วิยงานิกำกับดัูแลั

2)  เลัขานิกุาริบริษิัทัจะนิำสู�งแบบปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิของคณะกริริมการิให�กริริมการิทกุคนิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิ 
  ปริะจำปี 

3)  เมื�อกริริมการิแต�ลัะคนิปริะเมินิผู้ลังานิเสูร็ิจเริยีบริ�อยแลั�วิ จะนิำสู�งแบบปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิกลับัมายังเลัขานุิการิบริษิัทั 
  แลัะเลัขานุิการิคณะกริริมการิชุีดัย�อย เพื�อริวิบริวิมผู้ลัปริะเมินิของกริริมการิแต�ลัะคนิ แลัะสูรุิปผู้ลัวิิเคริาะห์การิปริะเมินิ 
  การิปฏิิบัติงานิของคณะกริริมการิบริิษััทแลัะคณะกริริมการิชีุดัย�อยในิริอบปี

4) เลัขานิุการิบริิษััทริายงานิผู้ลัการิปริะเมินิการิปฏิิบัติงานิให�คณะกริริมการิบริิษััทริับทริาบในิการิปริะชีุมคณะกริริมการิ 
  คริั้งแริกของปี เพื�อดัำเนิินิการิปรัิบปรุิงการิดัำเนิินิงานิให�มีปริะสิูทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ แลัะหาแนิวิทางในิการิพัฒินิา 
  การิปฏิิบัติหนิ�าที�ของคณะกริริมการิในิอนิาคต 

โดัยในิปี 2565 ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิบริิษััทมีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 90.91 แลัะริ�อยลัะ 88.29 
สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ

สูำหริับผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิชีุดัย�อย มีริายลัะเอียดั ดัังนิี้
1) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิตริวิจสูอบ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 98.48 แลัะริ�อยลัะ 98.28 สูำหริับ 

  การิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
2) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 86.36 แลัะริ�อยลัะ 85.91 

  สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
3) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 99.07 แลัะ  

  ริ�อยลัะ 98.39 สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
4) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิกำกับดูัแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ  

  84.09 แลัะริ�อยลัะ 87.33 สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
5) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 95.83 แลัะริ�อยลัะ  

  95.45 สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
6) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิคณะกริริมการิลังทุนิ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับริ�อยลัะ 80.68 แลัะริ�อยลัะ 81.25  

  สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ
7) ผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ มีคะแนินิการิปริะเมินิเฉลัี�ย 

  เท�ากับริ�อยลัะ 78.98 แลัะริ�อยลัะ 79.31 สูำหริับการิปริะเมินิสู�วินิบุคคลั แลัะสูำหริับการิปริะเมินิริายคณะตามลัำดัับ

จากผู้ลัการิปริะเมินิคณะกริริมการิบริิษััทแลัะคณะกริริมการิชีุดัย�อยดัังกลั�าวิข�างต�นิ บริิษััทไดั�นิำการิปริะเมินิไปพัฒินิา
ปริะสูิทธิภาพการิทำหนิ�าที�ของคณะกริริมการิ
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ประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าที่่�ของกรรมการผูู้้จััดำการใหญ่และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร
คณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิทำหนิ�าที�ปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิ 

เจ�าหนิ�าที�บริิหาริ อย�างนิ�อยปลีัะ 2 คริัง้ แลัะนิำผู้ลัปริะเมนิิไปใชี�ปริะโยชีนิเ์พื�อปริบัปริงุการิปฏิิบตัหินิ�าที�ของกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ�ฯ
โดัยองค์ปริะกอบของการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตัหินิ�าที�ปริะกอบดั�วิย 3 สู�วินิ คอื 1. เป้าหมายดััชีนีิชีีวั้ิดัควิามสูำเร็ิจขององค์กริโดัยริวิม 
2. เป้าหมายการิปฏิิบัติงานิสู�วินิบุคคลัในิแต�ลัะปี แลัะ 3. การิปริะเมินิเชีิงคุณภาพเกี�ยวิกับศักยภาพแลัะควิามสูามาริถในิการิ
ปฏิิบัติหนิ�าที�ในิดั�านิต�างๆ โดัยมีกริะบวินิการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ ดัังนิี้

1) คณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิเป็นิผูู้�อนุิมัติ แลัะทบทวินิแบบปริะเมินิผู้ลัเพื�อให�เกิดัควิามถูกต�อง คริบถ�วินิ  
  แลัะสูอดัคลั�องกับหลัักเกณฑิ์ที�หนิ�วิยงานิกำกับดัู 

2)  เลัขานิกุาริคณะกริริมการิปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิ จะนิำสู�งแบบปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิของกริริมการิผูู้�จดััการิใหญ�ฯ  
  ให�กริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิเป็นิผูู้�ปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ 

3) เมื�อกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิแต�ลัะคนิปริะเมินิผู้ลังานิเสูร็ิจเริียบริ�อยแลั�วิ จะนิำสู�งแบบปริะเมินิผู้ลั 
  การิปฏิบิตังิานิกลับัมายังเลัขานุิการิคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิบิตังิานิ เพื�อริวิบริวิมผู้ลัปริะเมนิิแลัะสูริปุผู้ลัวิเิคริาะห์

4) เลัขานิุการิคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิริายงานิผู้ลัการิปริะเมินิการิปฏิิบัติงานิให�คณะกริริมการิปริะเมินิ 
  ผู้ลัการิปฏิบิตังิานิริบัทริาบในิที�ปริะชีมุ เพื�อดัำเนินิิการิปรัิบปริงุการิดัำเนิินิงานิให�มปีริะสูทิธภิาพมากยิ�งขึน้ิ แลัะหาแนิวิทาง 
  ในิการิพัฒินิาการิปฏิิบัติหนิ�าที�ของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ ในิอนิาคต 

โดัยในิปี 2565 ผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ พบวิ�า ผู้ลัการิปริะเมินิอยู�ในิเกณฑ์ิที�ดีั หริือมีคะแนินิ 
การิปริะเมินิเฉลัี�ยเท�ากับ 77% 

8.1.2	กิารเข�าร่วิมประชุมและกิารจ่ายคั่าติอบัแทัน์คัณะกิรรมกิารและคัณะกิรรมกิารชุดย่อย
คณะกริริมการิบริิษััทจัดัให�มีการิกำหนิดัตาริางการิปริะชีุมเป็นิการิลั�วิงหนิ�าทุกปี เลัขานิุการิบริิษััทจะแจ�งกำหนิดัวิันิปริะชีุม

ตั้งแต�ในิชี�วิงปลัายปีก�อนิการิปริะชีุมในิปีถัดัไป โดัยกำหนิดัให�มีการิปริะชีุมอย�างนิ�อย 6 คริั้งต�อปี ในิการิปริะชีุมคณะกริริมการิ
แต�ลัะคริัง้ เลัขานิกุาริบริิษัทัจะริบัผู้ดิัชีอบในิการิจดััปริะชีมุแลัะสู�งหนิงัสูอืเชีญิปริะชีมุ ริะเบยีบวิาริะการิปริะชีมุ แลัะเอกสูาริปริะกอบ
การิปริะชีมุไปยงักริริมการิให�ทริาบลั�วิงหนิ�าไม�นิ�อยกวิ�า 7 วินัิก�อนิวินัิปริะชุีม เพื�อให�กริริมการิไดั�มเีวิลัาเพียงพอในิการิศึกษัาข�อมลูั
ก�อนิเข�าริ�วิมปริะชีุม

  
โดัยในิปี 2565 คณะกริริมการิมีการิจัดัปริะชีุมทั้งสูิ้นิ 7 คริั้ง ซีึ�งกริริมการิแต�ลัะคนิเข�าริ�วิมปริะชีุมมีสูัดัสู�วินิมากกวิ�าริ�อยลัะ 

75 ของจำนิวินิคร้ัิงของการิปริะชีุม อีกท้ังจัดัให�มีการิปริะชีุมกริริมการิอิสูริะ 1 คริั้ง เพื�อให�ควิามเห็นิแลัะข�อเสูนิอแนิะอย�างเป็นิ
อิสูริะโดัยเสูนิอต�อที�ปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััท คริั้งที� 1/2565 เมื�อวิันิที� 25 กุมภาพันิธ์ 2565 ก�อนิเริิ�มพิจาริณาวิาริะแริก โดัยให�
กริริมการิที�เป็นิผูู้�บริิหาริออกจากห�องปริะชีุม เพื�อให�กริริมการิที�ไม�เป็นิผูู้�บริิหาริไดั�มีโอกาสูปริะชีุมริ�วิมกันิเอง โดัยไม�มีฝ่่ายจัดัการิ
เข�าริ�วิมปริะชุีมดั�วิย จากน้ัินิเลัขานุิการิบริิษััทจัดัทำริายงานิการิปริะชุีม เพื�อสูรุิปปริะเด็ันิที�หารืิอกันิ แลัะสู�งให�คณะกริริมการิ  
ริวิมถึงกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ แลัะฝ่่ายจัดัการิไดั�ริับทริาบต�อไป
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นโยบายการจั่ายค่าตอบแที่นกรรมการ
บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) ตริะหนิักถึงควิามสูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจโดัยมีธริริมาภิบาลัที�ดัี จึงไดั�กำหนิดั

นิโยบายการิจ�ายค�าตอบแทนิกริริมการิซีึ�งคำนิงึถงึควิามสูอดัคลั�องกบัขนิาดัธรุิกจิ ผู้ลัการิดัำเนินิิงานิ ริวิมถงึกลัยทุธแ์ลัะเปา้หมาย
ริะยะยาวิของบริิษััท อีกทั้งยังพิจาริณาถึงควิามเหมาะสูมกับปริะสูบการิณ์ ภาริะหนิ�าที� ควิามริับผู้ิดัชีอบ แลัะปริะโยชีนิ์ที�คาดัวิ�า
จะไดั�ริับจากกริริมการิแต�ลัะท�านิ โดัยกำหนิดัค�าตอบแทนิกริริมการิในิรูิปของเบี้ยปริะชุีมกริริมการิ เบี้ยปริะชุีมกริริมการิชีุดัย�อย 
แลัะเงินิบำเหนิ็จปริะจำปี แลัะเสูนิอที�ปริะชีุมสูามัญปริะจำปีผูู้�ถือหุ�นิพิจาริณาอนิุมัติกำหนิดัจำนิวินิเงินิค�าตอบแทนิดัังกลั�าวิเป็นิ
ริายปี นิอกจากน้ัินิตามข�อบังคับของบริิษััทกำหนิดัให�กริริมการิอาจไดั�รัิบเบี้ยเลัี้ยงแลัะสูวิัสูดิัการิต�างๆ ตามริะเบียบบริิษััท  
แลัะพนัิกงานิหรืิอลัูกจ�างบริิษััทซีึ�งไดั�รัิบเลืัอกตั้งเป็นิกริริมการิยังมีสูิทธิที�จะไดั�รัิบค�าตอบแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีน์ิในิฐานิะที�เป็นิ
พนิักงานิหริือลัูกจ�างบริิษััท

คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิเป็นิผูู้�พิจาริณากำหนิดัจำนิวินิเงินิค�าตอบแทนิกริริมการิที�เหมาะสูมในิ 
แต�ลัะปีเสูนิอต�อที�ปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััทเพื�อพิจาริณาให�ควิามเห็นิชีอบ แลัะเสูนิอต�อที�ปริะชีุมสูามัญปริะจำปีผูู้�ถือหุ�นิเพื�อ
พิจาริณาอนิุมัติจำนิวินิเงินิงบปริะมาณค�าตอบแทนิกริริมการิสููงสูุดัที�สูามาริถใชี�ไดั�ในิแต�ลัะปี โดัยมีแนิวิปฏิิบัติในิการิจ�าย 
ค�าตอบแทนิกริริมการิ ดัังนิี้

หม�ยเหตุ:  *น�ยโทโมฮิิโระ เย� ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2565
 **น�ยโทโมฮิิสะ ค�ว�ซ�กิ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2565
 ***น�ยเวทิศ อัศวมังคละ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รกำกับดูแลกิจก�รและก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2565

กิารเข�าร่วิมประชุมใน์ปี	2565	(คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
บัริษััทั
(7	คัรั�ง)

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

ออน์
ไลน์์

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

ออน์
ไลน์์

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

ออน์
ไลน์์

ประชุมทั่�
บัริษััทั

ออน์
ไลน์์

รายชื�อ

คัณะกิรรมกิาร
ลงทัุน์
(12	คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
ติรวิจสอบั
(6	คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
บัริหารคัวิามเส่�ยง

(4	คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
สรรหาและ
พิจารณาค่ัา
ติอบัแทัน์
(3	คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
กิำากิับัด้แลกิิจกิาร
และกิารพัฒน์า
ส้่คัวิามยั�งยืน์
(4	คัรั�ง)

คัณะกิรรมกิาร
ประเมิน์ผู้ล

กิารปฏิิบััติิงาน์
(2	คัรั�ง)	

คัณะกิรรมกิาร
กิำากิับัด้แลและ

บัริหารจัดกิารงาน์
ด�าน์เทัคัโน์โลย่
สารสน์เทัศ	
(3	คัรั�ง)

กิรรมกิารอิสระ
(1	คัรั�ง)

ดำร.ศิริ  การเจัริญดำ่

นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

นายส่่นที่ร  อร่ณานนที่์ชุัย

นายประพื่ันธุ์  อัศวอารี

นางคมคาย  ธุูส่รานนที่์

นางส่าววราวรรณ เวชุชุส่ัส่ถี์

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวิตรี  รมยะรูป

นางประไพื่วรรณ  ลิมที่รง

นายโที่โมฮิโระ เยา*

นายโที่โมฮิส่ะ คาวาซื้ากิ**

นายยูอิชุิ ฮอนดำ้า

นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ***
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1. ค�าเบี้ยปริะชุีมในิฐานิะกริริมการิ บริิษััทจ�ายเบี้ยปริะชุีมให�กับกริริมการิบริิษััททุกท�านิเมื�อมีการิปริะชุีมในิอัตริา  
  40,000 บาท โดัยปริะธานิกริริมการิไดั�ริับในิอัตริา 2 เท�า

2. ค�าเบี้ยปริะชีุมในิฐานิะคณะกริริมการิชีุดัย�อย บริิษััทจ�ายเบี้ยปริะชีุมสูำหริับกริริมการิที�เข�าริ�วิมปริะชีุมในิอัตริา  
  40,000 บาท โดัยปริะธานิที�ปริะชีุมไดั�ริับในิอัตริา 2 เท�า

3. ค�าบำเหนิ็จกริริมการิ คณะกริริมการิพิจาริณาเงินิบำเหนิ็จปริะจำปีกริริมการิโดัยพิจาริณาถึงควิามสูอดัคลั�องกับผู้ลั 
  การิดัำเนิินิงานิของบริิษััท แลัะจัดัสูริริเงินิบำเหนิ็จให�แก�กริริมการิแต�ลัะท�านิ โดัยริะบบการิให�คะแนินิ ซีึ�งสูะท�อนิ 
  ภาริะหนิ�าที� ควิามริับผู้ิดัชีอบ แลัะการิสูลัะเวิลัาเพื�อปฏิิบัติหนิ�าที�ของกริริมการิแต�ลัะท�านิ

ทั้งนิี้ กริริมการิที�มีสูถานิะเป็นิพนิักงานิบริิษััทแลัะไดั�ริับเงินิเดัือนิปริะจำ ไม�ไดั�ริับค�าตอบแทนิกริริมการิตามข�อ 1-3

ค่าตอบแที่นกรรมการที่่�จั่ายจัริงเปรียบเที่่ยบกับที่่�ไดำ้รับอน่มัติจัากที่่�ประชุ่มผูู้้ถี่อห่้น
ที�ปริะชีุมสูามัญผูู้�ถือหุ�นิ ปริะจำปี 2565 เมื�อวิันิที� 27 เมษัายนิ 2565 มีมติอนิุมัติค�าตอบแทนิคณะกริริมการิภายในิวิงเงินิ 

ไม�เกินิ 16.70 ลั�านิบาท โดัยมีค�าตอบแทนิกริริมการิที�เกิดัขึ้นิจริิงในิริะหวิ�างปี 2565 จำนิวินิ 14.24 ลั�านิบาท สูริุปไดั� ดัังนิี้

หม�ยเหตุ: *น�ยค�ซุยูกิ ไซโกะ หมดว�ระเมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2565
 **น�ยโคจิ อิชิบะ ล�ออกเมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2565
 ***น�ยโทโมฮิิโระ เย� เข้�ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2565
 ****น�ยโทโมฮิิสะ ค�ว�ซ�กิ เข้�ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2565

คั่าเบั่�ยประชุม

คั่าบัำาเหน์็จ
คัณะกิรรม
กิารบัริษััทั

คั่าติอบัแทัน์กิรรมกิาร	ปี	2565

คัณะ
กิรรมกิาร
บัริษััทัรายชื�อทั่�

คัณะ
กิรรมกิาร
ลงทัุน์

คัณะ
กิรรมกิาร
ติรวิจสอบั

คัณะ
กิรรมกิาร
คัวิามเส่�ยง

คัณะ
กิรรมกิาร
สรรหาและ	
พิจารณา
คั่าติอบัแทัน์

คัณะ
กิรรมกิาร
กิำากิับัด้แล
กิิจกิารและ
กิารพัฒน์า
ส้่คัวิามยั�งยืน์

คัณะ
กิรรมกิาร
ประเมิน์ผู้ล
กิารปฏิิบััติิ
งาน์

คัณะ
กิรรมกิาร
กิำากิับัด้แล
และบัริหาร
จัดกิาร
งาน์ด�าน์
เทัคัโน์โลย่
สารสน์เทัศ

กิรรมกิาร
อิสระ

รวิม

ดำร.ศิริ  การเจัริญดำ่

นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

นายส่่นที่ร  อร่ณานนที่์ชุัย

นายประพื่ันธุ์  อัศวอารี

นางคมคาย  ธุูส่รานนที่์

นางส่าววราวรรณ เวชุชุส่ัส่ถี์

นางส่าวิตรี  รมยะรูป

นางประไพื่วรรณ  ลิมที่รง 

นายคาซื้่ยูกิ ไซื้โกะ*

นายโคจัิ อิชุิบะ**

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ

นายโที่โมฮิโระ เยา***

นายโที่โมฮิส่ะ คาวาซื้ากิ****

รวิมทัั�งสิ�น์

869,565

434,783

735,786

602,007

869,565

468,227

668,896

334,448

334,448

267,559

414,716

6,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

560,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

80,000

80,000

280,000

200,000

200,000

3,360,000

960,000

440,000

1,400,000

 

480,000

240,000

240,000

960,000

 

320,000

160,000

480,000

240,000

120,000

80,000

40,000

480,000

 

320,000

120,000

80,000

520,000

160,000

80,000

80,000

320,000

 

240,000

120,000

120,000

480,000

80,000

40,000

40,000

40,000

40,000

240,000

2,869,565

834,783

1,615,786

1,482,007

1,749,565

1,268,227

1,508,896

734,448

494,448

347,559

894,716

240,000

200,000

14,240,000
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8.1.3	กิารกิำากิับัด้แลบัริษััทัย่อย
คณะกริริมการิไดั�มอบหมายให�คณะกริริมการิลังทุนิทำหนิ�าที��กำกบัดัแูลัการิลังทุนิปริะกอบธุริกจิอื��นิของบริษิัทัซีึ��งริวิมถึงบริษิัทั

ย�อยให�เป็นิไปตามนิโยบายการิปริะกอบธุริกิจอื��นิ นิโยบายบริิหาริควิามเสูี��ยงริวิม แลัะข�อกำหนิดัของกฎหมายที��เกี��ยวิข�อง
บริิษััทไดั�มีการิสู�งผูู้�บริิหาริเข�าไปเป็นิกริริมการิ เพื��อกำกับดัูแลัการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทย�อย โดัยมีหนิ�าที��ดัำเนิินิการิเพื��อ 

ปริะโยชีนิ์ที��ดัีที��สูุุดัของบริิษััทย�อย ดัำเนิินิธุริกิจตามนิโยบายบริิษััทแลัะนิำข�อมูลัของบริิษััทย�อยที�ผู้�านิการิสูอบทานิแลัะตริวิจสูอบ
จากผูู้�สูอบบัญชีีริับอนิุญาตมาจัดัทำแลัะเปิดัเผู้ยในิงบการิเงินิริวิม ทั้้งนิี้้ บริิษััทไดั�กำหนิดัแนิวิทางให�บุคคลัที��บริิษััททำการิแต�งตั้้ง
เป็นิกริริมการิหรืิอผูู้�บริิหาริในิบริิษััทย�อยน้้ัินิถือปฏิิบัติ โดัยมีฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิทำการิปริะเมินิการิควิบคุมภายในิ แลัะสูำนัิก
กำกับการิปฏิิบัติงานิปริะเมินิการิปฏิิบัติตามกฎริะเบียบ คำสูั��ง กฎหมาย ของบริิษััทย�อยซีึ��งจะต�องเป็นิไปในิทิศทางเดัียวิกับบริิษััท

8.1.4	กิารติิดติามให�ม่กิารปฏิิบััติิติามน์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติิใน์กิารกิำากิับัด้แลกิิจกิาร
บริิษััทมีการิจัดัทำคู�มือจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริ แลัะสูื�อสูาริให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ พนิักงานิ แลัะผูู้�กริะทำการิ

แทนิบริิษััท แลัะบริิษััทย�อย ไดั�ศึกษัาทำควิามเข�าใจในิข�อพึงปฏิิบัติที�ดัีที�เป็นิปริะจำทุกปี บริิษััทมุ�งหวิังให�ทุกคนิในิบริิษััทริับทริาบ 
แลัะธำริงไวิ�ซีึ�งมาตริฐานิจริริยาบริริณสูงูสุูดัในิการิดัำเนิินิการิใดัๆ กบัทกุภาคสู�วินิ ซีึ�งริายลัะเอียดัในิคู�มอืจริริยาบริริณสูำหรัิบบคุคลั
ขององค์กรินิี้ มีทั้งหมดั 11 ข�อ โดัยมีเนิื้อหาที�เป็นิปริะเดั็นิสูำคัญ ไดั�แก�

 
(1) ความข่ดแย้งทางผัลประโยชีน์ บริิษััทไดั�กำหนิดัข�อพึงปฏิิบัติเพื�อป้องกันิการิขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีนิ์ที�ให�ทุกคนิต�อง

ปฏิิบติัหนิ�าที�ดั�วิยควิามถกูต�อง โดัยคำนิงึถงึปริะโยชีนิข์องบริษิัทัเปน็ิสูำคญั ไม�แสูวิงหาผู้ลัปริะโยชีนิส์ู�วินิตนิที�ขดััแย�งกบัผู้ลัปริะโยชีนิ์
ของบริิษััทแลัะหลัีกเลัี�ยงการิกริะทำใดัๆ ที�อาจก�อให�เกิดัควิามขัดัแย�งกับผู้ลัปริะโยชีนิ์ของบริิษััท เป็นิลัายลัักษัณ์อักษัริไวิ�ในิคู�มือ
จริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริ ริวิมท้ังไดั�จัดัทำคู�มือปฏิิบัติงานิเริื�องริายการิที�เกี�ยวิโยงกันิ ซีึ�งเผู้ยแพริ�ผู้�านิ Smart Home  
(อินิทริาเนิ็ตขององค์กริ) โดัยกำหนิดัหลัักเกณฑิ์ วิิธีการิ แลัะการิเปิดัเผู้ยริายการิที�เกี�ยวิโยงกันิให�ชีัดัเจนิแลัะเหมาะสูมเพื�อใชี�เป็นิ
แนิวิทางในิการิปฏิิบัติงานิอีกดั�วิย นิอกจากนิี้ กฎบัตริคณะกริริมการิบริิษััทไดั�กำหนิดับทบาทหนิ�าที�ควิามริับผู้ิดัชีอบของกริริมการิ
ในิการิดัำเนิินิการิอย�างริอบคอบเพื�อป้องกันิเริื�องควิามขัดัแย�งของผู้ลัปริะโยชีนิ์ โดัยผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียจะไม�มีสู�วินิริ�วิมในิ 
การิพจิาริณาตดััสูนิิใจ แลัะกำกบัดัแูลัให�มกีาริเปดิัเผู้ยข�อมลูัของริายการิที�อาจมคีวิามขดััแย�งของผู้ลัปริะโยชีนิใ์ห�ถกูต�องคริบถ�วินิ
อีกทั้งในิกริณีที�มีกริริมการิที�มีสู�วินิไดั�เสีูยในิวิาริะใดัๆ กริริมการิท�านิน้ัินิจะไม�มีสูิทธิออกเสีูยงในิวิาริะดัังกลั�าวิ โดัยในิปีที�ผู้�านิมา 
บริิษัทัไม�พบการิกริะท้าที�ลัะเมดิันิโยบายควิามขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีนิแ์ลัะไม�มีวิาริะการิทา้ริายการิริะหวิ�างกันิที�ต�องขออนุิมตัจิาก
ที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิ 

(2) กัารรก่ัษาขอ้ม้ล การิใชี�ข�อมูลัภายในิ แลัะการิซีือ้ขายหลักัทรัิพย ์คณะกริริมการิบริษิัทัมีการิดูัแลัเริื�องการิใชี�ข�อมูลัภายในิ
ให�เป็นิไปตามกฎหมายแลัะหลัักการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี โดัยจัดัให�มีนิโยบายการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัของบริิษััท แลัะริะเบียบปฏิิบัติ 
เริื�องการิใชี�ข�อมูลัภายในิแลัะการิซีือ้ขายหลักัทรัิพย ์เพื�อป้องกันิการินิำข�อมูลัไปใชี�เพื�อการิซีือ้ขายหลักัทรัิพย์ของบริษิัทัหรืิอแสูวิงหา
ปริะโยชีน์ิโดัยมิชีอบ โดัยห�ามกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริ ริวิมถึงพนัิกงานิซีึ�งอยู�ในิตำแหนิ�งหรืิอสูายงานิที�ริับผู้ิดัชีอบข�อมูลัภายในิ 
หรืิอที�สูามาริถเข�าถงึข�อมลูัภายในิของบริษิัทั ซีือ้ขายหลักัทริพัยข์องบริษิัทัภายในิริะยะเวิลัาหนิึ�งเดัอืนิก�อนิมกีาริเปิดัเผู้ยงบการิเงนิิ
ริายไตริมาสูแลัะงบการิเงินิปริะจำปี แลัะภายในิ 24 ชีั�วิโมงหลัังการิเปิดัเผู้ยงบการิดัังกลั�าวิ โดัยในิปี 2565 สู�วินิเลัขานิุการิบริิษััท
จะแจ�งเปน็ิอเีมลัไปยงับคุคลัที�เกี�ยวิข�องให�ทริาบชี�วิงริะยะเวิลัา Blackout Period ลั�วิงหนิ�า จากน้ัินิสู�วินิเลัขานิกุาริบริษิัทัไดั�ตดิัตาม
ข�อมลูัแบบริายงานิการิเปลัี�ยนิแปลังการิถือหลักัทริพัย์แลัะสัูญญาซีือ้ขายลั�วิงหนิ�าของผูู้�บริหิาริ (แบบ 59) ผู้�านิริะบบของสูำนัิกงานิ 
ก.ลั.ต. ที�ลัิงก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 ซีึ�งในิปี 2565 ไม�พบวิ�ากริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริมีการิเปลัี�ยนิแปลัง 
การิถือหลัักทริัพย์ฯ ในิชี�วิงเวิลัาที�บริิษััทกำหนิดัดัังกลั�าวิ นิอกจากน้ีิ บริิษััทไดั�มีการิจัดัอบริมหลัักสููตริจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลั
ขององค์กริ ให�กับผูู้�บริหิาริแลัะพนัิกงานิผู้�านิริะบบ e-Learning โดัยให�ทดัสูอบหลังัเรีิยนิ แลัะลังนิามรัิบทริาบการิปฏิบัิตติามจริริยาบริริณ
สูำหริับบุคลัากริของบริิษััทเป็นิปริะจำทุกปี ซีึ�งมีจำนิวินิพนิักงานิที�ผู้�านิการิอบริมคิดัเป็นิริ�อยลัะ 99.7 ของพนิักงานิทั้งหมดั

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
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(3) นโยบายต่อต้านกัารทุจริตคอร์ร่ปชี่น กำหนิดัให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะพนิักงานิถือปฏิิบัติอย�างเคริ�งคริัดั ห�ามใชี�
อำนิาจหนิ�าที�ไม�วิ�าโดัยทางตริงหริอืทางอ�อมเพื�อแสูวิงหาผู้ลัปริะโยชีน์ิอนัิไม�ชีอบดั�วิยกฎหมาย บริษิัทัไดั�ออกแนิวิปฏิิบตัใินิการิต�อต�านิ
การิทุจริิตคอร์ิริัปชีันิ ซีึ�งคริอบคลุัมถึงเรืิ�องการิชี�วิยเหลืัอทางการิเมือง การิบริิจาคเพื�อการิกุศลั การิให�เงินิสูนัิบสูนุินิ ค�าของขวัิญ  
ค�าริับริอง ค�าใชี�จ�ายอื�นิๆ ค�าอำนิวิยควิามสูะดัวิก แลัะการิจ�างพนิักงานิริัฐ อีกท้ัง บริิษััทยังออกริะเบียบปฏิิบัติเริื�องการิริับหริือ 
การิให�ของขวิัญหริือผู้ลัปริะโยชีนิ์อื�นิใดั แลัะสูื�อสูาริให�ผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิทุกริะดัับในิบริิษััทไดั�ยึดัถือแลัะปฏิิบัติ นิอกจากนีิ้ 
บริิษััทจะดัำเนิินิการิสูื�อสูาริกับคู�ค�า พันิธมิตริ แลัะหนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�อง ผู้�านิชี�องทางจดัหมายอิเลั็กทริอนิิกสู์ เพื�อขอควิามริ�วิมมือ
งดัเวิ�นิการิให�ของขวิัญหริือของกำนิัลัแก�ผูู้�บริิหาริหริือพนิักงานิของบริิษััท เพื�อทริาบแลัะยอมริับในิเจตนิาริมณ์ของบริิษััทเริื�อง 
การิต�อต�านิการิทุจริิตคอร์ิริัปชีันิ นิอกจากนิี้ บริิษััทไดั�รัิบการิรัิบริองเป็นิสูมาชิีกแนิวิริ�วิมต�อต�านิคอร์ิริัปชีันิของภาคเอกชีนิไทย  
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต�ปี 2557 แลัะเพื�อเป็นิการิอำนิวิยควิามสูะดัวิกให� 
ผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียสูามาริถติดัต�อ แจ�งเบาะแสู หริือริ�องเริียนิในิเริื�องที�อาจก�อให�เกิดัควิามเสูียหายต�อบริิษััท บริิษััทไดั�เปิดัเผู้ย 
ข�อมูลัการิติดัต�อไวิ�ในิคู�มือจริริยาบริริณฉบับนิี้ ริวิมถึงเวิ็บไซีต์ของบริิษััท 

บริิษััทมีการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงดั�านิการิทุจริิตคอร์ิริัปชัีนิแยกตามกิจกริริมหลัักที�สูำคัญในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััท  
โดัยพิจาริณาทั้งกริณีที�บุคลัากริของบริิษััทเป็นิผูู้�เสูนิอให�หรืิอเป็นิผูู้�ริับเงินิหรืิอผู้ลัปริะโยชีน์ิอื�นิใดั แก�หรืิอจากเจ�าหนิ�าที�ริัฐหรืิอ 
เจ�าหนิ�าที�ของหนิ�วิยงานิเอกชีนิ ตามแนิวิทางของแนิวิริ�วิมต�อต�านิคอริ์ริัปชีันิของภาคเอกชีนิไทย (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC) เป็นิปริะจำทุกปี เพื�อทบทวินิควิามเสูี�ยงในิกริะบวินิการิดัำเนิินิงานิที�อาจเปลัี�ยนิแปลังไป  
ริวิมถึงควิามมีปริะสิูทธิผู้ลัของมาตริการิควิบคุมต�างๆ เพื�อป้องกันิควิามเสูี�ยงในิการิเกิดัการิทุจริิตคอร์ิริัปชัีนิ แลัะพิจาริณา 
การิดัำเนินิิการิที�จำเป็นิเพิ�มเติมสูำหรัิบกริณีที�มคีวิามเสูี�ยงสูงูหรืิอสูงูมาก ทัง้นิี ้เพื�อให�การิดัำเนินิิธุริกิจของบริษิัทัเป็นิไปอย�างสุูจริติ
โปริ�งใสู ตามแนิวิทางของแนิวิริ�วิมต�อต�านิคอริ์ริัปชีันิของภาคเอกชีนิไทย สูำนิักกำกับฯ จัดัการิปริะชีุมเพื�อให�ควิามริู�เกี�ยวิกับ
วิัตถุปริะสูงค์แลัะวิิธีการิในิการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงดั�านิคอริ์ริัปชีันิ โดัยคริอบคลัุมหนิ�วิยงานิที�ริับผู้ิดัชีอบกิจกริริมหลัักที�สูำคัญในิ
การิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััท โดัยผู้ลัการิปริะเมินิจากหนิ�วิยงานิต�างๆ นิำไปใชี�ปริะกอบการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงของบริิษััทโดัยริวิม

บริิษััทดัำเนิินิธุริกิจดั�วิยควิามซีื�อสูัตย์สูุจริิต โปริ�งใสู แลัะตริวิจสูอบไดั� บริิษััทสูื�อสูาริแลัะแสูดังถึงการิไม�สูนิับสูนิุนิการิทุจริิต
คอริ์ริัปชีันิ โดัยในิปี 2565 บริิษััทมีการิจัดัทำหนิังสูือเชีิญชีวินิคู�ค�าเข�าเป็นิแนิวิริ�วิมต�อต�านิการิคอริ์ริัปชีันิไปยังคู�ค�าจำนิวินิ 30 ริาย
โดัยกำหนิดัเกณฑ์ิในิการิคดััเลัอืกคอืนิิตบิคุคลัที�มคีวิามถี�ในิการิซีือ้สูงู ปริะกอบดั�วิยบริษิัทัจำกดัั บริษิัทัมหาชีนิจำกดัั แลัะห�างหุ�นิสู�วินิ
จำกัดั อย�างลัะ 10 ริาย โดัยมีการิเปิดัอ�านิอีเมลัจากคู�ค�าริวิม 30 ริาย คิดัเป็นิริ�อยลัะ 100 ของจำนิวินิคู�ค�าที�บริิษััทสู�งหนิังสูือเชีิญ 
มีคู�ค�าที�ไดั�ริับคำเชีิญจากบริิษััทแลัะเข�าเป็นิแนิวิริ�วิมในิการิต�อต�านิการิคอริ์ริัปชีันิ 3 ริาย คิดัเป็นิริ�อยลัะ 10 ของจำนิวินิคู�ค�าที� 
สู�งหนิังสูือเชีิญ นิอกจากน้ีิ บริิษััทไดั�มีการิสู�งหนิังสูือเชีิญชีวินิโริงพยาบาลัคู�สูัญญาของบริิษััทจำนิวินิ 30 แห�งเข�าเป็นิแนิวิริ�วิม 
ต�อต�านิการิคอร์ิริัปชัีนิ โดัยคัดัเลัือกโริงพยาบาลัคู�สูัญญาที�มีจำนิวินิผูู้�เอาปริะกันิภัยของบริิษััทไปใชี�บริิการิสููงสุูดั 30 อันิดัับแริก  
โริงพยาบาลัคู�สูัญญาที�ไดั�ริับคำเชีิญจากบริิษััทแลัะแจ�งกลัับวิ�าจะดัำเนิินิการิต�ออายุการิเป็นิสูมาชีิกแนิวิริ�วิมในิการิต�อต�านิ 
การิคอริ์ริัปชีันิ 1 ริาย คิดัเป็นิริ�อยลัะ 3.33 ของจำนิวินิคู�ค�าที�สู�งหนิังสูือเชีิญ ทั้งนิี้ จะมีการิสู�งเชีิญชีวินิโริงพยาบาลัคู�สูัญญาของ
บริิษััทในิทุกปี ปีลัะอย�างนิ�อย 30 แห�ง โดัยคัดัเลัือกโริงพยาบาลัอันิดัับต�อๆ มาที�ยังไม�ไดั�มีการิเชีิญชีวินิในิปีที�ผู้�านิมา การิวิัดัผู้ลั 
จะปริะเมินิจากการิเข�าดูัเว็ิบไซีต์ทางการิของโริงพยาบาลัคู�สูัญญาที�เคยเชิีญชีวินิแลั�วิวิ�าไดั�มีการิแสูดังบนิหนิ�าเว็ิบไซีต์ หรืิอเข�าดูั
ในิเวิ็บไซีต์แนิวิริ�วิมต�อต�านิการิคอริ์ริัปชีันิต�อไป

นิอกจากนิี้ บริิษััทยังมีแผู้นิงานิในิอนิาคตในิการิเชีิญชีวินิคู�ค�าเข�าเป็นิแนิวิริ�วิมในิการิต�อต�านิการิคอริ์ริัปชีันิทุกปี โดัยจะเพิ�ม
เกณฑิก์าริเลัอืกจากคู�ค�าปริะเภท นิติบิคุคลัที�มคีวิามถี�ในิการิซีือ้สูงู มจีำนิวินิเงินิสูงู แลัะใชี�ผู้ลัการิปริะเมนิิควิามเสูี�ยงดั�านิคอริร์ิปัชัีนิ
ปริะกอบการิเลัือก โดัยมีจำนิวินิไม�ต�ำกวิ�า 30 ริายต�อปี
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แนวปฏิิบัติดำ้านการต่อต้านการที่่จัริตคอร์รัปชุัน
บริิษััทปริะกาศนิโยบายต�อต�านิการิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิ พริ�อมท้ังปริับปริุงมาตริการิต�อต�านิคอริ์ริัปชีันิให�สูอดัคลั�องกับ 

การิเปลัี�ยนิแปลังตามข�อกำหนิดัทางกฎหมายแลัะบริิบทในิการิดัำเนิินิธุริกิจ ริวิมถึงสูื�อสูารินิโยบายแลัะแนิวิปฏิิบัติที�ดีัให� 
คณะกริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะพนัิกงานิทุกริะดัับในิองค์กริรัิบทริาบ แลัะนิำไปปฏิิบัติตามอย�างเคริ�งครัิดั ซีึ�งเน้ืิอหาของนิโยบาย 
ดัังกลั�าวิคริอบคลัุมริูปแบบการิคอริ์ริัปชีันิแลัะสูินิบนิที�สูำคัญอย�างชีัดัเจนิ ทั้งการิชี�วิยเหลัือทางการิเมือง การิบริิจาคเพื�อการิกุศลั 
การิให�เงินิสูนัิบสูนิุนิ การิจ�ายค�าอำนิวิยควิามสูะดัวิก ริวิมถึงค�าของขวัิญ ค�าบริิการิต�อนิรัิบ แลัะค�าใชี�จ�ายอื�นิๆ ที�อาจนิำไปสูู� 
การิคอริ์ริัปชีันิ ตลัอดัจนิการิจ�างงานิเจ�าหนิ�าที�ริัฐ

ทั้งนิี้ ในิปี 2565 บริิษััทไม�ปริากฏิกริณีการิถูกกลั�าวิโทษัหริือริ�องเริียนิเกี�ยวิกับการิคอริ์ริัปชีันิแลัะสูินิบนิจากสูำนิักงานิกำกับ
แลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย สูำนิักงานิป้องกันิแลัะปริาบปริามการิฟอกเงินิ สูำนิักงานิคณะกริริมการิป้องกันิแลัะ
ปริาบปริามการิทุจริิตแห�งชีาติ แลัะสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์

ของจัำานวนผูู้้บริหารและพื่นักงานบริษััที่ไดำ้ย่นยันการที่บที่วน 
การปฏิิบัติตามจัรรยาบรรณธุ่รกิจั โดำยครอบคล่มถีึงหลักการ 
ต่อต้านการที่่จัริตคอร์รัปชุัน

ในปี 2565
100%	
บริษััที่ให้ความส่ำาคัญต่อการประกอบธุ่รกิจัอย่างโปร่งใส่และส่อดำคล้องกับนโยบายต่อต้านการท่ี่จัริตและสิ่นบน จั้งประกาศ
เป็นหลกัปฏิบิตัด้ิำานการงดำมอบและรบัของขวัญ โดำยให้พื่นักงานท่ี่กระดำบังดำให้หรือรบัของขวัญ ของกำานัล หรือผู้ลประโยชุน์อ่�น 
แก่บริษััที่และองค์กรต่างๆ เว้นแต่เน่�องในโอกาส่ส่ำาคัญ โดำยกำาหนดำให้ม่มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาที่ต่อรายต่อปี ทัี่�งน่� เพื่่�อเป็น 
การเส่ริมส่ร้างวัฒนธุรรมองค์กรที่่�ม่จัรรยาบรรณและความโปร่งใส่

การอบรมแก่พื่นักงานเพื่่�อให้ความรู้เก่�ยวกับนโยบายและแนวปฏิิบัติในการต่อต้านการที่่จัริตคอร์รัปชุันของบริษััที่
บริิษััทจัดัให�มีนิโยบายแลัะแนิวิปฏิิบัติในิการิต�อต�านิการิทุจริิต เชี�นิ การิแจ�งชี�วิงเวิลัาที�พนัิกงานิห�ามซีื้อ ขาย โอนิ ริับโอนิ 

หลักัทริพัย์ของบริษิัทั การิแจ�งพนัิกงานิให�งดัการิให�หรืิอริบัของขวัิญในิชี�วิงเทศกาลั เป็นิต�นิ แลัะริะบุหลักัการิต�อต�านิการิทุจริติแลัะ
คอร์ิริัปชีันิเป็นิหนิึ�งในิหัวิข�อจริริยาบริริณสูำหรัิบบุคลัากริของบริิษััท ซีึ�งผูู้�บริิหาริแลัะพนัิกงานิทุกคนิยึดัมั�นิแลัะปฏิิบัติตาม ทุกปี 
ผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิทุกคนิจะไดั�ริับการิสูื�อสูาริให�ศึกษัาแลัะทดัสูอบควิามริู�ควิามเข�าใจจริริยาบริริณสูำหริับบุคลัากริของบริิษััท 
ซีึ�งริะบุถึงหัวิข�อการิต�อต�านิการิทุจริิตแลัะคอร์ิริัปชัีนิโดัยคริอบคลุัมข�อพึงปฏิิบัติ ตัวิอย�างในิการิจัดัการิเมื�อเผู้ชิีญปัญหาหรืิอมี 
ข�อสูงสูัย การิปลัูกฝั่งจิตสูำนิึกให�ลัะเวิ�นิการิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิ ขั้นิตอนิการิแจ�งเบาะแสู ข�อริ�องเริียนิ เมื�อพบเห็นิหริือสูงสูัยวิ�ามี 
การิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิ แลัะยืนิยันิริับทริาบการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณสูำหริับบุคลัากริของบริิษััทเป็นิปริะจำทุกปี 
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ในิปี 2565 พนิกังานิของบริษิัทัไดั�ผู้�านิการิอบริมหลักัสูตูริ e-Learning เริื�องจริริยาบริริณสูำหริบับคุคลัขององคก์ริ ซีึ�งมหีวัิข�อ
เรืิ�องนิโยบายแลัะแนิวิปฏิิบตัใินิการิต�อต�านิการิทจุริติคอริร์ิปัชีนัิของบริษิัทั โดัยไดั�ทดัสูอบควิามริู�แลั�วิจำนิวินิ 986 คนิ คดิัเปน็ิอตัริา
ริ�อยลัะ 99.7 ของพนิักงานิทั้งหมดั แลัะมีผูู้�ทดัสูอบผู้�านิจำนิวินิ 986 คนิ คิดัเป็นิอัตริาริ�อยลัะ 100 ของพนิักงานิที�อบริมหลัักสููตริ 
e-Learning ดัังกลั�าวิ 

(4) กัารบริหารจ่ดกัารเรื�องร้องเรียน (Whistleblowing) และกัรณีทุจริต ภายใต� Whistleblower Guideline บริิษััท 
สูนิับสูนิุนิให�พนิักงานิแลัะบุคคลัภายนิอกที�เกี�ยวิข�องแจ�งเบาะแสูหริือข�อมูลัการิกริะทำที�ไม�สูอดัคลั�องกับแนิวิปฏิิบัติแลัะ 
จริริยาบริริณในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทผู้�านิหลัากหลัายชี�องทาง เชี�นิ อีเมลั จดัหมาย โทริศัพท์ แลัะบนิหนิ�าเวิ็บไซีต์ของบริิษััท
ซีึ�งบริิษััทมีนิโยบายรัิกษัาควิามลัับโดัยไม�เปิดัเผู้ยตัวิตนิของผูู้�ริายงานิ ริวิมถึงมีกริะบวินิการิจัดัการิเริื�องริ�องเรีิยนิอย�างเป็นิริะบบ 
ดั�วิยการิกำหนิดัหนิ�วิยงานิที�มีควิามควิามชีำนิาญเฉพาะในิการิตริวิจสูอบข�อเท็จจริิงเพื�อทำหนิ�าที�สูอบสูวินิเหตุการิณ์หริือกริณี
อย�างทันิท�วิงที แลัะริายงานิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิต�อคณะกริริมการิพิจาริณาโทษัทางวิินิัย แลัะริายงานิผู้ลัการิพิจาริณาเพื�อให� 
คณะกริริมการิตริวิจสูอบริับทริาบทุกไตริมาสู

พื่นักงานหรือบ่คคลภายนอกแจ้ังเบาะแส่หรือเรื�องร้องเรียนเก่�ยวกับการกระที่ำาผู้ิดำกรณ่ปฏิิบัติงานบกพื่ร่องหรือผิู้ดำพื่ลาดำ 
และกรณ่ที่่จัริตผู้่านชุ่องที่าง

ฝั่่ายติรวิจสอบัภายใน์	หร่ือสำำาน์ัักิกิำำากิัับักิารปฏิิิบัััติิิงาน์

บริิษัััที่ กร่งเที่พื่ประกัันชุ่่วิต จัำากััดำ (มหาชุน)

1415 ถีนนกร่งเที่พื่-นนที่บ่รี่ แขวงวงศ์์ส่ว่าง เขตบางซื้่�่อ

กร่งเที่พื่มหานคร 10800

ฝั่่ายติรวิจสอบัภายใน์

โที่รศััพื่ที่์์ 0-2777- 8230, 8233-4 โที่รส่าร 0-2777-8237

auditor@bangkoklife.com

สำำาน์ัักิกิำำากิัับักิารปฏิิิบัััติิิงาน์

โที่รศััพื่ที่์์ 0-2777-8861 โที่รส่าร 0-2777-8605

compliance@bangkoklife.com

ไปรษัณ่่ย์ อ่่เมล	/	เบัอร์์โทัรศััพทั์์



ในปี 2565 ที่่�ผู้่านมา บริษััที่ไดำ้รับการแจั้งเบาะแส่และข้อร้องเรียนที่ั�งส่ิ�น 2 กรณ่ โดำยกรณ่ดำังกล่าวเป็นการละเมิดำแนวปฏิิบัติและ
จัรรยาบรรณในการดำำาเนินธุ่รกิจัของบริษััที่ ดำังน่�
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จัริยธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจั
บริษิัทัไดั�ดัำเนิินิการิยกริะดับัการิกำกบัดัแูลัการิให�บริกิาริลักูค�าอย�างเปน็ิธริริม (Market Conduct) โดัยจดััต้ังคณะกริริมการิ

กำกับการิปฏิิบัติต�อลัูกค�า ซีึ�งปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริริะดัับสููง เพื�อทำหนิ�าที�ควิบคุม ติดัตาม แลัะกำกับดัูแลัคุณภาพ
การิเสูนิอขายผู้ลัิตภัณฑิ์แลัะการิบริิการิลัูกค�าจากทุกชี�องทางอย�างเป็นิริะบบ ดัำเนิินิไปในิทิศทางเดัียวิกันิ แลัะทันิต�อเหตุการิณ์ 
เพื�อธำริงไวิ�ซีึ��งควิามเป็นิธริริม โดัยการิปฏิิบัติหนิ�าที�ของคณะกริริมการิน้ีิจะถูกริายงานิต�อคณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะ 
การิพฒัินิาสูู�ควิามยั�งยนืิ แลัะคณะกริริมการิบริษิัทัต�อไป ทัง้นิี ้เพื�อแสูดังถงึควิามมุ�งมั�นิของบริษิัทัในิการิกำกบัดัแูลัการิดัำเนินิิงานิ
ให�เป็นิไปอย�างมีจริิยธริริมแลัะควิามรัิบผู้ิดัชีอบต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยทุกกลัุ�ม บริิษััทไดั�กำหนิดัให�มีคณะกริริมการิตริวิจสูอบ  
ซีึ�งปริะกอบดั�วิยกริริมการิอิสูริะทั้งหมดั ทำหนิ�าที�กำกับดัูแลัการิปฏิิบัติตามกฎเกณฑิ์ หลัักจริิยธริริม แลัะจริริยาบริริณของบริิษััท

(5) กัารป้องก่ันและปราบปรามกัารฟอกัเงิน บริษัิัทมุ�งยกริะดัับการิดัำเนิินิงานิดั�านิการิป้องกันิแลัะปริาบปริามการิฟอกเงินิ
แลัะการิสูนิับสูนิุนิทางการิเงินิแก�การิก�อการิริ�ายแลัะการิแพริ�ขยายอาวุิธที�มีอานิุภาพทำลัายลั�างสููงเพื�อให�สูอดัริับกับบริิบท 
ในิการิดัำเนินิิธุริกิจปริะกันิชีวิีิต ซีึ�งริวิมถงึการิเปลัี�ยนิแปลังทางกฎหมายแลัะแนิวิปฏิิบัตติามมาตริฐานิสูากลั ดั�วิยการิพัฒินิาริะบบ
ปฏิิบตักิาริ การินิำเทคโนิโลัยีมาใชี�ในิการิตริวิจสูอบแลัะพิสูจูน์ิทริาบตัวิตนิลักูค�า ตลัอดัจนิปรัิบปริงุกริะบวินิการิดัำเนินิิงานิภายในิ
องค์กริอย�างต�อเนิื�อง เพื�อให�มีปริะสูิทธิภาพแลัะปริะสูิทธิผู้ลัสููงสูุดั

ระบบการพื่ิสู่จัน์ตัวตนลูกค้ารูปแบบใหม่
ในิปี 2562 บริิษััทปริะสูบควิามสูำเริ็จในิการิริ�วิมทดัสูอบริะบบพิสููจนิ์ตัวิตนิของลัูกค�าดั�วิยวิิธีทางอิเลั็กทริอนิิกสู์กับธนิาคาริ

แห�งปริะเทศไทย ธนิาคาริพาณิชีย์ แลัะหนิ�วิยงานิภาคริัฐที�เกี�ยวิข�องภายใต�โคริงการิ National Digital ID เพื�อยกริะดัับมาตริฐานิ
ในิการิพิสููจนิ์ตัวิตนิหรืิอตริวิจสูอบเพื�อทริาบข�อเท็จจริิงเกี�ยวิกับลัูกค�าที�ใชี�บริิการิกับสูถาบันิการิเงินิหริือหนิ�วิยงานิภาครัิฐ  
แลัะชี�วิยลัดัข้ันิตอนิการิเดัินิเอกสูาริของลูักค�าในิการิขอใชี�บริิการิกับสูถาบันิการิเงินิ ซีึ�งทำให�สูถาบันิการิเงินิมีแหลั�งข�อมูลัที� 
นิ�าเชีื�อถือเพื�อนิำมาใชี�ในิการิพิสููจนิ์ตัวิตนิลัูกค�าให�เป็นิไปตามที�กฎหมายกำหนิดั

พื่นักงานร้องเรียน

ไดำ้รับการประเมินผู้ลงาน

ไม่เป็นธุรรม  

ผูู้้ให้บริการออกแบบ

ส่่�อส่ิ�งพื่ิมพื่์ร้องเรียน

ไม่ไดำ้รับค่าจั้างตามกำาหนดำ

เร่�องทั่�
กิารดำาเน์ิน์กิาร/
แน์วิทัางกิารแกิ�ไข

1

2

ประเด็น์ ช่องทัางกิารแจ�งเบัาะแส
กิระบัวิน์กิารปรับัปรุงเพ้�อไม่ให�เกิิดซำ�า/

รายละเอ่ยดกิารเย่ยวิยาผู้้� ได�รับัผู้ลกิระทับั

ฝ่่ายตรวจัส่อบภายใน

ฝ่่ายตรวจัส่อบภายใน

1. บริษััที่ตรวจัส่อบข้อเที่็จัจัริง  

 และให้ความเป็นธุรรมที่่กฝ่่าย 

2. บริษััที่พื่ิจัารณาข้อร้องเรียน 

 เกิดำจัากความเข้าใจัผู้ิดำของ 

 พื่นักงาน และชุ่�แจังผู้ลดำำาเนินการ 

 กับที่่กฝ่่ายเป็นที่่�เข้าใจั

1.พื่นักงานท่ี่จัริตในกระบวนการ 

 จััดำซื้่�อจััดำจั้าง 

2.บริษััที่พิื่จัารณาการกระที่ำาผิู้ดำ 

 กับพื่นักงานผูู้้กระที่ำาความผู้ิดำ

1. บริษััที่กำากับให้ชุำาระค่าจั้างบริการออกแบบ 

 ครบจัำานวน

2. เพื่่�อป้องกันไม่ให้เกิดำซื้ำ�า ม่การเพื่ิ�มขั�นตอน 

 การตรวจัส่อบ ส่่บค้นข้อมลูประวัตผู้ิู้ให้บริการ 

 และกำาหนดำให้ผูู้้ให้บริการวางบิลโดำยตรงกับ 

 ส่่วนบัญชุ่
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การอบรมหลักสู่ตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงินให้กับพื่นักงาน
บริิษัทัไดั�มกีาริจดััอบริมหลักัสูตูริการิปอ้งกนัิการิฟอกเงนิิการิสูนิบัสูนินุิทางการิเงนิิแก�การิก�อการิริ�ายแลัะการิแพริ�ขยายอาวิธุ

ที�มีอานิุภาพทำลัายลั�างสููง พริ�อมท้ังให�ควิามริู�เกี�ยวิกับกฎหมายแลัะแนิวิทางปฏิิบัติที�เกี�ยวิข�องแก�ผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิทั�วิทั้ง
องค์กริ ตัวิแทนิ แลัะนิายหนิ�าผูู้�เสูนิอขายผู้ลัิตภัณฑิ์ของบริิษััท เพื�อให�ทริาบแลัะเข�าใจแนิวิทางปฏิิบัติที�ถูกต�อง แลัะสูามาริถนิำ
ควิามริู�ที�ไดั�ริับไปปริะยุกต์ใชี�ในิการิปฏิิบัติหนิ�าที�ไดั�อย�างมั�นิใจ อาทิ การิให�ควิามริู�เกี�ยวิกับกฎหมาย กฎกริะทริวิง แลัะปริะกาศ 
ที�เกี�ยวิข�องกับการิฟอกเงินิ การิสูนัิบสูนินุิทางการิเงินิแก�การิก�อการิริ�ายแลัะการิแพริ�ขยายอาวุิธที�มอีานิภุาพทำลัายลั�างสูงู บทบาท
หนิ�าที�ของบริิษัทัปริะกันิชีวิีิต วิิธกีาริตริวิจสูอบเพื�อทริาบข�อเทจ็จริงิเกี�ยวิกบัลักูค�า เป็นิต�นิ โดัยผู้�านิการิจัดัทำนิโยบาย แนิวิปฏิบิตังิานิ
ริวิมถึงการิสูื�อควิามโดัยให�ควิามริู�ทั้งในิริูปแบบห�องเริียนิ โดัยมีการิจัดัทำเนิื้อหาให�มีควิามกริะชีับแลัะเข�าใจง�าย  

(6) กัารกัำกั่บด้แลกัารให้บริกัารล้กัค้าอย่างเป็นธิรรม การิปฏิิบัติต�อลูักค�าอย�างเป็นิธริริมถือเป็นินิโยบายหลัักที�บริิษััท 
กริุงเทพปริะกันิชีีวิิตให�ควิามสูำคัญตลัอดัมา เพริาะควิามเชีื�อมั�นิแลัะควิามไวิ�วิางใจของลูักค�าเป็นิริากฐานิอันิมีค�าสูำหรัิบ 
การิปริะกอบธุริกิจปริะกันิชีีวิิต ในิปีที�ผู้�านิมาบริิษััทไดั�พัฒินิาปริับปริุงหลัักเกณฑ์ิการิปฏิิบัติต�อลัูกค�าดั�วิยควิามเป็นิธริริมอย�าง 
ต�อเนืิ�อง การิดัำเนิินิการิของบริิษััทคริอบคลุัมตั้งแต�การิสูริ�างวิัฒินิธริริมองค์กริแลัะการิกำหนิดับทบาทหนิ�าที�ของผูู้�บริิหาริ  
การิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ การิกำหนิดัเกณฑิ์การิจ�ายค�าตอบแทนิ กริะบวินิการิเสูนิอขาย การิสูื�อสูาริแลัะการิให�ควิามริู�แก�พนิักงานิ
แลัะผูู้�เสูนิอขาย การิดัูแลัข�อมูลัของลัูกค�า การิบริิหาริจัดัการิข�อริ�องเริียนิ การิควิบคุมคุณภาพการิขาย การิกำกับแลัะตริวิจสูอบ 
แลัะการิกำหนิดัแผู้นิริองรัิบเหตุการิณ์ฉุกเฉินิเพื�อการิบริิหาริอย�างต�อเนิื�อง อีกท้ังบริิษััทไดั�ยึดัถือกฎเกณฑ์ิแลัะแนิวิปฏิิบัติดั�านิ 
การิกำกับดัูแลัให�บริิการิลัูกค�าอย�างเป็นิธริริมของสูำนัิกงานิคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทรัิพย์ แลัะสูำนัิกงานิ
คณะกริริมการิกำกบัแลัะสู�งเสูริมิการิปริะกอบธุริกิจปริะกนัิภัยอย�างเคริ�งคริดัั ซีึ�งแนิวิปฏิบิตัขิองทัง้สูองหนิ�วิยงานิมเีนิือ้หาสูอดัคลั�องกนัิ
เพื�อเสูริิมสูริ�างริากฐานิการิปฏิิบัติต�อลัูกค�าอย�างเป็นิธริริม แลัะการิตริะหนิักริู�ของบุคลัากริ บริิษััทไดั�สูอดัแทริกหลัักการิปฏิิบัติต�อ
ลักูค�าอย�างเปน็ิธริริมไวิ�ในิจริริยาบริริณของบริษิัทั แลัะมุ�งพัฒินิานิวัิตกริริมทางเทคโนิโลัยีเพื�อสูนัิบสูนุินิให�ผูู้�เสูนิอขายสูามาริถเสูนิอ
ขายผู้ลิัตภัณฑ์ิของบริิษััทไดั�อย�างมีปริะสิูทธิภาพ โดัยคริอบคลุัมถึงการิแสูดังข�อมูลัที�สูำคัญของผู้ลิัตภัณฑ์ิในิริะบบงานิขายแลัะ
เอกสูาริเสูนิอขายที�คริบถ�วินิ เพื�อปริะกอบการิตัดัสูินิใจของลัูกค�า ตลัอดัจนิการิใชี�ภาษัาที�ชีัดัเจนิแลัะเข�าใจง�ายในิการิสูื�อสูาริกับ
ลัูกค�า แลัะยึดัมั�นิในิการิให�ควิามสูำคัญกับผู้ลัปริะโยชีน์ิสููงสุูดัของลัูกค�า นิำเสูนิอสูิ�งที�เหมาะสูมที�สูุดัให�กับลัูกค�าอย�างเป็นิธริริม 
แลัะไม�แสูวิงหาปริะโยชีนิ์จากควิามไม�ริู�ของลัูกค�า

ปัจจุบันิปริะเทศไทยมีอัตริาการิเพิ�มข้ึนิของผูู้�สููงอายุอย�างริวิดัเร็ิวิ ผูู้�สููงอายุจึงเป็นิปัจจัยหนิึ�งที�บริิษััทปริะกันิชีีวิิตให� 
ควิามสูำคัญ แลัะบริิษััทในิฐานิะผูู้�ปริะกอบธุริกิจปริะกันิชีีวิิตแลัะให�บริิการินิายหนิ�า ค�า จัดัจำหนิ�ายหลัักทริัพย์ที�เป็นิหนิ�วิยลังทุนิ 
จึงเล็ังเห็นิควิามสูำคัญกับลัูกค�าที�มีควิามเปริาะบาง (Vulnerable Investor) โดัยเฉพาะผูู้�สููงอายุ บริิษััทจึงจัดัให�มีแนิวิปฏิิบัติ 
ให�สูอดัคลั�องกับหลักัเกณฑ์ิสูำนิกังานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริมิการิปริะกอบธุริกจิปริะกนัิภยั แลัะสูำนัิกงานิคณะกริริมการิ
กำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์ ที�มีกริะบวินิการิพิเศษัในิการิติดัต�อโดัยบริิษััทคำนิึงถึงปริะโยชีนิ์ของลัูกค�าเป็นิสูำคัญ แลัะ
เพื�อให�แนิ�ใจวิ�าลัูกค�าที�มีควิามเปริาะบางไดั�รัิบการิบริิการิที�คริอบคลัุมบริิษััทมีกริะบวินิการิ Confirmation Call กับลูักค�าที�สูมัคริ
ทำปริะกันิชีวิีิตกับบริษิัทั แลัะบริษิัทัมีกริะบวินิการิให�ลูักค�าที�มคีวิามเปริาะบางสูามาริถแต�งต้ังบุคคลัที�ไวิ�วิางใจ (Trusted Person) 
หริือผูู้�ริับมอบอำนิาจ (Authorized Person) เพื�อริ�วิมริับฟังการิเสูนิอขายผู้ลัิตภัณฑิ์

ในิปี 2563 ถึงปัจจุบันิ คณะกริริมการิกำกับดูัแลัการิปฏิิบัติต�อลูักค�าซีึ�งจัดัต้ังโดัยคณะกริริริมการิบริิษััทเป็นิการิเฉพาะ  
ไดั�เริิ�มปฏิิบตัหินิ�าที�ดั�านิการิกำกบัดัแูลัคณุภาพการิเสูนิอขายผู้ลัติภณัฑิแ์ลัะการิบริกิาริของผูู้�เสูนิอขายทกุชี�องทาง เพื�อให�การิปฏิิบตัิ
ต�อลัูกค�าสูอดัคลั�องกับนิโยบายแลัะหลัักปฏิิบัติเกี�ยวิกับการิปฏิิบัติต�อลัูกค�าอย�างเป็นิธริริม  
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(7) กัารปฏิิบ่ติต่อค้่แข่งอย่างร่บผิัดชีอบ บริิษััทกลั�าวิถึงหัวิข�อการิแข�งขันิทางการิค�าในิจริริยาบริริณบุคคลัขององค์กริ 
ซีึ�งสูนิับสูนิุนิให�มีการิแข�งขันิที�เป็นิธริริม แลัะไม�ใชี�วิิธีการิใดัๆ ที�ไม�ถูกต�องตามกฎหมาย ลัะเวิ�นิการิลัดัหรืิอจำกัดัการิแข�งขันิทาง 
การิค�า หริือทำให�คู�แข�งเสูียโอกาสูอย�างไม�เป็นิธริริม ไม�วิ�าจะเป็นิการิทำการิตกลังใดัๆ การิแสูวิงหาข�อมูลัที�เป็นิควิามลัับทาง 
การิค�าของคู�แข�งดั�วิยวิิธีการิที�ไม�สูุจริิต ผู้ิดักฎหมาย หริือไม�เหมาะสูม ริวิมถึงการิใชี�ถ�อยคำ วิาจา เอกสูาริใดัๆ หริือสูื�อโฆษัณา
ปริะชีาสูัมพันิธ์เพื�อโจมตีผู้ลัิตภัณฑิ์หริือการิบริิการิของคู�แข�งอย�างไม�ยุติธริริม บริิษััทมีการิปฏิิบัติต�อคู�แข�งทางการิค�าทุกริาย 
อย�างเป็นิธริริมแลัะสูม�ำเสูมอมาโดัยตลัอดั ซีึ�งสูอดัคลั�องกบักริอบกตกิาสูากลัของการิแข�งขนัิเสูริภีายใต�กฎหมายการิแข�งขนัิทางการิค�า

โดัยในิปี 2565 ที�ผู้�านิมา ไม�ปริากฏิข�อริ�องเรีิยนิจากคู�แข�งทางการิค�าถึงบริษิัทัเกี�ยวิกับพฤติกริริมหรืิอการิปฏิบัิตอิย�างไม�เป็นิธริริม
ต�อคู�แข�งทางการิค�าของบริิษััท

เพื�อให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะพนัิกงานิไดั�มีสู�วินิริ�วิมในิการิรัิบทริาบถึงจริริยาบริริณท้ัง 11 ข�อน้ีิ บริิษััทไดั�จัดัสู�งคู�มือ 
จริริยาบริริณสูำหรัิบบคุคลัขององค์กริผู้�านิชี�องทางจดัหมายอิเลัก็ทริอนิกิส์ูให�ทกุคนิไดั�ทบทวินิภายในิเดืัอนิมกริาคมเป็นิปริะจำทุกปี 
ซีึ�งในิปีที�ผู้�านิมาพนัิกงานิทุกคนิไดั�มีการิทบทวินิคู�มือจริริยาบริริณสูำหรัิบบุคคลัขององค์กริคริบถ�วินิทุกคนิ แลัะบริิษััทไดั�เปิดัเผู้ย
คู�มือจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัขององค์กริบนิหนิ�าเวิ็บไซีต์ของบริิษััท https://www.bangkoklife.com เพื�อให�ผูู้�ที�สูนิใจสูามาริถ 
เข�ามาศึกษัาไดั�ทุกเมื�อ 

 

ความม่่งมั�นภายใต้นโยบายการปฏิิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธุรรม

• ลูกค้ารู้ส่ึกไว้วางใจัและเชุ่�อมั�นว่าบริษััที่ให้บริการอย่างเป็นธุรรม

• ให้คำาแนะนำาผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที่่�ตรงความต้องการและเหมาะส่มกับลูกค้า

• ม่่งพื่ัฒนาการนำาเส่นอผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที่่�คำานึงถีึงผู้ลประโยชุน์ของ 

 ลูกค้าเป็นส่ำาคัญ

• ม่่งให้ลกูค้าได้ำรบับริการอยา่งส่ะดำวก และถูีกต้องแม่นยำา ควบคูกั่บการดูำแล 

 และแก้ปัญหาอย่างทัี่นที่่วงที่่
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รายงานคณะกรรมการตรวจัส่อบ ประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิตริวิจสูอบปริะกอบดั�วิยกริริมการิอิสูริะจำนิวินิ 3 ท�านิ ซีึ�งเป็นิผูู้�ทริงคุณวิุฒิิ มีควิามริู� ควิามสูามาริถ แลัะมี

คุณสูมบัติคริบถ�วินิตามข�อกำหนิดัของตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย การิปฏิิบัติงานิมีควิามเป็นิอิสูริะไม�มีข�อจำกัดัในิการิไดั�
ริับข�อมูลัทั้งจากผูู้�บริิหาริ พนิักงานิ แลัะผูู้�ที�เกี�ยวิข�อง ตลัอดัจนิไดั�ให�ควิามเห็นิแลัะข�อเสูนิอแนิะต�างๆ เพื�อปริะโยชีนิ์ต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�
สู�วินิเสูียทุกฝ่่ายอย�างเท�าเทียมกันิ

ในิริอบปี 2565 คณะกริริมการิตริวิจสูอบไดั�ปฏิิบัติหนิ�าที�ตามอำนิาจหนิ�าที�ตามที�ริะบุไวิ�ในิกฎบัตริของคณะกริริมการิ 
ตริวิจสูอบ โดัยไดั�มกีาริปริะชีมุริวิมทัง้สูิน้ิจำนิวินิ 6 คริัง้ แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชีมุต�อคณะกริริมการิบริษิัทัเปน็ิปริะจำทกุไตริมาสู
 กริริมการิตริวิจสูอบแต�ลัะคนิไดั�เข�าริ�วิมปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

โดัย นิางสูาวิสูภุาภริณ์ ทพิย์ฝั่�นิ ซีึ�งดัำริงตำแหนิ�งผูู้�อำนิวิยการิอาวิโุสู ฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ ทำหนิ�าที�เลัขานิกุาริคณะกริริมการิ
ตริวิจสูอบ

คณะกริริมการิตริวิจสูอบมหีนิ�าที�แลัะควิามริบัผู้ดิัชีอบตามกฎบตัริของคณะกริริมการิตริวิจสูอบ แลัะตามที�ไดั�ริบัมอบหมาย
จากคณะกริริมการิบริิษััท มีริายลัะเอียดั ดัังนิี้

1. สูอบทานิงบการิเงินิริายไตริมาสูแลัะงบการิเงินิปริะจำปี 2565 ริ�วิมกับฝ่่ายจัดัการิแลัะผูู้�สูอบบัญชีีของบริิษััท โดัย 
  คณะกริริมการิตริวิจสูอบไดั�ให�ควิามสูำคัญกับการิกำหนิดันิโยบายบัญชีีที�สูำคัญ การิปริะมาณการิที�สูำคัญ ริายการิ 
  เกี�ยวิโยงกันิ แลัะการิเปลัี�ยนิแปลังทางการิเงินิที�มีนิัยสูำคัญ นิอกจากนิี้ ยังมีการิปริะชีุมริ�วิมกับผูู้�สูอบบัญชีีโดัยไม�มี 
  ฝ่่ายจัดัการิเข�าริ�วิมปริะชีุมดั�วิยจำนิวินิ 1 คริั้ง เพื�อปริึกษัาหาริือกันิอย�างอิสูริะ โดัยเฉพาะเกี�ยวิกับปริะเดั็นิที�พบ 
  หริือข�อกังวิลัจากการิปฏิิบัติหนิ�าที�ที�ผู้�านิมา โดัยเห็นิตริงกันิวิ�าไม�พบปริะเดั็นิที�มีนิัยสูำคัญ

2. สูอบทานิการิบริหิาริควิามเสูี�ยง คณะกริริมการิตริวิจสูอบไดั�สูอบทานิควิามเหมาะสูมแลัะปริะสูทิธภิาพของกริะบวินิการิ 
  บริหิาริจดััการิควิามเสูี�ยงของบริษิัทั โดัยเป็นิควิามเสูี�ยงที�เกดิัจากปัจจยัภายในิ ดั�านิบคุลัากริ กริะบวินิการิทำงานิ ริะบบ 
  เทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ผู้ลัิตภัณฑิ์ แลัะควิามเสูี�ยงที�เกิดัจากปัจจัยภายนิอก ดั�านิเศริษัฐกิจมหภาค สูังคม สูิ�งแวิดัลั�อม  
  กฎหมาย โคริงสูริ�างปริะชีากริ ซีึ�งท้ังหมดัน้ีิถอืเป็นิควิามเสูี�ยงที�มนีิยัสูำคญัแลัะมผีู้ลักริะทบที�อาจเกดิัขึน้ิต�อการิดัำเนินิิงานิ 
  ของบริิษััท

3. สูอบทานิริะบบการิควิบคมุภายในิของบริษิัทั ริ�วิมกบัฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ ฝ่่ายจดััการิแลัะผูู้�สูอบบญัชีเีป็นิริายไตริมาสู  
  ท้ังน้ีิบริิษััทมีการิจัดัทำริะบบควิบคุมภายในิที�มีปริะสูิทธิภาพ โดัยการิให�ควิามริู�แลัะสูริ�างควิามตริะหนัิกในิหนิ�าที� 
  ควิามรัิบผู้ดิัชีอบของตนิแก�พนัิกงานิแลัะผูู้�บริหิาริเกี�ยวิกับการิควิบคุมภายในิ เพื�อให�นิำไปใชี�อย�างเป็นิริะบบ คณะกริริมการิ 
  ตริวิจสูอบไดั�พิจาริณาอนุิมตัแิผู้นิการิตริวิจสูอบปริะจำปีของฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ ตดิัตามผู้ลัการิดัำเนินิิงานิ แลัะปริะเดัน็ิ 
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ลำาดับัทั่� รายชื�อ

นายส่่นที่ร  อร่ณานนที่์ชุัย

นายประพื่ันธุ์  อัศวอารี

นางส่าววราวรรณ เวชุชุส่ัส่ถี์

ประธุานกรรมการตรวจัส่อบ และกรรมการอิส่ระ

กรรมการตรวจัส่อบ และกรรมการอิส่ระ

กรรมการตรวจัส่อบ และกรรมการอิส่ระ

ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม

8.2	รายงาน์ผู้ลกิารปฏิิบััติิหน์�าทั่�ของคัณะกิรรมกิารติรวิจสอบัใน์รอบัปี
ทั่�ผู้่าน์มา
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  ที�ตริวิจพบเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู ริวิมทัง้ไดั�ดูัแลัให�หัวิหนิ�าฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิไดั�รัิบการิพัฒินิาดั�านิควิามริู�ควิามสูามาริถ 
  แลัะปริะสูบการิณ์ที�เหมาะสูมเพียงพอ แลัะต�อเนิื�อง

4.  สูอบทานิการิปฏิิบตัติามกฎหมายวิ�าดั�วิยหลักัทริพัย์แลัะตลัาดัหลักัทริพัย์ กฎหมายวิ�าดั�วิยการิปริะกอบธรุิกจิปริะกนัิชีวิีิต  
  แลัะกฎหมายอื�นิที�เกี�ยวิข�องกบัการิดัำเนินิิธุริกิจของบริษิัทั จากผู้ลัการิพิจาริณาริายงานิผู้ลัการิสูอบทานิของสูำนิกักำกบั 
  การิปฏิิบัติงานิแลัะฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ

5. พจิาริณาคดััเลัอืกผูู้�สูอบบญัชีจีากการิปริะเมนิิควิามเป็นิอสิูริะ ควิามริู�ควิามสูามาริถ แลัะปริะสูบการิณ์ดั�านิการิตริวิจสูอบ 
  ริายงานิทางการิเงินิของธุริกิจปริะกันิชีีวิิต แลัะไดั�นิำเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััทเพื�อการิพิจาริณาอนิุมัติโดัยที�ปริะชีุม 
  ผูู้�ถือหุ�นิ

6.  สูอบทานิแลัะให�ควิามเห็นิต�อการิเข�าทำริายการิที�เกี�ยวิโยงกันิ หรืิอริายการิที�อาจมีควิามขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีนิ์ตาม 
  แนิวิทางที�หนิ�วิยงานิกำกับธุริกิจกำหนิดั

สูริุปในิภาพริวิมแลั�วิ คณะกริริมการิตริวิจสูอบเห็นิวิ�า บริิษััทมีริายงานิทางการิเงินิที�ถูกต�องแลัะมีการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัที�สูำคัญ
อย�างคริบถ�วินิเพียงพอ มกีาริควิบคุมภายในิที�เพียงพอแลัะมกีริะบวินิการิกำกับการิปฏิบัิตงิานิให�เปน็ิตามกฎหมายที�เกี�ยวิข�องกับ
ธุริกิจอย�างเหมาะสูม แลัะริายการิที�เกี�ยวิโยงเป็นิไปเพื�อปริะโยชีนิ์ของบริิษััทเป็นิสูำคัญ ริวิมท้ังมีการิบริิหาริควิามเสูี�ยงอย�าง 
เพียงพอแลัะให�ควิามสูำคัญต�อควิามเพียงพอของทรัิพยากริบุคคลั แลัะการิดัำเนิินิงานิภายใต�ริะบบการิกำกับดัูแลักิจการิที�มี
ปริะสูิทธิผู้ลั โปริ�งใสู แลัะเชีื�อถือไดั�        

         

          น์ายสุน์ทัร	อรุณาน์น์ทั์ชัย
         ประธุานกรรมการตรวจัส่อบ
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8.3	ผู้ลกิารปฏิิบััติิหน์�าทั่�ของคัณะกิรรมกิารชุดย่อย

8.3.1	คัณะกิรรมกิารบัริหารคัวิามเส่�ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่่�ยง ประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริทั้งหมดั 7 ท�านิ ในิริอบปี 2565 คณะกริริมการิบริิหาริ

ควิามเสูี�ยงไดั�ปฏิบิัตหินิ�าที�ตามอำนิาจหนิ�าที�ตามที�ริะบไุวิ�ในิกฎบตัริของคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง โดัยไดั�มกีาริปริะชีุมริวิม
ท้ังสูิ้นิจำนิวินิ 4 คริั้ง แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชุีมต�อคณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู กริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง 
แต�ลัะคนิไดั�เข�าริ�วิมปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

โดัยมี นิางศศิธริ ฐิติผู้กายแก�วิ ผูู้�อำนิวิยการิ ฝ่่ายบริิหาริควิามเสูี�ยง ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง

คณะกริริมบริิหาริควิามเสูี�ยงไดั�กำหนิดักลัยุทธ์ในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงให�สูอดัคลั�องกับแนิวิทางที�คณะกริริมการิบริิษััท
กำหนิดั กำหนิดัทิศทางการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงให�เหมาะสูมกับกลัยุทธ์เชีิงธุริกิจ กำกับดัูแลัการิปฏิิบัติตามกริอบการิบริิหาริ
จดััการิควิามเสูี�ยง เพื�อมั�นิใจไดั�วิ�าควิามเสูี�ยงท้ังหมดัภายในิองค์กริไดั�ถูกควิบคุมแลัะติดัตามให�อยู�ในิริะดัับควิามเสูี�ยงที�ยอมรัิบไดั�
 (Risk Appetite) ตลัอดัจนิให�คำแนิะนิำแก�คณะกริริมการิบริิษััทในิการิปลัูกฝ่ังวิัฒินิธริริมองค์กริที�คำนิึงถึงควิามเสูี�ยง (Risk  
Culture) แลัะการิปฏิบิตัติามวิฒัินิธริริมองค์กริ เพื�อสูริ�างแลัะสู�งมอบคณุค�าแลัะควิามเชีื�อมั�นิของผูู้�มีสู�วินิไดั�เสีูยทกุฝ่่ายอย�างยั�งยนืิ

ควิามเสูี�ยงต�างๆ หลัายปริะเดั็นิที�ท�าทายเกิดัขึ้นิในิปี 2565 เป็นิผู้ลักริะทบต�อเนิื�องจากการิแพริ�ริะบาดัของการิติดัเชีื้อไวิริัสู
โคโรินิา 2019 (COVID-19) สู�งผู้ลัต�อการิดัำเนิินิธุริกิจ กริะทบเศริษัฐกิจหลัักทั้งของไทยแลัะต�างปริะเทศ แลัะนิำมาซีึ�งเทคโนิโลัยี
ที�เปลัี�ยนิแปลังอย�างก�าวิกริะโดัดั ทำให�ทุกภาคสู�วินิต�องปริับตัวิเพื�อก�าวิข�ามวิิกฤตการิณ์น้ีิไปดั�วิยกันิ คณะกริริมการิบริิหาริ 
ควิามเสูี�ยงตริะหนัิกแลัะให�ควิามสูำคัญเพื�อเสูริมิสูริ�างแลัะกำกับดูัแลัให�กริะบวินิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงเป็นิสู�วินิหนิึ�งในิการิขับเคลัื�อนิ
องค์กริสูู�เป้าหมาย เพื�อให�มั�นิใจวิ�าการิดัำเนิินิการิตามทิศทาง นิโยบาย แลัะกลัยุทธ์ในิการิดัำเนิินิธุริกิจของบริิษััทแลัะบริิษััทย�อย
มกีาริดัำเนิินิการิตามกริอบ นิโยบาย แลัะปริะเดัน็ิควิามเสูี�ยงที�สูำคัญ มผีู้ลัลัพัธ์ในิการิดัำเนิินิงานิของบริษิัทัอยู�ในิริะดัับควิามเสูี�ยง
ที�ยอมริับไดั�

นายประพื่ันธุ์ อัศวอารี

นางคมคาย ธุูส่รานนที่์

นายยูอิชุิ ฮอนดำ้า

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวจัารว่รรณ  ลิ�มคณ่ธุรรมโม

นางอรน่ชุ ส่ำาราญฤที่ธุิ์

ประธุานกรรมการบริหารความเส่่�ยง และกรรมการอิส่ระ

กรรมการบริหารความเส่่�ยง และกรรมการอิส่ระ

กรรมการบริหารความเส่่�ยง 

กรรมการบริหารความเส่่�ยง

กรรมการบริหารความเส่่�ยง

กรรมการบริหารความเส่่�ยง

กรรมการบริหารความเส่่�ยง
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ลำาดับัทั่� รายชื�อ ติำาแหน์่ง จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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สูุดัท�ายนิี้ ในินิามของคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยง ขอขอบคุณพนิักงานิแลัะผูู้�มีสู�วินิเกี�ยวิข�องทุกท�านิที�ให�ควิามริ�วิมมือ 
ริ�วิมใจ แลัะสูนัิบสูนุินิการิดัำเนิินิงานิของคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงอย�างเต็มที� เพื�อฝ่่าฟันิอุปสูริริคในิชี�วิงที�ยากลัำบาก 
ในิการิดัำเนิินิธุริกิจ สู�งผู้ลัให�การิติดัตาม ปริะเมินิสูถานิการิณ์ แลัะควิามเหมาะสูมของการิบริิหาริควิามเสูี�ยงองค์ริวิมบริริลุัตาม
วิัตถุปริะสูงค์ ตามกริอบแลัะนิโยบายของบริิษััท ซีึ�งการิกำกับดูัแลัดัังกลั�าวิคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงไดั�ริายงานิต�อ 
คณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู เพื�อสูริ�างควิามเชีื�อมั�นิแลัะควิามนิ�าเชีื�อถือที�เป็นิริะดัับมาตริฐานิสูากลั

        

               น์ายประพัน์ธ์	อัศวิอารี
        ประธุานกรรมการบริหารความเส่่�ยง 

8.3.2	คัณะกิรรมกิารสรรหาและพิจารณาคั่าติอบัแทัน์

รายงานคณะกรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น ประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิสูริริหาฯ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิ 3 ท�านิ ในิริอบปี 2565 คณะกริริมการิสูริริหาฯ ไดั�ปฏิิบัติหนิ�าที�ตามอำนิาจ

หนิ�าที�ตามที�ริะบไุวิ�ในิกฎบตัริของคณะกริริมการิสูริริหาฯ โดัยไดั�มกีาริปริะชีมุริวิมทัง้สูิน้ิจำนิวินิ 3 คริัง้ แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชีมุ
ต�อคณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำ กริริมการิสูริริหาฯ แต�ลัะคนิไดั�เข�าริ�วิมปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

หม�ยเหตุ: *น�ยโทโมฮิิโระ เย� ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2565

โดัยมี นิางสูาวิจาริุวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม ผูู้�บริิหาริสูายบัญชีีแลัะการิเงินิแลัะเลัขานิุการิบริิษััท ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิ 
คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิ (ไดั�ริับแต�งตั้งเมื�อวิันิที� 14 ธันิวิาคม 2565)

คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิมีหนิ�าที�พิจาริณาสูริริหาบุคคลัที�มีคุณสูมบัติเหมาะสูมตามหลัักเกณฑิ์แลัะ
กริะบวินิการิที�กำหนิดัไวิ� เพื�อเสูนิอเข�าริับการิแต�งตั้งให�ดัำริงตำแหนิ�งกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริสููงสุูดัของบริิษััท ตลัอดัจนิคัดัเลัือก
กริริมการิบริิษััทเพื�อทำหนิ�าที�กริริมการิชีุดัย�อย ริวิมถึงพิจาริณาริูปแบบแลัะหลัักเกณฑิ์การิจ�ายค�าตอบแทนิกริริมการิบริิษััท  
เพื�อนิำเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััทแลัะที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิ ตามลัำดัับ
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ลำาดับัทั่� รายชื�อ

ดำร.ศิริ การเจัริญดำ่

นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

นายโที่โมฮิโระ เยา*

ประธุานกรรมการส่รรหาและพิื่จัารณาค่าตอบแที่น และกรรมการอิส่ระ

กรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น

กรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น

ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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ในิริะหวิ�างป ี2565 คณะกริริมการิสูริริหาแลัะพิจาริณาค�าตอบแทนิไดั�มีการิปริะชุีมริวิม 3 คริัง้ เพื�อปฏิบัิตหินิ�าที�ตามกฎบตัริ
แลัะขอบเขตอำนิาจหนิ�าที�ตามที�ไดั�ริับมอบหมายจากคณะกริริมการิบริิษััท สูริุปไดั� ดัังนิี้

1. พิจาริณาสูริริหากริริมการิแทนิกริริมการิที�ต�องออกตามวิาริะในิการิปริะชุีมผูู้�ถือหุ�นิปี 2565 โดัยเปิดัโอกาสูให�ผูู้�ถือหุ�นิ 
  ไดั�เสูนิอชีื�อผูู้�สูมควิริเป็นิกริริมการิบริิษััทลั�วิงหนิ�ามากกวิ�าสูามเดืัอนิ แลัะเมื�อคริบกำหนิดัไม�มีการิเสูนิอชีื�อบุคคลัใดั 
  เข�ามายงับริษิัทั คณะกริริมการิฯ จงึไดั�พจิาริณาเสูนิอชีื�อกริริมการิริายเดิัม ไดั�แก� ดัริ.ศริิ ิการิเจริญิดีั  นิายชียั  โสูภณพนิิชี   
  นิางคมคาย ธูสูริานินิท์ แลัะนิายโชีนิ โสูภณพนิิชี ดัำริงตำแหนิ�งอีกวิาริะหนิึ�ง แลัะแต�งตั้ง นิายโทโมฮิสูะ คาวิาซีากิ  
  เป็นิกริริมการิแทนิ นิายคาซีุยูกิ ไซีโกะ ซีึ�งไม�ปริะสูงค์จะกลัับเข�าเป็นิกริริมการิอีกวิาริะหนึิ�ง ซีึ�งทุกท�านิมีคุณสูมบัติ 
  สูอดัคลั�องกบักลัยทุธ์ในิการิดัำเนินิิธุริกจิของบริษิัทั โดัยมคีวิามริู� ควิามชีำนิาญ ทำให�คณะกริริมการิบริษิัทัมีองค์ปริะกอบ 
  ของทักษัะที�เหมาะสูม

2. พิจาริณาสูริริหาผูู้�ทริงคุณวุิฒิิ เพื�อเสูนิอแต�งตั้งทำหนิ�าที�กริริมการิชุีดัย�อยแทนิตำแหนิ�งที�วิ�างลัง โดัยไดั�พิจาริณา 
  องค์ปริะกอบของกริริมการิแลัะคุณสูมบัติตามข�อกำหนิดัของสูำนัิกงานิ ก.ลั.ต. ตลัาดัหลัักทรัิพย์แห�งปริะเทศไทย  
  สูำนิักงานิ คปภ. ข�อบังคับของบริิษััท แลัะกฎบัตริของคณะกริริมการิเฉพาะเริื�องแต�ลัะคณะ ตลัอดัจนิพิจาริณาควิามริู�  
  ควิามชีำนิาญ ควิามหลัากหลัายของทักษัะ (Skill Matrix) 

3. พิจาริณาขนิาดัแลัะองค์ปริะกอบของคณะกริริมการิให�มีควิามเหมาะสูม เพื�อให�คณะกริริมการิปริะกอบไปดั�วิยบุคคลั 
  ที�มีควิามริู� ควิามสูามาริถ แลัะปริะสูบการิณ์ในิดั�านิต�างๆ (Skill Matrix) ที�เป็นิปริะโยชีนิ์ต�อการิดัำเนิินิงานิในิริะยะยาวิ 

4.  ดูัแลัให�มีการิจัดัทำแบบปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของคณะกริริมการิบริษิัทัปริะจำปี 2565 แบบท้ังคณะแลัะริายบุคคลั  
  ริวิมถึงการิปริะเมินิผู้ลัในิคณะกริริมการิชีุดัย�อยต�างๆ เพื�อนิำผู้ลัของแบบปริะเมินิมาพิจาริณาปรัิบปริุงการิปฏิิบัติงานิ 
  ของคณะกริริมการิโดัยริวิม

5. พิจาริณากำหนิดัปรัิบปริุงค�าตอบแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีน์ิอื�นิๆ ของคณะกริริมการิบริิษััท แลัะกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�ฯ  
  ให�เหมาะสูมกับหนิ�าที�แลัะควิามริับผู้ิดัชีอบ เพื�อเสูนิอต�อคณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณาอนิุมัติ แลัะ/หริือเสูนิอขออนิุมัติ 
  ต�อที�ปริะชีุมผูู้�ถือหุ�นิ ตามข�อบังคับบริิษััทแลั�วิแต�กริณี 

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ดร.ศิริ	กิารเจริญด่
        ประธุานกรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น



ดำร.ศิริ การเจัริญดำ่

นางส่าวิตรี รมยะรูป

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

ประธุานกรรมการลงที่่น และกรรมการอิส่ระ

กรรมการลงที่่น

กรรมการลงที่่น

กรรมการลงที่่น

12/12

12/12

12/12

12/12

1

2

3

4

ลำาดับัทั่� รายชื�อ ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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8.3.3	คัณะกิรรมกิารลงทัุน์

รายงานคณะกรรมการลงที่่น ประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิลังทุนิ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริหิาริท้ังหมดั 4 ท�านิ ซีึ�งมคีณุสูมบัตคิริบถ�วินิตามปริะกาศ คณะกริริมการิ

กำกับแลัะสู�งเสูริมิการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภยั เริื�องการิลังทุนิปริะกอบธุริกจิอื�นิของบริษิัทัปริะกันิชีวิีิต พ.ศ. 2556 ริวิมถึงมบีคุคลั
ที�มีควิามริู� ควิามเชีี�ยวิชีาญ แลัะมีปริะสูบการิณ์เกี�ยวิกับการิบริิหาริการิลังทุนิ การิบริิหาริควิามเสูี�ยง หริือการิวิิเคริาะห์หลัักทริัพย์
เปน็ิเวิลัาไม�นิ�อยกวิ�า 3 ป ีริ�วิมเปน็ิกริริมการิลังทนุิดั�วิย โดัยไดั�มกีาริปริะชีมุริวิมทัง้สูิน้ิจำนิวินิ 12 คริัง้ แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชีมุ
ต�อคณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู กริริมการิลังทุนิ แต�ลัะคนิไดั�เข�าริ�วิมปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

โดัยมีนิางสูาวิชีลัลัดัา โสูภณพนิิชี ผูู้�ชี�วิยผูู้�จัดัการิใหญ� สูายการิลังทุนิ ทำหนิ�าที�เป็นิเลัขานิุการิคณะกริริมการิการิลังทุนิ

ในิริะหวิ�างปี 2565 คณะกริริมการิลังทุนิมีการิปริะชีุมริวิม 12 คริั้ง ไดั�มีการิกำหนิดันิโยบายแลัะแนิวิทางการิลังทุนิ อนิุมัติ
นิโยบายแลัะแผู้นิงานิ กำกับการิดัำเนิินิงานิแลัะติดัตามผู้ลัการิลังทุนิ แลัะกำกับการิปริะกอบธุริกิจอื�นิของบริิษััทให�เป็นิไปตาม
กริอบนิโยบายการิบริิหาริควิามเสูี�ยงแลัะกริะบวินิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�เกิดัจากการิลังทุนิของบริิษััท โดัยพิจาริณาปัจจัยสูำคัญ
ต�างๆ ทั้งในิแลัะต�างปริะเทศที�อาจสู�งผู้ลักริะทบต�อการิลังทุนิ ริวิมท้ังกำหนิดัแลัะปรัิบเปลัี�ยนิกลัยุทธ์การิลังทุนิเพื�อให�สูอดัคลั�อง
แลัะเหมาะสูมกับภาวิะตลัาดัที�เปลัี�ยนิแปลังไป นิอกจากนิี้ คณะกริริมการิลังทุนิไดั�มีการิพิจาริณาอนุิมัติการิลังทุนิแลัะ/หรืิอให�
ควิามเห็นิชีอบในินิโยบายที�มีควิามสูำคัญต�อกลัยุทธ์ขององค์กริทิศทางการิดัำเนิินิธุริกิจ แผู้นิการิลังทุนิ งบปริะมาณ แลัะ 
การิจัดัสูริริทริัพยากริก�อนินิำเสูนิอให�คณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณาอนิุมัติ 

ทั้งนิี้ คณะกริริมการิลังทุนิไดั�มีการิติดัตาม กำกับ แลัะควิบคุมดูัแลัการิปฏิิบัติงานิเพื�อให�บริริลัุเป้าหมายของแผู้นิงานิแลัะ
เป็นิไปตามกริอบนิโยบายที�ไดั�ริับการิอนิุมัติจากคณะกริริมการิบริิษััท

					 	 	 	 	 	 	 	 	 			ดร.ศิริ	กิารเจริญด่
         ประธุานกรรมการลงที่่น
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8.3.4	คัณะกิรรมกิารกิำากิับัด้แลกิิจกิารและกิารพัฒน์าส้่คัวิามยั�งยืน์

รายงานคณะกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น ประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิปริะกอบดั�วิยคณะกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริท้ังหมดั 5 ท�านิ  

แลัะมีกริริมการิอิสูริะดัำริงตำแหนิ�งเป็นิปริะธานิฯ โดัยมีหนิ�าที�ริับผู้ิดัชีอบดั�านิการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ 
ดัำเนิินิงานิของบริิษััทให�เป็นิไปตามหลัักการิกำกับดูัแลักิจการิแลัะควิามยั�งยืนิของคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะ
ตลัาดัหลัักทริัพย์ (ก.ลั.ต.) แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย (ตลัท.) โดัยมีการิบริิหาริงานิดั�วิยควิามโปริ�งใสู เป็นิธริริม  
ตริวิจสูอบไดั� แลัะติดัตามการิดัำเนินิิงานิตามแผู้นิงานิการิกำกับดูัแลักิจการิแลัะควิามยั�งยืนิ ยดึัมั�นิในิการิปฏิบัิตติามจริริยาบริริณ
ธุริกิจเพื�อการิเติบโตอย�างยั�งยืนิ ท้ังน้ีิ หนิ�าที�ของคณะกริริมการิกำกับดูัแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิยังคริอบคลุัม 
การิดัำเนิินิงานิในิดั�านิการิต�อต�านิการิทุจริิต สูริ�างควิามเป็นิธริริม แลัะมีควิามริับผู้ิดัชีอบต�อผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียทุกกลัุ�ม

คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริท้ังหมดั 5 ท�านิ  
มีการิปริะชีุมจำนิวินิ 4 คริั้ง ในิปี 2565 โดัยมีริายลัะเอียดัผูู้�เข�าริ�วิมปริะชีุม ดัังนิี้

หม�ยเหตุ: *น�ยเวทิศ อัศวมังคละ ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รกำกับดูแลกิจก�รและก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2565 

โดัยมีนิางสูาวิจารุิวิริริณ ลัิม้คุณธริริมโม ผูู้�ชี�วิยผูู้�จดััการิใหญ� สูายบัญชีแีลัะการิเงินิ ทำหนิ�าที�เลัขานุิการิคณะกริริมการิกำกับ
ดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ (ไดั�ริับแต�งตั้งเมื�อวิันิที� 23 กันิยายนิ 2565) 

ในิริะหวิ�างปี 2565 คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิกำกับดัูแลัแลัะติดัตามการิดัำเนิินิการิของ
ฝ่่ายบริิหาริในิดั�านิการิสูริ�างการิตริะหนัิกริู�แลัะสู�งเสูริิมให�ทุกคนิในิองค์กริปฏิิบัติตามนิโยบาย แนิวิทางปฏิิบัติ แลัะหลััก 
จริริยาบริริณของบริิษััท โดัยยึดัหลัักการิสูริ�างคุณค�าของบริิษััทดั�วิยการิดัำเนิินิธุริกิจบนิพ้ืนิฐานิการิพัฒินิาอย�างยั�งยืนิ ริวิมท้ัง 
ให�ควิามสูำคัญกับการิติดัตามผู้ลัการิปฏิิบัติแลัะการิปริะเมินิริายงานิควิามยั�งยืนิอย�างต�อเนืิ�องเพื�อคณะทำงานิแลัะผูู้�ริับผู้ิดัชีอบ
ทุกสู�วินินิำไปพิจาริณาปริับปริุง แลัะริ�วิมปฏิิบัติอย�างเป็นิริูปธริริมในิองค์ริวิมแลัะมุ�งสูู�ผู้ลัสูำเริ็จในิเป้าหมายเดัียวิกันิ ตลัอดัจนิไดั�
ติดัตามการิจัดัทำริายงานิควิามยั�งยืนิปริะจำปี 2563 อย�างต�อเนืิ�อง โดัยให�ควิามสูำคัญกับการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ
ดั�านิควิามยั�งยืนิที�คำนึิงถึงผูู้�มีสู�วินิไดั�เสีูยอย�างริอบดั�านิ คริอบคลุัมทั้ง เศริษัฐกิจ สูิ�งแวิดัลั�อม สูังคม แลัะการิกำกับดูัแลั  
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เนิ�นิให�มีกลัไก มาตริการิที�ใชี�ในิการิกำกับการิตัดัสูินิใจแลัะการิดัำเนิินิงานิ

นางคมคาย ธุูส่รานนที่์

นางประไพื่วรรณ ลิมที่รง

นายยูอิชุิ ฮอนดำ้า

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ*

นายอน่ชุา ภิงคารวัฒน์

ประธุานกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น 

และกรรมการอิส่ระ

กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น

4/4

3/4

4/4

2/2*

2/4
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5

ลำาดับัทั่� รายชื�อ ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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ของบคุลัากริในิองคก์ริ โดัยเฉพาะริะบบกำกับดัแูลัการิสูื�อสูาริจริริยาบริริณของบริษิัทั แลัะการิริบัทริาบของผูู้�บริหิาริแลัะพนัิกงานิ
ซีึ�งคริอบคลุัมถึงธุริกริริมของบริิษััทที�เกี�ยวิพันิกับผู้ลัปริะโยชีน์ิแลัะสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูยของผูู้�เกี�ยวิข�องทุกฝ่่าย การิสูื�อสูาริอบริมเริื�อง 
การิคุ�มคริองข�อมลูัสู�วินิบคุคลัสูำหริบัพนิกังานิแลัะตวัิแทนิ การิตดิัตามการิกำกบัดัแูลัการิออกแลัะเสูนิอขายผู้ลัติภณัฑิป์ริะกนัิชีวิีิต
แลัะการิดัูแลัลัูกค�าอย�างมืออาชีีพ พัฒินิาศักยภาพบุคลัากริอย�างต�อเนิื�อง 

ดั�วิยควิามมุ�งมั�นิแลัะควิามต้ังใจที�มีมาอย�างต�อเนิื�องในิการิปริะกอบธุริกิจดั�วิยควิามริับผู้ิดัชีอบ การิเป็นิองค์กริที�โปริ�งใสู  
ต�อต�านิการิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิ บนิพ้ืนิฐานิของหลัักการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัีแลัะจริริยาบริริณธุริกิจ ตลัอดัจนิควิามริับผู้ิดัชีอบต�อ
สูังคม ชีุมชีนิ แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม แลัะการิพัฒินิาอย�างยั�งยืนิ บริิษััทจึงไดั�ริับริางวิัลัแลัะผู้ลัการิปริะเมินิจากองค์กริต�างๆ ดัังนิี้

1.  บริิษััทผู้�านิการิปริะเมินิดั�านิควิามยั�งยืนิแลัะไดั�รัิบคัดัเลัือกให�อยู�ในิ ‘ริายชีื�อหุ�นิยั�งยืนิปริะจำปี 2565’ จัดัโดัย 
  ตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย

2. การิปริะเมินิคุณภาพจัดัการิปริะชีุมสูามัญผูู้�ถือหุ�นิ (Annual General Meeting Assessment) โดัยสูมาคมสู�งเสูริิม 
  ผูู้�ลังทุนิไทยแลัะสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์ บริิษััทไดั�คะแนินิเต็ม 100 คะแนินิ  
  แลัะไดั�ริับการิจัดัอันิดัับ ปริะจำปี 2565 ในิริะดัับ ‘ดัีเลัิศ’ 

3. การิปริะเมินิการิกำกับดูัแลักิจการิของบริิษััทจดัทะเบียนิ (Corporate Governance Assessment) โดัยสูมาคม 
  สู�งเสูริิมสูถาบันิกริริมการิบริิษััทไทย บริิษััทไดั�ริับการิจัดัอันิดัับปริะจำปี 2565 ในิริะดัับ ‘4 ดัาวิ’ หริือ ‘ดัีมาก’

4. ไดั�ริับริางวิัลับริิษััทปริะกันิชีีวิิตที�มีการิบริิหาริงานิดัีเดั�นิ อันิดัับ 2 ปริะจำปี 2564 จัดัโดัยสูำนิักงานิคณะกริริมการิ 
  กำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย

5. ไดั�ริับริางวิัลั โคริงการิปริะกาศเกียริติคุณจริริยาบริริณดัีเดั�นิ ปริะจำปี 2565 จากหอการิค�าไทย
6. ไดั�ริับริางวิัลัดัีเดั�นิ ‘องค์กริต�นิแบบควิามยั�งยืนิในิตลัาดัทุนิไทยดั�านิสูนิับสูนิุนิคนิพิการิ’ ปริะจำปี 2565 จากสูำนิักงานิ 

  คณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์
7. ผู้�านิการิพิจาริณาข้ึนิทะเบียนิเคริื�องหมายคาริ์บอนิฟุตพริินิต์ขององค์กริ CFO จากการิปริะชีุมคณะกริริมการิองค์การิ 

  บริิหาริจัดัการิก๊าซีเริือนิกริะจก (องค์การิมหาชีนิ) คริั้งที� 1/2566 วิันิที� 29 พฤศจิกายนิ 2565
8. ไดั�ริับใบปริะกาศเกียริติคุณการิปฏิิบัติตามมาตริฐานิดั�านิการิรัิกษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยไซีเบอริ์ขั้นิต�นิที�จำเป็นิ  

  ริะดับัดัเีลัศิ (Certificate of Cyber Hygiene: Gold Level) จากสูำนัิกงานิคณะกริริมการิการิริกัษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัย 
  ไซีเบอริ์แห�งชีาติ ในิกิจกริริม NCSA Cyber Safety Certificates 2022

9. ไดั�ริับริางวิัลั Community Initiative Award 2022 จาก MORS Group

คณะกำกับดัูแลักิจการิแลัะการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิมีควิามมุ�งมั�นิที�จะสูนิับสูนิุนิการิพัฒินิาของบริิษััทสูู�การิเป็นิองค์กริ 
ที�โปริ�งใสู ต�อต�านิการิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิ บนิพื้นิฐานิของหลัักการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัีแลัะจริริยาบริริณการิดัำเนิินิธุริกิจ ตลัอดัจนิ
กริอบการิพัฒินิาสูู�ควิามยั�งยืนิ เพื�อสูริ�างควิามโปริ�งใสูแลัะควิามเป็นิธริริมอย�างต�อเนิื�อง อันิก�อให�เกิดัปริะโยชีนิ์สููงสูุดัของผูู้�ถือหุ�นิ
แลัะผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียที�เกี�ยวิข�องอย�างยั�งยืนิ

	 	 	 	 	 	 	 	 								น์างคัมคัาย	ธ้สราน์น์ทั์
        ประธุานกรรมการกำากับดำูแลกิจัการ
              และการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น
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8.3.5	คัณะกิรรมกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบััติิงาน์

รายงานคณะกรรมการประเมินผู้ลปฏิิบัติงาน ประจัำาปี 2565
เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ

คณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัปฏิิบัติงานิปริะกอบดั�วิยกริริมการิอิสูริะ 3 ท�านิ ในิริอบปี 2565 คณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัฯ  
ไดั�ปฏิิบัติหนิ�าที�ตามอำนิาจหนิ�าที�ตามที�ริะบุไวิ�ในิกฎบัตริของคณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัฯ โดัยไดั�มีการิปริะชีุมริวิมทั้งสูิ้นิจำนิวินิ  
2 คร้ัิง แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชีมต�อคณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู กริริมการิปริะเมินิผู้ลัฯ แต�ลัะคนิไดั�เข�าริ�วิม
ปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

โดัยม ีนิางสูาวิจฑุิาริตัน์ิ นิาทองบ�อ ผูู้�บริหิาริฝ่่ายบริหิาริทรัิพยากริบุคคลั ทำหนิ�าที�เลัขานุิการิคณะปริะเมนิิผู้ลัการิปฏิิบตังิานิ

ในิริะหวิ�างปี 2565 คณะกริริมการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิไดั�จัดัให�มีการิปริะชุีม 1 คริั้ง เพื�อปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ 
ของกริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะริองปริะธานิกริริมการิบริิหาริ สูำหริับการิปฏิิบัติงานิงวิดัคริึ�งปีแริก 2565 ริวิมถึงพิจาริณาทบทวินิ
องค์ปริะกอบการิปริะเมินิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิแบบฟอร์ิมการิปริะเมินิศักยภาพแลัะควิามสูามาริถในิการิปฏิิบัติงานิดั�านิต�างๆ  
ริวิมถึงกำหนิดัเป้าหมายสู�วินิบุคคลัแลัะดััชีนิีชีี้วิัดัสูำหริับปี 2565

	 	 	 	 	 	 	 	 																			ดร.ศิริ	กิารเจริญด่
        ประธุานกรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน

ดำร.ศิริ การเจัริญดำ่        

นายส่่นที่ร อร่ณานนที่์ชุัย

นางคมคาย ธุูส่รานนที่์

ประธุานกรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน และกรรมการอิส่ระ

กรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน และกรรมการอิส่ระ

กรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน และกรรมการอิส่ระ

1/1

1/1

1/1

1

2

3

ลำาดับัทั่� รายชื�อ ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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8.3.6	คัณะกิรรมกิารกิำากิับัด้แลและบัริหารจัดกิารงาน์ด�าน์เทัคัโน์โลย่สารสน์เทัศ

รายงานคณะกรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศประจัำาปี 2565

เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ
คณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิ 4 ท�านิ ในิริอบปี 2565 

คณะกริริมการิกำกบัดูัแลัแลัะบริหิาริจดััการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ไดั�ปฏิิบัตหินิ�าที�ตามอำนิาจหนิ�าที�ตามที�ริะบไุวิ�ในิกฎบตัริ
ของคณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ โดัยไดั�มีการิปริะชีุมริวิมท้ังสูิ้นิจำนิวินิ 3 คร้ัิง  
แลัะไดั�ริายงานิผู้ลัการิปริะชีุมต�อคณะกริริมการิบริิษััทเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู กริริมการิกำกับดูัแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิ
เทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ แต�ลัะท�านิไดั�เข�าริ�วิมปริะชีุมตามริายลัะเอียดั ดัังนิี้

โดัยมี นิายโชีนิ โสูภณพนิิชี กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ�แลัะปริะธานิเจ�าหนิ�าที�บริิหาริ ทำหนิ�าที�เลัขานิุการิคณะกริริมการิกำกับ
ดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ

ในิริะหวิ�างปี 2565 คณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศไดั�จัดัให�มีการิปริะชีุม 3 คริั้ง 
เพื�ออนิุมัติกริอบการิปฏิิบัติงานิที�เกี�ยวิข�องดั�านิการิบริิหาริงานิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวิัตกริริมดัิจิทัลั กำกับดัูแลัแลัะสู�งเสูริิม
การิบริิหาริงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวิัตกริริมดัิจิทัลัให�เป็นิไปตามเป้าหมายแลัะนิโยบายของบริิษััทแลัะมี 
ควิามยืดัหยุ�นิเพยีงพอที�จะริองริบัการิเปลัี�ยนิแปลังของสูภาวิะแวิดัลั�อมดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศแลัะนิวัิตกริริมดิัจทิลัั โดัยมุ�งเนิ�นิ
ปริะโยชีนิใ์นิการิสูริ�างควิามสูามาริถในิการิแข�งขันิให�กบับริษิััทอย�างยั�งยนืิ อีกทัง้สู�งเสูริมิแลัะสูนิบัสูนินุิการิบริิหาริจัดัการิบคุลัากริ
ดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศให�มีเคริื�องมือที�เหมาะสูมในิการิปฏิบัิตงิานิ มคีวิามริู�ต�อเทคโนิโลัยีที�เปลัี�ยนิแปลังไปย�างริวิดัเร็ิวิ แลัะทันิ
ต�อภัยคุกคามไซีเบอริ์ใหม�ๆ ที�อาจเกิดัขึ้นิ

คณะกริริมการิกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิงานิดั�านิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ ให�ควิามสูำคัญเป็นิอย�างมาก 
ในิการิสู�งเสูริิมแลัะสูนิับสูนิุนิให�บริิษััทมีมาตริการิแลัะเคริื�องมือต�างๆ ที�เพิ�มศักยภาพดั�านิการิริักษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยไซีเบอริ์ 
ทำให�บริิษััทไดั�รัิบปริะกาศเกียริติคุณสูำหรัิบหนิ�วิยงานิที�มีการิปฏิิบัติตามมาตริฐานิดั�านิการิรัิกษัาควิามมั�นิคงปลัอดัภัยไซีเบอริ์ 
ขั้นิต�นิที�จำเป็นิ ริะดัับดีัเลิัศ (Certificate of Cyber Hygiene: Gold Level) จากสูำนัิกงานิคณะกริริมการิการิรัิกษัาควิามมั�นิคง
ปลัอดัภัยไซีเบอริ์แห�งชีาติ (NCSA) ริวิมถึงบริิษััทยังไดั�ริับการิปริะเมินิวิัดัริะดัับควิามมั�นิคงปลัอดัภัยไซีเบอริ์จากตลัาดัหลัักทริัพย์

นางส่าววราวรรณ เวชุชุส่ัส่ถี์        

นางส่าวิตรี รมยะรูป

นายเวที่ิศ อัศวมังคละ

นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

ประธุานกรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้าน

เที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ และกรรมการอิส่ระ

กรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงาน

ดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

กรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงาน

ดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

กรรมการและเลขาน่การคณะกรรมการกำากับดำูแลและ

บริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

3/3

3/3

3/3

3/3

1

2

3

4

ลำาดับัทั่� รายชื�อ ติำาแหน์่ง
จำาน์วิน์กิารเข�าร่วิมประชุม/
จำาน์วิน์คัรั�งทั่�จัดประชุม
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แห�งปริะเทศไทย ที�คะแนินิ 4.10 (เต็ม 5) ซีึ�งมีคะแนินิสููงกวิ�าค�าเฉลัี�ยของบริิษััทที�เข�าริ�วิมโคริงการิจำนิวินิ 210 บริิษััท (1.83)  
แลัะมีคะแนินิสููงกวิ�าค�าเฉลัี�ยของบริิษััทในิกลัุ�มธุริกิจการิเงินิ จำนิวินิ 26 บริิษััท (2.52)  ในิปีที�ผู้�านิมา

น์างสาวิวิราวิรรณ	เวิชชสัสถู์
ประธุานกรรมการกำากับดำูแล

และบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
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9.	กิารคัวิบัคัุมภายใน์และรายกิารระหวิ่างกิัน์
9.1	คัวิามเห็น์ของคัณะกิรรมกิารติ่อกิารคัวิบัคัุมภายใน์

บริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ ) สูริ�างริะบบการิควิบคุมภายในิขึ้นิอย�างริัดักุมตามกริอบการิควิบคุมภายในิแบบ
บูริณาการิ หริือ COSO Internal Control–Integrated Framework 2013 (COSO 2013) ของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission ซีึ�งปริะกอบดั�วิย 5 องค์ปริะกอบ แลัะ 17 หลัักการิ โดัยมีวิัตถุปริะสูงค์เพื�อชี�วิยให�
บริิษััทบริริลัุวิัตถุปริะสูงค์ที�สูำคัญดั�านิการิดัำเนิินิงานิ การิริายงานิทางการิเงินิแลัะการิปฏิิบัติตามกฎริะเบียบข�อบังคับที�เกี�ยวิข�อง 
สูามาริถสูนิับสูนิุนิแลัะปริับปริุงผู้ลัการิดัำเนิินิงานิให�ดัีขึ้นิ แลัะปกป้องเงินิลังทุนิของผูู้�ถือหุ�นิแลัะทริัพย์สูินิของบริิษััท

โดัยในิปี 2565 การิดัำเนิินิกิจกริริมควิบคุมภายในิสูามาริถสูริุปไดั� ดัังนิี้

1.	สภาพแวิดล�อมกิารคัวิบัคัุม	(Control	Environment)
• บริิษััทยึดัมั�นิในิควิามซีื�อตริงแลัะจริิยธริริม โดัยคณะกริริมการิบริิษััทไดั�กำหนิดันิโยบายการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี  

จริริยาบริริณธุริกิจ แลัะนิโยบายต�อต�านิการิทุจริิต เพื�อให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ พนัิกงานิ ทุกริะดัับ ยึดัมั�นิในิคุณธริริม จริิยธริริม  
ควิามซีื�อสูัตย์สูุจริิต ควิามริับผู้ิดัชีอบ แลัะดัำเนิินิธุริกิจอย�างโปริ�งใสู ตริงไปตริงมา เป็นิไปตามกฎหมาย โดัยยึดัถือปริะโยชีนิ์ 
ริ�วิมกันิของคู�ค�า ชีุมชีนิ สูังคม แลัะสูิ�งแวิดัลั�อม ซีึ�งไดั�มีการิสูื�อสูาริให�กริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะพนิักงานิทุกคนิริับทริาบแลัะปฏิิบัติ
ตามอย�างเคริ�งคริัดั นิอกจากนิี้ บริิษััทยังไดั�เผู้ยแพริ�แลัะสูริ�างควิามเข�าใจเริื�องการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณสูำหริับบุคคลัในิองค์กริ
แลัะนิโยบายต�อต�านิการิทุจริิตให�พนิักงานิของบริิษััทแลัะผูู้�เกี�ยวิข�อง ริวิมถึงจัดัให�มกีาริปริะเมนิิควิามริู�ควิามเข�าใจเริื�องการิปฏิิบตัิ
ตามคู�มือจริริยาบริริณสูำหริบับคุคลัในิองค์กริผู้�านิริะบบออนิไลัน์ิเป็นิปริะจำทกุปี

• คณะกริริมการิบริษิัทัทำหนิ�าที�กำกับดูัแลัฝ่่ายจัดัการิ ซีึ�งมีควิามเป็นิอิสูริะจากฝ่่ายจัดัการิ ปริะกอบดั�วิยกริริมการิที�มคีวิามริู� 
ควิามสูามาริถที�หลัากหลัาย โดัยปริะธานิกริริมการิเป็นิกริริมการิอิสูริะ แลัะมีองค์คณะที�ปริะกอบดั�วิยกริริมการิอิสูริะมากกวิ�า 1 ในิ 3 
หริอืคดิัเป็นิริ�อยลัะ 36 ของกริริมการิทัง้คณะซีึ�งท�านิสูามาริถศึกษัาริายลัะเอียดัเพิ�มเติมไดั�จากหวัิข�อการิกำกับดัแูลักจิการิ นิอกจากน้ีิ
 บริษิัทัไดั�กำหนิดัให�มคีณะกริริมการิชีดุัย�อยเพื�อชี�วิยกำกับดัแูลัการิปฏิิบตังิานิของฝ่า่ยจดััการิ เชี�นิ คณะกริริมการิบริหิาริควิามเสูี�ยง
คณะกริริมการิกำกับดัูแลักิจการิที�ดัี คณะกริริมการิตริวิจสูอบ คณะกริริมการิกำกับดัูแลัแลัะบริิหาริจัดัการิเทคโนิโลัยีสูาริสูนิเทศ 
เป็นิต�นิ โดัยให�มีการิริายงานิผู้ลัการิปฏิิบัติงานิต�อคณะกริริมการิบริิษััทอย�างสูม�ำเสูมอ

• คณะกริริมการิบริิษััทกำหนิดัแลัะอนิุมัติโคริงสูริ�างแลัะสูายการิริายงานิของบริิษััทที�เหมาะสูมต�อการิบริริลัุวิัตถุปริะสูงค์ 
ดั�านิต�างๆ ทำให�สูามาริถแบ�งแยกหนิ�าที�งานิ 3 ดั�านิคอื งานิอนุิมตัหิริอืให�ควิามเหน็ิชีอบ งานิจดับันิทกึข�อมลูั แลัะงานิดูัแลัทริพัยส์ูนิิ
ของบริิษััท ออกจากกันิไดั�อย�างชัีดัเจนิ แลัะมีควิามคลั�องตัวิในิการิปฏิิบัติงานิ สูอดัคลั�องต�อสูภาวิะการิเปลัี�ยนิแปลังในิปัจจุบันิ  
มกีาริมอบหมายอำนิาจหนิ�าที�แลัะควิามรัิบผู้ดิัชีอบบนิพ้ืนิฐานิของควิามริู�ควิามสูามาริถของพนัิกงานิแต�ลัะคนิ การิกำหนิดัขอบเขต
อำนิาจหนิ�าที�มคีวิามชีดััเจนิ มกีาริแบ�งแยกหนิ�าที�งานิเพื�อให�เกดิัการิถ�วิงดัลุัริะหวิ�างกนัิ บคุลัากริทกุคนิมหีนิ�าที�แลัะควิามริบัผู้ดิัชีอบ
ในิการิควิบคุมภายในิ 

• บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อการิบริิหาริจัดัการิดั�านิทริัพยากริบุคคลั โดัยกำหนิดักลัยุทธ์ดั�านิการิบริิหาริงานิทริัพยากริบุคคลั 
มนีิโยบายแลัะวิิธีปฏิบัิตดิั�านิบุคลัากริที�ชีดััเจนิ มุ�งสูู�เป้าหมายการิจัดัการิดั�านิควิามยั�งยืนิ มุ�งเนิ�นิการิพัฒินิาพนัิกงานิ แลัะตอบโจทย์
ควิามต�องการิของการิพัฒินิาสูายอาชีีพ ริวิมถึงสูมริริถนิะหลััก (Core Competency) สูมริริถนิะผูู้�นิำ (Leadership Competency) 
สูมริริถนิะตามสูายงานิ (Functional Competency) แลัะกลัยทุธ์บริษิัทั (Strategy) มแีผู้นิการิฝ่กึอบริมพนิกังานิแลัะพฒัินิาพนิกังานิ
ตามนิโยบายของบริิษััทที�สูนิับสูนิุนิสู�งเสูริิมให�พนิักงานิมีเป้าหมายในิการิพัฒินิาตนิเองไม�นิ�อยกวิ�า 6 Man-day ต�อคนิต�อปี  
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มีการิจัดัทำแผู้นิพัฒินิาริายบุคคลั (Individual Development Plan: IDP) ซีึ�งเป็นิเคริื�องมือในิการิพัฒินิาพนิักงานิอย�างเป็นิริะบบ
 แลัะตริงกับควิามจำเป็นิในิการิพัฒินิาของพนัิกงานิแต�ลัะคนิอย�างต�อเนิื�อง มกีาริจัดัการิควิามริู�ในิองค์กริ (Systematic Knowledge 
Management: KM) ที�ยังคงดัำเนิินิการิอย�างต�อเนิื�องในิการิเก็บริวิบริวิมองค์ควิามริู� แลัะสู�งเสูริิมการิจัดัการิควิามริู�ภายในิองค์กริ
ผู้�านิริะบบ Smart Home (BLA’S KM) ซีึ�งเป็นิชี�องทางในิการิค�นิควิ�าหาควิามริู�แลัะแลักเปลัี�ยนิควิามริู�ภายในิองค์กริ นิอกจากนิี้
บริิษััทยังตริะหนัิกถึงวัิฒินิธริริมองค์กริที�ชี�วิยสู�งเสูริิมการิดัำเนิินิงานิตามกลัยุทธ์ทางธุริกิจของบริิษััทแลัะขับเคลัื�อนิองค์กริสูู� 
ควิามสูำเริจ็ตามเปา้หมาย โดัยสูนิบัสูนินุิให�บคุลัากริไดั�พฒัินิาคณุลักัษัณะที�พงึปริะสูงคต์ามค�านิยิมหลักั 5 ปริะการิ ไดั�แก� ศริทัธา
 ริบัผู้ดิัชีอบ จริงิใจ พฒัินิาตนิ แลัะทำงานิเปน็ิทมี มกีาริสูื�อสูารินิโยบาย แลัะข�าวิสูาริภายในิองคก์ริผู้�านิการิจดััปริะชีมุแลัะกจิกริริม
ต�างๆ ซีึ�งเป็นิการิสูื�อสูาริแบบ 2 ทาง เนิ�นิการิมีสู�วินิริ�วิมของผูู้�บริิหาริแลัะพนิักงานิดั�วิยวิัฒินิธริริมการิสูื�อสูาริแบบเปิดักวิ�าง  
โดัยพนิักงานิทุกคนิมีโอกาสูในิการิแสูดังควิามคิดัเห็นิสูอบถามข�อสูงสูัยแลัะเสูนิอแนิะข�อมูลัที�เป็นิปริะโยชีนิ์ต�อการิทำงานิ

• การิบริิหาริผู้ลัการิปฏิิบัติงานิ (Performance Management System) แลัะริะบบสูืบทอดัตำแหนิ�งงานิ แลัะการิบริิหาริ
พนิักงานิดัาวิเดั�นิ (Succession Planning and Talent Management) บริิษััทมุ�งเนิ�นิให�การิบริิหาริผู้ลัการิปฏิิบัติงานิเป็นิไปอย�าง
มีปริะสูิทธิภาพ โดัยสูนิับสูนิุนิให�การิกำหนิดัแผู้นิงานิแลัะตัวิชีี้วิัดัผู้ลัการิปฏิิบัติงานิของพนิักงานิที�ดัำเนิินิการิริ�วิมกับหัวิหนิ�างานิ 
(Functional and Individual KPIs) มีควิามสูอดัคลั�องไปกับเป้าหมายของหนิ�วิยงานิแลัะบริิษััท (Company KPIs) เพื�อเป็นิ 
การิเปดิัโอกาสูให�ผูู้�บงัคบับญัชีาแลัะพนิกังานิไดั�หาริอืแลัะฟดีัแบก็ริ�วิมกนัิ (One on One Session) เพื�อพฒัินิาปริบัปริงุการิทำงานิ
ให�มีปริะสูิทธิภาพมากยิ�งขึ้นิ บริิษััทมีโคริงการิพัฒินิาพนิักงานิในิแต�ลัะริะดัับงานิอย�างต�อเนิื�องเพื�อริองรัิบการิวิางแผู้นิสืูบทอดั
ตำแหนิ�ง แลัะการิบริิหาริพนัิกงานิดัาวิเดั�นิ โดัยดัำเนิินิการิคัดัเลืัอกบุคลัากริในิองค์กริที�เป็นิ ‘ดัาวิเดั�นิ’ ที�สูามาริถสูริ�างผู้ลังานิที� 
ดัีเลัิศตามที�องค์กริคาดัหวิัง เพื�อให�มีควิามพริ�อมในิการิดัำริงตำแหนิ�ง กริณีมีตำแหนิ�งที�วิ�างลัง ริวิมถึงตำแหนิ�งงานิเป้าหมายที�
สูำคัญในิองค์กริ เพื�อริองรัิบการิขยายตัวิแลัะการิปรัิบเปลัี�ยนิรูิปแบบการิดัำเนิินิงานิของธุริกิจในิอนิาคต โดัยมีคณะทำงานิเพื�อ
พิจาริณาผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�งงานิ เพื�อให�ควิามเห็นิชีอบในิการิเสูนิอชีื�อเป็นิผูู้�สูืบทอดัตำแหนิ�ง แลัะเตริียมแผู้นิทดัแทนิในิตำแหนิ�ง
ที�สูำคัญขององค์กริ

2.	กิารประเมิน์คัวิามเส่�ยง	(Risk	Assessment)
• บริิษััทให�ควิามสูำคัญในิการิบริิหาริจัดัการิควิามเสูี�ยงที�เกี�ยวิข�องกับการิบริริลัุวิัตถุปริะสูงค์ขององค์กริ โดัยจัดัให�มี 

การิบริิหาริควิามเสูี�ยงท้ังในิริะดัับองค์กริแลัะริะดัับปฏิิบัติงานิ บริิษััทมีนิโยบายบริิหาริควิามเสูี�ยงที�จัดัทำเป็นิลัายลัักษัณ์อักษัริ 
อนิุมัติโดัยคณะกริริมการิบริิษััท แลัะแต�งตั้งคณะกริริมการิบริิหาริควิามเสูี�ยงเพื�อพิจาริณากลัั�นิกริอง กำหนิดักริอบแลัะขอบเขต
การิบริิหาริควิามเสูี�ยง มีการิสูื�อสูารินิโยบายให�ทริาบทั�วิท้ังองค์กริ มีคู�มือการิบริิหาริควิามเสูี�ยงเป็นิแนิวิทางในิการิปฏิิบัติงานิ  
ริวิมทั้งกำหนิดัให�พนิักงานิมีการิอบริมแลัะสูอบวิัดัควิามริู�เพื�อให�เข�าใจถึงควิามเสูี�ยงที�เกี�ยวิข�องภายในิบริิษััท มีการิกำหนิดัริะดัับ
ควิามเสูี�ยงที�ยอมรัิบไดั�ตามแนิวิทางมาตริฐานิสูากลั Enterprise Risk Management (ERM) แลัะ Own Risk and Solvency 
(ORSA) บริิษััทยงักำหนิดัวิิธกีาริดัำเนินิิการิเพื�อตอบสูนิองต�อเหตุการิณ์ไม�คาดัคิดั จนิถงึอุบัติภัยริ�ายแริงเพื�อไม�ให�การิปฏิิบัติงานิ
หยุดัชีะงักติดัต�อกันิเป็นิเวิลัานิานิ (Disruption) โดัยบริิษััทไดั�ริับการิริับริองตามมาตริฐานิริะบบการิบริิหาริจัดัการิควิามต�อเนืิ�อง
ทางธุริกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity Management System (BCMS) นิอกจากนิั้นิ บริิษััทมีกริะบวินิการิปริะเมินิ
โอกาสูที�จะเกิดัทุจริิตเพื�อให�มีการิจัดัการิต�อการิทำทุจริิตคริอบคลัุมทุกริูปแบบทั้งภายในิแลัะภายนิอกองค์กริ ริวิมทั้งการิต�อต�านิ
การิทุจริิตคอริ์ริัปชีันิแลัะดั�านิการิป้องกันิแลัะปริาบปริามการิฟอกเงินิ
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3.	กิิจกิรรมกิารคัวิบัคัุม	(Control	Activities)
• บริิษััทกำหนิดัมาตริการิควิบคุมที�เป็นิลัายลัักษัณ์อักษัริให�เหมาะสูมกับควิามเสูี�ยง แลัะคุณลัักษัณะเฉพาะขององค์กริ  

โดัยพิจาริณาถึงสูภาพแวิดัลั�อม ควิามซัีบซี�อนิ ลัักษัณะแลัะขอบเขตการิปฏิิบัติงานิ ที�ต�องคริอบคลุัมกิจกริริมทางการิเงินิแลัะ
กิจกริริมหลััก อันิไดั�แก� การิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิภัย การิกำหนิดัเบี้ยปริะกันิภัย การิเสูนิอขาย การิเก็บเบี้ยปริะกันิภัย  
การิพิจาริณาริับปริะกันิภัย การิจัดัการิค�าสูินิไหมทดัแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิ์ตามกริมธริริม์ปริะกันิภัย การิปริะกันิภัยต�อ การิลังทุนิ
ปริะกอบธุริกิจอื�นิ การิบริิหาริสูินิทริัพย์แลัะหนิี้สูินิ แลัะการิใชี�บริิการิจากบุคคลัภายนิอกของบริิษััทปริะกันิภัย กำหนิดัให�มี
กริะบวินิการิควิบคุมภายในิที�ชีัดัเจนิ เชีื�อมโยงอย�างมีปริะสูิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสูม สูอดัคลั�องกับริะดัับควิามเสูี�ยงที�บริิษััท
ยอมรัิบไดั� นิอกจากนิี ้บริษิัทัมีการิบริหิาริจัดัการิข�อมูลัสู�วินิบคุคลัที�เพยีงพอ เหมาะสูม เป็นิไปตามมาตริฐานิแลัะกฎหมายกำหนิดั
ทำให�บริษิัทัไดั�ริบัการิริบัริองมาตริฐานิ ISO 27701:2019 สูำหริบัดั�านิเทคโนิโลัยสีูาริสูนิเทศ บริษิัทักำหนิดัมาตริการิที�เกี�ยวิข�องกบั
การิควิบคุมทั�วิไปดั�านิเทคโนิโลัยีแลัะสูาริสูนิเทศ เพื�อให�มั�นิใจวิ�าริะบบเทคโนิโลัยีแลัะสูาริสูนิเทศของบริิษััทพริ�อมใชี�งานิไดั�ตลัอดั
เวิลัา ปลัอดัภัยจากการิเข�าถึงของผูู้�ที�ไม�เกี�ยวิข�อง แลัะสูนัิบสูนุินิการิบริริลุัวิัตถุปริะสูงค์ ซีึ�งทำให�บริิษััทไดั�รัิบการิปริะกาศรัิบริอง
ริะบบมาตริฐานิ ISO/IEC 27001:2013 เริื�องการิจัดัการิควิามมั�นิคงปลัอดัภัยสูาริสูนิเทศ (Information Security Management 
System: ISMS)

• คณะกริริมการิ ผูู้�บริิหาริ แลัะหวัิหนิ�างานิ มหีนิ�าที�ชีีแ้จงจุดัมุ�งหมายแลัะวิิธีการิปฏิิบัตติามมาตริการิควิบคมุต�างๆ ให�บคุลัากริ
ที�ริับผู้ิดัชีอบริับทริาบแลัะนิำไปปฏิิบัติ จากนิโยบาย ริะเบียบ คำสูั�ง แลัะแนิวิทางปฏิิบัติ ที�กำหนิดัเป็นิลัายลัักษัณ์อักษัริ เพื�อให�
ทริาบถงึข้ันิตอนิการิปฏิิบตังิานิ การิแบ�งแยกหนิ�าที�ตามตำแหนิ�งแลัะอำนิาจที�ไดั�ริบัมอบหมายของผูู้�บริหิาริแลัะพนิกังานิแต�ลัะคนิ
ภายในิบริิษััท ทั้งนิี้บริิษััทกำหนิดัให�หนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�องกับกริะบวินิการิปฏิิบัติงานินิั้นิๆ ไดั�มีการิทบทวินิกริะบวินิการิปฏิิบัติงานิ
เป็นิปริะจำหากมีการิเปลัี�ยนิแปลังของปัจจัยที�มากริะทบกับการิปฏิิบัติงานิทั้งภายในิแลัะภายนิอก

4.	ข�อม้ลสารสน์เทัศและกิารสื�อสาร	(information	&	Communication)
• บริิษััทให�ควิามสูำคัญต�อสูาริสูนิเทศที�มีคุณภาพ เพื�อสูนิับสูนิุนิการิควิบคุมภายในิ โดัยริะบบสูาริสูนิเทศแลัะฐานิข�อมูลั

สูามาริถริวิบริวิมแลัะปริะมวิลัข�อมูลัที�ต�องการิไดั�อย�างถูกต�องคริบถ�วินิแลัะทันิเวิลัาริวิมท้ังจัดัให�มีริะบบเทคโนิโลัยีที�มีคุณภาพ 
ทนัิสูมัย แลัะมีการิพัฒินิาอย�างต�อเนืิ�องในิการิปริะมวิลัข�อมูลัจำนิวินิมากเป็นิข�อมูลัเพื�อการิบริหิาริจัดัการิที�ใชี�ไดั� ทนัิเวิลัา แลัะทันิ
ต�อการิแข�งขันิ โดัยคำนิึงถึงต�นิทุนิแลัะปริะโยชีนิ์ที�จะไดั�ริับ

• บริิษััทจัดัทำริายงานิข�อมูลัที�สูำคัญเสูนิอให�คณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณาอย�างเพียงพอสูำหรัิบใชี�ปริะกอบการิตัดัสิูนิใจ 
หริือพิจาริณาก�อนิการิปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััทลั�วิงหนิ�าตามที�กฎหมายกำหนิดัอย�างสูม�ำเสูมอ ริวิมท้ังจัดัให�มีริายงานิ 
การิปริะชุีมคณะกริริมการิที�มีริายลัะเอียดัตามสูมควิริแลัะจัดัเก็บเอกสูาริสูำคัญโดัยเลัขานุิการิบริิษััท เพื�อให�สูามาริถตริวิจสูอบ
ย�อนิหลัังไดั�

• บริิษััทจัดัให�มีริะบบการิสูื�อสูาริภายในิบริิษััทที�มีคุณภาพ โดัยมีหนิ�วิยงานิกลัางที�ริับผู้ิดัชีอบดั�านิการิสูื�อสูาริ การิกำหนิดั
กลัยุทธแ์ลัะบริหิาริการิสูื�อสูาริภายในิองค์กริอย�างเปน็ิริะบบ ผู้�านิชี�องทางที�หลัากหลัาย อาท ิชี�องทาง Smart Home ริะบบ Webex 
การิสูื�อสูาริผู้�านิ SMS หริืออีเมลั เพื�อให�มีการิแบ�งปันิแลัะไดั�ริับข�อมูลัที�จำเป็นิทั�วิทั้งองค์กริ

• เมื�อกริริมการิ ผูู้�บริิหาริ พนิักงานิ หริือผูู้�มีสู�วินิไดั�เสูียของบริิษััท ริวิมถึงบุคคลัภายนิอก พบเห็นิการิกริะทำผู้ิดัแลัะการิทำ
ทุจริิต สูามาริถแจ�งข�อมูลัผู้�านิชี�องทางต�างๆ บริิษััทมีชี�องทางการิสูื�อสูาริพิเศษั (Whistleblower Hotline) ให�บุคคลัภายในิ 
หริือภายนิอกบริิษััทแจ�งเริื�องเกี�ยวิกับการิฉ�อฉลั ทุจริิต การิกริะทำที�ฝ่่าฝ่้นิไม�ปฏิิบัติตามกฎหมาย ริะเบียบข�อบังคับ หริือริายงานิ
ทางการิเงินิไม�ถูกต�อง แลัะบริิษััทมีศูนิย์ริับเริื�องริ�องเรีิยนิสูำหรัิบผูู้�ที�ต�องการิแจ�งข�อบกพริ�องแลัะปัญหาการิรัิบบริิการิ โดัยข�อมูลั 
การิติดัต�อไดั�นิำแสูดังบนิเวิ็บไซีต์ของบริิษััท ทั้งน้ีิผูู้�แจ�งข�อมูลัจะไดั�ริับการิคุ�มคริองภายใต�นิโยบายการิแจ�งเบาะแสูซีึ�งไดั�รัิบ 
การิทบทวินิในิปี 2565
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5.	กิารติิดติามประเมิน์ผู้ล	(Monitoring	Activities)
• ฝ่่ายจัดัการิแลัะหัวิหนิ�างานิของบริิษััทมีหนิ�าที�กำหนิดักลัไกต�างๆ ในิการิติดัตามปริะสูิทธิผู้ลัของริะบบการิควิบคุมภายในิ

 มีการิจัดัทำริายงานิการิดัำเนิินิงานิแลัะพิจาริณาเปรีิยบเทียบผู้ลัการิดัำเนิินิงานิกับเป้าหมายที�กำหนิดัไวิ� มีการินิำเสูนิอให� 
คณะกริริมการิชุีดัย�อยแลัะคณะกริริมการิบริิษััทไดั�พิจาริณาอย�างสูม�ำเสูมอ ท้ังน้ีิกริะบวินิการิติดัตามของบริิษััทเป็นิไปตาม
มาตริฐานิการิกำกับกิจการิที�ดัี ไม�วิ�าจะเป็นิการิริายงานิสูิ�งผู้ิดัปกติต�อผูู้�บังคับบัญชีา การิติดัตามการิดัำเนิินิงานิโดัยผูู้�บริิหาริ  
การิสูอบทานิจากสูำนัิกกำกับการิปฏิิบัติงานิ แลัะการิตริวิจสูอบแลัะติดัตามจากฝ่่ายตริวิจสูอบภายในิ เพื�อให�มั�นิใจไดั�วิ�าริะบบ
การิควิบคุมภายในิของบริิษัทัยงัดัำเนิินิไปอย�างมีปริะสูทิธผิู้ลั ทัง้นิีค้ณะกริริมการิตริวิจสูอบไดั�รัิบริายงานิผู้ลัการิปริะเมนิิการิควิบคมุ
ภายในิแลัะข�อเสูนิอแนิะต�างๆ ที�มนีิยัสูำคญัจากฝ่า่ยตริวิจสูอบภายในิ ฝ่า่ยจดััการิ แลัะผูู้�สูอบบัญชี ีแลัะนิำเสูนิอให�คณะกริริมการิ
บริิษััทริับทริาบเป็นิปริะจำทุกไตริมาสู ริวิมท้ังการิปฏิิบัติตามกฎเกณฑิ์แลัะกฎหมาย อีกทั้ง บริิษััทมีกริะบวินิการิกำกับดัูแลัแลัะ
ติดัตามการิปริะเมินิควิามเสูี�ยงแลัะการิบริิหาริควิามเสูี�ยง การิกำหนิดัสูัญญาณเตือนิภัยที�ดัำเนิินิการิโดัยฝ่่ายบริิหาริควิามเสูี�ยง

ในิการิปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััทคริั้งที� 1/2566 เมื�อวิันิที� 22 กุมภาพันิธ์ 2566 คณะกริริมการิบริิษััทไดั�ปริะเมินิริะบบ 
การิควิบคุมภายในิ ปริะจำปี 2565 จากริายงานิผู้ลัการิปริะเมินิที�ผู้�านิการิสูอบทานิจากคณะกริริมการิตริวิจสูอบแลั�วิมีควิามเห็นิ
วิ�าริะบบการิควิบคุมภายในิมีควิามเพียงพอแลัะเหมาะสูม โดัยบริิษััทจัดัให�มีบุคลัากริอย�างเพียงพอที�จะดัำเนิินิการิตามริะบบไดั�
อย�างมีปริะสูิทธิภาพ สูามาริถป้องกันิทริัพย์สูินิจากการินิำไปใชี�โดัยมิชีอบหริือโดัยไม�มีอำนิาจ ตลัอดัจนิการิทำธุริกริริมกับบุคคลั
ที�อาจมีควิามขดััแย�งแลัะบคุคลัที�เกี�ยวิโยงไดั�ไปในิลักัษัณะเดัยีวิกันิกับการิดัำเนินิิการิกับธรุิกิจอื�นิทั�วิไป แลัะเป็นิไปเพื�อปริะโยชีน์ิของ
บริษัิัทเป็นิสูำคัญ
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9.2	รายกิารระหวิ่างกิัน์

9.2.1	ลักิษัณะของรายกิารระหวิ่างกิัน์
บริษิัทัแลัะบริษิัทัย�อยมบีางริายการิธรุิกิจกับกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิ ซีึ�งเกี�ยวิข�องกันิโดัยการิถอืหุ�นิ หรืิอการิมีผูู้�ถือหุ�นิ แลัะ/หริอื

มีกริริมการิบางสู�วินิริ�วิมกันิ พิจาริณาควิามสูัมพันิธ์ริะหวิ�างบุคคลัหริือกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิน้ัินิ บริิษััทคำนิึงถึงเนิื้อหาของ 
ควิามสูัมพันิธ์ที�แท�จริิงมากกวิ�าที�เป็นิไปตามริูปแบบของกฎหมาย หริือสูัญญาที�กำหนิดัให�เป็นิริายการิสู�วินิใหญ�ดัังกลั�าวิ เป็นิไป
ตามเงื�อนิไขที�เป็นิปกติของธุริกิจแลัะเป็นิไปตามริาคาที�คิดัในิอัตริาทั�วิไป ซีึ�งไดั�มีการิเปิดัเผู้ยริายการิริะหวิ�างกันิไวิ�ในิหมายเหตุ
ปริะกอบงบการิเงินิปี 2565 ข�อที� 32 บริิษััทขอแจ�งริายลัะเอียดัริายการิริะหวิ�างกันิที�มีนิัยสูำคัญเพิ�มเติม ดัังนิี้

ตารางรายการกับกิจัการที่่�เก่�ยวข้องกัน ณ 31 ธุันวาคม 2565 ม่ดำังน่�

ประเภทั
กิิจกิาร

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	64

กิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
คัวิามสัมพัน์ธ์กิับับัริษััทั ลักิษัณะรายกิาร

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	65

เหติุผู้ลและคัวิามจำาเป็น์
ของกิารทัำารายกิาร

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต  

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต  

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นไปภายใต้ส่ัญญาข้อตกลงความ 

 ร่วมม่อโครงการชุ่องที่างการ 

 จัำาหน่าย Bancassurance ซื้ึ�งการ 

 จั่ายค่าบำาเหน็จัดำังกล่าว โดำยรวม 

 แบบประกันยังคงม่ Profit Margin  

 (กำาไรเที่่ยบกับเบ่�ยประกันภัยรับ) 

 ในประมาณเดำ่ยวกับแบบประกันที่่� 

 ขายผู่้านชุ่องที่างตัวแที่นประกันชุวิ่ต

-  เป็นรายการค้าปกติ และเป็นอัตรา 

 เดำ่ยวกันกับที่่�คิดำกับลูกค้าที่ั�วไป

-  เป็นรายการค้าปกติ และเป็นอัตรา 

 เดำ่ยวกันกับที่่�คิดำกับลูกค้าที่ั�วไป

-  เป็นการที่ำาส่ัญญาแลกเปล่�ยน 

 เงินตราต่างประเที่ศและอัตรา 

 ดำอกเบ่�ยล่วงหน้าเพื่่�อป้องกัน 

 ความเส่่�ยง จัากการผู้ันผู้วนของ 

 อัตราดำอกเบ่�ยและอัตราแลกเปล่�ยน 

 ของเงินลงที่่นในต่างประเที่ศซื้ึ�งเป็น 

 ไปตามปกติที่างการค้าของธุ่รกิจั 

 ประกันชุ่วิต

1. บริษััที่ ธุนาคารกรง่เที่พื่ จัำากัดำ

 (มหาชุน)   

 (‘ธุนาคาร’) 

 เป็นผูู้้ถี่อห่้นของบริษััที่

 ร้อยละ 7.61

-  กล่่มโส่ภณพื่นิชุถี่อห่้นใน

 บริษััที่ร้อยละ 28.77

1. บริษััที่ลงที่่นในห่้นส่ามัญของธุนาคารเพื่่�อ 

 การลงที่่นส่่ที่ธุิ ณ ส่ิ�นงวดำ

2. บริษััที่ม่เงินลงที่่นในห่้นกู้ของธุนาคารเพื่่�อ 

 การลงที่่นส่่ที่ธุิ ณ ส่ิ�นงวดำ

3. บริษััที่ม่การตกลงแต่งตั�งธุนาคารเป็นนายหน้า 

 ประกันชุ่วิตตามส่ัญญานายหน้าประกันชุ่วิต  

 โดำยจั่ายค่าตอบแที่นให้ธุนาคาร

4. บริษััที่ม่เงินฝ่ากที่่�ธุนาคาร ณ ส่ิ�นงวดำ

5. บริษััที่ม่การใชุ้บริการธุ่รกรรมที่างการเงินปกติ 

 ผู้่านที่างธุนาคาร เชุ่น การรับชุำาระเบ่�ยประกัน 

 ที่างเคาน์เตอร์ธุนาคาร ที่าง Internet Trading  

 ที่างบัตรเครดำิตของธุนาคาร การหักบัญชุ่

 เงินฝ่ากอัตโนมัติ การเคล่ยริ�งเชุ็ค ม่การจั่าย 

 ค่าธุรรมเน่ยมแก่ธุนาคารรวม

6. บริษััที่ที่ำาส่ัญญาซื้่�อขายล่วงหน้าและอัตรา 

 แลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศม่มูลค่า 

 พื่ันธุะส่ัญญาส่่ที่ธุิ ณ ส่ิ�นงวดำ

   2,633,482,400

   

4,015,934,852

1,260,281,698

1,073,901,577

      

194,034,516

83,948,113

   2,004,292,400

   

4,624,542,077                  

     

835,331,197

   

1,380,539,832

      

188,078,474

(160,438,534)

ส่ถีาบันการเงิน



238 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทั
กิิจกิาร

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	64

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	65

เหติุผู้ลและคัวิามจำาเป็น์
ของกิารทัำารายกิาร

ลักิษัณะรายกิารกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
คัวิามสัมพัน์ธ์กิับับัริษััทั

7. บริษััที่ม่การลงที่่นในห่้นส่ามัญของกร่งเที่พื่  

 ประกันภัยเพื่่�อการลงที่่นส่่ที่ธุิ ณ ส่ิ�นงวดำ

    นอกจัากน่�ยงัม่ธุร่กรรมอ่�นๆ ร่วมกนัซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัและเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป  

 เชุ่น การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่ม การที่ำาประกันภัย  

 อาคารและสิ่�งปลูกส่ร้าง และบริษััที่ บ่แอลเอ  

 อินชุัวรันส่์ โบรกเกอร์ จัำากัดำ ซื้ึ�งเป็นบริษััที่ย่อย 

 ของบริษััที่ ที่ำาส่ัญญาเป็นนายหน้าประกัน 

 วินาศภัยกับกร่งเที่พื่ประกันภัย เป็นต้น

8. นำ�าตาลราชุบ่รีม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับที่าง 

 บริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

9.  บริษััที่ใชุ้บริการเก็บรักษัาเอกส่ารกับ

 อาเซื้่ยคลังสิ่นค้า ม่ค่าธุรรมเน่ยมเก็บรักษัา 

 เอกส่าร

10. บริษััที่มก่ารลงท่ี่นในห้่นส่ามญัของบำารง่ราษัฎร์ 

   เพื่่�อการลงที่่นส่่ที่ธุิ ณ สิ่�นงวดำ

11. บริษััที่ม่เงินลงที่่นในห่้นกู้ของบำาร่งราษัฎร์ส่่ที่ธุิ  

     ณ ส่ิ�นงวดำ

 

  นอกจัากน่�ยงัม่ธุร่กรรมอ่�นๆ ร่วมกันซื้ึ�งเป็นปกติ 

  ที่างการค้าของธุ่รกิจัและเป็นราคาในอัตราทัี่�วไป 

  เชุ่น การเรียกค่าสิ่นไหมที่ดำแที่นตามท่ี่�ผูู้เ้อาประกนั 

  ของบริษััที่มาใชุ้บริการจัากที่างบำารง่ราษัฎร์ รวมถึีง 

    การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับที่างบริษััที่ เป็นต้น

12. บริษััที่ม่การลงที่่นในห่้นส่ามัญของ 

   บลจั.บัวหลวงส่่ที่ธุิ ณ ส่ิ�นงวดำ

  นอกจัากน่�ยงัม่ธุร่กรรมอ่�นๆ ร่วมกนัซื้ึ�งเป็นปกติ 

  ที่างการค้าของธุร่กจิัและเป็นราคาในอตัราทัี่�วไป  

  เชุ่น การที่ำาส่ัญญาเป็นผูู้้ส่นับส่น่นการขายหรือ 

  รับซื้่�อค่นหน่วยลงท่ี่นกับ บลจั.บัวหลวง และ 

  การว่าจ้ัาง บลจั.บวัหลวง บริหารจัดัำการกองท่ี่น  

   เป็นต้น

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต  

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นค่าบริการรับฝ่ากกล่องเอกส่าร  

 ซื้ึ�งเป็นอัตราค่าบริการเดำ่ยวกับที่่�คิดำ 

 ให้กับลูกค้าที่ั�วไป

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต  

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต  

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต 

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

2. บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันภัย จัำากัดำ  

 (มหาชุน)

 (‘กร่งเที่พื่ประกันภัย’) 

 เป็นผูู้้ถี่อห่้นของบริษััที่

 ร้อยละ 4.45 และม่กรรมการ

 บางส่่วนร่วมกัน

3. บริษััที่ นำ�าตาลราชุบ่รี จัำากัดำ

 (‘นำ�าตาลราชุบ่รี’)

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นและกรรมการบางส่่วน 

 ร่วมกัน และเป็นผูู้้ม่อำานาจั  

 ควบค่มกิจัการ

-  นายส่่นที่ร อร่ณานนที่์ชุัย 

 และผูู้้เก่�ยวข้องถี่อห่้นใน  

 นิติบ่คคลรวม ร้อยละ 75

4. บริษััที่ อาเซื้่ยคลังส่ินค้า จัำากัดำ

 (‘อาเซื้่ยคลังส่ินค้า’) 

 ถี่อห่้นโดำยผูู้้ถี่อห่้นรายใหญ่

 ของบริษััที่

-  กล่่มโส่ภณพื่นิชุถี่อห่้นบริษััที่              

 ร้อยละ 28.77

5. บริษััที่ โรงพื่ยาบาลบำาร่งราษัฎร์  

 จัำากัดำ (มหาชุน) 

 (‘บำาร่งราษัฎร์’) 

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน

-  กล่่มโส่ภณพื่นิชุถี่อห่้นบริษััที่              

 ร้อยละ 28.77

6. บริษััที่หลักที่รัพื่ย์จััดำการ 

 กองที่่นรวม บัวหลวง จัำากัดำ  

 (‘บลจั.บัวหลวง’)

 บริษััที่เป็นผูู้้ถี่อห่้นรายใหญ่

- กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต ถี่อห่้น 

 ในบริษััที่ร้อยละ 10

ประกันภัย

อุตส่าหกรรม

ให้เชุ่าที่รัพื่ย์ส่ิน

การแพื่ที่ย์

จััดำการกองที่่น

582,643,520

15,995

4,125,264

  2,056,569,600

-

1,218,099,344 

 561,685,120

-

        

 3,798,276

  1,410,733,200 

-

  

1,058,353,794
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- เป็นไปตามเงื�อนไขสั่ญญา และเป็น 

 ราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  ค่าบริการเป็นไปตามเงื�อนไขสั่ญญา  

 ซื้ึ�งเป็นราคาในอัตราท่ี่�คิดำกับลูกค้า 

 ทัี่�วไป

- เป็นไปตามเงื�อนไขส่ัญญา และเป็น 

 ราคาในอัตราที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นการลงที่่นของบริษััที่ซื้ึ�งเป็นปกติ 

 ที่างการค้าของธุ่รกิจัประกันชุ่วิต 

 และเป็นราคาในอัตราที่ั�วไป

13. บริษััที่ส่มัครส่มาชุิกส่นามกอล์ฟื้แบบ 

   Corporate Membership ราย 5 ปี 

   โดำยม่ค่าธุรรมเน่ยมรายปีจั่ายล่วงหน้า

14. หลักที่รัพื่ย์บัวหลวงม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่ม 

    กับที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

15. บริษััที่ม่การว่าจั้างไอ-ไดำเร็คที่์เพื่่�อให้บริการ

   ศนูย์บริการที่างโที่รศัพื่ท์ี่ โดำยบริษัทัี่จ่ัายค่าบริการ

16. บริษััที่ม่การตกลงแต่งตั�งไอ-ไดำเร็คท์ี่เป็นนายหน้า 

   ประกันชุ่วิตตามสั่ญญานายหน้าประกันชุ่วิต  

   โดำยจ่ัายค่าจ้ัางและค่าบำาเหน็จัให้แก่ไอ-ไดำเร็คท์ี่รวม

17. กรีนส่ปอตม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับ

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

18. ริเวอร์ ไซื้ด์ำ การ์เดำ้น มารีน่า ม่การที่ำาประกัน 

   ชุ่วิตกล่่มกับที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิต 

    กล่่มรวม

19. ส่่ขุมวิที่ ซื้ิต่� ม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับที่าง 

    บริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

20. หลักที่รัพื่ย์จััดำการกองท่ี่น บางกอกแคปปิตอล 

   ม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับที่างบริษััที่ โดำยม่ 

   เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

21. บริษััที่ม่การลงท่ี่นในหน่วยลงที่่นท่ี่�ออกโดำย 

    หลกัที่รัพื่ย์จัดัำการกองท่ี่น บางกอกแคปปิตอล 

    ส่่ที่ธุิ ณ สิ่�นงวดำ

ประเภทั
กิิจกิาร

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	64

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	65

เหติุผู้ลและคัวิามจำาเป็น์
ของกิารทัำารายกิาร

ลักิษัณะรายกิารกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
คัวิามสัมพัน์ธ์กิับับัริษััทั

7. บริษััที่ บางปะอิน กอล์ฟื้ จัำากัดำ

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกันและ 

 เป็นผูู้้ถี่อห่้นรายใหญ่

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ และ 

 เครือญาติเป็นผูู้้ถี่อห่้นของ  

 นิติบ่คคลร้อยละ 20.11

 

8. บริษััที่หลักที่รัพื่ย์ บัวหลวง   

 จัำากัดำ (มหาชุน)  

 (‘หลักที่รัพื่ย์บัวหลวง’)

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน 

9. บริษััที่ไอ-ไดำเร็คที่์ ไลฟื้์ 

 อินชุัวรันส่์ โบรกเกอร์จัำากัดำ  

 (ไอ-ไดำเร็คที่์)

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน

10. บริษััที่ กรีนส่ปอต จัำากัดำ 

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นและกรรมการ 

 บางส่่วนร่วมกัน

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

- นางประไพื่วรรณ ลิมที่รง

11. บริษััที่ ริเวอร์ไซื้ดำ์ การ์เดำ้น 

 มารีน่า จัำากัดำ

 ม่กรรมการบางส่่วนร่วมกัน 

 และเป็นผูู้ม่้อำานาจัควบคม่กิจัการ

- นางส่าวิตรี รมยะรูป

12. บริษััที่ ส่่ขุมวิที่ ซื้ิต่� จัำากัดำ

 ม่กรรมการบางส่่วนร่วมกัน 

 และเป็นผูู้ม่้อำานาจัควบคม่กิจัการ

- นางส่าวิตรี รมยะรูป

13. บริษััที่ หลักที่รัพื่ย์จััดำการ  

 กองที่่น บางกอกแคปปิตอล  

 จัำากัดำ

 เป็นบริษััที่ย่อยของผูู้้ถี่อห้่น  

 รายใหญ่ของบริษััที่

ธุ่รกิจัส่นาม

กอล์ฟื้

หลักที่รัพื่ย์

นายหน้า

ประกันชุ่วิต

ผู้ลิตเครื�อง

ดำ่�มที่่�ไม่ม่

แอลกอฮอล์

โรงแรม รีส่อร์ต

และห้องชุ่ดำ

โรงแรม รีส่อร์ต

และห้องชุ่ดำ

การจััดำการ

หลักที่รัพื่ย์

การลงที่่นและ

กองที่่น

2,208,333

        

 1,990,243

1,777,270

16,103,182

511,900

345,526

459,370

144,885

659,764,697

2,603,333

          

1,084,174

          

1,916,370

16,851,600

-

-

-

-

-
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-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิต และเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

-  เป็นปกติที่างการค้าของการรับ 

 ประกันชุ่วิตและเป็นราคาในอัตรา 

 ที่ั�วไป

22. ปูนซื้่เมนต์เอเซื้่ยม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับ

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

23. พื่ลังโส่ภณม่การที่ำาประกนัชุวิ่ตกล่ม่กบั

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

24. วัฒนโชุติม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับ

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

25. วัฒนเชุิดำชุูม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับ

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

26. วัฒนชุาญม่การที่ำาประกันชุ่วิตกล่่มกับ

   ที่างบริษััที่ โดำยม่เบ่�ยประกันชุ่วิตกล่่มรวม

27. กรรมการและผูู้้บริหารซื้่�อกรมธุรรม์ประกันชุวิ่ต

   ที่่�ออกโดำยบริษััที่ ม่เบ่�ยประกันชุ่วิต

ประเภทั
กิิจกิาร

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	64

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
31	ธ.คั.	65

เหติุผู้ลและคัวิามจำาเป็น์
ของกิารทัำารายกิาร

ลักิษัณะรายกิารกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�อง	/
คัวิามสัมพัน์ธ์กิับับัริษััทั

14. บริษััที่ ปูนซื้่เมนต์เอเซื้่ย   

 จัำากัดำ (มหาชุน)

 คู่ส่มรส่ของกรรมการเป็น 

 ผูู้้ม่อำานาจัควบค่มกิจัการ

- คู่ส่มรส่นางส่าวิตรี รมยะรูป

15. บริษััที่ พื่ลังโส่ภณ จัำากัดำ

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน 

 และเป็นผูู้้ถี่อห่้นรายใหญ่

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ และ 

 เครือญาติ เป็นผูู้้ถี่อห่้นของ  

 นิติบ่คคล คดิำเป็นร้อยละ 42.17

16. บริษััที่ วัฒนโชุติ จัำากัดำ

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน

 และเป็นผูู้้ถี่อห่้นรายใหญ่

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ  

 และเครือญาติ เป็นผูู้้ถี่อห้่นของ 

 นิติบ่คคล คดิำเป็นร้อยละ 14.97

17. บริษััที่ วัฒนเชุิดำชุู จัำากัดำ

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นและกรรมการ 

 บางส่่วนร่วมกัน

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ

- นายโชุน โส่ภณพื่นิชุ

- นางส่าวชุลลดำา โส่ภณพื่นิชุ

 เป็นผูู้้ถี่อห่้นของนิติบ่คคล  

 คิดำเป็นร้อยละ 61.10 และเป็น 

 ผูู้้ม่อำานาจัควบค่มกิจัการ

18. บริษััที่ วัฒนชุาญ จัำากัดำ

 ม่ผูู้้ถี่อห่้นบางส่่วนร่วมกัน

- นายชุัย โส่ภณพื่นิชุ และ 

 เครือญาติเป็นผูู้้ถี่อห่้นของ  

 บริษััที่ร้อยละ 96.72 และเป็น 

 กรรมการผูู้ม่้อำานาจัควบคม่กิจัการ

19. กรรมการบริษััที่, กรรมการ 

 ผูู้้จััดำการใหญ่ และผูู้้ดำำารงตำาแหน่ง 

 ระดำับบริหาร 4 รายแรก

ผู้ลิตและ

จัำาหน่าย

ปูนซื้่เมนต์

การผู้ลิต

นำ�ามันดำิบ

บริการที่าง 

การเงินอ่�นๆ 

ลงที่่นใน 

หลักที่รัพื่ย์

ลงที่่นใน 

หลักที่รัพื่ย์

-

886,020

185,684

15,154

99,172

43,122

9,121,572

-

-

-

-

-

9,192,020



241แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

9.2.2	คัวิามจำาเป็น์และคัวิามสมเหติุสมผู้ลของรายกิารระหวิ่างกิัน์
ริายการิริะหวิ�างกันิที�เกิดัข้ึนินิั้นิเพื�อชี�วิยสูนิับสูนิุนิการิดัำเนิินิงานิของบริิษััท เป็นิการิริักษัาแลัะขยายฐานิลัูกค�าของบริิษััท  

ริวิมทั้งชี�วิยเสูริิมสูริ�างธุริกิจของบริิษััทให�มีควิามเจริิญก�าวิหนิ�าอย�างมั�นิคง ซีึ�งไดั�ผู้�านิการิสูอบทานิจากคณะกริริมการิตริวิจสูอบ 
เพื�อให�เป็นิไปตามกฎหมาย ข�อกำหนิดัที�เกี�ยวิข�อง แลัะเป็นิไปดั�วิยควิามเป็นิธริริม เพื�อผู้ลัปริะโยชีน์ิของบริษิัทัเป็นิสูำคัญ เชี�นิเดีัยวิกบั
ที�ทำกับบุคคลัภายนิอกทั�วิไปดั�วิยริาคาที�สูมเหตุสูมผู้ลั ริวิมถึงมีการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัอย�างเพียงพอ ถูกต�อง แลัะคริบถ�วินิ

9.2.3	ขั�น์ติอน์กิารอน์ุมัติิกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์
บริิษัทัมรีิะบบการิควิบคมุภายในิหลัายริะดับัตามลักัษัณะของริายการิ มกีาริตริวิจสูอบการิปฏิบิตังิานิให�เปน็ิไปตามกฎหมาย

ริะเบียบ แลัะนิโยบายในิการิดัำเนิินิธุริกิจที�บริิษััทดัำเนิินิการิกับกิจการิอื�นิทั�วิไป เพื�อมิให�เกิดัควิามขัดัแย�งทางผู้ลัปริะโยชีน์ิ 
ในิการิทำริายการิริะหวิ�างกันิ คณะกริริมการิบริิษััทไดั�กำหนิดันิโยบายเพื�อให�การิพิจาริณาอนิุมัติธุริกริริมคำนิึงถึงปริะโยชีนิ์สููงสูุดั
ของบริิษััทเป็นิสูำคัญ ถือเสูมือนิเป็นิริายการิที�กริะทำกับบุคคลัภายนิอก แลัะกริะทำโดัยผูู้�ที�ไม�มีสู�วินิไดั�เสีูยในิธุริกริริมน้ัินิ ทั้งนิี้ 
ไดั�อนิุมัติในิหลัักการิให�ฝ่่ายจัดัการิมีอำนิาจเข�าทำริายการิริะหวิ�างกันิที�มีเงื�อนิไขการิค�าทั�วิไปไดั� มีการิกำหนิดัขั้นิตอนิแลัะอำนิาจ
อนิุมัติตามปริะเภทแลัะมูลัค�าของริายการิที�เกิดัข้ึนิ ซีึ�งยึดัถือแลัะปฏิิบัติตามปริะกาศคณะกริริมการิกำกับหลัักทริัพย์แลัะ
ตลัาดัหลัักทริัพย์ ในิเรืิ�องการิเปิดัเผู้ยแลัะการิปฏิิบัติการิของบริิษััทจดัทะเบียนิในิริายการิที�เกี�ยวิโยงกันิอย�างเคริ�งคริัดั แลัะมี 
คณะกริริมการิตริวิจสูอบพิจาริณาทบทวินิถึงควิามเหมาะสูมแลัะควิามสูมเหตุสูมผู้ลัของริายการิ มีริายงานิสูรุิปการิทำธุริกริริมที�
เกิดัขึ้นิ เพื�อริายงานิต�อที�ปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััททุกไตริมาสู

9.2.4	น์โยบัายกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์ใน์อน์าคัติ
การิมีริายการิกับกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิที�บริษิัทัจะมีต�อไปในิอนิาคตเป็นิไปตามควิามจำเป็นิแลัะควิามสูมเหตุสูมผู้ลัที�ไดั�อธิบาย

ไวิ�ข�างต�นิ คณะกริริมการิตริวิจสูอบจะมีการิตริวิจสูอบริายลัะเอียดัควิามสูมเหตุสูมผู้ลัของริายการิ โดัยบริษิัทัจะปฏิิบัตติามกฎหมาย
วิ�าดั�วิยหลัักทรัิพย์แลัะข�อบังคับ ปริะกาศ คำสูั�ง หริือข�อกำหนิดัของตลัาดัหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย สูำนิักงานิคณะกริริมการิ
กำกับหลัักทริัพย์ แลัะตลัาดัหลัักทริัพย์ที�กำหนิดัไวิ�เกี�ยวิกับเริื�องดัังกลั�าวิ

อย�างไริก็ตาม บริษิัทัมุ�งดัำเนินิิธุริกิจดั�วิยควิามชัีดัเจนิ โปริ�งใสู แลัะยตุธิริริมต�อลักูค�า คู�ค�า ผูู้�ถอืหุ�นิ ตลัอดัจนิรัิกษัาผู้ลัปริะโยชีนิ์
สููงสูุดัของบริิษััทเป็นิสูำคัญ
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ส่วินทำี� 3 
งบักิารเงิน์
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เริียนิ ท�านิผูู้�ถือหุ�นิ

งบการิเงินิของบริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) แลัะบริิษััทย�อย ไดั�จัดัทำขึ้นิตามมาตริฐานิการิริายงานิทาง 
การิเงินิแลัะเป็นิไปตามริปูแบบงบการิเงินิที�กำหนิดัในิปริะกาศคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริมิการิปริะกอบธุริกจิปริะกนัิภัย (คปภ.) 
เรืิ�องหลักัเกณฑิ ์วิิธีการิ เงื�อนิไข ริะยะเวิลัาในิการิจัดัทำแลัะยื�นิงบการิเงินิ แลัะริายงานิเกี�ยวิกับผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ ลังวัินิที� 4 มนีิาคม
 2559 ซีึ�งเริิ�มมีผู้ลัใชี�บังคับตั้งแต�วิันิที� 1 มกริาคม 2559 เป็นิต�นิไป แลัะฉบับที� 2 พ.ศ. 2562 ลังวิันิที� 4 เมษัายนิ 2562 ซีึ�งเริิ�มมี 
ผู้ลับังคับใชี�ตั้งแต�วิันิที� 1 มกริาคม 2562 เป็นิต�นิไป

คณะกริริมการิบริิษััทเป็นิผูู้�ริับผู้ิดัชีอบต�องบการิเงินิของบริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) แลัะบริิษััทย�อย ริวิมทั้ง
ข�อมูลัสูาริสูนิเทศทางการิเงินิที�ปริากฏิในิริายงานิปริะจำปี งบการิเงินิริวิม แลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิของบริิษััท สูำหริับปีสูิ้นิสูุดั
วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 ซีึ�งจัดัทำขึ้นิเพื�อให�เกิดัควิามมั�นิใจวิ�าไดั�แสูดังฐานิะทางการิเงินิ ไดั�มีการิพิจาริณาเลัือกใชี�นิโยบายบัญชีี
ที�เหมาะสูม ถือปฏิิบัติอย�างสูม�ำเสูมอ ใชี�ดัุลัยพินิิจอย�างริะมัดัริะวิัง แลัะปริะมาณการิที�สูมเหตุสูมผู้ลั ริวิมทั้งมีการิเปิดัเผู้ยข�อมูลั
ในิหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินิอย�างเพียงพอ เพื�อให�สูามาริถสูะท�อนิฐานิะการิเงินิ ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ แลัะกริะแสูเงินิสูดัไดั�อย�าง
ถูกต�อง โปริ�งใสู เป็นิปริะโยชีนิ์ต�อผูู้�ถือหุ�นิแลัะนิักลังทุนิทั�วิไป

คณะกริริมการิบริษิัทัไดั�ให�ควิามสูำคัญต�อหนิ�าที�แลัะควิามริบัผู้ดิัชีอบดูัแลักจิการิบริษิัทัให�เป็นิไปตามนิโยบายการิกำกบัดัแูลั
กิจการิที�ดีั กำกับดัูแลัให�บริิษััทมีริะบบควิบคุมภายในิแลัะการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�ริัดักุมเพื�อให�ข�อมูลัทางการิเงินิ มีควิามถูกต�อง  
คริบถ�วินิ เชีื�อถอืไดั� แลัะเพยีงพอที�จะดัำริงริกัษัาไวิ�ซีึ�งทริพัยส์ูนิิ อกีทัง้ปอ้งกนัิไม�ให�เกดิัการิทจุริติหริอืการิดัำเนินิิการิที�ผู้ดิัปกตอิย�าง
มีสูาริะสูำคัญ ริวิมทั้งมีการิปฏิิบัติตามกฎหมายแลัะกฎเกณฑิ์ที�เกี�ยวิข�อง ทั้งนิี้ไดั�แต�งตั้งคณะกริริมการิตริวิจสูอบซีึ�งปริะกอบดั�วิย
กริริมการิที�เป็นิอิสูริะ ทำหนิ�าที�กำกับดัูแลัริายงานิทางการิเงินิ ปริะเมินิริะบบการิควิบคุมภายในิแลัะการิตริวิจสูอบภายในิที� 
เพยีงพอ ริะบบการิบริหิาริควิามเสูี�ยง ตลัอดัจนิพิจาริณาการิเปดิัเผู้ยริายการิข�อมูลัริายการิริะหวิ�างกันิอย�างคริบถ�วินิ เพยีงพอแลัะ
เหมาะสูม ซีึ�งไดั�แสูดังไวิ�ในิริายงานิปริะจำปีแลั�วิ

คณะกริริมการิบริษิัทัมีควิามเห็นิวิ�าริะบบการิควิบคุมภายในิโดัยริวิมของบริษิัทัแลัะบริษิัทัย�อย สูามาริถให�ควิามเชีื�อมั�นิไดั�วิ�า 
งบการิเงินิของบริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) แลัะบริิษััทย�อย ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แสูดังฐานิะการิเงินิริวิมแลัะ
ฐานิะการิเงินิเฉพาะกิจการิ ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิริวิมแลัะผู้ลัการิดัำเนิินิงานิเฉพาะกิจการิ แลัะกริะแสูเงินิสูดัริวิมแลัะกริะแสูเงินิสูดั
เฉพาะกิจการิ ถกูต�องในิสูาริะสูำคัญตามมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ ริวิมทัง้ผูู้�สูอบบัญชี ีริบัอนุิญาตจากบริษิัทั ดัลีัอยท์ ทู�ชี 
โธมทัสู ุไชียยศ สูอบบญัชี ีจำกัดั ซีึ�งตริวิจสูอบแลัะแสูดังควิามเหน็ิไวิ�ในิริายงานิของผูู้�สูอบบัญชีซีีึ�งแสูดังไวิ�ในิริายงานิปริะจำปีนิีแ้ลั�วิ

10.	รายงาน์คัวิามรับัผู้ิดชอบัของคัณะกิรรมกิาร
ติ่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

ดร.ศิริ		กิารเจริญด่
ประธุานกรรมการ 

คัุณโชน์	โสภณพน์ิช
กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่

และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร
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รายงาน์ของผู้้�สอบับััญช่รับัอน์ุญาติ
เส่นอผูู้้ถี่อห่้นและคณะกรรมการ
บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน)

คัวิามเห็น์
ข�าพเจ�าไดั�ตริวิจสูอบงบการิเงินิริวิมของบริิษััท กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) แลัะบริิษััทย�อย (‘กลัุ�มบริิษััท’) แลัะ 

งบการิเงินิเฉพาะกิจการิของบริิษััท กริุงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) (‘บริิษััท’) ซีึ�งปริะกอบดั�วิยงบแสูดังฐานิะการิเงินิริวิมแลัะ
เฉพาะกิจการิ ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะงบกำไริขาดัทุนิแลัะกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิริวิมแลัะเฉพาะกิจการิ งบแสูดัง 
การิเปลัี�ยนิแปลังในิสู�วินิของเจ�าของริวิมแลัะเฉพาะกจิการิ แลัะงบกริะแสูเงนิิสูดัริวิมแลัะเฉพาะกจิการิสูำหริบัปสีูิน้ิสูดุัวัินิเดัยีวิกันิ
แลัะหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินิริวิมแลัะเฉพาะกิจการิ ริวิมถึงสูริุปนิโยบายการิบัญชีีที�สูำคัญ

ข�าพเจ�าเหน็ิวิ�า งบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิข�างต�นิน้ีิแสูดังฐานิะการิเงินิของบริษิัทั กริงุเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ) 
แลัะบริิษััทย�อย ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ แลัะกริะแสูเงินิสูดัสูำหริับปีสูิ้นิสูุดัวิันิเดัียวิกันิโดัยถูกต�องตาม
ที�ควิริในิสูาริะสูำคัญตามมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ

เกิณฑ์์ใน์กิารแสดงคัวิามเห็น์
ข�าพเจ�าไดั�ปฏิบิตังิานิตริวิจสูอบตามมาตริฐานิการิสูอบบญัชี ีควิามริบัผู้ดิัชีอบของข�าพเจ�าไดั�กลั�าวิไวิ�ในิวิริริคควิามริบัผู้ดิัชีอบ

ของผูู้�สูอบบัญชีตี�อการิตริวิจสูอบงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิในิริายงานิของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีควิามเป็นิอิสูริะจาก
กลัุ�มบริิษััทตามปริะมวิลัจริริยาบริริณของ ผูู้�ปริะกอบวิิชีาชีีพบัญชีี ริวิมถึงมาตริฐานิเริื�องควิามเป็นิอิสูริะที�กำหนิดัโดัยสูภาวิิชีาชีีพ
บัญชีี (ปริะมวิลัจริริยาบริริณของผูู้�ปริะกอบวิิชีาชีีพบัญชีี) ในิสู�วินิที�เกี�ยวิข�องกับการิตริวิจสูอบงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิ 
เฉพาะกิจการิ แลัะข�าพเจ�าไดั�ปฏิบัิตติามควิามรัิบผู้ดิัชีอบดั�านิจริริยาบริริณอื�นิๆ ตามปริะมวิลัจริริยาบริริณของผูู้�ปริะกอบวิิชีาชีพีบัญชีี
ข�าพเจ�าเชีื�อวิ�าหลัักฐานิการิสูอบบัญชีีที�ข�าพเจ�าไดั�รัิบเพียงพอแลัะเหมาะสูมเพื�อใชี�เป็นิเกณฑ์ิในิการิแสูดังควิามเห็นิของข�าพเจ�า

เร่�องสำาคััญใน์กิารติรวิจสอบั
เรืิ�องสูำคญัในิการิตริวิจสูอบคือเริื�องต�างๆ ที�มนีิยัสูำคญัที�สูดุัตามดุัลัยพนิิิจเยี�ยงผูู้�ปริะกอบวิิชีาชีพีของข�าพเจ�าในิการิตริวิจสูอบ

งบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิสูำหริับงวิดัปัจจุบันิ ข�าพเจ�าไดั�นิำเริื�องเหลั�านิี้มาพิจาริณาในิบริิบทของการิตริวิจสูอบ
งบการิเงนิิริวิมแลัะงบการิเงนิิเฉพาะกจิการิโดัยริวิม แลัะในิการิแสูดังควิามเหน็ิของข�าพเจ�า ทัง้น้ีิ ข�าพเจ�าไม�ไดั�แสูดังควิามเหน็ิแยก
ต�างหากสูำหริับเริื�องเหลั�านิี้
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ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว
ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 กลัุ�มบริิษััทมียอดัคงเหลัือ

ของสูำริองปริะกันิภัยสูำหรัิบสัูญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิ
จำนิวินิ 288,895 ลั�านิบาท คดิัเป็นิริ�อยลัะ 97 ของหนิีสู้นิิริวิม
 ซีึ�งเป็นิยอดัสูำริองสูะสูมตัง้แต�เริิ�มทำปริะกันิภัยถงึวัินิสูิน้ิริอบ
ริะยะเวิลัาริายงานิสูำหริบักริมธริริม์ปริะกนัิภัยที�มผีู้ลับังคบัอยู�
 แลัะคำนิวิณตามแบบจำลัองทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัยโดัย
อ�างอิงตามวิธีิสูำริองเบีย้ปริะกันิภยัสูทุธชิีำริะคงที� (Net Premium 
Valuation: NPV) ซีึ�งเป็นิวิิธีการิทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภยัที�
ใชี�สูมมติฐานิคงที�ที�ไม�เปลัี�ยนิแปลังตลัอดัอายุกริมธริริม์ 
(Lock-in Assumption) โดัยบวิกเพิ�มดั�วิยสูำริองเพิ�มเติม
สูำหรัิบควิามเสูี�ยงจากการิที�สูมมติฐานิที�ใชี�ในิการิคำนิวิณ
แตกต�างไปจากปริะสูบการิณ์ที�เกิดัขึ้นิจริิง

นิอกจากน้ีิ กลัุ�มบริิษััททดัสูอบควิามเพียงพอของ 
หน้ีิสูินิทุกวิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ หากหนิี้สิูนิมีจำนิวินิ
ไม�เพียงพอ

บริษิัทัจะริบัริู�สู�วินิต�างเปน็ิค�าใชี�จ�ายเพิ�มเตมิในิงบกำไริ
ขาดัทุนิแลัะกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูร็ิจอื�นิ วิิธีการิทดัสูอบควิาม
เพยีงพอของหนิีสู้นิิคำนิวิณตามแบบจำลัองทางคณิตศาสูตร์ิ
ปริะกันิภัยดั�วิยวิิธีสูำริองปริะกันิภัยแบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิม 
(Gross Premium Valuation: GPV) โดัยใชี�สูมมติฐานิที�เป็นิ
ค�าปริะมาณการิที�ดัทีี�สูดุั (Best-estimate Assumption) ของ
ภาริะผูู้กพันิตามสูัญญาปริะกันิภัย ณ ขณะนิั้นิ

การิเปลัี�ยนิแปลังแบบจำลัองทางคณติศาสูตร์ิปริะกนัิภยั
ในิการิวัิดัมูลัค�าสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัย
ริะยะยาวิตามวิิธีการิคำนิวิณสูำริองปริะกันิภัยข�างต�นิอาจ 
สู�งผู้ลักริะทบกับสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัย
ริะยะยาวิอย�างมีสูาริะสูำคัญ ดังันิัน้ิ เริื�องสูำคัญในิการิตริวิจสูอบ
คอืการิรัิบริู�แลัะวัิดัมลูัค�าของสูำริองปริะกันิภยัสูำหรัิบสูญัญา
ปริะกนัิภยัริะยะยาวิที�มผีู้ลักริะทบจากการิเปลัี�ยนิแปลังแบบ
จำลัองทางคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัยข�างต�นิ วิ�าเป็นิไปตาม
มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิหริือไม�

วิิธีการิตริวิจสูอบที�สูำคัญของข�าพเจ�าปริะกอบดั�วิย
•  การิทำควิามเข�าใจเกี�ยวิกับขั้นิตอนิการิปฏิิบัติงานิ 

  ของการิริบัริู�สูำริองปริะกนัิภัยสูำหริบัสูญัญาปริะกนัิภัย 
  ริะยะยาวิ แลัะการิควิบคุมภายในิที�เกี�ยวิข�อง

•  การิทดัสูอบการิออกแบบแลัะการิปฏิิบั ติตาม 
  การิควิบคุมภายในิที�เกี�ยวิข�องกับการิริับริู�สูำริอง 
  ปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิ

•  การิตริวิจสูอบเนิื้อหาสูาริะ ซีึ�งปริะกอบดั�วิย
  -  ผูู้�เชีี�ยวิชีาญของผูู้�สูอบบัญชีีซีึ�งเป็นินิักคณิตศาสูตร์ิ 

  ปริะกันิภัยไดั�ปริะเมินิข�อมูลั สูมมติฐานิที�สูำคัญ  
  แลัะแบบจำลัองทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัย ตาม 
  วิิธีสูำริองเบี้ยปริะกันิภัยสูุทธิชีำริะคงที� (NPV) แลัะ 
  ตามวิิธีสูำริองปริะกันิภัยแบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิม  
  (GPV) ซีึ�งฝ่่ายบริหิาริของกลัุ�มบริษิัทัใชี�ในิการิทดัสูอบ 
  ควิามเพียงพอของหนิี้สูินิ

  - ทดัสูอบข�อมลูัที�ใชี�ในิการิปริะมาณการิสูำริองปริะกันิภยั   
  สูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิกับแหลั�งที�มา 
  ของข�อมูลัปริะเมินิควิามเหมาะสูมของสูมมติฐานิ  
  แบบจำลัองทางคณติศาสูตร์ิปริะกนัิภยั แลัะเปริยีบเทียบ 
  สูมมติฐานิที�ฝ่่ายบริิหาริของบริิษััทใชี�กับแหลั�งข�อมูลั 
  ภาพริวิมของธุริกิจปริะกันิชีีวิิต ในิสู�วินิของสูมมติฐานิ  
  ทางดั�านิการิเงินิมีการิวิิเคริาะห์แลัะเปริียบเทียบ 
  ข�อสูมมติดัังกลั�าวิกับข�อมูลัทางดั�านิการิเงินิ

  - ผูู้�เชีี�ยวิชีาญของผูู้�สูอบบัญชีีซีึ�งเป็นินิักคณิตศาสูตริ์ 
  ปริะกันิภัยทดัสูอบแบบจำลัองทางคณิตศาสูตริ์โดัย 
  การิทดัสูอบการิคำนิวิณแลัะปริะเมินิวิิธีการิที�ใชี�ในิ 
  การิคำนิวิณเพื�อการิวิัดัมูลัค�าสูำริองปริะกันิภัย 
  สูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิวิ�าเป็นิไปตาม 
  วิิธีของคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย แลัะเป็นิไปตาม 
  ปริะกาศของคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิ 
  ปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย

  - วิิเคริาะห์แลัะสูอบทานิริายการิเคลัื�อนิไหวิของยอดั 
  สูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิ
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ข�อม้ลอื�น์
ผูู้�บริหิาริเป็นิผูู้�ริบัผู้ดิัชีอบต�อข�อมูลัอื�นิ ข�อมลูัอื�นิปริะกอบดั�วิยข�อมูลัซีึ�งริวิมอยู�ในิริายงานิปริะจำปี แต�ไม�ริวิมถึงงบการิเงินิริวิม

แลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิ แลัะริายงานิของผูู้�สูอบบัญชีีที�อยู�ในิริายงานิน้ัินิ ซีึ�งคาดัวิ�าจะถูกจัดัเตริียมให�ข�าพเจ�าภายหลัังวัินิที� 
ในิริายงานิของผูู้�สูอบบัญชีี

ควิามเห็นิของข�าพเจ�าต�องบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิไม�คริอบคลุัมถึงข�อมูลัอื�นิ แลัะข�าพเจ�าไม�ไดั�แสูดัง 
ควิามเห็นิเกี�ยวิกับข�อมูลัอื�นิดัังกลั�าวิ

ควิามรัิบผิู้ดัชีอบของข�าพเจ�าที�เกี�ยวิเนืิ�องกับการิตริวิจสูอบงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิคือการิอ�านิ 
แลัะพิจาริณาวิ�าข�อมูลัอื�นิมีควิามขัดัแย�งที�มีสูาริะสูำคัญกับงบการิเงินิหริือกับควิามริู�ที�ไดั�ริับจากการิตริวิจสูอบของข�าพเจ�า  
หริือปริากฏิวิ�าข�อมูลัอื�นิมีการิแสูดังข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอันิเป็นิสูาริะสูำคัญหริือไม�

เมื�อข�าพเจ�าไดั�อ�านิริายงานิปริะจำปี หากข�าพเจ�าสูริุปไดั�วิ�ามีการิแสูดังข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอันิเป็นิสูาริะสูำคัญ ข�าพเจ�า
ต�องสูื�อสูาริเริื�องดัังกลั�าวิกับฝ่่ายบริิหาริหริือผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลัเพื�อดัำเนิินิการิแก�ไขให�เหมาะสูมต�อไป

คัวิามรับัผู้ิดชอบัของผู้้�บัริหารและผู้้�ม่หน์�าทั่�ใน์กิารกิำากิับัด้แลติ่องบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร
ผูู้�บริิหาริมหีนิ�าที�ริบัผู้ดิัชีอบในิการิจดััทำแลัะนิำเสูนิองบการิเงนิิริวิมแลัะงบการิเงนิิเฉพาะกจิการิเหลั�าน้ีิโดัยถกูต�องตามที�ควิริ

ตามมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงนิิ แลัะริบัผู้ดิัชีอบเกี�ยวิกบัการิควิบคมุภายในิ ที�ผูู้�บริหิาริพจิาริณาวิ�าจำเปน็ิเพื�อให�สูามาริถจดัั
ทำงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิที�ปริาศจากการิแสูดังข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอันิเป็นิสูาริะสูำคัญไม�วิ�าจะเกิดัจาก
การิทุจริิตหริือข�อผู้ิดัพลัาดั

ในิการิจัดัทำงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิ ผูู้�บริิหาริริับผู้ิดัชีอบในิการิปริะเมินิควิามสูามาริถของกลัุ�มบริิษััท
แลัะบริิษััทในิการิดัำเนิินิงานิต�อเนิื�อง การิเปิดัเผู้ยเริื�องที�เกี�ยวิกับการิดัำเนิินิงานิต�อเนิื�อง (ตามควิามเหมาะสูม) แลัะการิใชี�เกณฑิ์
การิบัญชีีสูำหรัิบการิดัำเนิินิงานิต�อเนิื�อง เวิ�นิแต�ผูู้�บริิหาริมีควิามตั้งใจที�จะเลิักกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท หรืิอหยุดัดัำเนิินิงานิ  
หริือไม�สูามาริถดัำเนิินิงานิต�อเนิื�องต�อไปไดั�

ผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลัมีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลักริะบวินิการิในิการิจัดัทำริายงานิทางการิเงินิของกลัุ�มบริิษััท

คัวิามรับัผู้ิดชอบัของผู้้�สอบับััญช่ติ่อกิารติรวิจสอบังบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร
การิตริวิจสูอบของข�าพเจ�ามีวิัตถุปริะสูงค์เพื�อให�ไดั�ควิามเชีื�อมั�นิอย�างสูมเหตุสูมผู้ลัวิ�างบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะ

กจิการิโดัยริวิมปริาศจากการิแสูดังข�อมูลัที�ขดััต�อข�อเทจ็จริงิอันิเปน็ิสูาริะสูำคัญหริอืไม� ไม�วิ�าจะเกิดัจากการิทุจริติหริอืข�อผู้ดิัพลัาดั
แลัะเสูนิอริายงานิของผูู้�สูอบบญัชีซีีึ�งริวิมควิามเหน็ิของข�าพเจ�าอยู�ดั�วิย ควิามเชีื�อมั�นิอย�างสูมเหตสุูมผู้ลัคอืควิามเชีื�อมั�นิในิริะดับัสูงูแต�
ไม�ไดั�เป็นิการิรัิบปริะกันิวิ�าการิปฏิิบัติงานิตริวิจสูอบตามมาตริฐานิการิสูอบบัญชีีจะสูามาริถตริวิจพบข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิง 
อันิเป็นิสูาริะสูำคัญที�มีอยู�ไดั�เสูมอไป ข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอาจเกิดัจากการิทุจริิตหริือข�อผู้ิดัพลัาดัแลัะถือวิ�ามีสูาริะสูำคัญเมื�อ

 - วิิเคริาะห์เปรีิยบเทียบข�อมูลัทางการิเงินิที�เกี�ยวิข�อง 
 กับสูำริองปริะกันิภัยสูำหรัิบสัูญญาปริะกันิภัย 
 ริะยะยาวิ

กลัุ�มบริิษััทไดั�เปิดัเผู้ยนิโยบายการิบัญชีี เรืิ�องสูำริอง
ปริะกันิภัยสูำหรัิบสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิ ริายลัะเอียดั
สูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิแลัะ
สูมมตฐิานิที�สูำคญัที�ใชี�ในิวิดััมลูัค�าสูำริองปริะกนัิภยัสูำหริบั
สูญัญาปริะกนัิภยัริะยะยาวิไวิ�ในิหมายเหตปุริะกอบงบการิเงนิิ
ข�อ 4.15.1 ข�อ 21.1 แลัะข�อ 21.5.1 ตามลัำดัับ
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คาดัการิณ์ไดั�อย�างสูมเหตุสูมผู้ลัวิ�าริายการิที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงแต�ลัะริายการิหรืิอทุกริายการิริวิมกันิจะมีผู้ลัต�อการิตัดัสูินิใจทาง
เศริษัฐกิจของผูู้�ใชี�งบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิ จากการิใชี�งบการิเงินิเหลั�านิี้

ในิการิตริวิจสูอบตามมาตริฐานิการิสูอบบญัชี ีข�าพเจ�าไดั�ใชี�ดัลุัยพนิิจิ การิสูงัเกต แลัะการิสูงสูยัเยี�ยงผูู้�ปริะกอบวิิชีาชีพีตลัอดั
การิตริวิจสูอบแลัะการิปฏิิบัติงานิของข�าพเจ�า ริวิมถึง

• ริะบุแลัะปริะเมินิควิามเสูี�ยงจากการิแสูดังข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอันิเป็นิสูาริะสูำคัญในิงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิ
เฉพาะกิจการิ ไม�วิ�าจะเกิดัจากการิทุจริิตหริือข�อผู้ิดัพลัาดั ออกแบบแลัะปฏิิบัติงานิตามวิิธีการิตริวิจสูอบเพื�อตอบสูนิอง
ต�อควิามเสูี�ยงเหลั�านิั้นิ แลัะไดั�หลัักฐานิการิสูอบบัญชีีที�เพียงพอแลัะเหมาะสูมเพื�อเป็นิเกณฑิ์ในิการิแสูดังควิามเห็นิของ
ข�าพเจ�า ควิามเสูี�ยงที�ไม�พบข�อมูลัที�ขัดัต�อข�อเท็จจริิงอันิเป็นิสูาริะสูำคัญซีึ�งเป็นิผู้ลัมาจากการิทุจริิตจะสููงกวิ�าควิามเสูี�ยง
ที�เกดิัจากข�อผู้ดิัพลัาดั เนิื�องจากการิทจุริติอาจเกี�ยวิกับการิสูมริู�ริ�วิมคิดั การิปลัอมแปลังเอกสูาริหลักัฐานิ การิต้ังใจลัะเวิ�นิ
การิแสูดังข�อมูลั การิแสูดังข�อมูลัที�ไม�ตริงตามข�อเท็จจริิง หริือการิแทริกแซีงการิควิบคุมภายในิ

•  ทำควิามเข�าใจในิริะบบการิควิบคุมภายในิที�เกี�ยวิข�องกับการิตริวิจสูอบ เพื�อออกแบบวิิธีการิตริวิจสูอบที�เหมาะสูมกับ
สูถานิการิณ ์แต�ไม�ใชี�เพื�อวิตัถุปริะสูงคใ์นิการิแสูดังควิามเหน็ิต�อควิามมปีริะสูทิธผิู้ลัของการิควิบคมุภายในิของกลัุ�มบริษิัทั
แลัะบริิษััท

• ปริะเมินิควิามเหมาะสูมของนิโยบายการิบัญชีีที�ผูู้�บริิหาริใชี�แลัะควิามสูมเหตุสูมผู้ลัของปริะมาณการิทางบัญชีีแลัะ 
การิเปิดัเผู้ยข�อมูลัที�เกี�ยวิข�องซีึ�งจัดัทำขึ้นิโดัยผูู้�บริิหาริ

• สูริุปเกี�ยวิกับควิามเหมาะสูมของการิใชี�เกณฑิ์การิบัญชีีสูำหริับการิดัำเนิินิงานิต�อเนืิ�องของผูู้�บริิหาริแลัะจากหลัักฐานิ 
การิสูอบบัญชีีที�ไดั�ริับ สูริุปวิ�ามีควิามไม�แนิ�นิอนิที�มีสูาริะสูำคัญที�เกี�ยวิกับเหตุการิณ์หรืิอสูถานิการิณ์ที�อาจเป็นิเหตุ 
ให�เกดิัข�อสูงสัูยอย�างมีนิยัสูำคัญต�อควิามสูามาริถของกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัในิการิดัำเนิินิงานิต�อเนิื�องหรืิอไม� ถ�าข�าพเจ�า
ไดั�ข�อสูริุปวิ�ามีควิามไม�แนิ�นิอนิที�มีสูาริะสูำคัญ ข�าพเจ�าต�องกลั�าวิไวิ�ในิริายงานิของผูู้�สูอบบัญชีีของข�าพเจ�าโดัยให�สูังเกต
ถึงการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัที�เกี�ยวิข�องในิงบการิเงินิ หริือถ�าการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัดัังกลั�าวิไม�เพียงพอ ควิามเห็นิของข�าพเจ�า 
จะเปลัี�ยนิแปลังไป ข�อสูริปุของข�าพเจ�าขึน้ิอยู�กบัหลักัฐานิการิสูอบบญัชีทีี�ไดั�รัิบจนิถงึวินัิที�ในิริายงานิของผูู้�สูอบบญัชีขีอง
ข�าพเจ�า อย�างไริก็ตาม เหตุการิณ์หริอืสูถานิการิณ์ในิอนิาคตอาจเป็นิเหตุให�กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัต�องหยุดัการิดัำเนิินิงานิ
ต�อเนิื�อง

• ปริะเมินิการินิำเสูนิอ โคริงสูริ�างแลัะเน้ืิอหาของงบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิโดัยริวิม ริวิมถึงการิเปิดัเผู้ย
ข�อมูลัวิ�างบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิแสูดังริายการิแลัะเหตุการิณ์ในิริูปแบบที�ทำให�มีการินิำเสูนิอข�อมูลั
โดัยถูกต�องตามที�ควิริหริือไม�

• ไดั�ริับหลัักฐานิการิสูอบบัญชีีที�เหมาะสูมอย�างเพียงพอเกี�ยวิกับข�อมูลัทางการิเงินิของกิจการิภายในิกลัุ�มหริือกิจกริริม 
ทางธรุิกจิภายในิกลัุ�มบริษิัทัเพื�อแสูดังควิามเหน็ิต�องบการิเงนิิริวิม ข�าพเจ�าริบัผู้ดิัชีอบต�อการิกำหนิดัแนิวิทาง การิควิบคมุ
ดัูแลั แลัะการิปฏิิบัติงานิตริวิจสูอบกลัุ�มบริิษััท ข�าพเจ�าเป็นิผูู้�ริับผู้ิดัชีอบแต�เพียงผูู้�เดัียวิต�อควิามเห็นิของข�าพเจ�า

 ข�าพเจ�าไดั�สูื�อสูาริกับผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลัในิเริื�องต�างๆ ที�สูำคัญ ซีึ�งริวิมถึงขอบเขตแลัะชี�วิงเวิลัาของการิตริวิจสูอบ
ตามที�ไดั�วิางแผู้นิไวิ� แลัะปริะเด็ันิที�มนีิยัสูำคัญที�พบจากการิตริวิจสูอบ ริวิมถึงข�อบกพริ�องที�มนีิยัสูำคัญในิริะบบการิควิบคุมภายในิ
หากข�าพเจ�าไดั�พบในิริะหวิ�างการิตริวิจสูอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าไดั�ให�คำรัิบริองแก�ผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลัวิ�าข�าพเจ�าไดั�ปฏิิบัติตามข�อกำหนิดัจริริยาบริริณที�เกี�ยวิข�องกับ 
ควิามเป็นิอิสูริะ แลัะไดั�สูื�อสูาริกับผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดัูแลัเกี�ยวิกับควิามสูัมพันิธ์ท้ังหมดัตลัอดัจนิเริื�องอื�นิ ซีึ�งข�าพเจ�าเชีื�อวิ�ามี
เหตุผู้ลัที�บคุคลัภายนิอกอาจพิจาริณาวิ�ากริะทบต�อควิามเป็นิอิสูริะของข�าพเจ�าแลัะมาตริการิที�ข�าพเจ�าใชี�เพื�อป้องกันิไม�ให�ข�าพเจ�า
ขาดัควิามเป็นิอิสูริะ
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น์ัน์ทัวิัฒน์์	สำารวิญหัน์ติ์
ผูู้้ส่อบบัญชุ่รับอน่ญาตเลขที่ะเบ่ยน 7731

บริษััที่ ดำ่ลอยที่์ ทีู่้ชุ โธุมัที่ส่่ ไชุยยศ ส่อบบัญชุ่ จัำากัดำ

กร่งเที่พื่มหานคร
วันที่่� 22 ก่มภาพื่ันธุ์ 2566

จากเริื�องที�สูื�อสูาริกับผูู้�มีหนิ�าที�ในิการิกำกับดูัแลั ข�าพเจ�าไดั�พิจาริณาเริื�องต�างๆ ที�มีนิัยสูำคัญมากที�สูุดัในิการิตริวิจสูอบ 
งบการิเงินิริวิมแลัะงบการิเงินิเฉพาะกิจการิในิงวิดัปัจจุบันิแลัะกำหนิดัเป็นิเริื�องสูำคัญในิการิตริวิจสูอบ ข�าพเจ�าไดั�อธิบาย 
เรืิ�องเหลั�านิี้ในิริายงานิของผูู้�สูอบบัญชีี เวิ�นิแต�กฎหมายหริือข�อบังคับไม�ให�เปิดัเผู้ยต�อสูาธาริณะเกี�ยวิกับเริื�องดัังกลั�าวิ หริือในิ
สูถานิการิณ์ที�ยากที�จะเกิดัขึ้นิ ข�าพเจ�าพิจาริณาวิ�าไม�ควิริสูื�อสูาริเริื�องดัังกลั�าวิในิริายงานิของข�าพเจ�าเพริาะการิกริะทำดัังกลั�าวิ
สูามาริถคาดัการิณ์ไดั�อย�างสูมเหตสุูมผู้ลัวิ�าจะมผีู้ลักริะทบในิทางลับมากกวิ�าผู้ลัปริะโยชีน์ิต�อสู�วินิไดั�เสูยีสูาธาริณะจากการิสูื�อสูาริ
ดัังกลั�าวิ
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(หน่วย: พื่ันบาที่)
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12,665,453 

1,567,142 

1,555,750 

495,015 

1,040,880 

457,396 

 

308,748,649 

23,760 

11,726,242 

13,487 

80,177 

2,188,536 

- 

136,160 

1,341,431 

561,754 

342,601,832	

 

7,636,769 

1,647,622 

1,599,447 

693,336 

1,094,300 

190,377 

 

318,939,305 

- 

12,129,089 

14,556 

35,862 

2,263,055 

4,955 

121,271 

411,768 

361,118 

347,142,830 

 

7,621,955 

1,647,622 

1,599,447 

693,336 

1,094,300 

190,377 

 

318,939,305 

23,760 

12,129,089 

14,556 

35,862 

2,263,036 

- 

121,266 

411,768 

349,694 

347,135,373	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

สิน์ทัรัพย์	

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เบ่�ยประกันภัยค้างรับ 

รายไดำ้จัากการลงที่่นค้างรับ 

ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันภัยต่อ  

ลูกหน่�จัากส่ัญญาประกันภัยต่อ 

ส่ินที่รัพื่ย์ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น 

    เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์  

    เงินลงที่่นในบริษััที่ย่อย 

    เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่นที่่�ผูู้้เอาประกันภัยรับความเส่่�ยง 

ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ 

ค่าความนิยม 

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน 

ส่ินที่รัพื่ย์ภาษั่เงินไดำ้รอการตัดำบัญชุ่ 

ส่ินที่รัพื่ย์อ่�น 

รวิมสิน์ทัรัพย์	
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

หน์่�สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ

หน์่�สิน์

หน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัย

เจั้าหน่�บริษััที่ประกันภัยต่อ

หน่�ส่ินตราส่ารอน่พื่ันธุ์

ภาษั่เงินไดำ้ค้างจั่าย

ภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงาน

หน่�ส่ินอ่�น

รวิมหน์่�สิน์

ส่วิน์ของเจ�าของ

ที่่นเรือนห่้น

 ที่่นจัดำที่ะเบ่ยน 

   ห่้นส่ามัญ 1,708,000,000 ห่้น มูลค่าห่้นละ 1 บาที่

 ที่่นที่่�ออกและชุำาระแล้ว

   ห่้นส่ามัญ 1,707,566,000 ห่้นมูลค่าห่้นละ 1 บาที่ ชุำาระครบแล้ว     

ส่่วนเกินมูลค่าห่้น

กำาไรส่ะส่ม

   จััดำส่รรแล้ว 

      ที่่นส่ำารองตามกฎหมาย

      เงินส่ำารองที่ั�วไป

   ยังไม่ไดำ้จััดำส่รร

องค์ประกอบอ่�นของส่่วนของเจั้าของ 

 ส่่วนเกนิที่น่จัากการวัดำมลูค่าเงินลงที่น่ผู้า่นกำาไรขาดำที่น่เบด็ำเส่ร็จัอ่�น

     - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

 ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่าตราส่ารอน่พัื่นธุ์ส่ำาหรับ

     การป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

  294,756,842 

  958,952 

  502,995 

  18,057 

  213,956 

  1,376,805 

 	297,827,607	

  1,708,000 

  1,707,566 

  3,360,993 

  170,800 

  400,000 

  35,670,135 

  3,169,089 

  304,456 

21

22

10
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294,756,842 

  958,952 

  502,995 

  18,057 

  213,021 

  1,371,638   

297,821,505 

  1,708,000 

  1,707,566 

  3,360,993 

  170,800 

  400,000 

  35,667,423 

  3,169,089 

  304,456 

 

 

 295,479,972 

  1,185,267 

  846,697 

  57,685 

  198,818 

  1,408,249 

  299,176,688	

  1,708,000 

  1,707,566 

  3,360,993 

  170,800 

  400,000 

  33,951,235 

  8,275,803 

  99,485 

 

  295,479,972 

  1,185,267 

  846,697 

  57,685 

  198,003 

  1,402,861 

  299,170,485 

  1,708,000 

  1,707,566 

  3,360,993 

  170,800 

  400,000 

  33,950,241 

  8,275,803 

  99,485 

(หน่วย: พื่ันบาที่)



253แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

ส่่วนของผูู้้ถี่อห่้นของบริษััที่ 

ส่่วนของผูู้้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยที่่�ไม่ม่อำานาจัควบค่มของบริษััที่ย่อย 

รวิมส่วิน์ของเจ�าของ	

รวิมหน์่�สิน์และส่วิน์ของเจ�าของ 

 

 

 

  44,783,039 

  278 

  44,783,317	

		342,610,924 

 

  44,780,327 

  -      

  44,780,327			

342,601,832 

 

  47,965,882 

  260 

  47,966,142	

		347,142,830 

 

  47,964,888 

  -      

  47,964,888	

		347,135,373 

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 



254 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

รายได�	

เบ่�ยประกันภัยรับ 

หัก เบ่�ยประกันภัยจั่ายจัากการเอาประกันภัยต่อ 

เบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ 

หัก ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้เพื่ิ�มข้�นจัากงวดำก่อน 

เบ่�ยประกันภัยที่่�ถี่อเป็นรายไดำ้ส่่ที่ธุิจัากการประกันภัยต่อ 

รายไดำ้ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

รายไดำ้จัากการลงที่่นส่่ที่ธุิ 

ผู้ลกำาไรจัากเงินลงที่่น 

ผู้ล (ขาดำที่่น) กำาไรจัากการปรับมูลค่าย่ติธุรรม 

รายไดำ้อ่�น	

รวิมรายได�	

คั่าใช�จ่าย	

ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาวเพื่ิ�มข้�นจัากปีก่อน 

ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัยและค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

หัก ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย 

      และค่าส่ินไหมที่ดำแที่นรับค่นจัากการประกันภัยต่อ 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น 

ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน 

ผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�นและขาดำที่่นจัากการดำ้อยค่า 

ร้วมค่าใช่้จำ่าย 

กำาไร้ก่อนภาษั่เงินได้ 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ 

กิำาไรสุทัธิสำาหรับัปี	

กิารแบั่งปัน์กิำาไรสุทัธิสำาหรับัปี	

ส่่วนที่่�เป็นของผูู้้ถี่อห่้นบริษััที่ 

ส่่วนที่่�เป็นของผูู้้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยที่่�ไม่ม่อำานาจัควบค่มของบริษััที่ย่อย 

  

35,831,119 

(1,128,742) 

34,702,377 

(123,357) 

34,579,020 

530,841 

12,170,341 

804,152 

(15,454) 

116,201 

48,185,101 

 

1,123,907 

38,844,433 

 

(676,414) 

2,596,314 

740,764 

1,649,581 

127,227 

44,405,812	

3,779,289 

(567,690) 

3,211,599 

 

3,211,581 

18 

3,211,599	

  

 26, 32 

26, 32 

 

26 

 

26 

32 

11 

30 

32 

 

 

26 

26, 32 

 

26 

26, 32 

26 

27 

41 

 

 

19 

 

 

 

35,831,284 

(1,128,742) 

34,702,542 

(123,357) 

34,579,185 

530,841 

12,170,341 

804,152 

(15,454) 

100,907 

48,169,972	

 

1,123,907 

38,844,433 

 

(676,414) 

2,587,887 

740,753 

1,644,884 

127,227 

44,392,677 

3,777,295 

(567,425) 

3,209,870	

  

3,209,870 

 

 

  

35,717,108 

(1,630,434) 

34,086,674 

(94,322) 

33,992,352 

671,283 

12,083,782 

922,142 

379,009 

120,023 

48,168,591	

 

5,364,283 

34,518,877 

 

(866,192) 

2,717,502 

551,366 

1,647,369 

471,701 

44,404,906	

3,763,685 

(567,701) 

3,195,984	

  

3,195,950 

34 

3,195,984	

 

 

35,717,194 

(1,630,43) 

34,086,760 

(94,322) 

33,992,438 

671,283 

12,083,782 

922,142 

379,009 

103,084 

48,151,738	

 

5,364,283 

34,518,877 

 

(866,192) 

2,708,319 

551,276 

1,643,205 

471,701 

44,391,469	

3,760,269 

(567,701) 

3,192,568	

  

3,192,568 

 

 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบกำาไรขาดำที่่น และกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565



255แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

กิำาไรสุทัธิสำาหรับัปี

กิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์

รายการที่่�จัะถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่นในภายหลัง:

 ผู้ลขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรม

    ผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น

 การโอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริงจัากการขายเงินลงที่่น

    ที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น

 กำาไร (ขาดำที่่น) จัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรมตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับ

    การป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ

 ภาษั่เงินไดำ้เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น

รายการที่่�จัะถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่นในภายหลัง 

 - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

รายการที่่�จัะไม่ถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่นในภายหลัง:

ผู้ลกำาไร (ขาดำที่น่) จัากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย

ภาษั่เงินไดำ้เก่�ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น

รายการที่่�จัะไม่ถีูกบันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่นในภายหลัง 

 - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

กิำาไร	(ขาดทัุน์)	เบั็ดเสร็จอื�น์สำาหรับัปี	-	สุทัธิจากิภาษั่เงิน์ได�

กิำาไร	(ขาดทัุน์)	เบั็ดเสร็จรวิมสำาหรับัปี

กิารแบั่งปัน์กิำาไรเบั็ดเสร็จรวิมสำาหรับัปี

ส่่วนที่่�เป็นของผูู้้ถี่อห่้นบริษััที่

ส่่วนที่่�เป็นของผูู้้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยที่่�ไม่ม่อำานาจัควบค่มของบริษััที่ย่อย

กิำาไรติ่อหุ�น์

   กำาไรต่อห่้นขั�นพื่่�นฐาน 

  

  3,211,599	

  (5,119,349)

  (1,264,043)

  256,213 

  1,225,436 

  (4,901,743)

  5,974 

  (1,194)

  4,780 

 	(4,896,963)

		(1,685,364)

  (1,685,382)

  18 

  (1,685,364)

  1.88 

11, 31

11, 31

31

19, 31

31

19, 31

	36	

 

  3,209,870	

  (5,119,349)

  (1,264,043)

  256,213 

  1,225,436 

  (4,901,743)

  5,967 

  (1,194)

  4,773 

 	(4,896,970)

		(1,687,100)

  (1,687,100)

  1.88 

  

  3,195,984	

  (897,560)

  (82,084)

  (136,342)

  190,292 

  (925,694)

  (12,937)

  2,552 

  (10,385)

		(936,079)

		2,259,905	

  2,259,871 

  34 

  2,259,905	

  1.87 

 

  3,192,568	

  (897,560)

  (82,084)

  (136,342)

  190,292 

  (925,694)

  (12,762)

  2,552 

  (10,210)

  (935,904)

		2,256,664	

  2,256,664	

  1.87 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบกำาไรขาดำที่่น และกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น (ต่อ)        
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 



256 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจั้าของ
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	1	มกิราคัม	2564	

เงินปันผู้ลจั่าย 

กำาไรส่ำาหรับปี 

ขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�นส่ำาหรับปี

 ขาดำท่ี่นจัากการวดัำมลูค่าเงินลงที่น่ท่ี่�วดัำมลูค่า  

    ย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

    - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้ 

 ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรมตราส่าร 

    อน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยง 

    ในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธิุจัากภาษั่เงินไดำ้ 

 ผู้ลขาดำท่ี่นจัากการประมาณการตามหลัก 

    คณติศาส่ตร์ประกนัภยั - ส่่ที่ธุจิัากภาษ่ัเงินได้ำ

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัรวมส่ำาหรับปี 

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

 

1,707,566	

- 

- 

 

 

- 

 

 - 

 

- 

- 

1,707,566 

 

3,360,993	

- 

- 

 

 - 

 

-

 

- 

- 

3,360,993	

 

170,800	

- 

- 

 

 - 

 

-

 

- 

-

170,800	

 

400,000	

- 

- 

 

 - 

 - 

 

- 

-

400,000	

 

31,157,822	

(392,152) 

3,195,950  

 

 - 

 

- 

 (10,385) 

3,185,565  

33,951,235	

 

208,559	

- 

- 

 

 - 

 (109,074) 

- 

(109,074) 

99,485	

 

9,092,423	

- 

- 

 

 (816,620) 

  

- 

- 

(816,620) 

8,275,803	

 

46,098,163	

(392,152) 

3,195,950  

 

 (816,620) 

 (109,074) 

 (10,385) 

2,259,871 

47,965,882	

 

226	

- 

34 

 

 - 

 

- 

 - 

34 

260	

 

46,098,389	

(392,152 )

3,195,984  

 

 (816,620) 

 (109,074) 

 

(10,385) 

2,259,905 

47,966,142	

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 

		งบักิารเงิน์รวิม

ส่วิน์ทั่�เป็น์ของผู้้�ถูือหุ�น์บัริษััทั

องคั์ประกิอบัอื�น์ของส่วิน์ของเจ�าของ

กิำาไรสะสม

จัดสรรแล�วิ	

หมายเหติุ รวิม
ทัุน์ทั่�ออกิ	

และชำาระแล�วิ	
ส่วิน์เกิิน์		

ม้ลคั่าหุ�น์สามัญ	
สำารองติาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป	

ยังไม่ได�
จัดสรร

กิารป้องกิัน์	
คัวิามเส่�ยงใน์	
กิระแสเงิน์สด	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

รวิมส่วิน์	
ของผู้้�ถูือหุ�น์	
ของบัริษััทั	

ส่วิน์ของ
ผู้้�ม่ส่วิน์ได�	
ส่วิน์เส่ย

ทั่�ไม่ม่อำาน์าจ	
คัวิบัคัุม	
ของบัริษััทั
ย่อย	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัด	
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์
เบั็ดเสร็จอื�น์	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

(หน่วย: พื่ันบาที่)



257แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจั้าของ (ต่อ)
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	1	มกิราคัม	2565	

เงินปันผู้ลจั่าย 

กำาไรส่ำาหรับปี 

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัอ่�นส่ำาหรับปี 

 ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นที่่� 

    วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่น  

    เบ็ดำเส่ร็จัอ่�น - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้ 

 กำาไรนจัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรมตราส่าร 

    อน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยง 

    ในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธิุจัากภาษั่เงินไดำ้ 

 ผู้ลกำาไรจัากการประมาณการตามหลัก

    คณติศาส่ตร์ประกนัภยั - ส่่ที่ธุจิัากภาษ่ัเงินได้ำ 

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัรวมส่ำาหรับปี 

ยอดคงเหลือ ณ์ วันที่่� 31 ธิันวาคม 2565

 

1,707,566	
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 -

 

 

-

-

-

1,707,566	

 

3,360,993	

-

-

 

 -

 

-

-

- 

3,360,993	

 

170,800	

- 

-

 

 -

 

 

-

 

-

-

170,800	

 

400,000	

-

-

 

 -

 

 

-

-

- 

400,000	

 

33,951,235	

(1,497,461)

3,211,581  

 

 

- 

 

 

-

 

4,780 

3,216,361  

35,670,135	

 

99,485	

- 

-

 

 

-

  

204,971 

 

-

204,971 

304,456	

 

8,275,803	

-

- 

 

 

(5,106,714)

 

 

-

 

-

(5,106,714) 

3,169,089	

 

47,965,882	

(1,497,461) 

3,211,581  

 

 

(5,106,714)

 

 

204,971 

 

4,780 

(1,685,382) 

44,783,039	
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-

18 

 

 

-

 

 

-

- 

18 

278	

 

47,966,142	

(1,497,461) 

3,211,599  

 

(5,106,714)

 

 

204,971 

4,780 

(1,685,364)

44,783,317	

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 

		งบักิารเงิน์รวิม

ส่วิน์ทั่�เป็น์ของผู้้�ถูือหุ�น์บัริษััทั

องคั์ประกิอบัอื�น์ของส่วิน์ของเจ�าของ

กิำาไรสะสม

จัดสรรแล�วิ	

หมายเหติุ รวิม
ทัุน์ทั่�ออกิ	

และชำาระแล�วิ	
ส่วิน์เกิิน์		

ม้ลคั่าหุ�น์สามัญ	
สำารองติาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป	

ยังไม่ได�
จัดสรร

กิารป้องกิัน์	
คัวิามเส่�ยงใน์	
กิระแสเงิน์สด	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

รวิมส่วิน์	
ของผู้้�ถูือหุ�น์	
ของบัริษััทั	

ส่วิน์ของ
ผู้้�ม่ส่วิน์ได�	
ส่วิน์เส่ย

ทั่�ไม่ม่อำาน์าจ	
คัวิบัคัุม	
ของบัริษััทั
ย่อย	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัด	
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์
เบั็ดเสร็จอื�น์		
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจั้าของ (ต่อ)
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	1	มกิราคัม	2564	

เงินปันผู้ลจั่าย 

กำาไรส่ำาหรับปี 

ขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�นส่ำาหรับปี 

 ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรม

    ผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้

 ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับ 

    การป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธิุจัากภาษ่ัเงินได้ำ  

 ผู้ลขาดำที่่นจัากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์

    ประกันภัย - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้ 

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัรวมส่ำาหรับปี 

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564	

 

1,707,566	

- 

-

 

 

- 

 

- 

 

-

-

1,707,566	

 

3,360,993	

- 

-

 

 

- 

 

-

 

-

-

3,360,993	

 

170,800	

- 

-

 

 

- 

 

-

 

-

-

170,800	

 

400,000	

- 

-

 

 

- 

 

-

 

-

-

400,000	

 

31,160,035		

(392,152 )

3,192,568 

 

 

- 

 

- 

 

(10,210)

3,182,358 

33,950,241	

 

208,559		

- 

-

 

 

- 

 

(109,074)

 

- 

(109,074)

99,485	

 

9,092,423		

-

- 

 

 

(816,620)

 

-

 

-

(816,620) 

8,275,803	

 

46,100,376	

(392,152) 

3,192,568 

 

 

(816,620 )

 

(109,074) 

 

(10,210)

2,256,664 

47,964,888	

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

องคั์ประกิอบัอื�น์ของส่วิน์ของ
เจ�าของ

กิำาไรสะสม

จัดสรรแล�วิ	

หมายเหติุ รวิม
ทัุน์ทั่�ออกิ	

และชำาระแล�วิ	
ส่วิน์เกิิน์		

ม้ลคั่าหุ�น์สามัญ	
สำารองติาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป	

ยังไม่ได�
จัดสรร

กิารป้องกิัน์	
คัวิามเส่�ยงใน์	
กิระแสเงิน์สด	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัด	
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์
เบั็ดเสร็จอื�น์	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงในส่่วนของเจั้าของ (ต่อ)
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	1	มกิราคัม	2565	

เงินปันผู้ลจั่าย 

กำาไรส่ำาหรับปี 

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัอ่�นส่ำาหรับปี 

 ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรม 

    ผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้ 

 กำาไรจัากการวัดำมูลค่าตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับ

    การป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ - ส่่ที่ธุจิัากภาษ่ัเงินได้ำ 

 ผู้ลกำาไรจัากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ 

    ประกันภัย - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่เงินไดำ้ 

กำาไร (ขาดำที่่น) เบ็ดำเส่ร็จัรวมส่ำาหรับปี 

ยอดคังเหลือ	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

 

1,707,566 
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-

1,707,566	
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-

170,800	

 

400,000	
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- 

 

-

 

-

-

400,000	

 

33,950,241		

(1,497,461) 

3,209,870 

 

 

- 

 

-

 

4,773 

3,214,643 

35,667,423	

 

99,485		

-

-

 

 

- 

 

204,971 

 

- 

204,971 

304,456	

 

8,275,803		

-

-

 

 

(5,106,714)

 

-

 

-

(5,106,714)

3,169,089	

 

47,964,888	

(1,497,461) 

3,209,870 

 

 

(5,106,714)

 

204,971 

 

4,773 

(1,687,100) 

44,780,327	

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 

		งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

องคั์ประกิอบัอื�น์ของส่วิน์ของ
เจ�าของ

กิำาไรสะสม

จัดสรรแล�วิ	

หมายเหติุ รวิม
ทัุน์ทั่�ออกิ	

และชำาระแล�วิ	
ส่วิน์เกิิน์		

ม้ลคั่าหุ�น์สามัญ	
สำารองติาม
กิฎหมาย

สำารอง
ทัั�วิไป	

ยังไม่ได�
จัดสรร

กิารป้องกิัน์	
คัวิามเส่�ยงใน์	
กิระแสเงิน์สด	
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัด	
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์
เบั็ดเสร็จอื�น์
-	สุทัธิจากิ	
ภาษั่เงิน์ได�	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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		งบักิารเงิน์รวิม

2565หมายเหติุ	 25652564 2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

กิระแสเงิน์สดได�มาจากิกิิจกิรรมดำาเน์ิน์งาน์	

เบ่�ยประกันภัยรับจัากการรับประกันภัยโดำยตรง 

เงินจั่ายเก่�ยวกับการประกันภัยต่อ 

ดำอกเบ่�ยรับ 

เงินปันผู้ลรับ 

รายไดำ้จัากการลงที่่นอ่�น 

รายไดำ้อ่�น 

เงินจั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัยและค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

 จัากการรับประกันภัยโดำยตรง 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จัจัากการรับประกันภัยโดำยตรง 

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น 

ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ 

เงินส่ดำรับ - ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงิน 

เงินส่ดำจั่าย - ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงิน 

เงิน์สดสุทัธิได�มาจากิกิิจกิรรมดำาเน์ิน์งาน์		

 

กิระแสเงิน์สดใช�ไปจากิกิิจกิรรมลงทัุน์	

เงินจั่ายส่่ที่ธุิจัากการซื้่�อขายที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ 

เงิน์สดสุทัธิใช�ไปใน์กิิจกิรรมลงทัุน์	

 

กิระแสเงิน์สดใช�ไปจากิกิิจกิรรมจัดหาเงิน์	

เงินปันผู้ลจั่าย 

เงิน์สดสุทัธิใช�ไปใน์กิิจกิรรมจัดหาเงิน์	

 

เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สดเพิ�มข้�น์สุทัธิ		

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ ณ วันต้นปี 

เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สด	ณ	วิัน์สิ�น์ปี	

 

36,004,829 

(588,377) 

10,418,376 

1,788,890 

572,309 

115,213 

 

(40,119,921)

(2,566,333) 

(834,659)

(1,538,414) 

(363,684)

19,892,585 

(16,182,041) 

6,598,773	

 

 

(56,997) 

(56,997)

 

 

(1,497,461) 

(1,497,461)

 

5,044,315	

7,636,769 

12,681,084	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6	

 

36,004,994 

(588,377) 

10,418,376 

1,788,890 

572,309 

96,662 

 

(40,119,921) 

(2,557,926) 

(834,648)

(1,533,701)

(311,279) 

19,892,585 

(16,234,181)

6,593,783	

 

 

(52,824) 

(52,824)

 

 

(1,497,461)

(1,497,461)	

 

5,043,498	

7,621,955 

12,665,453	

 

  

35,837,190 

(652,754) 

10,524,858 

1,551,578 

1,119,771 

117,739 

 

(35,238,855)

(2,726,624) 

(468,149)

(1,509,274) 

21,725 

17,102,982 

(25,493,541)

186,646	

 

 

(229,946) 

(229,946)

 

 

(392,152) 

(392,152)

 

(435,452)	

8,072,221 

7,636,769	

 

35,837,276 

(652,754) 

10,524,858 

1,551,578 

1,119,771 

101,017 

 

(35,238,855)

(2,717,549) 

(468,058)

(1,505,831) 

21,725 

17,102,982 

(25,493,541)

182,619	

 

 

(229,963) 

(229,963)

 

 

(392,152) 

(392,152)

 

(439,496)	

8,061,451 

7,621,955	

 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหนึ�งของงบการเงินน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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ชื�อบัริษััทั ลักิษัณะธุรกิิจ จัดติั�งข้�น์ใน์
ประเทัศ

2565
		ร�อยละ

2564
	ร�อยละ

สัดส่วิน์กิารถูือหุ�น์
ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม

บริษััที่ บ่แอลเอ อินชุัวรันส่์ โบรกเกอร์ จัำากัดำ                             นายหน้าประกันวินาศภัย                               ไที่ย                                   99                   99

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

1.		ข�อม้ลทัั�วิไปและกิารดำาเน์ิน์งาน์ของบัริษััทั

2.		เกิณฑ์์ใน์กิารจัดทัำาและน์ำาเสน์องบักิารเงิน์

กลัุ�มบริิษััทจะถือวิ�ามีการิควิบคุมกิจการิที�เข�าไปลังทุนิหรืิอบริิษััทย�อยไดั� หากบริิษััทมีสูิทธิไดั�ริับหรืิอมีสู�วินิไดั�สู�วินิเสีูย 
ในิผู้ลัตอบแทนิของกิจการิที�เข�าไปลังทุนิ แลัะสูามาริถใชี�อำนิาจในิการิสูั�งการิกิจกริริมที�สู�งผู้ลักริะทบอย�างมีนิัยสูำคัญต�อ
จำนิวินิเงินิผู้ลัตอบแทนินิั้นิไดั�

บริิษััท กรุิงเทพปริะกันิชีีวิิต จำกัดั (มหาชีนิ) (‘บริิษััท’) เป็นิบริิษััทมหาชีนิซีึ�งจัดัตั้งแลัะมีภูมิลัำเนิา ในิปริะเทศไทย  
โดัยมบีริษิัทั นิิปปอนิไลัฟ์ อนิิชีวัิรินัิส์ู ซีึ�งเป็นิบริษิัทัที�จดัทะเบยีนิจดััต้ังในิปริะเทศญี�ปุ่นิเป็นิผูู้�ถอืหุ�นิริายใหญ� ธรุิกจิหลักัของบริษิัทั
คือการิรัิบปริะกันิชีีวิิต ที�อยู�ตามที�จดัทะเบียนิของบริิษััท อยู�ที� 1415 ถนินิกรุิงเทพ-นินิทบุริี แขวิงวิงศ์สูวิ�าง เขตบางซีื�อ 
กริุงเทพมหานิคริ 10800

 

2.1  กลัุ�มบริิษััทจัดัทำบัญชีีเป็นิเงินิบาทแลัะจัดัทำงบการิเงินิตามกฎหมายเป็นิภาษัาไทยตามมาตริฐานิการิริายงานิ
ทางการิเงินิแลัะวิิธีปฏิิบัติทางการิบัญชีีที�ริับริองทั�วิไปในิปริะเทศไทย

2.2  งบการิเงินิของกลัุ�มบริษิัทัไดั�จัดัทำขึน้ิตามมาตริฐานิการิบัญชีฉีบับที� 1 เริื�องการินิำเสูนิองบการิเงินิ ซีึ�งมผีู้ลับงัคบัใชี�
สูำหริับงบการิเงินิที�มีริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิ/หริือหลัังวัินิที� 1 มกริาคม 2565 เป็นิต�นิไป แลัะตามวิิธีการิบัญชีีเกี�ยวิกับ
การิปริะกันิภัยในิปริะเทศไทยแลัะหลัักเกณฑิ์ที�เกี�ยวิข�อง ซีึ�งกำหนิดัโดัยคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจ
ปริะกันิภัย (คปภ.) แลัะเป็นิไปตามริูปแบบงบการิเงินิที�กำหนิดัในิปริะกาศ คปภ. เริื�องหลัักเกณฑิ์ วิิธีการิ เงื�อนิไข แลัะริะยะ
เวิลัา ในิการิจัดัทำแลัะยื�นิงบการิเงินิแลัะริายงานิเกี�ยวิกับผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของบริิษััทปริะกันิชีีวิิต ลังวิันิที� 4 มีนิาคม 2559 
ซีึ�งเริิ�มมีผู้ลับังคับใชี�ตั้งแต�วิันิที� 1 มกริาคม 2559 เป็นิต�นิไป แลัะฉบับที� 2 พ.ศ. 2562 ลังวิันิที� 4 เมษัายนิ 2562 ซีึ�งเริิ�มมี 
ผู้ลับังคับใชี�ตั้งแต�วิันิที� 1 มกริาคม 2562 เป็นิต�นิไป

2.3  งบการิเงินิฉบับภาษัาไทยเป็นิงบการิเงินิฉบับที�บริิษััทใชี�เป็นิทางการิตามกฎหมาย งบการิเงินิฉบับภาษัาอังกฤษั
แปลัมาจากงบการิเงินิฉบับภาษัาไทยนิี้

2.4  งบการิเงินินิี้ไดั�จัดัทำขึ้นิโดัยใชี�เกณฑิ์ริาคาทุนิเดัิมในิการิวิัดัมูลัค�าขององค์ปริะกอบของงบการิเงินิ ยกเวิ�นิตามที�ไดั�
เปิดัเผู้ยในินิโยบายการิบัญชีีที�สูำคัญ (ดัูหมายเหตุข�อ 4)

2.5  งบการิเงนิิริวิมน้ีิไดั�จัดัทำขึน้ิโดัยริวิมงบการิเงนิิของบริษิัทั กรุิงเทพปริะกนัิชีวิีิต จำกดัั (มหาชีนิ) แลัะบริษิัทัย�อย ดังัต�อไปน้ีิ
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กลัุ�มบริิษัทันิำงบการิเงนิิของบริษิัทัย�อยมาริวิมในิการิจดััทำงบการิเงนิิริวิมตัง้แต�วินัิที�บริษิัทัมอีำนิาจในิการิควิบคมุบริษิัทัย�อยจนิถึง
วิันิที�บริิษััทสูิ้นิสูุดัการิควิบคุมบริิษััทย�อยนิั้นิ

งบการิเงินิของบริิษััทย�อยไดั�จัดัทำขึ้นิโดัยใชี�นิโยบายการิบัญชีีที�สูำคัญเชี�นิเดัียวิกันิกับของบริิษััท

ยอดัคงค�างริะหวิ�างบริิษััทแลัะบริิษััทย�อย ริายการิค�าริะหวิ�างกันิที�มีสูาริะสูำคัญไดั�ถูกตัดัออกจากงบการิเงินิริวิมนิี้แลั�วิ

สู�วินิของผูู้�มีสู�วินิไดั�สู�วินิเสูียที�ไม�มีอำนิาจควิบคุมคือ จำนิวินิกำไริหริือขาดัทุนิแลัะสูินิทริัพย์สูุทธิของบริิษััทย�อยสู�วินิที� 
ไม�ไดั�เปน็ิของบริษิัทั แลัะแสูดังเปน็ิริายการิแยกต�างหากในิสู�วินิของกำไริหริอืขาดัทุนิริวิมแลัะสู�วินิของเจ�าของในิงบแสูดังฐานิะ
การิเงินิริวิม

2.6  งบการิเงินิเฉพาะกิจการิ บริิษััทไดั�จัดัทำงบการิเงินิเฉพาะกิจการิเพื�อปริะโยชีน์ิต�อสูาธาริณะ ซีึ�งแสูดังเงินิลังทุนิในิ
บริิษััทย�อยตามวิิธีริาคาทุนิ

2.7  มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิที�มผีู้ลัต�อการิริายงานิแลัะการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัในิงบการิเงินิสูำหรัิบงวิดับญัชีปัีจจุบนัิ

ในิริะหวิ�างปี บริษิัทัไดั�นิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิฉบับปริบัปริงุแลัะกริอบแนิวิคดิัสูำหรัิบการิริายงานิทางการิเงินิ
ที�ออกโดัยสูภาวิิชีาชีีพบัญชีี ซีึ�งมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิ/หริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2565 มาถือปฏิิบัติ
มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดังักลั�าวิไดั�รัิบการิปรัิบปริงุหริอืจดััให�มขีึน้ิเพื�อให�มเีนิือ้หาเท�าเทียมกบัมาตริฐานิการิริายงานิ
ทางการิเงินิริะหวิ�างปริะเทศ โดัยสู�วินิใหญ�เป็นิการิปริับปรุิงการิอ�างอิงกริอบแนิวิคิดัในิมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ  
การิปริบัปริงุคำนิิยามของธรุิกจิ การิปริบัปริงุคำนิิยามของควิามมสีูาริะสูำคญั แลัะข�อกำหนิดัทางการิบญัชีเีกี�ยวิกบัการิปฏิิริปู
อัตริาดัอกเบ้ียอ�างอิง การินิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดัังกลั�าวิมาถือปฏิิบัติน้ีิไม�มีผู้ลักริะทบอย�างเป็นิสูาริะสูำคัญ 
ต�องบการิเงินิของกลัุ�มบริิษััท

เมื�อวัินิที� 19 สูิงหาคม 2565 มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิฉบับที� 17 เริื�อง สูัญญาปริะกันิภัย ไดั�ปริะกาศในิ 
ริาชีกิจจานิุเบกษัาแลั�วิ แลัะจะมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับงบการิเงินิที�มีริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิหริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2568 
เป็นิต�นิไป

สูภาวิชิีาชีพีบญัชีไีดั�ออกปริะกาศเกี�ยวิกับแนิวิปฏิบัิตทิางการิบัญชี ีเริื�องเคริื�องมือทางการิเงนิิ แลัะการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัสูำหริบั
ธุริกิจปริะกันิภัย ซีึ�งปริะกาศในิริาชีกิจจานิุเบกษัาแลั�วิเมื�อวิันิที� 30 พฤศจิกายนิ 2565 แลัะจะมีผู้ลับังคับใชี�สูำหริับงบการิเงินิ
ที�มีริอบริะยะเวิลัาบัญชีีที�เริิ�มในิ/หริือหลัังวิันิที� 1 มกริาคม 2566 เป็นิต�นิไป ทั้งนิี้ อนิุญาตให�ถือปฏิิบัติก�อนิวิันิที�มีผู้ลับังคับใชี�

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

3.		มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ซึ�งได�ประกิาศใน์ราชกิิจจาน์ุเบักิษัาแล�วิแติ่ยังไม่ม่	
					ผู้ลบัังคัับัใช�	
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กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัไดั�จัดัปริะเภทของสัูญญาปริะกันิภยัแลัะสัูญญาปริะกันิภยัต�อโดัยการิพิจาริณาลักัษัณะของสัูญญา
ปริะกนัิภยั โดัยสัูญญาปริะกันิภยัคอืสูญัญาซีึ�งผูู้�ริบัปริะกันิภยัริบัควิามเสูี�ยง ดั�านิการิริบัปริะกันิภยัที�มนีิยัสูำคญัจากคู�สูญัญา
อกีฝ่่ายหนึิ�ง (ผูู้�เอาปริะกันิภยั) โดัยตกลังจะชีดัใชี�ค�าสิูนิไหมทดัแทนิให�แก�ผูู้�เอาปริะกันิภัยหากเหตุการิณ์ในิอนิาคตอันิไม�แนิ�นิอนิ
ที�ริะบุไวิ� (เหตุการิณ์ที�เอาปริะกันิภัย) เกิดัผู้ลักริะทบในิทางลับต�อผูู้�เอาปริะกันิภัย ในิการิพิจาริณาวิ�ามีการิริับควิามเสูี�ยง 
ดั�านิการิรัิบปริะกนัิภัยที�มนัีิยสูำคญัหริอืไม�น้ัินิ จะพิจาริณาจากจำนิวินิผู้ลัปริะโยชีน์ิที�ต�องจ�ายกริณีที�มเีหตกุาริณ์ที�ริบัปริะกนัิภัย
เกดิัข้ึนิกับจำนิวินิเงนิิตามภาริะผู้กูพนัิที�จะต�องจ�ายตามสัูญญาหากไม�มีเหตุการิณ์ที�ริบัปริะกันิภัยเกิดัขึน้ิ ซีึ�งหากไม�เข�าเงื�อนิไข
ดัังกลั�าวิข�างต�นิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะจัดัปริะเภทสูัญญาปริะกันิภัยดัังกลั�าวิเป็นิสูัญญาการิลังทุนิ ซีึ�งสูัญญาการิลังทุนิ  
คือสูัญญาที�มีริูปแบบทางกฎหมายเป็นิสูัญญาปริะกันิภัยแลัะทำให�ผูู้�ริับปริะกันิภัยมีควิามเสูี�ยงทางการิเงินิ แต�ไม�ไดั�ทำให�
ผูู้�ริบัปริะกันิภัยมคีวิามเสูี�ยงดั�านิการิรัิบปริะกันิภัยที�สูำคัญ ควิามเสูี�ยงทางการิเงินิ ไดั�แก� ควิามเสูี�ยงจากการิเปลัี�ยนิแปลังของ
อัตริาดัอกเบี้ย อัตริาแลักเปลัี�ยนิ หริือริาคา เป็นิต�นิ 

กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริิษัทัจัดัปริะเภทของสัูญญาโดัยปริะเมินิควิามสูำคัญของควิามเสูี�ยงดั�านิการิรัิบปริะกันิภยัเป็นิริายสัูญญา 
ณ วินัิเริิ�มต�นิสัูญญา หากสัูญญาใดัจัดัปริะเภทเปน็ิสัูญญาปริะกันิภัยแลั�วิ จะยงัคงเป็นิสัูญญาปริะกันิภัยตลัอดัไปจนิกวิ�าสูทิธิ
แลัะภาริะผู้กูพนัิทัง้หมดัถกูทำให�สูิน้ิสูดุัหริอืสูิน้ิผู้ลับงัคับ หากสูญัญาใดัเคยจดััปริะเภทเป็นิสูญัญาการิลังทนุิ ณ วินัิเริิ�มต�นิสูญัญา
 อาจจะถูกจดััปริะเภทเป็นิสูญัญาปริะกันิภัยในิเวิลัาต�อมาไดั� หากพบวิ�าควิามเสูี�ยงดั�านิการิรัิบปริะกันิภัยเพิ�มขึน้ิอย�างมีนิยัสูำคัญ

 
สูญัญาปริะกนัิภยัแลัะสูญัญาการิลังทนุินิีอ้าจมท้ัีงลักัษัณะการิริ�วิมริบัหริอืไม�ริ�วิมริบัผู้ลัปริะโยชีนิต์ามดัลุัยพนิิิจ ลักัษัณะ

การิริ�วิมรัิบผู้ลัปริะโยชีน์ิตามดุัลัยพินิิจคือสูิทธิตามสัูญญาที�จะไดั�รัิบผู้ลัปริะโยชีน์ิเป็นิจำนิวินิเงินิเพิ�มเติมจากผู้ลัปริะโยชีน์ิ 
ที�ไดั�ริบัการิปริะกนัิภยั ซีึ�งมกัเปน็ิผู้ลัปริะโยชีนิส์ู�วินิใหญ�ของสูญัญาปริะกนัิภัย จำนิวินิเงนิิหริอืจงัหวิะเวิลัาที�จะไดั�ริบัผู้ลัปริะโยชีนิ์
เพิ�มนิัน้ิจะขึน้ิอยู�กบัดัลุัยพนิิิจของผูู้�ออกสูญัญาปริะกันิภยั ผู้ลัปริะโยชีนิที์�จะไดั�รัิบขึน้ิอยู�กบัผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของกลัุ�มสูญัญา
ที�ริะบุไวิ� หริือผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิเกิดัขึ้นิแลั�วิ แลัะ/หรืิอที�ยังไม�เกิดัขึ้นิจากกลัุ�มของสูินิทริัพย์ที�ริะบุไวิ�ซีึ�งถือโดัยผูู้�ออก 
หริือกำไริหริือขาดัทุนิของบริิษััท กองทุนิ หริือกิจการิอื�นิที�ออกสูัญญานิี้ 

ทั้งนิี้ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจัดัปริะเภทของสูัญญาปริะกันิภัยแลัะวิัดัควิามเสูี�ยงของการิริับปริะกันิภัยดั�วิยการิพิจาริณา
เปริยีบเทยีบจำนิวินิผู้ลัปริะโยชีนิท์ี�ต�องจ�ายกริณีมริณกริริมกับจำนิวินิมูลัค�าเวินิคนืิในิปีนิัน้ิๆ โดัยกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทักำหนิดั
ริะดัับนิยัสูำคญัของควิามเสูี�ยงของการิริบัปริะกันิภยัจากอัตริาสู�วินิผู้ลัปริะโยชีน์ิมริณกริริมต�อมูลัค�าเวินิคืนิที�อย�างนิ�อยริ�อยลัะ 5

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ผูู้�บริิหาริของบริิษััทจะนิำมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิที�เกี�ยวิข�องมาเริิ�มถือปฏิิบัติกับงบการิเงินิของบริิษััท 
เมื�อมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดัังกลั�าวิมีผู้ลับังคับใชี� โดัยผูู้�บริิหาริของบริิษััทอยู�ริะหวิ�างการิปริะเมินิผู้ลักริะทบ 
จากมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิดัังกลั�าวิที�มีต�องบการิเงินิของบริิษััทในิงวิดัที�จะเริิ�มถือปฏิิบัติ

4.			น์โยบัายกิารบััญช่ทั่�สำาคััญ

4.1		กิารจัดประเภทัสัญญาประกิัน์ภัย
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4.2	กิารรับัร้�รายได�	

(1)  เบี้ยปริะกันิภัยริับ 
  กริณีเบี้ยปริะกันิภัยรัิบปีแริก ริับริู�เป็นิริายไดั�หลัังจากหักเบี้ยปริะกันิภัยต�อแลัะสู�งคืนิตั้งแต�วิันิที�ที�มีผู้ลับังคับใชี� 

ในิกริมธริริม์ แลัะกริณีเบี้ยปริะกันิภัยปีต�อมาริับริู�เป็นิริายไดั�หลัังจากหักเบี้ยปริะกันิภัยต�อแลัะสู�งคืนิโดัยจะริับริู�เมื�อถึง 
กำหนิดัชีำริะเฉพาะเบี้ยปริะกันิภัยของกริมธริริม์ที�มีผู้ลับังคับใชี�อยู� ณ วิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ 

(2) เบี้ยปริะกันิภัยจ�ายจากการิเอาปริะกันิภัยต�อ 
  เบีย้ปริะกนัิภยัต�อจ�ายจากการิเอาปริะกนัิภัยต�อริบัริู�เปน็ิริายการิหกัออกจากเบีย้ปริะกนัิภยัริบั เมื�อไดั�โอนิควิามเสูี�ยง

จากการิปริะกันิภัยให�บริิษััทริับปริะกันิภัยต�อแลั�วิตามจำนิวินิที�ริะบุไวิ�ในิกริมธริริม์ 

(3)  ริายไดั�ค�าจ�างแลัะค�าบำเหนิ็จ 
  ริายไดั�ค�าจ�างแลัะค�าบำเหน็ิจจากการิเอาปริะกันิภัยต�อถือเป็นิริายไดั�ตามเงื�อนิไขที�กำหนิดัไวิ�ในิสัูญญาแลัะรัิบริู� 

เป็นิริายไดั�เมื�อไดั�ให�บริิการิแลั�วิเสูริ็จ 

(4) ริายไดั�จากการิลังทุนิสูุทธิ 

  ดัอกเบี้ยแลัะเงินิปันิผู้ลัริับจากเงินิลังทุนิ 

  ดัอกเบี้ยริับถือเป็นิริายไดั�ตามเกณฑิ์คงค�างโดัยคำนิึงถึงอัตริาผู้ลัตอบแทนิที�แท�จริิง เงินิปันิผู้ลัริับถือเป็นิริายไดั� 
เมื�อกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทมีสูิทธิในิการิริับเงินิปันิผู้ลั 

  ค�าใชี�จ�ายเกี�ยวิกับการิลังทุนิริับริู�เป็นิค�าใชี�จ�ายตามเกณฑิ์คงค�าง

(5)  ดัอกเบี้ยริับจากเงินิให�กู�ยืม 
  ดัอกเบี้ยรัิบถือเป็นิริายไดั�ตามริะยะเวิลัาของเงินิให�กู�ยืม โดัยคำนิวิณจากยอดัเงินิต�นิที�คงค�าง ยกเวิ�นิสู�วินิของ 

ริายไดั�ดัอกเบี้ยที�ค�างชีำริะเกินิกวิ�า 6 เดัือนิ โดัยใชี�เกณฑิ์เงินิสูดั 

(6)  ผู้ลักำไริ (ขาดัทุนิ) จากเงินิลังทุนิ 
  ผู้ลักำไริ (ขาดัทุนิ) จากเงินิลังทุนิถือเป็นิริายไดั�หริือค�าใชี�จ�าย ณ วิันิที�ที�เกิดัริายการิ 

(7)  ริายไดั�อื�นิ 
  ริายไดั�อื�นิริับริู�ตามเกณฑิ์คงค�าง 



265แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

4.3	กิารรับัร้�คั่าใช�จ่าย	

(1)  ผู้ลัปริะโยชีนิ์จ�ายตามกริมธริริม์ปริะกันิภัยแลัะค�าสูินิไหมทดัแทนิ 
  ผู้ลัปริะโยชีนิ์จ�ายตามกริมธริริม์ปริะกันิภัย
  ผู้ลัปริะโยชีน์ิจ�ายตามกริมธริริม์ปริะกนัิภยับนัิทกึเมื�อไดั�รัิบแจ�งหรืิอเมื�อผู้ลัปริะโยชีน์ิคริบกำหนิดัตามเงื�อนิไขในิกริมธริริม์

 
  ค�าสูินิไหมทดัแทนิแลัะค�าใชี�จ�ายในิการิจัดัการิค�าสูินิไหมทดัแทนิ
  ค�าสูนิิไหมทดัแทนิแลัะค�าใชี�จ�ายในิการิจดััการิค�าสูนิิไหมทดัแทนิ ปริะกอบดั�วิย ค�าสูนิิไหมทดัแทนิแลัะค�าใชี�จ�ายในิ

การิจัดัการิค�าสูินิไหมทดัแทนิจากการิริับปริะกันิภัยสูำหริับทั้งควิามเสูียหายที�ไดั�รัิบริายงานิแลั�วิ แลัะยังไม�ไดั�รัิบริายงานิ  
ซีึ�งแสูดังตามมูลัค�าของค�าสิูนิไหมทดัแทนิ แลัะค�าใชี�จ�ายอื�นิที�เกี�ยวิข�อง แลัะริายการิปรัิบปริุงค�าสิูนิไหมของงวิดัปัจจุบันิ 
แลัะงวิดัก�อนิ ที�เกิดัขึ้นิในิริะหวิ�างปีหักดั�วิยการิริับคืนิอื�นิ (ถ�ามี) 

  ค�าสูินิไหมทดัแทนิแลัะค�าใชี�จ�ายในิการิจัดัการิค�าสูินิไหมทดัแทนิจากการิริับปริะกันิภัย จะริับริู�เมื�อไดั�ริับแจ�งจาก 
ผูู้�เอาปริะกนัิภยัตามจำนิวินิที�ผูู้�เอาปริะกนัิภยัแจ�ง แลัะโดัยการิปริะมาณการิของฝ่า่ยบริหิาริ มลูัค�าปริะมาณการิสูนิิไหมทดัแทนิ
สููงสูุดัจะไม�เกินิทุนิปริะกันิของกริมธริริม์ที�เกี�ยวิข�อง

(2)  ค�าจ�างแลัะค�าบำเหนิ็จ
  ค�าจ�างแลัะค�าบำเหนิ็จถือเป็นิค�าใชี�จ�ายตามเกณฑิ์คงค�าง 

(3)  ค�าใชี�จ�ายในิการิริับปริะกันิภัยอื�นิแลัะค�าใชี�จ�ายในิการิดัำเนิินิงานิ 
  ค�าใชี�จ�ายในิการิริับปริะกันิภัยอื�นิแลัะค�าใชี�จ�ายในิการิดัำเนิินิงานิริับริู�เป็นิค�าใชี�จ�ายตามเกณฑิ์คงค�าง

4.4	เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สด	

เงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดั หมายถึง เงินิสูดัแลัะเงินิฝ่ากธนิาคาริ แลัะเงินิลังทุนิริะยะสูั้นิที�มีสูภาพคลั�องสููง 
ซีึ�งมีกำหนิดัจ�ายคืนิภายในิริะยะเวิลัาไม�เกินิ 3 เดัือนิ นิับจากวิันิที�ไดั�มาแลัะไม�มีข�อจำกัดัในิการิเบิกใชี�

4.5	เบั่�ยประกิัน์ภัยคั�างรับัและคั่าเผู้ื�อหน์่�สงสัยจะส้ญ	

เบี้ยปริะกันิภัยค�างริับแสูดังตามมูลัค�าสูุทธิที�จะไดั�ริับ โดัยกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกค�าเผู้ื�อหน้ีิสูงสูัยจะสููญสูำหริับ 
ผู้ลัขาดัทนุิโดัยปริะมาณที�อาจเกดิัขึน้ิจากการิเกบ็เงินิค�าเบีย้ปริะกนัิภยัค�างริบัไม�ไดั� ซีึ�งพจิาริณาจากปริะสูบการิณก์าริเกบ็เงนิิ
แลัะตามสูถานิะปัจจุบันิของเบี้ยปริะกันิภัยค�างริับ ณ วิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ 

สูำหริบักริมธริริม์ปริะเภทริายบคุคลัที�มมีลูัค�าเงินิสูดัเกนิิกวิ�าเบีย้ปริะกันิภยัค�างริบั แลัะเกินิกำหนิดัชีำริะจากริะยะเวิลัาที�บริษิัทั 
ผู้�อนิผัู้นิให�แก�ลูักค�า เบีย้ปริะกนัิภัยค�างริบัดังักลั�าวิจะถกูชีำริะโดัยอตัโนิมัตจิากการิอนิมุตัใิห�กู�ยมื โดัยมกีริมธริริม์ปริะกนัิภัยเป็นิปริะกนัิ 



266 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

4.6	สิน์ทัรัพย์จากิกิารประกิัน์ภัยติ่อ	

สูินิทรัิพย์จากการิปริะกันิภัยต�อแสูดังตามจำนิวินิสูำริองปริะกันิภัยสู�วินิที�เริียกคืนิจากการิปริะกันิภัยต�อ ซีึ�งปริะมาณข้ึนิ
โดัยอ�างอิงจากสูัญญาปริะกันิภัยต�อที�เกี�ยวิข�องของสูำริองเบี้ยปริะภันิภัยที�ยังไม�ถือเป็นิริายไดั� แลัะสูำริองค�าสูินิไหมทดัแทนิ
แลัะค�าสูินิไหมทดัแทนิค�างจ�ายตามกฎหมายวิ�าดั�วิยการิคำนิวิณสูำริองปริะกันิภัย  

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกค�าเผู้ื�อหนิี้สูงสูัยจะสููญสูำหริับสูินิทริัพย์จากการิปริะกันิภัยต�อเมื�อมีข�อบ�งชีี้ของการิดั�อยค�า
เกิดัข้ึนิ โดัยพิจาริณาจากผู้ลัขาดัทุนิโดัยปริะมาณที�อาจเกิดัข้ึนิจากการิเก็บเงินิไม�ไดั� แลัะกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทสูามาริถ 
วิัดัมลูัค�าของจำนิวินิเงนิิดัังกลั�าวิน้ัินิไดั�อย�างนิ�าเชีื�อถอื ค�าเผู้ื�อหน้ีิสูงสูยัจะสูญูต้ังเพิ�ม (ลัดั) บนัิทกึบัญชีเีป็นิค�าใชี�จ�ายในิริะหวิ�างปี 

4.7	ล้กิหน์่�จากิสัญญาประกิัน์ภัยติ่อและเจ�าหน์่�บัริษััทัประกิัน์ภัยติ่อ	

(1)  ลัูกหนิี้จากสูัญญาปริะกันิภัยต�อแสูดังตามจำนิวินิเงินิค�างริับจากการิปริะกันิภัยต�อ 
 เงนิิค�างริบัจากบริษิัทัปริะกันิภยัต�อปริะกอบดั�วิยค�าจ�างแลัะค�าบำเหน็ิจค�างริบั ค�าสูนิิไหมทดัแทนิค�างรัิบ แลัะริายการิ 

 ค�างริับอื�นิๆ จากบริิษััทปริะกันิภัยต�อ ยกเวิ�นิเบี้ยปริะกันิภัยต�อค�างริับหักค�าเผู้ื�อหน้ีิสูงสูัยจะสููญ โดัยกลัุ�มบริิษััทแลัะ 
 บริิษััทบันิทึกค�าเผู้ื�อหน้ีิสูงสูัยจะสููญสูำหริับ ผู้ลัขาดัทุนิโดัยปริะมาณที�อาจเกิดัขึ้นิจากการิเก็บเงินิไม�ไดั� ซีึ�งพิจาริณา 
 จากปริะสูบการิณ์การิเก็บเงนิิแลัะตามสูถานิะปัจจบุนัิของเงินิค�างริบัจากบริษิัทัปริะกันิภยัต�อ ณ วัินิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัา 
 ริายงานิ 

(2) เจ�าหนิี้บริิษััทปริะกันิภัยต�อแสูดังดั�วิยจำนิวินิเงินิค�างจ�ายจากการิปริะกันิภัยต�อ  
 เงินิค�างจ�ายจากบริิษััทปริะกันิภัยต�อปริะกอบดั�วิย เบ้ียปริะกันิภัยต�อจ�าย แลัะริายการิค�างจ�ายอื�นิๆ ให�กับบริิษััท 

 ปริะกันิภัยต�อ 

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทแสูดังริายการิปริะกันิภัยต�อดั�วิยยอดัสุูทธิของกิจการิเดัียวิกันิ (ลูักหน้ีิจากสูัญญาปริะกันิภัยต�อ 
หริือเจ�าหนิี้ปริะกันิภัยต�อ) เมื�อเข�าเงื�อนิไขการิหักกลับทุกข�อดัังต�อไปนิี้ 

(1) กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทมีสูิทธิตามกฎหมายในิการินิำจำนิวินิที�ริับริู�ไวิ�ในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิมาหักกลับลับกันิ แลัะ

(2) กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทตั้งใจที�จะริับหริือจ�ายชีำริะจำนิวินิที�ริับริู�ไวิ�ในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิดั�วิยยอดัสุูทธิ หรืิอตั้งใจ 
 ที�จะริับปริะโยชีนิ์จากสูินิทริัพย์ในิเวิลัาเดัียวิกับที�จ�ายชีำริะหนิี้สูินิ
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4.8	สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ติราสารอน์ุพัน์ธ์	

สูินิทริัพย์/หน้ีิสูินิตริาสูาริอนิุพันิธ์แสูดังตามมูลัค�ายุติธริริม การิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุติธริริมของเงินิลังทุนิบันิทึก 
ในิสู�วินิของกำไริหรืิอขาดัทุนิ ยกเวิ�นิสัูญญาอนุิพนัิธ์ป้องกันิควิามเสูี�ยงกริะแสูเงินิสูดัที�นิำการิบัญชีป้ีองกันิควิามเสูี�ยงกริะแสูเงินิสูดั
มาปฏิิบัติใชี� โดัยสู�วินิที�มีปริะสูิทธิผู้ลัของการิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุติธริริมของอนิุพันิธ์แลัะเคริื�องมือที�ใชี�ป้องกันิควิามเสูี�ยง
ที�เข�าเงื�อนิไขเป็นิการิป้องกันิควิามเสูี�ยงในิกริะแสูเงินิสูดัริับริู�ในิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิ สู�วินิที�ไม�มีปริะสูิทธิผู้ลัริับริู�ทันิที 
ในิสู�วินิของกำไริขาดัทุนิ

การิบัญชีีป้องกันิควิามเสูี�ยง 

กลัุ�มบริิษััทพิจาริณากริณีที�เข�าเงื�อนิไขของการิบัญชีีป้องกันิควิามเสูี�ยง ดัังนิี้   

หากเป็นิการิป้องกนัิควิามเสูี�ยงในิมลูัค�ายตุธิริริม การิเปลัี�ยนิแปลังในิมลูัค�ายตุธิริริมของเคริื�องมอืป้องกนัิควิามเสูี�ยงจะริบัริู�ในิ
กำไริหริอืขาดัทนุิ เชี�นิเดัยีวิกบัการิเปลัี�ยนิแปลังในิมลูัค�ายตุธิริริมเฉพาะสู�วินิของควิามเสูี�ยงที�เกี�ยวิข�องของริายการิที�ถกูป้องกนัิ
ควิามเสูี�ยง  

หากเป็นิการิป้องกันิควิามเสูี�ยงในิกริะแสูเงินิสูดั การิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุติธริริมของเคริื�องมือป้องกันิควิามเสูี�ยง 
สู�วินิที�มีปริะสูิทธิผู้ลัของตริาสูาริอนิุพันิธ์แลัะตริาสูาริป้องกันิควิามเสูี�ยงอื�นิที�เข�าเงื�อนิไขที�กำหนิดั แลัะเข�าเงื�อนิไขเป็นิ 
การิป้องกันิควิามเสูี�ยงในิกริะแสูเงินิสูดั จะริับริู�ในิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิ สู�วินิการิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุติธริริมของ 
เคริื�องมือป้องกันิควิามเสูี�ยงสู�วินิที�ไม�มีปริะสูิทธิผู้ลัจะริับริู�ในิกำไริหริือขาดัทุนิ 

4.9	สิน์ทัรัพย์ลงทัุน์	

4.9.1 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจัดัปริะเภทแลัะวิัดัมูลัค�าเงินิลังทุนิในิหลัักทริัพย์ ดัังต�อไปนิี้ 

(1)  เงนิิลังทุนิที�วิดััมลูัค�าผู้�านิกำไริขาดัทุนิแสูดังตามมลูัค�ายติุธริริม การิเปลัี�ยนิแปลังในิมลูัค�ายติุธริริมของเงินิลังทนุิบนัิทกึ 
 ในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ 

(2)  เงินิลังทุนิที�วิัดัมูลัค�าผู้�านิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิแสูดังตามมูลัค�ายุติธริริม การิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุติธริริม 
 ของเงินิลังทุนิบันิทึกรัิบริู�ในิสู�วินิของกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิ แลัะจะโอนิไปริับริู�ในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิเมื�อไดั� 
 จำหนิ�าย เงนิิลังทนุิน้ัินิออกไป ยกเวิ�นิกำไริขาดัทุนิจากอตัริาแลักเปลัี�ยนิของเงนิิลังทนุิที�จดััปริะเภทเป็นิตริาสูาริหนิีบ้นัิทึกริบั 
 ริู�ทันิทีในิสู�วินิของกำไริขาดัทุนิ
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(3) เงินิลังทุนิที�วิัดัมูลัค�าดั�วิยริาคาทุนิตัดัจำหนิ�ายแสูดังมูลัค�าตามวิิธีริาคาทุนิตัดัจำหนิ�าย กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 
 ตัดับญัชีสีู�วินิเกินิ/ริบัริู�สู�วินิต�ำกวิ�ามูลัค�าตริาสูาริหนิีต้ามอัตริาดัอกเบ้ียที�แท�จริงิ ซีึ�งจำนิวินิที�ตัดัจำหนิ�าย/ริบัริู�น้ีิจะ 
 แสูดังเป็นิริายการิปริับกับดัอกเบี้ยรัิบ ตริาสูาริหนิี้จัดัเป็นิปริะเภทเงินิลังทุนิที�วิัดัมูลัค�าดั�วิยริาคาทุนิตัดัจำหนิ�าย  
 เมื�อบริิษััทมีควิามตั้งใจแนิ�วิแนิ�แลัะมีควิามสูามาริถที�จะถือไวิ�จนิคริบกำหนิดัไถ�ถอนิ  

(4) เงินิลังทุนิในิบริิษััทย�อยที�แสูดังอยู�ในิงบการิเงินิเฉพาะกิจการิแสูดังมูลัค�าตามวิิธีริาคาทุนิ 
 มลูัค�ายุตธิริริมของหลักัทรัิพย์ในิควิามต�องการิของตลัาดัคำนิวิณจากริาคาเสูนิอซีือ้หลังัสุูดั ณ สูิน้ิวัินิทำการิสูดุัท�าย 

 ของปีของตลัาดัหลัักทรัิพย์ที�ตริาสูาริน้ัินิๆ จดัทะเบียนิ มูลัค�ายุติธริริมของตริาสูาริหน้ีิคำนิวิณโดัยใชี�อัตริา 
 ผู้ลัตอบแทนิหรืิอริาคาที�ปริะกาศโดัยสูมาคมตลัาดัตริาสูาริหนิี้ไทย มูลัค�ายุติธริริมของหนิ�วิยลังทุนิคำนิวิณจาก 
 มูลัค�าสูินิทริัพย์สูุทธิของหนิ�วิยลังทุนิ 

  
  กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกริายการิซีื้อขายเงินิลังทุนิตามเกณฑิ์วิันิที�เกิดัริายการิ (Transaction Date) สูำหริับ 

เงินิลังทุนิปริะเภทตริาสูาริทุนิ แลัะตามเกณฑิ์วิันิที�ชีำริะริาคาแลัะสู�งมอบหลัักทริัพย์ (Settlement Date) สูำหริับเงินิลังทุนิ
ปริะเภทตริาสูาริหนิี้  

  ในิกริณีที�มีการิโอนิเปลัี�ยนิปริะเภทเงินิลังทุนิจากปริะเภทหนิึ�งไปเป็นิอีกปริะเภทหนึิ�ง บริิษััทจะปรัิบมูลัค�าของ 
เงินิลังทุนิดัังกลั�าวิใหม�โดัยใชี�มูลัค�ายุติธริริม ณ วิันิที�โอนิเปลัี�ยนิปริะเภทเงินิลังทุนิ ผู้ลัแตกต�างริะหวิ�างริาคาตามบัญชี ี
แลัะมูลัค�ายุติธริริม ณ วิันิที�โอนิจะบันิทึกในิงบกำไริขาดัทุนิหริือแสูดังเป็นิสู�วินิเกินิ (สู�วินิต�ำ) ทุนิจากการิวิัดัมูลัค�าเงินิลังทุนิ 
ในิองค์ปริะกอบอื�นิของสู�วินิของเจ�าของแลั�วิแต�ปริะเภทของเงินิลังทุนิที�มีการิโอนิเปลัี�ยนิ 

  เมื�อมีการิจำหนิ�ายเงินิลังทุนิ ผู้ลัต�างริะหวิ�างสูิ�งตอบแทนิสูุทธิที�ไดั�ริับกับต�นิทุนิของ เงินิลังทุนิจะถูกบันิทึกในิ 
งบกำไริขาดัทุนิ กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัใชี�วิิธถีวัิเฉลีั�ยถ�วิงนิำ้หนิกัสูำหริบัเงนิิลังทนุิปริะเภทตริาสูาริทุนิ แลัะวิิธเีข�าก�อนิออกก�อนิ
สูำหริับเงินิลังทุนิปริะเภทตริาสูาริหนิี้ในิการิคำนิวิณต�นิทุนิของเงินิลังทุนิ

4.9.2 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

  เงินิให�กู�ยืมแลัะดัอกเบี้ยค�างริับแสูดังมูลัค�าตามวิิธีริาคาทุนิตัดัจำหนิ�ายสูุทธิจากค�าเผู้ื�อผู้ลัขาดัทุนิดั�านิเคริดัิต 

4.9.3 การรับรู้รายการผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตและค่าเผู้่�อการดำ้อยค่า 

  กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าของสูินิทริัพย์ลังทุนิโดัยใชี�แบบจำลัองผู้ลัขาดัทุนิดั�านิเคริดัิต
ที�คาดัวิ�าจะเกิดัขึ้นิ บันิทึกผู้ลัขาดัทุนิที�คาดัวิ�าจะเกิดัขึ้นิแลัะการิเปลัี�ยนิแปลังในิผู้ลัขาดัทุนิที�คาดัวิ�าจะเกิดัขึ้นิเหลั�านิั้นิ  
ณ แต�ลัะวิันิที�ริายงานิ เพื�อสูะท�อนิการิเปลัี�ยนิแปลังในิควิามเสูี�ยงดั�านิเคริดัิตตั้งแต�ริับริู�สูินิทริัพย์ทางการิเงินิเมื�อเริิ�มแริก  
แลัะจะตัง้ค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�าของตริาสูาริทนุิที�วิดััมลูัค�ายติุธริริมผู้�านิกำไริขาดัทนุิเบ็ดัเสูริจ็อื�นิ เมื�อมลูัค�ายติุธริริมของเงนิิลังทนุิ 
ดัังกลั�าวิไดั�ลัดัลังอย�างมสีูาริะสูำคญัแลัะเป็นิริะยะเวิลัานิานิ หรืิอเมื�อมขี�อบ�งชีีข้องการิดั�อยค�า 



269แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

4.9.4 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

  กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทับนัิทึกมลูัค�าเริิ�มแริกของอสูงัหาริมิทริพัยเ์พื�อการิลังทนุิตามริาคาทนุิซีึ�งริวิมต�นิทนุิการิทำริายการิ
ภายหลังัการิรัิบริู�การิเริิ�มแริก กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัจะบันิทึกอสัูงหาริมิทรัิพย์เพื�อการิลังทุนิดั�วิยริาคาทุนิหักค�าเสูื�อมริาคาสูะสูม
แลัะค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�า (ถ�ามี) 

  ค�าเสูื�อมริาคาของอสูังหาริิมทริัพย์เพื�อการิลังทุนิริับริู�เป็นิค�าใชี�จ�ายในิงบกำไริขาดัทุนิ ซีึ�งคำนิวิณโดัยวิิธีเสู�นิตริง 
ตามอายุการิใชี�งานิโดัยปริะมาณ 20 ปี ค�าเสูื�อมริาคาของอสูังหาริิมทริัพย์เพื�อการิลังทุนิริับริู�เป็นิค�าใชี�จ�ายในิสู�วินิของกำไริ
หริือขาดัทุนิ 

 
  กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทริับริู�ผู้ลัต�างริะหวิ�างจำนิวินิเงินิที�ไดั�ริับสูุทธิจากการิจำหนิ�ายกับมูลัค�า ตามบัญชีีของสูินิทริัพย์

ในิงบกำไริขาดัทุนิในิปีที�ตัดัริายการิอสูังหาริิมทริัพย์เพื�อการิลังทุนิออกจากบัญชีี 

4.10	สิน์ทัรัพย์ลงทัุน์ทั่�ผู้้�เอาประกิัน์ภัยรับัคัวิามเส่�ยง	

สูินิทริัพย์ลังทุนิที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยริับควิามเสูี�ยงคือ สูินิทริัพย์ลังทุนิสูำหริับกริมธริริม์ปริะกันิภัยที�ผูู้�เอาปริะกันิภัย 
ริับควิามเสูี�ยงจากการิเปลัี�ยนิแปลังมูลัค�าของสูินิทริัพย์ลังทุนินิั้นิๆ เชี�นิ กริมธริริม์ปริะกันิภัยควิบการิลังทุนิ โดัยจะริับริู�มูลัค�า
เริิ�มแริกดั�วิยริาคาทุนิ แลัะวิัดัมูลัค�าภายหลัังดั�วิยริาคายุติธริริม 

4.11	ทั่�ดิน์	อาคัารและอุปกิรณ์และคั่าเสื�อมราคัา	

ที�ดันิิแสูดังมลูัค�าตามริาคาทนุิ อาคาริแลัะอุปกริณ์แสูดังมลูัค�าตามริาคาทุนิหกัค�าเสูื�อมริาคาสูะสูมแลัะค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�า (ถ�ามี) 
ค�าเสูื�อมริาคาของอาคาริแลัะอุปกริณ์คำนิวิณจากริาคาทุนิของสูินิทริัพย์น้ัินิโดัยวิิธีเสู�นิตริงตามอายุการิให�ปริะโยชีนิ์ 

โดัยปริะมาณของสูินิทริัพย์หริืออายุของสูัญญาเชี�า ดัังต�อไปนิี้ 
                 
                   อาคาริ     
                   อาคาริชีุดั     
                   สู�วินิปริับปริุงอาคาริ      
                   สู�วินิปริับปริุงอาคาริเชี�า                                          
                   เคริื�องตกแต�งติดัตั้ง แลัะอุปกริณ์สูำนิักงานิ                              
                   ยานิพาหนิะ                                                                                        
 
 ค�าเสูื�อมริาคาแสูดังริวิมอยู�ในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ 
 ไม�มีการิคิดัค�าเสูื�อมริาคาสูำหริับที�ดัินิแลัะงานิริะหวิ�างก�อสูริ�าง 

 20 ปี แลัะ 50 ป ี
 20 ปี

5 ปี
ตามอายุของสูัญญาเชี�า

3 ปี แลัะ 5 ปี
  5  ปี
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กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทตัดัริายการิที�ดัินิ อาคาริแลัะอุปกริณ์ออกจากบัญชีี เมื�อจำหนิ�ายสูินิทริัพย์หริือคาดัวิ�าจะไม�ไดั� 
ริบัปริะโยชีน์ิเชีงิเศริษัฐกจิในิอนิาคตจากการิใชี�หริอืการิจำหนิ�ายสูนิิทริพัย์ ริายการิผู้ลักำไริหริอืขาดัทนุิจากการิจำหนิ�ายสูนิิทริพัย์
จะริับริู�ในิงบกำไริขาดัทุนิเมื�อกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทตัดัริายการิสูินิทริัพย์นิั้นิออกจากบัญชีี

 
4.12	คั่าคัวิามน์ิยม		

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกมูลัค�าเริิ�มแริกของค�าควิามนิิยมในิริาคาทุนิ ซีึ�งเท�ากับต�นิทุนิการิริวิมธุริกิจสู�วินิที�สููงกวิ�า 
มูลัค�ายุติธริริมของสูินิทริัพย์สูุทธิที�ไดั�มา หากมูลัค�ายุติธริริมของสูินิทริัพย์สูุทธิที�ไดั�มาสููงกวิ�าต�นิทุนิการิริวิมธุริกิจ กลัุ�มบริิษััท
แลัะบริิษััทจะริับริู�สู�วินิที�สููงกวิ�านิี้เป็นิกำไริในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิทันิที 

กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัแสูดังค�าควิามนิิยมตามริาคาทนุิหักค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�าแลัะจะทดัสูอบการิดั�อยค�าของค�าควิามนิยิม
ทุกปีหริือเมื�อใดัก็ตามที�มีข�อบ�งชีี้ของการิดั�อยค�าเกิดัขึ้นิ 

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะริับริู�ขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าในิสู�วินิของกำไริหรืิอขาดัทุนิ แลัะกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไม�สูามาริถ
กลัับบัญชีีขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าไดั�ในิอนิาคต 

4.13	สิน์ทัรัพย์ไม่ม่ติัวิติน์และคั่าติัดจำาหน์่าย	

สูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิแสูดังมูลัค�าตามริาคาทุนิหักค�าตัดัจำหนิ�ายสูะสูมแลัะค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�าของสูินิทริัพย์นิั้นิ (ถ�ามี)
 
กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทตัดัจำหนิ�ายสูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิที�มีอายุการิให�ปริะโยชีนิ์จำกัดัอย�างมีริะบบตลัอดัอายุการิให�

ปริะโยชีน์ิเชิีงเศริษัฐกิจของสิูนิทรัิพย์นิั้นิ แลัะจะมีการิปริะเมินิการิดั�อยค�าของสิูนิทรัิพย์ดัังกลั�าวิเมื�อมีข�อบ�งช้ีีวิ�าสิูนิทรัิพย์นิั้นิ
เกิดัการิดั�อยค�า กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะทบทวินิริะยะเวิลัาการิตัดัจำหนิ�ายแลัะวิิธีการิตัดัจำหนิ�ายของสูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิ 
ดัังกลั�าวิทุกสูิ้นิปีเป็นิอย�างนิ�อย ค�าตัดัจำหนิ�ายริับริู�เป็นิค�าใชี�จ�ายในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ 

สูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิที�มีอายุการิให�ปริะโยชีนิ์จำกัดั คือ โปริแกริมคอมพิวิเตอริ์ มีอายุการิให�ปริะโยชีนิ์ 3 ปี 5 ปี แลัะ 10 ปี

4.14	กิารด�อยคั่าของสิน์ทัรัพย์	

ทุกวัินิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะทำการิปริะเมินิการิดั�อยค�าของที�ดิันิ อาคาริแลัะอุปกริณ์ 
หริือสูินิทริัพย์ไม�มีตัวิตนิ หากมีข�อบ�งชีี้วิ�าสูินิทริัพย์ดัังกลั�าวิอาจดั�อยค�า กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทริับริู�ขาดัทุนิจากการิดั�อยค�า 
เมื�อมูลัค�าที�คาดัวิ�าจะไดั�รัิบคืนิของสิูนิทรัิพย์มีมูลัค�าต�ำกวิ�ามูลัค�าตามบัญชีีของสิูนิทรัิพย์นิั้นิ ทั้งน้ีิมูลัค�าที�คาดัวิ�าจะไดั�รัิบคืนิ
หมายถงึ มลูัค�ายุตธิริริมหักต�นิทุนิในิการิขายของสิูนิทริพัยห์ริอืมลูัค�าจากการิใชี�สูนิิทริพัยแ์ลั�วิแต�ริาคาใดัจะสูงูกวิ�า  กลัุ�มบริษิัทั
แลัะบริิษััทจะริับริู�ริายการิขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ 
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หากในิการิปริะเมินิการิดั�อยค�าของสิูนิทรัิพย์มีข�อบ�งชีี้ที�แสูดังให�เห็นิวิ�าผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าของสิูนิทรัิพย์ที�ริับริู� 
ในิงวิดัก�อนิไดั�หมดัไปหรืิอลัดัลัง กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัจะปริะมาณมูลัค�าที�คาดัวิ�าจะไดั�รัิบคืนิของสิูนิทรัิพย์นิัน้ิ แลัะจะกลับัริายการิ
ผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าที�ริับริู�ในิงวิดัก�อนิก็ต�อเมื�อมีการิเปลัี�ยนิแปลังปริะมาณการิที�ใชี�กำหนิดัมูลัค�าที�คาดัวิ�าจะไดั�ริับคืนิ
ภายหลัังจากการิริับริู�ผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าคริั้งลั�าสูุดั โดัยมูลัค�าตามบัญชีีของสูินิทริัพย์ที�เพิ�มข้ึนิจากการิกลัับริายการิ 
ผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าต�องไม�สููงกวิ�ามูลัค�าตามบัญชีีที�ควิริจะเป็นิ หากกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไม�เคยริับริู�ผู้ลัขาดัทุนิจาก 
การิดั�อยค�าของสูินิทริัพย์ในิงวิดัก�อนิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะบันิทึกกลัับริายการิผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าของสูินิทริัพย์ 
โดัยริับริู�ไปในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิทันิที 

4.15	หน์่�สิน์จากิสัญญาประกิัน์ภัย	

4.15.1 ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 
 
  สูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิเป็นิยอดัสูำริองสูะสูมต้ังแต�เริิ�มทำปริะกันิถึงวิันิสูิ้นิริอบ 

ริะยะเวิลัาริายงานิสูำหรัิบกริมธริริม์ที�มีผู้ลับังคับอยู� สูำริองดัังกลั�าวิตั้งขึ้นิสูำหรัิบชีดัใชี�ค�าสิูนิไหมทดัแทนิแลัะผู้ลัปริะโยชีน์ิ
ตามกริมธริริม์ที�ปริะมาณการิวิ�าจะเกิดัขึ้นิในิอนิาคตจากกริมธริริม์ปริะกันิชีีวิิตที�มีผู้ลับังคับอยู�ทั้งหมดั กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท
คำนิวิณสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิโดัยอ�างอิงตามวิิธีสูำริองเบี้ยปริะกันิภัยสูุทธิชีำริะคงที�  
(Net Premium Valuation: NPV) ซีึ�งเป็นิวิิธีการิทางคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัยริวิมกับสูำริองเพิ�มเติมสูำหริับควิามเสีู�ยงจาก 
การิที�สูมมติฐานิที�ใชี�ในิการิคำนิวิณแตกต�างไปจากปริะสูบการิณ์ที�เกดิัขึน้ิจริงิอีกริ�อยลัะ 5 ของเงนิิสูำริองตามวิิธเีบ้ียปริะกนัิภยั
สูุทธิชีำริะคงที� ข�อสูมมติหลัักที�ใชี�เกี�ยวิข�องกับอัตริามริณะที�ไดั�มีการิปรัิบปรุิงจากปริะสูบการิณ์ซีึ�งเป็นิข�อมูลัทางสูถิติ  
อัตริาเจ็บป่วิย อายุ แลัะอัตริาคิดัลัดั 

 
  ทุกวิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไดั�ทดัสูอบควิามพอเพียงของหนิี้สูินิดั�วิยวิิธีสูำริองปริะกันิภัย

แบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิม (Gross Premium Valuation: GPV) โดัยข�อสูมมติสูำคัญที�ใชี�ในิการิคำนิวิณ ปริะกอบดั�วิย  
อตัริามริณะที�ไดั�มกีาริปรัิบปริงุจากปริะสูบการิณ์ซีึ�งเป็นิข�อมูลัทางสูถิต ิอตัริาการิขาดัอายุหริอืเวินิคืนิกริมธริริม์ อตัริาค�าใชี�จ�าย
เกี�ยวิกบัการิขายแลัะบริหิาริงานิซีึ�งเป็นิค�าปริะมาณการิที�ดัทีี�สูดุัของภาริะผู้กูพนัิตามสูญัญาปริะกนัิภยั ณ ขณะน้ัินิ (Best-estimate 
Assumption) แลัะอตัริาคดิัลัดั ซีึ�งถกูกำหนิดัมาจากอตัริาดัอกเบีย้ปริาศจากควิามเสูี�ยงตามหลักัเกณฑิใ์นิการิคำนิวิณหนิีสู้นิิ
ตามสูญัญาปริะกนัิภยัตามเกณฑิก์าริคำนิวิณเงนิิกองทนุิตามริะดับัควิามเสูี�ยง บวิกเพิ�มดั�วิยค�าชีดัเชียควิามไม�มสีูภาพคลั�อง
เพื�อสูะท�อนิลัักษัณะของหนิี้สูินิตามสูัญญาปริะกันิภัยซีึ�งไม�มีสูภาพคลั�อง 

 
  หากหน้ีิสิูนิตามสัูญญาปริะกันิภัยที�คำนิวิณไดั�ตามหลัักเกณฑ์ิการิทดัสูอบควิามเพียงพอของหนิี้สิูนิสููงกวิ�าจำนิวินิ 

ที�แสูดังในิงบการิเงินิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทก็จะริับริู�สู�วินิต�างเป็นิค�าใชี�จ�ายเพิ�มเติมในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ 
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4.15.2 ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่นและค่าส่ินไหมที่ดำแที่นค้างจั่าย 

  ค�าสูินิไหมทดัแทนิค�างจ�ายบันิทึกตามจำนิวินิที�จะจ�ายจริิง สู�วินิสูำริองค�าสูินิไหมทดัแทนิจะบันิทึกเมื�อไดั�ริับ 
การิแจ�งคำเริียกริ�องค�าเสูียหายจากผูู้�เอาปริะกันิภัยตามจำนิวินิที�ผูู้�เอาปริะกันิภัยแจ�ง แลัะโดัยการิปริะมาณการิตามหลััก
คณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย มูลัค�าปริะมาณการิสูินิไหมทดัแทนิสููงสูุดัจะไม�เกินิทุนิปริะกันิของกริมธริริม์ที�เกี�ยวิข�อง

 
  ปริะมาณการิสูำริองสิูนิไหมทดัแทนิคำนิวิณโดัยวิิธีการิทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัย โดัยคำนิวิณจากปริะมาณการิ 

ที�ดัีที�สูุดัของค�าสูินิไหมทดัแทนิที�คาดัวิ�าจะจ�ายให�แก� ผูู้�เอาปริะกันิภัยในิอนิาคตสูำหริับควิามสููญเสูียที�เกิดัขึ้นิแลั�วิก�อนิหริือ  
ณ วินัิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ ทัง้จากริายการิควิามสูญูเสีูยที�บริษิัทัไดั�รัิบริายงานิแลั�วิแลัะยังไม�ไดั�รัิบริายงานิ ริวิมถึงผู้ลัต�าง
ของปริะมาณการิสูำริองสิูนิไหมทดัแทนิที�คำนิวิณไดั�สูงูกวิ�า ค�าสูนิิไหมทดัแทนิที�ไดั�รัิบริู�ไปแลั�วิในิบัญชีจีะริบัริู�เป็นิควิามเสูยีหายที�
เกิดัขึ้นิแลั�วิ แต�ยังไม�ไดั�มีการิริายงานิให�บริิษััททริาบ (Incurred But Not Reported: IBNR) 

4.15.3 ส่ำารองเบ่�ยประกันภัย 

  สูำริองเบีย้ปริะกนัิภยัปริะกอบดั�วิย สูำริองเบ้ียปริะกันิภัยที�ยงัไม�ถอืเป็นิริายไดั� แลัะสูำริองควิามเสูี�ยงภยัที�ยงัไม�สูิน้ิสูดุั 

  (1) สูำริองเบี้ยปริะกันิภัยที�ยังไม�ถือเป็นิริายไดั�
 
  ณ วิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกสูำริองเบี้ยปริะกันิภัย ที�ยังไม�ถือเป็นิริายไดั�สูำหริับ 

การิปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาริะยะสูั้นิเพิ�มเติมแลัะการิปริะกันิภัยกลัุ�มโดัยคำนิวิณจากเบี้ยปริะกันิภัยสูุทธิสูำหริับปีโดัยวิิธี 
เฉลัี�ยริายเดัือนิ (วิิธีเศษัหนิึ�งสู�วินิยี�สูิบสูี�) 

  (2) สูำริองควิามเสูี�ยงภัยที�ยังไม�สูิ้นิสูุดั 

  สูำริองควิามเสูี�ยงภัยที�ยังไม�สูิ้นิสุูดั เป็นิจำนิวินิเงินิที�กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจัดัสูำริองไวิ�เพื�อชีดัใชี�ค�าสิูนิไหมทดัแทนิ 
ที�อาจเกิดัขึ้นิในิอนิาคตสูำหริับการิปริะกันิภัยที�ยังมีผู้ลับังคับอยู� ซีึ�งคำนิวิณโดัยวิิธีการิทางคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย กลัุ�มบริิษััท
แลัะบริษิัทัใชี�การิปริะมาณการิที�ดัทีี�สูดุัของค�าสิูนิไหมทดัแทนิที�คาดัวิ�าจะเกดิัขึน้ิในิริะยะเวิลัาเอาปริะกนัิที�เหลืัออยู� โดัยอ�างอิง
จากข�อมูลัในิอดัีต 

 
  ทุกวิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะเปรีิยบเทียบมูลัค�าของสูำริองควิามเสูี�ยงภัยที�ยังไม�สูิ้นิสุูดั

กับสูำริองเบ้ียปริะกันิภัยที�ยังไม�ถือเป็นิริายไดั� หากมูลัค�าของสูำริองควิามเสูี�ยงภัยที�ยังไม�สูิ้นิสุูดัสููงกวิ�าสูำริองเบี้ยปริะกันิภัย 
ที�ยังไม�ถือเป็นิริายไดั� กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะริับริู�สู�วินิต�างแลัะแสูดังริายการิสูำริองควิามเสูี�ยงภัยที�ยังไม�สูิ้นิสูุดัในิงบการิเงินิ
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4.15.4 ผู้ลประโยชุน์ตามกรมธุรรม์ค้างจั่าย 

  ผู้ลัปริะโยชีนิ์ตามกริมธริริม์ค�างจ�ายบันิทึกเมื�อไดั�ริับแจ�งหริือเมื�อเข�าเงื�อนิไขในิกริมธริริม์ 

4.15.5 หน่�ส่ินอ่�นตามกรมธุรรม์ประกันภัย 
  
  หน้ีิสูนิิอื�นิตามกริมธริริมป์ริะกนัิภยัปริะกอบดั�วิย เบีย้ปริะกันิภัยริบัลั�วิงหนิ�าจากผูู้�เอาปริะกนัิภัย มลูัค�าตามบัญชีขีอง

กริมธริริมป์ริะกนัิภยัแบบควิบการิลังทนุิ แลัะเงนิิที�บริษิัทัต�องจ�ายให�แก�ผูู้�เอาปริะกนัิภัยนิอกเหนิอืจากเงนิิที�ต�องจ�ายตามเงื�อนิไข
กริมธริริม์ปริะกันิภัย

4.16	ผู้ลประโยชน์์พน์ักิงาน์	

ผู้ลัปริะโยชีนิ์ริะยะสูั้นิของพนิักงานิ 

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทริับริู�เงินิเดัือนิ ค�าจ�าง โบนิัสู แลัะเงินิสูมทบกองทุนิปริะกันิสูังคมเป็นิค�าใชี�จ�ายเมื�อเกิดัริายการิ 

ผู้ลัปริะโยชีนิ์หลัังออกจากงานิของพนิักงานิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิ์ริะยะยาวิอื�นิของพนิักงานิ 

โคริงการิสูมทบเงินิ: กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจัดัตั้งกองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพ ซีึ�งปริะกอบดั�วิยเงินิที�พนิักงานิจ�ายสูะสูม 
แลัะเงนิิที�กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัจ�ายสูมทบให�เปน็ิริายเดัอืนิ สูนิิทริพัยข์องกองทนุิสูำริองเลัีย้งชีพีไดั�แยกออกจากสูนิิทริพัยข์อง
กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท เงินิที�กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจ�ายสูมทบกองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพบันิทึกเป็นิค�าใชี�จ�ายในิปีที�เกิดัริายการิ 

โคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิห์ลังัออกจากงานิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิร์ิะยะยาวิอื�นิของพนิกังานิ: กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัมภีาริะสูำหริบั
เงนิิชีดัเชียที�ต�องจ�ายให�แก�พนัิกงานิเมื�อออกจากงานิ ตามกฎหมายแริงงานิแลัะตามโคริงการิผู้ลัตอบแทนิพนัิกงานิอื�นิๆ ซีึ�งกลัุ�ม
บริษิัทัแลัะบริษิัทัถอืวิ�าเงนิิชีดัเชียดังักลั�าวิเปน็ิโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิห์ลังัออกจากงานิสูำหริบัพนิกังานิ นิอกจากนิัน้ิ  กลัุ�มบริษิัทั
แลัะบริิษััทจัดัให�มีโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิ์ริะยะยาวิอื�นิของพนิักงานิ ไดั�แก�  โคริงการิเงินิริางวิัลัการิปฏิิบัติงานิ 
คริบกำหนิดัริะยะเวิลัา 

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทคำนิวิณหน้ีิสูินิตามโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิ์หลัังออกจากงานิของพนิักงานิแลัะผู้ลัปริะโยชีนิ์ 
ริะยะยาวิอื�นิของพนิักงานิ โดัยใชี�วิิธีคิดัลัดัแต�ลัะหนิ�วิยที�ปริะมาณการิไวิ� (Projected Unit Credit Method) โดัยไดั� 
ทำการิปริะเมินิภาริะผูู้กพันิดัังกลั�าวิตามหลัักคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย 
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ผู้ลักำไริหริือขาดัทุนิจากการิปริะมาณการิตามหลัักคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย สูำหริับโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิ์หลัังออก 
จากงานิของพนิักงานิจะริับริู�ทันิทีในิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิ 

ผู้ลักำไริหริอืขาดัทนุิจากการิปริะมาณการิตามหลักัคณติศาสูตริป์ริะกนัิภยั สูำหริบัโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิร์ิะยะยาวิอื�นิของ
พนิักงานิจะริับริู�ทันิทีในิสู�วินิของกำไริหริือขาดัทุนิ

 
4.17	ประมาณกิารหน์่�สิน์	

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะบันิทึกปริะมาณการิหนิี้สิูนิไวิ�ในิบัญชีีเมื�อภาริะผูู้กพันิซีึ�งเป็นิผู้ลัมาจากเหตุการิณ์ในิอดีัต 
ไดั�เกดิัขึน้ิแลั�วิ แลัะมีควิามเป็นิไปไดั�ค�อนิข�างแนิ�นิอนิวิ�ากลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัจะเสีูยทริพัยากริเชิีงเศริษัฐกจิไปเพื�อปลัดัเปลัือ้ง
ภาริะผูู้กพันินิั้นิ แลัะกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทสูามาริถปริะมาณมูลัค�าภาริะผูู้กพันินิั้นิไดั�อย�างนิ�าเชีื�อถือ 

4.18	สัญญาเช่าระยะยาวิ	

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทปริะเมินิวิ�าสูัญญาเป็นิสูัญญาเชี�าหริือปริะกอบดั�วิยสูัญญาเชี�าหริือไม� ณ วิันิเริิ�มต�นิของสูัญญาเชี�า 
กลัุ�มบริิษัทัแลัะบริษิัทัริบัริู�สูนิิทริพัย์สูทิธกิาริใชี�แลัะหนิีสู้นิิตามสูญัญาเชี�าที�เกี�ยวิข�องกบัทกุข�อตกลังสูญัญาเชี�าที�เป็นิสูญัญาเชี�า 
ยกเวิ�นิสูัญญาเชี�าริะยะสูั้นิ (อายุสูัญญาเชี�า 12 เดัือนิหริือนิ�อยกวิ�า) แลัะสูัญญาเชี�าซีึ�งสูินิทริัพย์มีมูลัค�าต�ำ ริับริู�การิจ�ายชีำริะ
ตามสูัญญาเชี�าเป็นิค�าใชี�จ�ายดัำเนิินิงานิดั�วิยวิิธีเสู�นิตริงตลัอดัอายุสูัญญาเชี�า 

หนิี้สูินิตามสูัญญาเชี�าวิัดัมูลัค�าเริิ�มแริกดั�วิยมูลัค�าปัจจุบันิของการิจ�ายชีำริะตามสูัญญาเชี�าที�ยังไม�ไดั�จ�ายชีำริะ ณ วิันินิั้นิ
โดัยคิดัลัดัดั�วิยอัตริาดัอกเบี้ยตามนัิยของสูัญญาเชี�า แต�หากอัตริานิั้นิไม�สูามาริถกำหนิดัไดั� กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทใชี�อัตริา
ดัอกเบี้ยการิกู�ยืมสู�วินิเพิ�ม 

การิวัิดัมูลัค�าภายหลัังของหน้ีิสิูนิตามสัูญญาเชี�า โดัยการิเพิ�มมูลัค�าตามบัญชีีเพื�อสูะท�อนิดัอกเบี้ยจากหน้ีิสิูนิตาม 
สูัญญาเชี�า (ใชี�วิิธีดัอกเบี้ยที�แท�จริิง) แลัะลัดัมูลัค�าตามบัญชีีเพื�อสูะท�อนิการิชีำริะการิจ�ายชีำริะตามสูัญญาเชี�าที�จ�ายชีำริะ

4.19	เงิน์ติราติ่างประเทัศ	

กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัแสูดังงบการิเงนิิริวิมแลัะงบการิเงนิิเฉพาะกจิการิเป็นิสูกลุัเงนิิบาท ซีึ�งเป็นิสูกลุัเงนิิที�ใชี�ในิการิดัำเนิินิงานิ
ของบริษิัทั ริายการิต�างๆ ของแต�ลัะบริิษัทัที�ริวิมอยู�ในิงบการิเงนิิริวิมวิดััมลูัค�าดั�วิยสูกลุัเงนิิที�ใชี�ในิการิดัำเนินิิงานิของแต�ลัะบริษิัทัน้ัินิ 

ริายการิบัญชีีที�เป็นิเงินิตริาต�างปริะเทศ 
 
ริายการิบญัชีทีี�เปน็ิเงนิิตริาต�างปริะเทศแปลังค�าเปน็ิสูกลุัเงินิที�ใชี�ในิการิดัำเนินิิงานิของกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษัิัทโดัยใชี�อตัริา

แลักเปลัี�ยนิ ณ วิันิที�เกิดัริายการิ 
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สูนิิทรัิพย์แลัะหน้ีิสิูนิที�เป็นิตวัิเงินิแลัะเป็นิเงินิตริาต�างปริะเทศ ณ วินัิที�ริายงานิ แปลังค�าเป็นิสูกุลัเงินิที�ใชี�ในิการิดัำเนินิิงานิ
โดัยใชี�อัตริาแลักเปลัี�ยนิ ณ วิันินิั้นิ 

ผู้ลัต�างของอัตริาแลักเปลัี�ยนิที�เกิดัขึ้นิจากการิแปลังค�าให�ริับริู�เป็นิกำไริหริือขาดัทุนิในิงวิดับัญชีีน้ัินิ ยกเวิ�นิผู้ลัต�าง 
ของอัตริาแลักเปลัี�ยนิของตริาสูาริทุนิที�วิัดัมูลัค�ากำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จ 

4.20	ภาษั่เงิน์ได�		

ค�าใชี�จ�ายภาษัีเงินิไดั� 
 ค�าใชี�จ�ายภาษัีเงินิไดั�ปริะกอบดั�วิยภาษัีเงินิไดั�ปัจจุบันิแลัะภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีี 

ภาษัีเงินิไดั�ปัจจุบันิ 
 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกภาษัีเงินิไดั�ปัจจุบันิตามจำนิวินิที�คาดัวิ�าจะจ�ายให�กับหนิ�วิยงานิจัดัเก็บภาษัีของริัฐ  

โดัยคำนิวิณจากกำไริทางภาษัีตามหลัักเกณฑิ์ที�กำหนิดัในิกฎหมายภาษัีอากริ 

ภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีี 
 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีีของผู้ลัแตกต�างชีั�วิคริาวิริะหวิ�างริาคาตามบัญชีีของสิูนิทริัพย์

แลัะหนิีสู้นิิ ณ วินัิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิกับฐานิภาษัขีองสูนิิทรัิพย์ แลัะหนิีสู้นิิที�เกี�ยวิข�องน้ัินิ โดัยใชี�อตัริาภาษัทีี�มผีู้ลับงัคบัใชี�อยู� 
หริือที�คาดัไดั�ค�อนิข�างแนิ�วิ�าจะมีผู้ลับังคับใชี�ภายในิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาที�ริายงานิ 

 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทริับริู�หนิี้สูินิภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีีของผู้ลัแตกต�างชีั�วิคริาวิที�ต�องเสูียภาษัีทุกริายการิ แต�ริับริู�
สูนิิทริพัยภ์าษัเีงนิิไดั�ริอการิตดัับญัชีสีูำหริบัผู้ลัแตกต�างชีั�วิคริาวิที�ใชี�หกัภาษัรีิวิมท้ังผู้ลัขาดัทนุิทางภาษัทีี�ยงัไม�ไดั�ใชี�ในิจำนิวินิ
เท�าที�มีควิามเป็นิไปไดั�ค�อนิข�างแนิ�ที�กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะมีกำไริทางภาษัีในิอนิาคตเพียงพอที�จะใชี�ปริะโยชีน์ิจากผู้ลั 
แตกต�างชีั�วิคริาวิที�ใชี�หักภาษัีแลัะผู้ลัขาดัทุนิทางภาษัีที�ยังไม�ไดั�ใชี�นิั้นิ 

 กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริิษัทัจะทบทวินิมลูัค�าตามบญัชีขีองสูนิิทริพัยภ์าษัเีงนิิไดั�ริอการิตดัับญัชีทีกุสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ
แลัะจะทำการิปรัิบลัดัมูลัค�าตามบัญชีีดัังกลั�าวิ หากมีควิามเป็นิไปไดั�ค�อนิข�างแนิ�วิ�ากลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะไม�มีกำไริ 
ทางภาษัีเพียงพอต�อการินิำสูินิทริัพย์ภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีีทั้งหมดัหริือบางสู�วินิมาใชี�ปริะโยชีนิ์ 

 กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริิษัทัจะบันิทึกภาษีัเงินิไดั�ริอการิตัดับญัชีโีดัยตริงไปยังสู�วินิของผูู้�ถอืหุ�นิหากภาษีัที�เกิดัขึน้ิเกี�ยวิข�องกับ
ริายการิที�ไดั�บันิทึกโดัยตริงไปยังสู�วินิของเจ�าของ
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4.21	กิำาไร	(ขาดทัุน์)	ติ่อหุ�น์ขั�น์พ้�น์ฐาน์	

กำไริ (ขาดัทุนิ) ต�อหุ�นิขั้นิพ้ืนิฐานิคำนิวิณโดัยการิหาริกำไริ (ขาดัทุนิ) สูำหรัิบปีสู�วินิที�เป็นิของบริิษััทใหญ�ดั�วิยจำนิวินิ 
หุ�นิสูามัญถัวิเฉลัี�ยถ�วิงนิ้ำหนิักที�มีอยู�ริะหวิ�างปี 

4.22	กิารวิัดม้ลคั่ายุติิธรรม	

มูลัค�ายุติธริริม หมายถึง ริาคาที�คาดัวิ�าจะไดั�รัิบจากจากการิขายสูินิทรัิพย์หรืิอเป็นิริาคาที�จะต�องจ�ายเพื�อโอนิหน้ีิสิูนิให� 
ผูู้�อื�นิโดัยริายการิดัังกลั�าวิเป็นิริายการิที�เกิดัขึ้นิในิสูภาพปกติริะหวิ�างผูู้�ซีื้อแลัะผูู้�ขาย (ผูู้�ริ�วิมในิตลัาดั) ณ วิันิที�วิัดัมูลัค�า  
กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัใชี�ริาคาเสูนิอซีือ้ขายในิตลัาดัที�มสีูภาพคลั�องในิการิวิดััมลูัค�ายติุธริริมของสูนิิทริพัยแ์ลัะหน้ีิสูนิิซึี�งมาตริฐานิ
การิริายงานิทางการิเงนิิที�เกี�ยวิข�องกำหนิดัให�ต�องวิดััมลูัค�าดั�วิยมลูัค�ายติุธริริม ยกเวิ�นิในิกริณทีี�ไม�มตีลัาดัที�มสีูภาพคลั�องสูำหริบั
สูนิิทริพัย์หริอืหน้ีิสูนิิที�มลีักัษัณะเดัยีวิกนัิ หรืิอไม�สูามาริถหาริาคาเสูนิอซีือ้ขายในิตลัาดัที�มสีูภาพคลั�องไดั� กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทั
จะปริะมาณมลูัค�ายตุธิริริมโดัยใชี�เทคนิิคการิปริะเมนิิมลูัค�าที�เหมาะสูมกับแต�ลัะสูถานิการิณ์ แลัะพยายามใชี�ข�อมลูัที�สูามาริถ
สูังเกตไดั�ที�เกี�ยวิข�องกับสูินิทริัพย์หริือหนิี้สูินิที�จะวิัดัมูลัค�ายุติธริริมนิั้นิให�มากที�สูุดั  

ลัำดัับชีั้นิของมูลัค�ายุติธริริมที�ใชี�วัิดัมูลัค�าแลัะเปิดัเผู้ยมูลัค�ายุติธริริมของสูินิทรัิพย์แลัะหนิี้สิูนิในิงบการิเงินิแบ�งออกเป็นิ
สูามริะดัับตามปริะเภทของข�อมูลัที�นิำมาใชี�ในิการิวิัดัมูลัค�ายุติธริริม ดัังนิี้ 

ริะดัับ 1 ใชี�ข�อมูลัริาคาเสูนิอซีื้อขายของสูินิทริัพย์หริือหนิี้สูินิอย�างเดัียวิกันิในิตลัาดัที�มีสูภาพคลั�อง 

ริะดัับ 2 ใชี�ข�อมูลัอื�นิที�สูามาริถสูังเกตไดั�ของสูินิทริัพย์หริือหนิี้สูินิ ไม�วิ�าจะเป็นิข�อมูลัทางตริงหริือทางอ�อม 

ริะดัับ 3 ใชี�ข�อมูลัที�ไม�สูามาริถสูังเกตไดั� เชี�นิ ข�อมูลัเกี�ยวิกับกริะแสูเงินิในิอนิาคตที�กิจการิปริะมาณขึ้นิ  

ทุกวิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะปริะเมินิควิามจำเป็นิในิการิโอนิริายการิริะหวิ�างลัำดัับชีั้นิของ
มลูัค�ายุตธิริริมสูำหริบัสูนิิทรัิพยแ์ลัะหนิีสู้นิิที�ถอือยู� ณ วินัิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิที�มกีาริวิดััมลูัค�ายตุธิริริมแบบเกดิัขึน้ิปริะจำ
 
4.23	รายกิารธุรกิิจกิับับัุคัคัลหร่อกิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์	

บุคคลัหรืิอกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิกับกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท หมายถึง บุคคลัหรืิอกิจการิที�มีอำนิาจควิบคุมกลัุ�มบริิษััท 
แลัะบริิษััท หริือถูกกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทควิบคุมไม�วิ�าจะเป็นิโดัยทางตริงหริือทางอ�อม หริืออยู�ภายใต�การิควิบคุมเดัียวิกันิกับ
กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 

นิอกจากนิี้ บุคคลัหริือกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิยังหมายริวิมถึงบุคคลัที�มีสูิทธิออกเสูียงโดัยทางตริงหรืิอทางอ�อมซีึ�งทำให�มี
อิทธิพลัอย�างเป็นิสูาริะสูำคัญต�อกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท ผูู้�บริิหาริสูำคัญ กริริมการิหริือพนิักงานิของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 
ที�มีอำนิาจในิการิวิางแผู้นิแลัะควิบคุมการิดัำเนิินิงานิของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 
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ในิการิจัดัทำงบการิเงินิตามมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ ฝ่่ายบริิหาริของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจำเป็นิต�องใชี�
ดัลุัยพนิิจิแลัะการิปริะมาณการิในิเริื�องที�มคีวิามไม�แนิ�นิอนิเสูมอ การิใชี�ดุัลัยพนิิจิแลัะการิปริะมาณการิดังักลั�าวินิีสู้�งผู้ลักริะทบ
ต�อจำนิวินิเงนิิที�แสูดังในิงบการิเงนิิแลัะต�อข�อมลูัที�แสูดัง ในิหมายเหตปุริะกอบงบการิเงนิิ ผู้ลัที�เกดิัขึน้ิจริงิอาจแตกต�างไปจาก
จำนิวินิที�ปริะมาณการิไวิ� การิใชี�ดัุลัยพินิิจแลัะการิปริะมาณการิที�สูำคัญมี ดัังนิี้ 

5.1	คั่าเผู้ื�อหน์่�สงสัยจะส้ญของล้กิหน์่�/เบั่�ยประกิัน์ภัยคั�างรับั	

ในิการิปริะมาณค�าเผู้ื�อหน้ีิสูงสัูยจะสููญของลูักหนิี้แลัะเบี้ยปริะกันิภัยค�างรัิบ ฝ่่ายบริิหาริของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 
จำเป็นิต�องใชี�ดัุลัยพินิิจในิการิปริะมาณการิผู้ลัขาดัทุนิที�คาดัวิ�าจะเกิดัขึ้นิจากลัูกหน้ีิแต�ลัะริาย โดัยคำนิึงถึงปริะสูบการิณ์ 
การิเก็บเงินิในิอดัีต อายุของหนิี้ที�คงค�าง แลัะสูภาวิะเศริษัฐกิจที�เป็นิอยู�ในิขณะนิั้นิ เป็นิต�นิ 

5.2	ม้ลคั่ายุติิธรรมของเคัร่�องมือทัางกิารเงิน์	

ในิการิปริะเมินิมูลัค�ายุติธริริมของเคริื�องมือทางการิเงินิที�บันิทึกในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิที�ไม�มีการิซีื้อขายในิตลัาดัแลัะ
ไม�สูามาริถหาริาคาไดั�ในิตลัาดัซีือ้ขายคลั�อง ฝ่า่ยบริิหาริของกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริิษัทัต�องใชี�ดุัลัยพินิิจในิการิปริะเมินิมูลัค�ายุตธิริริม
ของเคริื�องมือทางการิเงินิดัังกลั�าวิ โดัยใชี�เทคนิิคแลัะแบบจำลัองการิปริะเมินิมูลัค�า ซีึ�งตัวิแปริที�ใชี�ในิแบบจำลัองไดั�มาจาก
การิเทยีบเคยีงกบัตวัิแปริที�มอียู�ในิตลัาดั โดัยคำนิงึถงึควิามเสูี�ยงทางดั�านิเคริดิัต (ทัง้ของกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทั แลัะคู�สูญัญา) 
สูภาพคลั�อง ข�อมลูัควิามสัูมพันิธ ์แลัะการิเปลัี�ยนิแปลังของมูลัค�าของเคริื�องมอืทางการิเงินิในิริะยะยาวิ การิเปลัี�ยนิแปลังของ
สูมมติฐานิที�เกี�ยวิข�องกับตัวิแปริที�ใชี�ในิการิคำนิวิณ อาจมีผู้ลักริะทบต�อมูลัค�ายุติธริริมที�แสูดังอยู�ในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิ 
แลัะการิเปิดัเผู้ยลัำดัับชีั้นิของมูลัค�ายุติธริริม 

5.3	กิารรับัร้�รายกิารผู้ลขาดทัุน์ด�าน์เคัรดิติและคั่าเผู้ื�อกิารด�อยคั่า	

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทบันิทึกผู้ลัขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าของสิูนิทรัิพย์โดัยใชี�แบบจำลัองผู้ลัขาดัทุนิดั�านิเคริดิัตที�คาดัวิ�า 
จะเกิดัขึ้นิสูำหริับตริาสูาริหนิี้ที�ไม�ริวิมหนิ�วิยลังทุนิ แลัะเงินิให�กู�ยืมที�ไม�ริวิมเงินิให�กู�ยืม โดัยมีกริมธริริม์ปริะกันิภัยเป็นิปริะกันิ 
แลัะจะตัง้ค�าเผู้ื�อการิดั�อยค�าของตริาสูาริทนุิแลัะตริาสูาริหนิีท้ี�เป็นิหนิ�วิยลังทนุิที�วิดััมลูัค�ายตุธิริริมผู้�านิกำไริขาดัทนุิเบ็ดัเสูริจ็อื�นิ 
เมื�อมลูัค�ายตุธิริริมของเงนิิลังทนุิดังักลั�าวิไดั�ลัดัลังอย�างมสีูาริะสูำคญัแลัะเปน็ิริะยะเวิลัานิานิหริอืเมื�อมขี�อบ�งชีีข้องการิดั�อยค�า
การิที�จะสูรุิปวิ�าเงินิลังทุนิดัังกลั�าวิไดั�ลัดัลังอย�างมีสูาริะสูำคัญหรืิอเป็นิริะยะเวิลัานิานิหรืิอไม�น้ัินิจำเป็นิต�องใชี�ดุัลัยพินิิจของ
ฝ่่ายบริิหาริ

5.	กิารใช�ดุลยพิน์ิจและประมาณกิารทัางบััญช่ทั่�สำาคััญ	
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5.4	ทั่�ดิน์	อาคัารและอุปกิรณ์	และคั่าเสื�อมราคัา	

ในิการิคำนิวิณค�าเสูื�อมริาคาของอาคาริแลัะอุปกริณ์ ฝ่่ายบริิหาริของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจำเป็นิต�องทำการิปริะมาณ
อายกุาริให�ปริะโยชีนิแ์ลัะมลูัค�าคงเหลัอืเมื�อเลักิใชี�งานิของอาคาริแลัะอปุกริณ ์แลัะต�องทบทวินิอายกุาริให�ปริะโยชีนิแ์ลัะมลูัค�า
คงเหลัือใหม�หากมีการิเปลัี�ยนิแปลังเชี�นินิั้นิเกิดัขึ้นิ 

นิอกจากน้ีิ ฝ่่ายบริิหาริของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจำเป็นิต�องสูอบทานิการิดั�อยค�าของที�ดัินิ อาคาริแลัะอุปกริณ์ในิแต�ลัะ
ชี�วิงเวิลัา แลัะบันิทึกขาดัทุนิจากการิดั�อยค�าหากคาดัวิ�ามูลัค�าที�คาดัวิ�าจะไดั�ริับคืนิต�ำกวิ�ามูลัค�าตามบัญชีีของสูินิทริัพย์นิั้นิ  
ในิการิน้ีิฝ่่ายบริหิาริจำเป็นิต�องใชี�ดัลุัยพนิิิจที�เกี�ยวิข�องกบัการิคาดัการิณ์ริายไดั�แลัะค�าใชี�จ�ายในิอนิาคตซีึ�งเกี�ยวิเนืิ�องกบัสูนิิทริพัย์น้ัินิ 

5.5	สิน์ทัรัพย์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะริับรูิ�สูินิทริัพย์ภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีีสูำหริับผู้ลัแตกต�างชีั�วิคริาวิที�ใชี�หักภาษัีแลัะขาดัทุนิ 
ทางภาษัีที�ไม�ไดั�ใชี�เมื�อมีควิามเป็นิไปไดั�ค�อนิข�างแนิ�วิ�ากลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทจะมีกำไริทางภาษัีในิอนิาคตเพียงพอที�จะ 
ใชี�ปริะโยชีนิ์จากผู้ลัแตกต�างชีั�วิคริาวิแลัะขาดัทุนิน้ัินิ ในิการินิี้ฝ่่ายบริิหาริจำเป็นิต�องปริะมาณการิวิ�ากลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท 
ควิริริับริู�จำนิวินิสูินิทริัพย์ภาษัีเงินิไดั�ริอการิตัดับัญชีีเป็นิจำนิวินิเท�าใดั โดัยพิจาริณาถึงจำนิวินิกำไริทางภาษีัที�คาดัวิ�าจะเกิดั 
ในิอนิาคตในิแต�ลัะชี�วิงเวิลัา 

5.6	สำารองประกิัน์ภัยสำาหรับัสัญญาประกิัน์ภัยระยะยาวิ	

สูำริองปริะกนัิภัยสูำหริบัสัูญญาปริะกนัิภัยริะยะยาวิคำนิวิณตามวิิธีของคณติศาสูตริป์ริะกนัิภัย ซีึ�งปริะมาณจากข�อสูมมติ
ปัจจุบันิหรืิอข�อสูมมติที�กำหนิดัตั้งแต�วัินิเริิ�มริับปริะกันิ โดัยสูะท�อนิถึงการิปริะมาณการิที�ดีัที�สูุดัตามริะยะเวิลัาในิเวิลัาน้ัินิ  
แลัะปริับเพิ�มดั�วิยควิามเสูี�ยงแลัะค�าการิเบี�ยงเบนิ โดัยข�อสูมมติหลัักที�ใชี�จะเกี�ยวิข�องกับอัตริามริณะ อัตริาการิเจ็บป่วิย อายุ
แลัะอัตริาคิดัลัดั  

การิปริะมาณเงินิสูำริองดัังกลั�าวิต�องใชี�ดัุลัยพินิิจของฝ่่ายบริิหาริซีึ�งสูะท�อนิถึงปริะมาณการิอย�างดัีที�สูุดั ณ ขณะนิั้นิ 

5.7	สำารองคั่าสิน์ไหมทัดแทัน์และคั่าสิน์ไหมทัดแทัน์คั�างจ่าย	

ทกุวัินิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิ กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัต�องปริะมาณการิสูำริองค�าสิูนิไหมทดัแทนิแลัะค�าสิูนิไหมทดัแทนิ
ค�างจ�าย โดัยแยกพิจาริณาสูองสู�วินิคือ สู�วินิของค�าสิูนิไหมทดัแทนิที�เกิดัข้ึนิแลัะกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไดั�รัิบริายงานิ 
ควิามเสูียหายแลั�วิ แลัะสู�วินิของควิามเสูียหายที�เกิดัขึ้นิแลั�วิ แต�กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทยังไม�ไดั�ริับริายงานิ (IBNR) ซีึ�งต�องใชี� 
วิิธีการิทางคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัยที�เป็นิมาตริฐานิสูากลัในิการิปริะมาณการิ โดัยข�อสูมมติที�ใชี�ในิวิิธีการิทางคณิตศาสูตริ์
ปริะกันิภัยดัังกลั�าวิปริะกอบดั�วิยข�อมูลัในิอดัีต ริวิมถึงพัฒินิาการิของปริะมาณการิสูินิไหม สูินิไหมจ�าย ต�นิทุนิเฉลัี�ยต�อ 
ริายการิสูินิไหม แลัะจำนิวินิสิูนิไหม อย�างไริก็ตาม ปริะมาณการิดัังกลั�าวิต�องใชี�ดุัลัยพินิิจของฝ่่ายบริิหาริซีึ�งสูะท�อนิถึง 
การิปริะมาณการิอย�างดัีที�สูุดัในิขณะน้ัินิซีึ�งเป็นิการิคาดัการิณ์เหตุการิณ์ในิอนิาคต ผู้ลัลััพธ์ที�เกิดัขึ้นิจริิงจึงอาจแตกต�างกับ 
ที�ไดั�ปริะมาณการิไวิ�
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5.8	สำารองคัวิามเส่�ยงภัยทั่�ไม่สิ�น์สุด	

สูำริองปริะกันิภัยสูำหริบัควิามเสูี�ยงภัยที�ยงัไม�สูิน้ิสุูดัคำนิวิณตามวิิธีการิทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัย โดัยใชี�การิปริะมาณการิ
ที�ดัีที�สูุดัของค�าสูินิไหมทดัแทนิที�คาดัวิ�าจะเกิดัข้ึนิในิริะยะเวิลัาเอาปริะกันิภัยที�เหลัืออยู� ซีึ�งการิปริะมาณสูำริองดัังกลั�าวิ 
จำเป็นิต�องใชี�ดัุลัยพินิิจของฝ่่ายบริิหาริ ซีึ�งอ�างอิงจากข�อมูลัในิอดัีตแลัะปริะมาณการิอย�างดัีที�สูุดั ณ ขณะนิั้นิ 

5.9	ผู้ลประโยชน์์หลังออกิจากิงาน์ของพน์ักิงาน์ติามโคัรงกิารผู้ลประโยชน์์	และผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิอื�น์ของพน์ักิงาน์	

หนิีสู้นิิตามโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิห์ลังัออกจากงานิของพนิกังานิแลัะตามโคริงการิผู้ลัปริะโยชีนิร์ิะยะยาวิอื�นิของพนิกังานิ
ปริะมาณข้ึนิตามหลัักคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัย ซีึ�งต�องอาศัยข�อสูมมติฐานิต�างๆ ในิการิปริะมาณการินิั้นิ เชี�นิ อัตริาคิดัลัดั  
อัตริาการิขึ้นิเงินิเดัือนิในิอนิาคต อัตริามริณะ แลัะอัตริาการิเปลัี�ยนิแปลังในิจำนิวินิพนิักงานิ เป็นิต�นิ
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		งบักิารเงิน์รวิม

จากิกิารรับัประกิัน์ภัยโดยติรง	

31	ธัน์วิาคัม	
2565

31	ธัน์วิาคัม	2565 31	ธัน์วิาคัม	2564

31	ธัน์วิาคัม	
2565

31	ธัน์วิาคัม	
2564

31	ธัน์วิาคัม	
2564

	งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงินส่ดำ

เงินฝ่ากธุนาคารประเภที่ไม่กำาหนดำระยะเวลาจั่ายค่น

เงินฝ่ากธุนาคารประเภที่จั่ายค่นเม่�อส่ิ�นกำาหนดำระยะเวลา

เงินลงที่่นระยะส่ั�นในตั�วส่ัญญาใชุ้เงิน

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ

ยังไม่ถีึงกำาหนดำรับชุำาระ  

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 

ค้างรับ 30-60 วัน 

ค้างรับ 60-90 วัน 

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 

รวมเบ่�ยประกันภัยค้างรับ 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 เงินฝ่ากออมที่รัพื่ย์ และตั�วส่ัญญาใชุ้เงินม่อัตราดำอกเบ่�ยระหว่างร้อยละ 0.35 ถีึง 1 ต่อปี 
(ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564: อัตราร้อยละ 0.13 ถีึง 0.50 ต่อปี)

2,375

2,785,560

5,000

9,888,149

12,681,084

2,374

2,769,930

5,000

9,888,149

12,665,453

1,517,027 

25,500 

8,756 

14,752 

1,107 

1,567,142 

3,480

2,281,948

-

5,351,341

 7,636,769

3,479 

2,267,135 

- 

5,351,341 

7,621,955 

1,585,647 

40,261 

3,145 

16,140 

2,429 

1,647,622 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

6.				เงิน์สดและรายกิารเทั่ยบัเทั่าเงิน์สด
         ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่รายละเอ่ยดำเงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ ดำังน่�

7.	เบั่�ยประกิัน์ภัยคั�างรับั	
         ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ยอดำคงเหล่อของเบ่�ยประกันภัยค้างรับจัำาแนกตามอาย่ค้างชุำาระ นับตั�งแต่วันครบกำาหนดำชุำาระแส่ดำงไดำ้ดำังน่�  

ส่ำาหรับเบ่�ยประกันภยัคา้งรบัจัากตวัแที่นและนายหน้า กล่ม่บรษัิัที่และบรษัิัที่ไดำก้ำาหนดำหลักเกณฑ์ ์การติดำตามหน่�ใหเ้ปน็ไปตามระยะเวลาการชุำาระหน่� โดำยหน่�ท่ี่�เกนิกวา่กำาหนดำ
รับชุำาระ กล่่มบริษััที่และบริษััที่ดำำาเนินการตามกฎหมายกับตัวแที่นและนายหน้าเป็นกรณ่ไป 
 
ส่ำาหรับเบ่�ยประกันภัยค้างรับรายบ่คคลซื้ึ�งม่มูลค่าเงินส่ดำและค้างรับเกินกว่าระยะเวลาท่ี่�กล่่มบริษััที่และบริษััที่ผู่้อนผู้ันให้แก่ลูกค้า เบ่�ยประกันภัยค้างรับดัำงกล่าวจัะถูีกชุำาระ 
โดำยอัตโนมัติจัากการอน่มัติให้กู้ย่มโดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน ที่ั�งน่�ข้�นอยู่กับมูลค่าเงินส่ดำของกรมธุรรม์ดำังกล่าว 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2564

31	ธัน์วิาคัม	2564

31	ธัน์วิาคัม	2564

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ส่ำารองประกันภัยส่่วนที่่�เรียกค่นจัากบริษััที่ประกันภัยต่อ 

 ส่ำารองส่ินไหมที่ดำแที่น 

 ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้  

ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันภัยต่อ  

เงินค้างรับจัากการประกันภัยต่อ 

ลูกหน่�จัากส่ัญญาประกันภัยต่อ 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เงินค้างรับเก่�ยวกับการประกันภัยต่อจัำาแนกตามอาย่แส่ดำง ไดำ้ดำังน่�

ยังไม่ถีึงกำาหนดำรับชุำาระ 

รวมเงินค้างรับเก่�ยวกับการประกันภัยต่อ 

120,950 

374,065 

495,015 

1,040,880 

1,040,880 

1,040,880 

1,040,880 

207,240 

486,096 

693,336 

1,094,300 

1,094,300 

1,094,300 

1,094,300 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

8.	สิน์ทัรัพย์จากิกิารประกิัน์ภัยติ่อ
        ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันภัยต่อประกอบดำ้วยรายการ ดำังต่อไปน่� 

9.	ล้กิหน์่�จากิสัญญาประกิัน์ภัยติ่อ
        ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหน่�จัากส่ัญญาประกันภัยต่อประกอบดำ้วยรายการ ดำังต่อไปน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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10.	สิน์ทัรัพย์และหน์่�สิน์ติราสารอน์ุพัน์ธ์
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์จัำาแนกตามวัตถี่ประส่งค์ในการใชุ้ ม่รายละเอ่ยดำ ดำังน่� 

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

กิำาไรจากิม้ลคั่ายุติิธรรม	
ของติราสารอน์ุพัน์ธ์	

(พัน์บัาทั)	
หน์่�สิน์	
(พัน์บัาทั)	

หน์่�สิน์	
(พัน์บัาทั)	

	
	

จำาน์วิน์
สัญญา

	
	

จำาน์วิน์
สัญญา

	
	

จำาน์วิน์เงิน์	
ติามสัญญา	
(พัน์หน์่วิย)	

	
	

จำาน์วิน์เงิน์	
ติามสัญญา	
(พัน์หน์่วิย)	

สิน์ทัรัพย์	
(พัน์บัาทั)		

สิน์ทัรัพย์	
(พัน์บัาทั)		

ประเภทัสัญญาและวิัติถูุประสงคั์

ประเภทัสัญญาและวิัติถูุประสงคั์

สำาหรับัปีสิ�น์สุด	31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2564

ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ที่่�ไม่ไดำ้นำาการบัญชุ่ป้องกันความเส่่�ยงมาปฏิิบัติใชุ้

 ป้องกันความเส่่�ยงในเงินลงที่่นส่่ที่ธุิที่่�เป็นเงินตราต่างประเที่ศ 

 

ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ที่่�นำาการบัญชุ่ป้องกันความเส่่�ยงมาปฏิิบัติใชุ้

 ป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ 

รวมส่ินที่รัพื่ย์และหน่�ส่ินตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ที่่�ไม่ไดำ้นำาการบัญชุ่ป้องกันความเส่่�ยงมาปฏิิบัติใชุ้

 ป้องกันความเส่่�ยงในเงินลงที่่นส่่ที่ธุิที่่�เป็นเงินตราต่างประเที่ศ 

 

ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ที่่�นำาการบัญชุ่ป้องกันความเส่่�ยงมาปฏิิบัติใชุ้ 

 ป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ 

รวมส่ินที่รัพื่ย์และหน่�ส่ินตราส่ารอน่พื่ันธุ์  

   

913,049 

 

 

  345,920 

 

 

  

863,737 

 

 

  484,170 

 

81 

 

 

 63 

 

 143 

 

 

  98 

 

 119,711 

 

 

  337,685 

 457,396 

  

18,454 

 

 

  171,923 

190,377 

  

18,539 

 

 

  484,456

502,995  

  

105,943 

 

 

  740,754

846,697 

  

25,952 

 

 

 380,569 

  

2,045 

 

  

 124,356 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

กิำาไรจากิม้ลคั่ายุติิธรรม	
ของติราสารอน์ุพัน์ธ์	

(พัน์บัาทั)	

สำาหรับัปีสิ�น์สุด	
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

สิน์ทัรัพย์	
(พัน์บัาทั)

สิน์ทัรัพย์	
(พัน์บัาทั)

หน์่�สิน์	
(พัน์บัาทั)	

หน์่�สิน์	
(พัน์บัาทั)	

		
จำาน์วิน์เงิน์
ติามสัญญา	
(พัน์หน์่วิย)	

	
	จำาน์วิน์เงิน์
ติามสัญญา	
(พัน์หน์่วิย)	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ม้ลคั่ายุติิธรรมของสัญญา	

ม้ลคั่ายุติิธรรมของสัญญา	

ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เหรียญส่หรัฐอเมริกา  

 ยูโร 

ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เยน 

 เหรียญส่หรัฐอเมริกา 

 เหรียญส่ิงคโปร์ 

 ยูโร 

รวมตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เหรียญส่หรัฐอเมริกา  

 ยูโร 

ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เยน 

 เหรียญส่หรัฐอเมริกา 

 เหรียญส่ิงคโปร์ 

 ยูโร 

รวมตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

 

335,920 

10,000 

  

759,375 

97,910 

34,184 

21,580 

1,258,969 

 

474,170 

10,000  

 

639,375 

118,510 

70,906 

34,946 

1,347,907 

  

266,807 

70,878 

  

8,060 

107,964 

2,755 

932 

457,396 

  

157,005 

14,918 

 

2,491 

2,725 

- 

13,238 

190,377 

 

484,456 

- 

  

3,117 

- 

8,780 

6,642 

502,995 

  

740,754 

- 

  

981 

50,821 

44,117 

10,024 

846,697 

   ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ินที่รัพื่ย์และหน่�ส่ินตราส่ารอน่พื่ันธุ์ประกอบดำ้วยรายการ ดำังต่อไปน่� 

ทัี่�งน่� บริษััที่ไดำท้ี่ำาส่ญัญาแลกเปล่�ยนเงินตราตา่งประเที่ศและส่ญัญาซื้่�อขายเงนิตราต่างประเที่ศลว่งหนา้ เพื่่�อป้องกนัความเส่่�ยงจัากการผู้นัผู้วนอตัราแลกเปล่�ยนของ 
เงินลงที่่น 
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11.	เงิน์ลงทัุน์ใน์หลักิทัรัพย	์

11.1	เงิน์ลงทัุน์ใน์หลักิทัรัพย์

                     ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ ประกอบดำ้วย 

ราคัาทัุน์	ราคัาทัุน์	 ม้ลคั่ายุติิธรรม	ม้ลคั่ายุติิธรรม	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์	

 ตราส่ารที่่น 

    รวม 

 หัก  กำาไร (ขาดำที่่น) ที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริง 

    รวมเงินลงที่่นเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารที่่น 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

 ตราส่ารที่่นต่างประเที่ศ 

    รวม 

 บวก  กำาไรที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริง 

    รวมเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

    

 

52,534 

52,534 

  (13,430)

 39,104

31,213,988 

30,171,679 

31,585,986 

11,615,633 

335,972 

104,923,258 

9,844,331

 114,767,589  

 

50,097 

50,097 

1,605

 51,702

31,576,387 

31,054,559 

31,073,846 

10,416,620 

256,941 

104,378,353 

3,576,959

 107,955,312

  

39,104 

39,104 

-

 39,104

35,039,048 

31,915,447 

33,159,576 

14,443,807 

209,711 

114,767,589 

- 

114,767,589 

 

51,702 

51,702 

- 

51,702

33,397,067 

31,903,921 

31,769,047 

10,789,856 

95,421 

107,955,312 

-

 107,955,312 

31	ธัน์วิาคัม	256431	ธัน์วิาคัม	2565
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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 ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 บริษััที่ม่การตั�งค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นจัากการดำ้อยค่าและค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่น ดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�นส่ำาหรับเงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย ์
 จัำานวนรวมที่ั�งส่ิ�น 692 ล้านบาที่ และ 245 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ 

 ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััที่ม่การตั�งค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นจัากการดำ้อยค่าและค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่น ดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�นส่ำาหรับเงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย ์
 จัำานวนรวมที่ั�งส่ิ�น 515 ล้านบาที่ และ 320 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ 

ราคัาทัุน์	
ติัดจำาหน์่าย	

ราคัาทัุน์	
ติัดจำาหน์่าย	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

    รวม 

 หัก ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

    รวมเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

       รวมเงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 

132,045,615 

67,507,068 

4,849,281 

204,401,964 

(269,352)

 204,132,612 

318,939,305 

 

132,354,527 

63,739,329 

4,865,690 

200,959,546 

(217,911)

 200,741,635 

308,748,649 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

31	ธัน์วิาคัม	256431	ธัน์วิาคัม	2565
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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11.2	คั่าเผู้ื�อผู้ลขาดทัุน์ทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์

คั่าเผู้ื�อผู้ลขาดทัุน์	
ทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์	
ทั่�รับัร้�ใน์กิำาไรขาดทัุน์	

เบั็ดเสร็จอื�น์	

คั่าเผู้ื�อผู้ลขาดทัุน์	
ทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์	
ทั่�รับัร้�ใน์กิำาไรขาดทัุน์	

เบั็ดเสร็จอื�น์	ม้ลคั่ายุติิธรรม	 ม้ลคั่ายุติิธรรม	

31	ธัน์วิาคัม	2565 31	ธัน์วิาคัม	2564
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรมผู้่าน์กิำาไร

 ขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์  

ตราส่ารหน่�ที่่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญของ

 ความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต (Stage 1) 

รวม 

 

 

65,485,749 

65,485,749 

 

 

66,862,295 

66,862,295 

 

  

(27,164) 

(27,164)

 

 

 

(50,476) 

(50,476) 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

คั่าเผู้ื�อผู้ลขาดทัุน์	
ทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์	

ม้ลคั่า	
ติามบััญช่	

ม้ลคั่าติามบััญช่
ขั�น์ติ�น์	

31	ธัน์วิาคัม	2564
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย		

ตราส่ารหน่�ที่่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญของ

 ความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต (Stage 1) 

ตราส่ารหน่�ที่่�ม่การดำ้อยค่าดำ้านเครดำิต (Stage 3) 

รวม 

 

 

204,077,079 

324,885 

204,401,964 

 

 

(102,816) 

(166,536) 

(269,352) 

 

 

203,974,263 

158,349 

204,132,612 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

คั่าเผู้ื�อผู้ลขาดทัุน์	
ทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์	

ม้ลคั่า	
ติามบััญช่	

ม้ลคั่าติามบััญช่
ขั�น์ติ�น์	

31	ธัน์วิาคัม	2565
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย		

ตราส่ารหน่�ที่่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญของ 

 ความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต (Stage 1) 

ตราส่ารหน่�ที่่�ม่การดำ้อยค่าดำ้านเครดำิต (Stage 3) 

รวม 

  

200,634,661 

324,885 

200,959,546 

 

 

(51,375) 

(166,536) 

(217,911) 

 

 

200,583,286 

158,349 

200,741,635 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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11.3	ระยะเวิลาคังเหลือของติราสารหน์่�

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ภายใน์	1	ปี	 เกิิน์	5	ปี	1-5	ปี	 รวิม		

390,936 

3,726,902 

9,632,060 

408,660 

 14,158,558 

  

5,069,649 

10,645,950 

569,583 

(6,105)

 16,279,077 

  

20,792,458 

7,208,400 

- 

1,011,202 

  29,012,060 

  

121,256,801 

34,294,234 

897,448 

(190,885) 

156,257,598 

 

9,450,368 

20,119,257 

784,560 

1,410,487 

 31,764,672 

 

6,028,077 

18,799,145 

3,398,659 

(20,921) 

28,204,960 

 

30,633,762 

31,054,559 

10,416,620 

2,830,349 

 74,935,290 

  

132,354,527 

63,739,329 

4,865,690 

(217,911) 

200,741,635 

31	ธัน์วิาคัม	2565	

คัรบักิำาหน์ด	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�เอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

 บวก  กำาไรที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริง 

รวิมเงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�เอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

 หัก ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิต 

      ที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

รวิมเงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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31	ธัน์วิาคัม	2564	

คัรบักิำาหน์ด	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�เอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

 บวก กำาไรที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริง 

รวิมเงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าผู้่าน์งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

เงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย	

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั	

 ตราส่ารหน่�เอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

 หัก ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิต 

    ที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

รวิมเงิน์ลงทัุน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ภายใน์	1	ปี	 เกิิน์	5	ปี	1	-	5	ปี	 รวิม		

  

1,263,289 

2,137,137 

9,637,755 

2,865,965 

  15,904,146 

 

2,610,413 

8,783,752 

- 

(8,631) 

11,385,534 

    

21,767,635 

6,472,155 

- 

3,559,937 

  31,799,727 

 

118,890,494 

34,985,389 

1,913,837 

(217,470) 

155,572,250 

 

6,918,738 

21,562,387 

1,977,878 

1,924,258 

  32,383,261 

 

10,544,708 

23,737,927 

2,935,444 

(43,251) 

37,174,828 

   

29,949,662 

30,171,679 

11,615,633 

8,350,160 

  80,087,134 

 

132,045,615 

67,507,068 

4,849,281 

(269,352) 

204,132,612 

11.4	เงิน์ลงทัุน์ใน์ติราสารหน์่�ทั่�ม่อน์ุพัน์ธ์แฝัง	(Structured	notes)

เงนิิลังทนุิในิตริาสูาริหนิีท้ี�มอีนิพุนัิธ์แฝ่งที�บริษิัทัจดััปริะเภทเป็นิเงนิิลังทนุิที�วิดััมลูัค�าผู้�านิกำไริขาดัทนุิเบด็ัเสูริจ็อื�นิแลัะเงนิิลังทนุิ
ที�วิัดัมูลัค�าดั�วิยริาคาทุนิตัดัจำหนิ�าย มีดัังต�อไปนิี้ 

(1) ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 บริษิัทัมเีงินิลังทนุิในิตั�วิสูญัญาใชี�เงินิแลัะตั�วิแลักเงินิจำนิวินิริวิม 405 ลั�านิบาท
แลัะ 928 ลั�านิบาท ตามลัำดับั ซีึ�งออกโดัยสูาขาของธนิาคาริพาณิชีย์ต�างปริะเทศ มอีายุคงเหลืัอปริะมาณ 4 ปี แลัะ  
1-5 ปี ตามลัำดับั แลัะมีเงื�อนิไขของการิเวินิคืนิตั�วิสูญัญาใชี�เงินิแลัะตั�วิแลักเงินิดังักลั�าวิเมื�อเกิดัผู้ลักริะทบจากเคริดิัต 
(Credit Event) กับหลักัทริพัย์อ�างองิ

(2) ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 บริษิัทัมเีงนิิลังทนุิในิตั�วิแลักเงนิิจำนิวินิริวิม 1,724 ลั�านิบาท แลัะ 1,641 ลั�านิบาท  
ตามลัำดับั ซีึ�งออกเป็นิสูกลุัเงนิิต�างปริะเทศ โดัยสูาขาของธนิาคาริพาณชิีย์ต�างปริะเทศ มอีายคุงเหลืัอปริะมาณ 3-4 ปี 
แลัะ 4-5 ปี ตามลัำดัับ แลัะมีเงื�อนิไขของการิเวินิคืนิตั�วิแลักเงินิดัังกลั�าวิเมื�อเกิดัผู้ลักริะทบจากเคริดัิต (Credit Event) 
กับหลัักทริัพย์อ�างอิง 
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11.5	เงิน์ลงทัุน์ทั่�ติิดภาระผู้้กิพัน์	

ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะ 2564 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทมีพันิธบัตริริัฐบาลัแลัะริัฐวิิสูาหกิจ ซีึ�งมีริาคาทุนิ
หริือทุนิตัดัจำหนิ�ายจำนิวินิ 70,106 ลั�านิบาท แลัะ 66,246 ลั�านิบาท ตามลัำดัับ วิางไวิ�กับนิายทะเบียนิเพื�อเป็นิ 
หลัักทริัพย์ปริะกันิแลัะเงินิสูำริองตามที�กลั�าวิไวิ�ในิหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินิข�อ 33 แลัะ 34

11.6	ผู้ลกิำาไรจากิเงิน์ลงทัุน์

ผู้ลักำไริจากเงินิลังทุนิสูำหริับปีสูิ้นิสูุดัวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะ 2564 ปริะกอบดั�วิย 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

2564	2565	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ผู้ลกำาไรจัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

ผู้ลกำาไรจัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

ผู้ลกำาไรจัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

รวมกำาไรจัากเงินลงที่่น

 6,440 

- 

915,702 

922,142  

 32 

12,885 

791,235 

804,152 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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จำาน์วิน์กิาร	
เปล่�ยน์แปลงใน์
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ระหวิ่างงวิด	

จำาน์วิน์กิาร	
เปล่�ยน์แปลงใน์
ม้ลคั่ายุติิธรรม
ระหวิ่างงวิด	

ม้ลคั่ายุติิธรรม	
ณ	สิ�น์งวิด		

ม้ลคั่ายุติิธรรม	
ณ	สิ�น์งวิด		ประเภทัสิน์ทัรัพย์ทัางกิารเงิน์

31	ธัน์วิาคัม	2565 31	ธัน์วิาคัม	2564

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงินท่ี่�กระแส่เงินส่ดำท่ี่�เกิดำข้�นตามสั่ญญาจัาก

ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงินในวันที่่�กำาหนดำไว้เป็นการรับชุำาระเงินต้น

และดำอกเบ่�ยจัากจัำานวนเงินต้นคงค้างเท่ี่านั�น โดำยไม่รวมสิ่นที่รัพื่ย์

ที่างการเงนิท่ี่�เขา้นยิามการถีอ่เพื่่�อคา้ตามมาตรฐานการรายงาน

ที่างการเงิน ฉบับที่่� 9 (เม่�อม่การประกาศใชุ้) หรือที่่�บริษััที่บริหาร 

และประเมินผู้ลงานดำ้วยการประเมินมูลค่าย่ติธุรรม 

กระแส่เงินส่ดำท่ี่� เกิดำข้�นตามส่ัญญาในวันท่ี่�กำาหนดำไว้ ไม่ เป็น 

การรับชุำาระเงินต้นและดำอกเบ่�ยจัากจัำานวนเงินต้นคงค้างเที่่านั�น 

265,893,296 

11,578,447 

284,590,729 

15,793,994 

(18,697,433) 

(4,215,547) 

(12,199,588) 

3,454,479 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

11.8	ม้ลคั่ายุติิธรรมของเงิน์ลงทัุน์ติราสารหน์่�ติามประเภทัดังติ่อไปน์่�	

2564	2565	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม
งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น ณ วันต้นปี  

ขาดำที่่นจัากการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธุรรมส่่ที่ธุิจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่น

 ผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

โอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริงจัากการขายเงินลงที่่น

 ที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

ส่่วนเกินที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น ณ วันส่ิ�นปี 

หัก ภาษั่เงินไดำ้ 

ผู้ลต่างจัากการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติธุรรมส่่ที่ธุิของ 

มูลค่าเงินลงที่่นผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น - ส่่ที่ธุิจัากภาษั่ 

 11,324,397 

(897,560) 

(82,084) 

10,344,753 

(2,068,950) 

8,275,803 

 10,344,753 

(5,119,349) 

(1,264,043) 

3,961,361 

(792,272)

 

3,169,089 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

11.7	ผู้ลติ่างจากิกิารเปล่�ยน์แปลงใน์ม้ลคั่ายุติิธรรมสุทัธิของม้ลคั่าเงิน์ลงทัุน์ผู้่าน์กิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

ผู้ลัต�างจากการิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�ายุตธิริริมสูำหรัิบปสีูิน้ิสุูดัวินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 ปริะกอบดั�วิย
 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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12.	เงิน์ลงทัุน์ใน์บัริษััทัย่อย		
             ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงที่่นในบริษััที่ย่อยตามที่่�แส่ดำงอยู่ในงบการเงินเฉพื่าะกิจัการ ม่รายละเอ่ยดำดำังต่อไปน่� 

13.	เงิน์ให�กิ้�ยืมและดอกิเบั่�ยคั�างรับั	
             ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ยอดำคงเหล่อของเงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ โดำยจัำาแนกอาย่ตามเงินต้นและดำอกเบ่�ยที่่�ค้างชุำาระแส่ดำงไดำ้ ดำังน่� 

กิรมธรรม์ประกิัน์ภัย	
เป็น์ประกิัน์	

ทัรัพย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อื�น์ๆ รวิม	

ระยะเวิลาคั�างชำาระ	
31	ธัน์วิาคัม	2565

เงิน์ให�กิ้�ยืมและดอกิเบั่�ยคั�างรับั	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ยังไม่ถีึงกำาหนดำชุำาระ 

เกินกว่ากำาหนดำชุำาระ 

 น้อยกว่า 3 เดำ่อน 

 3-6 เดำ่อน 

 6-12 เดำ่อน 

 มากกว่า 12 เดำ่อน 

รวม 

หัก  ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ - ส่่ที่ธุิ 

9,649,773 

  

- 

- 

- 

- 

9,649,773 

- 

9,649,773 

2,024,286 

  

2,835 

3,099 

2,861 

139,759 

2,172,840 

(96,426) 

2,076,414 

- 

  

- 

- 

- 

55 

55 

- 

55 

11,674,059 

  

2,835 

3,099 

2,861 

139,814 

11,822,668 

(96,426) 

11,726,242 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

31
ธัน์วิาคัม	
2565

31
ธัน์วิาคัม	
2565

31
ธัน์วิาคัม	
2565

31
ธัน์วิาคัม	
2564

31
ธัน์วิาคัม	
2564

31
ธัน์วิาคัม	
2564

บริษััที่ บ่แอลเอ อินชุัวรันส่์  

 โบรคเกอร์ จัำากัดำ 

รวมเงินลงที่่นในบริษััที่ย่อย 

นายหน้าประกัน                    

    วินาศภัย 

  

  ไที่ย

(พันบาทำ) 

  

24,000 

  

(ร้อยละ) 

  

99 

(พันบาทำ) 

  

23,760 

23,760   

(พันบาทำ) 

  

24,000 

  

(ร้อยละ) 

  

99 

(พันบาทำ) 

  

23,760 

23,760 

บัริษััทั	 ลักิษัณะธุรกิิจ	 สัดส่วิน์เงิน์ลงทัุน์	 ราคัาทัุน์	
จัดติั�งข้�น์		
ใน์ประเทัศ

ทัุน์ทั่�ออกิและ	
เรียกิชำาระแล�วิ	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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ทัรัพย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อื�น์ๆ รวิม	

กิารจัดชั�น์
31	ธัน์วิาคัม	2565

เงิน์ให�กิ้�ยืมและดอกิเบั่�ยคั�างรับั	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงินให้กู้ย่มที่่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญ   

 ของความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต (Stage 1) 

เงินให้กู้ย่มที่่�ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญของความเส่่�ยง 

 ดำ้านเครดำิต (Stage 2) 

เงินให้กู้ย่มที่่�ม่การดำ้อยค่าดำ้านเครดำิต (Stage 3) 

รวม 

หัก ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

รวม 

  

2,027,121 

  

5,960 

139,759 

2,172,840 

(96,426) 

2,076,414 

  

- 

  

- 

55 

55 

- 

55 

  

2,027,121 

  

5,960 

139,814 

2,172,895 

(96,426) 

2,076,469 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

กิรมธรรม์ประกิัน์ภัย	
เป็น์ประกิัน์	

ทัรัพย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อื�น์ๆ รวิม	

ระยะเวิลาคั�างชำาระ	

31	ธัน์วิาคัม	2564

เงิน์ให�กิ้�ยืมและดอกิเบั่�ยคั�างรับั	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ยังไม่ถีึงกำาหนดำชุำาระ 

เกินกว่ากำาหนดำชุำาระ 

น้อยกว่า 3 เดำ่อน 

3 - 6 เดำ่อน 

6 - 12 เดำ่อน 

มากกว่า 12 เดำ่อน 

รวม 

หัก  ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ - ส่่ที่ธุิ 

9,652,703 

  

- 

- 

- 

- 

9,652,703 

- 

9,652,703 

2,388,129 

  

21,275 

1,840 

34,785 

102,236 

2,548,265 

(71,934) 

2,476,331 

- 

  

- 

- 

- 

55 

55 

- 

55 

12,040,832 

  

21,275 

1,840 

34,785 

102,291 

12,201,023 

(71,934) 

12,129,089 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
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ทัรัพย์สิน์จำาน์อง	
เป็น์ประกิัน์ อื�น์ๆ รวิม	

กิารจัดชั�น์

31	ธัน์วิาคัม	2564

เงิน์ให�กิ้�ยืมและดอกิเบั่�ยคั�างรับั	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงินให้กู้ย่มที่่�ไม่ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญ   

 ของความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต (Stage 1) 

เงินให้กู้ย่มที่่�ม่การเพื่ิ�มข้�นอย่างม่นัยส่ำาคัญของความเส่่�ยง 

 ดำ้านเครดำิต (Stage 2) 

เงินให้กู้ย่มที่่�ม่การดำ้อยค่าดำ้านเครดำิต (Stage 3) 

รวม 

หัก ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

รวม 

  

2,409,404 

  

36,625 

102,236 

2,548,265 

(71,934) 

2,476,331

  

- 

  

- 

55 

55 

- 

55 

    

2,409,404 

  

36,625 

102,291 

2,548,320 

(71,934) 

2,476,386 

เงินให้กู้ย่มโดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกันเป็นเงินให้กู้ย่มแก่ผูู้้เอาประกันภัย โดำยให้กู้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินส่ดำของกรมธุรรม์ และคิดำดำอกเบ่�ยในอัตรา 

ร้อยละ 4-8 ต่อปี ซื้ึ�งเป็นอัตราดำอกเบ่�ยที่่�ไดำ้รับการอน่มัติจัากส่ำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่่งเส่ริมการประกอบธุ่รกิจัประกันภัย 

เงินให้กู้ย่มแก่พื่นักงาน กำาหนดำวงเงินกู้ย่มให้แก่พื่นักงานแต่ละรายโดำยกรณ่บ่คคลคำ�าประกันดำ้วยวงเงินสู่งส่่ดำ ที่่� 0.10 ล้านบาที่ ซื้ึ�งคิดำอัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 6 ต่อปี  

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ย่มแก่พื่นักงานม่จัำานวนเงิน 0.01 ล้านบาที่ และ 0.01 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ 

เงนิให้กู้ย่มแก่พื่นกังานกรณม่่หลักที่รัพื่ยค์ำ�าประกันจัำานวนเงินสู่งส่่ดำท่ี่� 50 เท่ี่าของเงินเดำอ่นรายเด่ำอน ซื้ึ�งคดิำอัตราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ 5-6 ตอ่ปี ณ วนัท่ี่� 31 ธุนัวาคม 2565 

และ 2564 เงินให้กู้ย่มแก่พื่นักงานกรณ่ม่หลักที่รัพื่ย์คำ�าประกันม่จัำานวนเงิน 7 ล้านบาที่ และ 9 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2565

31	ธัน์วิาคัม	2564

31	ธัน์วิาคัม	2564

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	
2565 2564

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

อาคารส่ำานักงานให้เชุ่า 

ราคาที่่น 

หัก  ค่าเส่่�อมราคาส่ะส่ม 

มูลค่าตามบัญชุ่  

การกระที่บยอดำมูลค่าตามบัญชุ่ของอส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่นส่ำาหรับปี 2565 และ 2564 แส่ดำงไดำ้ ดำังน่�

อาคารส่ำานักงานให้เชุ่า 

มูลค่าตามบัญชุ่ต้นปี 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับปี 

มูลค่าตามบัญชุ่ส่ิ�นปี

มูลค่าย่ติธุรรมของอส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 แส่ดำงไดำ้ ดำังน่�

มูลค่าย่ติธุรรมประเมินโดำยผูู้้ประเมินราคาอิส่ระโดำยใชุ้เกณฑ์์วิธุ่วิเคราะห์มูลค่าจัากต้นท่ี่น (Cost Approach) ส่ำาหรับอาคารส่ำานักงานให้เชุ่าค่อ การประมาณการ
ต้นที่่นในการส่ร้างอาคารที่ดำแที่นใหม่ตามราคา ณ ปัจัจัุบัน แล้วหักลบดำ้วยค่าเส่่�อมราคาตามอาย่การใชุ้งาน และบวกดำ้วยมูลค่าตลาดำของที่่�ดำิน
 
ในระหว่างปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่รายไดำ้ค่าเชุ่าจัากอส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่นจัำานวน 0.60 ล้านบาที่ (2565 : ไม่ม่) 

  

21,303 

(7,816) 

13,487 

35,467 

14,556 

(1,069) 

13,487 

  

21,303 

(6,747) 

14,556 

  35,987 

15,621 

(1,065) 

14,556 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

14.	อสังหาริมทัรัพย์เพ้�อกิารลงทัุน์		
             มูลค่าตามบัญชุ่ของอส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 แส่ดำงไดำ้ ดำังน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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15.	สิน์ทัรัพย์ลงทัุน์ทั่�ผู้้�เอาประกิัน์ภัยรับัคัวิามเส่�ยง	
            มูลค่าย่ติธุรรมของส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่นที่่�ผูู้้เอาประกันภัยรับความเส่่�ยง ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564ประกอบดำ้วยรายการดำังต่อไปน่� 

16.	ทั่�ดิน์	อาคัารและอุปกิรณ์	
            รายการเปล่�ยนแปลงของที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564ส่ร่ปไดำ้ดำังน่� 

อาคัารและ
ส่วิน์ปรับัปรุง
อาคัารและ
อาคัารเช่า	

เคัร่�องติกิแติ่ง
ติิดติั�งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์	ทั่�ดิน์	

		
		

อาคัารชุด	

		
		
รวิม	

		
		

ยาน์พาหน์ะ
งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง	

งบักิารเงิน์รวิม	

ราคัาทัุน์	

1 มกราคม 2564 

ซื้่�อเพื่ิ�ม 

จัำาหน่าย 

โอนเข้า (ออก) 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

ซื้่�อเพื่ิ�ม 

จัำาหน่าย 

โอนเข้า (ออก) 

31 ธุันวาคม 2565 

คั่าเสื�อมราคัาสะสม	

1 มกราคม 2564 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับส่่วนที่่�จัำาหน่าย 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับปี 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

791,346 

- 

- 

- 

- 

791,346 

- 

- 

- 

791,346 

  

- 

- 

- 

- 

    

1,327,783 

5 

- 

58,954 

- 

1,386,742 

8,109 

(29,586) 

8,752 

1,374,017 

  

252,788 

- 

38,864 

- 

      

36,633 

- 

- 

- 

- 

36,633 

- 

- 

- 

36,633 

  

31,446 

- 

1,828 

- 

        

834,468 

55,148 

(46,053) 

113,516 

(38,976) 

918,103 

35,435 

(25,522) 

7,319 

935,335 

  

537,172 

(45,949) 

89,310 

(18,756) 

    

49,862 

4,396 

(7,575) 

- 

- 

46,683 

59 

(12,939) 

- 

33,803 

  

32,515 

(7,576) 

6,647 

- 

  

1,724 

172,618 

(35) 

(172,470) 

- 

1,837 

14,380 

- 

(16,071) 

146 

  

- 

- 

- 

- 

    

3,041,816 

232,167 

(53,663) 

- 

(38,976) 

3,181,344 

57,983 

(68,047) 

- 

3,171,280 

  

853,921 

(53,525) 

136,649 

(18,756) 

31	ธัน์วิาคัม	2565 31	ธัน์วิาคัม	2564

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

หน่วยลงที่่นที่่�จััดำประเภที่เป็นตราส่ารหน่� 

หน่วยลงที่่นที่่�จััดำประเภที่เป็นตราส่ารที่่น 

รวม 

76,584 

3,593 

80,177 

 34,885 

977 

35,862 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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อาคัารและ
ส่วิน์ปรับัปรุง
อาคัารและ
อาคัารเช่า	

อาคัารและ
ส่วิน์ปรับัปรุง
อาคัารและ
อาคัารเช่า	

เคัร่�องติกิแติ่ง
ติิดติั�งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์	

เคัร่�องติกิแติ่ง
ติิดติั�งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์	

ทั่�ดิน์	

ทั่�ดิน์	

		
		

อาคัารชุด	

		
		

อาคัารชุด	

		
		
รวิม	

		
		
รวิม	

		
		

ยาน์พาหน์ะ

		
		

ยาน์พาหน์ะ

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง	

งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง	

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร

31 ธุันวาคม 2564 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับส่่วนที่่�จัำาหน่าย 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับปี 

31 ธุันวาคม 2565 

มูลค่าส่่ที่ธุิตามบัญชุ่ 

31 ธุันวาคม 2564 

31 ธุันวาคม 2565 

คั่าเสื�อมราคัาสำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31ธัน์วิาคัม	

2564 

2565 

 

ราคัาทัุน์	 

1 มกราคม 2564 

ซื้่�อเพื่ิ�ม 

จัำาหน่าย 

โอนเข้า (ออก) 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

ซื้่�อเพื่ิ�ม 

จัำาหน่าย 

โอนเข้า (ออก) 

31 ธุันวาคม 2565 

 

- 

- 

- 

- 

  

791,346 

791,346 

    

  

  

  

791,346 

- 

- 

- 

- 

791,346 

- 

- 

- 

791,346 

  

291,652 

(29,583) 

39,098 

301,167 

  

1,095,090 

1,072,850 

  

    

1,327,685 

5 

- 

58,954 

- 

1,386,644 

8,109 

(29,586) 

8,752 

1,373,919 

    

33,274 

- 

1,833 

35,107 

  

3,359 

1,526 

      

36,633 

- 

- 

- 

- 

36,633 

- 

- 

- 

36,633 

      

561,777 

(25,248) 

83,821 

620,350 

  

356,326 

314,985 

       

834,074 

55,148 

(46,053) 

113,516 

(38,976) 

917,709 

35,435 

(25,522) 

7,319 

934,941 

  

31,586 

(12,302) 

6,832 

26,116 

  

15,097 

7,687 

  

  

49,862 

4,396 

        (7,575) 

- 

- 

46,683 

59 

(12,939) 

- 

33,803 

  

- 

- 

- 

- 

  

1,837 

146 

พันบาทำ 

พันบาทำ 

1,724 

172,618 

             (35) 

(172,470) 

- 

1,837 

14,380 

- 

(16,071) 

146 

  

918,289 

(67,133) 

131,584 

982,740 

  

    2,263,055 

2,188,540

136,649 

131,584 

    

3,041,324 

232,167 

(53,663) 

- 

(38,976) 

3,180,852 

57,983 

(68,047) 

- 

3,170,788 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ณ วันท่ี่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่อาคารและอุปกรณ์จัำานวนหนึ�ง ซื้ึ�งตัดำค่าเส่่�อมราคาหมดำแล้วแต่ยังใชุ้งานอยู่ ราคาที่่นเดำิม 
ก่อนหักค่าเส่่�อมราคาส่ะส่มของส่ินที่รัพื่ย์ดำังกล่าวในงบการเงินรวมม่จัำานวนประมาณ 630 ล้านบาที่ และ 551 ล้านบาที่ ตามลำาดัำบ (งบการเงินเฉพื่าะกิจัการ:  
629ล้านบาที่ และ 551 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ)
   
ณ วันท่ี่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 บริษััที่ม่ที่่�ดิำนและอาคารจัำานวนหนึ�งซื้ึ�งเลิกใชุ้งานแล้วแต่ไม่เข้าเงื�อนไขการจััดำเป็นสิ่นที่รัพื่ย์รอการขาย ราคาท่ี่นเดิำม 
ก่อนหักค่าเส่่�อมราคาส่ะส่มของส่ินที่รัพื่ย์ม่รายละเอ่ยดำ ดำังต่อไปน่� 

อาคัารและ
ส่วิน์ปรับัปรุง
อาคัารและ
อาคัารเช่า	

เคัร่�องติกิแติ่ง
ติิดติั�งและ
อุปกิรณ์
สำาน์ักิงาน์	ทั่�ดิน์	

		
		

อาคัารชุด	

		
		
รวิม	

		
		

ยาน์พาหน์ะ
งาน์ระหวิ่าง
กิ่อสร�าง	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

คั่าเสื�อมราคัาสะสม	

1 มกราคม 2564 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับส่่วนที่่�จัำาหน่าย 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับปี 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับส่่วนที่่�จัำาหน่าย 

ค่าเส่่�อมราคาส่ำาหรับปี 

31 ธุันวาคม 2565 

มูลค่าส่่ที่ธุิตามบัญชุ่ 

31 ธุันวาคม 2564 

31 ธุันวาคม 2565

คั่าเสื�อมราคัาสำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31ธัน์วิาคัม	

2564 

2565 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

791,346 

791,346 

  

  

252,687 

- 

38,864 

- 

291,551 

(29,583) 

39,098 

301,066 

  

1,095,093 

1,072,853 

    

  

31,444 

- 

1,832 

- 

33,276 

- 

1,833 

35,109 

  

3,357 

1,524 

      

  

536,813 

(45,949) 

89,294 

(18,756) 

561,402 

(25,248) 

83,806 

619,960 

  

356,307 

314,981 

  

  

32,516 

(7,576) 

6,647 

- 

31,587 

(12,302) 

6,832 

26,117 

  

15,096 

7,686 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

1,837 

146

พันบาทำ 

พันบาทำ 

 

  

  

853,460 

(53,525) 

136,637 

(18,756) 

917,816 

(67,133) 

131,569 

982,252 

  

2,263,036 

2,188,536

136,637 

131,569 

 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ค�าควิามนิิยมเกิดัจากเมื�อวิันิที� 7 กริกฎาคม 2557 บริิษััทไดั�มาซีึ�งอำนิาจควิบคุมในิบริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิส์ู  
โบริกเกอร์ิ จำกัดั (‘บริิษััทย�อย’) โดัยการิซีื้อหุ�นิทุนิแลัะสิูทธิออกเสีูยงในิบริิษััทย�อย แลัะมูลัค�าสิูนิทรัิพย์สูุทธิที�ไดั�มาจาก 
การิริวิมธุริกิจนิ�อยกวิ�าสูิ�งตอบแทนิที�โอนิให�ทำให�เกิดัค�าควิามนิิยมจากการิซีื้อธุริกิจ

ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะ 2564 งบการิเงินิริวิมมีค�าควิามนิิยมคงเหลืัอจำนิวินิ 5 ลั�านิบาท แลัะ 5 ลั�านิบาท  
ตามลัำดัับ

17.	คั่าคัวิามน์ิยม

(หน่วย: พื่ันบาที่)

31	ธัน์วิาคัม	2565 31	ธัน์วิาคัม	2564

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ที่่�ดำิน 

อาคาร 

ส่่วนปรับปร่งที่รัพื่ย์ส่ินที่่�เชุ่า 

อุปกรณ์ส่ำานักงาน 

คอมพื่ิวเตอร์ 

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและอุปกรณ์ส่ำานักงาน 

รวม 

10,720 

13,281 

13,467 

6,552 

10,871 

459 

55,350 

2,480 

5,437 

16,168 

8,049 

371 

6,557 

39,062 
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18.	สิน์ทัรัพย์ไม่ม่ติัวิติน์	
            รายการเปล่�ยนแปลงของส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ร่ปไดำ้ดำังน่� 

โปรแกิรม
คัอมพิวิเติอร์
ระหวิ่างพัฒน์า		

		โปรแกิรม	
คัอมพิวิเติอร์ รวิม

  

135,038 

27,562 

- 

- 

162,600 

37,127 

199,727 

  

  

117,584 

10,789 

- 

128,373 

20,736 

149,109 

  

  

34,227 

50,618 

    

10,006 

848 

(1,873) 

96,819 

105,800 

9,753 

115,553 

  

  

- 

- 

18,756 

18,756 

11,253 

30,009 

  

  

87,044 

85,544

พันบาทำ 

พันบาทำ 

 

  

145,044 

28,410 

(1,873) 

96,819 

268,400 

46,880 

315,280 

  

  

117,584 

10,789 

18,756 

147,129 

31,989 

179,118 

  

  

121,271 

136,162

10,789 

31,989 

 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิม	

ราคัาทัุน์	

1 มกราคม 2564 

เพื่ิ�มข้�น 

ปรับปร่ง 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

เพื่ิ�มข้�น 

31 ธุันวาคม 2565 

  

คั่าติัดจำาหน์่ายสะสม	

1 มกราคม 2564 

ค่าตัดำจัำาหน่ายส่ำาหรับปี 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

ค่าตัดำจัำาหน่ายส่ำาหรับปี 

31 ธุันวาคม 2565 

  

ม้ลคั่าสุทัธิติามบััญช่	

31 ธุันวาคม 2564 

31 ธุันวาคม 2565 

  

คั่าติัดจำาหน์่ายสำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2564 

2565 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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โปรแกิรม
คัอมพิวิเติอร์
ระหวิ่างพัฒน์า		

		โปรแกิรม	
คัอมพิวิเติอร์ รวิม

   

134,947 

27,562 

- 

- 

162,509 

37,127 

199,636 

  

  

117,503 

10,784 

- 

128,287 

20,733 

149,020 

  

  

34,222 

50,616 

  

10,006 

848 

(1,873) 

96,819 

105,800 

9,753 

115,553 

  

  

- 

- 

18,756 

18,756 

11,253 

30,009 

  

  

87,044 

85,544 

พันบาทำ 

พันบาทำ 

 
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่คอมพื่ิวเตอร์ซื้อฟื้ต์แวร์ซื้ึ�งตัดำจัำาหน่ายเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใชุ้งานอยู่โดำยราคาที่่นเดำิมก่อนหักค่าตัดำ
จัำาหน่ายส่ะส่มของส่ินที่รัพื่ย์ดำังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพื่าะกิจัการม่จัำานวนรวมประมาณ 116 ล้านบาที่ และ 103 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ 

  

144,953 

28,410 

(1,873) 

96,819 

268,309 

46,880 

315,189 

  

  

117,503 

10,784 

18,756 

147,043 

31,986 

179,029 

  

  

121,266 

136,160 

  

  

10,784 

31,986 

 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ราคัาทัุน์	

1 มกราคม 2564 

เพื่ิ�มข้�น 

ปรับปร่ง 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

เพื่ิ�มข้�น 

31 ธุันวาคม 2565 

  

คั่าติัดจำาหน์่ายสะสม	

1 มกราคม 2564 

ค่าตัดำจัำาหน่ายส่ำาหรับปี 

จััดำประเภที่รายการใหม่ 

31 ธุันวาคม 2564 

ค่าตัดำจัำาหน่ายส่ำาหรับปี 

31 ธุันวาคม 2565 

  

ม้ลคั่าสุทัธิติามบััญช่	

31 ธุันวาคม 2564 

31 ธุันวาคม 2565 

  

คั่าติัดจำาหน์่ายสำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม		

2564 

2565 

 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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ส่วิน์เปล่�ยน์แปลงใน์	
สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์
ได�รอกิารติัดบััญช่ทั่�รับัร้�

เข�ากิำาไรขาดทัุน์	
สำาหรับัปีสิ�น์สุด	
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	31	ธัน์วิาคัม	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2565		 2565		2564	 2564	 2564	

ส่วิน์เปล่�ยน์แปลงใน์	
สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�	
รอกิารติัดบััญช่ทั่�รับัร้�เข�า	
กิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	

สำาหรับัปีสิ�น์สุด	
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

  

  - 

- 

2,552 

- 

- 

2,552 

  

(163,025) 

(27,267) 

- 

(190,292) 

192,844 

    

- 

- 

(1,194) 

- 

- 

(1,194) 

  

(1,276,678) 

51,242 

- 

(1,225,436) 

1,224,242 

    

(242,357) 

5,054 

3,004 

94,183 

(113,953) 

(254,069) 

  

119,509 

7,658 

- 

127,167 

(381,236) 

    

(236,425) 

(2,825) 

4,198 

25,411 

- 

(209,641) 

  

79,835 

4,782 

321 

84,938 

(294,579) 

    

1,881,093 

19,702 

39,600 

196,338 

- 

2,136,733 

  

1,699,685 

25,280 

- 

1,724,965 

411,768 

    

1,644,668 

16,877 

42,604 

221,749 

- 

1,925,898 

  

502,842 

81,304 

321 

584,467 

1,341,431 

19.	สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่และคั่าใช�จ่ายภาษั่เงิน์ได�	
									19.1	สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

                        ส่ินที่รัพื่ย์ภาษั่เงินไดำ้รอการตัดำบัญชุ่และหน่�ส่ินภาษั่เงินไดำ้รอการตัดำบัญชุ่ ประกอบดำ้วยผู้ลกระที่บที่างภาษั่ที่่�เกิดำจัากรายการ ดำังต่อไปน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สิน์ทัรัพย์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 

ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

ส่ำารองผู้ลประโยชุน์พื่นักงานระยะยาว 

ค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นดำ้านเครดำิตที่่�คาดำว่าจัะเกิดำข้�น 

   และค่าเผู้่�อผู้ลขาดำที่่นการดำ้อยค่า 

อ่�นๆ 

สิน์ทัรัพย์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่		

หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านงบกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

การป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ 

อ่�นๆ 

หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

สิน์ทัรัพย์/หน์่�สิน์ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	-	สุทัธิ	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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2565		

2565		

2564	

2564	

   

186,465 

- 

  

381,236 

567,701 

  

186,465 

- 

  

381,236 

567,701 

  

271,773 

1,338 

  

294,579 

567,690 

  271,508 

1,338 

  

294,579 

567,425 

19.2	คั่าใช�จ่ายภาษั่เงิน์ได�	

            ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ร่ปไดำ้ดำังน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ภาษั่เงิน์ได�ปัจจุบััน์	

ภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคล 

รายการปรับปร่งค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคลของปีก่อน 

ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

ภาษั่เงินไดำ้รอตัดำบัญชุ่จัากผู้ลแตกต่างชุั�วคราวและ 

 การกลับรายการผู้ลแตกต่างชุั�วคราว 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ที่่�รับรู้ในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น 

ภาษั่เงิน์ได�ปัจจุบััน์	

ภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคล 

รายการปรับปร่งค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคลของปีก่อน 

ภาษั่เงิน์ได�รอกิารติัดบััญช่	

ภาษั่เงินไดำ้รอตัดำบัญชุ่จัากผู้ลแตกต่างชุั�วคราวและ 

 การกลับรายการผู้ลแตกต่างชุั�วคราว 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ที่่�รับรู้ในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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จัำานวนภาษั่เงินไดำ้ที่่�เก่�ยวข้องกับส่่วนประกอบแต่ละส่่วนของกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�นส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ร่ปไดำ้ ดำังน่� 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2564	 2564	2565	 2565	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	 สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	
งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

กำาไรที่างบัญชุ่ก่อนค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ 

อัตราภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคล 

จัำานวนภาษั่ตามอัตราภาษั่เงินไดำ้ 

รายการปรับปร่งค่าใชุ้จั่าย 

 ภาษั่เงินไดำ้นิติบ่คคลของปีก่อน 

ผู้ลกระที่บที่างภาษั่ส่่ที่ธุิของรายไดำ้ 

 หรือค่าใชุ้จั่ายที่่�ไม่ถี่อเป็นรายไดำ้หรือ 

 ค่าใชุ้จั่ายที่างภาษั่ 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ที่่�รับรู้ 

 ในส่่วนของกำาไรหรือขาดำที่่น 

3,763,685 

20% 

752,054 

- 

(184,353) 

567,701 

3,760,269 

20% 

752,054 

- 

(184,353) 

567,701 

3,779,289 

20% 

755,858 

1,338

 

(189,506) 

567,690 

3,777,295 

20% 

755,459 

1,338 

(189,372) 

567,425 

2565		 2564	

  

146,607 

16,418 

27,267 

2,552 

192,844 

  

1,023,870 

252,808 

(51,242) 

(1,194) 

1,224,242 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ภาษั่เงิน์ได�ทั่�เกิิดจากิ	

ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

โอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริงจัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

(กำาไร) ขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรมตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ 

(กำาไร) ขาดำที่่นจัากการประมาณการตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

ค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ที่่�แส่ดำงอยู่ในส่่วนของกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

รายการกระที่บยอดำจัำานวนเงินระหว่างกำาไรที่างบัญชุ่กับค่าใชุ้จั่ายภาษั่เงินไดำ้ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่�  31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ามารถีแส่ดำงไดำ้ ดำังน่� 
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(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

หน์่�สิน์	
ติามสัญญา
ประกิัน์ภัย	

หน์่�สิน์	
ติามสัญญา
ประกิัน์ภัย	

หน์่�สิน์
ส่วิน์ทั่�เอา

ประกิัน์ภัยติ่อ	

หน์่�สิน์
ส่วิน์ทั่�เอา

ประกิัน์ภัยติ่อ	สุทัธิ	 สุทัธิ	

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 ฝ่่ายบริหารของกล่่มบริษััที่และบริษััที่ไดำ้เข้าที่ำาส่ัญญาประกันภัยต่อเพื่่�อเป็นการบริหารความเส่่�ยงจัากการรับประกันภัย ฝ่่ายบริหาร

ของกล่่มบริษััที่และบริษััที่บริหารความเส่่�ยง โดำยการพื่ิจัารณาภาระความเส่่ยหายส่่ที่ธุิจัากการรับประกันภัย โดำยไดำ้เปิดำเผู้ยภาระหน่�ส่ินตามส่ัญญาประกัน 

ที่ั�งในส่่วนของความเส่่ยหายรวมและความเส่่ยหายส่่ที่ธุิ

2564	 2564	2565	 2565	

31	ธัน์วิาคัม	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ภาษั่เงินไดำ้จั่ายล่วงหน้า 

เงินมัดำจัำา 

ลูกหน่�จัากการขายเงินลงที่่น 

ค่าใชุ้จั่ายจั่ายล่วงหน้า 

อ่�นๆ 

รวมส่ินที่รัพื่ย์อ่�น 

ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 

ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

 ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นที่่�ไดำ้รับรายงานแล้ว 

 ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นที่่�เกิดำข้�นแต่ยังไม่ไดำ้รับรายงาน 

ส่ำารองเบ่�ยประกันภัย 

 ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้ 

ผู้ลประโยชุน์ตามกรมธุรรม์ประกันภัยค้างจั่าย 

หน่�ส่ินอ่�นตามกรมธุรรม์ประกันภัย  

รวมหน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัย 

174,823 

9,923 

203 

38,864 

137,305 

361,118 

- 

  

(92,332) 

(28,618) 

  

(374,065) 

- 

- 

(495,015) 

- 

  

(207,240) 

- 

  

(486,096) 

- 

- 

(693,336) 

174,823 

9,923 

203 

38,864 

125,881 

349,694 

 

174,823 

8,861 

232,046 

21,720 

136,564 

574,014 

288,895,494 

  

384,331 

113,005 

  

1,599,336 

434,498 

3,330,178 

294,756,842 

287,771,587 

  

279,446 

98,512 

  

1,588,010 

347,815 

5,394,602 

295,479,972 

174,823 

8,861 

232,046 

21,720 

124,304 

561,754 

288,895,494 

  

291,999 

84,387 

  

1,225,271 

434,498 

3,330,178 

294,261,827 

287,771,587

72,206

98,512

1,101,914

347,815

5,394,602

294,786,636

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

20.	สิน์ทัรัพย์อื�น์	
            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ินที่รัพื่ย์อ่�นประกอบดำ้วย 

21.	หน์่�สิน์จากิสัญญาประกิัน์ภัย		
            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 หน่�ส่ินจัากส่ัญญาประกันภัย ประกอบดำ้วย 
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2565		

2565		

2564	

2564	

282,407,305 

  

30,004,656 

  

(24,640,374) 

287,771,587 

262,551 

2,477,891 

(2,362,484) 

377,958 

 287,771,587 

  

30,988,978 

  

(29,865,071) 

288,895,494 

 377,958 

2,885,549 

(2,766,171) 

497,336 

21.1	สำารองประกิัน์ภัยสำาหรับัสัญญาประกิัน์ภัยระยะยาวิ	

            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาวประกอบดำ้วย 

21.2	สำารองคั่าสิน์ไหมทัดแทัน์	

            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น ประกอบดำ้วย 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ยอดำคงเหล่อต้นปี 

ส่ำารองเพื่ิ�มข้�นจัากกรมธุรรม์ประกันภัยใหม่และ 

  กรมธุรรม์ประกันภัยที่่�ยังม่ผู้ลบังคับ 

ส่ำารองลดำลงจัากการจั่ายผู้ลประโยชุน์กรมธุรรม์ 

  ประกันภัยขาดำอาย่ การยกเลิกกรมธุรรม์ประกันภัย ฯลฯ 

ยอดำคงเหล่อปลายปี 

ยอดำคงเหล่อต้นปี 

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นที่่�เกิดำข้�นระหว่างปีปัจัจัุบัน 

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจั่ายระหว่างปี 

ยอดำคงเหล่อปลายปี 

(หน่วย: พื่ันบาที่)



งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ยอดำคงเหล่อต้นปี 

เบ่�ยประกันภัยรับส่ำาหรับปี 

เบ่�ยประกันภัยที่่�ถี่อเป็นรายไดำ้ในปีปัจัจัุบัน 

ยอดำคงเหล่อปลายปี 

21.3	สำารองเบั่�ยประกิัน์ภัยทั่�ยังไม่ถูือเป็น์รายได�	

            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้ ประกอบดำ้วย 

2565		 2564	

1,482,840 

4,213,165 

(4,107,995) 

1,588,010 

1,588,010 

3,794,684 

(3,783,358) 

1,599,336 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่น: 

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหต่ 

- หนึ�งปีถีัดำไป 

- ส่องปีถีัดำไป 

- ส่ามปีถีัดำไป 

- ส่่�ปีถีัดำไป 

- ห้าปีถีัดำไป 

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่นส่ัมบูรณ์ 

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจั่ายส่ะส่ม 

รวมส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น   

 ก่อนการประกันภัยต่อ 

21.4		ติารางคั่าสิน์ไหมทัดแทัน์สุทัธิ	

            21.4.1   ตารางค่าส่ินไหมที่ดำแที่นก่อนการประกันภัยต่อ 

                           ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ปีอุบััติิเหติุ	 กิ่อน์ปี	2560	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 2565	 รวิม	

  1,786,229 

1,853,351 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

  

1,857,916 

(1,853,652) 

  

4,264 

  

1,787,570 

1,870,902 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

  

1,872,483 

(1,872,304) 

  

179 

  2,073,125 

2,139,768 

2,140,995 

2,140,995 

2,140,995 

- 

  

2,140,995 

(2,139,667) 

  

1,328 

  2,119,284 

2,190,663 

2,194,554 

2,194,554 

- 

- 

  

2,194,554 

(2,193,469) 

  

1,085 

  2,039,985 

2,141,254 

2,143,044 

- 

- 

- 

  

2,143,044 

(2,141,479) 

  

1,565 

  

  2,295,222 

2,386,199 

- 

- 

- 

- 

  

2,388,062 

(2,370,004) 

  

18,058 

 2,714,813 

- 

- 

- 

- 

- 

  

2,825,955 

(2,355,098) 

  

470,857 

   - 

- 

- 

- 

- 

- 

  

15,423,009 

(14,925,673) 

  

497,336 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่น: 

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหต่ 

- หนึ�งปีถีัดำไป 

- ส่องปีถีัดำไป 

- ส่ามปีถีัดำไป 

- ส่่�ปีถีัดำไป 

- ห้าปีถีัดำไป 

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่นส่ัมบูรณ์ 

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจั่ายส่ะส่ม 

รวมส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น   

 ก่อนการประกันภัยต่อ 

ปีอุบััติิเหติุ	 กิ่อน์ปี	2559	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 รวิม	

  

  

1,662,384 

1,737,766 

1,738,526 

1,738,526 

1,738,526 

1,738,526 

  

1,738,526 

(1,735,835) 

  

2,691 

  

  

1,786,229 

1,853,351 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

  

1,857,916 

(1,857,196) 

  

720 

  

  

1,787,570 

1,870,902 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

- 

  

1,872,483 

(1,872,437) 

  

46 

 

  

2,072,358 

2,138,994 

2,140,221 

2,140,221 

- 

- 

  

2,140,221 

(2,140,032) 

  

189 

  

  

2,118,688 

2,189,974 

2,193,864 

- 

- 

- 

  

2,193,864 

(2,192,353) 

  

1,511 

   

  

2,015,945 

2,116,192 

- 

- 

- 

- 

  

2,118,003 

(2,114,881) 

  

3,122 

  

  

2,220,699 

- 

- 

- 

- 

- 

  

2,317,400 

(1,947,721) 

  

369,679 

   - 

- 

- 

- 

- 

- 

  

14,238,413 

(13,860,455) 

  

377,958 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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21.4.2   ตารางค่าส่ินไหมที่ดำแที่นส่่ที่ธุิหลังการประกันภัยต่อ 

                  ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ปีอุบััติิเหติุ	 กิ่อน์ปี	2560	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 2565	 รวิม	

  

1,786,229 

1,853,351 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

  

1,857,916 

(1,853,752) 

4,164 

  

1,787,570 

1,870,902 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

  

1,872,483 

(1,872,304) 

179 

  

2,073,125 

2,139,768 

2,140,995 

2,140,995 

2,140,995 

- 

  

2,140,995 

(2,139,669) 

1,326 

  

2,119,284 

2,190,663 

2,194,554 

2,194,554 

- 

- 

  

2,194,554 

(2,193,706) 

848 

  

2,039,985 

2,141,254 

2,143,044 

- 

- 

- 

  

2,143,044 

(2,142,252) 

792 

  

2,293,431 

2,384,336 

- 

- 

- 

- 

  

2,386,199 

(2,375,941) 

10,258 

  

2,688,864 

- 

- 

- 

- 

- 

  

2,799,199 

(2,440,380) 

358,819 

   - 

- 

- 

- 

- 

- 

  

15,394,390

 (15,018,004)   

376,386

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่น:  

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหต่ 

- หนึ�งปีถีัดำไป 

- ส่องปีถีัดำไป 

- ส่ามปีถีัดำไป 

- ส่่�ปีถีัดำไป 

- ห้าปีถีัดำไป 

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่นส่ัมบูรณ์  

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจั่ายส่ะส่ม 

รวมส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น     

 ก่อนการประกันภัยต่อ 
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งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่น:  

- ณ ส่ิ�นปีอุบัติเหต่ 

- หนึ�งปีถีัดำไป 

- ส่องปีถีัดำไป 

- ส่ามปีถีัดำไป 

- ส่่�ปีถีัดำไป 

- ห้าปีถีัดำไป 

ประมาณการค่าส่ินไหม 

 ที่ดำแที่นส่ัมบูรณ์  

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นจั่ายส่ะส่ม 

รวมส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น     

 ก่อนการประกันภัยต่อ 

  

1,662,384 

1,737,766 

1,738,526 

1,738,526 

1,738,526 

1,738,526 

  

1,738,526 

(1,735,935) 

  

       2,591 

  

1,786,229 

1,853,351 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

1,857,916 

  

1,857,916 

(1,857,196) 

  

        720 

  

1,787,570 

1,870,902 

1,872,483 

1,872,483 

1,872,483 

- 

  

1,872,483 

(1,872,437) 

 

         46 

  

2,072,358 

2,138,994 

2,140,221 

2,140,221 

- 

- 

  

2,140,221 

(2,141,934) 

  

     (1,713) 

  

2,118,688 

2,189,974 

2,193,864 

- 

- 

- 

  

2,193,864 

(2,195,481) 

  

     (1,617) 

  

2,015,945 

2,116,192 

- 

- 

- 

- 

  

2,118,003 

(2,133,870) 

  

   (15,867) 

  

2,220,699 

- 

- 

- 

- 

- 

  

2,317,400 

(2,130,842) 

  

   186,558 

   - 

- 

- 

- 

- 

- 

  

14,238,413 

 (14,067,695) 

    170,718

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 รวิม	ปีอุบััติิเหติุ	 กิ่อน์ปี	2559	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564
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21.5.2  ข้อส่มมติที่่�ใชุ้ในการวัดำมูลค่าของส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่นที่่�เกิดำข้�นแต่ยังไม่ไดำ้รับรายงาน

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

21.5	ข�อสมมติิทั่�สำาคััญ	

         21.5.1  ข้อส่มมติที่่�ใชุ้ในการวัดำมูลค่าส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทใชี�วิิธีการิวิัดัมูลัค�าหน้ีิสูินิจากสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิดั�วิยวิิธีสูำริองเบ้ียปริะกันิภัยสูุทธิ 
ชีำริะคงที� (Net Level Premium Reserve: NPV) ซีึ�งใชี�วิิธีการิปริะมาณการิกริะแสูเงินิสูดัจากเบี้ยปริะกันิภัย 
แลัะผู้ลัปริะโยชีน์ิจ�าย ภายใต�วิธีิ NPV บริษิัทัปริะมาณการิเบีย้ปริะกันิภัยที�จะไดั�รัิบดั�วิยวิิธีการิทางคณิตศาสูตร์ิปริะกันิภัย
 แลัะใชี�ข�อสูมมตใินิการิวิดััมลูัค�าโดัยคำนิงึถงึอตัริาคดิัลัดั อตัริาการิเสูยีชีวีิติ แลัะอตัริาการิทพุพลัภาพ โดัยมกีาริบวิก
สู�วินิเพิ�ม (Margin) สูำหรัิบเป็นิค�าใชี�จ�ายในิการิบริิหาริจัดัการิกริมธริริม์ วิิธีการินิี้จะไม�มีการิใชี�ข�อสูมมติในิเริื�อง 
อัตริาคงอยู�ของกริมธริริม์ (Persistency rate) 

ข�อสูมมติที�สูำคัญในิการิปริะมาณการิตามหลัักคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย สูริุปไดั�ดัังนิี้  

(1)  อัตริาการิตาย อัตริาการิเจ็บป่วิย แลัะอัตริาการิอยู�ริอดั
อ�างองิตาริางมริณะไทยปริะเภทสูามญัแลัะปริะเภทอตุสูาหกริริม แลัะตาริางบำนิาญไทย ซีึ�งเป็นิไปตามปริะกาศ 

     คปภ.

(2)  อัตริาคิดัลัดั 
อตัริาคดิัลัดัในิการิคำนิวิณสูำริอง ใชี�อัตริาดัอกเบีย้ไม�สูงูกวิ�าอัตริาดัอกเบ้ียที�ใชี�ในิ การิกำหนิดัอัตริาเบีย้ปริะกนัิภัย 

     แลัะไม�สููงกวิ�าริ�อยลัะ 6 ต�อปี 

กลัุ�มบริิษัทัแลัะบริิษัทัไดั�ปริะมาณการิค�าสิูนิไหมทดัแทนิสูำหรัิบสูญัญาริะยะสูัน้ิโดัยไดั�คำนึิงค�าสูนิิไหมทดัแทนิที�เกดิั
ขึ้นิแลั�วิแต�ยังไม�ไดั�รัิบริายงานิ โดัยข�อสูมมติในิการิคำนิวิณจะใชี�จากข�อมูลัลั�าสุูดัที�บริิษััททริาบ ณ วิันิที�ริายงานิ  
ซีึ�งปริะมาณการิจากข�อมูลัที�เก็บจากในิอดัีต แลัะการิใชี�ดัุลัยพินิิจนิักคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย
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93,174 

217,164 

36,341 

1,136 

347,815 

128,009 

272,278 

33,749 

462 

434,498 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

21.6	ผู้ลประโยชน์์ติามกิรมธรรม์ประกิัน์ภัยคั�างจ่าย	 

           ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ผู้ลประโยชุน์ตามกรมธุรรม์ประกันภัยค้างจั่ายประกอบดำ้วย 

5,119,918 

157,840 

80,740 

    36,104 

5,394,602 

3,011,955 

157,629 

78,360 

82,234 

3,330,178 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565			 31	ธัน์วิาคัม	2564

เงินค่ามรณกรรม   

เงินครบกำาหนดำ 

เงินจั่ายตามเงื�อนไข 

เงินค่าเวนค่นกรมธุรรม์ประกันภัย 

รวมผู้ลประโยชุน์ตามกรมธุรรม์ประกันภัยค้างจั่าย

21.7	หน์่�สิน์อื�น์ติามกิรมธรรม์ประกิัน์ภัยคั�างจ่าย 

           ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 หน่�ส่ินอ่�นตามกรมธุรรม์ประกันภัยค้างจั่ายประกอบดำ้วย 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565			 31	ธัน์วิาคัม	2564

เงินฝ่ากเน่�องจัากกรมธุรรม์ประกันภัย 

เบ่�ยประกันรับล่วงหน้า 

เจั้าหน่�กรณ่ยกเว้นค่าเบ่�ยประกันภัย 

มลูคา่ตามบญัชุข่องกรมธุรรม์ประกันภยัแบบควบการลงที่น่ 

รวมหน่�ส่ินอ่�นตามกรมธุรรม์ประกันภัยค้างจั่าย 
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31	ธัน์วิาคัม	2565	 31	ธัน์วิาคัม	2564	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

เงินค้างจั่ายเก่�ยวกับการประกันภัยต่อ 

รวมเจั้าหน่�บริษััที่ประกันภัยต่อ 

ภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงานส่ำารอง 

 ผู้ลประโยชุน์พื่นักงานระยะยาว (ดำูหมายเหต่ข้อ 23.1) 

ภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงานระยะยาวอ่�น 

 (ดำูหมายเหต่ข้อ 23.2) 

รวมผู้ลประโยชุน์พื่นักงานค้างจั่าย 

1,185,267 

1,185,267 

958,952 

958,952 

184,235 

29,721 

213,956 

171,422 

27,396 

198,818 

183,474 

29,547 

213,021 

170,673 

27,330 

198,003 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2564	 2564	2565	2565	

31	ธัน์วิาคัม	 31	ธัน์วิาคัม	31	ธัน์วิาคัม	 31	ธัน์วิาคัม	
งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

22.	เจ�าหน์่�บัริษััทัประกิัน์ภัยติ่อ
            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่ยอดำค้างเจั้าหน่�บริษััที่ประกันภัยต่อจัำาแนกตามประเภที่หน่�ส่ิน ดำังน่� 

23.	ภาระผู้้กิพัน์ผู้ลประโยชน์์พน์ักิงาน์
            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงานประกอบดำ้วย 



313แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

171,422 

12,813 

184,235 

27,396 

2,325 

29,721 

145,012 

26,410 

171,422 

25,737 

1,659 

27,396 

170,673 

12,801 

183,474 

27,330 

2,217 

29,547 

144,530 

26,143 

170,673 

25,690 

1,640 

27,330 

ตามพื่ระราชุบญัญัตคิ่ม้ครองแรงงานและนโยบายการจัา้งงานของกล่ม่บรษัิัที่และบรษิัทัี่ พื่นกังาน ท่ี่กคนม่ส่ทิี่ธุไิดำร้บัเงนิชุดำเชุยตามขอ้กำาหนดำในกฎหมายแรงงาน

 เม่�อพื่นักงานครบเกษั่ยณอาย่ 60 ปี 

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

2565		

2565		

2564	

2564	

23.1	ภาระผู้้กิพัน์ผู้ลประโยชน์์พน์ักิงาน์หลังออกิจากิงาน์	

           ความเคล่�อนไหวของภาระผูู้กพื่ันผู้ลประโยชุน์พื่นักงานหลังออกจัากงานส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม แส่ดำงไดำ้ดำังน่� 

23.2		ภาระผู้ก้ิพัน์ผู้ลประโยชน์์พนั์กิงาน์ระยะยาวิอื�น์สำาหรบัักิารทัำางาน์กิบัักิลุ่มบัริษัทััและบัริษัทััเป็น์เวิลาน์าน์	คัวิามเคัลื�อน์ไหวิ
ของภาระผู้้กิพัน์ผู้ลประโยชน์์พนั์กิงาน์ระยะยาวิอื�น์สำาหรับักิารทัำางาน์กัิบักิลุ่มบัริษััทัและบัริษััทัเป็น์เวิลาน์าน์	
สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	แสดงได�ดังน์่�

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ยอดำคงเหล่อต้นปี ณ วันที่่� 1 มกราคม 

เพื่ิ�มข้�นระหว่างปี 

ยอดำคงเหล่อปลายปี ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 

ยอดำคงเหล่อต้นปี ณ วันที่่� 1 มกราคม 

เพื่ิ�มข้�นระหว่างปี 

ยอดำคงเหล่อปลายปี ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

สำารองผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิของ	

	 พน์ักิงาน์ติ�น์ปี	

ส่่วนที่่�รับรู้ในกำาไรหรือขาดำที่่น: 

    ต้นที่่นบริการในปัจัจัุบัน 

    ต้นที่่นดำอกเบ่�ย 

(กำาไร) ขาดำที่่นจัากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการเปล่�ยนแปลง 

  ข้อส่มมติดำ้านประชุากรศาส่ตร์  

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการเปล่�ยนแปลง 

 ข้อส่มมติที่างการเงิน   

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการปรับปร่ง 

 จัากประส่บการณ์ 

  

ส่่วนที่่�รับรู้ในกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น: 

(กำาไร) ขาดำที่่นจัากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการเปล่�ยนแปลง 

 ข้อส่มมติดำ้านประชุากรศาส่ตร์  

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการเปล่�ยนแปลง 

 ข้อส่มมติที่างการเงิน   

ส่่วนที่่�เกิดำจัากการปรับปร่ง 

 จัากประส่บการณ์ 

ผู้ลประโยชุน์ที่่�จั่ายในระหว่างปี 

สำารองผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิของ	

	 พน์ักิงาน์ปลายปี	

จำาน์วิน์เงิน์สำารองผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิของพน์ักิงาน์ซึ�งเป็น์เงิน์ชดเชยพน์ักิงาน์เมื�อออกิจากิงาน์และผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิ
อื�น์	สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	และ	2564	แสดงได�ดังน์่�		

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

198,818 

  

30,536 

4,235 

  

- 

3,683 

(179) 

     - 

(13,113) 

7,139 

(17,163) 

213,956 

198,003 

  

30,428 

4,217 

  

- 

3,672 

(183) 

  

  

  

- 

(13,064) 

7,097 

(17,149) 

213,021 

170,749 

  

28,664 

3,108 

  

1,502 

         

   (1,087) 

(252) 

  

  

  

17,267 

(4,629) 

299 

(16,803) 

198,818 

170,220 

  

28,565 

3,098 

  

1,496 

       

     (1,083) 

(252) 

  

  

  

17,200 

(4,611) 

173 

(16,803) 

198,003 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่คาดำว่าจัะจั่ายชุำาระผู้ลประโยชุน์ระยะยาวของพื่นักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจัำานวน 14 ล้านบาที่  

และ จัำานวน 10 ล้านบาที่ ตามลำาดำับ

 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉล่�ยถี่วงนำ�าหนักในการจั่ายชุำาระผู้ลประโยชุน์ระยะยาวของพื่นักงานของกล่่มบริษััที่และบริษััที่ประมาณ 20 ปี และ 20 

ปี ตามลำาดำับ

ข�อสมมติิทั่�สำาคััญใน์กิารประมาณกิารติามหลักิคัณิติศาสติร์ประกิัน์ภัย	สรุปได�	ดังน์่�		

ผู้ลกิระทับัของกิารเปล่�ยน์แปลงข�อสมมติิท่ั�สำาคััญติ่อม้ลคั่าปัจจุบััน์ของภาระผู้้กิพัน์ผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิของพนั์กิงาน์	
ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	สรุปได�	ดังน์่�	

อัตรามรณะอ้างอิงจัากตารางมรณะไที่ยพื่่�นฐานประเภที่ส่ามัญปี 2560 ที่่�ยังไม่ไดำ้บวกส่่วนที่่�เผู้่�อไว้ 

จำาน์วิน์ประโยชน์์	
เพิ�มข้�น์	(ลดลง)	
(พัน์บัาทั)	

ข�อสมมติิเปล่�ยน์แปลง																						
เพิ�มข้�น์	(ลดลง)	
(ร�อยละติ่อปี)	

จำาน์วิน์ประโยชน์์	
เพิ�มข้�น์	(ลดลง)	
(พัน์บัาทั)	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2564	 2564	2565	2565	
(ร�อยละติ่อปี)	 (ร�อยละติ่อปี)	(ร�อยละติ่อปี)	 (ร�อยละติ่อปี)	

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

อตัราคดิำลดำส่ำาหรบัโครงการผู้ลประโยชุนห์ลงัออกจัากงาน 

อัตราคิดำลดำส่ำาหรับโครงการผู้ลประโยชุน์ระยะยาวอ่�น 

อัตราเงินเฟื้้อของราคาที่องรูปพื่รรณ 

อัตราการข้�นเงินเดำ่อน  

อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำานวนพื่นักงาน  

 (ข้�นอยู่กับชุ่วงอาย่ของพื่นักงาน) 

ราคาที่องรูปพื่รรณต่อนำ�าหนัก 1 บาที่ (บาที่) 

อัตราคิดำลดำ 

อัตราคิดำลดำ 

อัตราเงินเฟื้้อของราคาที่อง 

อัตราเงินเฟื้้อของราคาที่อง 

อัตราการข้�นเงินเดำ่อน 

อัตราการข้�นเงินเดำ่อน 

อัตราการลาออกของพื่นักงาน 

อัตราการลาออกของพื่นักงาน 

ราคาที่องรูปพื่รรณต่อนำ�าหนัก 1 บาที่  

ราคาที่องรูปพื่รรณต่อนำ�าหนัก 1 บาที่  

2.89 

2.89 

3.00 

5.00 

6.30, 9.10 

25,820 

0.25% 

(0.25%) 

1.00% 

(1.00%) 

0.25% 

(0.25%) 

10.00% 

(10.00%) 

10.00% 

(10.00%) 

 (4,420) 

              4,576  

           2,046  

             (1,872) 

              4,052  

             (3,932) 

           (12,041) 

            13,105  

              2,963  

             (2,963) 

(4,403) 

              4,559 

              2,037  

             (1,864) 

              4,037 

             (3,917) 

           (11,994) 

            13,054 

              2,955  

             (2,955) 

2.13 

2.13 

3.00 

5.00 

6.30, 9.10 

22,050 

2.89 

2.89 

3.00 

5.00 

6.30, 9.10 

25,820 

2.13 

2.13 

3.00 

5.00 

6.30, 9.10 

22,050 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจัไม่ไดำ้แส่ดำงถึีงการเปล่�ยนแปลงที่่�เกิดำข้�นจัริงในประมาณการหน่�ส่ินไม่หม่นเวียนส่ำาหรับ 
ผู้ลประโยชุน์พื่นักงาน เน่�องจัากเป็นการยากท่ี่�การเปล่�ยนแปลงข้อส่มมติต่างๆ จัะเกิดำข้�นแยกต่างหากจัากข้อส่มมติอ่�น 
ซื้ึ�งอาจัม่ความส่ัมพื่ันธุ์กัน 

24.	หน์่�สิน์อื�น์	
             ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 หน่�ส่ินอ่�นประกอบดำ้วย 

25.	ทัุน์สำารองติามกิฎหมาย	

ภายใต�บทบญัญตัขิองมาตริา 116 แห�งพริะริาชีบญัญตับิริษิัทัมหาชีนิจำกดัั พ.ศ. 2535 บริษิัทัต�องจดััสูริริกำไริสูทุธปิริะจำปีสู�วินิ
หนิึ�งไวิ�เป็นิทนุิสูำริองไม�นิ�อยกวิ�าริ�อยลัะ 5 ของกำไริสูทุธปิริะจำปี หกัดั�วิยยอดัขาดัทนุิสูะสูมยกมา (ถ�าม)ี จนิกวิ�าทนุิสูำริองนิี ้
จะมีจำนิวินิไม�นิ�อยกวิ�าริ�อยลัะ 10 ของทุนิจดัทะเบียนิสูำริองตามกฎหมายดัังกลั�าวิไม�สูามาริถนิำไปจ�ายเงินิปันิผู้ลัไดั�  
ในิปัจจุบันิบริิษััทไดั�จัดัสูริริสูำริองตามกฎหมายไวิ�คริบถ�วินิแลั�วิ 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2564	 2564	2565	 2565	

31	ธัน์วิาคัม	 31	ธัน์วิาคัม	
งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ค่าบำาเหน็จัค้างจั่าย 

ค่าใชุ้จั่ายค้างจั่าย 

เบ่�ยประกันภัยที่่�ไดำ้รับเงินแล้ว

 แต่กรมธุรรม์ยังไม่อน่มัติ 

เงินรับรอการโอนบัญชุ่ 

ภาษั่ธุ่รกิจัเฉพื่าะค้างจั่าย 

เงินค้างจั่ายจัากการซื้่�อหลักที่รัพื่ย์ 

ภาษั่หัก ณ ที่่�จั่ายค้างจั่าย 

ผู้ลประโยชุน์พื่นักงานระยะส่ั�นค้างจั่าย 

อ่�นๆ 

รวมหน่�ส่ินอ่�น 

519,494 

324,797 

74,913 

101,469 

153,739 

- 

34,582 

111,614 

87,641 

1,408,249  

518,634 

324,498 

74,913 

101,469 

153,739 

- 

34,545 

111,353 

83,710 

1,402,861 

549,476 

248,104 

51,263 

113,233 

154,841 

45,315 

16,867 

112,970 

84,736 

1,376,805 

548,595 

248,054 

51,263 

113,233 

154,841 

45,315 

16,827 

112,970 

80,540 

1,371,638 
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ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
คัวิบักิาร
ลงทัุน์	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทั
ดั�งเดิม		
-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ประกิัน์
อุบััติิเหติุ		
ส่วิน์บัุคัคัล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทั
บัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	 อื�น์	ๆ	

		
		
		
		
		
รวิม	

  

28,110,556 

(1,128,742) 

26,981,814 

(138,205) 

  

26,843,609 

494,940 

27,338,549 

  

7,092,014 

- 

7,092,014 

-   

7,092,014 

- 

7,092,014 

  

577,683 

- 

577,683 

- 

  

577,683 

- 

577,683 

  

5,760 

- 

5,760 

- 

  

5,760 

35,901 

41,661 

  

45,106 

- 

45,106 

14,848 

  

59,954 

- 

59,954 

  

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

  

35,831,119 

(1,128,742) 

34,702,377 

(123,357) 

  

34,579,020 

530,841 

35,109,861 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

26.	ส่วิน์งาน์ดำาเน์ิน์งาน์	

กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทันิำเสูนิอข�อมูลัสู�วินิงานิดัำเนิินิงานิในิรูิปแบบเชี�นิเดีัยวิกับการิริายงานิข�อมูลั ตามปริะเภทการิรัิบปริะกันิภัยที�
ต�องริายงานิแก�คณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย (คปภ.) เนืิ�องจากฝ่่ายบริิหาริเห็นิวิ�า 
กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัดัำเนินิิธุริกจิหลักัในิสู�วินิงานิดัำเนิินิงานิที�ริายงานิเพียงสู�วินิงานิเดีัยวิคอืธุริกจิปริะกนัิชีวิีิต แลัะดัำเนิินิธุริกจิ
ในิเขตภูมิศาสูตร์ิเดัียวิคือปริะเทศไทย ท้ังน้ีิ ริายการิที�นิำเสูนิอในิสู�วินิงานิดัำเนิินิงานิน้ีิสูอดัคลั�องกับริายงานิภายในิของ 
กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทที�ผูู้�มีอำนิาจตัดัสูินิใจสููงสุูดั ดั�านิการิดัำเนิินิงานิไดั�รัิบแลัะสูอบทานิอย�างสูม�ำเสูมอเพื�อใชี�ตัดัสูินิใจ 
ในิการิจัดัสูริริทริัพยากริให�กับสู�วินิงานิแลัะปริะเมินิผู้ลัการิดัำเนิินิงานิของสู�วินิงานิ ท้ังน้ีิ ผูู้�มีอำนิาจตัดัสิูนิใจสููงสูุดัดั�านิ 
การิดัำเนิินิงานิของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทคือ กริริมการิผูู้�จัดัการิใหญ� 

ข้อมูลส่่วนงานดำำาเนินงานตามที่่�กล่าวไว้ข้างต้นส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ม่ดำังน่�

งบักิารเงิน์รวิม	
สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

ร้ายได้จำากการ้ร้ับปีร้ะกันภัย 

เบ่�ยประกันภัยรับ 

หัก เบ่�ยประกันภัยจั่ายจัากการเอาประกันภัยต่อ 

เบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ 

บวก (หัก) ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้ 

                 (เพื่ิ�มข้�น) ลดำลงจัากปีก่อน 

เบ่�ยประกันภัยที่่�ถี่อเป็นรายไดำ้ส่่ที่ธุิ 

 จัากการประกันภัยต่อ 

รายไดำ้ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ร้วมร้ายได้จำากการ้ร้ับปีร้ะกันภัย 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์รวิม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

คั่าใช�จ่ายใน์กิารรับัประกิัน์ภัย	

ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 

 เพื่ิ�มข้�นจัากปีก่อน 

ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย 

 และค่าส่ินไหมที่ดำแที่น - ส่่ที่ธุิจัากการประกันภัยต่อ 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น 

รวิมคั่าใช�จ่ายใน์กิารรับัประกิัน์ภัย	

รายได�จากิกิารรับัประกิัน์ภัย	

เบ่�ยประกันภัยรับ 

หัก เบ่�ยประกันภัยจั่ายจัากการเอาประกันภัยต่อ 

เบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ 

บวก (หัก) ส่ำารองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถี่อเป็นรายไดำ้ 

(เพื่ิ�มข้�น) ลดำลงจัากปีก่อน 

เบ่�ยประกันภัยที่่�ถี่อเป็นรายไดำ้ส่่ที่ธุิ 

 จัากการประกันภัยต่อ 

รายไดำ้ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

รวิมรายได�จากิกิารรับัประกิัน์ภัย	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

		
		
		
		
		
รวิม	

		
		
		
		
		
รวิม	

(5,590,626) 

  

37,646,010 

2,032,952 

658,914 

34,747,250 

  

30,252,796 

(1,630,434) 

28,622,362 

(94,677) 

  

28,527,685 

655,895 

29,183,580 

  

670,393 

  

378,995 

484,860 

74,308 

1,608,556 

  4,820,388 

- 

4,820,388 

  

- 

  

4,820,388 

- 

4,820,388 

  

6,043,780 

  

127,662 

28,828 

6,053 

6,206,323 

  599,286 

- 

599,286 

- 

  

599,286 

- 

599,286 

  

360 

  

- 

39,378 

850 

40,588 

  

329 

- 

329 

  

- 

  

329 

15,388 

15,717 

    

- 

  

15,352 

1,869 

629 

17,850 

    

  44,309 

- 

44,309 

355 

  

44,664 

- 

44,664 

  

- 

  

- 

8,427 

10 

8,437 

  

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

  

1,123,907 

  

38,168,019 

2,596,314 

740,764 

42,629,004 

    

35,717,108 

(1,630,434) 

34,086,674 

(94,322) 

  

33,992,352 

671,283 

34,663,635 

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
คัวิบักิาร
ลงทัุน์	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
คัวิบักิาร
ลงทัุน์	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทั
ดั�งเดิม		
-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทั
ดั�งเดิม		
-	แบับัม่
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ประกิัน์
อุบััติิเหติุ	
ส่วิน์บัุคัคัล	

ประกิัน์
อุบััติิเหติุ	
ส่วิน์บัุคัคัล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทั
บัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทั
บัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

อื�น์	ๆ	

อื�น์	ๆ	
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งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	 2565		 2564	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
คัวิบักิาร
ลงทัุน์	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทั
ดั�งเดิม		
-	แบับัม่
ส่วิน์ร่วิม
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ประกิัน์
อุบััติิเหติุ	
ส่วิน์บัุคัคัล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทั
บัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	 อื�น์	ๆ	

		
		
		
		
		
รวิม	

  

692,696 

  

33,518,668 

2,420,058 

479,611 

37,111,033 

  

  611,531 

  

25,085 

246,710 

60,948 

944,274 

  

4,059,955 

  

99,912 

27,142 

7,577 

4,194,586 

  

  

101 

  

- 

12,961 

2,574 

15,636 

  

- 

  

9,020 

1,447 

565 

11,032 

  

- 

  

- 

9,184 

91 

9,275 

  

5,364,283 

  

33,652,685 

2,717,502 

551,366 

42,285,836 

27.	คั่าใช�จ่ายใน์กิารดำาเน์ิน์งาน์	
            ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงานส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

ค่าใชุ้จั่ายพื่นักงาน 

ค่าใชุ้จั่ายเก่�ยวกับอาคารส่ถีานที่่�และอุปกรณ์   

ค่าภาษั่อากร 

ค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงานอ่�น 

รวมค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน 

908,502 

204,139 

3,923 

533,017 

1,649,581 

903,929 

203,818 

3,923 

533,214 

1,644,884 

918,879 

187,006 

2,987 

538,497 

1,647,369 

914,932 

186,686 

2,986 

538,601 

  1,643,205  

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

งบักิารเงิน์รวิม	
สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

คั่าใช�จ่ายใน์กิารรับัประกิัน์ภัย	

ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว 

 เพื่ิ�มข้�นจัากปีก่อน 

ผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ประกันภัย 

 และคา่ส่นิไหมที่ดำแที่น - ส่่ที่ธุจิัากการประกันภัยตอ่ 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น 

รวิมคั่าใช�จ่ายใน์กิารรับัประกิัน์ภัย	

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	 2565		 2564	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

29.	กิองทัุน์สำารองเล่�ยงช่พ

กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทแลัะพนิักงานิไดั�ริ�วิมกันิจัดัตั้งกองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพขึ้นิตามพริะริาชีบัญญัติกองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพ  
พ.ศ. 2530 โดัยกลัุ�มบริิษััทแลัะพนิักงานิจะจ�ายสูมทบเข�ากองทุนิเป็นิริายเดัือนิในิอัตริาริ�อยลัะ 5-15 ของเงินิเดัือนิ ซีึ�งขึ้นิอยู�
กับอายุงานิของพนัิกงานิ กองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพนิี้ถูกบริิหาริโดัยผูู้�จัดัการิกองทุนิที�ไดั�ริับอนิุญาตจากกริะทริวิงการิคลััง 
แลัะจะจ�ายให�แก�พนิักงานิเมื�อพนิักงานินิั้นิออกจากงานิตามริะเบียบวิ�าดั�วิยกองทุนิของกลัุ�มบริิษััท ในิริะหวิ�างปี 2565 แลัะ
 2564 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไดั�จ�ายเงินิสูมทบเข�ากองทุนิสูำริองเลัี้ยงชีีพเป็นิจำนิวินิเงินิ 42 ลั�านิบาท แลัะ 39 ลั�านิบาท  
ตามลัำดัับ 

28.	คั่าใช�จ่ายติามลักิษัณะ	
            ค่าใชุ้จั่ายตามลักษัณะส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

คั่าใช�จ่ายพน์ักิงาน์	

รวมอยู่ในผู้ลประโยชุน์จั่ายตามกรมธุรรม์ 

 ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นและค่าใชุ้จั่ายในการจััดำการ 

    ค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

รวมอยู่ในค่าใชุ้จั่ายในการรับประกันภัยอ่�น 

รวมอยู่ในค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน 

รวม 

คั่าใช�จ่ายเกิ่�ยวิกิับัอาคัารสถูาน์ทั่�และอุปกิรณ์	

รวมอยู่ในค่าใชุ้จั่ายในการดำำาเนินงาน 

รวม 

  

  

  43,935 

25,399 

908,502 

977,836 

  

204,139 

204,139 

  

    

43,935 

25,399 

903,929 

973,263 

  

203,818 

203,818 

  

    

35,962 

20,626 

918,879 

975,467 

  

187,006 

187,006 

  

    

35,962 

20,626 

914,932 

971,520 

  

186,686 

186,686 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

30.	ผู้ลกิำาไร	(ขาดทัุน์)	จากิกิารปรับัม้ลคั่ายุติิธรรม	
             ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการปรับมูลค่าย่ติธุรรม ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

กำาไรที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริงจัากการปรับมูลค่าเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

ขาดำที่่นที่่�ยังไม่เกิดำข้�นจัริงจัากส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

กำาไรจัากอัตราแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศ 

กำาไรจัากการต่ราคามูลค่าย่ติธุรรมส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

รวม (ขาดำที่่น) กำาไรจัากการปรับมูลค่าย่ติธุรรม 

15,035 

(217,612) 

163,215   

23,908 

(15,454) 

1,370 

(522,611) 

861,953   

38,297 

379,009 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2565		 2564	
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จำาน์วิน์	
กิ่อน์ภาษั่	

จำาน์วิน์	
กิ่อน์ภาษั่	

รายได�	
(คั่าใช�จ่าย)
ภาษั่	

รายได�	
(คั่าใช�จ่าย)
ภาษั่	

จำาน์วิน์	
สุทัธิจากิ
ภาษั่	

จำาน์วิน์	
สุทัธิจากิ
ภาษั่	

  (5,119,349) 

  

(1,264,043) 

256,213 

5,974 

(6,121,205) 

1,023,870 

  

252,809 

(51,243) 

(1,194) 

1,224,242 

(4,095,479) 

  

(1,011,234) 

204,970 

4,780 

(4,896,963) 

(897,560) 

  

(82,084) 

(136,342) 

(12,937) 

(1,128,923) 

146,607 

  

16,417 

27,268 

2,552 

192,844 

(750,953) 

  

(65,667) 

(109,074) 

(10,385) 

(936,079) 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

31.	ผู้ลกิระทับัทัางภาษั่ทั่�เกิ่�ยวิข�องกิับัแติ่ละองคั์ประกิอบัของกิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสร็จอื�น์	
             ผู้ลกระที่บที่างภาษั่ที่่�เก่�ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

ผู้ลขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่น 

 ที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

การโอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริง 

 จัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู่้าน

 กำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

กำาไร (ขาดำที่่น) จัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรม 

ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยง

 ในกระแส่เงินส่ดำ 

ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

 ส่ำาหรับโครงการผู้ลประโยชุน์พื่นักงาน 

รวม 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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จำาน์วิน์	
กิ่อน์ภาษั่	

จำาน์วิน์	
กิ่อน์ภาษั่	

รายได�	
(คั่าใช�จ่าย)
ภาษั่	

รายได�	
(คั่าใช�จ่าย)
ภาษั่	

จำาน์วิน์	
สุทัธิจากิ
ภาษั่	

จำาน์วิน์	
สุทัธิจากิ
ภาษั่	

(5,119,349) 

  

(1,264,043) 

256,213 

5,967 

(6,121,212) 

1,023,870 

  

252,809 

(51,243) 

(1,194) 

1,224,242 

(4,095,479) 

  

(1,011,234) 

204,970 

4,773 

(4,896,970) 

(897,560) 

  

(82,084) 

(136,342) 

(12,762) 

(1,128,748) 

146,607 

  

16,417 

27,268 

2,552 

192,844 

(750,953) 

  

(65,667) 

(109,074) 

(10,210) 

(935,904) 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

32.	รายกิารธุรกิิจกิับักิิจกิารทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์

ในิการิพิจาริณาควิามสูัมพันิธ์ริะหวิ�างกิจการิที�เกี�ยวิข�องกันิแต�ลัะริายการิ กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทคำนิึงถึงเน้ืิอหาของ 
ควิามสูัมพันิธ์มากกวิ�าริูปแบบทางกฎหมาย ลัักษัณะควิามสูัมพันิธ์สูามาริถแบ�งไดั� ดัังนิี้ 

1. บริิษััทย�อยของบริิษััท ไดั�แก� บริิษััท บีแอลัเอ อินิชีัวิริันิสู์ โบริกเกอริ์ จำกัดั 
2. บริิษััทที�เกี�ยวิข�องกันิ ริวิมถึงบริิษััทที�มีควิามเกี�ยวิข�องต�อไปนิี้ 

2.1 มีผูู้�ถือหุ�นิบางสู�วินิริ�วิมกันิ 
2.2 มีกริริมการิบางสู�วินิริ�วิมกันิ 
2.3 มีผูู้�ถือริายใหญ�ของบริิษััทมีควิามเกี�ยวิข�องใกลั�ชีิดักับกริริมการิบริิษััท 

3. กริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริ หมายถึง กริริมการิบริิษััท ผูู้�บริิหาริริะดัับกริริมการิผูู้�จัดัการิ แลัะผูู้�บริิหาริสูายงานิ 
4. บุคคลัที�เกี�ยวิข�องกันิ หมายถึง กริริมการิแลัะผูู้�บริิหาริแลัะบุคคลัใกลั�ชีิดักริริมการิบริิษััท 

ในิริะหวิ�างปีสูิน้ิสูดุัวินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัมีริายการิธุริกจิที�สูำคัญกบักจิการิที�เกี�ยวิข�องกนัิ 
ริายการิธุริกิจดังักลั�าวิเป็นิไปตามเงื�อนิไขทางการิค�าแลัะเกณฑ์ิตามที�ตกลังกนัิริะหวิ�างกลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัแลัะกจิการิเหลั�านิัน้ิ  
ซีึ�งเป็นิไปตามปกติธุริกิจโดัยสูามาริถสูริุปไดั�ดัังนิี้ 

2565		 2564	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564

ผู้ลขาดำที่่นจัากการวัดำมูลค่าเงินลงที่่น 

 ที่่�วัดำมูลค่าย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

การโอนกลับกำาไรที่่�เกิดำข้�นจัริง 

 จัากการขายเงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่า 

 ย่ติธุรรมผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

กำาไร (ขาดำที่่น) จัากการวัดำมูลค่าย่ติธุรรมตราส่าร

 อน่พื่ันธุ์ส่ำาหรับการป้องกันความเส่่�ยงในกระแส่เงินส่ดำ 

ผู้ลกำาไร (ขาดำที่่น) จัากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาส่ตร์ประกันภัย 

 ส่ำาหรับโครงการผู้ลประโยชุน์พื่นักงาน 

รวม 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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น์โยบัายกิารกิำาหน์ดราคัา	

  16,800 

237,187 

- 

227,945 

10,668 

70,296 

45,149 

1,276,385 

26,516 

206,641

 

3,380 

4,125 

7,921 

  13,433 

358,077 

  7,520 

218,233 

11,585 

77,599 

(649,646) 

  852,183 

36,636 

199,223 

4,107 

        3,798 

7,636 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม	

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม

บัริษััทัทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์								           

เบ่�ยประกันภัยรับ 

ดำอกเบ่�ยรับ - เงินฝ่ากธุนาคาร ตั�วส่ัญญาใชุ้เงินและห่้นกู้ 

ดำอกเบ่�ยรับ - เงินให้กู้ย่มโดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

เงินปันผู้ลรับ 

รายไดำ้ค่าเชุ่าและค่าบริการ 

รายไดำ้ค่าธุรรมเน่ยมนายหน้าซื้่�อขายหลักที่รัพื่ย์ 

กำาไร (ขาดำที่่น) จัากส่ัญญาซื้่�อขายล่วงหน้า

 และแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศ 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ค่าส่ินไหมจั่ายและค่าตรวจัส่่ขภาพื่                                  

ค่าธุรรมเน่ยมธุนาคาร 

ค่าเบ่�ยประกันภัยจั่าย 

ค่าเชุ่าอาคารและค่าบริการ 

ค่าบริการอ่�นๆ 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราเดำ่ยวกับส่ถีาบันการเงินและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องกัน

 คิดำให้กับลูกค้าที่ั�วไป 

อัตราเดำ่ยวกับอัตราท่ี่�บริ ษััที่คิดำให้กับผูู้้กู้ย่มทัี่�วไปท่ี่�ม่ 

 ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานอง 

ตามที่่�ประกาศจั่าย 

อัตราตามส่ัญญาที่่�ตกลงกันโดำยคิดำค่าเชุ่าและค่าบริการ 

 ต่อตารางเมตรต่อเดำ่อน 

เป็นปกติที่างการค้าของธุ่รกิจันายหน้าซื้่�อขายหลักที่รัพื่ย์ 

เป็นไปตามเงื�อนไขส่ัญญา   

อัตราตามสั่ญญาท่ี่�ตกลงกันโดำยคิดำเป็นอัตราร้อยละ 

 ต่อเบ่�ยประกันภัยรับเป็นปกติที่างการค้า 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราเดำ่ยวกับส่ถีาบันการเงินและบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้องกัน 

 คิดำให้กับลูกค้าที่ั�วไป 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราตามส่ัญญาที่่�ตกลงกัน 

เปน็ตามเงื�อนไขสั่ญญาและเป็นราคาท่ี่�คิดำกับส่มาชุกิในอตัรา 

 โดำยที่ั�วไป 

(หน่วย: พื่ันบาที่)
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2565		 2564	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร		

สำาหรับัปีสิ�น์สุด
วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม

รายกิารธุรกิิจกิับับัริษััทัทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์	

บัริษััทัย่อย	

เบ่�ยประกันภัยรับ 

รายไดำ้ค่าเชุ่าและค่าบริการ 

บัริษััทัทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์	

เบ่�ยประกันภัยรับ 

ดำอกเบ่�ยรับ - เงินฝ่ากธุนาคาร ตั�วส่ัญญาใชุ้เงินและห่้นกู้ 

ดำอกเบ่�ยรับ - เงินให้กู้ย่มโดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน                                            

เงินปันผู้ลรับ 

รายไดำ้ค่าธุรรมเน่ยมนายหน้าซื้่�อขายหลักที่รัพื่ย์ 

กำาไร (ขาดำที่่น) จัากส่ัญญาซื้่�อขายล่วงหน้า

 และแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศ 

ค่าจั้างและค่าบำาเหน็จั 

ค่าส่ินไหมจั่ายและค่าตรวจัส่่ขภาพื่                                          

ค่าธุรรมเน่ยมธุนาคาร 

ค่าเบ่�ยประกันภัยจั่าย 

ค่าเชุ่าอาคารและค่าบริการ 

ค่าบริการอ่�นๆ

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราตามส่ัญญาที่่�ตกลงกันโดำยคิดำค่าเชุ่าและค่าบริการ 

 ต่อตารางเมตรต่อเดำ่อน 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราเดำ่ยวกับส่ถีาบันการเงินและบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้องกัน 

 คิดำให้กับลูกค้าที่ั�วไป 

อัตราเดำ่ยวกับอัตราที่่�บริษััที่คิดำให้กับผูู้้กู้ย่มที่ั�วไปที่่�ม่ 

 ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานอง 

ตามที่่�ประกาศจั่าย 

เป็นปกติที่างการค้าของธุ่รกิจันายหน้าซื้่�อขายหลักที่รัพื่ย์ 

เป็นไปตามเงื�อนไขส่ัญญา 

อตัราตามส่ญัญาท่ี่�ตกลงกนัโดำยคดิำเปน็อตัรารอ้ยละตอ่เบ่�ย 

 ประกันภัยรับเป็นปกติที่างการค้า 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราเดำ่ยวกับส่ถีาบันการเงินและบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องกัน 

 คิดำให้กับลูกค้าที่ั�วไป 

เป็นปกติที่างการค้าของการรับประกันภัย 

อัตราตามส่ัญญาที่่�ตกลงกัน 

เป็นตามเงื�อนไขส่ัญญา และเป็นราคาที่่�คิดำกับส่มาชุิก

 ในอัตราโดำยที่ั�วไป 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

น์โยบัายกิารกิำาหน์ดราคัา	

  165 

420 

  

16,800 

237,173 

- 

227,945 

70,296   

45,149 

1,276,385 

26,516 

206,543 

3,373 

4,125             

2,936 

  

86 

423 

  

13,433 

       358,068

7,520 

218,233 

77,599  

 (649,646) 

852,183 

36,636 

199,125 

4,100 

3,798 

1,916 

 

  

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ส่ำาหรับปีสิ่�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เบ่�ยประกันภัยรับจัากชุ่องที่างการจััดำจัำาหน่าย Bancassurance ม่จัำานวนโดำยประมาณร้อยละ 57.26  

และร้อยละ 56.49 ของเบ่�ยประกันภัยรับส่่ที่ธุิ ตามลำาดำับ 



326 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

2564	 2564	2565	2565	

31	ธัน์วิาคัม	 31	ธัน์วิาคัม	31	ธัน์วิาคัม	 31	ธัน์วิาคัม	
งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

บัริษััทัย่อย	

หน่�ส่ินอ่�น 

   เงินมัดำจัำา 

รวมหน่�ส่ินอ่�น 

บัริษััทัทั่�เกิ่�ยวิข�องกิัน์	

เงินฝ่ากส่ถีาบันการเงิน                                                       

 (รวมอยู่ในเงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ) 

ส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 เงินให้กู้ย่ม 

รวมส่ินที่รัพื่ย์ลงที่่น 

  

ลูกหน่�ตามส่ัญญาซื้่�อขายล่วงหน้าและแลกเปล่�ยน

 เงินตราต่างประเที่ศ 

ส่ินที่รัพื่ย์อ่�น 

ค่าส่ินไหมที่ดำแที่นค้างจั่าย 

เจั้าหน่�ตามส่ัญญาซื้่�อขายล่วงหน้าและแลกเปล่�ยน

 เงินตราต่างประเที่ศ 

หน่�ส่ินอ่�น 

  

 - 

- 

  

1,569,213 

  

11,164,304 

- 

11,164,304 

  

5,290,219 

8,205 

2,801 

5,206,271 

238,132 

  

  66 

66 

  

1,554,204 

  

11,164,304 

- 

11,164,304 

  

5,290,219 

2,208 

2,801

 

5,206,271 

234,191 

  

  - 

- 

  

1,540,657 

  

12,799,660              

134,705 

12,934,365 

  

7,758,534 

7,841 

7,871 

7,918,973 

164,117 

    

66 

66 

  

 1,525,949 

  

12,799,660              

        134,705 

12,934,365           

  

7,758,534              

2,603 

7,871 

7,918,973 

160,471 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ยอดำคงค้างระหว่างกล่่มบริษััที่และบริษััที่และกิจัการที่่�เก่�ยวข้องกันม่รายละเอ่ยดำ ดำังน่�
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2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565			

31	ธัน์วิาคัม	2565			

ราคัาทัุน์/
ราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย

ราคัาทัุน์/
ราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย

ราคัาทัุน์/
ราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย

ราคัาทัุน์/
ราคัาทัุน์ติัดจำาหน์่าย

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

ม้ลคั่ายุติิธรรม	

33.	หลักิทัรัพย์ประกิัน์วิางไวิ�กิับัน์ายทัะเบั่ยน์	
            ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ไดำ้วางหลักที่รัพื่ย์ประกันไว้กับนายที่ะเบ่ยน ตามพื่ระราชุบัญญัติประกันชุ่วิตดำังน่�

34.	ทัรัพย์สิน์ทั่�จัดสรรไวิ�เป็น์เงิน์สำารองวิางไวิ�กิับัน์ายทัะเบั่ยน์	
             ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ไดำ้วางหลักที่รัพื่ย์ไว้เป็นเงินส่ำารองประกันภัยกับนายที่ะเบ่ยนตามพื่ระราชุบัญญัติประกันชุ่วิตดำังต่อไปน่� 

พื่ันธุบัตรรัฐวิส่าหกิจั 

พื่ันธุบัตรรัฐบาล 

พื่ันธุบัตรรัฐวิส่าหกิจั 

รวม 

22,888 

66,883,064 

3,199,837 

70,082,901 

22,891 

63,024,086 

3,198,750 

66,222,836 

23,867 

68,540,947 

3,324,029 

71,864,976 

25,969 

72,255,995 

3,473,504 

75,729,499 

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

คั่าติอบัแทัน์กิรรมกิารและผู้้�บัริหารสำาคััญ	

ในระหว่างปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่ค่าใชุ้จั่ายผู้ลประโยชุน์พื่นักงานที่่�ให้แก่กรรมการและผูู้้บริหารส่ำาคัญ ดำังต่อไปน่�

ผู้ลประโยชุน์ระยะส่ั�น 

ผู้ลประโยชุน์หลังออกจัากงาน 

รวมค่าตอบแที่นกรรมการและผูู้้บริหารส่ำาคัญ 

67,112 

2,572 

69,684 

66,133 

2,224 

68,357 

67,112 

2,572 

69,684 

66,133 

2,164 

68,297 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ยอดำเงินส่มที่บกองที่่นประกันชุ่วิตส่ะส่มต้นปี 

เงินส่มที่บกองที่่นประกันชุ่วิตระหว่างปี 

ยอดำเงินส่มที่บกองที่่นประกันชุ่วิตส่ะส่มส่ิ�นปี

490,917 

35,920 

526,837 

455,157 

35,760 

490,917 

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิม

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

2565		 2564	

กำาไรส่่ที่ธุิ (พื่ันบาที่) 

จัำานวนห่้นส่ามัญ (พื่ันห่้น) 

กำาไรต่อห่้นขั�นพื่่�นฐาน* (บาที่ต่อห่้น) 

3,211,581 

1,707,566 

1.88 

3,195,950 

1,707,566 

1.87 

3,209,870 

1,707,566 

1.88 

3,192,568 

1,707,566 

1.87 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

35.	เงิน์สมทับักิองทัุน์ประกิัน์ช่วิิติ	
             เงินส่มที่บกองที่่นประกันชุ่วิตส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

* กำไริต�อหุ�นิสูำหริับสู�วินิที�เป็นิของผูู้�ถือหุ�นิบริิษััท 

36.	กิำาไรติ่อหุ�น์	
             กำาไรต่อห่้นขั�นพื่่�นฐานส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 แส่ดำงการคำานวณ ไดำ้ดำังน่� 
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37.	เงิน์ปัน์ผู้ลจ่าย	
             เงินปันผู้ลจั่ายที่่�ประกาศจั่ายในระหว่างปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดำ้วย 

38.	ภาระผู้้กิพัน์	

38.1 ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 บริษิัทัมภีาริะผู้กูพนัิคงเหลัอืที�ต�องจ�ายตามสัูญญาเป็นิจำนิวินิ 18.96 ลั�านิบาท 
        แลัะ 31.44 ลั�านิบาท ตามลัำดับั   

38.2 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไดั�เข�าทำสัูญญาเชี�าดัำเนิินิงานิที�เกี�ยวิข�องกับการิเชี�าพ้ืนิที�ในิอาคาริ ริถยนิต์แลัะอุปกริณ์  
     อายุของสัูญญามีริะยะเวิลัาปริะมาณ 1-5 ปี สูำหรัิบการิเชี�าพ้ืนิที�ในิอาคาริ แลัะปริะมาณ 1-5 ปี สูำหรัิบ 
        การิเชี�าริถยนิต์แลัะอุปกริณ์ สูญัญาดังักลั�าวิเป็นิสัูญญาที�บอกเลักิไม�ไดั�  

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

เงินปันผู้ลประจัำาปีส่ำาหรับปี 2564 

เงินปันผู้ลระหว่างกาลจัากผู้ลการดำำาเนินงาน

 ส่ำาหรบังวดำหกเดำอ่นสิ่�นส่่ดำวันท่ี่� 30 มถิีน่ายน 2565 

รวิมเงิน์ปัน์ผู้ลจ่ายใน์ระหวิ่างงวิด	2565 

เงินปันผู้ลประจัำาปีส่ำาหรับปี 2563 

รวิมเงิน์ปัน์ผู้ลจ่ายใน์ระหวิ่างงวิด	2564	

952 

545 

1,497 

  

392 

392 

0.56 

0.32 

0.88 

  

0.23 

0.23 

มติทำี�ประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้้น  

 เมื�อวิันทำี� 27 เมษัายน 2565 

 และอนุมัติโด้ย คุปภ. เมื�อวิันทำี� 

 8 เมษัายน 2565  

มติทำี�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทำ

 เมื�อวิันทำี� 10 สิงห้าคุม 2565 

 และอนุมัติ โด้ย คุปภ. เมื�อวิันทำี� 

 8 กันยายน 2565 

  

มติทำี�ประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้้น  

 เมื�อวิันทำี� 28 เมษัายน 2564 

 และอนุมัติโด้ย คุปภ. เมื�อวิันทำี�  

 26 เมษัายน 2564 

  

จำาน์วิน์เงิน์ปัน์ผู้ลรวิม	 จำาน์วิน์เงิน์ปัน์ผู้ลติ่อหุ�น์	อน์ุมัติิโดย	

(ล�าน์บัาทั)	 (บัาทั)	
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1	ปี	

1	ปี	

1-5	ปี	

1-5	ปี	

รวิม	

รวิม	

จ่ายชำาระภายใน์	

จ่ายชำาระภายใน์	

กล่่มบริษััที่และบริษััที่รบัรูค่้าเชุ่าท่ี่�เกดิำข้�นจัากส่ญัญาเชุ่าดำำาเนินงานส่ำาหรับปีสิ่�นส่่ดำวนัท่ี่� 31ธัุนวาคม 2565 และ 2564 จัำานวน 18.40 ล้านบาที่ และจัำานวน 24.08 ล้านบาที่

 ตามลำาดำับ 

38.3 ณ วัินิที� 31 ธนัิวิาคม 2565 แลัะ 2564 บริษิัทัมีหนิงัสูอืคำ้ปริะกนัิที�ออกโดัยธนิาคาริจำนิวินิ 2.6 ลั�านิบาท แลัะ 2.7 ลั�านิบาท 
ตามลัำดัับ 

39.	คัด่ฟุ้องร�อง	

ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะ 2564 กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทมีคดีัถูกฟ้องริ�องเรีิยกค�าเสีูยหายแลัะคดีัควิามยังไม�สูิ้นิสุูดั 
จำนิวินิริวิมปริะมาณ 7 ลั�านิบาท แลัะ 6 ลั�านิบาท ตามลัำดัับ จากการิเป็นิผูู้�ริับปริะกันิภัย กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทไม�ไดั� 
ตั้งสูำริองเผู้ื�อควิามเสูียหายจากคดัีควิามดัังกลั�าวิ เนิื�องจากยังคงมีควิามไม�แนิ�นิอนิเกี�ยวิกับผู้ลัของการิพิจาริณาคดัี 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565		

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: ล้านบาที่) 

(หน่วย: ล้านบาที่) 

ส่ัญญาเชุ่าดำำาเนินงาน - อ่�นๆ 

ส่ัญญาบริการ 

รวม 

ส่ัญญาเชุ่าดำำาเนินงาน - อ่�นๆ 

ส่ัญญาบริการ 

รวม 

12.06 

1.27 

13.33 

17.19 

1.60 

18.79 

8.37 

- 

8.37 

15.96 

- 

15.96 

20.43 

1.27 

21.70 

33.15 

1.60 

34.75 

ณ วันท่ี่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษััที่และบริษััที่ม่จัำานวนเงินขั�นตำ�าท่ี่�ต้องจั่ายในอนาคตทัี่�งสิ่�นภายใต้ส่ัญญาเชุ่า 
ดำำาเนินงานที่่�บอกเลิกไม่ไดำ้ ดำังน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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40.	กิารวิัดม้ลคั่ายุติิธรรมของเคัร่�องมือทัางกิารเงิน์	

กลัุ�มบริษิัทัแลัะบริษิัทัใชี�วิธิรีิาคาตลัาดัเป็นิเทคนิคิในิการิวิดััมลูัค�ายตุธิริริมของสูนิิทริพัย์ ซีึ�งมาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงนิิ
กำหนิดัให�ต�องวิัดัมูลัค�าดั�วิยมูลัค�ายุติธริริม ยกเวิ�นิในิกริณีที�ไม�มีตลัาดัที�มีสูภาพคลั�อง หริือไม�สูามาริถหาริาคาเสูนิอซีื้อขาย
ในิตลัาดัที�มีสูภาพคลั�องไดั� บริิษััทแลัะบริิษััทย�อยจะใชี�วิิธีริาคาทุนิหริือวิิธีริายไดั�เป็นิเทคนิิคในิการิวัิดัมูลัค�ายุติธริริมของ

สูินิทริัพย์ดัังกลั�าวิแทนิ 

ลำาดับัชั�น์ของม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ในิการินิำเทคนิิคการิวิดััมลูัค�ายตุธิริริมข�างต�นิมาใชี� กจิการิต�องใชี�ข�อมลูัที�สูามาริถสูงัเกตไดั� (Observable Inputs) ที�เกี�ยวิข�อง
กับสูินิทริัพย์ที�จะวิัดัมูลัค�ายุติธริริมให�มากที�สูุดั  

มาตริฐานิการิริายงานิทางการิเงินิ ฉบับที� 13 เริื�องมูลัค�ายุติธริริม กำหนิดัลัำดัับชีั้นิของมูลัค�ายุติธริริมออกเป็นิ 3 ริะดัับ  
ตามปริะเภทของข�อมูลัที�นิำมาใชี�ในิการิวิัดัมูลัค�ายุติธริริม ดัังนิี้ 

ริะดัับ 1 ใชี�ข�อมูลัริาคาเสูนิอซีื้อขายของสูินิทริัพย์อย�างเดัียวิกันิในิตลัาดัที�มีสูภาพคลั�อง 

ริะดัับ 2 ใชี�ข�อมูลัอื�นิที�สูามาริถสูังเกตไดั�ของสูินิทริัพย์ ไม�วิ�าจะเป็นิข�อมูลัทางตริงหริือทางอ�อม 

ริะดับั 3 ใชี�ข�อมลูัที�ไม�สูามาริถสัูงเกตไดั� (Unobservable Inputs) เชี�นิ ข�อมูลัเกี�ยวิกบักริะแสูเงนิิในิอนิาคตที�กจิการิปริะมาณข้ึนิ  

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 



332 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

ระดับั	1	 ระดับั	2	 ระดับั	3	 รวิม	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

(หน่วย: พื่ันบาที่) 

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ส่ินที่รัพื่ย์ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    ตราส่ารที่่น 

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

    ตราส่ารที่่น 

    ตราส่ารหน่� 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

    ตราส่ารหน่� 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 หน่�ส่ินตราส่ารอน่พัื่นธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    

- 

- 

  

51,702 

  

31,768,796 

3,097,387 

  

  

  

- 

- 

  

- 

- 

  

  

  

- 

- 

337,685 

119,711 

  

- 

  

- 

69,708,996 

  

  

  

199,736,421 

- 

  

- 

- 

  

  

  

484,456 

18,539 

  

  - 

- 

  

- 

  

1,251,226 

2,128,907 

  

  

  

2,800,032 

35,467 

  

10,980,632 

2,065,138 

  

  

  

- 

- 

   337,685 

119,711 

  

51,702 

  

33,020,022 

74,935,290 

  

  

  

202,536,453 

35,467 

  

10,980,632 

2,065,138 

  

  

  

484,456 

18,539 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ณ วนัท่ี่� 31 ธุนัวาคม 2565 และ 2564 กล่่มบริษัทัี่และบริษัทัี่มสิ่่นที่รัพื่ย์ที่่�วัดำมูลค่าด้ำวยมูลค่าย่ติธุรรมและสิ่นที่รัพื่ย์ที่่�เปิดำเผู้ยมูลค่า
ย่ติธุรรม แยกแส่ดำงตามลำาดำับชุั�นของมูลค่าย่ติธุรรม ดำังน่�  
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ระดับั	1	 ระดับั	2	 ระดับั	3	 รวิม	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ส่ินที่รัพื่ย์ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    ตราส่ารที่่น 

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

    ตราส่ารที่่น 

    ตราส่ารหน่� 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

    ตราส่ารหน่� 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 หน่�ส่ินตราส่ารอน่พัื่นธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

  - 

- 

  

39,104 

  

33,590,504 

5,047,988 

  

  

  

- 

- 

  

- 

- 

  

  

  

- 

- 

  

  171,923 

18,454 

  

- 

  

- 

72,469,991 

  

  

  

217,149,483 

- 

  

- 

- 

  

  

  

740,754 

105,943 

    

- 

- 

  

- 

  

1,089,951 

2,569,155 

  

  

  

3,148,106 

35,987 

  

11,277,872 

2,468,244 

  

  

  

- 

- 

    

171,923 

18,454 

  

39,104 

  

34,680,455 

80,087,134 

  

  

  

220,297,589 

35,987 

  

11,277,872 

2,468,244 

  

  

  

740,754 

105,943 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่) 



334 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

เทัคัน์ิคักิารประเมิน์ม้ลคั่ายุติิธรรมและข�อม้ลทั่�ใช�สำาหรับักิารวิัดม้ลคั่ายุติิธรรมระดับั	2	

(ก) มูลัค�ายุติธริริมของเงินิลังทุนิในิตริาสูาริหน้ีิที�ไม�ริวิมหนิ�วิยลังทุนิที�วิัดัมูลัค�าผู้�านิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิแลัะที�วิัดั 
มูลัค�าดั�วิยริาคาทุนิตัดัจำหนิ�าย คำนิวิณโดัยใชี�อัตริาผู้ลัตอบแทนิที�ปริะกาศโดัยสูมาคมตลัาดัตริาสูาริหน้ีิไทย 
หริือตลัาดัอื�นิที�เกี�ยวิข�อง 

(ข)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิลังทุนิในิหนิ�วิยลังทุนิ ที�วิัดัมูลัค�าผู้�านิกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูร็ิจอื�นิ คำนิวิณโดัยใชี�มูลัค�าสุูทธิ 
ตามบัญชีีที�ปริะกาศโดัยผูู้�จัดัการิกองทุนิ 

(ค)  มูลัค�ายุติธริริมของตริาสูาริอนิุพันิธ์ ปริะมาณโดัยการิใชี�มูลัค�ายุติธริริมที�ไดั�จากธนิาคาริคู�ค�า 

เทัคัน์ิคักิารประเมิน์ม้ลคั่ายุติิธรรมและข�อม้ลทั่�ใช�สำาหรับักิารวิัดม้ลคั่ายุติิธรรมระดับั	3	

(ก)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิลังทุนิในิตริาสูาริทุนิที�วิัดัมูลัค�าผู้�านิงบกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิ คำนิวิณโดัยวิิธีมูลัค�า 
เทียบเคียงอัตริาสู�วินิริาคาตลัาดัต�อสู�วินิของผูู้�ถือหุ�นิของเงินิลังทุนิอื�นิที�อยู�ในิอุตสูาหกริริมเดัียวิกันิแลัะวิิธีการิคิดัลัดั
เงินิปันิผู้ลั 

(ข)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิลังทุนิในิตริาสูาริหนิี้ที�วัิดัมูลัค�าผู้�านิงบกำไริขาดัทุนิเบ็ดัเสูริ็จอื�นิแลัะที�วัิดัมูลัค�าดั�วิยริาคาทุนิ 
ตัดัจำหนิ�าย คำนิวิณโดัยวิิธีคิดัลัดักริะแสูเงินิสูดั โดัยใชี�อัตริาดัอกเบี้ยอ�างอิงเป็นิอัตริาคิดัลัดั 

(ค) มูลัค�ายุติธริริมของอสูังหาริิมทริัพย์เพื�อการิลังทุนิ ปริะเมินิโดัยผูู้�ปริะเมินิริาคาอิสูริะโดัยใชี�เกณฑิ์วิิธีวิิเคริาะห์มูลัค�าจาก
ต�นิทุนิ (Cost Approach) สูำหริับอาคาริสูำนิักงานิให�เชี�า คือการิปริะมาณการิต�นิทุนิในิการิสูริ�างอาคาริทดัแทนิใหม�
ตามริาคา ณ ปัจจุบันิ แลั�วิหักลับดั�วิยค�าเสูื�อมริาคาตามอายุการิใชี�งานิ แลัะบวิกดั�วิยมูลัค�าตลัาดัของที�ดัินิ 

(ง)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิให�กู�ยืมโดัยมีกริมธริริม์ปริะกันิภัยเป็นิปริะกันิ ปริะมาณจากมูลัค�าปัจจุบันิของกริะแสูเงินิสูดั 
คิดัลัดัดั�วิยอัตริาดัอกเบี้ยพันิธบัตริที�ปลัอดัดัอกเบี้ย 

(จ)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิให�กู�ยืมโดัยมีทริัพย์สูินิจำนิองเป็นิปริะกันิ ปริะมาณจากมูลัค�าปัจจุบันิของกริะแสูเงินิสูดัคิดัลัดั
ดั�วิยอัตริาดัอกเบีย้ตลัาดัปัจจบุนัิของเงินิให�สิูนิเชีื�อปริะเภทเดีัยวิกันิ ทัง้น้ีิมลูัค�าที�ปริากฏิในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิมจีำนิวินิ
ใกลั�เคียงกับมูลัค�ายุติธริริม 

ในิริะหวิ�างงวิดัปัจจุบันิ ไม�มีการิโอนิริายการิริะหวิ�างลัำดัับชีั้นิของมูลัค�ายุติธริริม 

มูลัค�ายุติธริริมของสูินิทริัพย์ต�อไปนิี้มีมูลัค�าใกลั�เคียงกับมูลัค�าตามบัญชีี 
 • เงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดั 
 • เบี้ยปริะกันิภัยค�างริับ



335แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

41.	ผู้ลขาดทัุน์ด�าน์เคัรดิติทั่�คัาดวิ่าจะเกิิดข้�น์และขาดทัุน์จากิกิารด�อยคั่า	

บริิษััทตริะหนิักถึงควิามสูำคัญในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงวิ�าเป็นิองค์ปริะกอบสูำคัญต�อควิามสูำเริ็จการิบริริลัุเป้าหมายของ
องค์กริ บริิษััทจึงกำหนิดัให�บริิษััทแลัะกลัุ�มบริิษััทต�องดัำเนิินิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงตามกริอบนิโยบายแลัะมาตริฐานิ 
ในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�สูอดัคลั�องกับแนิวิทางการิบริิหาริควิามเสูี�ยงที�ดีัของบริิษััท โดัยกำหนิดัให�บริิษััทแลัะกลัุ�มบริิษััท
ต�องบริิหาริควิามเสูี�ยงแบบองค์ริวิม (Enterprise Risk Management: ERM) เพื�อลัดัผู้ลักริะทบซีึ�งอาจจะเกิดัขึ้นิทั้งในิดั�านิ
ฐานิะการิเงินิแลัะชีื�อเสูียงของบริิษััทแลัะกลัุ�มบริิษััท 

42.1	คัวิามเส่�ยงด�าน์กิารประกิัน์ภัย	

ควิามเสูี�ยงดั�านิการิปริะกันิภัย คือควิามเสูี�ยงที�เกิดัจากอัตริาการิตาย อัตริาการิเจ็บป่วิย อัตริาควิามควิามคงอยู�  
การิเวินิคืนิกริมธริริม์ หรืิออัตริาค�าใชี�จ�ายที�เกิดัขึน้ิจริงิเบี�ยงเบนิไปจากข�อสูมมติฐานิที�ใชี�ในิการิกำหนิดัอัตริาเบีย้ปริะกันิภัย 
การิพิจาริณารัิบปริะกันิภยั ริวิมถึงการิคำนิวิณเงินิสูำริองปริะกันิภยั โดัยอาจจะเกิดัผู้ลักริะทบทางลับกับผู้ลัการิดัำเนินิิงานิ
ของกลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััท ทั้งนิี้ กริอบนิโยบายแลัะแผู้นิบริิหาริควิามเสูี�ยงดั�านิการิปริะกันิภัย มีดัังนิี้ 

42.	คัวิามเส่�ยงของบัริษััทัประกิัน์ช่วิิติ

(ก) ความเส่่�ยงดำ้านการออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์และการกำาหนดำราคา 

ควิามเสูี�ยงดั�านิการิออกแบบผู้ลัติภณัฑ์ิแลัะการิกำหนิดัอตัริาเบ้ียปริะกนัิ หมายถงึ ข�อบกพริ�องในิการิพัฒินิาผู้ลัติภณัฑ์ิ
ปริะกนัิภยั ริวิมถงึควิามเสูี�ยงที�อตัริาเบีย้ปริะกนัิภยัจะไม�เพยีงพอสูำหริบัภาริะผู้กูพนัิตามที�กำหนิดัไวิ�ในิเงื�อนิไขของ
สูญัญาปริะกันิภัย   

2565		 2564	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สำาหรับัปีสิ�น์สุดวิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

ผู้ลขาดทันุ์ด�าน์เคัรดติิทั่�คัาดวิา่จะเกิดิข้�น์	(กิลบััรายกิาร)  

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

ขาดทัุน์จากิกิารด�อยคั่า	

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    รวม 

(74,757) 

24,492 

  

177,317 

175 

127,227 

  6,357 

3,244 

  

461,315 

785 

471,701 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

บริษิัทัจัดัการิควิามเสูี�ยงโดัยหนิ�วิยงานิที�เกี�ยวิข�องแลัะคณะทำงานิพัฒินิาผู้ลัติภัณฑ์ิ มหีนิ�าที�ในิการิสูริ�างแนิวิคดิัแลัะพฒัินิา
สูนิิค�าให�เป็นิไปตามควิามต�องการิของกลัุ�มลูักค�าเป้าหมาย กำหนิดัอัตริาเบ้ียปริะกันิที�เหมาะสูมแลัะสูอดัคลั�องกับกลัยทุธ์ 
ในิการิดัำเนินิิงานิภายใต�กริอบนิโยบายบริหิาริควิามเสูี�ยงของบริษิัทั พริ�อมทัง้จะมกีาริทบทวินิการิกำหนิดัริาคา การิออกแบบ
ผู้ลัติภณัฑ์ิ ริวิมถึงสูมมตฐิานิที�ใชี�ในิการิทดัสูอบผู้ลิัตภัณฑ์ิก�อนิไดั�รัิบอนุิมตัจิากแผู้นิกพฒัินิาผู้ลัติภัณฑ์ิ 

(ข) ความเส่่�ยงดำ้านการพื่ิจัารณารับประกันภัย 

ควิามเสูี�ยงดั�านิการิพจิาริณาริบัปริะกนัิภัยอาจเกดิัขึน้ิจากการิปริะเมนิิควิามเสูี�ยงไม�เหมาะสูมในิการิพจิาริณาริบัปริะกนัิบริษิัทั
มกีาริบริหิาริควิามเสูี�ยง โดัยกำหนิดันิโยบายแลัะแนิวิทางในิการิพิจาริณาริบัปริะกันิภยัทัง้ที�เกี�ยวิกบัสูขุภาพแลัะปัจจยัเสูี�ยง
ที�ไม�เกี�ยวิกับสุูขภาพที�เป็นิมาตริฐานิตามแบบปริะกนัิภัย ไดั�แก� อาย ุ เพศ แลัะริะดับัควิามเสูี�ยงภัยไวิ�อย�างชัีดัเจนิริวิมถึง 
ควิามสูามาริถในิการิชีำริะเบี้ยปริะกันิภัย เป็นิเหตุให�ควิามคุ�มคริองแลัะเบี้ยปริะกันิภัยของผูู้�เอาปริะกันิภัยแต�ลัะริาย 
จะแตกต�างกันิ 

นิอกจากน้ีิ บริษิัทัยังมกีาริพิจาริณาสู�งปริะกันิภัยต�อไปยังผูู้�ริบัปริะกันิภัยต�อที�มคีวิามมั�นิคงทางการิเงินิ เพื�อลัดัควิามเสูี�ยง 
จากการิรัิบภาริะการิจ�ายค�าสูนิิไหมที�ไม�คาดัคดิัแลัะมมีลูัค�าสูงู ริวิมท้ังเพื�อเพิ�มศกัยภาพในิการิรัิบปริะกันิภยัของบริษิัทั  

(ค) ความเส่่�ยงดำ้านการกำาหนดำเงินส่ำารองประกันภัย 

ควิามเสูี�ยงดั�านิการิกำหนิดัเงินิสูำริองปริะกนัิภยัคือ ควิามเสูี�ยงที�เงินิสูำริองปริะกันิภัย ซีึ�งบริษิัทัรัิบริู�ในิงบการิเงินิอาจจะ 
ไม�เพียงพอต�อภาริะผูู้กพนัิที�บริษิัทัมีต�อผูู้�ถอืกริมธริริม์ปริะกันิภยั ทัง้นิี ้ บริษิัทัมีการิพิจาริณาควิามพอเพียงของเงินิสูำริอง 
ทกุวัินิสูิน้ิริอบริะยะเวิลัาริายงานิงบการิเงนิิ ริวิมถึงมีการิวิิเคริาะห์ควิามอ�อนิไหวิของสูมมติฐานิที�สูำคัญ โดัยเฉพาะอตัริา
ดัอกเบีย้ 

นิอกจากน้ีิ บริษิัทัยงัคำนิงึถงึกริะบวินิการิควิบคมุคุณภาพของกริมธริริม์ปริะกนัิภยัที�มผีู้ลับงัคบัอยู� โดัยมกีาริทบทวินิสูมมตฐิานิ
ที�ใชี�ในิการิคำนิวิณเงนิิสูำริองปริะกนัิภัยอย�างสูม�ำเสูมอ เพื�อให�มั�นิใจวิ�าเงนิิสูำริองปริะกนัิภัยเพยีงพอต�อภาริะผู้กูพนัิตลัอดั
อายุสูญัญากริมธริริม์ปริะกันิภัย 

(ง) การกระจัุกตัวของความเส่่�ยงดำ้านการรับประกันภัย 

ควิามเสูี�ยงจากการิกริะจกุตวัิคือ ควิามเสูี�ยงที�บริษิัทัอาจไดั�รัิบผู้ลักริะทบอย�างมนีิยัสูำคญัจากเหตกุาริณ์ใดัเหตกุาริณ์หนึิ�ง ท้ังน้ีิ
บริิษััทกำหนิดัแนิวิทางการิบริิหาริควิามเสูี�ยงดั�านิการิกริะจุกตัวิดั�วิยการิจัดัสูัดัสู�วินิการิขายผู้ลัิตภัณฑ์ิปริะกันิชีีวิิต 
ให�กริะจายในิกลัุ�มลูักค�าที�หลัากหลัายทั�วิภมูภิาค โดัยเหตุการิณ์ที�อาจมผีู้ลักริะทบจากการิกริะจกุตวัิของผู้ลิัตภัณฑ์ิ ไดั�แก� 

- การิเปลัี�ยนิแปลังของแนิวิโนิ�มอัตริาการิมริณะของปริะชีากริ ดั�วิยเทคโนิโลัยีทางการิแพทย์มีแนิวิทางในิการิริักษัา 
ที�พัฒินิาเคริื�องมอืทางการิแพทย์ ตลัอดัจนิยาริกัษัาโริคต�างๆที�ทนัิสูมยัแลัะมกีาริวิิจยัอย�างต�อเนืิ�องมาใชี�ในิการิริกัษัา 
สู�งผู้ลัให�ปริะชีากริมอีายเุฉลัี�ยที�ยนืิยาวิขึน้ิอาจกริะทบการิจ�ายผู้ลัปริะโยชีน์ิที�เพิ�มสูงูข้ึนิของกลัุ�มผู้ลัติภณัฑ์ิปริะเภทบำนิาญ
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ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
ประเภทัดั�งเดิม		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		

-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		

-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		

-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ
ประเภทัดั�งเดิม		

-	แบับัม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล	

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ

ประเภทับัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ

ประเภทับัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ

ประเภทับัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิติภัณฑ์์	
ประกิัน์ช่วิิติ

ประเภทับัำาน์าญ		
-	แบับัไม่ม่	
ส่วิน์ร่วิม	
ใน์เงิน์ปัน์ผู้ล

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
แบับัย้น์ิติลิ�งคั์	

		

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
แบับัย้น์ิติลิ�งคั์	

		

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
แบับัย้น์ิติลิ�งคั์	

		

ผู้ลิติภัณฑ์์
ประกิัน์ช่วิิติ	
แบับัย้น์ิติลิ�งคั์	

		

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญา
เพิ�มเติิม	

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญา
เพิ�มเติิม	

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญา
เพิ�มเติิม	

กิารประกิัน์
กิลุ่มและ
สัญญา
เพิ�มเติิม	

		
		
รวิม	

		
		
รวิม	

		
		
รวิม	

		
		
รวิม	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

หน์่�สิน์ติามสัญญาประกิัน์ภัยกิ่อน์กิารประกิัน์ภัยติ่อ	

หน์่�สิน์ติามสัญญาประกิัน์ภัยสุทัธิจากิกิารประกิัน์ภัยติ่อ	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2564

31	ธัน์วิาคัม	2564

ส่ำารองประกันภัย

 ส่ำาหรับส่ัญญา

 ประกันภัย

 ระยะยาว 

ส่ำารองค่าส่ินไหม

 ที่ดำแที่น 

รวม 

ส่ำารองประกันภัย

 ส่ำาหรับส่ัญญา

 ประกันภัย

 ระยะยาว 

ส่ำารองค่าส่ินไหม

 ที่ดำแที่น 

รวม 

270,286,678 

- 

270,286,678 

270,286,678 

- 

270,286,678 

275,877,304 

- 

275,877,304 

275,877,304 

- 

275,877,304 

12,296,388 

- 

12,296,388 

12,296,388 

- 

12,296,388 

6,311,967 

- 

6,311,967 

6,252,609 

- 

6,252,609 

6,252,609 

- 

6,252,609 

6,311,967 

- 

6,311,967 

5,641,573 

- 

5,641,573 

5,641,573 

- 

5,641,573 

288,895,494 

497,336 

289,392,830 

288,895,494 

376,386 

289,271,880 

287,771,587

377,958

288,149,545

287,771,587 

      170,718 

287,942,305 

461 

- 

461 

461 

- 

461 

101 

- 

101 

101 

- 

101 

- 

497,336 

497,336 

- 

376,386 

376,386 

- 

377,958 

377,958 

 - 

170,718 

170,718 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

- การิเปลัี�ยนิแปลังของอัตริาดัอกเบีย้ คอื ควิามเสูี�ยงที�เกดิัจากการิเปลัี�ยนิแปลังของอัตริาดัอกเบ้ียอย�างมีนิยัสูำคัญ กริะทบ
ต�อการิเปลัี�ยนิแปลังในิมูลัค�าของสิูนิทรัิพย์แลัะหนิี้สิูนิของบริิษััท สู�งผู้ลัทางลับต�อผู้ลิัตภัณฑ์ิที�มีการิรัิบริองผู้ลัปริะโยชีน์ิ
ตามกริมธริริม์ปริะกนัิภยั ซีึ�งควิามเสูี�ยงจะขึน้ิอยู�กบัริะดัับการิริบัริองผู้ลัปริะโยชีน์ิตามกริมธริริม์ปริะกนัิภัยกบัอตัริาดัอกเบีย้ 
ณ ปัจจุบันิ

ตารางแส่ดำงการกระจัุกตัวของหน่�ส่ินส่ัญญาประกันภัย โดำยแยกตามผู้ลิตภัณฑ์์ดำังต่อไปน่� 
(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)



338 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

อัตริาดัอกเบี้ยเป็นิหนึิ�งในิสูมมติฐานิหลัักของการิกำหนิดัอัตริาเบี้ยปริะกันิชีีวิิต การิปริะเมินิมูลัค�าหนิี้สูินิเงินิสูำริอง 
ของสูญัญาปริะกันิภยั แลัะปริะเมินิเงนิิกองทนุิตามริะดับัควิามเสูี�ยง โดัยการิเปลัี�ยนิแปลังของอัตริาดัอกเบีย้ในิทิศทางใดั
ทศิทางหนึิ�งอาจกริะทบต�ออาจสู�งกริะทบต�อควิามสูามาริถในิการิจ�ายผู้ลัปริะโยชีน์ิตามที�ริะบุไวิ�ในิสูัญญาปริะกันิภัย 
การิริักษัาริะดัับผู้ลักำไริแลัะอัตริาผู้ลัตอบแทนิจากการิลังทุนิ การิดัำริงเงินิกองทุนิ การิพัฒินิาผู้ลัิตภัณฑิ์ปริะกันิชีีวิิต 
ริวิมถึงการิบริิหาริจัดัการิควิามสูอดัคลั�องของสูินิทริัพย์แลัะหนิี้สูินิจากสูัญญาปริะกันิภัย 

บริิษัทับริหิาริควิามเสูี�ยงโดัยจดััตัง้คณะทำงานิบริหิาริควิามเสูี�ยงเงนิิกองทุนิเพื�อติดัตาม ปริะเมนิิ แลัะริายงานิปัจจยัเสูี�ยง
แลัะดััชีนิีชีี้วัิดัควิามเสูี�ยง (Key Risk Indicators: KRI) อย�างใกลั�ชีิดั โดัยจัดัทำแผู้นิบริิหาริเงินิกองทุนิ การิบริิหาริ
สูินิทริัพย์แลัะหน้ีิสูินิ (Asset and Liability Management: ALM) ริวิมถึงการิทบทวินิแลัะปริับแผู้นิการิลังทุนิตาม
สูถานิการิณ์ ไดั�แก� การิบริิหาริ asset allocation การิบริิหาริ duration gap อีกทั้งยังมีการิทบทวินิการิกำหนิดัริาคา
ของผู้ลัิตภัณฑิ์ให�เหมาะสูมกับต�นิทุนิของบริิษััทในิปัจจุบันิอย�างสูม�ำเสูมอ ทั้งน้ีิ มีการิติดัตามควิามเสูี�ยงดั�วิยริะบบ
สูัญญาณเตือนิภัยลั�วิงหนิ�า (Early Warning System) การิวิิเคริาะห์ควิามอ�อนิไหวิ (Sensitivity Test) แลัะการิทดัสูอบ

ภาวิะวิิกฤต (Stress Test) ของปัจจัยเสูี�ยงหลััก 

ควิามเสูี�ยงดั�านิสูภาพคลั�องคือ ควิามเสูี�ยงที�บริิษััทอาจไดั�ริับควิามเสูียหายอันิสูืบเนิื�องมาจากการิที�บริิษััทไม�สูามาริถ
ริักษัาริะดัับเงินิสูดัหริือเปลัี�ยนิสิูนิทริัพย์เป็นิเงินิสูดั แลัะ/หริือ ไม�สูามาริถจัดัหาเงินิทุนิไดั�เพียงพอตามควิามต�องการิ 
แลัะทนัิต�อเวิลัาที�จะต�องชีำริะภาริะผูู้กพนัิไดั�เมื�อคริบกำหนิดั ทัง้น้ีิ บริษิัทัมีการิควิบคุมควิามเสูี�ยงจากการิขาดัสูภาพคลั�อง
โดัยการิรัิกษัาริะดัับของเงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดัให�เพียงพอต�อการิดัำเนิินิงานิในิแต�ลัะวัินิ แลัะไดั�จัดัทำ
แผู้นิกริะแสูเงินิ Cash Flow Management แลัะแผู้นิบริิหาริเงินิทุนิ เพื�อไม�ให�เกิดัผู้ลักริะทบจากควิามผัู้นิผู้วินิของ
กริะแสูเงินิสูดั 

42.3	คัวิามเส่�ยงด�าน์สภาพคัล่อง			

42.2	คัวิามเส่�ยงจากิอัติราดอกิเบั่�ย	
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

สิน์ทัรัพย์	

 ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันต่อ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ (1) 

รวมส่ินที่รัพื่ย์ 

  

หน์่�สิน์	

 ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว (2) 

 ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

รวมหน่�ส่ิน 

สิน์ทัรัพย์	

 ส่ินที่รัพื่ย์จัากการประกันต่อ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ (1) 

รวมส่ินที่รัพื่ย์ 

  

หน์่�สิน์	

 ส่ำารองประกันภัยส่ำาหรับส่ัญญาประกันภัยระยะยาว (2) 

 ส่ำารองค่าส่ินไหมที่ดำแที่น 

รวมหน่�ส่ิน 

- 

101,445,263 

101,445,263 

  

  

84,360,300 

- 

84,360,300 

- 

99,234,227 

99,234,227 

  

  

79,653,319 

- 

79,653,319 

  495,015 

132,279,018 

132,774,033 

  

  

119,511,539 

497,336 

120,008,875 

693,336 

137,371,642 

138,064,978 

  

  

123,794,761 

377,958 

124,172,719 

- 

147,723,850 

147,723,850 

  

  

191,824,005 

- 

191,824,005 

- 

149,084,619 

149,084,619 

  

  

181,460,374 

- 

181,460,374 

495,015 

381,448,131 

381,943,146 

  

  

395,695,844 

497,336 

396,193,180 

693,336 

385,690,488 

386,383,824 

  

  

384,908,454 

377,958 

385,286,412 

5	-	10	ปี	

5	-	10	ปี	

0	-	5	ปี	

0	-	5	ปี	

10	ปีข้�น์ไป	

10	ปีข้�น์ไป	

รวิม	

รวิม	

(1) ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย 
(2) จำนวนเงินก่อนคิดลด

(1) ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย 
(2) จำนวนเงินก่อนคิดลด

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่) 

(หน่วย: พื่ันบาที่) 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญ�ประกันภัยระยะย�ว 

บริิษััทคำนิวิณสูำริองปริะกันิภัยสูำหรัิบสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิดั�วิยวิิธีสูำริองเบี้ยปริะกันิภัยสุูทธิชีำริะคงที� (Net 
Level Premium Valuation: NPV) ซีึ�งใชี�ข�อสูมมติคงที�ไม�เปลัี�ยนิแปลังตลัอดัอายุกริมธริริม์ (Lock-in Assumption)  
สู�งผู้ลัให�การิคำนิวิณสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสัูญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิไม�ไดั�รัิบผู้ลักริะทบจากอัตริามริณะ อัตริา 
การิขาดัอายุ หริืออัตริาคิดัลัดัที�เปลัี�ยนิแปลัง อย�างไริก็ตาม เนิื�องจากการิทดัสูอบควิามพอเพียงของหนิี้สูินิ 
ทุกวิันิสูิ้นิริอบริะยะเวิลัาริายงานิน้ัินิจัดัทำโดัยใชี�วิิธีเปริียบเทียบสูำริองตามวิิธีเบ้ียปริะกันิภัยสูุทธิชีำริะคงที�กับสูำริอง
ตามวิธิสีูำริองปริะกนัิภยัแบบเบีย้ปริะกนัิภยัริวิม (Gross Premium Valuation: GPV) ซีึ�งใชี�ข�อสูมมตทีิ�เปน็ิปจัจบุนัิ แลัะ
เนิื�องจากผู้ลัติภัณฑ์ิสู�วินิใหญ�ของกลัุ�มบริิษัทัแลัะบริษิัทัเป็นิแบบรัิบริองของผู้ลัปริะโยชีน์ิ ทำให�ปัจจยัที�มผีู้ลักริะทบมากที�สูดุั

ในิการิคำนิวิณสูำริองปริะกันิภัยแบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิม ไดั�แก� อัตริาคิดัลัดั ซีึ�งคำนิวิณจาก risk-free rate บวิกดั�วิย 
lliquidity premium ดัังนิั้นิ ในิสูภาวิะที�อัตริาดัอกเบี้ยปลัอดัควิามเสูี�ยงมีอัตริาที�เพิ�มสููงขึ้นิจะสู�งผู้ลัให�สูำริองปริะกันิภัย
แบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิมมีจำนิวินิที�ลัดัลังแลัะต�ำกวิ�าสูำริองเบ้ียปริะกันิภัยสูุทธิชีำริะคงที� บริิษััทไม�ต�องรัิบริู�ค�าใชี�จ�าย 
เพิ�มเติมในิงบกำไริขาดัทุนิ ในิทางตริงกันิข�าม ในิสูภาวิะที�อัตริาดัอกเบ้ียปลัอดัควิามเสูี�ยงมีอัตริาที�ลัดัลังจะสู�งผู้ลัให�
สูำริองปริะกันิภัยแบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิมมีจำนิวินิที�เพิ�มขึ้นิ ในิกริณีที�สูำริองปริะกันิภัยแบบเบี้ยปริะกันิภัยริวิมเพิ�มสููง
ขึน้ิเกินิกวิ�าจำนิวินิตามสูำริองเบีย้ปริะกันิภัยสุูทธิชีำริะคงที� บริษิัทัจะต�องรัิบริู�สู�วินิต�างเป็นิค�าใชี�จ�ายเพิ�มเติมในิงบกำไริ
ขาดัทุนิจากผู้ลัการิทดัสูอบควิามเพียงพอของหนิี้สูินิ 

ทั้งนิี้ ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2565 แลัะ 2564 บริิษััทไม�มีจำนิวินิของสูำริองที�ตั้งเพิ�มเติมจากการิทดัสูอบควิามพอเพียง
ของหนิี้สิูนิ เนืิ�องจากสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิที�บริิษััทไดั�บันิทึกในิงบการิเงินินิั้นิเพียงพอ 
แลัะในิกริณีที�ทดัสูอบการิลัดัลังของอัตริาดัอกเบีย้ที�ริ�อยลัะ 0.25 สูำหรัิบสูญัญาปริะกันิภยัริะยะยาวิ ณ วินัิที� 31 ธนัิวิาคม 
2565 แลัะ 2564 บริิษััทไม�มีภาริะสูำริองปริะกันิภัยสูำหริับสูัญญาปริะกันิภัยริะยะยาวิที�ต�องตั้งเพิ�มเติม 

สำรองค่�สินไหมทดแทน 

บริิษััทบันิทึกสูำริองค�าสิูนิไหมทดัแทนิสูำหรัิบสูัญญาปริะกันิภัยริะยะสูั้นิ สูำหรัิบควิามเสีูยหายที�เกิดัขึ้นิแลั�วิแต� 
กลัุ�มบริิษััทแลัะบริิษััทยังไม�ไดั�รัิบริายงานิ (Incurred But Not Reported: IBNR) ดั�วิยข�อสูมมติที�ใชี�ในิวิิธีการิ 
ทางคณิตศาสูตริ์ปริะกันิภัย โดัยข�อสูมมติสูำคัญที�อาจสู�งผู้ลักริะทบต�อการิปริะมาณการิคือ อัตริาเงินิเฟ้อของ 
ค�าริกัษัาพยาบาลัที�คาดัวิ�าจะเกดิัขึน้ิในิอนิาคต ซีึ�งอาจทำให�สูำริองที�ปริะมาณการิไวิ�ต�ำกวิ�าที�คาดัวิ�าจะเกดิัขึน้ิในิอนิาคต
อย�างไริก็ตาม เนืิ�องจากสัูดัสู�วินิของเงินิสูำริองค�าสิูนิไหมทดัแทนิเมื�อเปรีิยบเทียบกับสูำริองปริะกันิภัยสูำหรัิบสูัญญา
ปริะกันิภัยริะยะยาวิน้ัินิ มีอัตริาสู�วินิต�ำกวิ�าริ�อยลัะ 1 ดัังน้ัินิ การิเปลัี�ยนิแปลังข�อสูมมติของการิคำนิวินิเงินิสูำริอง 
ค�าสูินิไหมทดัแทนินิี้ จึงไม�สู�งผู้ลักริะทบอย�างมีสูาริะสูำคัญต�อการิเปลัี�ยนิแปลังของกำไริหริือขาดัทุนิ บริิษััทจึงไม�ไดั�
ทำการิทดัสูอบควิามอ�อนิไหวิของควิามเสูี�ยงดั�านิการิริับปริะกันิภัยเกี�ยวิกับสูำริองค�าสูินิไหมทดัแทนิ 

42.4	คัวิามอ่อน์ไหวิของคัวิามเส่�ยงด�าน์กิารรับัประกิัน์ภัย
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ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

เคริื�องมือทางการิเงินิที�สูำคัญของบริิษััทตามที�นิิยามอยู�ในิมาตริฐานิการิบัญชีี ฉบับที� 32 การิแสูดังริายการิเคริื�องมือ
ทางการิเงนิิ ปริะกอบดั�วิย เงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดั เบีย้ปริะกนัิภยัค�างริบั สูนิิทรัิพย์/หน้ีิสูนิิจากการิปริะกนัิภยัต�อ 
เงินิให�กู�ยืมแลัะเงินิลังทุนิ บริิษััทมีควิามเสีู�ยงที�เกี�ยวิข�องกับเครืิ�องมือทางการิเงินิดัังกลั�าวิ แลัะมีนิโยบายการิบริิหาริ
ควิามเสูี�ยง ดัังนิี้ 

ความเส่่�ยงดำ้านการให้ส่ินเชุ่�อ  

ควิามเสูี�ยงเกี�ยวิกับการิกริะจุกตัวิของสูินิเชีื�อซีึ�งเกิดัจากเงินิให�กู�ยืมแลัะเบี้ยปริะกันิภัยค�างริับอยู�ในิริะดัับต�ำ เนิื�องจาก
ผูู้�กู�ยืมแลัะผูู้�เอาปริะกันิภัยของบริษิัทักริะจายอยู�ในิอตุสูาหกริริมที�แตกต�างกนัิแลัะภมูภิาคต�างๆ ในิปริะเทศ แลัะมลูัค�า
สููงสูุดัของควิามเสูี�ยงคือมูลัค�าตามบัญชีีของสูินิทริัพย์ดัังกลั�าวิตามที�แสูดังไวิ�ในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิ 

ควิามเสูี�ยงซีึ�งเกิดัขึ้นิจากเงินิให�กู�ยืมโดัยมีกริมธริริม์เป็นิปริะกันิไม�มีสูาริะสูำคัญ เนิื�องจากบริิษััทให�ผูู้�เอาปริะกันิกู�ยืม
เป็นิจำนิวินิเงินิที�นิ�อยกวิ�ามูลัค�าเงินิสูดัตามกริมธริริม์ที�มีกับบริิษััท แลัะควิามเสูี�ยงซีึ�งเกิดัขึ้นิจากเงินิให�กู�ยืม 
โดัยมีทริัพย์สูินิจำนิองเป็นิปริะกันิมีมูลัค�าสููงสูุดัเท�ากับมูลัค�าของเงินิกู�ยืมหักดั�วิยมูลัค�าที�บริิษััทสูามาริถริับชีำริะคืนิ 
จากสูินิทริัพย์ที�นิำมาจำนิอง 

ความเส่่�ยงจัากการเปล่�ยนแปลงของราคาตลาดำ 

ควิามเสูี�ยงจากการิเปลัี�ยนิแปลังของริาคาตลัาดั หมายถึง ควิามเสูี�ยงที�บริิษััทอาจไดั�ริับควิามเสูียหายอันิสูืบเนืิ�อง 
มาจากการิเปลัี�ยนิแปลังอัตริาดัอกเบีย้ อตัริาแลักเปลัี�ยนิแลัะริาคาของหลักัทรัิพย ์ซีึ�งสู�งผู้ลักริะทบต�อฐานิะการิเงินิของ
บริิษััท  

ความเส่่�ยงจัากอัตราดำอกเบ่�ย  

ควิามเสูี�ยงดั�านิอัตริาดัอกเบี้ย หมายถึง ควิามเสูี�ยงที�มูลัค�าของเคริื�องมือทางการิเงินิจะเปลัี�ยนิแปลังไป เนืิ�องจาก 
การิเปลัี�ยนิแปลังของอัตริาดัอกเบี้ยในิตลัาดั 

บริิษััทมีควิามเสูี�ยงจากอัตริาดัอกเบี้ยที�สูำคัญอันิเกี�ยวิเนืิ�องกับเงินิฝ่ากสูถาบันิการิเงินิ เงินิลังทุนิในิหลัักทรัิพย์แลัะ 
เงินิให�กู�ยืม

43.	เคัร่�องมือทัางกิารเงิน์	

43.1	น์โยบัายกิารบัริหารคัวิามเส่�ยง
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ไม่ม่ดอกิเบั่�ย	

ไม่ม่ดอกิเบั่�ย	

อัติราดอกิเบั่�ยปรับัข้�น์ลง	
ติามอัติราติลาด	

อัติราดอกิเบั่�ยปรับัข้�น์ลง	
ติามอัติราติลาด	

อัติราดอกิเบั่�ยคังทั่�	

อัติราดอกิเบั่�ยคังทั่�	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญส่ามารถีจััดำตามประเภที่อัตราดำอกเบ่�ยไดำ้ ดำังน่�

งบักิารเงิน์รวิม	

งบักิารเงิน์รวิม	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์  

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่ม 

 โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

 โดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

  เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์  

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่ม 

 โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

  โดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

  เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

1,569,358 

  

- 

822,412 

8,627,127 

  - 

- 

- 

11,018,897 

1,406,432 

  

- 

758,049 

12,466,790 

  

- 

- 

- 

14,631,271 

1,218,577 

  

- 

- 

-   

- 

- 

- 

1,218,577 

878,996 

  

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

878,996 

9,893,149 

  

164,592,548 

94,614,722 

7,020,116   

8,480,202 

2,165,613 

53 

286,766,403 

5,351,341 

  

165,765,812 

98,414,448 

6,814,648 

  

8,491,006 

2,540,972 

53 

287,378,280 
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รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์  

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่ม 

 โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

 โดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

 เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์  

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่ม  

 โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

  โดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

    เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

1,561,590 

  

- 

822,412 

8,627,127 

  

- 

- 

- 

11,011,129  

1,397,973 

  

- 

758,049 

12,466,790 

  

- 

- 

- 

14,622,812 

1,210,714 

  

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

1,210,714 

872,641 

  

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

872,641 

9,893,149 

  

164,592,548 

94,614,722 

7,020,116 

  

8,480,202 

2,165,613 

53 

286,766,403 

5,351,341 

  

165,765,812 

98,414,448 

6,814,648 

  

8,491,006 

2,540,972 

53 

287,378,280 

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

(หน่วย: พื่ันบาที่)

ไม่ม่ดอกิเบั่�ย	

ไม่ม่ดอกิเบั่�ย	

อัติราดอกิเบั่�ยปรับัข้�น์ลง	
ติามอัติราติลาด	

อัติราดอกิเบั่�ยปรับัข้�น์ลง	
ติามอัติราติลาด	

อัติราดอกิเบั่�ยคังทั่�	

อัติราดอกิเบั่�ยคังทั่�	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

 เงินให้กู้ย่มโดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

 เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

งบักิารเงิน์รวิมและงบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

31	ธัน์วิาคัม	2565	

31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่) 

(หน่วย: พื่ันบาที่) 

ภายใน์	1	ปี	

ภายใน์	1	ปี	

1-5	ปี	

1-5	ปี	

เกิิน์	5	ปี	

เกิิน์	5	ปี	

รวิม	

รวิม	

อัติราดอกิเบั่�ย	
ถูัวิเฉล่�ย	

(ร�อยละติ่อปี)

อัติราดอกิเบั่�ย	
ถูัวิเฉล่�ย	

(ร�อยละติ่อปี)

รายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

 หลักที่รัพื่ย์รัฐบาลและรัฐวิส่าหกิจั 

 ตราส่ารหน่�ภาคเอกชุน 

 ตราส่ารหน่�ต่างประเที่ศ 

เงินให้กู้ย่ม

 เงินให้กู้ย่มโดำยม่ที่รัพื่ย์ส่ินจัำานองเป็นประกัน 

 เงินให้กู้ย่มอ่�น 

รวม 

9,893,149 

  

5,462,118 

13,600,895 

      1,925,083 

  

145,386 

- 

31,026,631 

5,351,341 

  

3,873,617 

10,191,225 

- 

  

199,120 

- 

19,615,303 

- 

  

16,173,195 

39,597,932 

4,198,505 

  

1,801,087 

- 

61,770,719 

- 

  

18,134,063 

46,520,053 

4,903,973 

  

2,109,386 

- 

71,667,475 

- 

  

142,957,234 

41,415,895 

896,528 

  

219,140 

53 

185,488,850 

- 

  

143,758,132 

41,703,170 

1,910,675 

  

232,466 

53 

187,604,496 

9,893,149 

  

164,592,547 

94,614,722 

7,020,116 

  

2,165,613 

53 

278,286,200 

5,351,341 

  

165,765,812 

98,414,448 

6,814,648 

  

2,540,972 

53 

278,887,274 

0.86 

  

3.52 

3.82 

4.32 

  

6.20 

6.00 

  

0.36 

  

3.52 

3.87 

4.54 

  

6.19 

6.00 

  

ณ วันท่ี่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 ส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงินท่ี่�ม่อัตราดำอกเบ่�ยคงท่ี่�ส่ามารถีแยกตามวันท่ี่�ครบกำาหนดำ  
หรือวันที่่�ม่การกำาหนดำอัตราดำอกเบ่�ยใหม่ (หากวันที่่�ม่การกำาหนดำอัตราดำอกเบ่�ยใหม่ถีึงก่อน) ไดำ้ดำังน่� 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ความเส่่�ยงจัากอัตราแลกเปล่�ยน 

บริิษััทมีควิามเสูี�ยงจากอัตริาแลักเปลัี�ยนิที�สูำคัญอันิเกี�ยวิเนิื�องกับการิลังทุนิในิพันิธบัตริแลัะหนิ�วิยลังทุนิที�เป็นิสูกุลัเงินิ 
ต�างปริะเทศ บริิษััทไดั�ตกลังทำสูัญญาแลักเปลัี�ยนิเงินิตริาต�างปริะเทศแลัะสูัญญาซีื้อขายเงินิตริาต�างปริะเทศลั�วิงหนิ�า 
เพื�อใชี�เป็นิเคริื�องมือในิการิบริิหาริควิามเสูี�ยง 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 บริษััที่ม่ยอดำคงเหล่อของส่ินที่รัพื่ย์ที่างการเงินที่่�เป็นส่ก่ลเงินตราต่างประเที่ศ ดำังน่� 

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 บริษััที่ม่สั่ญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศ และสั่ญญาซ่ื้�อขายเงินตราต่างประเที่ศ 
ล่วงหน้าคงเหล่อ ดำังน่� 

2565	

2565	

2565	

2565	

2565	

2565	

2564	

2564	

2564	

2564	

2564	

2564	

เหรียญส่หรัฐอเมริกา 

เยน 

ยูโร 

ก่บ 

เหรียญส่ิงคโปร์

เหรียญส่หรัฐอเมริกา 

เยน 

ยูโร 

เหรียญส่ิงคโปร์ 

520.5 

846.5 

39.1 

40,824.0 

38.6 

433.8 

759.4 

31.6 

34.2 

433.83 

759.38 

31.58 

- 

34.18 

29.25 - 38.01

0.2590 - 0.2929 

36.37 - 38.27 

25.39 - 26.54 

29.25 - 36.30 

0.2864 - 0.3072 

36.62 - 39.60 

22.69 - 24.71 

ม.คุ. 2566  - ม.ีคุ. 2575 

ม.คุ. 2566 - ธ.คุ. 2566 

ม.คุ. 2566 - มิ.ย. 2571 

ม.คุ. 2566 - มี.คุ. 2566 

ม.คุ. 2565  - ต.คุ. 2569 

ม.คุ. 2565 - ธ.คุ. 2565 

ม.คุ. 2565 - มิ.ย. 2571 

ม.คุ. 2565 - มิ.ย. 2565 

35.06 

0.27 

36.87 

0.0025 

25.42 

656.6 

691.8 

53.4 

40,824.0 

71.1 

592.7 

639.4 

45.0 

70.9 

592.68 

639.38 

44.97 

-  

70.91 

31.98 

0.29 

37.81 

0.0033 

23.80 

สิน์ทัรัพย์ทัางกิารเงิน์

จำาน์วิน์ทั่�ซื�อคังเหลือ	

หน์่�สิน์ทัางกิารเงิน์	 อัติราแลกิเปล่�ยน์เฉล่�ย	สกิุลเงิน์	

สกิุลเงิน์	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

อัติราแลกิเปล่�ยน์ติามสัญญา	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	

วิัน์คัรบักิำาหน์ดติามสัญญา	

(ล�าน์หน์่วิย)		

(ล�าน์หน์่วิย)		

(ล�าน์หน์่วิย)		

(บัาทัติ่อหน์่วิยเงิน์ติราติ่างประเทัศ)	

(บัาทัติ่อหน์่วิยเงิน์ติราติ่างประเทัศ)	
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43.2		ม้ลคั่ายุติิธรรมของเคัร่�องมือทัางกิารเงิน์
	
          ตารางต่อไปน่�เป็นการส่ร่ปเปรียบเที่่ยบมูลค่าตามบัญชุ่ และมูลค่าย่ติธุรรมของเครื�องม่อที่างการเงิน ที่่�ม่ส่าระส่ำาคัญ 	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ม้ลคั่าติามบััญช่	 ม้ลคั่ายุติิธรรม

งบักิารเงิน์รวิม	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

   เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  12,681,084 

  

51,702 

107,955,312 

  

337,685 

119,711 

  

  

  

200,741,635 

  

9,649,773 

2,076,413 

13,487 

  

  

  

484,456 

18,539 

  

12,681,084 

  

51,702 

107,955,312 

  

337,685 

119,711 

  

  

  

202,536,453 

  

10,980,632 

2,065,138 

35,465 

  

  

  

484,456 

18,539 
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บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

ม้ลคั่าติามบััญช่	 ม้ลคั่ายุติิธรรม

งบักิารเงิน์รวิม	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน  

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

   

  

7,636,769 

  

39,104 

114,767,589 

  

171,923 

18,454 

  

  

  

204,132,612 

  

9,652,703 

2,476,331 

14,556 

  

  

  

740,754 

105,943 

  

7,636,769 

  

39,104 

114,767,589 

  

171,923 

18,454 

  

  

  

220,297,589 

  

11,277,873 

2,468,244 

35,987 

  

  

  

740,754 

105,943 
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ม้ลคั่าติามบััญช่	 ม้ลคั่ายุติิธรรม

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2565	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

  เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

12,665,453 

  

51,702 

107,955,312 

  

337,685 

119,711 

  

  

  

200,741,635 

  

9,649,773 

2,076,413 

13,487 

  

  

  

484,456 

18,539 

  

12,665,453 

  

51,702 

107,955,312 

  

337,685 

119,711 

  

  

  

202,536,453 

  

10,980,632 

2,065,138 

35,465 

  

  

  

484,456 

18,539 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 
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งบักิารเงิน์รวิม	

ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564	

(หน่วย: พื่ันบาที่)

ม้ลคั่าติามบััญช่	 ม้ลคั่ายุติิธรรม

สิน์ทัรัพย์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่น 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าผู้่านกำาไรขาดำที่่นเบ็ดำเส่ร็จัอ่�น 

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

สิน์ทัรัพย์ทั่�เปิดเผู้ยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 เงินลงที่่นในหลักที่รัพื่ย์ 

    เงินลงที่่นที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาที่่นตัดำจัำาหน่าย 

 เงินให้กู้ย่มและดำอกเบ่�ยค้างรับ 

    โดำยม่กรมธุรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

    โดำยม่อส่ังหาริมที่รัพื่ย์จัำานองเป็นประกัน 

 อส่ังหาริมที่รัพื่ย์เพื่่�อการลงที่่น 

  

หน์่�สิน์ทั่�วิัดม้ลคั่าด�วิยม้ลคั่ายุติิธรรม	

 ตราส่ารอน่พื่ันธุ์ 

    ส่ัญญาแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

    ส่ัญญาซื้่�อขายเงินตราต่างประเที่ศล่วงหน้า 

  

7,621,955 

  

39,104 

114,767,589 

  

171,923 

18,454 

  

  

  

204,132,612 

  

9,652,703 

2,476,331 

14,556 

  

  

  

740,754 

105,943 

  

7,621,955 

  

39,104 

114,767,589 

  

171,923 

18,454 

  

  

  

220,297,589 

  

11,277,873 

2,468,244 

35,987 

  

  

  

740,754 

105,943 

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 



350 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

บริิษััทมีการิปริะมาณการิมูลัค�ายุติธริริมของเคริื�องมือทางการิเงินิตามหลัักเกณฑิ์ ดัังนิี้ 

1)  สูินิทรัิพย์แลัะหน้ีิสูินิทางการิเงินิที�จะคริบกำหนิดัในิริะยะเวิลัาอันิสูั้นิ ไดั�แก� เงินิสูดัแลัะริายการิเทียบเท�าเงินิสูดั แสูดัง
มูลัค�ายุติธริริมโดัยปริะมาณตามมูลัค�าตามบัญชีีที�แสูดังในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิ 

2) เงนิิลังทนุิในิตริาสูาริหนิี ้แสูดังมลูัค�ายตุธิริริมตามริาคาตลัาดั หรืิอคำนิวิณโดัยใชี�อัตริาผู้ลัตอบแทนิที�ปริะกาศโดัยสูมาคม
ตลัาดัตริาสูาริหนิี้ไทยหริือตลัาดัที�เกี�ยวิข�องอื�นิ

3)  เงินิลังทุนิในิตริาสูาริทุนิ แสูดังมูลัค�ายุติธริริมตามริาคาตลัาดั 

4)  มูลัค�ายุติธริริมของเงินิให�กู�ยืมโดัยมีกริมธริริม์ปริะกันิภัยเป็นิปริะกันิปริะมาณจากมูลัค�าปัจจุบันิของกริะแสูเงินิสูดัคิดัลัดั
ดั�วิยอัตริาดัอกเบี้ยพันิธบัตริที�ปลัอดัดัอกเบี้ย 

5)  มลูัค�ายุตธิริริมของเงนิิให�กู�ยมืโดัยมีทรัิพยส์ูนิิจำนิองเป็นิปริะกนัิปริะมาณจากมูลัค�าปัจจุบนัิของกริะแสูเงินิสูดั คดิัลัดัดั�วิย
อัตริาดัอกเบี้ยตลัาดัปัจจุบันิของเงินิให�สิูนิเชีื�อปริะเภทเดีัยวิกันิ ทั้งนิี้ มูลัค�าที�ปริากฏิในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิมีจำนิวินิ 
ใกลั�เคียงกับมูลัค�ายุติธริริม 

6)  มูลัค�ายุติธริริมของตริาสูาริอนิุพันิธ์ปริะมาณโดัยการิใชี�มูลัค�ายุติธริริมที�ไดั�จากธนิาคาริคู�ค�า 

วิัตถุปริะสูงค์ในิการิบริิหาริจัดัการิทุนิของบริิษััทคือ การิจัดัให�มีโคริงสูริ�างทางการิเงินิที�เหมาะสูม การิดัำริงไวิ�ซีึ�งควิามสูามาริถในิ
การิดัำเนิินิงานิอย�างต�อเนิื�อง แลัะการิดัำริงเงินิกองทุนิให�ตามควิามเสูี�ยงเป็นิไปตามข�อกำหนิดัของ คปภ. 

ตามมติที�ปริะชีุมคณะกริริมการิบริิษััทเมื�อวิันิที� 22 กุมภาพันิธ์ 2566 คณะกริริมการิบริิษััทมีมติพิจาริณาอนิุมัติการิจ�ายเงินิปันิผู้ลั
ให�แก�ผูู้�ถือหุ�นิสูามัญของบริิษััท ในิอัตริาหุ�นิลัะ 0.28 บาท ทั้งน้ีิ การิจ�ายเงินิปันิผู้ลัดัังกลั�าวิบริิษััทจะต�องไดั�รัิบการิอนุิมัติจาก 
มติที�ปริะชีุมสูามัญผูู้�ถือหุ�นิของบริิษััท แลัะสูำนิักงานิคณะกริริมการิกำกับแลัะสู�งเสูริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันิภัย 

44.	กิารบัริหารจัดกิารทัุน์ของบัริษััทัประกิัน์ช่วิิติ

45.	เหติุกิารณ์ภายหลังรอบัระยะเวิลารายงาน์	
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 โปรแกรมคอมพื่ิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพื่ิวเตอร์ 

ส่ินที่รัพื่ย์อ่�น 

ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน 

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน 

57,843 

20,220

57,843 

20,220 

รายกิารทั่�แสดงไวิ�เดิม	 รายกิารทั่�แสดงใหม่	 งบักิารเงิน์รวิม	 งบักิารเงิน์เฉพาะกิิจกิาร	รายกิาร	

งบัแสดงฐาน์ะกิารเงิน์	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัน์วิาคัม	2564	

จำาน์วิน์เงิน์	
(พัน์บัาทั)	

จำาน์วิน์เงิน์	
(พัน์บัาทั)	

บริษััที่ กร่งเที่พื่ประกันชุ่วิต จัำากัดำ (มหาชุน) และบริษััที่ย่อย
หมายเหต่ประกอบงบการเงิน
ส่ำาหรับปีส่ิ�นส่่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565 

46.	กิารจัดประเภทัรายกิารใหม่

ริายการิบางริายการิในิงบแสูดังฐานิะการิเงินิ ณ วิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564 ไดั�มีการิจัดัปริะเภทริายการิใหม�เพื�อให�สูอดัคลั�อง
กับการิแสูดังริายการิในิงบการิเงินิงวิดัปัจจุบันิ การิจัดัปริะเภทริายการิดัังกลั�าวิไม�มีผู้ลักริะทบต�อกำไริสูุทธิแลัะสู�วินิของ 
ผูู้�ถือหุ�นิตามที�ไดั�ริายงานิไวิ� การิจัดัปริะเภทริายการิใหม�มีดัังต�อไปนิี้ 

งบกริะแสูเงินิสูดัริวิมแลัะเฉพาะกิจการิสูำหริับปีสูิ้นิสุูดัวิันิที� 31 ธันิวิาคม 2564 ไดั�มีการิจัดัปริะเภทใหม�ให�สูอดัคลั�องกับ 
การิจัดัปริะเภทริายการิใหม�ข�างต�นิแลั�วิ 

47.	กิารอน์ุมัติิงบักิารเงิน์	

งบการิเงินินิี้ไดั�ริับอนิุมัติให�ออกโดัยคณะกริริมการิของบริิษััทเมื�อวิันิที� 22 กุมภาพันิธ์ 2566 
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ส่วินทำี� 4
กิารรับัรอง
คัวิามถู้กิติ�องของข�อม้ล
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บริิษััทไดั�สูอบทานิข�อมูลัในิแบบแสูดังริายการิข�อมูลัปริะจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนิี้แลั�วิดั�วิยควิามริะมัดัริะวิัง 
บริษิัทัขอรัิบริองวิ�า ข�อมลูัดังักลั�าวิถกูต�องคริบถ�วินิ ไม�เป็นิเท็จ ไม�ทำให�ผูู้�อื�นิสูำคัญผู้ดิั หรืิอไม�ขาดัข�อมูลัที�ควิริต�องแจ�งในิสูาริะสูำคญั 
นิอกจากนิี้ บริิษััทขอริับริองวิ�า

(1) งบการิเงินิแลัะข�อมูลัทางการิเงินิที�สูรุิปมาในิแบบแสูดังริายการิข�อมูลัปริะจำปี ไดั�แสูดังข�อมูลัอย�างถูกต�องคริบถ�วินิ 
 ในิสูาริะสูำคัญเกี�ยวิกับฐานิะการิเงินิ ผู้ลัการิดัำเนิินิงานิ แลัะกริะแสูเงินิสูดัของบริิษััทแลัะบริิษััทย�อยแลั�วิ 

(2) บริษิัทัไดั�จัดัให�มีริะบบการิเปิดัเผู้ยข�อมูลัที�ดั ี เพื�อให�แนิ�ใจวิ�าบริษิัทัไดั�เปิดัเผู้ยข�อมูลัในิสู�วินิที�เป็นิสูาริะสูำคัญทัง้ของบริษิัทั 
 แลัะบริิษััทย�อยอย�างถูกต�องคริบถ�วินิแลั�วิ ริวิมทั้งควิบคุมดัูแลัให�มีการิปฏิิบัติตามริะบบดัังกลั�าวิ

(3) บริษิัทัไดั�จัดัให�มีริะบบการิควิบคุมภายในิที�ดั ีแลัะควิบคุมดูัแลัให�มีการิปฏิบัิตติามริะบบดังักลั�าวิ แลัะบริษิัทัไดั�แจ�งข�อมูลั 
 การิปริะเมนิิริะบบการิควิบคมุภายในิ ณ วินัิที�ลั�าสูดุัที�ม ีต�อผูู้�สูอบบัญชีแีลัะกริริมการิตริวิจสูอบของบริษิัทัแลั�วิ ซีึ�งคริอบคลัมุ 
 ถึงข�อบกพริ�องแลัะการิเปลัี�ยนิแปลังที�สูำคัญของริะบบการิควิบคุมภายในิ ริวิมท้ังการิกริะทำที�มิชีอบที�อาจมีผู้ลักริะทบ 
 ต�อการิจัดัทำริายงานิทางการิเงินิของบริิษััทแลัะบริิษััทย�อย

ในิการินิีเ้พื�อเป็นิหลักัฐานิวิ�าเอกสูาริทัง้หมดัเป็นิเอกสูาริชุีดัเดัยีวิกนัิกบัที�บริษัิัทไดั�รัิบริองควิามถกูต�องแลั�วิ บริษิัทัไดั�มอบหมาย
ให�นิางสูาวิจารุิวิริริณ ลัิ้มคุณธริริมโม เป็นิผูู้�ลังลัายมือชีื�อกำกับเอกสูารินิี้ไวิ�ทุกหนิ�าดั�วิย  หากเอกสูาริใดัไม�มีลัายมือชีื�อของ 
นิางสูาวิจาริวุิริริณ ลัิม้คณุธริริมโม กำกบัไวิ� บริษิัทัจะถอืวิ�าไม�ใชี�ข�อมลูัที�บริษิัทัไดั�ริบัริองควิามถกูต�องของข�อมลูัแลั�วิดังักลั�าวิข�างต�นิ

กิารรับัรองคัวิามถู้กิติ�องของข�อม้ล

ชื�อ	 	 	 	 	 ติำาแหน์่ง		 	 	 	 									ลายมือชื�อ

1. ค่ณโชุน  โส่ภณพื่นิชุ   กรรมการผูู้้จััดำการใหญ่
     และประธุานเจั้าหน้าที่่�บริหาร
2. ค่ณชุลลดำา  โส่ภณพื่นิชุ   กรรมการ

ผู้้�รับัมอบัอำาน์าจ
ชื�อ     ติำาแหน์่ง	             ลายมือชื�อ

1. นางส่าวจัาร่วรรณ ลิ�มค่ณธุรรมโม  เลขาน่การบริษััที่
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GRI	content	index

2-1 Organizational details
2-2 Entities included in the organization’s 
       sustainability reporting
2-3 Reporting period, frequency and contact point
2-4 Restatements of information
2-6 Activities, value chain and other business 
     relationships
2-7 Employees
2-9 Governance structure and composition
2-10 Nomination and selection of the highest 
       governance body
2-11 Chair of the highest governance body
2-12 Role of the highest governance body in 
       overseeing the management of impacts
2-13 Delegation of responsibility for managing 
       impacts
2-14 Role of the highest governance body in 
       sustainability reporting
2-15 Conflicts of interest
2-17 Collective knowledge of the highest 
       governance body
2-18 Evaluation of the performance of the highest 
       governance body
2-19 Remuneration policies
2-20 Process to determine remuneration
2-22 Statement on sustainable development 
     strategy
2-23 Policy commitments
2-24 Embedding policy commitments
2-25 Processes to remediate negative impacts
2-26 Mechanisms for seeking advice and raising 
       concerns
2-28 Membership associations
2-29 Approach to stakeholder engagement
2-30 Collective bargaining agreements 

53, 55
245

204, 356
129, 130, 160, 162, 164

57-61, 215

160
193-199

188, 206-207

194
187-190

85-86, 197-198

92

214
208

209-211

200, 212-213
212-213

6-9

133-134, 187-192
214-220
217-218
214-220

14-19, 215
89-91

147

GRI	2:	General	Disclosures	2021

Bangkok Life Assurance Public Company Limited has reported the information 
cited in this GRI content index for the period 1 January - 31 December 2022 
with reference to the GRI Standards

GRI : Foundation 2021

Statement	of	use

GRI	1	used

DISCLOSUREGRI	STANDARD	 56-1	One	Report
(Page	Number)
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3-1 Process to determine material topics
3-2 List of material topics
3-3 Management of material topics

201-1 Direct economic value generated and 
      distributed
201-2 Financial implications and other risks and 
       opportunities due toclimate change

203-1 Infrastructure investments and services 
       supported
203-2 Significant indirect economic impacts

205-1 Operations assessed for risks related to 
       corruption
205-2 Communication and training about 
       anti-corruption policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and 
       actions taken

207-1 Approach to tax

302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption

303-1 Interactions with water as a shared resource
303-5 Water consumption

92
93-95
96-98

10-12

78-83

116-119, 155-156

116-119, 150-154

215

216

190-191

128, 130
128

128-132
128, 130

GRI	3:	Material	Topics	2021

GRI	201:	Economic	Performance	
2016

GRI	 203:	 Indirect	 Economic	
Impacts	2016

GRI	205:	Anti-corruption	2016

GRI	207:	Tax	2019

GRI	302:	Energy	2016

GRI	 303:	Water	 and	Effluents	
2018

DISCLOSUREGRI	STANDARD	 56-1	One	Report
(Page	Number)

https://www.bangkoklife.com/th/
about/child/66

https://www.bangkoklife.com/th/about/child/66
https://www.bangkoklife.com/th/about/child/66
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305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions

306-1 Waste generation and significant 
        waste-related impacts
306-2 Management of significant waste-related  
        impacts

401-1 New employee hires and employee turnover
401-2 Benefits provided to full-time employees 
         that are not provided to temporary or 
         part-time employees
401-3 Parental leave

403-1 Occupational health and safety management 
        system
403-3 Occupational health services
403-4 Worker participation, consultation, and 
        communication on occupational health 
        and safety
403-5 Worker training on occupational health and 
        safety
403-6 Promotion of worker health
403-7 Prevention and mitigation of occupational       
        health and safety impacts directly linked by 
        business relationships
403-9 Work-related injuries
403-10 Work-related ill health

GRI	305:	Emissions	2016

GRI	306:	Waste	2020

GRI	401:	Employment	2016

GRI	403:	Occupational	Health	
and	Safety	2018

DISCLOSUREGRI	STANDARD	 56-1	One	Report
(Page	Number)

130
130
130

129-130

129, 131-132

129, 131-132

161-162
144-145

163

144-145

144-145
145

145

144-145 
145

164
164
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404-1 Average hours of training per year per 
        employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and 
        transition assistance programs

405-1 Diversity of governance bodies and 
        employees
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
        women to men

417-3 Incidents of non-compliance concerning 
        marketing communications

418-1 Substantiated complaints concerning 
        breaches of customer privacy and losses of 
        customer data

GRI	404:	Training	and	Education	
2016

GRI	 405:	Diversity	 and	Equal	
Opportunity	2016

GRI	417:	Marketing	
and	Labeling	2016

GRI	418:	Customer	Privacy	2016

DISCLOSUREGRI	STANDARD	 56-1	One	Report
(Page	Number)

163

137-139

160

163

190-191

135-137
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เอกิสารแน์บั	1 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการ ผูู้้บริหาร ผูู้้ม่อำานาจัควบค่ม ผูู้้ที่่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผู้ิดำชุอบสู่งส่่ดำในส่ายงาน 
  บัญชุ่และการเงิน ผูู้้ที่่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผู้ิดำชุอบโดำยตรงในการควบค่มดำูแลการที่ำาบัญชุ่ เลขาน่การบริษััที่
เอกิสารแน์บั	2		 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการบริษััที่ย่อย
เอกิสารแน์บั	3	  รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้างานผูู้้ตวรจัส่อบภายใน และหัวหน้างานกำากับดำูแล
เอกิสารแน์บั	4	  รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับรายการประเมินราคาที่รัพื่ย์ส่ิน
เอกิสารแน์บั	5	  นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดำูแลกิจัการ และจัรรยาบรรณธุ่รกิจั
เอกิสารแน์บั	6	 รายงานคณะกรรมการตรวจัส่อบ และกฎบัตรคณะกรรมการชุ่ดำย่อย
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจัส่อบ
  กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่่�ยง
  กฎบัตรคณะกรรมการส่รรหาและพื่ิจัารณาค่าตอบแที่น
  กฎบัตรคณะกรรมการลงที่่น
  กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดำูแลกิจัการและการพื่ัฒนาสู่่ความยั�งย่น
  กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน
  กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดำูแลและบริหารจััดำการงานดำ้านเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

เอกิสารแน์บั
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo?id=86
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209, 211 ถี.ศรีนครินที่ร์
แขวงบางนา เขตบางนา กร่งเที่พื่ฯ 10260
E-mail: srinakarin@bangkoklife.com

23/66-73 อาคารส่รชุัย ชุั�น 19
ซื้.ส่่ขุมวิที่ 63 ถี.ส่่ขุมวิที่ แขวงคลองตันเหน่อ
เขตวัฒนา กร่งเที่พื่ฯ 10110
E-mail: eakamai@bangkoklife.com

84, 84/1 ถี.พื่หลโยธุิน ต.บ้านกล้วย
อ.เม่อง จั.ชุัยนาที่ 17000
E-mail: chainat@bangkoklife.com

194,194/1 ถี.ที่รงพื่ล ต.ลำาพื่ยา
อ.เม่อง จั.นครปฐม 73000
E-mail: nakhonpathom@bangkoklife.com

3/37-39 หมู่ 1 ถี.เดำชุาวุธุ ต.ประตูชุัย
อ.พื่ระนครศรีอย่ธุยา จั.พื่ระนครศรีอย่ธุยา 13000
E-mail: ayuthaya@bangkoklife.com

116 หมู่ 3 ถี.เพื่ชุรเกษัม ต.ไร่ส่้ม
อ.เม่อง จั.เพื่ชุรบ่รี 76000
E-mail: pethchaburi@bangkoklife.com

26/15-16 ถี.เพื่ชุรเกษัม ต.หน้าเม่อง
อ.เม่อง จั.ราชุบ่รี 70000
E-mail: ratchaburi@bangkoklife.com

931/108-109 ถี.พื่ระรามที่่� 2 ต.มหาชุัย
อ.เม่อง จั.ส่ม่ที่รส่าคร 74000
E-mail: samutsakhorn@bangkoklife.com

179/4 ถี.ส่่ดำบรรที่ัดำ ต.ปากเพื่รียว
อ.เม่อง จั.ส่ระบ่รี 18000
E-mail: saraburi@bangkoklife.com

0-2383-4591

0-2726-9777

0-5641-4646

0-3424-4272

0-3532-2002

0-3242-4190

0-3232-1713

0-3481-0277

0-3630-8205

0-2758-8001

0-2726-9676

0-5641-4647

0-3424-4275

0-3532-2005

0-3242-4409

0-3233-7517

0-3487-0907

0-3623-0460

ศรีน์คัริน์ทัร์

ชัยน์าทั

น์คัรปฐม

พระน์คัรศรีอยุธยา

เพชรบัุรี

ราชบัุรี

สมุทัรสาคัร

สระบัุรี

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

กิรุงเทัพฯ	และปริมณฑ์ล

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร

ทัำาเน์่ยบัสาขา	ข�อม้ลกิารติิดติ่อ

ภาคักิลาง

เอกิมัย
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170/24 ถี.นางพื่ิม ต.ที่่าพื่ี�เล่�ยง
อ.เม่อง จั.ส่่พื่รรณบ่รี 72000
E-mail: supanburi@bangkoklife.com

82 ถีนนเที่ศบาล 10 ต.ตลาดำหลวง
อ.เม่อง จั.อ่างที่อง 14000
E-mail: angthong@bangkoklife.com

29/10-11 ถี.พื่ระยาตรัง ต.วัดำใหม่
อ.เม่อง จั.จัันที่บ่รี 22000
E-mail: chanthaburi@bangkoklife.com

456, 458, 460 ถี.ฉะเชุิงเที่รา-บางปะกง
ต.หน้าเม่อง อ.เม่อง จั.ฉะเชุิงเที่รา 24000
E-mail: chachoensoa@bangkoklife.com

102/4 ม.4 ถี.ส่่ขุมวิที่ ต.เส่ม็ดำ
อ.เม่อง จั.ชุลบ่รี 20000
E-mail: chonburi@bangkoklife.com

62/3-4 หมู่ 5 ต.นาเกล่อ
อ.บางละม่ง จั.ชุลบ่รี 20150
E-mail: pattaya@bangkoklife.com

83, 85, 87 ซื้.6 ถี.ราษัฎร์บำาร่ง ต.เนินพื่ระ
อ.เม่อง จั.ระยอง 21000
E-mail: rayong@bangkoklife.com

638, 640 ถี.เจัริญส่่ข ต.ในเม่อง อ.เม่อง
จั.กำาแพื่งเพื่ชุร 62000
E-mail: kamphaeng@bangkoklife.com

25 หมู่ 10 ต.หย่วน
อ.เชุ่ยงคำา จั.พื่ะเยา 56110
E-mail: chiangkham@bangkoklife.com

0-3552-3432

0-3562-6396

0-3931-3251

0-3851-5805

0-3838-6311

0-3836-8064

0-3880-0449

0-5577-3041

0-5445-4258

0-3932-3782

0-3851-3859

0-3838-6313

0-3836-8066

0-3861-7152

0-5577-3043

0-5445-4260

0-3552-3434

0-3562-6395

สุพรรณบัุรี

อ่างทัอง

จัน์ทับัุรี

ฉะเชิงเทัรา

ชลบัุรี

พัทัยา

ระยอง

กิำาแพงเพชร

เช่ยงคัำา

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

ภาคักิลาง

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร

ภาคัติะวิัน์ออกิ

ภาคัเหน์ือ
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836/21 ถี.พื่หลโยธุิน ต.เวียง
อ.เม่อง จั.เชุ่ยงราย 57000
E-mail: chiangrai@bangkoklife.com

119/3 ถี.ชุ้างเผู้่อก ต.ศรีภูมิ
อ.เม่อง จั.เชุ่ยงใหม่ 50200
E-mail: chiangmai@bangkoklife.com

36/6-8 ถี.โกส่่ย์ใต้ ต.ปากนำ�าโพื่
อ.เม่อง จั.นครส่วรรค์ 60000
E-mail: nakhonsawan@bangkoklife.com

376/3 ม.2 ถี.โชุตนา ต.เวียง อ.ฝ่าง
จั.เชุ่ยงใหม่ 50110
E-mail: fang@bangkoklife.com

15/26-27 ถี.ประตูกลอง 2 ต.เวียง
อ.เม่อง จั.พื่ะเยา 56000
E-mail: phayao@bangkoklife.com

24/172 ถี.ส่ระหลวง ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.พื่ิจัิตร 66000
E-mail: phichit@bangkoklife.com

68/29 ม.10 ถี.ส่่หราชุเดำโชุชุัย ต.วัดำจัันที่ร์
อ.เม่อง จั.พื่ิษัณ่โลก 65000
E-mail: phitsanulok@bangkoklife.com

6/7-8 ถี.ส่ามัคค่ชุัย ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.เพื่ชุรบูรณ์ 67000
E-mail: phetchabun@bangkoklife.com

236/9 หมู่ 1 ถี.ลำาปาง-เชุ่ยงใหม่ ต.ปงแส่นที่อง
อ.เม่อง จั.ลำาปาง 52100
E-mail: lampang@bangkoklife.com

90/7, 9 หมู่ 3 ถี.จัรดำวิถี่ถี่อง ต.ย่านยาว
อ.ส่วรรคโลก จั.ส่่โขที่ัย 64110
E-mail: sawankhalok@bangkoklife.com

0-5371-1816

0-5328-7251

0-5622-8744

0-5345-1066

0-5448-2112

0-5661-2626-34

0-5533-4662

0-5672-2838

0-5435-2623

0-5564-1218

0-5371-1875

0-5328-7250

0-5622-8745

0-5345-1067

0-5448-0281

0-5661-2635

0-5533-4700

0-5672-0164

0-5435-2624

0-5564-1807

เช่ยงราย

เช่ยงใหม่

น์คัรสวิรรคั์

ฝัาง

พะเยา

พิจิติร

พิษัณุโลกิ

เพชรบั้รณ์

ลำาปาง

สวิรรคัโลกิ

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

ภาคัเหน์ือ

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร
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168/97 ม.4 ถี.ประชุาส่โมส่ร ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.ขอนแก่น 40000
E-mail: khonkhan@bangkoklife.com

270/9-11 ม.6 ถี.ชุัยภูมิ-ส่่คิ�ว
ต.ในเม่อง อ.เม่อง จั.ชุัยภูมิ 36000
E-mail: chaiyaphum@bangkoklife.com

389/7-8 หมู่ 18 ถี.มะลิวัลย์ ต.ชุ่มแพื่
อ.ชุ่มแพื่ จั.ขอนแก่น 40130
E-mail: chumpae@bangkoklife.com

175/3-4 ถี.บำาร่งเม่อง ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.นครพื่นม 48000
E-mail: nakhonphanom@bangkoklife.com

2727/7-9 ถี.ส่่บศิริ ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.นครราชุส่่มา 30000
E-mail: nakhonratchasima@bangkoklife.com

2/4-5 ม.1 ต.จัุมพื่ล
อ.โพื่นพื่ิส่ัย จั.หนองคาย 43120
E-mail: phonphisai@bangkoklife.com

1112/291-292 ถี.ริมคลองส่มถีวิล
ต.ตลาดำ อ.เม่อง จั.มหาส่ารคาม 44000
E-mail: mahasarakham@bangkoklife.com

38/8-9 ถี.ส่ันติส่่ข ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.ร้อยเอ็ดำ 45000
E-mail: roiet@bangkoklife.com

152 หมู่ 8 ต.เม่องใหม่ อ.ศรีบ่ญเรือง
จั.หนองบัวลำาภู 39180
E-mail: sribunrueang@bangkoklife.com

241/4 ถี.ส่กลนคร-อุดำรธุาน่ ต.ธุาต่เชุิงชุ่ม
อ.เม่อง จั.ส่กลนคร 47000
E-mail: sakonnakhon@bangkoklife.com

0-4342-4579

0-4481-6072

0-4331-2481

0-4251-2503

0-4427-8688

0-4247-1384

0-4371-1789

0-4351-6575

0-4235-3483

0-4271-1834

0-4342-4589

0-4481-6074

0-4331-2483

0-4251-2506

0-4427-8724

0-4247-1025

0-4371-2025

0-4351-3833

0-4235-3484

0-4271-2861

ขอน์แกิ่น์

ชัยภ้มิ

ชุมแพ

น์คัรพน์ม

น์คัรราชส่มา

โพน์พิสัย

มหาสารคัาม

ร�อยเอ็ด

ศรีบัุญเร่อง

สกิลน์คัร

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

ภาคัติะวิัน์ออกิเฉ่ยงเหน์ือ

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร
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511-513 ถี.ธุนส่าร ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.ส่่รินที่ร์ 32000
E-mail: surin@bangkoklife.com

189 หมู่ 2 ถี.หนองบัวลำาภู-ชุ่มแพื่ (ที่ล.228)
ต.หนองบัว อ.เม่อง จั.หนองบัวลำาภู 39000
E-mail: nongbualamphu@bangkoklife.com

230/1 หมู่ 4 ถี.นิตโย (ที่ล.22)
ต.หนองบัว อ.เม่อง จั.อุดำรธุาน่ 41000
E-mail: udon@bangkoklife.com

183 ถี.พื่ิชุิตรังส่รรค์ ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.อุบลราชุธุาน่ 34000
E-mail: ubonratchathani@bangkoklife.com

305/6 ถี.มหาราชุ ต.ปากนำ�า
อ.เม่อง จั.กระบ่� 81000
E-mail: krabi@bangkoklife.com

181 ถี.กรมหลวงชุ่มพื่ร ต.ที่่าตะเภา
อ.เม่อง จั.ชุ่มพื่ร 86000
E-mail: chumphon@bangkoklife.com

59/61 ถี.ห้วยยอดำ ต.ที่ับเที่่�ยง
อ.เม่อง จั.ตรัง 92000
E-mail: trang@bangkoklife.com

774 ถี.ราชุดำำาเนิน ต.ในเม่อง
อ.เม่อง จั.นครศรีธุรรมราชุ 80000
E-mail: nakhonsi@bangkoklife.com

400/53-54 หมู่ 4 ถี.หนองจัิก ต.รูส่ะมิแล
อ.เม่อง จั.ปัตตาน่ 94000
E-mail: pattani@bangkoklife.com

1/4, 1/122-124 หมู่ 3 ถี.เที่พื่กระษััตรี ต.รัษัฎา
อ.เม่อง จั.ภูเก็ต 83000
E-mail: phuket@bangkoklife.com

0-4451-2246

0-4231-6666

0-4293-2540

0-4524-0845

0-7561-2838

0-7750-1871

0-7521-8826

0-7534-7011

0-7345-0621

0-7621-5650

0-4451-2092

0-4231-6677

0-4293-2600

0-4524-0878

0-7563-2866

0-7750-2727

0-7521-1247

0-7534-8030

0-7345-0622

0-7621-5654

สุริน์ทัร์

หน์องบััวิลำาภ้

อุดรธาน์่

อุบัลราชธาน์่

กิระบั่�

ชุมพร

ติรัง

น์คัรศรีธรรมราช

ปัติติาน์่

ภ้เกิ็ติ

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

ภาคัติะวิัน์ออกิเฉ่ยงเหน์ือ

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร

ภาคัใติ�
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130/260 ถี.ที่่าเม่อง ต.เขานิเวศน์
อ.เม่อง จั.ระนอง 85000
E-mail: ranong@bangkoklife.com

4/26-27 หมู่ 1 ถี.เล่�ยงเม่อง ต.บางก่้ง
อ.เม่อง จั.ส่่ราษัฎร์ธุาน่ 84000
E-mail: suratthani@bangkoklife.com

225 ถี.ส่ัจัจัก่ล ต.หาดำใหญ่
อ.หาดำใหญ่ จั.ส่งขลา 90110
E-mail: hatyai@bangkoklife.com

0-7782-6896

0-7729-5025

0-7425-2072

0-7782-6898

0-7729-5027

0-7425-2232

ระน์อง

สุราษัฎร์ธาน์่

หาดใหญ่

สถูาน์ทั่�ติิดติ่อ

ภาคัใติ�

ชื�อสาขา โทัรศัพทั์ โทัรสาร
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