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ส่วนที่ 2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวตัิบริษัท นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วธีิการและระยะเวลาทีใ่ช้
เรียกร้อง พจิารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ 

 

1.1 ประวตัิบริษัทฯ 
 

ลิงคข์อ้มูล : https://www.thailife.com/ประวติับริษทัฯ 

 

นบัจากท่ีการประกนัชีวติเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยราวสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีบริษทัต่างประเทศเขา้มาด าเนินกิจการ และ

ตั้งส านกังานตวัแทนเสนอขายประกนัชีวติแบบตลอดชีพ พร้อมกบัมีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ เอกอคัรมหา

เสนาบดี เป็นผูถื้อกรมธรรมฉ์บบัแรกนั้น อาจเรียกไดว้า่การประกนัชีวติยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั แตห่ลงัจากท่ีไดมี้การก่อตั้ง

กองประกนัภยั สงักดักระทรวงพาณิชย ์ และคมนาคมข้ึนในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกนัชีวติก็เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย มีบริษทั

ประกนัชีวติต่างชาติ เขา้มาประกอบธุรกิจเป็นจ านวนมาก ซ่ึงต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อนัเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึง

มีกลุ่มบุคคลคนไทยไดก่้อตั้งบริษทัประกนัชีวติท่ีเป็นของคนไทยข้ึน เป็นคร้ังแรก 

 

 

 

https://www.thailife.com/ประวัติบริษัทฯ
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ประวตัิบริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

การประกนัชีวติตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษทัประกนัชีวติต่างชาติไดพ้ากนัปิดกิจการ และขน

ทรัพยสิ์น กลบัสู่ภูมิล าเนาเดิม ยงัความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัในประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ ดว้ยเหตน้ีุคนไทย และ

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ของไทยในสมยันั้น จึงไดร้วมตวักนัก่อตั้งบริษทัประกนัชีวติของไทยข้ึน เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 

2485 ภายใตช่ื้อ บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั นบัเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกของคนไทย ท่ีมุ่งสร้างหลกัประกนัท่ี

มัน่คงใหก้บัครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการดงัน้ี 

 

1. พระยาชยัสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) 

2. นายบุญลอ้ม พึ่งสุนทร 

3. นายปพาฬ บุญ-หลง 

4. นายหลุย พนมยงค ์

5. นายวจิิตร์ ลุลิตานนท ์

6. นายโล่เตก็ชวน บูลสุข 

7. นายตนัจินเก่ง 

8. นายเชวง เคียงศิริ 

9. นายตนัเกียกปุ้น 

 

หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากกระทรวงคลงัใหป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 

แลว้ก็ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพ่ือด าเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. เจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  ประธานกรรมการ     

2. พระยาชยัสุรินทร์  กรรมการ   

3. นายหลุย พนมยงค ์ กรรมการ    

4. นายบุญลอ้ม พึ่งสุนทร  กรรมการ 

5. นายปพาฬ บุญ-หลง  กรรมการ 

6. นายวจิิตร์ ลุลิตานนท ์ กรรมการ 

7. นายเชวง เคียงศิริ  กรรมการ   

8. นายโล่เตก็ชวน บูลสุข  กรรมการ  
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บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั เร่ิมด าเนินกิจการประกนัชีวิตคร้ังแรกดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีส านักงาน

แห่งแรกตั้งอยู่เลขท่ี 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ยา้ย ส านักงานมาอยู่ ณ เลขท่ี 624 ตึกสหธนาคาร 

และในปี พ.ศ. 2502 ไดย้า้ยส านกังานมาอยู ่ณ อาคาร 8 ถนนราชด าเนิน พร้อมกบัไดด้ าเนินกิจการเร่ือยมา จนกระทัง่ในปี 

พ.ศ. 2513 จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อนัมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผูน้ าเขา้มาปรับปรุงโครงสร้าง 

และระบบบริหารงานคร้ังใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นก าลงัส าคญัในการวางรากฐานการด าเนินงานท่ีทนัสมยั และ

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดป้รับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพฒันาจนไทยประกนัชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ดา้น 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไทยประกนัชีวิตไดส้ั่งสมประสบการณ์ และความช านาญในการด าเนินธุรกิจ ทั้งยงัไดรั้บความ

เช่ือมัน่ศรัทธาจากมหาชนเพ่ิมข้ึนตามล าดบั เป็นผลใหไ้ทยประกนัชีวติกา้วข้ึนสู่บริษทัประกนัชีวติชั้นแนวหนา้ของคนไทย

ในปัจจุบนั 
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 2557 – ปัจจุบนั: ด าเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีเติบโตอยา่งมัน่คง ดว้ยความมุ่งมัน่ของบุคลากร 

 

  พ.ศ. 2557  

ก าหนดวสิยัทศันใ์หม่ “มุ่งสู่การเป็นแบรนดช์ั้นน าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัทุกชีวติ” โดยบริษทัฯ ได้

ปรับเปล่ียนรูปโฉมโลโก ้และสโลแกนใหม่เป็น “คิด เคียงขา้ง ทุกชีวติ” 

 

พ.ศ. 2560 

ด าเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีเติบโตอยา่งมัน่คง ดว้ยความมุ่งมัน่ของบุคลากร ทั้ง

ส านกังานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ท่ีพร้อมเป็นเพ่ือนคู่คิด เคียงขา้งทุกครอบครัวไทยบนพ้ืนฐานทกัษะ

ความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมอนัดี 
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 2556        ผูน้ าดา้นนวตักรรมดว้ยผลิตภณัฑแ์บบประกนั “มีคืน” ไม่วา่จะเป็น ประกนั “ไม่เคลม มีคืน” 

 
พ.ศ. 2556 

ตอกย  ้าการเป็นผูน้ าด้านนวตักรรมด้วยผลิตภณัฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่ว่าจะเป็น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน” 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีคืนเบ้ียประกนัปีสุดทา้ย,“ไม่มะเร็ง มีคืน” แบบประกนัท่ีจะมอบความคุม้ครอง 1 ลา้นบาท กรณี

ท่ีตรวจพบเป็นมะเร็ง “ไม่ค้าง มีคืน”แผนประกันชีวิตท่ีคืนเบ้ียปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่า

รักษาพยาบาลรายวนั “ไม่มีโรค มีคืน” แบบประกนัท่ีพร้อมคืนเบ้ียประกนัปีสุดทา้ยหากไม่มีการเรียกร้องสินไหม

โรคร้ายแรง 

 

จดัท าแอพพลิเคชัน่ในรูปแบบ E-book เพ่ือเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจากผูเ้อาประกนัหรือคน

ทัว่ไปจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วแลว้ Application น้ี ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเอ้ือต่อ

การขยายตลาดของฝ่ายขายไดอี้กดว้ย 
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 2554 – 2555 เปิดตวัแบบประกนั "ประกนัอุบติัเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นบัเป็นคร้ังแรกในวงการ  

               ประกนัชีวติ 

 
พ.ศ. 2554 

ไทยประกันชีวิตประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรม ด้วยการเปิดตวัแบบประกัน "ประกัน

อุบติัเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวิต ท่ีมีการคืนเบ้ีย

ประกนัเม่ือไม่มีการเคลม 

 

พ.ศ. 2555 

แปรสภาพบริษัท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด เป็น บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) และเป็นปีท่ีครบรอบ 70 ปีของการด าเนินธุรกิจประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรมอีก

คร้ังดว้ยการเปิดตวัแบบประกนั "ไม่มะเร็งมีคืน" เป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวติ 
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 2553  ริเร่ิมบริการ iService เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัสามารถตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมข์องตนเองผา่น 

                เวบ็ไซต ์

 
พ.ศ. 2553 

ริเร่ิมบริการ iService เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัสามารถตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมข์องตนเองผ่าน

เว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากน้ียงัตั้ งศูนยบ์ริการข้อมูลตวัแทน (Agent Call Center) 

เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการขอ้มูลต่างๆแก่ฝ่ายขายเปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซ่ึงเป็น

ศูนยบ์ริการลูกคา้ หรือ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนยก์ารคา้ เพ่ือให้บริการ

ด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผู ้เอาประกัน โดยได้มีการจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมและอินเทอร์เน็ตไว้

ให้บริการฟรี  ส่งผลให้ปัจจุบนับริษทัฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจ านวน 

309 แห่ง 
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 2549 – 2551 สร้างสรรคก์ารบริการ “ไทยประกนัชีวติ Check up” เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกคา้ 

 

พ.ศ. 2549 

สร้างสรรคก์ารบริการ “ไทยประกนัชีวติ Check up” เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกคา้

ให้ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธ์ิบริการ

ตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ  

 

พ.ศ. 2551 

เพ่ิมทางเลือกในการออมท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามให้กบัชาวไทยมุสลิม ดว้ยสัญญา 

“ตะกาฟุล”  พร้อมกบัเป็นบริษทัประกนัชีวิตแห่งแรกท่ีเปิดเครือข่ายศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์

แก่ผูเ้อาประกนั (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทัว่ประเทศ 
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2541 – 2542 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระครุฑ  พา่ห์ ใหเ้ป็น

บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

พ.ศ. 2541 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระครุฑพ่าห์ ให้เป็น

บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในฐานะท่ีด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มัน่คง

ทางการเงิน และบ าเพญ็สาธารณประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง   

 

พ.ศ. 2542  

เป็นบริษทัประกนัชีวิตแห่งแรกท่ีริเร่ิมการบริการ “ไทยประกนัชีวิตฮอตไลน์” ท่ีสุดแห่งการ

บริการท่ีมากกวา่การประกนัชีวิต ดว้ยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์และการ

เดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกท่ี ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์แก่ผูเ้อาประกันท่ีถือกรมธรรม์
รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
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 2535 – 2540 พ.ศ. 2535 ปีท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษทัฯ พนกังาน  

  และพทุธศาสนิกชนทัว่ไป 

 
พ.ศ. 2535 

ปีท่ีบริษัทฯ ด าเนินงานครบ 50 ปี และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป บริษทัฯ จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ 

“ญสส.” จ านวน 84,000 องค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเท

ทองหล่อพระพทุธรูปบูชาพระไพรีพินาศ 

  

 พ.ศ. 2539  

วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เช่ือมโยงระหวา่งส านกังาน

ใหญ่ และสาขา เพ่ือให้การส่งผ่านขอ้มูลจากสาขามายงัส านักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

พร้อมทั้ งจัดท าโปรแกรม Software Multimedia ช่ือ Thai Life Always Ahead บรรจุลงใน

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เพื่อใหต้วัแทนฝ่ายขายใชเ้ป็นส่ือในการขยายตลาด และเขา้หาลูกคา้   

 

พ.ศ. 2540  

จัดท า Thai Life Homepage ทั้ งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยใช้ Website ช่ือ www.thailife.com  เพ่ือเผยแพร่ประวัติบ ริษัทฯ การ

ด าเนินงาน และข่าวสารอ่ืนๆ  พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัท าระบบ IVR (Interactive Voice Response) 
เพื่อใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลสินไหมทางโทรศพัทแ์ก่ฝ่ายขาย 
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 2532 – 2534 อาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากวา่ 1,500 ลา้นบาท บนถนนรัชดาภิเษก 

 

พ.ศ. 2532  

อาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากวา่ 1,500 ลา้นบาท บนถนนรัชดาภิเษก ไดเ้ปิด

ด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และมอบการบริการแก่ผูเ้อาประกนัไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึงสมบูรณ์แบบ พร้อมกบัความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 กบัรางวลับริษทัดีเด่นแห่งปี 

ประเภทธุรกิจประกันชีวิตประจ าปี 2532 รวมถึงความส าเร็จท่ีมีผู ้เอาประกันชีวิตเกิน 

1,000,000 ราย เป็นปีแรก  

 

พ.ศ. 2533  

บุคลากรส านกังานใหญ่ และสาขาขยายตวัเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวนกวา่ 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขาย

กว่า 50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจ านวนผู ้เอาประกันเพ่ิมข้ึนเป็น 

1,900,000 ราย  มีอตัราเติบโตสูงถึง 38 %   

 

พ.ศ. 2534  

ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 290 สาขา และพฒันาระบบออนไลน์

คอมพิวเตอร์ไปยงัสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ และการ
ปฏิบติังานมากข้ึน 
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 2526 – 2529 กา้วข้ึนสู่อนัดบั 1 ของบริษทัประกนัชีวติคนไทย 

 
พ.ศ. 2526 

ไดรั้บเกียรติจาก ศ.ดร.ประยรู จินดาประดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสืบแทน นาย

อนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซ่ึงลาออกเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ 

จนประสบความส าเร็จ ก้าวข้ึนสู่อนัดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไทย ด้วยจ านวนเบ้ีย

ประกนั รวมสูงสุด 1,339 ลา้นบาท 

 

พ.ศ. 2527  

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทนัสมยั โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกนัชีวิต ฝ่ายการเงินและ

บริหาร ฝ่ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยงัไดริ้เร่ิมให้มีการช าระเบ้ียประกนัผ่าน

ธนาคารพาณิชยเ์ป็น แห่งแรก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระเบ้ียประกนัแก่ผูเ้อาประกนั 

รวมทั้ งได้ดัดแปลงสัญลกัษณ์บริษัทฯ จากรูปช้างเอราวณั เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ท่ีเรียบง่าย

ทนัสมยั ดว้ยลายเส้นท่ีมัน่คงเสมือนบุคคล ยืนหยดัอยา่งมัน่ใจ สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ในการ

สร้างหลกัประกนั และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย 

 

พ.ศ. 2529  

นายอภิรักษ ์ไทพฒันกลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งยงัเป็นบริษทัประกนัชีวิต

แห่งแรก ท่ีไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใชก้บัสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ ท าให้ผู ้

เอาประกนัไดรั้บ การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และก าหนดให้มีเคร่ืองแบบพนักงานข้ึน เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ และความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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 2485 – 2515 22 มกราคม บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกของ 

  คนไทย 

 
พ.ศ. 2485  

22 มกราคม บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกของคน

ไทย โดยการน าของเจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใตส้ัญลกัษณ์ปราสาทอนั

สูงสง่า เพ่ือมุ่งด าเนินธุรกิจประกนัชีวติ และสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงในชีวติใหแ้ก่ครอบครัวไทย 

 

พ.ศ. 2513 

ปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหารคร้ังส าคญั โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต ์กฤตยากีรณ 

ได้ร่วมกันรับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้ งวางแผนพฒันาระบบงานเน้นการบริการท่ี

รวดเร็ว ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพตวัแทนฝ่ายขาย และเปล่ียนสญัลกัษณ์จากองคป์ราสาทเป็นชา้งเอราวณั โดย

มีส านกังานตั้งอยูท่ี่หวัมุมถนนราชด าเนิน 

 

พ.ศ. 2515 

ยา้ยสถานท่ีตั้งบริษทัฯ มาเช่าอยู่ท่ีตึกอ้ือจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้

ริเร่ิมน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเป็นแห่งแรกของธุรกิจ
ประกนัชีวติ 
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1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
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กลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกจิ: 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือกา้วสู่การเป็น 

People Business ธุรกิจท่ีใหค้วามส าคญักบัสงัคม และผูค้นโดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มภายใตส้โลแกนท่ีวา่ 
“คิด เคียงขา้ง ทุกชีวติ” เพ่ือมุ่งมัน่เพ่ิมคุณค่าชีวิตเติมเตม็ส่ิงดีๆ ใหก้บัชีวติของผูเ้อาประกนัภยั และสร้างความมัน่คงทางการ
เงินใหทุ้กชีวติ พร้อมกบัมุ่งสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงใจ สามารถตอบสนองและเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาระบบการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกดา้นเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ดงัน้ี  

 
1. ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัฯ มีแบบประกนัท่ีครอบคลุมส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายในการพฒันาสินคา้และบริการ ให้มี
ความสอดคลอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โอกาสทางการตลาด และการน าเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ  

1.1 พัฒนาสินค้าทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานะ สงัคม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย   

1.2 พัฒนาสินค้าทีส่อดคล้องกับการขยายตลาดในช่องทางต่างๆ  เน่ืองจากแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นของกลุ่มเป้าหมายและวธีิการขยายตลาด   

1.3 พัฒนาระบบงานในด้านการบริการ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยยึดความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
จุดศูนยก์ลาง เช่น ช่องทางการช าระเบ้ียประกันภยัท่ีหลากหลาย การติดตามขอ้มูลกรมธรรม์ ในรูปแบบของบริการ 
iService ซ่ึงเป็นบริการออนไลน์ผา่น www.thailife.com ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผูเ้อาประกนัภยั ทั้งในดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมแ์ละการเรียกร้องเงินสินไหมดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

1.4 พัฒนาระบบงาน CRM ในรูปแบบของการจดัโปรแกรมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละ 
Segment อยา่งต่อเน่ือง ผ่าน “ไทยไลฟ์การ์ด” บตัรสะสมคะแนนท่ีใหสิ้ทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด
ทุกคน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนส าคญัในการเพ่ิมผลงานเบ้ียจากลูกคา้เดิมของบริษทั และ
ลูกคา้ใหม่ในภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัรุนแรง     

 
2. ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 

บริษทัฯ ด าเนินกลยทุธ์รุกทุกทาง Multi-Channel Distribution โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยปัจจุบนัผลงานเบ้ียประกนัภยัรับของบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจาก 2 ช่องทางหลกั คือ ช่องทาง
ตวัแทนและช่องทางการขายผ่านธนาคาร โดยมีธนาคารพนัธมิตรทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี
การขยายตลาดผา่นช่องทาง Direct Marketing, ช่องทาง Broker ตลอดจนช่องทาง Digital และมีนโยบายในการพฒันาช่อง
ทางการขายใหม่ๆ  รวมถึงการเพ่ิมพนัธมิตรทางการตลาดมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายในปัจจุบนั
ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้
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3. ด้านการแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC  
ดว้ยโอกาสและศกัยภาพในการเติบโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน(AEC) มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและแรงงานในกลุ่มประเทศ AEC รวมถึงศกัยภาพและความไดเ้ปรียบของประเทศไทยใน
การเป็นศูนยก์ลางทางการคมนาคมขนส่งในกลุ่ม AEC พร้อมทั้งมีความเจริญกา้วหนา้ของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงมีแผนในการรุกตลาดประเทศในกลุ่ม AEC ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
ท่ามกลางโอกาสและอุปสรรคในการเขา้ถึงตลาดในแต่ละประเทศ เพ่ือแสวงหารูปแบบโมเดลในการรุกตลาดท่ีเหมาะสม 
ทั้ งในแง่ของโอกาสและความเส่ียงของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ท่ีมีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทย มีศกัยภาพ และมีแนวโนม้เศรษฐกิจโตต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ มีแผนในการศึกษารูปแบบการขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศดงักล่าว  

 
4. ด้านการพฒันาระบบงาน  

ดว้ยนโยบายหลกัในการยึดลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง (Customer Centric) บริษทัฯ จึงมีการพฒันาระบบงานอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเนน้การเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือตอบสนองทุกๆ ความตอ้งการของลูกคา้ 
และสร้างความประทับใจให้กับลูกคา้สูงสุด ทั้ งการพฒันารูปแบบการท างานแบบการกระจายอ านาจ ระบบงานแบบ
ออนไลน์ท่ีทุกสาขาทัว่ประเทศ และการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างมาตรฐานงานบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งทั้ง
ดา้นการรับประกนั สินไหม และบริการต่างๆ โดยบริษทัฯ มีแผนงานในการปรับปรุงระบบจดัการธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศยคุใหม่ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการรองรับการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกดา้น ทั้งระบบงานภายใน ระบบการ
ให้บริการ ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่ือสารองค์กร อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภค ความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท่ีปัจจุบนัมีการเปล่ียนผา่นของดิจิทลัไปสู่ยคุดิจิทลั 4.0 และการเพ่ิมข้ึนของคู่แข่งจากโอกาส
ทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  

 
5. ด้านภาพลกัษณ์  

ไทยประกนัชีวิตมุ่งด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์องค์กร และรูปแบบการ
ส่ือสารทางการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
อนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการเพ่ิมข้ึนของคู่แข่ง ทั้งยงัมุ่งเป็นแบรนดท่ี์สร้างแรงบนัดาลใจใน
การท าความดีให้แก่คนในสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติในด้านต่างๆ ทั้ งจากหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายในประเทศและรางวลัระดบัสากล ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทัฯ มุ่งมัน่รักษามาตรฐานในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจแก่ผูเ้อาประกนัภยั และเกิดความรู้สึกรักในแบรนด์ (Brand Love) ในใจผูบ้ริโภค และ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ในฐานะการเป็น Regional Iconic Brand 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

รายละเอียดลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามหวัขอ้ “กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ” 
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1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกนัภัย 
 
ลกัษณะผลติภัณฑ์ทีส่ าคญั: 
 บริษัทฯ มีแบบประกันท่ีครอบคลุมส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งในส่วนของการประกันภัยประเภทสามัญ 
ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และการประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสัญญาเพ่ิมเติม เช่น ประกันสุขภาพ 
ประกนัโรคร้ายแรง ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยมีการพฒันาแบบประกนัใหม่ๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีแบบประกนัท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 
1. แบบตลอดชีพ (Whole Life)  

แบบประกนัชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองตลอดชีวิต โดยหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั 
บริษทัฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงถือเป็นการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงให้แก่ครอบครัวและ
บุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ โดยแบบตลอดชีพของบริษทัฯ มีระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยัให้เลือกหลากหลายระยะ เพื่อให้
เหมาะสมกบัการวางแผนทางการเงินของผูบ้ริโภค  

2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)  
แบบประกนัชีวติท่ีบริษทัฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือมีชีวิตอยูค่รบก าหนดสญัญา 

หรือจ่ายเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยการประกนัชีวิต
แบบสะสมทรัพยเ์ป็นส่วนผสมของการคุม้ครองชีวติและการออมทรัพย ์บริษทัฯมีแบบสะสมทรัพยอ์ยา่งหลากหลาย ทั้งแบบ
ท่ีมีเงินคืนระหวา่งสญัญาและแบบท่ีไม่มีเงินคืนระหวา่งสญัญา และมีระยะเวลาเอาประกนัภยัและช าระเบ้ียประกนัภยัหลากหลาย
ระยะ เพ่ือเป็นทางเลือกในการวางแผนการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

3. แบบบ านาญ (Annuity)  
แบบประกนัชีวติท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเท่ากนัอยา่งสม ่าเสมอ ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทุกปีหรือทุกเดือน 

นับแต่ผูเ้อาประกนัภยัเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นตน้ไป แลว้แต่เง่ือนไขในกรมธรรม์ท่ี
ก าหนดไว ้โดยแบบประกนัของบริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินบ านาญและระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยัให้เลือกหลากหลาย
ระยะ เพื่อการวางแผนทางการเงินส าหรับชีวติในวยัเกษียณ  

4. แบบเฉพาะกาล หรือแบบช่ัวระยะเวลา (Term)  
การประกนัชีวิตท่ีบริษทัฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใน

ระยะเวลาประกนัภยั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองตามระยะเวลาเอาประกนัภยั การประกนัชีวติแบบน้ีไม่มีส่วนของการออม
ทรัพย ์เบ้ียประกนัภยัจึงต ่ากวา่แบบอ่ืน ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนใหห้ากผูเ้อาประกนัภยัอยูจ่นครบก าหนดสญัญา 

5. แบบประกนัควบการลงทุน (Investment Linked)   
5.1 แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) 
แบบประกนัชีวติท่ีแยกเบ้ียประกนัภยัในส่วนความคุม้ครองชีวติ และส่วนการลงทุนอยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ จะ

เป็นผูบ้ริหารการลงทุน จะมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์หลากหลายข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนกวา่แบบประกนั
ทัว่ไป และมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บ   
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5.2 แบบยูนิตลงิค์ (Unit Linked)  
แบบประกันชีวิตท่ีแยกเบ้ียประกันภัยในส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยเบ้ีย

ประกนัภยัในส่วนการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริษทัฯ ก าหนด และจดัพอร์ตสัดส่วน
การลงทุนไดเ้อง และส าหรับเบ้ียประกนัภยัอีกส่วนหน่ึง จะน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองชีวิต มีจุดเด่นท่ีเป็นแบบ
ประกนัภยัท่ีมีความยืดหยุน่สูง สามารถก าหนดเบ้ียประกนัภยั, จ านวนเงินเอาประกนัภยั, ระยะเวลาจ่ายเบ้ีย และระยะเวลา
คุม้ครองเองได ้และมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่แบบประกนัอ่ืน 
 
บริการทีส่ าคญั: 

ไทยประกนัชีวติมุ่งสร้างความโดดเด่นท่ีแตกต่าง ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์หลากหลายใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการ
ของลูกคา้ในทุกช่วงของชีวิต พร้อมริเร่ิมบริการท่ีมากกวา่การประกนัชีวติหลากหลายรูปแบบ เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
เติมคุณค่าชีวติใหก้บัผูเ้อาประกนั อนัสอดคลอ้งกบัสโลแกน “คิด เคียงขา้ง ทุกชีวติ” 
 
ไทยประกนัชีวติฮอตไลน์: ท่ีสุดแห่งการบริการท่ีมากกวา่การประกนัชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์

และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกท่ี ทัว่โลก ทุกกรมธรรม ์
 
ไทยประกนัชีวติแคร์เซ็นเตอร์: ศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์ผูเ้อาประกนั และให้บริการขอ้มูลตามเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ี

สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกนัชีวติ โทร. 1124 
 
ไทยประกนัชีวติเมดแิคร์: บริการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบ้ืองตน้ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 
 
ไทยประกนัชีวติอซ่ีีเพย์: หลากหลายวิธีการช าระเบ้ียประกันท่ีสะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 

ช่องทาง   
 
ไทยประกนัชีวติ iService: บริการพิเศษส าหรับผูเ้อาประกนัภยัในการตรวจสอบขอ้มูลและสถานะกรมธรรม์

รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมดว้ยตนเองผา่น www.thailife.com   
 
ไทยไลฟ์การ์ด: บตัรสะสมคะแนนเพ่ือรับสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมกิจกรรมความ

สนุกท่ีสร้างสรรคข้ึ์น เพ่ือมอบใหก้บัลูกคา้คนส าคญั 
 
ทั้งน้ี บริการดงักล่าวขา้งตน้เป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือผูเ้อาประกนัภยั  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม  

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน

บุคคล (Personal 
Accident) 

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม 
(Group) 

รวม 

ตลอดชีพ 
สะสม
ทรัพย ์

เฉพาะกาล อ่ืนๆ รวม 

 จ  านวนเบ้ีย
ประกนัภยั
รับโดยตรง 

12,237.02 63,985.91 282.58 1,072.51 77,578.02 897.35 319.35 7,473.27 86,267.99 

 สัดส่วนของ
เบ้ีย
ประกนัภยั 

14.19% 74.17% 0.33% 1.24% 89.93% 1.04% 0.37% 8.66% 100.00% 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี 
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ 
 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ 

บริการงานสินไหมทดแทน 

วธีิการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

1.การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม 

1.1 กรณีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 

 (1)  หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปช.16) 

 (2)  ใบรับรองแพทย ์(ปช.17) 

 (3)  ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตน้ฉบบัและใบสรุปค่ารักษา กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 

 (4)  ใบรายงานผลจากรังสีแพทย ์กรณีกระดูกแตกหกั 

 (5)  รายงานผลตรวจช้ินเน้ือ รายงานผลการตรวจหอ้งปฏิบติัการ กรณีเรียกร้องโรคร้ายแรง 

หมายเหต ุ กรณีเอกสารประกอบการเรียกร้องเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษจาก

หน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง โดยค่าใชจ่้ายเป็นของผูเ้อาประกนัหรือผูรั้บประโยชน์ 

       1.2 กรณีเสียชีวติ 

           1.2.1 กรณีเสียชีวติจาการเจบ็ป่วย 

 (1)  กรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนั 

 (2)  หนงัสือเรียกร้องสินไหมมรกรรม (ปช.11) 

 (3)  ใบรับรองแพทย ์(ปช.17) กรณีเสียชีวติท่ีโรงพยาบาลหรือมีการเรียกร้อง รพ. 200 เท่า 

 (4)  ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 (5)  ส าเนาทะเบียนบา้น ท่ีมีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 (6)  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ทุกคน  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 (7)  ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 (8)  ใบเสร็จรับเงินเบ้ียประกนังวดสุดทา้ย (ถา้มี) 

 (9)  หนงัสือสญัญากูเ้งินตามกรมธรรม ์(ถา้มี) 

           1.2.2 กรณีเสียชีวติจากอุบตัเิหตุ 

 ต้องมเีอกสารเพิม่ขึน้จากข้อ1.2.1 อกีคือ 

 (1)  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดี (ขอ้ไป-ขอ้กลบั) ท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 (2) ส าเนารายงานการชนัสูตร พลิกศพ (หนา้-หลงั) ท่ีไดรั้บการรับรองส าเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
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 หมายเหต ุกรณีเอกสารประกอบการเรียกร้องเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษจาก

หน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง โดยค่าใชจ่้ายเป็นของผูเ้อาประกนัหรือผูรั้บประโยชน์ 

2.การขอรับแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องสินไหมบริษัท 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 ส่วนสินไหมส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อ Call Center หมายเลข 1124 

 ดาวน์โหลดเอกสาร   (Link ไปท่ีหนา้เอกสารต่างๆ) 

3.การส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 ส่วนสินไหม ชั้น 5 ส านกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ระบุส่วนงานสินไหม บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีตู ้ปณ.123 ปณฝ.  
ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 

 ผา่น www. thailife.com / i service(ช่องทางน้ีมีเง่ือนไขการใชบ้ริการ) 
 

ระยะเวลาการเรียกร้องสินไหม และระยะเวลาพจิารณาสินไหม 

1. ระยะเวลาการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหม 

 กรณีมรณกรรม ส่งภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 

 กรณีอุบติัเหตุ ส่งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัประสบอุบติัเหต ุ

 กรณีเจ็บป่วย ส่งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัออกจากโรงพยาบาล 

2. ระยะเวลาพจิารณาสินไหม 

 ขอ้มูลและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น ใชเ้วลาประมาณ 7 วนัท าการ 

 กรณีตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติม ใชเ้วลาไม่เกิน 90 วนั 
 

การรับเงนิค่าสินไหม 

 จ่ายเงินเป็นเช็คส่งไปตามท่ีอยูข่องผูเ้อาประกนั 

 โอนเงินเขา้บญัชีของผูเ้อาประกนั / ผูรั้บประโยชน ์

 รับเงินสินไหมท่ี 7 eleven (ค่าทดแทนไม่เกิน 10,000 บาท) 
 
 
 

 

http://thailife.com/
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หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

เป็นหน่วยงานพิเศษของบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน เพ่ือทบทวนเร่ืองร้องเรียนสินไหม กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บ 
ประโยชน์ ไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีประสบการณ์ เป็นผู ้

พิจารณาทบทวน ก ากบัดูแล โดยมีวธีิการใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

1.1  ผูเ้อาประกนั 

 1.2  ผูรั้บประโยชน ์

  1.3  ทายาทของผูเ้อาประกนั / ผูรั้บประโยชน์ 

 1.4  ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนงัสือจาก 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 

  

2. วธีิการร้องเรียน 

 2.1  ผูมี้สิทธิร้องเรียนตอ้งมาร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 2.2  ขอแบบค าร้องเรียนท่ีส านกังานใหญ่ หรือ สาขา บริการทัว่ประเทศ 

 2.3   ท าหนงัสือร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ระบุ ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์

สินไหมทดแทน บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั ท่ีตู ้ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 

  

3. เอกสารประกอบการร้องเรียน 

 3.1  แบบค าร้องเรียน / หนงัสือร้องเรียน 

 3.2  ส าเนาบตัรแสดงตน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งมีหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและ

ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 

 4.การตดิตามผลการร้องเรียนสินไหม 

 4.1  ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 4.2  สาขาทัว่ประเทศ 

 4.3  ส่วนสินไหมทดแทนส านกังานใหญ่ 

 4.4  ติดต่อ Call Center 1124 

 4.5   E – Mail : claimcenter@thailife.com  ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน 

 4.6  E – Mail : Carecenter@thailife.com  ศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์ผูเ้อาประกนั 

 4.7  ส่วนส่ือสารมวลชล หนา้ Page : Facebook ไทยประกนัชีวติ / ช่องทาง Messenger 

  

 

 

mailto:claimcenter@thailife.com%20%20ส่วน
mailto:Carecenter@thailife.com
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งานบริการผู้เอาประกัน 

การรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

1. ประเภทการรับเงนิ ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

 เงินปันผล 

 เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไข 

 เงินครบก าหนดสญัญา 
2. เอกสารการขอรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 กรมธรรม ์(กรณีรับเงินครบก าหนดสญัญา) 

 หนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

 แบบฟอร์มโอนเงินเขา้บญัชี (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินปันผล หรือ เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขเขา้บญัชี) 

 หนงัสือแจง้ความจ านองโอนเงินครบก าหนดสญัญา (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินครบก าหนดสญัญาเขา้บญัชี) 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 
4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินปันผล หรือ เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขเขา้บญัชี สามารถใชบ้ริการผา่น ไทยประกนัชีวติ 
iService 

 

สิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการเม่ือเกดิปัญหาเกีย่วกบัการช าระเบีย้ประกนัภัย 

1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการได้ 

 ขอกูเ้งินตามกรมธรรม ์

 ขอเวนคืนกรมธรรม ์

 ปิดบญัชีขยายเวลาคุม้ครอง 

 ปิดบญัชีใชมู้ลค่าเงินส าเร็จ 

 เปล่ียนงวดการช าระเบ้ียประกนัภยั 

 ยกเลิกสญัญาเพ่ิมเติม 

 เปล่ียนแปลงทุนประกนั 
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2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์ 

 กรมธรรม ์

 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

 หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

 ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108)  ยกเวน้การขอกูเ้งินและขอเวนคืนกรมธรรมไ์ม่ตอ้งใช ้
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

 กรณีมอบอ านาจ เพื่อขอเวนคืนกรมธรรม ์จะไดรั้บเงินภายใน 7 วนั 
4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
 

สิทธิเกีย่วกบัการขอเปลีย่นแปลงข้อมูลกรมธรรม์ 

1. ประเภทการขอเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ 

 เปล่ียนแปลง ช่ือ-สกลุผูเ้อาประกนัภยั 

 เปล่ียนแปลงลายมือช่ือ 

 เปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน ์

 เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
2. เอกสารการขอเปลีย่นแปลงตามกรมธรรม์ 

 กรมธรรม ์

 บตัรประจ าตวัประชาชน 

 เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบา้น ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ, ทะเบียนสมรส , สูติบตัร , มรณบตัร ฯลฯ 

 ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

 หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ ใชเ้พียง ใบค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

เท่านั้น 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

 กรณีตอ้งจดัส่งเอกสารใหส้ านกังานใหญ่พิจารณาอนุมติั จะไดรั้บกรมธรรมภ์ายใน 15 วนั 
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4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 กรณีขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ สามารถใชบ้ริการผา่น ไทยประกนัชีวติ iService 
 

หนังสือรับรองการท าประกนัชีวติ แบบภาษาองักฤษ 

1. เอกสารการขอท าหนังสือรับรองการท าประกนัชีวติภาษาองักฤษ 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport)  หนา้ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ระบุหมายเลขกรมธรรม ์ช่ือ-สกลุ หมายเลข
โทรศพัท ์และท่ีอยูเ่พ่ือจดัส่ง 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ภายใน 3 วนั นบัจากไดรั้บเอกสารครบถว้น 
3. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 

สิทธิเกีย่วกบัการช าระเบีย้ประกนัภัยเพิม่พเิศษ (Top – Up Premium) (ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และ ยูนิตลงิค์) 

1. เอกสารการขอช าระเบีย้ประกนัภัยเพิม่พเิศษ (Top-Up Premium) 

 ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

 ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) (ส าหรับแบบประกนั ยนิูเวอร์แซลไลฟ์) 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช าระเบ้ียประกนัภยัไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

3. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 

สิทธิการจดัการเกีย่วกบักองทุน (ส าหรับแบบประกนั ยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

 การจดัสรรหน่วยการลงทุน (Fund Allocation) 

 การสบัเปล่ียนกองทุน (Fund Switching) 

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

 ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (กรณี การจดัสรรหน่วยการลงทุน) 
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 ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (กรณี สบัเปล่ียนกองทุน) 

 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 หนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

 แบบฟอร์มการรับทราบความเส่ียง (กรณีผูเ้อาประกนัภยัเลือกกองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงกวา่ระดบั
ความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับได ้และ/หรือ กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรณีการจดัสรรหน่วยการลงทุน สามารถด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

 กรณีการสบัเปล่ียนกองทุน จะด าเนินการเรียบร้อย เม่ือบริษทัไดรั้บทราบราคาขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
ปลายทาง ครบทุกกองทุน 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

หมายเหตุ ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์สามารถด าเนินการไดใ้น วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. 
(ตามวนัและเวลาท าการของส านกังานใหญ่) เท่านั้น 
 

สิทธิเกีย่วกบั รับเงนิตามกรมธรรม์ (ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการรับเงนิตามกรมธรรม์ 

 ขอถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม ์

 ขอเวนคืนกรมธรรม ์

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิรับเงนิตามกรมธรรม์ 

 กรมธรรม ์(ส าหรับกรณี ขอเวนคืนกรมธรรม)์ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

 หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

 ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

 ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์และเลือกวธีิการรับเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชี) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ส าหรับแบบประกนั ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ จะไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

 ส าหรับแบประกนั ยนิูตลิงค ์จะไดรั้บเงินภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บทราบมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ครบทุกกองทุน 
 
 
 



แบบ ปผช.1 รายปี 

28 
 

 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

หมายเหตุ ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์สามารถด าเนินการไดใ้น วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. 
(ตามวนัและเวลาท าการของส านกังานใหญ่) เท่านั้น 
 

สิทธิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเบีย้ประกนัภัย และ ทุนประกนัภัย ให้สอดคล้องกบัการวางแผนการลงทุน 

(ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และ ยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการได้ 

 ขอเพ่ิม / ลด ทุนประกนัภยั 

 ขอเพ่ิม / ลด เบ้ียประกนัภยัหลกั 

หมายเหตุ ส าหรับแบบประกนั ยูนิตลิงค ์ไม่สามารถเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัหลกัเพ่ือความคุม้ครอง (Regular Protection 
Premium : RPP) และเบ้ียประกนัภยัหลกัเพ่ือการออม (Regular Saving Premium : RSP) ยกเวน้ กรณีไม่ไดซ้ื้อเบ้ีย
ประกนัภยัหลกัเพ่ือการออม ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีออกกรมธรรม ์จะสามารถขอซ้ือเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัหลกัเพ่ือการออม
ภายหลงัการออกกรมธรรมไ์ด ้1 คร้ัง 

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์ 

 กรมธรรม ์

 ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

 แบบฟอร์ม FATCA (ส าหรับกรณีเพ่ิมทุนประกนั เท่านั้น) 

 ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

 กรณี เพ่ิมทุนประกนัภยั หากทุนประกนัภยัอยูใ่นเกณฑต์รวจสุขภาพ ตอ้งเขา้เกณฑก์ารพิจารณารับประกนัภยั
ตามปกติ จะไม่สามารถด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

 ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
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สิทธิเกีย่วกบัการหยุดพกัช าระเบีย้ประกนัภัย (Premium Holiday) (ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิตลงิค์) 

1. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ครบ 2 ปี 

 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมจ์ะมีลกัษณะเป็นการหยดุพกั
ช าระเบ้ียประกนัภยั และจะมีผลบงัคบัต่อไปตราบเท่าท่ีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ยงัมีเพียงพอช าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม ์(ถา้มี), คา่การประกนัภยั, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์(ถา้มี) และเบ้ีย
ประกนัภยัสญัญาเพ่ิมเติม (ถา้มี)  
 

2. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ไม่ครบ 2 ปี 

 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมจ์ะไม่มีลกัษณะเป็นการหยดุ
พกัช าระเบ้ียประกนัภยั และท าใหก้รมธรรมน้ี์ส้ินผลบงัคบั 

 หากกรมธรรมมี์มูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์บริษทัจะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หลกัหกัค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก
กรมธรรม ์โดยอตัโนมติั 
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1.5.2 วธีิการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กรณีมข้ีอพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

 

    -  ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกนั 

  ให้บริการขอ้มูลตามกรมธรรม์ บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ขอ้มูลกิจกรรม และ รับค าร้องเรียนเบ้ืองตน้           
จากผูเ้อาประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัทุกท่านท่ีติดต่อสอบถามขอ้มูล
ดว้ยตนเอง โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนั ผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 
 โทรศพัท ์: หมายเลข 1124 

 - ระบบบริการขอ้มูลอตัโนมติัทางโทรศพัท ์ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  
 - เจา้หนา้ท่ี  เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแตเ่วลา 8.00 - 21.00 น.  

 อีเมล : carecenter@thailife.com  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 แชท : www.thailife.com เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแตเ่วลา 8.00 - 21.00 น. 
 โทรสาร : หมายเลข 0-2246-9575 เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 
 - ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกนั 

  ให้บริการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน และปัญหาต่างๆ แก่ผูเ้อาประกนั ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง            
โดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัไดรั้บการดูแล เอาใจใส่ท่ีดีจากทางบริษทัตามสิทธิประโยชน์สูงสุดท่ี           
พึงจะไดรั้บ โดยเปิดใหบ้ริการผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 
 โทรศพัท ์: หมายเลข 1124 เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. 
  ติดต่อดว้ยตนเอง  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. 
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ภาพรวมการให้บริการ 

การให้บริการขอ้มูลผูเ้อาประกนัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีไวเ้พ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัไดติ้ดต่อสอบถาม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเบ้ียประกนั สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ ได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ลอดเวลา โดยมีบริการทั้งหมด 4 บริการ ดงัน้ี  

 

1. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางอเีมล 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัไดส้อบถามขอ้มูลเบ้ียประกนั สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนเบ้ืองตน้กบัเจา้หนา้ท่ีผา่นทางอีเมล ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะ

ส่งค าตอบตามท่ีผูเ้อาประกนัสอบถามไปยงัอีเมลของผูเ้อาประกนัและสามารถเขา้ใชบ้ริการน้ีไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง  

 

2. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางแชท 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัไดส้อบถามขอ้มูลเบ้ียประกนั สิทธิตามกรมธรรม์ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนเบ้ืองตน้โดยการพิมพข์อ้ความสนทนาโตต้อบกบั

เจา้หนา้ท่ีไดแ้บบทนัทีทนัใด เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัไดรั้บทราบขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และสามารถเขา้

ใชบ้ริการน้ีไดทุ้กวนั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น. 

  

3. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางอเีมลแบบอตัโนมตั ิ

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัไดส้อบถามขอ้มูลเบ้ียประกนั สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ โดยท่ีผูเ้อาประกนัสามารถเลือกหัวขอ้ เร่ือง และค าถามท่ีตอ้งการซ่ึง

ระบบจะท าการคน้หาค าตอบและส่งค าตอบให้กบัผูเ้อาประกนัผ่านทางอีเมลแบบอตัโนมติั และสามารถเขา้ใชบ้ริการน้ีได้

ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง       

 

4. ร้องเรียนออนไลน์ 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัท่ีตอ้งการจะติดต่อร้องเรียนมายงับริษทัในกรณีท่ีประสบปัญหาจาก

ตวัแทน ประกนัชีวิต ส านกังานใหญ่ และสาขาของบริษทั ท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัสญัญาประกนัภยั ผลประโยชน์ตามเง่ือนไข

กรมธรรม ์และการบริการ เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัไดรั้บความสะดวกในการท่ีจะส่งเร่ืองร้องเรียนและรับทราบผลการร้องเรียน

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 
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2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
 

 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่:ี 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี

เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหป้ฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ เน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 

•  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิ

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ บริษทัฯจึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน ไดแ้ก่ 

การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทัฯ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรร

เงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และสิทธิอ่ืนๆ ท่ีพึงมี

ตามกฎหมาย 

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีเผยแพร่ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบกฎเกณฑ์และวิธีการใน

การเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร รวมทั้งเปิด

โอกาสซกัถามกรรมการทั้งในท่ีประชุมหรือส่งค าถามล่วงหนา้ เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้น

เขา้ร่วมประชุม 

• คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

หมวด 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

• ให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั เป็นธรรม 

และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดดู้แลให้การใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป

อยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ 

• คณะกรรมการบริษทัตอ้งก ากบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
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• จดัใหก้ระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

• ก าหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้ามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท า

ธุรกรรมดงักล่าว 

 

หมวด 3 : บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) มีการรับรู้ถึงสิทธิตามกฎหมายก าหนด ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ (ผูเ้อาประกนั) พนักงาน ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่สังคมโดยภาพรวม 

หรือภาครัฐ แต่ละฝ่ายยอ่มมีความตอ้งการ และมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัฯ มีความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

• ลูกค้า บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัเป็นส าคญั โดยมุ่งพฒันา

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมคุณค่า เติมเต็มส่ิงดีๆ ให้กบัชีวิตของผูเ้อาประกนั และตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ทุกระดบั ทุกช่วงชีวิต เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ภายใตแ้นวคิด “ไทยประกนัชีวิต คิดเคียงขา้ง 

ทุกชีวติ” อนัจกัเป็นการสร้างความผกูพนั และความไวว้างใจในบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนื 

• พนักงาน บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติักบัหนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

โดยบริษทัฯ ค านึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรของบริษทัฯ มีส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีการก าหนดมาตรฐานความ

ปลอดภยั สร้างวนิยัในการท างาน อีกทั้งมีการก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

ในกฎหมายแรงงาน มีการฝึกอบรม สนับสนุนให้การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทุกกลุ่มและทุก

ระดบัสามารถเลือกโครงการหรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะเพ่ิมการเรียกรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและหลายหลายช่องทาง 

• ผู้ถือหุ้น บริษทัฯ มีการด าเนินการเพ่ือท าให้ผูถื้อหุ้นพึงพอใจโดยพยายามเพ่ิมผลตอบแทนในมูลค่าหุน้ ทั้งน้ีมีการปฏิบติัต่อ

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส และมีการบริหารงานดว้ย

ความซ่ือสตัยย์ติุธรรม 

• คู่ค้า บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ และปฏิบติั

ตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาต่อคู่คา้ 

• คู่แข่ง บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งขนั 

• สังคม ดว้ยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ไทยประกนัชีวิตจึงก าหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรให้เป็นพนัธกิจหลกัท่ีบริษทัฯ ยึดถือปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งด าเนินการจดัท าแผนแม่บทความ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ (Corporate Social Responsibility Strategies) อย่างเป็นระบบและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ยทุธศาสตร์การให ้

2) ยทุธศาสตร์การดูแลชีวติ 

3) ยทุธศาสตร์การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

• การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และแบบแสดงรายงานขอ้มูลตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนด อีกทั้งมี

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า 

 

• บริษทัฯ มีกฎระเบียบส าหรับควบคุมให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความสุจริต โปร่งใส และยติุธรรม ซ่ึงจะดูแลมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ประกอบกิจกรรมหรือกระท าการอนัใดท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

 

• คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยงบการเงิน

ดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวด 5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุ้นโดยรวม จึงจดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

จดัการท่ีชดัเจน และดูแลให้บริษทัฯ มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ไดว้า่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ไดด้ าเนินไปใน

ลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

• คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษา ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างให้

บริษทัฯ มีคณะกรรมการเขม้แขง็ 

• กระบวนการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความมัน่ใจใหก้บับุคคลภายนอก 
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• เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั จึงจดัให้มี

คณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีก ากบัดูแลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของ

รายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก

จรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กรรมการบริษทัทุกคนมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

กรรมการบริษทัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน โดยไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

•  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนนิงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์ 

เปา้หมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบั ควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม

นโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

• พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ า 

• ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมที่

บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว 

• จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และ

นโยบาย โดยจดัให้มีหนว่ยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ

ควบคมุดงักลา่ว และควรทบทวนระบบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• ให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้

ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และได้มีการทบทวนระบบหรือ

ประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบวา่ระดบัความเสีย่ง

มีการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

• บริษัทฯ จดัให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการ

ดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

• จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการเป็นไปโดยเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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• กรรมการแตล่ะคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุ 

• เอกสารประกอบการประชมุได้จดัสง่ให้แกก่รรมการเป็นการลว่งหน้า เอกสารดงักลา่วมีลกัษณะโดยยอ่เทา่ที่เป็นไปได้ แตใ่ห้

สารสนเทศทกุอย่างที่ต้องการ ส าหรับเร่ืองที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ให้น าเร่ืองอภิปรายกนัในที่

ประชมุ 

• คณะกรรมการสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด

เพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา

แผนการสบืทอดงาน 

• คณะกรรมการได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการหรือเลขานกุารบริษัท  หรือผู้บริหารอื่นที่

ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม  เพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงันี ้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

สอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั

ธุรกิจประกันภัยให้มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  นอกจากนีม้ีหน้าที่พิจารณา  คดัเลือก เสนอ

แตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้มีอ านาจในการ

จดัการ รวมถึงหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ เป็นต้น ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ 

กรรมการชุดยอ่ย และผู้มีอ านาจในการจดัการ รวมถึงหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ด าเนินการ

ให้มัน่ใจว่ากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมถึงหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ 

ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอ านาจในการจดัการ รวมถึงหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญั

ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี 

• คณะกรรมการอ านวยการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา

และก าหนดกลยทุธ์การประกอบธุรกิจ ก าหนดเปา้หมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ พิจารณากลัน่กรองแผนงาน

ประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและทบทวนเร่ืองต่างๆ ซึ่งต้องได้รับ
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การอนมุตัิหรือรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

สอบทานและควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนงานท่ีก าหนด 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่ในการจดัท านโยบายและระบบการบริหารความเสีย่งขององค์กร 

(Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหาร

ความเสีย่งโดยรวม ก าหนดเคร่ืองมือที่จะใช้ในการประเมินความเสีย่ง ตลอดจนการควบคมุและแผนปฏิบตัิการเพื่อ

จัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมและชัดเจน และจัดท ากลยุทธ์เพิ่มเติม  และปรับปรุงระบบงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้

สามารถระบ ุประเมิน และจดัการความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• คณะกรรมการลงทุน มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าเงิน

ลงทนุ สร้างกลุม่สินทรัพย์ลงทนุ กระจายเงินลงทุนไปสูห่ลกัทรัพย์ต่างๆ บริหารงานด้านการลงทนุ การท านิติกรรม 

และการจัดท ารายงานตามกรอบระเบียบของบริษัทฯ และของทางราชการ รวมทัง้พิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์

ส าหรับหนีส้ินและภาระผูกพนัตามสญัญาประกนัชีวิต ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายและข้อก าหนดของกฎหมาย 
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การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัตงิาน: 

บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการควบคุม ติดตาม และสอบทานการปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัของ 

Three Lines of Defense ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงานท่ีท าธุรกิจ หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึง

ทั้ง 3 หน่วยงานตอ้งท างานประสานกนัผา่นกระบวนการท างานท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Line: หน่วยงานทีท่ าธุรกจิ (Business Operations)   

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่ง ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมงาน เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบการท างานระหวา่งกนั

อย่างเหมาะสม และจดัให้มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งทันเวลาและเช่ือถือได ้รวมทั้ ง มีก าหนดระเบียบการ

ปฏิบติังานไวใ้หช้ดัเจนเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้อยา่งเหมาะสม  

Second Line: หน่วยงานควบคุมดูแล (Oversight Functions)  

บริษทัฯ ก าหนดใหส้ านกังานบริหารความเส่ียง  และสายงานก ากบัการปฏิบติังาน ท าหนา้ท่ีในการประสานงาน อ านวยการ 

ตลอดจนใหค้วามเห็น หรือค าแนะน าเพ่ือใหส่้วนงานต่างๆ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์

1
st
 Line 

Business operations 

(Day-to-day activities) 

2
nd
 Line 

Oversight functions 

(Risk management and Compliance) 

3
rd
 Line 

Internal Audit 

Senior Management 

Board of Director / Audit Committee 

• บริหารความเสีย่ง และตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการ
ตา่งๆ 

• ก ากบัดแูลในลกัษณะ Oversight 

• ก าหนดให้มีการควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน (Maker-Checker) 
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ต่างๆ ท่ีออกมาใชบ้งัคบักบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งควบคุมดูแลประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเส่ียง

ต่างๆ (Risk Oversight)  

 ส านักงานบริหารความเส่ียง  

 •  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในการเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในกิจกรรมของ

บริษทัฯ เช่น พนกังาน ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึงการจดัท าระบบการบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCMs) เพ่ือให้แน่ใจว่าในช่วงท่ีเกิดเหตุหรือในภาวะวิกฤติ บริษทัฯ สามารถตอบสนองและปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

  • สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผูบ้ริหารในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

 • ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ ในการระบุ ประเมิน และบริหารความเส่ียงในกิจกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งติดตามสถานะความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง และด าเนินการ

ทบทวนความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และระดบัความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 • จัดท ารายงานสถานะความเส่ียงและรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงต่อผู ้บริหารและ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมการไม่ปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการ

บริหารความเส่ียง หรือขีดจ ากดัความเส่ียง (Risk Limit) รวมถึงการรายงานความเสียหาย (Incidence Report) ท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และมาตรการท่ีจะใชด้ าเนินการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

 

 สายงานก ากบัการปฏิบัตงิาน 

 •  มีหน้าท่ีให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั มาตรฐาน แนวปฏิบติัท่ี
บงัคบัใชก้บัธุรกรรมต่างๆ 

 • ประเมินและติดตามการปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่างๆ โดยมีการรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกรณีท่ีมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

 • ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายเป็นประจ า รวมถึงการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
เม่ือพบกรณีการไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 • ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัต่างๆ ในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้ 
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Third Line: หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในว่ามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อการ

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและสอบ

ทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดแผนการปฏิบติังานโดยพิจารณาจากปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของ

หน่วยงานต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการปฏิบติังานตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

• เพ่ือมัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการระบุปัจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงไวอ้ย่างเหมาะสมและ

ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลกัของบริษทัฯและกิจกรรมท่ีเป็นงานสนบัสนุน

กิจกรรมหลกัเช่นระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพ่ือความมัน่ใจในขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัทางดา้นการเงิน การบริหารและการด าเนินงาน วา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึน

อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัต่อเหตุการณ์ 

• เพ่ือมัน่ใจว่าการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบั/ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปราศจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือผิดปกติวสิัย ทั้งน้ีเพ่ือ

ป้องกันการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้ งป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กรเพ่ือความมั่นใจว่าทรัพยากรและ

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ได้มีการจดัหาอย่างประหยดั มีการใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแล

ป้องกนัอยา่งเพียงพอ 

• เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่แผนงาน โครงการ และวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยบริษทัฯ ไดถู้กด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีไดว้างไว ้

• เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการท างานและกิจกรรมการควบคุมภายในอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 
(1) คณะกรรมการบริษัท 

  รายช่ือคณะกรรมการ 

1) นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ 

2) พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ รองประธานกรรมการ 

3) นายธีระชยั ภวูนาถนรานบุาล กรรมการอิสระ 

4) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 

5) นายเซ็ง ฮอก โยห์ กรรมการอิสระ 

6) นายคาซโึนริ ยามาอชิุ กรรมการ 

7) นายอภิรักษ์ ไทพฒันกลุ กรรมการ 

8) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ 

9) นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 

10) นายปริญ มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการ 

11) นายอ านาจ วงศ์พินิจวโรดม กรรมการ 

12) นายธญัญะ เจริญสขุ กรรมการและเลขานกุาร 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)   พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์และ

ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัควบคมุดแูลให้

ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 2)  พิจารณาก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายลงทุน 

นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร น าไปปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตัิ

เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม 

 3)   ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว 

 4)   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสมในด้านการด าเนินงาน ด้านรายงาน

ทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจดัให้มีหนว่ยงานที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 
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 5)  จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และสอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี่ยง  

โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และได้มีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบั

ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการ

ผิดปกติทัง้หลาย 

 6)  พิจารณาความเหมาะสมในการแตง่ตัง้ และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

 

(2) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 

 1) นายวิญญ ู ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

 2)  นายเชวง  จิตรสมบรูณ์ Group Chief IT Officer  
 3)  นายเคียน  ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Group Chief Financial Officer 
 4)  นายสวสัดิ์  นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และChief Life Operation Officer 
 5)  นายองักรู  ศรีกลัยาณบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และChief Marketing Officer 
 6)  นายไมเคิล เฮียง ล ี Chief Financial Officer 
 7)  นางศรีสดุา  พลูพิพฒันนัท์ Managing Executive Officer 
 8)  นายท าน ุ บญุประกอบ Managing Executive Officer 
 9)  นางยพุาภรณ์  สวุรรณวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 10)  นางดวงเดือน  คงคาสวสัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 11)  นายบญุสนิ  ทัง้อดุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 12)  พ.ญ.ภาวิฉตัต์  ประเสริฐสิทธ์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 13)  นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Chief Actuary 
 14)  นายโนโบยกิู มากิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 15)   นายเสวก  เดชจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตวัแทน) 
 16)  นายพิชยั  ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตวัแทน) 
 17)  นายยทุธวงศ์  ก้องธนานนัต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตวัแทน) 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

1) นายธีระชยั ภวูนาถนรานบุาล  ประธาน 

2) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ 

3) นายเซ็ง ฮอก โยห์  กรรมการ 

4) นายอ านาจ วงศ์พินิจวโรดม  กรรมการ 

5) นายสานิตพงศ์ เฟ่ืองอารมย์  เลขานกุาร 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)  สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้มีการรายงานอยา่งเพียงพอ  

 2)  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล  

 3)  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 4)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1)   นายอภิรักษ์  ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ที่ปรึกษา 
 2) นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ที่ปรึกษา 
 3)   นายเชวง  จิตรสมบรูณ์ Group Chief IT Officer ที่ปรึกษา 
 4) นายเคียน ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Group Chief ประธาน 

   Financial Officer 
 5) นายสวสัดิ์  นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Chief Life รองประธาน 

   Operation Officer 
 6) นางวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 7) นางศรีสดุา  พลูพิพฒันนัท์   Managing Executive Officer กรรมการ 
 8) นายบญุสนิ  ทัง้อดุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 9) นางดวงเดือน  คงคาสวสัดิ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 10) นายไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer กรรมการ 
 11) นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Chief Actuary กรรมการ 
 12) นางยพุาภรณ์  สวุรรณวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 13) นายโนบยุกิู   มากิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 14) นางรุ่งวดี  ปานรัตน์ ผู้อ านวยการทัว่ไป กรรมการ 
 15) นายอาจ เสรีนิยม ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 16) นายเดน่พงษ์  เจษฎาวิริยะ ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 17) นางกนษิฐา  ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 18) นางมนวดี  เป่ียมมงคล ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 19) นายสมเกียรติ  สขุเกือ้ ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 20) นางสาวสภุาพร  เกษสคุนธ์ ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
  21) นางวชัรา  สถาพรพิริยะเดช ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
  22) นายสมประสงค์ ชดช้อย ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
  23) นายชอง จนั เฮา ผู้อ านวยการสายงาน กรรมการ 
 24) นางสาวอาภาภรณ์  มลวิลัย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงาน กรรมการ 
  25) นายชิดพงศ์ นิรุชตพนัธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงาน กรรมการ 
 26) นายณฐัพล  แสงวนางค์กลู   ผู้จดัการ เลขานกุาร 
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 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลมุถึงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ก าหนด

ประเภทและระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้  

 2)  ก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง 

 3)  ก าหนดการจดัการโครงสร้างการก ากบัดแูลความเสีย่งของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุการจดัการความเสี่ยงด้าน

ตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เผชิญ 

 4)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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2.4.3 คณะกรรมการการลงทุน 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นายวานิช  ไชยวรรณ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา 
 2) นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ที่ปรึกษา 
 3) นายอภิรักษ์  ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ประธานฯ 
 4) นางวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 5) นายเคียน ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Group Chief กรรมการ 

   Financial Officer 
 6)   นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Chief Actuary กรรมการ 
 7)   นายอาจ  เสรีนิยม ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
 8)   นายชอง จนั เฮา ผู้อ านวยการสายงาน กรรมการ 
 9) นายวินยั  มานะวิทยารักษ์ ผู้อ านวยการสายงาน กรรมการ 
 10) นายสรังส ี ลมิปรังษี ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงาน กรรมการและเลขานกุาร 

 
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุน  ประเมินมูลค่าการลงทุน สร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่

หลกัทรัพย์ต่างๆ รวมทัง้ ก ากับดูแลการบริหารงานด้านการลงทุน การท านิติกรรม และการจัดท ารายงานตาม

หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ปฏิบตัิการอื่นใดตามค าสัง่ของบริษัทฯ เร่ืองการแตง่ตัง้คณะกรรมการลงทนุ 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นางสาวขวญัวรี  ปราโมช ณ อยธุยา   ประธาน 
 2) นายเซ็ง ฮอก โยห์ กรรมการ 
 3) นายคาซโึนริ  ยามาอชิุ กรรมการ 
 4) นางสาวสนุีนาฏ  ธนาพนัธรักษ์ เลขานกุาร 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 ด้านการสรรหา :  

 ก าหนดนโยบายในการสรรหา และแผนงานการสบืทอดต าแหน่งของกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย ผู้มีอ านาจในการ

จดัการ และหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อ

ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว และดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและโครงสร้างให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

 ด้านคา่ตอบแทน :  

 ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมถึงหวัหน้า

หน่วยงานหลักที่ส าคัญของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอ านาจในการ

จดัการ รวมถึงหวัหน้าหนว่ยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี 

 

นอกจากนี ้ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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2.4.5 คณะกรรมการอ านวยการบริหาร 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธาน 
 2) นายอภิรักษ์  ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กรรมการ 
 3)   นางวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 4)   นายวิญญ ู ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 5)   นายเคียน ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Group Chief กรรมการ 

   Financial Officer 
 6)   นายสวสัดิ์  นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และ Chief Life กรรมการ 

   Operation Officer 
  7)   นายโนบยุกิู มากิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 8)   น.ส.สนุีนาฏ ธนาพนัธรักษ์   ผู้อ านวยการฝ่าย เลขานกุาร 

 
  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิด าเนินการต่างๆ 

อนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ  

2) พิจารณาและจดัท ากลยทุธ์การประกอบธุรกิจ เปา้หมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ  

3) พิจารณากลัน่กรองแผนงานประจ าปี งบประมาณคา่ใช้จ่าย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

4) พิจารณาและทบทวนเร่ืองต่างๆ ในเบือ้งต้น ส าหรับเร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมตัิหรือรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการอ านวยการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปผช.1 รายปี 

50 
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
 

หลกัเกณฑ์การคดัสรรและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

1. กระบวนการคดัสรร 

1.1 กรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องด าเนินการก าหนดตวับุคคลและคัดสรรบุคคลท่ีเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง

ก่อนท่ีคณะกรรมการบริษทัจะเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

1.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย   

 ในกรณีการแต่งตั้งเพ่ิมหรือแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงไม่ใช่กรรมการบริษทั ให้

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดตวับุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการสรรหาฯเพ่ือพิจารณาทบทวนก่อนท่ีจะเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมหรือแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณาทบทวนก่อนเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

1.3 ผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั  

 ส าหรับกระบวนการคดัสรรผูมี้อ  านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัท่ีส าคญัเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

หรือแทนท่ีต าแหน่งเดิม หรือเล่ือนต าแหน่ง หรือเปล่ียนต าแหน่ง ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม

ผ่านประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัตามระเบียบวา่ดว้ย

การคดัสรรบุคลากรของบริษทั และให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือ

พิจารณากลัน่กรองก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

 ส าหรับกระบวนการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่คนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
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2. แผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัจะตอ้งจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งต่อไปน้ี 

2.1 ผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั 

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่    ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้และจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน

คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ 

• ผู้มีอ านาจในการจัดการอ่ืนๆ และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ  ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัก าหนดรายละเอียดงานท่ีส าคญั ทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็น วิธีการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง รวมทั้งแผนพฒันารายบุคคล และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 

เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
 

หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จะต้องน าเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 

กรรมการชุดย่อย ผูมี้อ  านาจในการจัดการ และหัวหน้าหน่วยงานหลกัท่ีส าคญัให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็น

ประจ าทุกปี ดงัน้ี 

1 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ  

 • ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ใน

การน้ี ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงแนวปฏิบติัของธุรกิจประเภทเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั 

และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

กลัน่กรองเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 • ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประสานงานกบัเลขานุการบริษทัเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ 

คปภ.วา่ดว้ยการประเมินและวดัผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

2 ค่าตอบแทนส าหรับผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั 

 (1)  ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท าโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผูมี้อ  านาจในการ

จดัการและหวัหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญั ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

  (ก) ค่าตอบแทนประจ า เช่น เงินเดือน และเบ้ียเล้ียง 

  (ข) โบนสัและเงินรางวลั เช่น เงินพิเศษตามผลงาน 

  (ค) ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัชีวติ 

ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนขา้งตน้ต่อคณะกรรมการ

สรรหาฯ เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

ส าหรับค่าตอบแทนตามข้อ (ข) ข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่น าเสนอ

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน เป้าหมาย และประมาณการ โบนสั ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในขณะ

ตน้ปีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

(2) ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท าหลกัเกณฑแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินและวดัผล

การปฏิบติังาน เป้าหมาย โบนสั การปรับเปล่ียนค่าตอบแทนรายเดือน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อ  านาจในการ

จดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัท่ีส าคญั และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือทบทวนและให้ความ

เห็นชอบ และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 
 

1. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง  

การบริหารความเส่ียงองค์กร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดว้ยกนัตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การบริหาร

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน และการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

ส านักบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพื่อเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายในกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ อาทิ บุคลากร ระบบงาน และกระบวนการท างาน นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ี

ด าเนินการจดัประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การประเมิน ติดตาม และรายงานใหก้บัผูบ้ริหารทราบถึง

สถานะความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัท าระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCMs) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เม่ือเกิด

วกิฤตการณ์ บริษทัฯ สามารถตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์  

รวมถึงสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

กลุ่มคณิตศาสตร์ประกนัภัย มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัท ารายงานการ

ด ารงเงินกองทุนและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ

บริษทัฯ ตลอดจนติดตามระดบัของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ให้ต ่ากวา่ระดบัเป้าหมายของบริษทัฯ และขั้นต ่า

ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด รวมทั้งการทดสอบภาวะวิกฤต 

และนอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัการประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 

ส านักบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุนตามกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงดา้นการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย การระบุประเภทความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ก าหนดเคร่ืองมือในการ

วดัและควบคุมความเส่ียงให้อยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้นอกจากนั้น ยงัท าการประเมิน ติดตาม และ

รายงานใหก้บัผูบ้ริหารทราบถึงสถานะความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั บริษทัฯ ได้

บริหารสินคา้ประกนัภยัอยูใ่นระดบัท่ีรับรองไดว้่ามีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญา

ประกนัภยั และมีผลตอบแทนตามเป้าหมายและเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการบริหาร

ความเส่ียงตามมาตรฐานการบริหารความเส่ียงของ Australia and New Zealand (AS/NZS 4360) และมีการปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัฯ โดยมาตรฐานน้ีไดใ้ห้แนวทางและวิธีการในการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์และ

แนวทางการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือลดความเส่ียง  
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ส าหรับความเส่ียงระดบัองคก์รนั้น ไดร้ะบุออกเป็นดา้นต่างๆ อาทิ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้น

ปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัฯ 

ไดพ้ฒันากลยุทธ์และน ามาใช้ส าหรับความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น การท าก าไรของผลิตภณัฑ์ การประกนัภยัต่อ รวมถึงการ

จดัการเงินกองทุน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ัง และเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลความเส่ียง

ภายในองคก์ร โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะท าการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส าหรับ

ระบบงานท่ีส าคญั เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั การลงทุน ความเส่ียงจากอตัรามรณะ และการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความ

เส่ียง และมีการด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์รด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน อีกทั้ง

ยงัมีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น คณะท างานการประกนัภยัต่อ คณะท างานการบริหารสินทรัพย์

และหน้ีสิน และคณะท างานบริหารงานในภาวะภยัพิบติั และคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือท าหนา้ท่ีในการ

ประชุมและติดตามการบริหารความเส่ียงดา้นนั้นๆ ใหเ้กิดประสิทธิผลและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ตระหนักว่า การบริหารความเส่ียงองค์กรเป็นรากฐานอนัส าคญัยิ่งต่อการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และยงัช่วยสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับองค์กร 

นอกจากน้ี การบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงกลยทุธ์ และ

ในเชิงการปฏิบติัการ 

บริษทัฯ จึงมีภาระหนา้ท่ีในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์ร การพฒันาและการด ารงไวซ่ึ้งกรอบ การด าเนินงาน 

กระบวนการท างาน ตลอดจนโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยใช้

กระบวนการควบคุมความเส่ียงอย่างเต็มรูปแบบ อนัประกอบไปด้วยขั้นตอนการระบุ วดัค่า ประเมิน จัดการ ติดตาม

ตรวจสอบ รวมถึงการรายงานความเส่ียง ทั้งน้ี กระบวนการดงักล่าวจะด าเนินไปในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ก ากับดูแลบนพ้ืนฐานของความเส่ียง  ซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงแนวทางการบริหารความเส่ียง ผ่านการปฏิบัติงาน

ร่วมกนัภายในหน่วยงานต่างๆ การจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงองคก์ร และการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง

องคก์ร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการบริหารความเส่ียง การสร้างความตระหนกัรู้ และความรับผิดชอบของพนกังานในการ

บริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
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บริษทัฯ ไดว้างมาตรการในการติดตามตรวจสอบการประยกุตใ์ชแ้นวทางในเชิงปฏิบติั และประสิทธิผลของระบบการ

บริหารความเส่ียงองคก์รซ่ึงรวมถึงการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนภายในบริษทัฯ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง และเป็นการกา้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด 

3. วฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการโปรแกรมการอบรม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดโปรแกรมการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดยตลอด

หลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้นน้ไปท่ีการเพ่ิมระดบัของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทัฯ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระบบ

การบริหารความเส่ียงไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพภายหลงัจากท่ีไดผ้า่นการอบรมขั้นตน้  

ในส่วนของการอบรมการบริหารความเส่ียงขั้นกลางเป็นลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมบริษทัฯ โดยการฝึกอบรมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมความเขา้ใจ

ในระบบการบริหารความเส่ียงและสร้างความมัน่ใจว่าจะสามารถน าเอาการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ท างานประจ าวนั โดยได้มีการยกตวัอย่างในการเขียนแบบฟอร์มการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์ม

แผนปฏิบติัการลดความเส่ียง และแบบฟอร์มทะเบียนความเส่ียงใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมโดยเป็นส่วนหน่ึงของหวัขอ้การฝึกอบรม  

ในปัจจุบนับุคลากรจากสายงานหลกัทุกหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณารับประกนั งานสินไหม งานพฒันาผลิตภณัฑ ์งาน

การประกนัภยัต่อ งานลงทุน ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและไดด้ าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักรอบและนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดข้ยายการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียง

ไปยงัสายงานอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มบญัชีและการเงิน กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริการลูกคา้ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ส านกังาน

กฎหมาย และกลุ่มส่ือสารองคก์รอีกดว้ย  

ในการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองค์กร ได้เน้นไปท่ีการสร้างตวับ่งช้ีประสิทธิภาพ (KPI) และ

ตวัช้ีวดัความเส่ียง (KRI) ให้เป็นส่วนหน่ึงของการระบุความเส่ียง ซ่ึงไดน้ าไปสู่การพฒันาวิธีการในการวดัประสิทธิภาพ

และความเส่ียงภายในบริษทัฯ นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกบักลุ่มธุรกิจ 

4. การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

ภาพรวมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หมายถึง การบริหารจดัการแบบองคร์วม ซ่ึงบ่งช้ีภยัคุกคามต่อบริษทัฯ และ

ผลกระทบของภยัคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นการก าหนดกรอบขีดความสามารถให้บริษทัฯมีความยดืหยุน่ เพ่ือ

ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการบริหารธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองข้ึน และไดรั้บการทดสอบอยา่งเต็มประสิทธิภาพ โดยเร่ิมใชง้าน

มาตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงสถานท่ีปฏิบติัการชัว่คราวไดมี้การเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ภยัพิบัติแต่ละสถานการณ์ ทั้ งน้ี
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เพื่อให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ บริษทัฯ จึงไดมี้การทดสอบการจ าลองสถานการณ์ภยั

คุกคามเป็นประจ าข้ึนทุกปี เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจต่อระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการ

โปรแกรมการทดสอบการกูคื้นระบบแบบเตม็รูปแบบ เพ่ือแน่ใจวา่สามารถใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองไดภ้ายใน 8 ชัว่โมงหลงั

เกิดเหตุการณ์ภยัพิบติั  

บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 22301 ในปี 2557 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้นโยบายท่ีจะด าเนินการตามมาตรฐานของไอเอสโอ และพฒันาระบบการ

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป โดยไดมี้การวิเคราะห์บริบทองค์กรให้ครอบคลุมการช้ีบ่งภยั

คุกคามทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการเมือง นอกจากน้ี

ยงัมีการระบุความตอ้งการในการใชบ้ริการของผูเ้อาประกนั  เพ่ือให้มัน่ใจว่าหากเกิดภยัคุกคามใดๆ องค์กรยงัสามารถ

ให้บริการดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเหมาะสม เช่น การพิจารณารับประกนั การบริการดา้นสินไหมทดแทน ตลอดจนการ

ให้บริการขอ้มูลผูเ้อาประกนั เป็นตน้ อีกทั้งมีการพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ในการจดัท าแผนการบริหารธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองให้

สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยการมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นน าท่ี

สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัทุกชีวติ ขณะเดียวกนัหน่ึงในพนัธกิจหลกัของการด าเนินธุรกิจ คือ  การมุ่งมัน่สร้างสรรคพ์ฒันา

ระบบและกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจ ากัด และรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง ภายใตแ้นวคิดการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูเ้อาประกนั พนัธมิตร บุคลากร และสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะท่ีเกิด

เหตุการณ์ภยัพิบติั หรือเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงกระทบต่อภาพลกัษณ์ ตลอดจนความเช่ือมัน่ของผูเ้อาประกนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งมีกรอบนโยบายใน

การด าเนินกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานบริหารงานในภาวะภยัพิบติัข้ึน เพ่ือก าหนดกรอบนโยบาย รวมถึง

ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์บริบทองค์กรให้ครอบคลุมการช้ีบ่งภัยคุกคามทั้ ง 5 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการเมือง เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจวา่หากเกิดภยั

คุกคามต่างๆ บริษทัฯ ยงัคงสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง อนัเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ กิจกรรมท่ีมีความส าคญัของบริษทัฯ และสร้างความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯ และธุรกิจประกนัชีวติต่อไป 
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5. การประกนัภัยต่อ 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา คณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นการประกนัภยัต่อไดมี้การทบทวนและเจรจาธุรกิจกบับริษทั

รับประกนัภยัต่ออยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯมีการคดัเลือกบริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ระดบัสูงจากบริษทัจดัอนัดบัเครดิตชั้นน าระดบัสากลเพ่ือเสริมสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัและโอกาสทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

และไดมี้การร่วมมือกบับริษทัประกนัภยัต่อในการพฒันาผลิตภณัฑซ่ึ์งจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจประกนัชีวติในปัจจุบนั 

ดา้นการบริหารความเส่ียงภยัในภาพรวม  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัภยัต่อคุม้ครองดา้นมหนัตภยัอยา่งต่อเน่ืองและมีการ

ทบทวนอยา่งละเอียดและก าหนดจ านวนทุนประกนัสูงสุดท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และจ านวนทุนประกนัสูงสุดท่ีบริษทัรับ

ประกนัภยัต่อรับผิดชอบ ไวใ้นระดบัท่ีมีความเหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทัฯ  

6. เงนิกองทุนทีต้่องด ารงตามกฎหมาย 

ส าหรับอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 321%  ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ี ส านกังาน คปภ. ก าหนด ท่ี 140% และมีอตัราส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤตภายในบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าฐานะ

เงินกองทุนของบริษทัฯ ไดถู้กควบคุม ดูแลเป็นอยา่งดีและมีปริมาณท่ีเพียงพอภายใตส้ถานการณ์ท่ีถูกทดสอบ และเพ่ือเป็น

การเพ่ิมความสามารถในการจดัการและการประเมินความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ รวมถึงตอบสนองต่อ

กฎระเบียบใหม่ๆของส านักงาน คปภ. บริษทัฯ จึงยงัคงพฒันาตวัแบบเงินกองทุนภายในโดยใชซ้อฟต์แวร์ Prophet ALS 

(Asset Liability Strategy) ทั้งน้ีตวัแบบสามารถคาดคะเนอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใตโ้ครงสร้างธุรกิจใน

ปัจจุบนั และธุรกิจใหม่ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งสามารถประเมินความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในแง่ของการ

วิเคราะห์ความไวและการทดสอบภาวะวิกฤต เม่ือตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนของปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัเช่น ความเส่ียง

ดา้นตลาด, ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย, ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นตน้ นอกจากน้ีสามารถใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ

ของกลยทุธ์การลงทุนต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ ปผช.1 รายปี 

58 
 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 
 

นโยบายบริษัทเก่ียวกบัการบริหารกระแสเงินรับจากสนิทรัพย์และกระแสเงินจ่ายจากหนีส้นิตามภาระผกูพนัในอนาคตที่ไม่

สอดคล้องกนัอนัเนื่องมาจากสนิทรัพย์และหนีส้นิตามภาระผกูพนัในบางช่วงเวลาจะครบก าหนดไมพ่ร้อมกนั เพื่อลดสว่นที่

บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ โดยสถานะความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ได้ถกู

ติดตามอย่างสม ่าเสมอด้วยการควบคมุดแูลระยะเวลาถวัเฉลี่ยด้านสินทรัพย์และด้านหนีส้ินเป็นประจ าผ่านคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALCO) ทัง้นี ้บริษัทท าการค านวณระยะเวลาถัวเฉลี่ยด้านสินทรัพย์และด้าน

หนีส้ินด้วยวิธีการแมคคลัเลย์ดูเรชนั (Macaulay Duration) โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทมีผลต่างของระยะเวลาถัว

เฉลีย่ด้านสินทรัพย์และด้านหนีส้ินต ่ากว่า 4.0 ปีและมีเงินกองทนุที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้คิดเป็น 

18% ของเงินกองทนุท่ีต้องด ารงทัง้หมด  
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4. ความเส่ียงจากการรับประกนัภัยทีส่ามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกนัภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และ
การกระจุกตัวของภัย 
 

บริษัทมีการก าหนดสมมติฐานที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากการรับประกันภยัของบริษั ท 

ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถกูต้องและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้มี

การเผ่ือค่าความผนัผวนของสมมติฐานตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ก าหนด เพื่อให้บริษัทมีเงินกองทนุท่ีต้องด ารงส าหรับความเสีย่งด้านการประกนัภยัที่เหมาะสม โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 

บริษัทมีเงินกองทนุท่ีต้องด ารงส าหรับความเสีย่งด้านการประกนัภยัคิดเป็น 29% ของเงินกองทนุท่ีต้องด ารงทัง้หมด  

บริษัทมีนโยบายการบริหารการประกนัภยัตอ่ โดยก าหนดประเภทการประกนัภยัตอ่และขีดจ ากดัในการรับความเสีย่งภยัไว้

เอง (Retention Limit) ให้เหมาะสมกบัประเภทของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเภทสนิค้า ช่องทางการจ าหนา่ย และ

ให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) ซึ่งถกูก าหนดให้สอดคล้องกบัขนาดของบริษัท ระดบั

เงินกองทนุ และความมัน่คงทางการเงิน  

โดยปัจจุบันบริษัทมีการท าสญัญาการประกันภยัต่อแบบอตัโนมัติ (Automatic Reinsurance Treaty) และสญัญาการ

ประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance Treaty) โดยประเภทการประกนัภยัตอ่ที่บริษัทเลอืกพิจารณามี

ทัง้แบบการประกันภัยต่อส่วนเกิน (Surplus Reinsurance) และ การประกันภัยต่อตามสัดส่วน (Quota Share 

Reinsurance) ให้เหมาะสมกบัประเภทความเสีย่งและรูปแบบของสนิค้า 

ส าหรับความเสีย่งที่เกิดจากมหนัตภยัตา่งๆ บริษัทมีการท าสญัญาประกนัภยัตอ่แบบความเสยีหายสว่นเกิน (Catastrophe 

Excess of Loss Reinsurance) เพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่อาจจะเกิดจากมหนัตภยั 

อีกทัง้บริษัทยงัพิจารณาถึงการควบคมุความเสีย่งด้านการกระจกุตวั โดยบริษัทมีนโยบายทีก่ าหนดให้มกีารสง่ประกนัภยั

ตอ่ให้กบับริษัทประกนัภยัตอ่หลายแหง่ เพื่อให้มกีารกระจายความเสีย่ง บริษัทจะคดัเลอืกบริษัทประกนัภยัตอ่ที่มีความ

มัน่คงทางการเงิน ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัไมต่ ่ากวา่ระดบัความเสีย่ง 4 คือ BBB-  (จาก 

Standard&Poor’s หรือ Fitch) หรือ Baa3 (จาก Moody’s) หรือ B+ (จาก AM Best) ซึง่สอดคล้องกบักฎระเบียบของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

บริษัทมีวิธีการประเมินหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั โดยราคาบญัชี นัน้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และราคาประเมิน

นัน้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน

และหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต โดยสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัของบริษัท ได้แก่ อตัรา

มรณะ อตัราการเจ็บป่วย อตัราการขาดอายุ อตัราความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ถกูพิจารณาอย่างเหมาะสม 

และสอดคล้องกบัประสบการณ์จริง ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถกูต้องและเหมาะสม

อยา่งสม ่าเสมอ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

316,009.29 323,869.63 288,006.18 302,455.12 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

5,975.64 5,188.23 5,993.17 5,193.13 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

999.12 999.12 698.61 698.61 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

23,522.51 23,522.51 20,737.34 20,737.34 

 

หมายเหต ุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกั เพ่ือให้นักลงทุนผูว้ิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรอง
จากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้ 

  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษัท

ประกนัชีวติ เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่

บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึง

จะตอ้งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ

ประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม

และปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่า

ส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีส านกังาน คปภ.ก าหนด 



แบบ ปผช.1 รายปี 

61 
 

 

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหวา่งราคา

บญัชีและราคาประเมินอยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากวตัถุประสงคแ์ละวธีิการท่ีแตกต่างกนัในการประเมินตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ 
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6. การลงทุนของบริษัท 
 

ในการลงทุนของบริษทั บริษทัด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั โดยมีการก าหนดนโยบายการลงทุนซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมี

การทบทวนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ทั้ งน้ี การลงทุนของบริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงและมี

เสถียรภาพ เหมาะสมกบัภาระผกูพนัท่ีบริษทัมีต่อผูเ้อาประกนั ดงันั้นบริษทัจึงจดัสรรเงินส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหน้ี ทั้ง

ตราสารหน้ีภาครัฐ และตราสารหน้ีภาคเอกชน โดยส าหรับตราสารหน้ีภาคเอกชน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในบริษทัท่ีมี

ผลการด าเนินงานดีอย่างต่อเน่ือง มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน มีธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานและ ผูบ้ริหารมีประสบการณ์และความสามารถ โดยตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่อนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) และเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนภายใตค้วามเส่ียงท่ีไม่สูงเกินไป 

บริษทัไดมี้การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ (Diversified) ไดแ้ก่ หุ้นสามญั หน่วยลงทุนของไทยและ

ต่างประเทศ รวมถึง กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน, REIT และ กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงในสดัส่วนร้อยละ 80-100 ของมูลค่าตลาด  

 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งผูจ้ดัการกองทุนภายนอก เพ่ือลงทุนแทนบริษทัฯ โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา

ทั้งจากผลตอบแทนและคุณภาพการบริหารงาน ซ่ึงจะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการลงทุน โดยบริษทัมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทุนอยา่งใกลชิ้ด 

 ในการพิจารณาลงทุนแต่ละคร้ัง กลุ่มธุรกิจลงทุนจะด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจอนุมติัวงเงินลงทุนท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ มีการประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุนตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เป็นประจ าทุกเดือน โดย

ส าหรับตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย บริษทัจะใชร้าคาท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (Clean price) ท่ี

เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ส าหรับตราสารหน้ีจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ จะใชร้าคาท่ีเผยแพร่โดย 

Bloomberg ส าหรับตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี บริษทัจะประมาณมูลค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero coupon yield) ท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยบวก

ค่าชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเหมาะสม 

 ส าหรับตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้ งในและต่างประเทศ จะใช้ราคาเสนอซ้ือ (Bid price) ท่ี

เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์หากเป็นตราสารทุนท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อาจเลือกวธีิการคิดลดกระแสเงินสด 

หรือวิธีการเทียบเคียงอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (Price per book) ของตราสารทุนท่ีมีชนิด ประเภท และลกัษณะ

ส าคญั (Feature) เป็นอยา่งเดียวกนั แลว้แต่วิธีใดจะเหมาะสม ส าหรับตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน บริษทัจะใชมู้ลค่า

สินทรัพยต์่อหน่วย (NAV) ของกองทุนรวมตามประกาศของบริษทัจดัการกองทุนรวม  
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 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง บริษทัจะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าดว้ยวธีิ Present 

Value Technique โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมตามแต่ละผลิตภณัฑ ์

หน่วย : ลา้นบาท  

ประเภท สินทรัพยล์งทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงิน/ใบรับฝากเงิน/บตัรเงินฝาก 7,859.39 7,813.21 7,833.65 7,833.65 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร, หุ้นกู,้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋
แลกเงิน, หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 

324,164.15 340,021.70 288,104.15 311,688.39 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม 

21,216.09 21,482.69 25,603.86 25,905.66 

หน่วยลงทุน 18,670.80 18,670.80 19,071.74 19,071.74 

เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 26,110.82 27,966.66 24,519.33 26,380.21 

เงินให้กูย้มื และเงินใหเ้ช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลิสซ่ิง 

37.42 33.02 48.04 44.15 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู ้หน่วยลงทุน 0.01 0.01 2.82 2.82 

ตราสารอนุพนัธ์ 32.69 953.46 355.85 1,330.14 

เงินลงทุนอ่ืน 1,041.88 921.03 1,079.89 1,039.79 

รวมสินทรัพยล์งทุน 399,133.25 417,862.58 366,619.33 393,296.56 

หมายเหต ุ - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
 
ค าอธิบาย 
ผลการด าเนินงานของไทยประกนัชีวิตใน ปี 2561 มีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมีเบ้ียประกันภยัรับรวมทั้ งส้ิน
85,984 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 3,759 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.57 อตัราความคงอยูข่องกรมธรรมร้์อยละ 
82 เบ้ียประกนัภยัรับรวมหลงัหักส่วนท่ีไม่ใช่เบ้ียประกนัภยัรับตามมาตรฐานการบญัชีและส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่ถือเป็น
รายไดเ้ท่ากบั 85,998 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 3,914 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.77 

ส าหรับเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ในปี 2561 มีจ านวน 45,480 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหนา้จ านวน  4,882  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.02 

อตัราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัเป็นดงัน้ี 

1)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก/เบ้ียประกนัภยัรับปีแรก ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 49.06% ลดลง
จากปีก่อน 1.25% เน่ืองจากมีการควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบังบประมาณ ขณะท่ีเบ้ียประกนัภยัรับปีแรกและเบ้ีย
ประกนัภยัช าระคร้ังเดียวมีอตัราการเติบโตจากปีก่อน 

2)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อไป/เบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไป ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 12.04% ลดลง
จากปีก่อน 0.87% เน่ืองจากมีการปรับปรุงค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อไปซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังาน
ใหส้อดคลอ้งกบัการค านวณผลประโยชน์พนกังานใหม่ 

3)  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 11.08% ลดลงจากปีก่อน 1.97% เน่ืองจากก าไรสุทธิส าหรับ 
ปี 2561 ลดลง เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับปีท่ีลดลง 

4)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 1.65% ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน 0.28% เน่ืองมาจากก าไร
ส าหรับปี 2561 ลดลง ในขณะท่ีบริษทัมีการเติบโตของสินทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน  

5)  อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 3.75% ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน 0.08% 
เน่ืองมาจากการลงทุนในสินทรัพยล์งทุนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพนัธบตัรรัฐบาล 

6)  อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั ประจ าปี 2561 มีอตัราเท่ากบั 126.99% ลดลงจากปีก่อน 0.86% 
เน่ืองมาจากมูลค่าสินทรัพยล์งทุนส าหรับปี 2561 เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง เน่ืองจากมูลค่าตลาดท่ีปรับตวัลงในปี 2561 
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หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ  2561 2560 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 85,984.40 82,224.95 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 85,998.45 82,083.94 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 14,358.68 13,257.78 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน 28,003.11 29,432.10 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 45,480.01 40,598.16 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,619.37 7,047.61 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการอตัราส่วน 2561 2560 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 49.06% 50.31% 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อ : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 12.04% 12.91% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity) 11.08% 13.05% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 
(Return on assets)     
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 1.65% 1.93% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ 
Unit Linked และ Universal life 1.59% 

 
1.84% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio) 

    

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 3.75% 3.83% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบUnit Linked และ Universal life 3.60% 

 
3.62% 

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 126.99% 127.85% 
 

หมายเหต ุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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 - กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวติท่ีใหท้ั้งความคุม้ครองชีวติและ

การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรมข้ึ์นอยูก่บัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็น

ของผูเ้อาประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวติท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวติ และส่วน

การลงทุนอยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต ่ากวา่

ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้
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8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน 
 

นโยบายการบริหารเงินกองทนุก าหนดขึน้เพื่อรับมือกบัความเสี่ยงที่เงินกองทนุไมเ่พียงพอที่จะรองรับความเสยีหายที่มิได้

คาดหมายจากการด าเนินธุรกิจ โดยเป้าหมายของนโยบายการบริหารเงินกองทนุของบริษัท คือ การรักษาความมัน่คงของ

เงินกองทนุให้เพียงพอเพื่อสนบัสนนุกลยทุธ์ทางธุรกิจภายใต้ระดบัความเสีย่งที่บริษัทยอมรับได้และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ทัง้นี ้บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของ

เงินกองทนุอย่างสม ่าเสมอทัง้ภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง

ของบริษัท 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 

สนิทรัพย์รวม 442,597.96   417,877.65  

หนีส้นิรวม 362,362.80  337,636.84  

  - หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 329,057.85  307,648.25  

  - หนีส้นิอื่น 33,304.95  29,988.60  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 80,235.16  80,240.80  

อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 361.68 321.24 

เงินกองทนุท่ีสามารถน าไปใช้ได้ทัง้หมด 78,229.84  77,746.96  

เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 21,629.30 24,202.42 

หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภท

และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัชีวติ ก าหนดใหน้ายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ 

 - รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ 
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมาทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว 
 

URL: งบการเงนิรอบปีปฏิทนิปี 2561  

 

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/static.thailife.com/upload/file_wPkvGXIutK_160212.pdf

