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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 และตั้ง
สานักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวติ แบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี
เป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรี ยกได้วา่ การประกันชีวติ ยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกอง
ประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวติ ก็เริ่ มเป็ นที่แพร่ หลาย มีบริ ษทั ประกันชีวติ
ต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจเป็ นจานวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคน
ไทยได้ก่อตั้งบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เป็ นของคนไทยขึ้น เป็ นครั้งแรก
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ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ ษทั ประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิ ดกิจการ และขนทรัพย์สิน
กลับสู่ ภูมิลาเนาเดิม ยังความเสี ยหายให้แก่ผเู ้ อาประกันในประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ ี คนไทย และข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่
ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริ ษทั ประกันชีวติ ของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริ ษทั ไทย
ประกันชีวติ จากัด นับเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มนั่ คงให้กบั ครอบครัวคนไทย โดยมี
คณะกรรมการดังนี้
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 ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 จึงได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ 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 ไทยประกันชีวติ จากัด เริ่ มดาเนินกิจการประกันชีวติ ครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสานักงานแห่งแรก
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 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 ถนนราชดาเนิน พร้อมกับได้ดาเนินกิจการเรื่ อยมา จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ อันมีนายวานิ ช ไชยวรรณ เป็ นผูน้ าเข้ามาปรับปรุ งโครงสร้าง และระบบบริ หารงานครั้ง
ใหญ่ โดยมีนายอนิ วรรตน์ กฤตยากีรณ เป็ นกาลังสาคัญในการวางรากฐานการดาเนิ นงานที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งได้
ปรับปรุ งโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทย
ประกันชี วิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชานาญในการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้งยังได้รับความเชื่ อมัน่ ศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ เป็ นผลให้ไทยประกันชีวติ ก้าวขึ้นสู่บริ ษทั ประกันชีวติ ชั้นแนวหน้าของคนไทยในปั จจุบนั
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• ปั จจุบนั : ดาเนินธุรกิจครบ 79 ปี เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ ที่เติบโตอย่างมัน่ คง ด้วยความมุ่งมัน่ ของบุคลากร

พ.ศ. 2563
พัฒนา TLI APPLICATION เพื่อขยายบริ การด้านการประกันชี วิต ให้ผูเ้ อาประกันสามารถเข้าถึ ง ข้อ มู ล
กรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุม้ ครองได้ทุกที่ทุกเวลา และอีกหลากหลายการใช้งานที่พร้อมตอบทุก
กรมธรรม์ประกันชีวติ
พ.ศ.2562
ขยายการดาเนิ นธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเข้าร่ วมทุนในบริ ษทั CB Life Insurance จากัด
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวติ เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ อาเซียนแห่งแรก
ที่ขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลักษณะการเข้าถือหุน้ บริ ษทั ประกันชีวติ ท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ครบ 75 ปี เป็ นบริ ษ ัท ประกัน ชี วิต ที่ เ ติ บ โตอย่า งมั่น คง ด้ว ยความมุ่ ง มั่น ของบุ ค ลากร ทั้ง
สานักงานใหญ่ สาขา และฝ่ ายขาย ที่พร้อมเป็ นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะความรู ้
คุณธรรม และ จริ ยธรรมอันดี
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• 2556

พ.ศ. 2556
ตอกย้ าการเป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรมด้วยผลิตภัณฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่วา่ จะเป็ น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน” ประกัน
อุบตั ิเหตุที่คืนเบี้ยประกันปี สุ ดท้าย,“ไม่มะเร็ ง มีคืน” แบบประกันที่จะมอบความคุม้ ครอง 1 ล้านบาท กรณี ที่ตรวจพบ
เป็ นมะเร็ ง “ไม่คา้ ง มีคืน”แผนประกันชีวติ ที่คืนเบี้ยปี สุดท้ายหากไม่มีการเรี ยกร้องสิ นไหมค่ารักษาพยาบาลรายวัน “ไม่
มีโรค มีคืน” แบบประกันที่พร้อมคืนเบี้ยประกันปี สุดท้ายหากไม่มีการเรี ยกร้องสิ นไหมโรคร้ายแรง
จัดทาแอปพลิเคชันในรู ปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่ สื่อสิ่ งพิมพ์ตา่ งๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งนอกจากผูเ้ อาประกันหรื อคน
ทัว่ ไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วแล้ว แอปพลิเคชันนี้ ยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเอื้อต่อการ
ขยายตลาดของฝ่ ายขายได้อีกด้วย
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• 2554 – 2555

พ.ศ. 2555
แปรสภาพบริ ษทั จาก บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด เป็ น บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
และเป็ นปี ที่ครบรอบ 70 ปี ของการดาเนิ นธุรกิ จประกาศความเป็ นผูน้ านวัตกรรมอีกครั้งด้วยการ
เปิ ดตัวแบบประกัน "ไม่มะเร็ งมีคืน" เป็ นครั้งแรกในวงการประกันชีวติ
พ.ศ. 2554
ไทยประกันชีวิตประกาศความเป็ นผูน้ านวัตกรรม ด้วยการเปิ ดตัวแบบประกัน "ประกันอุบตั ิเหตุ
ไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็ นครั้งแรกในวงการประกันชีวติ ที่มีการคืนเบี้ยประกันเมื่อไม่มี
การเคลม
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 2553

พ.ศ. 2553
ริ เริ่ มบริ การไทยประกันชีวิต iService เพื่อให้ผเู ้ อาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของ
ตนเองผ่า นเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ ยัง ตั้ง ศู น ย์บ ริ ก ารข้อมู ล ตัว แทน (Agent Call
Center) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูลต่างๆ แก่ฝ่ายขายเปิ ดสาขา พาราไดช์ พาร์ ค ซึ่ ง
เป็ นศูนย์บริ การลูกค้า หรื อ Customer Service Center แห่ งแรกภายในศูนย์การค้า เพื่อให้บริ การ
ด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผเู ้ อาประกัน โดยได้มีการจัดเตรี ยมเครื่ องดื่มและอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริ การฟรี
ส่งผลให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีสาขาบริ การครอบคลุมทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศจานวนเกือบ 300 แห่ง
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• 2549 – 2551

พ.ศ. 2551
เพิ่มทางเลือกในการออมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กบั ชาวไทยมุสลิม ด้วยสัญญา “ตะกา
ฟุล” พร้ อมกับเป็ นบริ ษทั ประกันชี วิตแห่ งแรกที่ เปิ ดเครื อข่ายศูนย์ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์แก่ผูเ้ อา
ประกัน (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทัว่ ประเทศ
พ.ศ. 2549
สร้างสรรค์การบริ การ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ วแก่ลูกค้าให้
ได้รั บ การตรวจสุ ขภาพจากสถานพยาบาลชั้นน าที่ มีม าตรฐานสู ง พร้ อ มรั บ สิ ท ธิ์ บริ ก ารตรวจ
สุขภาพในราคาพิเศษ
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 2541 – 2542

พ.ศ. 2542
เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกที่ริเริ่ มการบริ การ “ไทยประกันชีวติ ฮอตไลน์” ที่สุดแห่งการบริ การ
ที่มากกว่าการประกันชี วิต ด้วยการให้บริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกที่ ทัว่ โลก ทุกกรมธรรม์แก่ผเู ้ อาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดย
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
พ.ศ. 2541
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุ ฑพ่าห์ ให้เป็ นบริ ษทั
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในฐานะที่ดาเนิ นงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มัน่ คงทางการเงิน
และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
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• 2535 – 2540

พ.ศ. 2540
จัดทา Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ Website ชื่ อ www.thailife.com เพื่อเผยแพร่ ประวัติบริ ษทั ฯ การดาเนิ นงาน และข่าวสาร
อื่นๆ พร้อมกันนี้ ได้จดั ทาระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริ การสอบถามข้อมูล
สิ นไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขาย
พ.ศ. 2539
วางเครื อข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสานักงานใหญ่
และสาขา เพื่อให้การส่ งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสานักงานใหญ่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว พร้อมทั้ง
จัด ท าโปรแกรม Software Multimedia ชื่ อ Thai Life Always Ahead บรรจุ ล งในคอมพิ ว เตอร์
โน้ตบุ๊ค เพื่อให้ตวั แทนฝ่ ายขายใช้เป็ นสื่ อในการขยายตลาด และเข้าหาลูกค้า
พ.ศ. 2535
ปี ที่ บ ริ ษัท ฯ ด าเนิ น งานครบ 50 ปี และเพื่ อ ความเป็ นสิ ริ มงคลแก่ บ ริ ษัท ฯ พนั ก งาน และ
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป บริ ษทั ฯ จึงได้จดั สร้างพระพุทธรู ปบูชา และเหรี ยญพระไพรี พินาศ “ญสส.”
จานวน 84,000 องค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริ นายก เสด็จเป็ นองค์ประธานประกอบพิธีพทุ ธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธรู ปบูชาพระ
ไพรี พินาศ
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 2532 – 2534

พ.ศ. 2534
ขยายสาขาครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ว ประเทศจ านวน 290 สาขา และพัฒ นาระบบออนไลน์
คอมพิวเตอร์ ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการบริ การ และการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น
พ.ศ. 2533
บุคลากรสานักงานใหญ่ และสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็ นจานวนกว่า 2,300 คน บุคลากรฝ่ ายขายกว่า
50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริ การ 287 สาขา และจานวนผูเ้ อาประกันเพิ่มขึ้นเป็ น 1,900,000 ราย
มีอตั ราเติบโตสูงถึง 38 %
พ.ศ. 2532
อาคารสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท บนถนนรั ชดาภิ เษก ได้เปิ ด
ดาเนิ นการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และมอบการบริ การแก่ผเู ้ อาประกันได้อย่างทัว่ ถึง
สมบูรณ์แบบ พร้อมกับความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 กับรางวัลบริ ษทั ดีเด่นแห่ งปี ประเภท
ธุรกิจประกันชีวิตประจาปี 2532 รวมถึงความสาเร็ จที่มีผเู ้ อาประกันชีวิตเกิน 1,000,000 ราย เป็ นปี
แรก
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• 2526 – 2529

พ.ศ. 2529
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทั้งยังเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่ง
แรก ที่ ได้พฒ
ั นาระบบคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้ผูเ้ อา
ประกันได้รับ การบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และกาหนดให้มีเครื่ องแบบพนักงานขึ้น เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
พ.ศ. 2527
ปรั บปรุ งโครงสร้ างการบริ หารงานให้ทันสมัย โดยแบ่ งเป็ นฝ่ ายประกันชี วิต ฝ่ ายการเงิ นและ
บริ หาร ฝ่ ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่ มให้มีการชาระเบี้ยประกันผ่านธนาคาร
พาณิ ชย์เป็ น แห่ งแรก เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระเบี้ยประกันแก่ผเู ้ อาประกัน รวมทั้งได้
ดัดแปลงสัญลักษณ์บริ ษทั ฯ จากรู ปช้างเอราวัณ เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ที่เรี ยบง่ายทันสมัย ด้วยลายเส้น
ที่ มนั่ คงเสมือนบุคคล ยืนหยัดอย่างมัน่ ใจ สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ในการสร้ างหลักประกัน และ
ความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย
พ.ศ. 2526
ได้รับเกี ยรติ จาก ศ.ดร.ประยูร จิ นดาประดิ ษฐ์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการสื บแทน นาย
อนิ วรรตน์ กฤตยากี รณ ซึ่ งลาออกเนื่ องจากปั ญหาสุ ขภาพ และเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จ จน
ประสบความสาเร็ จ ก้าวขึ้นสู่ อนั ดับ 1 ของบริ ษทั ประกันชีวิตคนไทย ด้วยจานวนเบี้ยประกัน รวม
สูงสุด 1,339 ล้านบาท
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• 2485 – 2515

พ.ศ. 2515
ย้ายสถานที่ต้ งั บริ ษทั ฯ มาเช่าอยูท่ ี่ตึกอื้อจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้ริเริ่ มนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานเป็ นแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวติ
พ.ศ. 2513
ปรับเปลี่ยนคณะผูบ้ ริ หารครั้งสาคัญ โดยนายวานิ ช ไชยวรรณ และนายอนิ วรรต์ กฤตยากี รณ ได้
ร่ วมกันรั บผิดชอบการบริ หารงานพร้ อมทั้งวางแผนพัฒนาระบบงานเน้นการบริ การที่ รวดเร็ ว
ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ตัวแทนฝ่ ายขาย และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็ นช้างเอราวัณ โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่หัว
มุมถนนราชดาเนิน
พ.ศ. 2485
22 มกราคม บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ แห่งแรกของคนไทย
โดยการนาของเจ้าพระยาศรี ธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ปราสาทอันสู งสง่า เพื่อ
มุ่งดาเนินธุรกิจประกันชีวติ และสร้างหลักประกันที่มนั่ คงในชีวติ ให้แก่ครอบครัวไทย
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
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กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ:
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็ นแบรนด์ช้ นั นาที่สร้างแรงบันดาล
ใจให้กบั ทุกชีวติ ” ด้วยนโยบายการดาเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็ นทุกคาตอบของการประกันชีวติ หรื อ Life Solutions การดูแลชีวิต
อย่างครบรอบด้าน ด้วยการส่ งมอบสุขภาพที่ดี (Healthier) ความมัง่ คัง่ (Wealthier) และชีวิตที่ยนื ยาว (Better Lives) ให้กบั ลูกค้า
และคนไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต พร้อมกับ
การพัฒนาบริ การที่มากกว่าประกันชีวติ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และอนาคต โดยมีเป้ าหมายเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ฯ มีแบบประกันที่ครอบคลุมสาหรับทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ให้มีความ
สอดคล้องกับช่องทางการจัดจาหน่ าย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โอกาสทางการตลาด สถานการณ์การลงทุน และการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
1.1 พัฒนาสิ นค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิ จ สถานะ สังคม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
1.2 พัฒนาสิ นค้ าที่สอดคล้ องกับการขยายตลาดในช่ องทางต่ างๆ เนื่ องจากแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ของกลุ่มเป้ าหมายและวิธีการขยายตลาด
1.3 พัฒนาระบบงานในด้ านการบริการ ด้ วยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นจุด
ศูนย์กลาง เช่น ช่องทางการชาระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย การติดตามข้อมูลกรมธรรม์ ในรู ปแบบของบริ การ iService ซึ่ง
เป็ นบริ การออนไลน์ผา่ น www.thailife.com รวมถึงการพัฒนา “แอปพลิเคชัน่ ไทยประกันชีวิต” สาหรับผูถ้ ือกรมธรรม์ของ
บริ ษทั ให้สามารถเข้าถึงข้อมมูลกรมธรรม์ และทาธุรกรรมประกันชีวติ ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา (Self Service) สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยในยุคปั จจุบนั
1.4 พัฒนาระบบงาน CRM ในรู ปแบบของการจัดโปรแกรมทางการตลาดที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
Segment อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด และเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนจากการขยายตลาดฐานลูกค้าเดิมของบริ ษทั และฐานลูกค้าใหม่ในภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันรุ นแรง
2. ด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกลยุทธ์รุกทุกทาง Multi-Channel Distribution โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง โดยปั จจุบนั ผลงานเบี้ยประกันภัยรับของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่มาจาก 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทาง
ตัวแทนและช่องทางการขายผ่านธนาคาร โดยมีธนาคารพันธมิตรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการขยายตลาด
ผ่านช่องทาง Direct Marketing, ช่องทาง Broker ตลอดจนช่องทาง Digital และมีนโยบายในการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ
รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางการตลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในปั จจุบนั ให้มีศกั ยภาพมากขึ้น
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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3. ด้ านการแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ด้วยโอกาสและศักยภาพในการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานในกลุ่มประเทศ AEC รวมถึงศักยภาพและความได้เปรี ยบของประเทศไทยในการ
เป็ นศู นย์กลางทางการคมนาคมขนส่ งในกลุ่ม AEC พร้ อมทั้งมีความเจริ ญก้าวหน้าของระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน และมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บริ ษทั ฯ จึงมีแผนในการรุ กตลาดประเทศในกลุ่ม AEC ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ท่ามกลาง
โอกาสและอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดในแต่ละประเทศ เพื่อแสวงหารู ปแบบโมเดลในการรุ กตลาดที่เหมาะสม ทั้งในแง่ของ
โอกาสและความเสี่ ยงของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย มีศกั ยภาพ
และมี แนวโน้มเศรษฐกิ จโตต่อเนื่ อง และล่าสุ ดบริ ษทั ฯได้รับใบอนุ ญาตธุ รกิ จประกันชี วิตใหม่ ในการเข้าร่ วมทุ นกับ CB
Insurance ประเทศพม่า
4. ด้ านการพัฒนาระบบงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ รวมถึงเพื่อรองรับ สถานการณ์ความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ บริ ษทั ฯ มีแผนงานในการปรับปรุ ง
ระบบจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการรองรับการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ทั้งระบบงานภายใน ระบบการให้บริ การ ช่องทางจัดจาหน่าย การสื่ อสารองค์กร รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ที่ช่วยสนับสนุน
การขายและการบริ การลูกค้า ซึ่ งจะช่วยทาให้บริ ษทั สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่ อง และสามารถให้บริ การลูกค้าได้ในทุก
สถานการณ์ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดอีกด้วย
5. ด้ านภาพลักษณ์
ไทยประกันชีวิตมุ่งดาเนิ นธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปรับปรุ งภาพลักษณ์องค์กร และรู ปแบบการสื่ อสาร
ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดที่ เกิ ดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอันสื บ
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง ทั้งยังมุ่งเป็ นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี
ให้แก่คนในสังคม โดยบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานหรื อสถาบันภายในประเทศและรางวัล
ระดับสากล ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ รั กษามาตรฐานในทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ และความ
ไว้วางใจแก่ผูเ้ อาประกันภัย และเกิ ดความรู ้สึกรักในแบรนด์ (Brand Love) ในใจผูบ้ ริ โภค และอยู่ในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ใน
ฐานะการเป็ น Regional Iconic Brand
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6. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ าอย่ างเป็ นธรรม (Market Conduct)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ
และเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีระบบและการกากับดูแล รวมถึงการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรม
การปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในองค์กร นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทางานด้านการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม(Market
Conduct), การกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม, การพัฒนาและการออกกรมธรรม์ประกันภัย, การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย, การกากับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในช่องทางต่างๆ, การให้บริ การภายหลังการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนการบริ หารจัดการ ข้อร้องเรี ยน และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์
และการให้บริ 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 ทั้งในส่ วนของการประกันภัยประเภทสามัญ ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุ ขภาพ ประกันโรค
ร้ ายแรง ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ โดยมี การพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแบบประกันที่สาคัญ ดังนี้
1. แบบตลอดชีพ (Whole Life)
แบบประกันชีวติ ที่ให้ความคุม้ ครองตลอดชีวิต โดยหากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริ ษทั
ฯ จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ซึ่ งถือเป็ นการสร้างหลักประกันที่มนั่ คงให้แก่ครอบครัวและบุคคลที่อยู่
ในความอุปการะ โดยแบบตลอดชีพของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัยให้เลือกหลากหลายระยะ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
วางแผนทางการเงินของผูบ้ ริ โภค
2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)
แบบประกันชีวติ ที่บริ ษทั ฯ จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เมื่อมีชีวติ อยูค่ รบกาหนดสัญญา หรื อ
จ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย โดยการประกันชีวติ แบบสะสม
ทรัพย์เป็ นส่ วนผสมของการคุม้ ครองชี วิตและการออมทรัพย์ บริ ษทั ฯมีแบบสะสมทรัพย์อย่างหลากหลาย ทั้งแบบที่มีเงินคืน
ระหว่างสัญญาและแบบที่ไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา และมีระยะเวลาเอาประกันภัยและชาระเบี้ยประกันภัยหลากหลายระยะ เพื่อเป็ น
ทางเลือกในการวางแผนการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. แบบบานาญ (Annuity)
แบบประกันชีวิตที่บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินจานวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่าเสมอ ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยทุกปี หรื อทุกเดือน นับ
แต่ผเู ้ อาประกันภัยเกษียณอายุ หรื อมีอายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี หรื อ 65 ปี เป็ นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กาหนดไว้
โดยแบบประกันของบริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงิ นบานาญและระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัยให้เลือกหลากหลายระยะ เพื่อการ
วางแผนทางการเงินสาหรับชีวติ ในวัยเกษียณ
4. แบบเฉพาะกาล หรื อแบบชั่วระยะเวลา (Term)
การประกัน ชี วิต ที่ บ ริ ษทั ฯ จะจ่ า ยจ านวนเงิ นเอาประกันภัย ให้แ ก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ เมื่ อ ผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิตใน
ระยะเวลาประกันภัย โดยจะได้รับความคุม้ ครองตามระยะเวลาเอาประกันภัย การประกันชีวติ แบบนี้ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์
เบี้ยประกันภัยจึงต่ากว่าแบบอื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผูเ้ อาประกันภัยอยูจ่ นครบกาหนดสัญญา
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5. แบบประกันควบการลงทุน (Investment Linked)
5.1 แบบยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ (Universal Life)
แบบประกันชีวิตที่แยกเบี้ยประกันภัยในส่ วนความคุม้ ครองชีวิต และส่ วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ น
ผูบ้ ริ หารการลงทุน จะมี การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าแบบประกันทัว่ ไป
และมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่าที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับ
5.2 แบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
แบบประกันชีวติ ที่แยกเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุม้ ครองชีวติ และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยเบี้ยประกันภัยใน
ส่ วนการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยจะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่บริ ษทั ฯ กาหนด และจัดพอร์ ตสัดส่ วนการลงทุนได้เอง
และสาหรั บเบี้ ยประกันภัยอี กส่ วนหนึ่ ง จะนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครองชี วิต มี จุดเด่ นที่ เป็ นแบบประกันภัยที่ มีความ
ยืดหยุ่นสู ง สามารถกาหนดเบี้ ยประกันภัย, จานวนเงิ นเอาประกันภัย, ระยะเวลาจ่ายเบี้ ย และระยะเวลาคุม้ ครองเองได้ และมี
โอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบประกันอื่น
บริการทีส่ าคัญ:
ไทยประกันชีวติ มุ่งสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกความต้องการของ
ลูกค้าในทุกช่วงของชี วิต พร้อมริ เริ่ มบริ การที่ มากกว่าการประกันชี วิตหลากหลายรู ปแบบ เพื่ออานวยความสะดวก และเติม
คุณค่าชีวติ ให้กบั ผูเ้ อาประกัน อันสอดคล้องกับสโลแกน “คิด เคียงข้าง ทุกชีวติ ”
ไทยประกันชีวติ ฮอตไลน์ :

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

ไทยประกันชีวติ แคร์ เซ็นเตอร์ :

ศูนย์ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ผเู ้ อาประกัน และให้บริ การข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์
แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวติ โทร. 1124

ไทยประกันชีวติ เมดิแคร์ :

บริ การอานวยความสะดวกด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุ กรณี ผปู ้ ่ วย
ในโรงพยาบาลเครื อข่าย

ไทยประกันชีวติ อีซี่เพย์ :

หลากหลายวิธีการชาระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวติ Application:

บริ การสาหรับผูเ้ อาประกันภัยในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งรับสิ ทธิ
พิเศษจากไทยประกันชีวติ Privilege

ทั้งนี้ บริ การดังกล่าวข้างต้นเป็ นบริ การเสริ มพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2563
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัย
ประเภท
อุตสาหกรรม

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
รายการ

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่ วนของ
เบี้ยประกันภัย

ตลอดชีพ

สะสม
ทรัพย์

13,958.58

66,719.75

15.30%

73.08%

เฉพาะกาล

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน
บุคคล (Personal
Accident)

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม
(Group)

รวม

อื่นๆ

รวม

219.38

2,611.53

83,509.24

775.34

277.97

6,729.83

91,292.38

0.24%

2.86%

91.48%

0.85%

0.30%

7.37%

100.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี ตามรู ปแบบที่นาส่ งแก่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึ่ งเป็ นจานวนเบี้ยประกันภัยที่รวมส่ วนลงทุนของลูกค้า โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยจากการรับ
ประกันภัยต่อ
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัทและวิธีการเรียกร้ องการชดใช้ เงินตามสั ญญาประกันชีวติ
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับการชดใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวติ
บริการงานสินไหมทดแทน
การเรียกร้ องสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
1. ผูเ้ รี ยกร้องสิ นไหมทดแทน
การเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นหน้าที่ ของผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเป็ นผูเ้ รี ยกร้ องสิ นไหม และลงลายมื อชื่ อในหนังสื อ
เรี ยกร้องสิ นไหม รวมถึงลงลายมือชื่อยินยอมในการเปิ ดเผยประวัติดว้ ยตนเอง เว้นแต่
1.1 ผูเ้ อาประกันภัยอายุไม่เกิน 15 ปี ให้ผปู ้ กครอง หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทนผูเ้ อาประกันภัย
1.2 ผูเ้ อาประกันภัยอายุต้ งั แต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้มีผปู ้ กครอง หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมลงนามเป็ นผูใ้ ห้ความยินยอมมาด้วย
1.3 ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถลงชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ อย่างน้อย 2 คน
1.4 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทน
2. เอกสารประกอบการเรี ยกร้อง
2.1 เอกสารหลักฐานประกอบการเรี ยกร้องเบื้องต้น
(1) หนังสื อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และหนังสื อยินยอมเปิ ดเผยประวัติ (แบบฟอร์มบริ ษทั ปช. 16)
(2) ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริ ษทั (ปช.17)
2.2 การเรี ยกร้อง กรณี ค่ารักษาพยาบาล เพิม่ ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับและใบสรุ ปหน้างบ
2.3 การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน กรณี การประกันภัยโรคร้ายแรง เพิ่ม
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) เอกสารทางการแพทย์ที่จาํ เป็ นต่อการพิจารณาแต่ละโรค เช่น รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ หรื อรายงานการตรวจด้วย
วิธี MRI/CT SCAN/ X-ray แล้วแต่กรณี
2.4 การเรี ยกร้องกรณี กระดูกแตกหัก เพิ่ม ใบรายงานผลจากรังสี แพทย์
หมายเหตุ - เอกสารประกอบการเรี ยกร้องที่เป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานรัฐหรื อสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรอง และถือเป็ นค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
- เอกสารที่ เป็ นสําเนา ให้ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย หรื อหน่ วยงานที่ ออกเอกสารนั้น
กรณี ที่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั จะมีหนังสื อแจ้งให้ดาํ เนินการเป็ นกรณี ไป
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การเรียกร้ องสินไหมมรณกรรม
1.

ผูเ้ รี ยกร้องสิ นไหม

การเรี ยกร้องสิ นไหมมรณกรรมเป็ นหน้าที่ ของผูร้ ั บประโยชน์ที่จะต้องเป็ นผูเ้ รี ยกร้องสิ นไหม และลงลายมื อชื่ อในหนังสื อ
เรี ยกร้องสิ นไหม รวมถึงลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองเว้นแต่
1.1 ผูร้ ับประโยชน์อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ผปู ้ กครอง หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทนผูร้ ับประโยชน์
1.2 ผูร้ ับประโยชน์อายุต้ งั แต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้มีผปู ้ กครอง หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมลงนามผูใ้ ห้ความยินยอมมาด้วย
1.3 ผูร้ ับประโยชน์ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้ วมือและมีพยานลงลายมือชื่ อรับรองลายพิมพ์นิ้วมืออย่าง
น้อย 2 คน
1.4 ผูร้ ับประโยชน์เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทน
2.

เอกสารประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมมรณกรรม
2.1 เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเบื้องต้น
(1) หนังสื อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมมรณกรรม ตามแบบฟอร์มบริ ษทั (ปช.11 ) ของ ผูร้ ับประโยชน์ทุกคน
(2) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทในการเปิ ดเผยประวัติ
(3) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(4) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
(5) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายตายของผูเ้ อาประกันภัย
2.2 เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเพิ่มเติม กรณี เสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น
(1) สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
(2) สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
(3) ภาพถ่าย หรื อแผนที่แสดงการเกิดเหตุ (ถ้ามี)
2.3 เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเพิ่มเติม กรณี เสี ยชีวติ ที่สถานพยาบาลและอายุกรมธรรม์ไม่พน้ 2 ปี นับแต่วนั เริ่ มสัญญา
หรื อวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรื อ เสี ยชีวติ จากโรคร้ายแรงตามสัญญาที่ให้ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง
(1) ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริ ษทั (ปช.17) หรื อใบรายงานของแพทย์
(2) รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อหรื อรายงานการตรวจด้วยวิธี MRI/CT Scan/X-ray แล้วแต่กรณี
2.4 เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเพิ่มเติม กรณี ต่างๆ เกี่ยวกับผูร้ ับประโยชน์
(1) ผูร้ ับประโยชน์เป็ นผูเ้ ยาว์ และบิดามารดาเสี ยชีวติ เพิ่ม สําเนาคําสัง่ ศาลตั้งผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์
(2) ผูร้ ั บประโยชน์เสี ยชี วิตก่ อนหรื อพร้ อมกับผูเ้ อาประกันภัยและไม่มีผูร้ ั บประโยชน์อื่น เพิ่มสําเนาคําสั่งศาล
ตั้งผูจ้ ดั การมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
(3) ผู ้รั บ ประโยชน์ เ สี ย ชี วิ ต ภายหลัง ผู ้เ อาประกั น ภัย เสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม สํ า เนาคํา สั่ ง ศาลตั้ง ผู ้จัด การมรดกของ
ผูร้ ับประโยชน์
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หมายเหตุ - เอกสารประกอบการเรี ยกร้องที่เป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานรัฐหรื อสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรอง และถือเป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
- เอกสารที่เป็ นสําเนา ให้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องจากผูร้ ับประโยชน์ หรื อหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
กรณี ที่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารอื่นเพิม่ เติมจากที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั จะมีหนังสื อแจ้งให้ดาํ เนินการเป็ นกรณี ไป
การขอรับแบบฟอร์ มหนังสื อเรียกร้ องสินไหมบริษัท
● ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
● ส่วนสิ นไหม ชั้น 5 สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
● ติดต่อ Call Center หมายเลข 1124
● ดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็ปไซต์ www.thailife.com
การส่ งเอกสารเรียกร้ องสินไหม
● ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
● ส่วนสิ นไหม ชั้น 5 สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
● ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ระบุส่วนงานสิ นไหม บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด ที่ตู ้ ปณ.123 ปณฝ.
ไทยประกันชีวติ กรุ งเทพฯ 10326
● ผ่านเว็ปไซต์ www. thailife.com / iService (ช่องทางนี้มีเงื่อนไขการใช้บริ การ)
ระยะเวลาพิจารณาสินไหม
● ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ใช้เวลาภายใน 15 วัน
● กรณี ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาไม่ภายใน 90 วัน
การรับเงินค่ าสินไหม
● โอนเงินเข้าบัญชีของผูเ้ อาประกัน / ผูร้ ับประโยชน์ แล้วแต่กรณี
● จ่ายเงินเป็ นดร๊ าฟส่งไปตามที่อยูข่ องผูเ้ อาประกันภัย / ผูร้ ับประโยชน์ แล้วแต่กรณี
● รับเงินสิ นไหมที่ 7-eleven (ค่าทดแทนไม่เกิน 10,000 บาท)
ช่ องทางการติดต่อกับบริษัท
● ศูนย์บริ การข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย หมายเลข 1124 หรื อ
● ส่วนคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์สินไหมทดแทน หมายเลข 02 247 0247 ต่อ 3550 โทรสาร 02 246 1131
อีเมลที่ claimcenter@thailife.com
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บริการรับเรื่ องโต้แย้ งร้ องเรียนจากเรื่ องเรียกร้ องสินไหม
บริ ษทั จัดตั้งหน่วยงานที่ให้บริ การการร้องขอให้ทบทวนเรื่ องร้องเรี ยนสิ นไหม กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงที่มีประสบการณ์กากับดูแลและพิจารณา
ทบทวน โดยมีวธิ ีการให่บริ การ ดังต่อไปนี้
1.

ผู้มสี ิทธิร้องเรียน
1.1 ผูเ้ อาประกัน
1.2 ผูร้ ับประโยชน์
1.3 ทายาทของผูเ้ อาประกัน ทายาทผูร้ ับประโยชน์
1.4 ผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจเป็ 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
● ผ่านตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
● ส่วนสิ นไหม ชั้น 5 สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
● E-mail: Claimcenter@thailife.com
● ไปรษณี ยล์ งทะเบียน ระบุ ส่วนคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์สินไหมทดแทน บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด ที่ตู ้
ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกันชีวติ กรุ งเทพฯ 10326

3.

เอกสารประกอบการร้ องเรียน
3.1 แบบคําร้องเรี ยน / หนังสื อร้องเรี ยน
3.2 สําเนาบัตรแสดงตน
(กรณี มอบฉันทะต้องมีหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
4.

การติดตามผลการร้ องเรียนสินไหม
● ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
● ส่วนสิ นไหม ชั้น 5 สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
● ติดต่อ Call Center 1124
● E – Mail : claimcenter@thailife.com ส่วนคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์สินไหมทดแทน
● E – Mail : Carecenter@thailife.com ศูนย์ดูแลสิ ทธิประโยชน์ผเู ้ อาประกัน
● ส่วนสื่ อสารมวลชล หน้า Page : Facebook ไทยประกันชีวติ / ช่องทาง Messenger
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งานบริการผู้เอาประกัน
การรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
1. ประเภทการรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
• เงินปันผล
• เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข
• เงินครบกาหนดสัญญา
2. เอกสารการขอรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
• บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
• กรมธรรม์ (กรณี รับเงินครบกาหนดสัญญา)
• หนังสื อมอบฉันทะ (ถ้ามี)
• แบบฟอร์มโอนเงินเข้าบัญชี (กรณี ขอใช้สิทธิ์โอนเงินปั นผล หรื อ เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเข้าบัญชี)
• หนังสื อแจ้งความจานงโอนเงินครบกาหนดสัญญา (กรณีขอใช้สิทธิ์โอนเงินครบกาหนดสัญญาเข้าบัญชี)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
• ได้รับเงินทันทีในวันที่ติดต่อ
4. การติดต่ อขอใช้ สิทธิ์
• ติดต่อขอรับบริ การด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
• ติดต่อตัวแทนประกันชีวติ ของท่าน
• กรณี ขอใช้สิทธิ์โอนเงินปั นผล หรื อ เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเข้าบัญชี สามารถใช้บริ การผ่าน Thai Life Insurance
Application หรื อ 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 Thai Life Insurance Application
หรื อ 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)
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2. เอกสารการขอใช้ สิทธิ์การจัดการเกีย่ วกับกองทุน
• ใบคาร้องเกี่ยวกับเบี้ยฯ (กรณี การจัดสรรหน่วยการลงทุน)
• ใบคาร้องขอดาเนินการฯ (กรณี สับเปลี่ยนกองทุน)
• บัตรประจาตัวประชาชน (กรณี มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ)
• หนังสื อมอบฉันทะ (ถ้ามี)
• แบบฟอร์มการรับทราบความเสี่ ยง (กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ ยงสูงกว่าระดับความ
เสี่ 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
• ขอเพิม่ / ลด เบี้ยประกันภัยหลัก
หมายเหตุ ส าหรั บแบบประกัน ยูนิ ตลิ งค์ ไม่ สามารถเพิ่มเบี้ ยประกันภัยหลักเพื่ อความคุ ้มครอง (Regular Protection
Premium : RPP) และเบี้ ยประกันภัยหลักเพื่ อการออม (Regular Saving Premium : RSP) ยกเว้น กรณี ไม่ ได้ซ้ื อเบี้ ย
ประกันภัยหลักเพื่อการออม ตั้งแต่ครั้งแรกที่ ออกกรมธรรม์ จะสามารถขอซื้ อเพิ่มเบี้ ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
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 อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ ยประกันภัยหลัก ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์จะมีลกั ษณะเป็ นการหยุดพัก
ชาระเบี้ ยประกันภัย และจะมี ผลบังคับต่อไปตราบเท่ าที่ มูลค่ารั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น ยังมี เพียงพอชาระ
ค่าธรรมเนี ยมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี), ค่าการประกันภัย, ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารกรมธรรม์ (ถ้ามี) และเบี้ ย
ประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2. กรณีชาระเบีย้ ประกันภัยหลัก ไม่ครบ 2 ปี
• หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยหลัก ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการหยุดพัก
ชาระเบี้ยประกันภัย และทาให้กรมธรรม์น้ ีสิ้นผลบังคับ
• หากกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริ ษทั จะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หลักหักค่าธรรมเนี ยมการถอนเงิ นจาก
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 การไทยประกันชีวติ ฮอตไลน์ ข้อมูลกิจกรรม และ รับคาร้องเรี ยนเบื้องต้น
จาก
ผูเ้ อาประกันโดยเจ้าหน้าที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูเ้ อาประกันทุกท่ านที่ ติดต่อสอบถามข้อมู ลด้วย
ตนเอง 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
ให้บ ริ ก ารแก้ไ ขข้อ ร้ อ งเรี ย น และปั ญ หาต่ า งๆ แก่ ผูเ้ อาประกัน ตลอดจนประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
โดยเจ้าหน้าที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้ผูเ้ อาประกันได้รับการดูแล เอาใจใส่ ที่ดีจากทางบริ ษทั ตามสิ ทธิ ประโยชน์สูงสุ ดที่
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 อข่ายอินเทอร์เน็ต มีไว้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผเู ้ อาประกันได้ติดต่อสอบถามข้อมูล
ที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ วผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ตลอดเวลา โดยมีบริ การทั้งหมด 4 บริ การ ดังนี้
1. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมล
เป็ นบริ การที่ อานวยความสะดวกให้กับผูเ้ อาประกันได้สอบถามข้อ มูลเบี้ ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะส่ ง
คาตอบตามที่ผเู ้ อาประกันสอบถามไปยังอีเมลของผูเ้ อาประกันและสามารถเข้าใช้บริ การนี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางแชท
เป็ นบริ ก ารที่ อานวยความสะดวกให้กับผูเ้ อาประกัน ได้ส อบถามข้อมู ลเบี้ ยประกัน สิ ท ธิ ต ามกรมธรรม์ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ หรื อแจ้งข้อร้ องเรี ยนเบื้ องต้นโดยการพิมพ์ขอ้ ความสนทนาโต้ตอบกับ
เจ้าหน้าที่ได้แบบทันทีทนั ใด เพื่อให้ผเู ้ อาประกันได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใช้
บริ การนี้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
3. บริการข้ อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
เป็ นบริ การที่ อานวยความสะดวกให้กับผูเ้ อาประกันได้สอบถามข้อ มูลเบี้ ยประกัน สิ ทธิ ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ สิ นไหมทดแทน สิ นค้า และการบริ การ โดยที่ผเู ้ อาประกันสามารถเลือกหัวข้อ เรื่ อง และคาถามที่ตอ้ งการซึ่งระบบจะ
ทาการค้นหาคาตอบและส่ งคาตอบให้กบั ผูเ้ อาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ และสามารถเข้าใช้บริ การนี้ ได้ทุกวัน ตลอด
24 ชัว่ โมง
4. ร้ องเรียนออนไลน์
เป็ นบริ การที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันที่ตอ้ งการจะติดต่อร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ในกรณี ที่ประสบปั ญหาจากตัวแทน
ประกันชีวติ สานักงานใหญ่ และสาขาของบริ ษทั ที่กระทาผิดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และ
การบริ การ เพื่อให้ผเู ้ อาประกันได้รับความสะดวกในการที่จะส่งเรื่ องร้องเรี ยนและรับทราบผลการร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
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2. กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยหลักการ และแนวปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั ิไว้ชดั เจนแล้ว เนื้อหาแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น


ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุ มบริ ษทั ฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิ ใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน ได้แก่ การซื้ อ
ขายหรื อโอนหุ ้น การมี ส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษทั ฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั น
ผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และสิ ทธิอื่นๆ ที่พึงมีตามกฎหมาย



บริ ษทั ฯ มีหน้าที่เผยแพร่ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่ วมประชุม รวมทั้งข้อมูลที่ เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ซักถามกรรมการทั้งในที่ ประชุมหรื อส่ งคาถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุม



คณะกรรมการจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอน
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน


ให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงิ นของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั ฯ



คณะกรรมการบริ ษทั ต้องกากับดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับการปฏิบตั ิ และปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน



จัดให้กระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในลักษณะที่ สนับสนุ นให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
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กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนและผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
พิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ ที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัด สิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ ทากับบริ ษทั ฯ ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทา
ธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีการรับรู ้ถึงสิ ทธิ ตามกฎหมายกาหนด ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ ซึ่งได้แก่ กลุ่มลูกค้า (ผูเ้ อาประกัน) พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ คู่แข่ง และชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ สังคมโดยภาพรวม หรื อ
ภาครัฐ แต่ละฝ่ ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยบริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้










บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันเป็ นสาคัญ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มคุณค่า เติมเต็มสิ่ งดีๆ ให้กบั ชีวิตของผูเ้ อาประกัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทุก
ช่วงชีวิต เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าภายใต้แนวคิด “ไทยประกันชีวิต คิดเคียงข้าง ทุกชีวิต” อันจักเป็ นการ
สร้างความผูกพัน และความไว้วางใจในบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทัว่ ถึง โดยบริ ษทั ฯ
คานึ งถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริ ษทั ฯ มีสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้าง
วินยั ในการทางาน อีกทั้งมีการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายแรงงาน
มีการฝึ กอบรม สนับสนุนให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับ สามารถเลือกโครงการ
หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่จะเพิ่มการเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวางและหลายหลายช่องทาง
บริ ษทั ฯ มีการดาเนินการเพื่อทาให้ผถู ้ ือหุน้ พึงพอใจโดยพยายามเพิ่มผลตอบแทนในมูลค่าหุน้ ทั้งนี้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
ทุ กรายอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ มี การเปิ ดเผยข้อมูลที่ โปร่ งใส และมี การบริ หารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม
บริ ษทั ฯ มีการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการค้าและสัญญาต่อคู่คา้
บริ ษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งขัน
เพื่อให้เป้ าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับบริ บททางสังคมในปั จจุบนั ตอบสนองความ
คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงสอดรับกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) บริ ษทั
ฯ จึงจัดทาแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยัง่ ยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563) โดยนาแนวทางการสร้างคุณค่าร่ วมระหว่าง
ธุ รกิ จและสังคม (Creating Shared Value : CSV) มากาหนดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) ที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การยึดมัน่ คาสัญญา (Promise) การบริ หารจัดการองค์กรภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริ หาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็ นมืออาชีพ
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2. ยุทธศาสตร์การคุม้ ครองป้ องกัน (Protect) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การอย่างรับผิดชอบ มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่ งเรื องเฟื่ องฟู (Prosper) การสร้างความเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส


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



บริ ษทั ฯ มีกฎระเบี ยบสาหรับควบคุมให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส และยุติธรรม ซึ่ งจะดูแลมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ประกอบกิจกรรมหรื อกระทาการอันใดที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ



คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิ น ซึ่ งได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยงบการเงิน
ดัง กล่ า วจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับ รองทั่ว ไปในประเทศไทย รวมทั้ง มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ลและรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ บริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ าย
จัดการที่ชดั เจน และดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการเข้มแข็ง
1.3 กระบวนการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ปราศจากอิทธิพลของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก
1.4 เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงจัดให้
มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิ น ประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุ มภายใน และการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
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1.5 กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกคนมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ พร้ อมที่ จะแสดงความคิ ดเห็ นของตนอย่า งเป็ นอิ ส ระและปรั บปรุ งตัวเองให้ทัน สมัยอยู่ต ลอดเวลา
กรรมการบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนโดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจกลยุทธ์
เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตาม
นโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
2.3 ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรม
ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว
2.4 จัดให้มีระบบการควบคุ มด้านการดาเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิ น และด้านการปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ และ
นโยบาย โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.5 ให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และได้มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ ยงมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
3.2 จ านวนครั้ งของการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นไปโดยเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3.3 กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่วาระการประชุม
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3.4 เอกสารประกอบการประชุมให้จดั ส่ งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้า เอกสารดังกล่าวมีลกั ษณะโดยย่อเท่าที่เป็ นไปได้
แต่ให้สารสนเทศทุกอย่างที่ตอ้ งการ สาหรับเรื่ องที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ให้นาเรื่ องอภิปรายกันใน
ที่ประชุม
3.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้เชิ ญผู ้บริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสื บทอดงาน
3.6 คณะกรรมการได้เข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อ ผูบ้ ริ หาร
อื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้
4. คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู ้ความชานาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ดังนี้
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอบ
ทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันภัยให้มีการปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
4.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูม้ ีอานาจในการจัดการ รวมถึง
หัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูม้ ีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้งดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่า
กรรมการ กรรมการชุ ดย่อย และผูม้ ี อานาจในการจัดการ รวมถึ งหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนกาหนดแนวทางการประเมินผล
งานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูม้ ีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี
4.3 คณะกรรมการอานวยการบริหาร มีอานาจหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการพิจารณา
และกาหนดกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ กาหนดเป้ าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ พิจารณากลัน่ กรองแผนงาน
ประจาปี งานประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและทบทวนเรื่ องต่างๆ ซึ่ งต้องได้รับ
การอนุมตั ิหรื อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สอบทานและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และแผนงานที่กาหนด
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4.4 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี อ านาจหน้า ที่ ใ นการจัด ท านโยบายและระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
องค์ ก ร (Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลของธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต เพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของ
การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวม ก าหนดเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ตลอดจนการควบคุ ม และ
แผนปฏิ บตั ิการเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมและชัดเจน และจัดทากลยุทธ์เพิ่มเติมและปรับปรุ งระบบงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.5 คณะกรรมการลงทุน มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ประเมินมูลค่าเงินลงทุน
สร้างกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่หลักทรัพย์ต่างๆ บริ หารงานด้านการลงทุน การทานิติกรรม และการ
จัดทารายงานตามกรอบระเบียบของบริ ษทั ฯ และของทางราชการ รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรสิ นทรัพย์สาหรับหนี้สิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันชี วิต กากับดูแลการประกอบธุ รกิ จอื่นของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัตงิ าน:
บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการควบคุม ติดตาม และสอบทานการปฏิ บตั ิงานตามแนวปฏิ บตั ิของ
Three Lines of Defense ซึ่ งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ทาธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งทั้ง 3
หน่วยงานต้องทางานประสานกันผ่านกระบวนการทางานที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้
•
rd

3 Line

บริหารความเสีย่ ง และตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการ
ต่างๆ

nd

2 Line

กากับดูแลในลักษณะ Oversight

Oversight functions
(Risk management and Compliance)
st

1 Line

•

กาหนดให้มีการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน (Maker-Checker)

Senior Management

•

Board of Director / Audit Committee

Internal Audit

Business operations
(Day-to-day activities)
First Line: หน่ วยงานทีท่ าธุรกิจ (Business Operations)
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บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูค้ วบคุมงาน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทางานระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม และจัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องทันเวลาและเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานไว้
ให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ออย่างเหมาะสม
Second Line: หน่ วยงานควบคุมดูแล (Oversight Functions)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้สานักงานบริ หารความเสี่ ยง และสายงานกากับการปฏิบตั ิงาน ทาหน้าที่ในการประสานงาน อานวยการ
ตลอดจนให้ความเห็น หรื อคาแนะนาเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
ออกมาใช้บงั คับกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งควบคุมดูแลประสิ ทธิภาพของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ (Risk
Oversight)
สานักงานบริหารความเสี่ยง
• มีหน้าที่ รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ ในการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นภายในกิ จกรรมของ
บริ ษทั ฯ เช่น พนักงาน ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถึงการจัดทาระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCMs) เพื่อให้แน่ใจว่าในช่วงที่เกิดเหตุหรื อในภาวะวิกฤติ บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองและปกป้ องผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าได้อย่างมีประสิ ทธิผล
• สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและผูบ้ ริ หารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
• ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ ในการระบุ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงในกิจกรรมต่างๆ
ของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และดาเนิ นการทบทวน
ความเสี่ ยงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับความเสี่ ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง
• จัดทารายงานสถานะความเสี่ ยงและรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมการไม่ปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง หรื อ
ขีดจากัดความเสี่ ยง (Risk Limit) รวมถึงการรายงานความเสี ยหาย (Incidence Report) ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ และมาตรการที่จะใช้ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
สายงานกากับการปฏิบัตงิ าน
• มีหน้าที่ให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่บงั คับ
ใช้กบั ธุรกรรมต่างๆ
• ประเมินและติดตามการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกรณี ที่มีการฝ่ า
ฝื นกฎหมายต่ อ กรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร และมี ก ารรายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
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• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นประจา รวมถึงการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเมื่อ
พบกรณี การไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
• ประสานงานกับหน่ วยงานกากับต่างๆ ในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
Third Line: หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในว่ามีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินประสิ ทธิ ภาพและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาจากปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบดังต่อไปนี้
• เพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง และบริ หารความเสี่ ยงไว้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
หน่วยงานธุรกิจทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯและกิจกรรมที่เป็ นงานสนับสนุนกิจกรรมหลัก
เช่นระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เพื่อความมัน่ ใจในข้อมูลที่มีสาระสาคัญทางด้านการเงิน การบริ หารและการดาเนินงาน ว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
• เพื่อมัน่ ใจว่าการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ/
ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อผิดปกติวิสัย ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการฝ่ า
ฝื นกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งป้ องกันการเกิดทุจริ ตในองค์กรเพื่อความมัน่ ใจว่าทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ได้มี
การจัดหาอย่างประหยัด มีการใช้ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้ องกันอย่างเพียงพอ
• เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าแผนงาน โครงการ และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โดยบริ ษทั ฯ ได้ถูกดาเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายตามที่ได้วางไว้
• เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการทางานและกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ
1) นายวานิช ไชยวรรณ

ประธานกรรมการ

2) พลเอกวินยั ภัททิยกุล

รองประธานกรรมการ

3) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

กรรมการอิสระ

4) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

5) นายเซ็ง ฮอก โยห์

กรรมการอิสระ

6) นายคาซึโนริ ยามาอุชิ

กรรมการ

7) นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

กรรมการ

8) นายไชย ไชยวรรณ

กรรมการ

9) นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการ

10) นายปริ ญ มาลากุล ณ อยุธยา

กรรมการ

11) นายอานาจ วงศ์พินิจวโรดม

กรรมการ

12) นายธัญญะ เจริ ญสุข

กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ กล
ยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2) พิจารณากาหนดนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายลงทุน นโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยง นโยบายป้ องกันการให้สินบน นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ฝ่ายบริ หาร
นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม
3) ให้ความเห็ นชอบจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริ ยธรรมที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว
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4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสมในด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยง โดย
ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และได้มีการทบทวน
ระบบหรื อประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
6) พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
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2.4 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ
1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ประธาน

2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ

3) นายเซ็ง ฮอก โยห์

กรรมการ

4) นายอานาจ วงศ์พินิจวโรดม

กรรมการ

5) นายสานิตพงศ์ เฟื่ องอารมย์

เลขานุการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการรายงานอย่างเพียงพอ
2) สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และการ
ปฏิ บัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับธุ ร กิ จประกัน ภัย เพื่ อ ให้มี การปฏิ บัติไ ด้อ ย่างเหมาะสมและ

มี

ประสิ ทธิผล
3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
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) นางวรางค์ ไชยวรรณ
7) นายอังกูร ศรี กลั ยาณบุตร
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

นางศรี สุดา พูลพิพฒั นันท์
นายบุญสิ น ทั้งอุดม
นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์
นายไมเคิล เฮียง ลี
นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์
นายโนบุยกู ิ มากิโนะ
นางรุ่ งวดี ปานรัตน์
นายอาจ เสรี นิยม
นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ
นายสมเกียรติ สุขเกื้อ
นางสาวสุภาพร เกษสุคนธ์
นางวัชรา สถาพรพิริยะเดช
นายสมประสงค์ ชดช้อย
นางเพ็ญศรี เลิศกรประดิษฐ์
นายชอง จัน เฮา
นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์
นายสุทธิวชั ร์ สิ นธุประเสริ ฐ
นางกนิษฐา ปิ ยะวิโรจน์เสถียร
นายชิดพงศ์ นิรุชตพันธ์
นายชนะ ไผ่พนั ธ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Chief Life
Operation Officer
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ Chief Marketing
Officer
Managing Executive Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
Chief Financial Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Chief Actuary
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
Head of Channel
Head of International Business
ที่ปรึ กษาด้านการบริ การผูเ้ อาประกัน
ผูอ้ านวยการสายงาน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงาน

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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29) นางสาวทัศนีย ์ ทวีแก้วสวัสดิ์
30) นางสาวอโนมา มะหะรัม
31) นายสุรศักดิ์ บุญอุดมเสถียร

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงาน
ผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ านาญการ 1

กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดประเภท
และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2) กาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
3) กาหนดการจัดการโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้ครอบคลุมการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่
บริ ษทั ฯ เผชิญ
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Chief Actuary
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูอ้ านวยการสายงาน
ผูอ้ านวยการสายงาน

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุ น ประเมิ น มู ล ค่ า การลงทุ น สร้ า งกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ล งทุ น กระจายเงิ น ลงทุ น ไปสู่
หลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้ง กากับดูแลการบริ หารงานด้านการลงทุน การทานิติกรรม และการจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคาสัง่ ของบริ ษทั ฯ เรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน
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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

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
ด้านการสรรหา :
กาหนดนโยบายในการสรรหา และแผนงานการสื บทอดตาแหน่ งของกรรมการ กรรมการชุ ดย่อย ผูม้ ี อานาจในการ
จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งดังกล่าว และดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและโครงสร้างให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ด้านค่าตอบแทน :
ก าหนดนโยบายการจ่ า ยค่า ตอบแทนแก่ ก รรมการ กรรมการชุ ด ย่อ ย และผูม้ ี อ านาจในการจัดการ รวมถึ ง หัว หน้า
หน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนกาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูม้ ีอานาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี
นอกจากนี้ 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

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Group Chief
Financial Officer
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Chief Life
Operation Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิดาเนินการต่างๆ อันเป็ น
การประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
2) พิจารณาและจัดทากลยุทธ์การประกอบธุรกิจ เป้ าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ
3) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานประจาปี งบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4) พิ จ ารณาและทบทวนเรื่ อ งต่ า งๆ ในเบื้ อ งต้น ส าหรั บ เรื่ อ งที่ ต ้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ ห รื อ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามกฎบัตรคณะกรรมการอานวยการบริ หาร
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2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ การคัดสรรและการวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง
1. กระบวนการคัดสรร
1.1 กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องดาเนิ นการกาหนดตัวบุคคลและคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับการดารงตาแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิ ส ระ ตามข้อ บัง คับของบริ ษทั และเสนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ พิ จารณากลั่น กรองก่ อนที่
คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไป
1.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย
ในกรณี การแต่งตั้งเพิ่มหรื อแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่พน้ จากตาแหน่ง ซึ่งไม่ใช่กรรมการบริ ษทั ให้ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง กาหนดตัวบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และ
มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ หน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย รวมทั้ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดต่ อ
คณะกรรมการสรรหาฯเพื่อพิจารณาทบทวนก่อนที่จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณี การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มหรื อแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ ง ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาทบทวนก่อนเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.3 ผู้มอี านาจในการจัดการและหัวหน้ าหน่ วยงานหลักทีส่ าคัญ
สาหรับกระบวนการคัดสรรผูม้ ีอานาจในการจัดการและหัวหน้าหน่ วยงานหลักที่สาคัญเพื่อเข้าดารงตาแหน่งใหม่ หรื อ
แทนที่ ตาแหน่ งเดิ ม หรื อเลื่อนตาแหน่ ง หรื อเปลี่ยนตาแหน่ ง ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอบุคคลที่ เหมาะสมผ่าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อนาเสนอคณะกรรมการอานวยการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการคัดสรร
บุคลากรของบริ ษทั และให้คณะกรรมการอานวยการบริ หารนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
ก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแต่งตั้งต่อไป
สาหรั บกระบวนการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
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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 การใหญ่จดั ทา
แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ในกรณี ที่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ และจะต้อ งแจ้ง ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ
• ผู้มีอานาจในการจัดการอื่นๆ และหัวหน้ าหน่ วยงานหลักที่สาคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ร่วมกันกาหนดรายละเอียดงานที่สาคัญ ทักษะและความสามารถที่จาเป็ น วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
จัด ท าแผนสื บทอดตาแหน่ ง รวมทั้ง แผนพัฒ นารายบุ คคล และน าเสนอต่ อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ พิ จ ารณา
กลัน่ กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
หลักเกณฑ์ การกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะต้องนาเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย ผูม้ ีอานาจในการจัดการ และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็ นประจาทุกปี ดังนี้
1

ค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการ
• ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรื อผลประโยชน์อื่นใด ในการ
นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงแนวปฏิบตั ิของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริ ษทั และความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณากลัน่ กรองเพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประสานงานกับเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของ คปภ.ว่า
ด้วยการประเมินและวัดผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ

2

ค่ าตอบแทนสาหรับผู้มอี านาจในการจัดการและหัวหน้ าหน่ วยงานหลักทีส่ าคัญ
(1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จดั ทาโครงสร้างค่าตอบแทนสาหรับผูม้ ีอานาจในการจัดการ
และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิ่ งต่างๆ ดังนี้
(ก) ค่าตอบแทนประจา เช่น เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง
(ข) โบนัสและเงินรางวัล เช่น เงินพิเศษตามผลงาน
(ค) ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันชีวติ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนข้างต้นต่อคณะกรรมการสรร
หาฯ เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
สาหรับค่าตอบแทนตามข้อ (ข) ข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน เป้ าหมาย และประมาณการ โบนัส ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในขณะต้นปี เพื่อให้ความ
เห็นชอบ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(2) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จดั ทาหลักเกณฑ์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินและวัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน เป้ าหมาย โบนัส การปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนรายเดือน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีอานาจในการจัดการ
และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่สาคัญ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทบทวนและให้ความเห็นชอบ และให้
คณะกรรมการสรรหาฯ 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 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เผชิญกับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ได้แพร่ กระจายและส่งผล
กระทบทัว่ ทั้งโลกและจากการแพร่ ระบาดในครั้งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนวิถีชีวติ ของผูค้ นในหลายด้านด้วยกัน
ในด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดในครั้งนี้ อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนินการใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีเสถียรภาพในการดาเนินธุรกิจในกรณี ที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยทั้งหมดนี้
เป็ นความพยายามอย่างยิง่ ของบริ ษทั ฯ ที่มีความต้องการที่จะให้บริ การแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่
ในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอน
จากการดาเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังคงสถานะทาง
การเงินรวมถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่มนั่ คงได้อีกด้วย
วิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนด้วยกันตามหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ ได้แก่ การบริ หารความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ การบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและด้านการลงทุน
•

ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ เป็ นความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในกิจกรรมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อาทิ บุคลากร ระบบงาน
และกระบวนการทางาน หรื อปั จจัยภายนอกนอก จากนี้ ยงั มีหน้าที่ดาเนิ นการจัดประชุมคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ การประเมิน ติดตาม และรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบถึงสถานะความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ

•

ความเสี่ยงด้ านการลงทุน เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการกระบวนลงทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุประเภทความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน กาหนดเครื่ องมือในการวัดและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้
นอกจากนั้น ยังทาการประเมิน ติดตาม และรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบถึงสถานะความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
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กลุ่มคณิตศาสตร์ ประกันภัย มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน
•

ความเสี่ยงด้ านการเงิน เป็ นความเสี่ ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อความสูญเสี ยหรื อความไม่แน่นอนทางด้านการเงินของบริ ษทั ฯ ใน
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินนั้น กลุ่มคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้จดั ทารายงานการดารงเงินกองทุนและวิเคราะห์ปัจจัยที่
มี ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงของอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ น กองทุ นของบริ ษทั ฯ ตลอดจนติ ดตามระดับของ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ให้ต่ากว่าระดับเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และขั้นต่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) กาหนด รวมทั้งการทดสอบภาวะวิกฤต และการบริ หารสิ นทรัพย์และ
หนี้สินของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน

สาหรับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนั้น บริ ษทั ฯ จัดการความเสี่ ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานโดยระบุความเสี่ ยง
ออกเป็ นด้านต่างๆ อาทิ ความเสี่ ยงด้านประกันภัย ความเสี่ ยงด้านการตลาด ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อราคาของหลักทรัพย์และสิ นค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยบริ ษทั ฯ ได้พฒั นามาตรการลดความเสี่ ยง
และนามาใช้สาหรับความเสี่ ยงที่สาคัญ เช่น การทากาไรของผลิตภัณฑ์ การประกันภัยต่อ รวมถึงการจัดการเงินกองทุน
นอกจากนี้ องค์กรที่มีความยืดหยุน่ ทางธุรกิจแสดงถึงความสามารถขององค์กรในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ ยงทุก
ประเภทอย่างรวดเร็ ว ความยืดหยุน่ ทางธุรกิจจึงมีความสาคัญอย่างมากในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงให้
ความสาคัญในการการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (BCMs) เพื่อให้มนั่ ใจว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนอง
และปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถรักษาชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ รวมถึงสามารถดาเนิ นกิจกรรมที่สร้างมูลค่า
ให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
แผนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยและผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯ
ได้บริ หารสิ นค้าประกันภัยอยู่ในระดับที่ รับรองได้ว่ามีความสามารถในการจ่ ายผลประโยชน์แก่ ผูเ้ อาประกันภัยตามสัญ ญา
ประกันภัย และมีผลตอบแทนตามเป้ าหมายและเป็ นไปตามความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาระบบการบริ หารความ
เสี่ ยงตามมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงของ Australia and New Zealand (AS/NZS 4360) และมีการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริ ษทั ฯ โดยมาตรฐานนี้ได้ให้แนวทางและวิธีการในการระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์และแนวทางการกาหนด
กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแลความเสี่ ยง
ภายในองค์กร โดยคณะกรรมการชุ ดนี้ จะทาการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ สาหรับ
ระบบงานที่สาคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การลงทุน ความเสี่ ยงจากอัตรามรณะ และการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
53

แบบ ปผช.1 รายปี

และมีการดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ระบบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรดาเนินไปด้วยความราบรื่ น โดยจะมีการ
รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงไปยังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส
อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะทางานสาหรับความเสี่ ยงที่สาคัญ เช่น คณะทางานการประกันภัยต่อ คณะทางานการบริ หาร
สิ นทรัพย์และหนี้สิน คณะทางานบริ หารงานในภาวะภัยพิบตั ิ และคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อทาหน้าที่ใน
การประชุมและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงด้านนั้นๆ ให้เกิดประสิ ทธิผลและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ตระหนักว่า การบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ นรากฐานอันสาคัญยิ่งต่อการบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ และยังช่วยสร้างระบบการกากับดูแลกิ จการที่ ดีให้กบั องค์กร นอกจากนี้ การ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิผลจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถบรรลุเป้ าหมายทั้งในเชิงกลยุทธ์ และในเชิงการปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ฯ จึ งมีหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กร เนื่ องจากเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ พร้อมกันนี้ยงั ได้พฒั นาระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่แข็งแกร่ งโดยใช้กระบวนการควบคุมความเสี่ ยงอย่าง
เต็มรู ปแบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการระบุความเสี่ ยง การวัดและประเมินความเสี่ ยง การจัดการ การติดตาม ไปตลอดจนการรายงาน
ความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ผ่านการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ภายในหน่วยงานต่างๆ การจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และการฝึ กอบรมหลักสู ตรการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หารความเสี่ ยง การสร้างความตระหนักรู ้ และความรับผิดชอบของพนักงานในการบริ หารความ
เสี่ ยงภายในขอบเขตของความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี การการติ ดตามและทบทวนระบบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่วน
3. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการโปรแกรมการอบรม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรที่ ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร โดยตลอด
หลายปี ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้เ น้น ไปที่ ก ารเพิ่ ม ระดับ ของกิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งภายในบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า
กระบวนการการบริ หารความเสี่ ยงได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภาพภายหลังจากที่ได้ผา่ นการอบรมขั้นต้น
ในส่ วนของการอบรมการบริ หารความเสี่ ยงขั้นกลางเป็ นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
การบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ โดยการฝึ กอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเข้าใจในระบบ
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การบริ หารความเสี่ ยงและสร้างความมัน่ ใจว่าจะสามารถนาเอาการบริ หารความเสี่ ยงมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการทางานประจาวัน
โดยได้มีการยกตัวอย่างในการเขียนแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ แบบฟอร์ มแผนปฏิบตั ิการเพื่อลดความ
เสี่ ยง และแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ ยงให้แก่ผเู ้ ข้าอบรมโดยเป็ นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึ กอบรม
ในปั จจุบนั บุคลากรจากสายงานหลักทุกหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณารับประกัน งานสิ นไหม งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานการ
ประกัน ภัย ต่อ งานลงทุ น ได้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมและได้ดาเนิ นการตามระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อให้
สอดคล้องกับกรอบและนโยบายของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ขยายการดาเนินงานตามระบบการบริ หารความเสี่ ยงไปยัง
สายงานอื่นๆ อาทิ กลุ่มบัญชีและการเงิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ การลูกค้า กลุ่มทรัพยากรบุคคล สานักงานกฎหมาย
กลุ่มสื่ อสารองค์กรและกลุ่มการตลาดอีกด้วย
ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร ได้เน้นไปที่การสร้างตัวบ่งชี้ประสิ ทธิ ภาพ (KPI) และตัวชี้วดั
ความเสี่ ยง (KRI) ให้เป็ นส่วนหนึ่งของการระบุความเสี่ ยง ซึ่งได้นาไปสู่การพัฒนาวิธีการในการวัดประสิ ทธิ ภาพและความเสี่ ยง
ภายในบริ ษทั ฯ นอกเหนือไปจากการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มธุรกิจ
4. การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ภาพรวมระบบการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
ระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ หมายถึ ง การบริ หารจัดการแบบองค์รวม ซึ่ งบ่ งชี้ ภยั คุกคามต่อบริ ษทั ฯ และ
ผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ และเป็ นการกาหนดกรอบขีดความสามารถให้บริ ษทั ฯมีความยืดหยุ่น เพื่อ
ตอบสนองและปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิ ทธิผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการบริ หารธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องขึ้น และได้รับการทดสอบอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ โดยเริ่ มใช้งานมา
ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่ งสถานที่ ปฏิ บตั ิการชัว่ คราวได้มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับสถานการณ์ ภยั พิบตั ิแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้
พนักงานได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการทดสอบการจาลองสถานการณ์ภยั คุกคามเป็ น
ประจาขึ้นทุกปี เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจต่อระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการโปรแกรมการ
ทดสอบการกูค้ ืนระบบแบบเต็มรู ปแบบ เพื่อแน่ใจว่าสามารถให้บริ การอย่างต่อเนื่ องได้ภายใน 8 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุการณ์ภยั
พิบตั ิ
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันแห่ งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
22301 เมื่อปี 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายที่จะดาเนิ นการตามมาตรฐานของไอเอสโอ และพัฒนาระบบการบริ หารความ
ต่อเนื่ องทางธุรกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการวิเคราะห์บริ บทองค์กรให้ครอบคลุมการบ่งชี้ ภยั คุกคามทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการเมือง นอกจากนี้ ยงั มีการระบุความ
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ต้องการในการใช้บริ การของผูเ้ อาประกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าหากเกิดภัยคุกคามใดๆ องค์กรยังสามารถให้บริ การด้านต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่ องเหมาะสม เช่น การพิจารณารับประกัน การบริ การด้านสิ นไหมทดแทน ตลอดจนการให้บริ การข้อมูลผูเ้ อาประกัน เป็ น
ต้น อี กทั้งมี การพัฒนาเครื่ องมื อต่างๆ ในการจัดทาแผนการบริ หารธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ
นโยบายด้ านระบบการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ ด้วยการมุ่งสู่การเป็ นแบรนด์ช้ นั นาที่ สร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั ทุกชีวิต ขณะเดียวกันหนึ่งในพันธกิจหลักของการดาเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมัน่ สร้างสรรค์พฒั นาระบบและ
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ก้าวข้ามทุกข้อจากัด และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
แนวคิดการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทุกภาคส่ วน ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ อาประกัน พันธมิ ตร บุ คลากร และสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ เกิ ดเหตุการณ์ ภยั พิบัติ หรื อ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อเนื่องถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ ตลอดจนความเชื่ อมัน่ ของผูเ้ อาประกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งต้องมี กรอบนโยบายในการดาเนิ นกิ จการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ กี่ยวข้องน้อยที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ตั้งคณะทางานบริ หารงานในภาวะภัยพิบตั ิข้ ึน เพื่อกาหนดกรอบนโยบาย รวมถึงระบบ
การบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ โดยวิเคราะห์บริ บทองค์กรให้ครอบคลุมการชี้ บ่งภัยคุกคามทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
สังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเมือง เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่าหากเกิดภัยคุกคามต่างๆ บริ ษทั ฯ
ยังคงสามารถให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง อันเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ ยวข้อง ชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์
กิจกรรมที่มีความสาคัญของบริ ษทั ฯ และสร้างความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั ฯ และธุรกิจประกันชีวติ ต่อไป
5. การประกันภัยต่ อ
ในปี 2563 ที่ ผ่า นมา คณะท างานบริ หารความเสี่ ยงด้า นการประกันภัย ต่ อได้มีก ารทบทวนและเจรจาธุ รกิ จกับบริ ษทั
รั บประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯมี การคัดเลื อกบริ ษทั ผูร้ ั บประกันภัยต่อที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือใน
ระดับสู งจากบริ ษทั จัดอันดับเครดิตชั้นนาระดับสากลเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์การแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น และ
ได้มีการร่ วมมื อกับบริ ษทั ประกัน ภัยต่ อในการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ ึ งจะช่ ว ยให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้ างนวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวติ ในปั จจุบนั
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ด้านการบริ หารความเสี่ ยงภัยสะสม บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาสัญญาประกันภัยต่อคุม้ ครองด้านมหันตภัยเป็ นประจาทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาให้ระดับความเสี่ ยงภัยสะสมที่บริ ษทั ฯรับไว้เอง และวงเงินความคุม้ ครอง
สูงสุดที่บริ ษทั รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริ ษทั
6. เงินกองทุนทีต่ ้องดารงตามกฎหมาย
สาหรับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง ระยะที่ 2 ของบริ ษทั
ฯ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 372% ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนขั้นต่ าที่ สานักงาน คปภ. กาหนด ที่
120% และมีอตั ราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับบริ ษทั อื่นๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นการทดสอบภาวะวิกฤตภายในบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าฐานะเงินกองทุน
ของบริ ษทั ฯ ได้ถูกควบคุ ม ดู แลเป็ นอย่างดี และมี ปริ ม าณที่ เ พี ยงพอภายใต้ส ถานการณ์ ที่ ถู กทดสอบ และเพื่อเป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการจัดการและการประเมินความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ฯ รวมถึงตอบสนองต่อกฎระเบี ยบ
ใหม่ๆของสานักงาน คปภ. บริ ษทั ฯ จึ งยังคงพัฒนาตัวแบบเงิ นกองทุนภายในโดยใช้ซอฟต์แวร์ Prophet ALS (Asset Liability
Strategy) ทั้งนี้ ตวั แบบสามารถคาดคะเนอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใต้โครงสร้างธุรกิจในปั จจุบนั และธุรกิจ
ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถประเมินความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนในแง่ของการวิเคราะห์ความไวและการ
ทดสอบภาวะวิกฤต เมื่อต้องเผชิญกับความผันผวนของปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญเช่น ความเสี่ ยงด้านตลาด, ความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย, ความเสี่ ยงด้านเครดิต เป็ นต้น นอกจากนี้สามารถใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ

3.2 การบริหารสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
นโยบายบริ ษทั เกี่ ยวกับการบริ หารกระแสเงิ นรับจากสิ นทรัพย์และกระแสเงินจ่ายจากหนี้ สินตามภาระผูกพันในอนาคตที่ไม่
สอดคล้องกันอันเนื่ องมาจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามภาระผูกพันในบางช่วงเวลาจะครบกาหนดไม่พร้อมกัน เพื่อลดส่ วนที่
บริ ษทั จะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย โดยสถานะความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้ถูกติดตาม
อย่างสม่าเสมอด้วยการควบคุมดูแลระยะเวลาถัวเฉลี่ยด้านสิ นทรัพย์และด้านหนี้สินเป็ นประจาผ่านคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
ด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) ทั้งนี้ บริ ษทั ทาการคานวณระยะเวลาถัวเฉลี่ยด้านสิ นทรัพย์และด้านหนี้ สินด้วยวิธีการแมค
คัลเลย์ดูเรชัน (Macaulay Duration) โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริ ษทั มีผลต่างของระยะเวลา ถัวเฉลี่ยด้านสิ นทรัพย์และด้าน
หนี้ สินต่ ากว่า 3.0 ปี และมีเงิ นกองทุนที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงจาก อัตราดอกเบี้ ยด้านปั จจัยตลาดทัว่ ไปคิดเป็ น 6% ของ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงทั้งหมด
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4. ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยทีส่ ามารถคาดการณ์ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงภัย และ
การกระจุกตัวของภัย
บริ ษทั มีการกาหนดสมมติฐานที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ตลอดจนมี
กระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการเผื่อค่าความ
ผันผวนของสมมติฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด เพื่อให้บริ ษทั มี
เงิ นกองทุนที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่เหมาะสม โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริ ษทั มีเงินกองทุนที่ตอ้ ง
ดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านการประกันภัยคิดเป็ น 24% ของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงทั้งหมด
บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารการประกันภัยต่อ โดยกาหนดประเภทการประกันภัยต่อและขีดจากัดในการรับความเสี่ ยงภัยไว้เอง
(Retention Limit) ให้เ หมาะสมกับ ประเภทของความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากประเภทสิ น ค้า ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย และให้
สอดคล้อ งกับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ข องบริ ษ ัท (Risk Appetite) ซึ่ งถู ก ก าหนดให้ส อดคล้อ งกับ ขนาดของบริ ษ ัท ระดับ
เงินกองทุน และความมัน่ คงทางการเงิน
โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีการทาสัญญาการประกันภัยต่อแบบอัตโนมัติ (Automatic Reinsurance Treaty) และสัญญาการประกันภัยต่อ
แบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance Treaty) โดยประเภทการประกันภัยต่อที่บริ ษทั เลือกพิจารณามีท้ งั แบบการประกันภัย
ต่อส่ วนเกิ น (Surplus Reinsurance) และ การประกันภัยต่อตามสัดส่ วน (Quota Share Reinsurance) ให้เหมาะสมกับประเภท
ความเสี่ ยงและรู ปแบบของสิ นค้า
สาหรับความเสี่ ยงที่เกิดจากมหันตภัยต่างๆ บริ ษทั มีการทาสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่วนเกิน (Catastrophe Excess
of Loss Reinsurance) เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดจากมหันตภัย
อีกทั้งบริ ษทั ยังพิจารณาถึงการควบคุมความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัว โดยบริ ษทั มีนโยบายที่ กาหนดให้มีการส่ งประกันภัยต่อ
ให้กับบริ ษทั ประกันภัยต่อหลายแห่ ง เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ ยง บริ ษทั จะคัดเลื อกบริ ษทั ประกันภัยต่อที่ มีความมัน่ คง
ทางการเงิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับไม่ต่ากว่าระดับความเสี่ ยง 4 คือ BBB- (จาก Standard&Poor’s หรื อ
Fitch) หรื อ Baa3 (จาก Moody’s) หรื อ B+ (จาก AM Best) ซึ่ งสอดคล้องกับกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั มีวิธีการประเมินหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย โดยราคาบัญชี นั้นเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และราคาประเมินนั้น
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สิน
ของบริ ษทั ประกันชีวิต โดยสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ได้แก่ อัตรามรณะ อัตราการ
เจ็ บ ป่ วย อัต ราการขาดอายุ อัต ราความเสี ย หาย และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ถู ก พิ จ ารณาอย่า งเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ
ประสบการณ์จริ ง ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ

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 2563
ราคาบัญชี

ปี 2562
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

375,013.05

431,909.45

344,590.05

382,785.03

5,703.96

4,910.46

6,029.68

5,214.87

1,127.81

1,127.81

915.19

915.19

23,010.08

23,010.08

22,639.67

22,639.67

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่
เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี
อนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถ
ในการจ่ ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ ผูเ้ อาประกันภัยซึ่ ง จะต้อ งประเมิ น โดยนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับใบอนุ ญาตจากนายทะเบี ยนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับ
การยอมรับ สมมติฐานที่ ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มี
ข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
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พอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งเป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ.กาหนด

ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชี
และราคาประเมินอย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่ องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยทั้ง
สองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
ในการลงทุนของบริ ษทั บริ ษทั ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีการกาหนดนโยบายการลงทุนซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการทบทวน
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การลงทุนของบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงและมีเสถียรภาพ เหมาะสม
กับภาระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อผูเ้ อาประกัน ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดสรรเงินส่ วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งตราสารหนี้ ภาครัฐ และ
ตราสารหนี้ ภ าคเอกชน โดยสาหรับ ตราสารหนี้ ภ าคเอกชน บริ ษ ทั ฯ จะเลือ กลงทุน ในบริ ษ ทั ที่มีผลการดาเนิ นงานดี อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ฐ านะทางการเงิ น ที่ แ ข็ง แกร่ ง มี ข ้อ ได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน มี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานและ ผูบ้ ริ ห ารมี
ประสบการณ์และความสามารถ โดยต้องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นภายใต้ความเสี่ ยงที่ไม่สูงเกินไป บริ ษทั ได้มีการกระจายการลงทุนไป
ในสิ นทรั พย์ประเภทอื่ นๆ (Diversified) ได้แก่ หุ ้นสามัญ หน่ วยลงทุนของไทยและต่างประเทศ รวมถึ ง กองทุ นโครงสร้าง
พื้นฐาน, REIT และ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงในสัดส่ วน
ร้อยละ 80-100 ของมูลค่าตลาด
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้วา่ จ้างผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก เพื่อลงทุนแทนบริ ษทั ฯ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาทั้งจาก
ผลตอบแทนและคุณภาพการบริ หารงาน ซึ่งจะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการลงทุน โดยบริ ษทั มี การติดตามผลการดาเนิ นงาน
ของผูจ้ ดั การกองทุนอย่างใกล้ชิด
ในการพิจารณาลงทุนแต่ละครั้ง กลุ่มธุรกิจลงทุนจะดาเนินการภายใต้ขอบเขตอานาจอนุมตั ิวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เป็ นประจาทุกเดือน โดยสาหรับตราสารหนี้
ที่ จดทะเบี ยนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย บริ ษทั จะใช้ราคาที่ ไม่รวมดอกเบี้ ยค้างรับ (Clean price) ที่ เผยแพร่ โดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย สาหรับตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ จะใช้ราคาที่เผยแพร่ โดย Bloomberg สาหรับตราสาร
หนี้ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าโดยใช้อตั ราคิดลดเป็ นอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรั ฐบาล
ไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย (Zero coupon yield) ที่เผยแพร่ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยโดยบวกค่าชดเชยความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่
เหมาะสม
สาหรับตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศ จะใช้ราคาเสนอซื้ อ (Bid price) ที่ เผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์ หากเป็ นตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจเลือกวิธีการคิดลดกระแสเงินสด หรื อวิธีการ
เทียบเคียงอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price per book) ของตราสารทุนที่มีชนิด ประเภท และลักษณะสาคัญ (Feature) เป็ น
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อย่างเดียวกัน แล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสม สาหรับตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน บริ ษทั จะใช้มูลค่าสิ นทรัพย์ต่อหน่วย (NAV)
ของกองทุนรวมตามประกาศของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
สาหรับตราสารอนุพนั ธ์ และตราสารหนี้ ที่มีอนุพนั ธ์แฝง บริ ษทั จะใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าด้วยวิธี Present Value
Technique โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสมตามแต่ละผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

ประเภท สิ นทรัพย์ลงทุน
ราคาบัญชี

2562
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

11,811.11

11,811.54

8,185.53

8,148.64

ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋ แลก
เงิน, หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

381,032.99

438,044.73

349,530.17

410,471.90

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม

19,260.83

19,260.83

23,975.40

24,222.84

หน่วยลงทุน

32,332.35

32,332.35

28,857.92

28,857.92

เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

26,854.87

31,595.17

26,761.51

30,976.22

27.69

26.86

29.11

27.70

1.87

1.87

0.04

0.04

ตราสารอนุพนั ธ์สุทธิ

3,475.90

3,475.90

2,025.29

3,874.93

เงินลงทุนอื่น

1,284.93

1,558.22

1,250.81

1,437.33

476,082.54

538,107.47

440,615.78

508,017.52

เงินให้กยู้ มื และเงินให้เช่าซื้ อรถ และให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
คาอธิบาย
ผลการดาเนิ นงานของไทยประกันชีวิตใน ปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้ น 91,292.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน
762.08 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.83 เบี้ ยประกันภัยรับรวมหลังหักเบี้ ยประกันภัยส่ วนลงทุนของลูกค้าและสารองเบี้ ย
ประกันภัยที่ไม่ถือเป็ นรายได้เท่ากับ 91,213.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 517.95 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.56
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
สาหรับเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ ในปี 2563 มีจานวน 49,963.64 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้าจานวน 972.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.91
อัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั เป็ นดังนี้
1) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก/เบี้ยประกันภัยรับปี แรก ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 47.33% ลดลงจากปี
ก่อน 1.34% เนื่องจากเบี้ยประกันเคสใหม่ที่ลดลงและการปรับลดอัตราค่าบาเหน็จ
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อไป/เบี้ยประกันภัยรับปี ต่อไป ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 11.45% ลดลงจาก
ปี ก่อน 0.18% เนื่องจากเบี้ยประกันภัยปี ต่อไปที่สูงขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
3) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 10.21% เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.10% เนื่องจากกาไรประจาปี สูงขึ้น
4) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 1.58% เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.06% เนื่องมาจากบริ ษทั กาไร
ประจาปี สูงขึ้น
5) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 3.44% ลดลงจากปี ก่อน 0.17% % เนื่องจากกาไรลดลง
จากการขายเงินลงทุนในตลาดหุน้
6) อัตราส่วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย ประจาปี 2563 มีอตั ราเท่ากับ 123.22% ลดลงจากปี ก่อน 7.71% เนื่องจาก
มูลค่าเงินลงทุนลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2563
91,292.38

2562
92,054.46

91,213.65

91,731.60

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

15,749.41

15,152.34

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปี ก่อน

30,422.99

28,580.76

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

49,963.64
7,528.01

50,936.18
6,622.34

เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท
รายการอัตราส่ วน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
(Return on assets ratio)
- 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

2563
47.33%

2562
48.67%

11.45%
10.21%

11.63%
10.11%

1.58%

1.52%

1.58%

1.52%

3.44%

3.61%

3.31%
123.22%

3.44%
130.93%

- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อ
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วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวติ ที่ให้ท้ งั ความคุม้ ครองชีวติ และการ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อา
ประกันมิได้เป็ นของบริ ษทั
- กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ Universal life เป็ นการประกันชีวติ ที่แยกส่วนความคุม้ ครองชีวติ และส่วนการ
ลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษทั แต่ไม่ต่ากว่า
ผลตอบแทนขั้นต่าที่ได้รับรองไว้

65

แบบ ปผช.1 รายปี

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบายการบริ หารเงิ นกองทุนกาหนดขึ้นเพื่อรั บมือกับความเสี่ ยงที่ เงิ นกองทุนไม่เพียงพอที่ จะรองรับความเสี ยหายที่ มิได้
คาดหมายจากการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยเป้ าหมายของนโยบายการบริ หารเงิ นกองทุนของบริ ษทั คื อ การรั กษาความมัน่ คงของ
เงินกองทุนให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริ ษทั มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
อย่างสม่าเสมอทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วกิ ฤตเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ งของบริ ษทั

หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

สิ นทรัพย์รวม

564,597.90

533,694.24

หนี้สินรวม

471,411.36

423,174.78

436,819.91

387,999.90

34,591.45

35,174.89

93,186.54

110,519.46

357.68

395.01

357.68

395.01

357.68

395.01

เงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ได้ท้ งั หมด

91,564.36

108,663.12

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย

25,599.33

27,508.79

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ ง
ดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
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หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท และ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ
กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ากว่าอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกากับ (supervisory CAR) ที่กาหนดไว้
ในประกาศฯ ได้
- รายการข้า งต้น ค านวณโดยใช้มู ล ค่ า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต และประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่ วงมาทีผ่ ้ สู อบบัญชี ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว
URL: (งบการเงินรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่ วงมา (ปี 2563) ทีผ่ ้สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น)
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