แบบ ปผช.1 รายปี

ส่ วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย

บริ ษ ทั ได้ส อบทานข้อมู ลที่ เปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง และบริ ษ ทั ขอรั บ รองว่าข้อมู ล ดังกล่ าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

ลงนาม...........................................................
(นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงนาม...........................................................
(นายธัญญะ เจริ ญสุ ข)
กรรมการบริ หาร

19 อน...................................พ.ศ.
พฤษภาคม
2563
วันที่...........เดื
............
2562
ข้อมูลประจาปี .........................................................

แบบ ปผช.1 รายปี

ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ ช้
เรียกร้ อง พิจารณา และการชดใช้ เงินตามสั ญญาประกันชี วติ

1.1 ประวัติบริษัทฯ
ลิงค์ขอ้ มูล : https://www.thailife.com/ประวัติบริ ษทั ฯ

นับจากที่การประกันชีวติ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในประเทศไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริ ษทั ต่างประเทศเข้ามาดาเนินกิจการ และ
ตั้งสานักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวติ แบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ เอกอัครมหา
เสนาบดี เป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรี ยกได้วา่ การประกันชีวติ ยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้ง
กองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวติ ก็เริ่ มเป็ นที่แพร่ หลาย มีบริ ษทั
ประกันชีวติ ต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจเป็ นจานวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึง
มีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เป็ นของคนไทยขึ้น เป็ นครั้งแรก
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ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
การประกันชีวติ ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ ษทั ประกันชีวติ ต่างชาติได้พากันปิ ดกิจการ และขน
ทรัพย์สินกลับสู่ภูมิลาเนาเดิม ยังความเสี ยหายให้แก่ผเู ้ อาประกันในประเทศไทยเป็ นอย่างยิง่ ด้วยเหตุน้ ีคนไทย และ
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริ ษทั ประกันชีวติ ของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2485 ภายใต้ชื่อ บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด นับเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่
มัน่ คงให้กบั ครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
2. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
3. นายปพาฬ บุญ-หลง
4. นายหลุย พนมยงค์
5. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์
6. นายโล่เต็กชวน บูลสุข
7. นายตันจินเก่ง
8. นายเชวง เคียงศิริ
9. นายตันเกียกปุ้น
หลังจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื ออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 จึง
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดแรกเพื่อดาเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. เจ้าพระยาศรี ธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ
2. พระยาชัยสุรินทร์ กรรมการ
3. นายหลุย พนมยงค์ กรรมการ
4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร กรรมการ
5. นายปพาฬ บุญ-หลง กรรมการ
6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ กรรมการ
7. นายเชวง เคียงศิริ กรรมการ
8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข กรรมการ
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บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด เริ่ มดาเนิ นกิ จการประกันชี วิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสานักงาน
แห่ งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุ งเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ยา้ ย สานักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร
และในปี พ.ศ. 2502 ได้ยา้ ยสานักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดาเนิ น พร้อมกับได้ดาเนิ นกิ จการเรื่ อยมา จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2513 จึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ อันมี นายวานิ ช ไชยวรรณ เป็ นผูน้ าเข้ามาปรับปรุ งโครงสร้าง
และระบบบริ หารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิ วรรตน์ กฤตยากีรณ เป็ นกาลังสาคัญในการวางรากฐานการดาเนิ นงานที่ทนั สมัย และ
มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุ งโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชี วิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชานาญในการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งยังได้รับความ
เชื่อมัน่ ศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลาดับ เป็ นผลให้ไทยประกันชีวติ ก้าวขึ้นสู่ บริ ษทั ประกันชีวติ ชั้นแนวหน้าของคนไทย
ในปั จจุบนั
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 2557 – ปั จจุบนั : ดาเนินธุรกิจครบ 77 ปี เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เติบโตอย่างมัน่ คง ด้วยความมุ่งมัน่ ของบุคลากร

พ.ศ. 2557
กาหนดวิสยั ทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็ นแบรนด์ช้ นั นาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกชีวติ ” โดยบริ ษทั ฯ ได้
ปรับเปลี่ยนรู ปโฉมโลโก้ และสโลแกนใหม่เป็ น “คิด เคียงข้าง ทุกชีวติ ”
พ.ศ. 2560
ดาเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เติบโตอย่างมัน่ คง ด้วยความมุ่งมัน่ ของบุคลากร ทั้ง
สานักงานใหญ่ สาขา และฝ่ ายขาย ที่พร้อมเป็ นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะ
ความรู ้ คุณธรรม และ จริ ยธรรมอันดี
พ.ศ.2562
ขยายการดาเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเข้าร่ วมทุนในบริ ษทั CB Life Insurance
จากัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวติ เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ
อาเซียนแห่งแรกที่ขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลักษณะการเข้าถือหุน้ บริ ษทั ประกันชีวติ ท้องถิ่น
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 2556

ผูน้ าด้านนวัตกรรมด้วยผลิตภัณฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่วา่ จะเป็ น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน”

พ.ศ. 2556
ตอกย้ าการเป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรมด้วยผลิ ตภัณ ฑ์แบบประกัน “มี คืน” ไม่ว่าจะเป็ น ประกัน “ไม่เคลม มี คืน ”
ประกันอุบตั ิเหตุที่คืนเบี้ยประกันปี สุดท้าย,“ไม่มะเร็ ง มีคืน” แบบประกันที่จะมอบความคุม้ ครอง 1 ล้านบาท กรณี
ที่ ต รวจพบเป็ นมะเร็ ง “ไม่ ค ้าง มี คื น ”แผนประกัน ชี วิต ที่ คื น เบี้ ยปี สุ ด ท้า ยหากไม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ งสิ น ไหมค่ า
รักษาพยาบาลรายวัน “ไม่มีโรค มีคืน” แบบประกันที่พร้อมคืนเบี้ยประกันปี สุดท้ายหากไม่มีการเรี ยกร้องสิ นไหม
โรคร้ายแรง
จัดทาแอปพลิเคชันในรู ปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่ สื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งนอกจากผูเ้ อาประกันหรื อคน
ทัว่ ไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วแล้ว แอปพลิเคชันนี้ ยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเอื้อ
ต่อการขยายตลาดของฝ่ ายขายได้อีกด้วย
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 2554 – 2555

เปิ ดตัวแบบประกัน "ประกันอุบตั ิเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็ นครั้งแรกในวงการ
ประกันชีวติ

พ.ศ. 2554
ไทยประกัน ชี วิตประกาศความเป็ นผูน้ านวัตกรรม ด้ว ยการเปิ ดตัว แบบประกัน "ประกัน
อุบตั ิเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็ นครั้งแรกในวงการประกันชี วิต ที่ มีการคืนเบี้ ย
ประกันเมื่อไม่มีการเคลม
พ.ศ. 2555
แปรสภาพบริ ษ ัท จาก บริ ษ ัท ไทยประกัน ชี วิต จากัด เป็ น บริ ษ ัท ไทยประกัน ชี วิต จากัด
(มหาชน) และเป็ นปี ที่ครบรอบ 70 ปี ของการดาเนินธุรกิจประกาศความเป็ นผูน้ านวัตกรรมอีก
ครั้งด้วยการเปิ ดตัวแบบประกัน "ไม่มะเร็ งมีคืน" เป็ นครั้งแรกในวงการประกันชีวติ
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 2553

ริ เริ่ มบริ การ ไทยประกันชีวติ iService เพื่อให้ผเู ้ อาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
ของตนเองผ่านเว็บไซต์

พ.ศ. 2553
ริ เริ่ มบริ การไทยประกันชีวิต iService เพื่อให้ผเู ้ อาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
ของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ ยงั ตั้งศูนย์บริ การข้อมูลตัวแทน (Agent
Call Center) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูลต่างๆ แก่ฝ่ายขายเปิ ดสาขา พาราไดช์
พาร์ค ซึ่งเป็ นศูนย์บริ การลูกค้า หรื อ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนย์การค้า เพื่อ
ให้บริ การด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผเู ้ อาประกัน โดยได้มีการจัดเตรี ยมเครื่ องดื่มและอินเทอร์เน็ต
ไว้ให้บ ริ ก ารฟรี ส่ งผลให้ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ฯ มี ส าขาบริ ก ารครอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ ทั่วประเทศ
จานวนเกือบ 300 แห่ง
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 2549 – 2551

สร้างสรรค์การบริ การ “ไทยประกันชีวติ Check up” เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ วแก่ลูกค้า

พ.ศ. 2549
สร้างสรรค์การบริ การ “ไทยประกันชีวติ Check up” เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ วแก่ลูกค้า
ให้ได้รับการตรวจสุ ขภาพจากสถานพยาบาลชั้นนาที่ มีมาตรฐานสู ง พร้ อมรับ สิ ทธิ์ บริ การ
ตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
พ.ศ. 2551
เพิ่มทางเลื อกในการออมที่ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กบั ชาวไทยมุสลิม ด้วยสัญญา
“ตะกาฟุล” พร้อมกับเป็ นบริ ษทั ประกันชีวิตแห่ งแรกที่เปิ ดเครื อข่ายศูนย์ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์
แก่ผเู ้ อาประกัน (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทัว่ ประเทศ
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2541 – 2542

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุ ฑพ่าห์ ให้เป็ น
บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

พ.ศ. 2541
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุ ฑพ่าห์ ให้เป็ น
บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในฐานะที่ ดาเนิ นงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มัน่ คง
ทางการเงิน และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2542
เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิตแห่ งแรกที่ ริเริ่ มการบริ การ “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” ที่ สุดแห่ งการ
บริ การที่มากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการให้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ และการ
เดิ น ทางฟรี ต ลอด 24 ชั่ว โมง ทุ ก ที่ ทั่ว โลก ทุ ก กรมธรรม์แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ที่ ถื อ กรมธรรม์
รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
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แบบ ปผช.1 รายปี
 2535 – 2540

พ.ศ. 2535 ปี ที่บริ ษทั ฯ ดาเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่บริ ษทั ฯ พนักงาน
และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป

พ.ศ. 2535
ปี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น งานครบ 50 ปี และเพื่ อ ความเป็ นสิ ริม งคลแก่ บ ริ ษ ัท ฯ พนัก งาน และ
พุทธศาสนิ กชนทั่วไป บริ ษทั ฯ จึ งได้จัดสร้ างพระพุทธรู ปบู ชา และเหรี ยญพระไพรี พิน าศ
“ญสส.” จ านวน 84,000 องค์ โดยได้รั บ พระเมตตาจากสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ นายก เสด็จเป็ นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเท
ทองหล่อพระพุทธรู ปบูชาพระไพรี พินาศ
พ.ศ. 2539
วางเครื อข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสานักงาน
ใหญ่ และสาขา เพื่อให้การส่ งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสานักงานใหญ่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
พร้ อ มทั้ งจัด ท าโปรแกรม Software Multimedia ชื่ อ Thai Life Always Ahead บรรจุ ล งใน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อให้ตวั แทนฝ่ ายขายใช้เป็ นสื่ อในการขยายตลาด และเข้าหาลูกค้า
พ.ศ. 2540
จัด ท า Thai Life Homepage ทั้ งภาคภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ เผยแพร่ ผ่ า นเครื อข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยใช้ Website ชื่ อ www.thailife.com เพื่ อ เผยแพร่ ประวัติ บ ริ ษั ท ฯ การ
ดาเนิ นงาน และข่าวสารอื่นๆ พร้อมกันนี้ ได้จดั ทาระบบ IVR (Interactive Voice Response)
เพื่อให้บริ การสอบถามข้อมูลสิ นไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขาย
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 2532 – 2534

อาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก

พ.ศ. 2532
อาคารสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก ได้เปิ ด
ดาเนิ นการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิงาน และมอบการบริ การแก่ผูเ้ อาประกันได้อย่าง
ทัว่ ถึงสมบูรณ์แบบ พร้อมกับความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 กับรางวัลบริ ษทั ดีเด่นแห่ งปี
ประเภทธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต ประจ าปี 2532 รวมถึ ง ความส าเร็ จ ที่ มี ผู ้เอาประกัน ชี วิ ต เกิ น
1,000,000 ราย เป็ นปี แรก
พ.ศ. 2533
บุคลากรสานักงานใหญ่ และสาขาขยายตัวเพิม่ ขึ้น เป็ นจานวนกว่า 2,300 คน บุคลากรฝ่ ายขาย
กว่า 50,000 คน มี ส าขาพร้ อ มให้ บ ริ ก าร 287 สาขา และจ านวนผู ้เอาประกัน เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
1,900,000 ราย มีอตั ราเติบโตสูงถึง 38 %
พ.ศ. 2534
ขยายสาขาครอบคลุมทุ กภูมิภาคทั่วประเทศจานวน 290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์
คอมพิวเตอร์ ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการบริ การ และการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น

11

แบบ ปผช.1 รายปี
 2526 – 2529

ก้าวขึ้นสู่อนั ดับ 1 ของบริ ษทั ประกันชีวติ คนไทย

พ.ศ. 2526
ได้รับเกี ยรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิ ษฐ์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการสื บแทน นาย
อนิ วรรตน์ กฤตยากีรณ ซึ่ งลาออกเนื่ องจากปั ญหาสุ ขภาพ และเป็ นปี ที่ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จ
จนประสบความส าเร็ จ ก้าวขึ้ น สู่ อนั ดับ 1 ของบริ ษ ัท ประกัน ชี วิต คนไทย ด้วยจานวนเบี้ ย
ประกัน รวมสูงสุด 1,339 ล้านบาท
พ.ศ. 2527
ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารงานให้ทนั สมัย โดยแบ่งเป็ นฝ่ ายประกันชีวิต ฝ่ ายการเงินและ
บริ หาร ฝ่ ายการตลาด และกลุ่มหน่ วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่ มให้มีการชาระเบี้ ยประกันผ่าน
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ น แห่ งแรก เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระเบี้ยประกันแก่ผเู ้ อาประกัน
รวมทั้งได้ดัด แปลงสัญ ลัก ษณ์ บ ริ ษ ัท ฯ จากรู ป ช้างเอราวัณ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ใหม่ ที่ เรี ยบง่ าย
ทันสมัย ด้วยลายเส้นที่มนั่ คงเสมือนบุคคล ยืนหยัดอย่างมัน่ ใจ สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ในการ
สร้างหลักประกัน และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย
พ.ศ. 2529
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทั้งยังเป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต
แห่งแรก ที่ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กบั สาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทาให้ผู ้
เอาประกันได้รับ การบริ การที่ สะดวก รวดเร็ ว และกาหนดให้มีเครื่ องแบบพนักงานขึ้น เพื่อ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
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 2485 – 2515

22 มกราคม บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกของ
คนไทย

พ.ศ. 2485
22 มกราคม บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกของคน
ไทย โดยการนาของเจ้าพระยาศรี ธรรมาธิ เบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอัน
สูงสง่า เพื่อมุ่งดาเนินธุรกิจประกันชีวติ และสร้างหลักประกันที่มนั่ คงในชีวติ ให้แก่ครอบครัวไทย
พ.ศ. 2513
ปรับเปลี่ยนคณะผูบ้ ริ หารครั้งสาคัญ โดยนายวานิ ช ไชยวรรณ และนายอนิ วรรต์ กฤตยากี รณ
ได้ร่วมกัน รั บ ผิด ชอบการบริ ห ารงานพร้ อมทั้งวางแผนพัฒ นาระบบงานเน้น การบริ การที่
รวดเร็ ว ออกแบบกรมธรรม์ใ หม่ ใ ห้ เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จ และคนไทย ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพตัวแทนฝ่ ายขาย และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็ นช้างเอราวัณ โดย
มีสานักงานตั้งอยูท่ ี่หวั มุมถนนราชดาเนิน
พ.ศ. 2515
ย้ายสถานที่ ต้ งั บริ ษทั ฯ มาเช่าอยู่ที่ตึกอื้อจื อเหลี ยง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้
ริ เริ่ ม น าเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ ม าประยุก ต์ใช้กับ การปฏิ บัติ งานเป็ นแห่ งแรกของธุ ร กิ จ
ประกันชีวติ
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
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กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ:
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ การเป็ น
People Business ธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับสังคม และผูค้ นโดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมภายใต้สโลแกนที่วา่
“คิด เคียงข้าง ทุกชีวติ ” เพื่อมุ่งมัน่ เพิ่มคุณค่าชีวิตเติมเต็มสิ่ งดีๆ ให้กบั ชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย และสร้างความมัน่ คงทางการ
เงินให้ทุกชีวติ พร้อมกับมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงใจ สามารถตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อ
สร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่ งขัน อย่างยัง่ ยืน สามารถรองรั บ สถานการณ์ ก ารแข่งขัน ในธุ ร กิ จและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และอนาคต โดยมีเป้ าหมายเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ มีแบบประกันที่ครอบคลุมสาหรับทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ให้มี
ความสอดคล้องกับช่องทางการจัดจาหน่าย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โอกาสทางการตลาด สถานการณ์การลงทุน และ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
1.1 พัฒนาสินค้ าทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานะ สังคม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
1.2 พัฒนาสินค้ าทีส่ อดคล้ องกับการขยายตลาดในช่ องทางต่ างๆ เนื่องจากแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกันใน
ด้านของกลุ่มเป้ าหมายและวิธีการขยายตลาด
1.3 พัฒนาระบบงานในด้ านการบริการ ด้ วยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
จุดศูนย์กลาง เช่น ช่องทางการชาระเบี้ ยประกันภัยที่ หลากหลาย การติดตามข้อมูลกรมธรรม์ ในรู ปแบบของบริ การ
iService ซึ่งเป็ นบริ การออนไลน์ผา่ น www.thailife.com ที่ช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็ วแก่ผเู ้ อาประกันภัย ทั้งในด้าน
การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และการเรี ยกร้องเงินสิ นไหมด้วยตัวเอง เป็ นต้น
1.4 พัฒนาระบบงาน CRM ในรู ปแบบของการจัดโปรแกรมทางการตลาดที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
Segment อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็ นส่ วนสาคัญในการเพิ่มผลงานเบี้ยจากลูกค้าเดิมของ
บริ ษทั และลูกค้าใหม่ในภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันรุ นแรง
2. ด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกลยุทธ์รุกทุกทาง Multi-Channel Distribution โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง โดยปั จจุบนั ผลงานเบี้ยประกันภัยรับของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจาก 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทาง
ตัวแทนและช่ องทางการขายผ่านธนาคาร โดยมี ธ นาคารพัน ธมิ ต รทั้งของภาครั ฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี
การขยายตลาดผ่านช่องทาง Direct Marketing, ช่องทาง Broker ตลอดจนช่องทาง Digital และมีนโยบายในการพัฒนาช่อง
ทางการขายใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางการตลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในปั จจุบนั
ให้มีศกั ยภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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3. ด้ านการแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ด้วยโอกาสและศักยภาพในการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน(AEC) มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานในกลุ่มประเทศ AEC รวมถึงศักยภาพและความได้เปรี ยบของประเทศไทยใน
การเป็ นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่งในกลุ่ม AEC พร้อมทั้งมีความเจริ ญก้าวหน้าของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บริ ษทั ฯ จึ งมีแผนในการรุ กตลาดประเทศในกลุ่ม AEC ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ท่ามกลางโอกาสและอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดในแต่ละประเทศ เพื่อแสวงหารู ปแบบโมเดลในการรุ กตลาดที่เหมาะสม
ทั้งในแง่ของโอกาสและความเสี่ ยงของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ที่ มีพรมแดนติ ดกับ
ประเทศไทย มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่ อง และล่าสุดบริ ษทั ฯได้รับใบอนุญาตธุรกิจประกันชีวติ ใหม่ ใน
การเข้าร่ วมทุนกับ CB Insurance ประเทศพม่า
4. ด้ านการพัฒนาระบบงาน
ด้วยนโยบายหลักในการยึดลูกค้าเป็ นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) บริ ษทั ฯ จึ งมีการพัฒนาระบบงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน เพื่อตอบสนองทุกๆ ความต้องการของลูกค้า
และสร้างความประทับ ใจให้กับลูกค้าสู งสุ ด ทั้งการพัฒ นารู ป แบบการท างานแบบการกระจายอานาจ ระบบงานแบบ
ออนไลน์ที่ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ สามารถสร้างมาตรฐานงานบริ การที่ เหนื อกว่าคู่แข่งทั้ง
ด้านการรับประกัน สิ นไหม และบริ การต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ มีแผนงานในการปรับปรุ งระบบจัดการธุ รกิ จและเทคโนโลยี
สารสนเทศยุคใหม่ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการรองรับการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในทุกด้าน ทั้งระบบงานภายใน ระบบการ
ให้บริ การ ช่องทางจัดจาหน่ าย การสื่ อสารองค์กร รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ที่ช่วยสนับสนุ นการขายและการบริ การ
ลูกค้า อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ปัจจุบนั มีการเปลี่ยน
ผ่านของดิจิทลั ไปสู่ยคุ ดิจิทลั และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจากโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต
5. ด้ านภาพลักษณ์
ไทยประกันชี วิตมุ่งดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปรับปรุ งภาพลักษณ์ องค์กร และรู ปแบบการ
สื่ อสารทางการตลาด ให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
อันสื บเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง ทั้งยังมุ่งเป็ นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจใน
การท าความดี ให้แ ก่ ค นในสังคม โดยบริ ษ ัท ฯ ได้รับ รางวัล อัน ทรงเกี ยรติ ในด้านต่ างๆ ทั้งจากหน่ วยงานหรื อ สถาบัน
ภายในประเทศและรางวัลระดับสากล ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ รักษามาตรฐานในทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจแก่ผเู ้ อาประกันภัย และเกิดความรู ้สึกรักในแบรนด์ (Brand Love) ในใจผูบ้ ริ โภค และ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ในฐานะการเป็ น Regional Iconic Brand
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6. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ าอย่ างเป็ นธรรม (Market Conduct)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยได้รับการบริ การที่ มี
คุณภาพและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีระบบและการกากับดูแล รวมถึงการสร้างและถ่ายทอด
วัฒนธรรมการปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในองค์กร นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทางานด้านการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ น
ธรรม(Market Conduct), การก าหนดนโยบายการปฏิ บัติ ต่ อ ลู ก ค้าอย่างเป็ นธรรม, การพัฒ นาและการออกกรมธรรม์
ประกันภัย, การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย, การกากับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในช่องทางต่างๆ, การ
ให้บริ การภายหลังการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนการบริ หารจัดการ ข้อร้องเรี ยน และการชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันภัย เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของ บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจเป็ นไปตามหัวข้อ “กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ”
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ:
บริ ษทั ฯ มีแบบประกันที่ครอบคลุมสาหรับทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งในส่วนของการประกันภัยประเภทสามัญ
ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ
ประกันโรคร้ายแรง ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ โดยมีการพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแบบประกันที่สาคัญ ดังนี้ 1. แบบตลอดชีพ
(Whole Life)
แบบประกันชีวิตที่ ให้ความคุม้ ครองตลอดชีวิต โดยหากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ซึ่ งถือเป็ นการสร้างหลักประกันที่มนั่ คงให้แก่ครอบครัวและ
บุคคลที่ อยูใ่ นความอุปการะ โดยแบบตลอดชี พของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาชาระเบี้ ยประกันภัยให้เลือกหลากหลายระยะ เพื่อให้
เหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินของผูบ้ ริ โภค
2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)
แบบประกันชีวติ ที่บริ ษทั ฯ จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยูค่ รบกาหนดสัญญา
หรื อจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย โดยการประกันชี วิต
แบบสะสมทรัพย์เป็ นส่วนผสมของการคุม้ ครองชีวติ และการออมทรัพย์ บริ ษทั ฯมีแบบสะสมทรัพย์อย่างหลากหลาย ทั้งแบบ
ที่มีเงินคืนระหว่างสัญญาและแบบที่ไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา และมีระยะเวลาเอาประกันภัยและชาระเบี้ยประกันภัยหลากหลาย
ระยะ เพื่อเป็ นทางเลือกในการวางแผนการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. แบบบานาญ (Annuity)
แบบประกันชีวติ ที่บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินจานวนหนึ่ งเท่ากันอย่างสม่าเสมอ ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยทุกปี หรื อทุกเดือน
นับแต่ผูเ้ อาประกันภัยเกษี ยณอายุ หรื อมีอายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี หรื อ 65 ปี เป็ นต้นไป แล้วแต่เงื่ อนไขในกรมธรรม์ที่
กาหนดไว้ โดยแบบประกันของบริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงินบานาญและระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัยให้เลือกหลากหลาย
ระยะ เพื่อการวางแผนทางการเงินสาหรับชีวติ ในวัยเกษียณ
4. แบบเฉพาะกาล หรื อแบบชั่วระยะเวลา (Term)
การประกันชี วิตที่ บริ ษทั ฯ จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตใน
ระยะเวลาประกันภัย โดยจะได้รับความคุม้ ครองตามระยะเวลาเอาประกันภัย การประกันชีวติ แบบนี้ไม่มีส่วนของการออม
ทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงต่ากว่าแบบอื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผูเ้ อาประกันภัยอยูจ่ นครบกาหนดสัญญา
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5. แบบประกันควบการลงทุน (Investment Linked)
5.1 แบบยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ (Universal Life)
แบบประกันชีวติ ที่แยกเบี้ยประกันภัยในส่ วนความคุม้ ครองชีวติ และส่ วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั ฯ จะ
เป็ นผูบ้ ริ หารการลงทุน จะมีการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิม่ โอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าแบบประกัน
ทัว่ ไป และมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่าที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับ
5.2 แบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
แบบประกัน ชี วิต ที่ แ ยกเบี้ ยประกัน ภัย ในส่ ว นความคุ ้ม ครองชี วิต และส่ ว นการลงทุ น อย่างชัด เจน โดยเบี้ ย
ประกันภัยในส่ วนการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยจะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่บริ ษทั ฯ กาหนด และจัดพอร์ ตสัดส่ วน
การลงทุนได้เอง และสาหรับเบี้ ยประกันภัยอีกส่ วนหนึ่ ง จะนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครองชี วิต มี จุดเด่นที่ เป็ นแบบ
ประกันภัยที่มีความยืดหยุน่ สู ง สามารถกาหนดเบี้ยประกันภัย, จานวนเงินเอาประกันภัย, ระยะเวลาจ่ายเบี้ย และระยะเวลา
คุม้ ครองเองได้ และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบประกันอื่น
บริการทีส่ าคัญ:
ไทยประกันชีวติ มุ่งสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกความต้องการ
ของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต พร้อมริ เริ่ มบริ การที่มากกว่าการประกันชีวติ หลากหลายรู ปแบบ เพื่ออานวยความสะดวก และ
เติมคุณค่าชีวติ ให้กบั ผูเ้ อาประกัน อันสอดคล้องกับสโลแกน “คิด เคียงข้าง ทุกชีวติ ”
ไทยประกันชีวติ ฮอตไลน์ :

ที่สุดแห่ งการบริ การที่มากกว่าการประกันชีวิต บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทางการแพทย์
และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกที่ ทัว่ โลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวติ แคร์ เซ็นเตอร์ :

ศูนย์ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ ผูเ้ อาประกัน และให้บริ การข้อมูลตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ที่
สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวติ โทร. 1124

ไทยประกันชีวติ เมดิแคร์ :

บริ การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิ นเบื้องต้นให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย

ไทยประกันชีวติ อีซี่เพย์ :

หลากหลายวิธี ก ารช าระเบี้ ยประกัน ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ กว่า 10
ช่องทาง

ไทยประกันชีวติ iService:

บริ การพิเศษสาหรับผูเ้ อาประกันภัยในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์
รวมทั้งการเรี ยกร้องเงินสิ นไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

ทั้งนี้ บริ การดังกล่าวข้างต้นเป็ นบริ การเสริ มพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2562
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัย
ประเภท
อุตสาหกรรม

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
รายการ

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่ วนของ
เบี้ย
ประกันภัย

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน
บุคคล (Personal
Accident)

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม
(Group)

รวม

ตลอดชีพ

สะสม
ทรัพย์

12,840.11

68,664.66

241.79

1,321.19

83,067.75

832.71

295.76

7,858.24

92,054.46

13.95%

74.59%

0.26%

1.44%

90.24%

0.90%

0.32%

8.54%

100.00%

เฉพาะกาล

อื่นๆ

รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี ตามรู ปแบบที่ นาส่ งแก่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็ นจานวนเบี้ยประกันภัยที่รวมส่วนลงทุนของลูกค้า โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยจาก
การรับประกันภัยต่อ
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท และวิธีการเรียกร้ องการชดใช้ เงินตามสั ญญาประกันชีวิต

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวติ
บริการงานสินไหมทดแทน
วิธีการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
1.การเตรียมเอกสารเรียกร้ องสินไหม
1.1 กรณีบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
(1) หนังสื อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (ปช.16)
(2) ใบรับรองแพทย์ (ปช.17)
(3) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับและใบสรุ ปค่ารักษา กรณี เรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาล
(4) ใบรายงานผลจากรังสี แพทย์ กรณี กระดูกแตกหัก
(5) รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ รายงานผลการตรวจห้องปฏิบตั ิการ กรณี เรี ยกร้องโรคร้ายแรง
หมายเหตุ กรณี เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยค่าใช้จ่ายเป็ นของผูเ้ อาประกันหรื อผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณีเสียชีวติ
1.2.1 กรณีเสียชีวติ จาการเจ็บป่ วย
(1) กรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกัน
(2) หนังสื อเรี ยกร้องสิ นไหมมรกรรม (ปช.11)
(3) ใบรับรองแพทย์ (ปช.17) กรณี เสี ยชีวติ ที่โรงพยาบาลหรื อมีการเรี ยกร้อง รพ. 200 เท่า
(4) สาเนาใบมรณบัตร โดยต้องนาต้นฉบับมาแสดงด้วย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจาหน่ายการตายของผูเ้ อาประกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(7) สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันและผูร้ ับประโยชน์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(8) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันงวดสุดท้าย (ถ้ามี)
(9) หนังสื อสัญญากูเ้ งินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี)
1.2.2 กรณีเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ต้ องมีเอกสารเพิม่ ขึน้ จากข้ อ1.2.1 อีกคือ
(1) สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี (ข้อไป-ข้อกลับ) ที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
(2) สาเนารายงานการชันสูตร พลิกศพ (หน้า-หลัง) ที่ได้รับการรับรองสาเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
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หมายเหตุ กรณี เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยค่าใช้จ่ายเป็ นของผูเ้ อาประกันหรื อผูร้ ับประโยชน์

2.การขอรับแบบฟอร์ มหนังสื อเรียกร้ องสินไหมบริษัท
●
●
●
●

ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
ส่วนสิ นไหมสานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
ติดต่อ Call Center หมายเลข 1124
ดาวน์โหลดเอกสาร (Link ไปที่หน้าเอกสารต่างๆ)

3.การส่ งเอกสารเรียกร้ องสินไหม
● ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
● ส่วนสิ นไหม ชั้น 5 สานักงานใหญ่ หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
● ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ระบุส่วนงานสิ นไหม บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด ที่ตู ้ ปณ.123 ปณฝ.
ไทยประกันชีวติ กรุ งเทพฯ 10326
● ผ่าน www. thailife.com / iService (ช่องทางนี้มีเงื่อนไขการใช้บริ การ)
ระยะเวลาการเรียกร้ องสินไหม และระยะเวลาพิจารณาสินไหม
1. ระยะเวลาการส่ งเอกสารการเรียกร้ องสินไหม
● กรณี มรณกรรม ส่งภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ
● กรณี อุบตั ิเหตุ ส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ประสบอุบตั ิเหตุ
● กรณี เจ็บป่ วย ส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ออกจากโรงพยาบาล
2. ระยะเวลาพิจารณาสินไหม
● ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ใช้เวลาประมาณ 15 วันทาการ
● กรณี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน
การรับเงินค่ าสินไหม
● จ่ายเงินเป็ นดร๊ าฟส่งไปตามที่อยูข่ องผูเ้ อาประกันภัย
● โอนเงินเข้าบัญชีของผูเ้ อาประกัน / ผูร้ ับประโยชน์
● รับเงินสิ นไหมที่ 7 eleven (ค่าทดแทนไม่เกิน 10,000 บาท)
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หน่ วยงานรับเรื่ องร้ องเรียน
เป็ นหน่วยงานพิเศษของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้น เพื่อทบทวนเรื่ องร้องเรี ยนสิ นไหม กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ เป็ นผู ้
พิจารณาทบทวน กากับดูแล โดยมีวธิ ีการให้บริ การ ดังต่อไปนี้
1. ผู้มสี ิทธิร้องเรียน
1.1 ผูเ้ อาประกัน
1.2 ผูร้ ับประโยชน์
1.3 ทายาทของผูเ้ อาประกัน / ผูร้ ับประโยชน์
1.4 ผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจเป็ นหนังสื อจาก 1.1 หรื อ 1.2 หรื อ 1.3
2. วิธีการร้ องเรียน
2.1 ผูม้ ีสิทธิร้องเรี ยนต้องร้องเรี ยนด้วยตนเอง
2.2 ส่งเอกสารร้องเรี ยน ไปยังช่องทาง ดังนี้
● ผ่านตัวแทน หรื อยืน่ ที่สาขาบริ การ
● E-mail: Claimcenter@thailife.com
● ไปรษณี ยล์ งทะเบียน ระบุ ส่วนคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์สินไหมทดแทน บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด
ที่ตู ้ ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกันชีวติ กรุ งเทพฯ 10326
3. เอกสารประกอบการร้ องเรียน
3.1 แบบคาร้องเรี ยน / หนังสื อร้องเรี ยน
3.2 สาเนาบัตรแสดงตน (กรณี มอบฉันทะต้องมีหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ)
4.การติดตามผลการร้ องเรียนสินไหม
4.1 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
4.2 สาขาทัว่ ประเทศ
4.3 ส่วนสิ นไหมทดแทนสานักงานใหญ่
4.4 ติดต่อ Call Center 1124
4.5 E – Mail : claimcenter@thailife.com ส่วนคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์สินไหมทดแทน
4.6 E – Mail : Carecenter@thailife.com ศูนย์ดูแลสิ ทธิประโยชน์ผเู ้ อาประกัน
4.7 ส่วนสื่ อสารมวลชล หน้า Page : Facebook ไทยประกันชีวติ / ช่องทาง Messenger
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งานบริการผู้เอาประกัน
การรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
1. ประเภทการรับเงิน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 เงินปันผล
 เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข
 เงินครบกาหนดสัญญา
2. เอกสารการขอรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
 กรมธรรม์ (กรณี รับเงินครบกาหนดสัญญา)
 หนังสื อมอบฉันทะ (ถ้ามี)
 แบบฟอร์มโอนเงินเข้าบัญชี (กรณี ขอใช้สิทธิ์โอนเงินปั นผล หรื อ เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเข้าบัญชี)
 หนังสื อแจ้งความจานองโอนเงินครบกาหนดสัญญา (กรณี ขอใช้สิทธิ์โอนเงินครบกาหนดสัญญาเข้าบัญชี)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 ได้รับเงินทันทีในวันที่ติดต่อ
4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
 กรณี ขอใช้สิทธิ์โอนเงินปั นผล หรื อ เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเข้าบัญชี สามารถใช้บริ การผ่าน ไทยประกันชีวติ
iService หรื อ policyservice@thailife.com
สิทธิตามกรมธรรม์ ทสี่ ามารถเลือกใช้ บริการเมื่อเกิดปัญหาเกีย่ วกับการชาระเบีย้ ประกันภัย
1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ ทสี่ ามารถเลือกใช้ บริการได้








ขอกูเ้ งินตามกรมธรรม์
ขอเวนคืนกรมธรรม์
ปิ ดบัญชีขยายเวลาคุม้ ครอง
ปิ ดบัญชีใช้มูลค่าเงินสาเร็จ
เปลี่ยนงวดการชาระเบี้ยประกันภัย
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงทุนประกัน
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2. เอกสารการขอใช้ สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 กรมธรรม์
 บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจ)
 หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี)
 คาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ปช.108) ยกเว้นการขอกูเ้ งินและขอเวนคืนกรมธรรม์ไม่ตอ้ งใช้
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 ได้รับเงินทันทีในวันที่ติดต่อ
 กรณี มอบอานาจ เพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ จะได้รับเงินภายใน 7 วัน
4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
สิทธิเกีย่ วกับการขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลกรมธรรม์
1. ประเภทการขอเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์
 เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุลผูเ้ อาประกันภัย
 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 เปลี่ยนแปลงผูร้ ับประโยชน์
 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. เอกสารการขอเปลีย่ นแปลงตามกรมธรรม์
 กรมธรรม์
 บัตรประจาตัวประชาชน
 เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส , สูติบตั ร , มรณบัตร ฯลฯ
 คาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ปช.108)
หมายเหตุ กรณี ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ใช้เพียง ใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ปช.108)
เท่านั้น
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทนั ทีในวันที่ติดต่อ
 กรณี ตอ้ งจัดส่งเอกสารให้สานักงานใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ จะได้รับกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
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4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
 กรณี ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สามารถใช้บริ การผ่าน ไทยประกันชีวติ iService
หนังสื อรับรองการทาประกันชีวติ แบบภาษาอังกฤษ
1. เอกสารการขอทาหนังสื อรับรองการทาประกันชีวติ ภาษาอังกฤษ
 สาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) หน้าชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ระบุหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ และที่อยูเ่ พื่อจัดส่ง
2. ระยะเวลาดาเนินการ
 ภายใน 3 วัน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน
3. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
สิทธิเกีย่ วกับการชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (Top – Up Premium) (สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ และ ยูนิตลิงค์ )
1. เอกสารการขอชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (Top-Up Premium)
 ใบคาร้องเกี่ยวกับเบี้ยฯ (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์)
 คาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ปช.108) (สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ )
2. ระยะเวลาดาเนินการ
 ชาระเบี้ยประกันภัยได้ทนั ทีในวันที่ติดต่อ
3. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
สิทธิการจัดการเกีย่ วกับกองทุน (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ )
1. ประเภทการจัดการเกีย่ วกับกองทุน
 การจัดสรรหน่วยการลงทุน (Fund Allocation)
 การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
2. เอกสารการขอใช้ สิทธิ์การจัดการเกีย่ วกับกองทุน
 ใบคาร้องเกี่ยวกับเบี้ยฯ (กรณี การจัดสรรหน่วยการลงทุน)
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ใบคาร้องขอดาเนินการฯ (กรณี สับเปลี่ยนกองทุน)
บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
หนังสื อมอบฉันทะ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มการรับทราบความเสี่ ยง (กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ ยงสูงกว่าระดับ
ความเสี่ ยงที่ผเู ้ อาประกันภัยรับได้ และ/หรื อ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 กรณี การจัดสรรหน่วยการลงทุน สามารถดาเนินการได้ทนั ทีในวันที่ติดต่อ
 กรณี การสับเปลี่ยนกองทุน จะดาเนินการเรี ยบร้อย เมื่อบริ ษทั ได้รับทราบราคาขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
ปลายทาง ครบทุกกองทุน
4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
หมายเหตุ สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ สามารถดาเนินการได้ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
(ตามวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่) เท่านั้น
สิทธิเกีย่ วกับ รับเงินตามกรมธรรม์ (สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ และยูนิตลิงค์ )
1. ประเภทการรับเงินตามกรมธรรม์
 ขอถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์
 ขอเวนคืนกรมธรรม์
2. เอกสารการขอใช้ สิทธิ์รับเงินตามกรมธรรม์
 กรมธรรม์ (สาหรับกรณี ขอเวนคืนกรมธรรม์)
 บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจ)
 หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี)
 ใบคาร้องขอดาเนินการฯ (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์)
 สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ และเลือกวิธีการรับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จะได้รับเงินทันทีในวันที่ติดต่อ
 สาหรับแบประกัน ยูนิตลิงค์ จะได้รับเงินภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่บริ ษทั ได้รับทราบมูลค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ครบทุกกองทุน
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4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
หมายเหตุ สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ สามารถดาเนินการได้ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
(ตามวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่) เท่านั้น
สิทธิเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงเบีย้ ประกันภัย และ ทุนประกันภัย ให้ สอดคล้ องกับการวางแผนการลงทุน
(สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ และ ยูนิตลิงค์)
1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ ทสี่ ามารถเลือกใช้ บริการได้
 ขอเพิ่ม / ลด ทุนประกันภัย
 ขอเพิ่ม / ลด เบี้ยประกันภัยหลัก
หมายเหตุ สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุม้ ครอง (Regular Protection
Premium : RPP) และเบี้ ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium : RSP) ยกเว้น กรณี ไม่ได้ซ้ื อเบี้ ย
ประกันภัยหลักเพื่อการออม ตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกกรมธรรม์ จะสามารถขอซื้อเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
ภายหลังการออกกรมธรรม์ได้ 1 ครั้ง
2. เอกสารการขอใช้ สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 กรมธรรม์
 คาร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ปช.108)
 แบบฟอร์ม FATCA (สาหรับกรณี เพิ่มทุนประกัน เท่านั้น)
 ใบคาร้องเกี่ยวกับเบี้ยฯ (สาหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทนั ทีในวันที่ติดต่อ
 กรณี เพิ่มทุนประกันภัย หากทุนประกันภัยอยูใ่ นเกณฑ์ตรวจสุขภาพ ต้องเข้าเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
ตามปกติ จะไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ทีในวันที่ติดต่อ
4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
 ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
 ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
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สิทธิเกีย่ วกับการหยุดพักชาระเบีย้ ประกันภัย (Premium Holiday) (สาหรับแบบประกัน ยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ และยูนิตลิงค์ )
1. กรณีชาระเบีย้ ประกันภัยหลัก ครบ 2 ปี
 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยหลัก ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์จะมีลกั ษณะเป็ นการหยุดพัก
ชาระเบี้ยประกันภัย และจะมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยังมีเพียงพอชาระ
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี), ค่าการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ (ถ้ามี) และเบี้ย
ประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2. กรณีชาระเบีย้ ประกันภัยหลัก ไม่ครบ 2 ปี
 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยหลัก ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการหยุด
พักชาระเบี้ยประกันภัย และทาให้กรมธรรม์น้ ีสิ้นผลบังคับ
 หากกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริ ษทั จะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หลักหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก
กรมธรรม์ โดยอัตโนมัติ
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1.5.2 วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง กรณีมขี ้ อพิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรียน
- ศู นย์ บริการข้ อมูลผู้เอาประกัน
ให้บริ การข้อมูลตามกรมธรรม์ บริ การไทยประกันชี วิตฮอตไลน์ ข้อมูลกิ จกรรม และ รับคาร้องเรี ยนเบื้ องต้น
จากผูเ้ อาประกันโดยเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผเู ้ อาประกันทุกท่านที่ติดต่อสอบถามข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยเปิ ดให้บริ การทุกวัน ผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 โทรศัพท์ : หมายเลข 1124
- ระบบบริ การข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
- เจ้าหน้าที่
เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
 อีเมล : carecenter@thailife.com
เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
 แชท : www.thailife.com
เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
 โทรสาร : หมายเลข 0-2246-9575
เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
- ศู นย์ ดูแลสิทธิประโยชน์ ผ้เู อาประกัน
ให้บริ การแก้ไขข้อร้องเรี ยน และปั ญหาต่างๆ แก่ ผูเ้ อาประกัน ตลอดจนประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
โดยเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ผเู ้ อาประกันได้รับการดูแล เอาใจใส่ที่ดีจากทางบริ ษทั ตามสิ ทธิประโยชน์สูงสุดที่
พึงจะได้รับ โดยเปิ ดให้บริ การผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 โทรศัพท์ : หมายเลข 1124
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.
 ติดต่อด้วยตนเอง
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.
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ภาพรวมการให้ บริการ
การให้บริ การข้อมูลผูเ้ อาประกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีไว้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผเู ้ อาประกันได้ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับเบี้ ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ วผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ตลอดเวลา โดยมีบริ การทั้งหมด 4 บริ การ ดังนี้
1. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมล
เป็ นบริ การที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ผา่ นทางอีเมล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
ส่งคาตอบตามที่ผเู ้ อาประกันสอบถามไปยังอีเมลของผูเ้ อาประกันและสามารถเข้าใช้บริ การนี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางแชท
เป็ นบริ การที่ อานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนเบื้องต้นโดยการพิมพ์ขอ้ ความสนทนาโต้ตอบกับ
เจ้าหน้าที่ได้แบบทันทีทนั ใด เพื่อให้ผเู ้ อาประกันได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้า
ใช้บริ การนี้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
3. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
เป็ นบริ การที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ โดยที่ ผูเ้ อาประกันสามารถเลือกหัวข้อ เรื่ อง และคาถามที่ ตอ้ งการซึ่ ง
ระบบจะทาการค้นหาคาตอบและส่ งคาตอบให้กบั ผูเ้ อาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ และสามารถเข้าใช้บริ การนี้ ได้
ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
4. ร้ องเรียนออนไลน์
เป็ นบริ การที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันที่ ตอ้ งการจะติดต่อร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ในกรณี ที่ประสบปั ญหาจาก
ตัวแทน ประกันชีวิต สานักงานใหญ่ และสาขาของบริ ษทั ที่กระทาผิดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ และการบริ การ เพื่อให้ผเู ้ อาประกันได้รับความสะดวกในการที่จะส่งเรื่ องร้องเรี ยนและรับทราบผลการร้องเรี ยน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
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2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
การกากับดูแลกิจการทีด่ :ี
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิ บตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั ิไว้ชดั เจนแล้ว เนื้อหาแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
•

ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิ
ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน ได้แก่
การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษทั ฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรร
เงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และสิ ทธิอื่นๆ ที่พึงมี
ตามกฎหมาย

•

บริ ษทั ฯ มีหน้าที่เผยแพร่ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการใน
การเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร รวมทั้งเปิ ด
โอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมหรื อส่ งคาถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
เข้าร่ วมประชุม

•

คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

หมวด 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
•

ให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่าคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไป
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั ฯ

•

คณะกรรมการบริ ษทั ต้องกากับดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับการปฏิบตั ิ และปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

•

จัดให้กระบวนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

•

กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทากับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทา
ธุรกรรมดังกล่าว
หมวด 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้เสีย
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) มีการรับรู ้ถึงสิ ทธิตามกฎหมายกาหนด ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งได้แก่ กลุ่มลูกค้า (ผูเ้ อาประกัน) พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง และชุมชนที่ บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ สังคมโดยภาพรวม
หรื อภาครัฐ แต่ละฝ่ ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยบริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
•

ลูกค้ า บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันเป็ นสาคัญ โดยมุ่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มคุณค่า เติมเต็มสิ่ งดี ๆ ให้กบั ชีวิตของผูเ้ อาประกัน และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทุกระดับ ทุกช่วงชี วิต เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าภายใต้แนวคิด “ไทยประกันชีวิต คิดเคียงข้าง
ทุกชีวติ ” อันจักเป็ นการสร้างความผูกพัน และความไว้วางใจในบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน

•

พนักงาน บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิกบั หนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทัว่ ถึง
โดยบริ ษทั ฯ คานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริ ษทั ฯ มีสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย สร้างวินยั ในการทางาน อีกทั้งมีการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎหมายแรงงาน มี การฝึ กอบรม สนับสนุ นให้การศึ กษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรทุ กกลุ่มและทุ ก
ระดับสามารถเลือกโครงการหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่จะเพิ่มการเรี ยกรู ้ได้อย่างกว้างขวางและหลายหลายช่องทาง

•

ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มีการดาเนินการเพื่อทาให้ผถู ้ ือหุ ้นพึงพอใจโดยพยายามเพิ่มผลตอบแทนในมูลค่าหุน้ ทั้งนี้มีการปฏิบตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่ งใส และมีการบริ หารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม

•

คู่ค้า บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นธุรกิ จโดยคานึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาต่อคู่คา้

•

คู่แข่ ง บริ ษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งขัน

•

สั งคม ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ไทยประกันชี วิตจึงกาหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรให้เป็ นพันธกิ จหลักที่ บริ ษทั ฯ ยึดถือปฏิ บตั ิมาอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งดาเนิ นการจัดทาแผนแม่บทความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Corporate Social Responsibility Strategies) อย่ า งเป็ นระบบและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์การให้
2) ยุทธศาสตร์การดูแลชีวติ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างแรงบันดาลใจ
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หมวด 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
•

การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแบบแสดงรายงานข้อมูลตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ควบคุมกากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ฯ กาหนด อีกทั้งมี
การประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา

•

บริ ษทั ฯ มีกฎระเบียบสาหรับควบคุมให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความสุจริ ต โปร่ งใส และยุติธรรม ซึ่งจะดูแลมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ประกอบกิจกรรมหรื อกระทาการอันใดที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

•

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ซึ่ งได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยงบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวด 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
•

คณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ าย
จัดการที่ชดั เจน และดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบงานที่ ให้ความเชื่อมัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม

•

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษา ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการเข้มแข็ง

•

กระบวนการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ปราศจากอิทธิพลของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก

•

เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม ภายใน และการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลั ก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี

•

กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มที่ จ ะแสดงความคิ ดเห็ น ของตนอย่างเป็ นอิ ส ระและปรั บ ปรุ งตัวเองให้ทัน สมัยอยู่ต ลอดเวลา
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กรรมการบริ ษทั มีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•

พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังก
้ ากับ ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•

พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา

•

ให้ ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่
บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว

•

จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย โดยจัดให้ มีหน่วยงานทีม่ ีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

•

ให้ ความเห็นชอบนโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยให้
ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และได้ มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสีย่ ง
มีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้

การประชุมคณะกรรมการ
•

บริ ษัทฯ จัดให้ มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้

•

จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการเป็ นไปโดยเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

•

กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุม

•

เอกสารประกอบการประชุมได้ จดั ส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ า เอกสารดังกล่าวมีลกั ษณะโดยย่อเท่าที่เป็ นไปได้ แต่ให้
สารสนเทศทุกอย่างที่ต้องการ สาหรับเรื่ องที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก็ให้ นาเรื่ องอภิปรายกันในที่
ประชุม
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•

คณะกรรมการสนับสนุน ให้ เชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูงเข้ าร่ วมประชุม คณะกรรมการ เพื่ อให้ สารสนเทศรายละเอีย ด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน

•

คณะกรรมการได้ เข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การหรื อเลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารอื่นที่
ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้

คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยที่ประกอบไปด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริ ษัท ในการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
•

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจหน้ าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิ จประกันภัยให้ มีการปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล นอกจากนีม้ ีหน้ าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอ
แต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี

•

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน มี อานาจหน้ าที่ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้มีอานาจในการ
จัดการ รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ รวมทังด
้ าเนินการ
ให้ มนั่ ใจว่ากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ได้ รับ ผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับ หน้ าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบที่ ได้ รับ มอบหมาย ตลอดจนก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญ
ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี

•

คณะกรรมการอานวยการบริหาร มีอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณา
และกาหนดกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ กาหนดเป้าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ พิจารณากลัน่ กรองแผนงาน
ประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่าย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและทบทวนเรื่ องต่างๆ ซึ่งต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิหรื อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
สอบทานและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กาหนด
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•

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทานโยบายและระบบการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
(Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อพิจารณาในเรื่ องของการบริ หาร
ความเสีย่ งโดยรวม กาหนดเครื่ องมือที่จะใช้ ในการประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมและแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมและชัดเจน และจัดทากลยุทธ์ เพิ่มเติม และปรับปรุ งระบบงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่อให้
สามารถระบุ ประเมิน และจัดการความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

•

คณะกรรมการลงทุ น มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ ประเมินมูลค่าเงิน
ลงทุน สร้ างกลุม่ สินทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสูห่ ลักทรัพย์ต่างๆ บริ หารงานด้ านการลงทุน การทานิติกรรม
และการจัดทารายงานตามกรอบระเบียบของบริ ษัทฯ และของทางราชการ รวมทังพิ
้ จารณาการจัดสรรสินทรัพย์
สาหรับหนี ้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันชีวิต กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและข้ อกาหนดของกฎหมาย
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การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัตงิ าน:
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการควบคุม ติดตาม และสอบทานการปฏิบตั ิงานตามแนวปฏิบตั ิของ
Three Lines of Defense ซึ่ งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ทาธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง
ทั้ง 3 หน่วยงานต้องทางานประสานกันผ่านกระบวนการทางานที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้
•
rd

3 Line

บริ หารความเสีย่ ง และตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการ
ต่างๆ

Board of Director / Audit Committee

Internal Audit
nd

2 Line

กากับดูแลในลักษณะ Oversight

Oversight functions
(Risk management and Compliance)
st

1 Line
Business operations
(Day-to-day activities)

•

Senior Management

•

กาหนดให้ มีการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน (Maker-Checker)

First Line: หน่ วยงานทีท่ าธุรกิจ (Business Operations)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูค้ วบคุมงาน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทางานระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิ นที่ ถูกต้องทันเวลาและเชื่ อถือได้ รวมทั้ง มีกาหนดระเบี ยบการ
ปฏิบตั ิงานไว้ให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ออย่างเหมาะสม
Second Line: หน่ วยงานควบคุมดูแล (Oversight Functions)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้สานักงานบริ หารความเสี่ ยง และสายงานกากับการปฏิบตั ิงาน ทาหน้าที่ในการประสานงาน อานวยการ
ตลอดจนให้ความเห็น หรื อคาแนะนาเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ออกมาใช้บงั คับกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งควบคุมดูแลประสิ ทธิภาพของกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ต่างๆ (Risk Oversight)
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สานักงานบริหารความเสี่ยง
• มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ในการเฝ้าระวังความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรมของ
บริ ษทั ฯ เช่น พนักงาน ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถึงการจัดทาระบบการบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุ รกิ จ (BCMs) เพื่อให้แน่ ใจว่าในช่ วงที่ เกิ ดเหตุหรื อในภาวะวิกฤติ บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองและปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าได้อย่างมีประสิ ทธิผล
• สนับสนุ นการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและผูบ้ ริ หารในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
• ให้ความช่วยเหลือแก่หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ ในการระบุ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงในกิ จกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และดาเนิ นการ
ทบทวนความเสี่ ยงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับความเสี่ ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง
• จัด ท ารายงานสถานะความเสี่ ย งและรายงานการปฏิ บัติ ต ามมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ ผู ้บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ ง ครอบคลุมการไม่ ปฏิ บัติตามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยง นโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง หรื อขีดจากัดความเสี่ ยง (Risk Limit) รวมถึงการรายงานความเสี ยหาย (Incidence Report) ที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และมาตรการที่จะใช้ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
สายงานกากับการปฏิบัตงิ าน
• มีหน้าที่ ให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิ บตั ิที่
บังคับใช้กบั ธุรกรรมต่างๆ
• ประเมินและติดตามการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกรณี ที่มีการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายต่ อกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร และมี การรายงานผลการปฏิ บัติงานประจาปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นประจา รวมถึงการดาเนินการแก้ไขปั ญหา
เมื่อพบกรณี การไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานกากับต่างๆ ในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
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Third Line: หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในว่ามี บทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินประสิ ทธิ ภาพและสอบ
ทานความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในขององค์กร โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาจากปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบดังต่อไปนี้
• เพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มี การระบุ ปัจจัยเสี่ ยง ประเมิ นความเสี่ ยง และบริ ห ารความเสี่ ยงไว้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯและกิจกรรมที่เป็ นงานสนับสนุน
กิจกรรมหลักเช่นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เพื่อความมัน่ ใจในข้อมูลที่มีสาระสาคัญทางด้านการเงิน การบริ หารและการดาเนิ นงาน ว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้น
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
• เพื่อมัน่ ใจว่าการดาเนิ นงานและการปฏิ บัติงานของพนักงานเป็ นไปตามกฎระเบี ยบ นโยบาย กฎหมาย และ
ข้อบังคับ/ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อผิดปกติวสิ ัย ทั้งนี้เพื่อ
ป้ องกัน การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งป้ อ งกัน การเกิ ดทุ จริ ตในองค์ก รเพื่ อความมั่น ใจว่าทรั พ ยากรและ
ทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดหาอย่างประหยัด มี การใช้ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี การควบคุ มดูแล
ป้ องกันอย่างเพียงพอ
• เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าแผนงาน โครงการ และวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้โดยบริ ษทั ฯ ได้ถูกดาเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายตามที่ได้วางไว้
• เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการทางานและกิ จกรรมการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

นายวานิช ไชยวรรณ
พลเอกวินยั ภัททิยกุล
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
นายเซ็ง ฮอก โยห์
นายคาซึโนริ ยามาอุชิ
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นายไชย ไชยวรรณ
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายปริ ญ มาลากุล ณ อยุธยา
นายอานาจ วงศ์พินจิ วโรดม
นายธัญญะ เจริ ญสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ และ
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังก
้ ากับควบคุมดูแล
ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
2) พิ จารณาก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริ ษั ท ฯ เช่น นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี นโยบายลงทุน
นโยบายบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ ฝ่ายบริ หาร นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิ
เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้ เหมาะสม
3) ให้ ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐาน
ด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว
4) จัดให้ มีระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบที่ เหมาะสมในด้ านการดาเนิน งาน ด้ านรายงาน
ทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดให้ มีหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
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5) จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และสอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยง
โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และได้ มีการ
ทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิ ผลของการจัดการความเสี่ยง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับ
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการ
ผิดปกติทงหลาย
ั้
6) พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้ และกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
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2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
นายเซ็ง ฮอก โยห์
นายอานาจ วงศ์พินิจวโรดม
นายสานิตพงศ์ เฟื่ องอารมย์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ มีการรายงานอย่างเพียงพอ
2) สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ยง
และการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุรกิ จประกัน ภัย เพื่ อให้ มี การปฏิ บัติ ได้ อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล
3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นายไชย ไชยวรรณ
นายเชวง จิตรสมบูรณ์
นายเคียน ฮิน ลิม

5) นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

นางวรางค์ ไชยวรรณ
นางศรี สดุ า พูลพิพฒ
ั นันท์
นายบุญสิน ทังอุ
้ ดม
นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์
นายไมเคิล เฮียง ลี
นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์
นายโนบุยกู ิ มากิโนะ
นายทานุ บุญประกอบ
นางรุ่งวดี ปานรัตน์
นายอาจ เสรี นิยม
นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ
นางกนิษฐา ปิ ยะวิโรจน์เสถียร
นางมนวดี เปี่ ยมมงคล
นายสมเกียรติ สุขเกื ้อ
นางสาวสุภาพร เกษสุคนธ์
นางวัชรา สถาพรพิริยะเดช
นายสมประสงค์ ชดช้ อย
นางเพ็ญศรี เลิศกรประดิษฐ์
นายชอง จัน เฮา
นางสาวอาภาภรณ์ มลิวลั ย์
นายชิดพงศ์ นิรุชตพันธ์
นายณัฐพล แสงวนางค์กลู
นางสาวอโนมา มะหะรัม

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Chief Life
Operation Officer
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
Managing Executive Officer
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Chief Financial Officer
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Chief Actuary
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Managing Executive Officer
ผู้อานวยการทัว่ ไป
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้ชานาญการอาวุโส 1
ผู้ช่วยผู้อานวยการสายงาน
ผู้จดั การ
ผู้จดั การอาวุโส

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง กาหนด
ประเภทและระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
2) กาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง
3) กาหนดการจัดการโครงสร้ างการกากับดูแลความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงด้ าน
ต่างๆ ที่บริ ษัทฯ เผชิญ
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2.4.3 คณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)

นายวานิช ไชยวรรณ
นายไชย ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายเคียน ฮิน ลิม

6)
7)
8)
9)
10)

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
นายอาจ เสรี นิยม
นายชอง จัน เฮา
นายวินยั มานะวิทยารักษ์
นายสรังสี ลิมปรังษี

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Chief Actuary
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้อานวยการสายงาน
ผู้อานวยการสายงาน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
กาหนดนโยบายและแผนการลงทุน ประเมินมูลค่าการลงทุน สร้ างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่
หลักทรัพย์ ต่างๆ รวมทัง้ กากับดูแลการบริ หารงานด้ านการลงทุน การทานิติกรรม และการจัดทารายงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคาสัง่ ของบริ ษัทฯ เรื่ องการแต่งตังคณะกรรมการลงทุ
้
น
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)

นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
นายเซ็ง ฮอก โยห์
นายคาซึโนริ ยามาอุชิ
นางสาวสุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
ด้ านการสรรหา :
กาหนดนโยบายในการสรรหา และแผนงานการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้มีอานาจในการ
จัดการ และหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ รวมทัง้ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว และดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและโครงสร้ างให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ด้ านค่าตอบแทน :
กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้ า
หน่ วยงานหลัก ที่ ส าคัญ ของบริ ษั ท ฯ ให้ ได้ รับ ผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ตลอดจนกาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการ
จัดการ รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี
นอกจากนี ้ ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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2.4.5 คณะกรรมการอานวยการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)

นายไชย ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายวิญญู ไชยวรรณ
นายเคียน ฮิน ลิม

6) นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
7) นายโนบุยกู ิ มากิโนะ
8) น.ส.สุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และ Chief Life
Operation Officer
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้อานวยการฝ่ าย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิดาเนินการต่างๆ
อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาและจัดทากลยุทธ์การประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ
3) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่าย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4) พิจารณาและทบทวนเรื่ องต่างๆ ในเบื ้องต้ น สาหรับเรื่ องที่ต้องได้ รั บการอนุมตั ิหรื อรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการอานวยการบริ หาร
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2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ การคัดสรรและการวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง
1. กระบวนการคัดสรร
1.1 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องด าเนิ น การกาหนดตัวบุ ค คลและคัดสรรบุ ค คลที่ เหมาะสมกับ การดารงตาแหน่ ง
กรรมการ และกรรมการอิสระ ตามข้อบังคับของบริ ษทั และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
ก่อนที่คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไป
1.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในกรณี การแต่งตั้งเพิ่มหรื อแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ พน้ จากตาแหน่ ง ซึ่ งไม่ใช่กรรมการบริ ษทั ให้
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่ เกี่ ยวข้อง กาหนดตัวบุ คคลและเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม มี ความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดต่อคณะกรรมการสรรหาฯเพื่อพิจารณาทบทวนก่อนที่จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณี การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มหรื อแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาทบทวนก่อนเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.3 ผู้มอี านาจในการจัดการและหัวหน้ าหน่ วยงานหลักทีส่ าคัญ
สาหรับกระบวนการคัดสรรผูม้ ีอานาจในการจัดการและหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่ สาคัญเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
หรื อแทนที่ตาแหน่งเดิม หรื อเลื่อนตาแหน่ง หรื อเปลี่ยนตาแหน่ง ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอบุคคลที่เหมาะสม
ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อนาเสนอคณะกรรมการอานวยการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย
การคัดสรรบุ คลากรของบริ ษทั และให้คณะกรรมการอานวยการบริ หารน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ
พิจารณากลัน่ กรองก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแต่งตั้งต่อไป
สาหรับกระบวนการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาคุ ณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้ มัครที่ ได้รับคัดเลือกก่อนที่ จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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2. แผนสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั จะต้องจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งต่อไปนี้
2.1 ผู้มอี านาจในการจัดการและหัวหน้ าหน่ วยงานหลักทีส่ าคัญ
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งในกรณี ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ และจะต้องแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ
• ผู้มีอานาจในการจัดการอื่ นๆ และหัวหน้ าหน่ วยงานหลักที่สาคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ร่วมกันกาหนดรายละเอียดงานที่ สาคัญ ทักษะและความสามารถที่ จาเป็ น วิธีการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน และจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ง รวมทั้งแผนพัฒนารายบุคคล และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
หลักเกณฑ์ การกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารและกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ จะต้อ งน าเสนอนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนส าหรั บ กรรมการ
กรรมการชุ ดย่อย ผูม้ ี อานาจในการจัดการ และหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่ สาคัญให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็ น
ประจาทุกปี ดังนี้
1

ค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการ
• ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรื อผลประโยชน์อื่นใด ใน
การนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงแนวปฏิ บตั ิของธุ รกิ จประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริ ษทั
และความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ของกรรมการ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิ จารณา
กลัน่ กรองเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประสานงานกับเลขานุ การบริ ษทั เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องของ
คปภ.ว่าด้วยการประเมินและวัดผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ

2

ค่ าตอบแทนสาหรับผู้มอี านาจในการจัดการและหัวหน้ าหน่ วยงานหลักทีส่ าคัญ
(1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จดั ทาโครงสร้างค่าตอบแทนสาหรับผูม้ ีอานาจในการ
จัดการและหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิ่ งต่างๆ ดังนี้
(ก) ค่าตอบแทนประจา เช่น เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง
(ข) โบนัสและเงินรางวัล เช่น เงินพิเศษตามผลงาน
(ค) ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันชีวติ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนข้างต้นต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
ส าหรั บ ค่ าตอบแทนตามข้อ (ข) ข้างต้น ให้ ป ระธานเจ้า หน้าที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้จัด การใหญ่ น าเสนอ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป้ าหมาย และประมาณการ โบนัส ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในขณะ
ต้นปี เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(2) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จดั ทาหลักเกณฑ์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินและวัดผล
การปฏิบตั ิงาน เป้ าหมาย โบนัส การปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนรายเดือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีอานาจในการ
จัดการและหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่ สาคัญ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทบทวนและให้ความ
เห็นชอบ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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3. การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสิ นทรัพย์
และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนด้วยกันตามหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ ได้แก่ การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ การบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
สานักบริหารความเสี่ ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
ภายในกิ จ กรรมการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ อาทิ บุ ค ลากร ระบบงาน และกระบวนการท างาน นอกจากนี้ ยังมี ห น้าที่
ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ การประเมิน ติดตาม และรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบถึง
สถานะความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดทาระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (BCMs) เพื่อให้มนั่ ใจว่าเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองและปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถรักษาชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
รวมถึงสามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
กลุ่มคณิตศาสตร์ ประกันภัย มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทารายงานการ
ดารงเงิ นกองทุ นและวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามระดับของอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ให้ต่ากว่าระดับเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และขั้นต่า
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนด รวมทั้งการทดสอบภาวะวิกฤต
และนอกจากนี้ยงั มีหน้าที่ดาเนินการจัดการประชุมคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั
สานักบริหารความเสี่ ยงด้ านการลงทุน มีหน้าที่ รับผิดชอบบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุนตามกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านการลงทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย การระบุประเภทความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน กาหนดเครื่ องมือในการ
วัดและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ นอกจากนั้น ยังทาการประเมิน ติดตาม และ
รายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบถึงสถานะความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
แผนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯ ได้
บริ หารสิ นค้าประกันภัยอยูใ่ นระดับที่ รับรองได้ว่ามีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์แก่ผูเ้ อาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย และมีผลตอบแทนตามเป้ าหมายและเป็ นไปตามความคาดหวังของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงตามมาตรฐานการบริ ห ารความเสี่ ยงของ Australia and New Zealand (AS/NZS 4360) และมี การปรั บ ปรุ งให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั ฯ โดยมาตรฐานนี้ ได้ให้แนวทางและวิธีการในการระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์และ
แนวทางการกาหนดกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ ยง
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สาหรับความเสี่ ยงระดับองค์กรนั้น ได้ระบุออกเป็ นด้านต่างๆ อาทิ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการตลาด ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านราคา ความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านเครดิต และความเสี่ ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษทั ฯ
ได้พฒ
ั นากลยุทธ์และนามาใช้สาหรั บความเสี่ ยงที่ สาคัญ เช่ น การทากาไรของผลิตภัณฑ์ การประกันภัยต่อ รวมถึ งการ
จัดการเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแลความเสี่ ยง
ภายในองค์กร โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะทาการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ สาหรับ
ระบบงานที่สาคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การลงทุน ความเสี่ ยงจากอัตรามรณะ และการดารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ ยง และมีการดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ระบบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรดาเนิ นไปด้วยความราบรื่ น อีกทั้ง
ยังมีการแต่งตั้งคณะทางานสาหรับความเสี่ ยงที่สาคัญ เช่น คณะทางานการประกันภัยต่อ คณะทางานการบริ หารสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน และคณะทางานบริ หารงานในภาวะภัยพิบตั ิ และคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อทาหน้าที่ในการ
ประชุมและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงด้านนั้นๆ ให้เกิดประสิ ทธิผลและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ตระหนักว่า การบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ นรากฐานอันสาคัญยิ่งต่อการ
บริ ห ารจัด การอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และยังช่ วยสร้ างระบบการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ให้กับ องค์ก ร
นอกจากนี้ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิผลจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถบรรลุเป้ าหมายทั้งในเชิงกลยุทธ์ และ
ในเชิงการปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ฯ จึงมีภาระหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาและการดารงไว้ซ่ ึ งกรอบ การดาเนิ นงาน
กระบวนการทางาน ตลอดจนโครงสร้างของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ โดยใช้
กระบวนการควบคุ มความเสี่ ยงอย่างเต็มรู ป แบบ อันประกอบไปด้วยขั้นตอนการระบุ วัด ค่า ประเมิ น จัดการ ติ ดตาม
ตรวจสอบ รวมถึงการรายงานความเสี่ ยง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะดาเนิ นไปในลักษณะที่ สอดคล้องกับแนวทางการ
กากับ ดู แ ลบนพื้ น ฐานของความเสี่ ยง ซึ่ งก าหนดโดยส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.)
บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะส่ งเสริ มให้พนักงานทุ กคนได้ท ราบถึ งแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยง ผ่านการปฏิ บัติงาน
ร่ วมกันภายในหน่วยงานต่างๆ การจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และการฝึ กอบรมหลักสูตรการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หารความเสี่ ยง การสร้างความตระหนักรู ้ และความรับผิดชอบของพนักงานในการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ ได้วางมาตรการในการติดตามตรวจสอบการประยุกต์ใช้แนวทางในเชิงปฏิบตั ิ และประสิ ทธิผลของระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงองค์กรซึ่ งรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นภายในบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นการก้าวไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในที่สุด
3. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการโปรแกรมการอบรม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโปรแกรมการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร โดยตลอด
หลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เน้นไปที่การเพิ่มระดับของกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภาพภายหลังจากที่ได้ผา่ นการอบรมขั้นต้น
ในส่ วนของการอบรมการบริ หารความเสี่ ยงขั้นกลางเป็ นลักษณะการอบรมเชิ งปฏิ บัติการ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
ส่งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมบริ ษทั ฯ โดยการฝึ กอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเข้าใจ
ในระบบการบริ หารความเสี่ ยงและสร้างความมัน่ ใจว่าจะสามารถนาเอาการบริ หารความเสี่ ยงมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ทางานประจาวัน โดยได้มีการยกตัวอย่างในการเขี ยนแบบฟอร์ มการประเมิ น ความเสี่ ยงที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ แบบฟอร์ ม
แผนปฏิบตั ิการลดความเสี่ ยง และแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ ยงให้แก่ผเู ้ ข้าอบรมโดยเป็ นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึ กอบรม
ในปั จจุบนั บุคลากรจากสายงานหลักทุกหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณารับประกัน งานสิ นไหม งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งาน
การประกันภัยต่อ งานลงทุน ได้เข้ารับการฝึ กอบรมและได้ดาเนิ นการตามระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบและนโยบายของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ขยายการดาเนิ นงานตามระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ไปยังสายงานอื่นๆ อาทิ กลุ่มบัญชีและการเงิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ การลูกค้า กลุ่มทรัพยากรบุคคล สานักงาน
กฎหมาย และกลุ่มสื่ อสารองค์กรอีกด้วย
ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร ได้เน้นไปที่ การสร้างตัวบ่ งชี้ ประสิ ทธิ ภาพ (KPI) และ
ตัวชี้วดั ความเสี่ ยง (KRI) ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการระบุความเสี่ ยง ซึ่ งได้นาไปสู่ การพัฒนาวิธีการในการวัดประสิ ทธิ ภาพ
และความเสี่ ยงภายในบริ ษทั ฯ นอกเหนือไปจากการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มธุรกิจ
4. การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ภาพรวมระบบการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ หมายถึง การบริ หารจัดการแบบองค์รวม ซึ่ งบ่งชี้ภยั คุกคามต่อบริ ษทั ฯ และ
ผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดาเนินธุรกิจ และเป็ นการกาหนดกรอบขีดความสามารถให้บริ ษทั ฯมีความยืดหยุน่ เพื่อ
ตอบสนองและปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิ ทธิผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการบริ หารธุรกิจอย่างต่อเนื่ องขึ้น และได้รับการทดสอบอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ โดยเริ่ มใช้งาน
มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่ งสถานที่ ปฏิ บตั ิ การชัว่ คราวได้มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับสถานการณ์ ภยั พิบัติแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้
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เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทดสอบการจาลองสถานการณ์ภยั
คุกคามเป็ นประจาขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจต่อระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการ
โปรแกรมการทดสอบการกูค้ ืนระบบแบบเต็มรู ปแบบ เพื่อแน่ใจว่าสามารถให้บริ การอย่างต่อเนื่องได้ภายใน 8 ชัว่ โมงหลัง
เกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ัทประกันแห่ งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการรั บรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 22301 ในปี 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายที่ จะดาเนิ นการตามมาตรฐานของไอเอสโอ และพัฒนาระบบการ
บริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นไป โดยได้มีการวิเคราะห์บริ บทองค์กรให้ครอบคลุมการชี้ บ่งภัย
คุกคามทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการเมือง นอกจากนี้
ยังมีการระบุ ความต้องการในการใช้บริ การของผูเ้ อาประกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าหากเกิ ดภัยคุ กคามใดๆ องค์กรยังสามารถ
ให้บริ การด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่ องเหมาะสม เช่น การพิจารณารับประกัน การบริ การด้านสิ นไหมทดแทน ตลอดจนการ
ให้บริ การข้อมูลผูเ้ อาประกัน เป็ นต้น อีกทั้งมีการพัฒนาเครื่ องมือต่างๆ ในการจัดทาแผนการบริ หารธุรกิจอย่างต่อเนื่ องให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
นโยบายด้ านระบบการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยการมุ่งสู่ การเป็ นแบรนด์ช้ นั นาที่
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทุกชีวติ ขณะเดียวกันหนึ่ งในพันธกิจหลักของการดาเนิ นธุรกิจ คือ การมุ่งมัน่ สร้างสรรค์พฒั นา
ระบบและกระบวนการท างานอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ก้าวข้ามทุ ก ข้อ จ ากัด และรู ้ เท่ าทัน การ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างเท่าเที ยมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ อาประกัน พันธมิตร บุคลากร และสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ เกิ ด
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ หรื อเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อเนื่องถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ ตลอดจนความเชื่อมัน่ ของผูเ้ อาประกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องมีกรอบนโยบายใน
การดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ กี่ยวข้องน้อยที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ตั้งคณะทางานบริ หารงานในภาวะภัยพิบตั ิข้ ึน เพื่อกาหนดกรอบนโยบาย รวมถึง
ระบบการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ โดยวิ เคราะห์ บ ริ บ ทองค์ก รให้ ค รอบคลุ ม การชี้ บ่ ง ภัย คุ ก คามทั้ง 5 ด้า น
ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเมือง เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่าหากเกิดภัย
คุกคามต่างๆ บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อันเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ กิจกรรมที่มีความสาคัญของบริ ษทั ฯ และสร้างความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั ฯ และธุรกิจประกันชีวติ ต่อไป

55

แบบ ปผช.1 รายปี
5. การประกันภัยต่ อ
ในปี 2561 ที่ ผ่านมา คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านการประกันภัยต่อได้มีการทบทวนและเจรจาธุรกิ จกับบริ ษทั
รับประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯมีการคัดเลือกบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยต่อที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือใน
ระดับสู งจากบริ ษทั จัดอันดับเครดิตชั้นนาระดับสากลเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์การแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น
และได้มีการร่ วมมือกับบริ ษทั ประกันภัยต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ่ ึงจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวติ ในปั จจุบนั
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงภัยในภาพรวม บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาประกันภัยต่อคุม้ ครองด้านมหันตภัยอย่างต่อเนื่องและมีการ
ทบทวนอย่างละเอียดและกาหนดจานวนทุนประกันสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ และจานวนทุนประกันสู งสุ ดที่ บริ ษทั รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ ไว้ในระดับที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
6. เงินกองทุนทีต่ ้องดารงตามกฎหมาย
สาหรับอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 362% ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่าที่ สานักงาน คปภ. กาหนด ที่ 140% และมีอตั ราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับบริ ษทั อื่นๆ
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง คงด าเนิ น การทดสอบภาวะวิก ฤตภายในบริ ษ ัท ฯ เป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่าฐานะ
เงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ได้ถูกควบคุม ดูแลเป็ นอย่างดีและมีปริ มาณที่เพียงพอภายใต้สถานการณ์ที่ถูกทดสอบ และเพื่อเป็ น
การเพิ่มความสามารถในการจัดการและการประเมินความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ รวมถึงตอบสนองต่อ
กฎระเบี ยบใหม่ๆของสานักงาน คปภ. บริ ษทั ฯ จึ งยังคงพัฒนาตัวแบบเงินกองทุนภายในโดยใช้ซอฟต์แวร์ Prophet ALS
(Asset Liability Strategy) ทั้งนี้ ตวั แบบสามารถคาดคะเนอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใต้โครงสร้างธุรกิจใน
ปั จจุบนั และธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถประเมินความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนในแง่ของการ
วิเคราะห์ความไวและการทดสอบภาวะวิกฤต เมื่อต้องเผชิญกับความผันผวนของปั จจัยความเสี่ ยงที่ สาคัญเช่น ความเสี่ ยง
ด้านตลาด, ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ ยงด้านเครดิต เป็ นต้น นอกจากนี้ สามารถใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพ
ของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ
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3.2 การบริหารสินทรั พย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)

นโยบายบริ ษัทเกี่ยวกับการบริ หารกระแสเงินรับจากสินทรัพย์และกระแสเงินจ่ายจากหนี ้สินตามภาระผูกพันในอนาคตที่ไม่
สอดคล้ องกันอันเนื่องมาจากสินทรัพย์และหนี ้สินตามภาระผูกพันในบางช่วงเวลาจะครบกาหนดไม่พร้ อมกัน เพื่อลดส่วนที่
บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี ้ย โดยสถานะความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยได้ ถกู
ติดตามอย่างสม่าเสมอด้ วยการควบคุมดูแลระยะเวลาถัวเฉลี่ยด้ านสินทรัพย์และด้ านหนี ้สินเป็ นประจาผ่านคณะทางาน
บริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALCO) ทังนี
้ ้ บริ ษัททาการคานวณระยะเวลาถัวเฉลี่ยด้ านสินทรัพย์และด้ าน
หนี ้สินด้ วยวิธีการแมคคัลเลย์ดูเรชัน (Macaulay Duration) โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 บริ ษัทมีผลต่างของระยะเวลาถัว
เฉลี่ยด้ านสินทรัพย์และด้ านหนี ้สินต่ากว่า 4.0 ปี และมีเงินกองทุนที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยด้ าน
ปั จจัยตลาดทัว่ ไปคิดเป็ น 11% ของเงินกองทุนที่ต้องดารงทังหมด
้
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบ
ต่ อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและ
ความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย
บริ ษั ทมีการกาหนดสมมติฐานที่เหมาะสมเพื่อสะท้ อนความเสียหายที่อาจจะเกิ ดขึ ้นจากการรับประกันภัยของบริ ษั ท
ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้ มีความถูกต้ องและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มี
การเผื่อค่าความผันผวนของสมมติฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
กาหนด เพื่อให้ บริ ษัทมีเงินกองทุนที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านการประกันภัยที่ เหมาะสม โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2562
บริ ษัทมีเงินกองทุนที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านการประกันภัยคิดเป็ น 21% ของเงินกองทุนที่ต้องดารงทังหมด
้
บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารการประกันภัยต่อ โดยกาหนดประเภทการประกันภัยต่อและขีดจากัดในการรับความเสีย่ งภัยไว้
เอง (Retention Limit) ให้ เหมาะสมกับประเภทของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเภทสินค้ า ช่องทางการจาหน่าย และ
ให้ สอดคล้ องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท (Risk Appetite) ซึ่งถูกกาหนดให้ สอดคล้ องกับขนาดของบริ ษัท ระดับ
เงินกองทุน และความมัน่ คงทางการเงิน
โดยปั จจุบันบริ ษัทมีการทาสัญ ญาการประกันภัยต่อแบบอัตโนมัติ (Automatic Reinsurance Treaty) และสัญ ญาการ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance Treaty) โดยประเภทการประกันภัยต่อที่บริ ษัทเลือกพิจารณามี
ทั ง้ แบบการประกั น ภั ย ต่ อ ส่ ว นเกิ น (Surplus Reinsurance) และ การประกั น ภั ย ต่ อ ตามสั ด ส่ ว น (Quota Share
Reinsurance) ให้ เหมาะสมกับประเภทความเสีย่ งและรูปแบบของสินค้ า
สาหรับความเสีย่ งที่เกิดจากมหันตภัยต่างๆ บริ ษัทมีการทาสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Catastrophe
Excess of Loss Reinsurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดจากมหันตภัย
อีกทังบริ
้ ษัทยังพิจารณาถึงการควบคุมความเสีย่ งด้ านการกระจุกตัว โดยบริ ษัทมีนโยบายทีก่ าหนดให้ มกี ารส่งประกันภัย
ต่อให้ กบั บริษัทประกันภัยต่อหลายแห่ง เพื่อให้ มกี ารกระจายความเสีย่ ง บริษัทจะคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มีความ
มัน่ คงทางการเงิน ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับไม่ต่ากว่าระดับความเสีย่ ง 4 คือ BBB- (จาก
Standard&Poor’s หรื อ Fitch) หรื อ Baa3 (จาก Moody’s) หรื อ B+ (จาก AM Best) ซึง่ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
บริ ษัทมีวิธีการประเมินหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย โดยราคาบัญชี นันเป็
้ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และราคาประเมิน
นันเป็
้ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต โดยสมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษัท ได้ แก่ อัตรา
มรณะ อัตราการเจ็บป่ วย อัตราการขาดอายุ อัตราความเสียหาย และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึ่งได้ ถกู พิจารณาอย่างเหมาะสม
และสอดคล้ องกับประสบการณ์ จริ ง ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้ มีความถูกต้ องและเหมาะสม
อย่างสม่าเสมอ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว (long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสั้น (short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

หมายเหตุ

ปี 2562
ราคาบัญชี

ปี 2561
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

344,590.05

382,785.03

316,009.29

323,869.63

6,029.68

5,214.87

5,975.64

5,188.23

915.19

915.19

999.12

999.12

22,639.67

22,639.67

23,522.51

23,522.51

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลัก เพื่อให้นักลงทุ นผูว้ ิเคราะห์ ทางการเงิ นเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ สิ นจากสัญ ญา
ประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกัน ภัยว่าด้วยการประเมิ นราคาทรั พ ย์สิ นและหนี้ สิ น ของบริ ษ ัท
ประกันชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มน่ั ใจว่า
บริ ษทั มี ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้ อาประกันภัยซึ่ ง
จะต้องประเมิ นโดยนักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยที่ ได้รับใบอนุ ญ าตจากนายทะเบี ยนตามหลักการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น จะต้อ งสอดคล้อ งกับ
ประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม
และปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่า
สารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD)
ซึ่งเป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ.กาหนด
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ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินอย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่ องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้ สินจากสัญญา
ประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ

60

แบบ ปผช.1 รายปี

6. การลงทุนของบริษัท
ในการลงทุ นของบริ ษทั บริ ษทั ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีการกาหนดนโยบายการลงทุนซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมี
การทบทวนอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ทั้งนี้ การลงทุ นของบริ ษทั มี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ มนั่ คงและมี
เสถียรภาพ เหมาะสมกับภาระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อผูเ้ อาประกัน ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดสรรเงินส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้ง
ตราสารหนี้ ภาครัฐ และตราสารหนี้ ภาคเอกชน โดยสาหรับตราสารหนี้ ภาคเอกชน บริ ษทั ฯ จะเลือกลงทุนในบริ ษทั ที่ มี
ผลการด าเนิ น งานดี อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง มี ฐานะทางการเงิ น ที่ แข็งแกร่ ง มี ข ้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน มี ธ รรมาภิ บ าลในการ
บริ หารงานและ ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์และความสามารถ โดยต้องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือไม่ต่ากว่าอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ สูงขึ้นภายใต้ความเสี่ ยงที่ไม่สูงเกินไป
บริ ษทั ได้มีการกระจายการลงทุนไปในสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ (Diversified) ได้แก่ หุ ้นสามัญ หน่ วยลงทุนของไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึ ง กองทุ นโครงสร้างพื้นฐาน, REIT และ กองทุ นอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับการลงทุ นในต่างประเทศ
บริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงในสัดส่วนร้อยละ 80-100 ของมูลค่าตลาด
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้วา่ จ้างผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก เพื่อลงทุนแทนบริ ษทั ฯ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ทั้งจากผลตอบแทนและคุณภาพการบริ หารงาน ซึ่งจะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการลงทุน โดยบริ ษทั มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทุนอย่างใกล้ชิด
ในการพิจารณาลงทุนแต่ละครั้ง กลุ่มธุรกิจลงทุนจะดาเนิ นการภายใต้ขอบเขตอานาจอนุมตั ิวงเงินลงทุนที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มี การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุ นตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันชี วิต เป็ นประจาทุกเดื อน โดย
สาหรับตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริ ษทั จะใช้ราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Clean price) ที่
เผยแพร่ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สาหรับตราสารหนี้ จดทะเบี ยนในตลาดต่างประเทศ จะใช้ราคาที่ เผยแพร่ โดย
Bloomberg สาหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าโดยใช้อตั ราคิดลดเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย (Zero coupon yield) ที่เผยแพร่ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยโดยบวก
ค่าชดเชยความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เหมาะสม
สาหรับ ตราสารทุ น จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ท้ ังในและต่างประเทศ จะใช้ราคาเสนอซื้ อ (Bid price) ที่
เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์ หากเป็ นตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจเลือกวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
หรื อวิธีการเที ยบเคียงอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price per book) ของตราสารทุนที่ มีชนิ ด ประเภท และลักษณะ
สาคัญ (Feature) เป็ นอย่างเดี ยวกัน แล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสม สาหรับตราสารทุนประเภทหน่ วยลงทุน บริ ษทั จะใช้มูลค่า
สิ นทรัพย์ต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนรวมตามประกาศของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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สาหรับตราสารอนุ พนั ธ์ และตราสารหนี้ ที่มีอนุ พนั ธ์แฝง บริ ษทั จะใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าด้วยวิธี Present
Value Technique โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสมตามแต่ละผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท สิ นทรัพย์ลงทุน

2562
ราคาบัญชี

2561
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบันการเงิน/ใบรับฝากเงิน/บัตรเงินฝาก

8,185.53

8,148.64

7,859.39

7,813.21

ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ ้นกู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋
แลกเงิน, หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

349,530.17

410,471.90

324,164.15

340,021.70

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม

23,975.40

24,222.84

21,216.09

21,482.69

หน่วยลงทุน

28,857.92

28,857.92

18,670.80

18,670.80

เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

26,761.51

30,976.22

26,110.82

27,966.66

29.11

27.70

37.42

33.02

0.04

0.04

0.01

0.01

ตราสารอนุพนั ธ์สุทธิ

2,025.29

3,874.93

32.69

953.46

เงินลงทุนอื่น

1,250.81

1,437.33

1,041.88

921.03

440,615.78

508,017.52

399,133.25

417,862.58

เงินให้กยู้ มื และเงินให้เช่าซื้ อรถ และให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิการซื้ อหุ ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย

62

แบบ ปผช.1 รายปี

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
คาอธิบาย
ผลการดาเนิ นงานของไทยประกันชี วิตใน ปี 2562 มี อตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมี เบี้ ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้ น
91,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 5,827 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 6.78 เบี้ ยประกันภัยรับรวมหลังหักเบี้ ย
ประกันภัยส่ วนลงทุนของลูกค้าและสารองเบี้ ยประกันภัยที่ ไม่ถือเป็ นรายได้เท่ากับ 91,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จานวน 5,733 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.67
สาหรับเงิ นจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ ในปี 2562 มีจานวน 50,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าจานวน 5,456 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12
อัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั เป็ นดังนี้
1) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก/เบี้ยประกันภัยรับปี แรก ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 48.67% ลดลง
จากปี ก่อน 0.39% เนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับงบประมาณ ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปี แรกและเบี้ย
ประกันภัยชาระครั้งเดียวมีอตั ราการเติบโตจากปี ก่อนจากการเร่ งการขายก่อนจะปิ ดบางแบบประกัน
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อไป/เบี้ยประกันภัยรับปี ต่อไป ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 11.63% ลดลง
จากปี ก่อน 0.41% เนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับงบประมาณเบี้ยประกันภัยรับปี ต่อไปมีอตั ราการ
เติบโตจากปี ก่อน
3) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 10.11% ลดลงจากปี ก่อน 0.97% เนื่องจากกาไรประจาปี
เติบโตน้อยกว่าการเพิม่ ขึ้นของกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เผื่อขายที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 1.52% ลดลงจากปี ก่อน 0.14% เนื่องมาจากบริ ษทั มีการ
เติบโตของสิ นทรัพย์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในสิ นทรัพย์ลงทุน
5) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 3.61% ลดลงจากปี ก่อน 0.14% เนื่องมาจากการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ลงทุนเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะตราสารหนี้เอกชน
6) อัตราส่วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย ประจาปี 2562 มีอตั ราเท่ากับ 130.93% เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 3.94%
เนื่องมาจากมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุนสาหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นและมูลค่าตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2562

63

แบบ ปผช.1 รายปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2562
91,811.11

2561
85,984.40

91,731.60

85,998.45

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

15,152.34

14,358.68

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี ก่อน

28,580.76

28,003.11

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

50,936.18
6,622.34

45,480.01
6,619.37

เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท
รายการอัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
(Return on assets)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ
Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
( Return on Investment Ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกันชีวติ แบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

หมายเหตุ

2562
48.67%

2561
49.06%

11.63%
10.11%

12.04%
11.08%

1.52%

1.65%

1.45%

1.59%

3.61%

3.75%

3.44%
130.93%

3.60%
126.99%

- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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- กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวติ ที่ให้ท้ งั ความคุม้ ครองชีวติ และ
การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ น
ของผูเ้ อาประกันมิได้เป็ นของบริ ษทั
- กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ Universal life เป็ นการประกันชีวติ ที่แยกส่วนความคุม้ ครองชีวติ และส่วน
การลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษทั แต่ไม่ต่ากว่า
ผลตอบแทนขั้นต่าที่ได้รับรองไว้
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบายการบริ หารเงินกองทุนกาหนดขึ ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่มิได้
คาดหมายจากการดาเนินธุรกิจ โดยเป้าหมายของนโยบายการบริ หารเงินกองทุนของบริ ษัท คือ การรักษาความมัน่ คงของ
เงินกองทุนให้ เพียงพอเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้ ระดับความเสีย่ งที่บริ ษัทยอมรับได้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนอย่างสม่าเสมอทัง้ ภายใต้ สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
ของบริ ษัท

หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

สินทรัพย์รวม

533,694.24

442,597.96

หนี ้สินรวม

423,174.78

362,362.80

387,999.90

329,057.85

35,174.89

33,304.95

110,519.46

80,235.16

- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี ้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ ได้ ทงหมด
ั้
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

-

395.01

361.68

108,663.12

78,229.84

27,508.79

21,629.30

ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกาหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกันชีวิตกาหนดให้ นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่
จาเป็ นในการกากับดูแลสถานะการเงินของบริ ษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าอัตราดังต่อไปนี ้
(1) ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราร้ อยละร้ อยยี่สบิ
(2) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคา 2565 เป็ นต้ นไป อัตราร้ อยละร้ อยสี่สบิ

-

เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วย
การประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต

-

รายการข้ างต้ นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่ วงมาทีผ่ ้ สู อบบัญชี ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว
URL: งบการเงินรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่วงมา (ปี 2562)
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