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 ส่วนที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

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

 

1.1 ประวตัิบริษัทฯ 
 

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

 

นบัจากท่ีการประกนัชีวติเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยราวสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีบริษทัต่างประเทศเขา้มาด าเนินกิจการ และตั้ง

ส านกังานตวัแทนเสนอขายประกนัชีวติแบบตลอดชีพ พร้อมกบัมีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ เอกอคัรมหาเสนาบดี 

เป็นผูถื้อกรมธรรมฉ์บบัแรกนั้น อาจเรียกไดว้า่การประกนัชีวติยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั แต่หลงัจากท่ีไดมี้การก่อตั้งกอง

ประกนัภยั สงักดักระทรวงพาณิชย ์และคมนาคมข้ึนในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกนัชีวติก็เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย มีบริษทัประกนัชีวติ

ต่างชาติ เขา้มาประกอบธุรกิจเป็นจ านวนมาก ซ่ึงต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อนัเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคน

ไทยไดก่้อตั้งบริษทัประกนัชีวติท่ีเป็นของคนไทยข้ึน เป็นคร้ังแรก 

 

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

การประกนัชีวิตตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษทัประกนัชีวิตต่างชาติไดพ้ากนัปิดกิจการ และขนทรัพยสิ์น

กลบัสู่ภูมิล าเนาเดิม ยงัความเสียหายให้แก่ผูเ้อาประกนัในประเทศไทยเป็นอยา่งยิ่ง ดว้ยเหตุน้ีคนไทย และขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่

ของไทยในสมยันั้น จึงไดร้วมตวักนัก่อตั้งบริษทัประกนัชีวติของไทยข้ึน เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใตช่ื้อ บริษทั ไทย

ประกนัชีวติ จ ากดั นบัเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกของคนไทย ท่ีมุ่งสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงใหก้บัครอบครัวคนไทย โดยมี

คณะกรรมการดงัน้ี 

 

1. พระยาชยัสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) 

2. นายบุญลอ้ม พึ่งสุนทร 

3. นายปพาฬ บุญ-หลง 

4. นายหลุย พนมยงค ์

5. นายวจิิตร์ ลุลิตานนท ์

6. นายโล่เตก็ชวน บูลสุข 

7. นายตนัจินเก่ง 

8. นายเชวง เคียงศิริ 

9. นายตนัเกียกปุ้น 

 

หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากกระทรวงคลงัใหป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 จึงไดมี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพ่ือด าเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. เจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  ประธานกรรมการ     

2. พระยาชยัสุรินทร์  กรรมการ   

3. นายหลุย พนมยงค ์ กรรมการ    

4. นายบุญลอ้ม พึ่งสุนทร  กรรมการ 

5. นายปพาฬ บุญ-หลง  กรรมการ 

6. นายวจิิตร์ ลุลิตานนท ์ กรรมการ 

7. นายเชวง เคียงศิริ  กรรมการ   

8. นายโล่เตก็ชวน บูลสุข  กรรมการ  
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บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั เร่ิมด าเนินกิจการประกนัชีวติคร้ังแรกดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีส านกังานแห่งแรก

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ไดย้า้ย ส านกังานมาอยู ่ณ เลขท่ี 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 

2502 ไดย้า้ยส านกังานมาอยู ่ณ อาคาร 8 ถนนราชด าเนิน พร้อมกบัไดด้ าเนินกิจการเร่ือยมา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2513 จึงไดมี้การ

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อนัมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผูน้ าเขา้มาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานคร้ัง

ใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นก าลงัส าคญัในการวางรากฐานการด าเนินงานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้

ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพฒันาจนไทยประกนัชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ดา้น ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไทย

ประกนัชีวิตไดส้ั่งสมประสบการณ์ และความช านาญในการด าเนินธุรกิจ ทั้งยงัไดรั้บความเช่ือมัน่ศรัทธาจากมหาชนเพ่ิมข้ึน

ตามล าดบั เป็นผลใหไ้ทยประกนัชีวติกา้วข้ึนสู่บริษทัประกนัชีวติชั้นแนวหนา้ของคนไทยในปัจจุบนั 
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• ปัจจุบนั: ด าเนินธุรกิจครบ 79 ปี เป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีเติบโตอยา่งมัน่คง ดว้ยความมุ่งมัน่ของบุคลากร 

 

   

พ.ศ. 2563  

พฒันา TLI APPLICATION เพ่ือขยายบริการด้านการประกันชีวิต ให้ผูเ้อาประกันสามารถเขา้ถึงข้อมูล

กรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุม้ครองไดทุ้กท่ีทุกเวลา และอีกหลากหลายการใชง้านท่ีพร้อมตอบทุก

กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

 

พ.ศ.2562 

ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเขา้ร่วมทุนในบริษทั CB Life Insurance จ ากดั 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสดัส่วน 35% ซ่ึงไทยประกนัชีวติเป็นบริษทัประกนัชีวติอาเซียนแห่งแรก

ท่ีขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลกัษณะการเขา้ถือหุน้บริษทัประกนัชีวติทอ้งถ่ิน 

 

พ.ศ. 2560 

ด าเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตท่ีเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้ ง

ส านกังานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ท่ีพร้อมเป็นเพ่ือนคู่คิด เคียงขา้งทุกครอบครัวไทยบนพ้ืนฐานทกัษะความรู้ 

คุณธรรม และ จริยธรรมอนัดี 
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• 2556         

 
 

พ.ศ. 2556 

ตอกย  ้าการเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมดว้ยผลิตภณัฑแ์บบประกนั “มีคืน” ไม่วา่จะเป็น ประกนั “ไม่เคลม มีคืน” ประกนั

อุบติัเหตุท่ีคืนเบ้ียประกนัปีสุดทา้ย,“ไม่มะเร็ง มีคืน” แบบประกนัท่ีจะมอบความคุม้ครอง 1 ลา้นบาท กรณีท่ีตรวจพบ

เป็นมะเร็ง “ไม่คา้ง มีคืน”แผนประกนัชีวติท่ีคืนเบ้ียปีสุดทา้ยหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลรายวนั “ไม่

มีโรค มีคืน” แบบประกนัท่ีพร้อมคืนเบ้ียประกนัปีสุดทา้ยหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง 

 

จดัท าแอปพลิเคชนัในรูปแบบ E-book เพ่ือเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจากผูเ้อาประกนัหรือคน

ทัว่ไปจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วแลว้ แอปพลิเคชนัน้ี ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเอ้ือต่อการ

ขยายตลาดของฝ่ายขายไดอี้กดว้ย 
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• 2554 – 2555  

 
 

 

พ.ศ. 2555 

แปรสภาพบริษทั จาก บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั เป็น บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

และเป็นปีท่ีครบรอบ 70 ปีของการด าเนินธุรกิจประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรมอีกคร้ังดว้ยการ

เปิดตวัแบบประกนั "ไม่มะเร็งมีคืน" เป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวติ 

 

พ.ศ. 2554 

ไทยประกนัชีวิตประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรม ดว้ยการเปิดตวัแบบประกนั "ประกนัอุบติัเหตุ

ไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นบัเป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวติ ท่ีมีการคืนเบ้ียประกนัเม่ือไม่มี

การเคลม 
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   2553   

 
พ.ศ. 2553 

ริเร่ิมบริการไทยประกนัชีวิต iService เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัสามารถตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมข์อง

ตนเองผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากน้ียงัตั้ งศูนยบ์ริการข้อมูลตัวแทน (Agent Call 

Center) เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการขอ้มูลต่างๆ แก่ฝ่ายขายเปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซ่ึง

เป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ หรือ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนยก์ารคา้ เพ่ือให้บริการ

ดา้นธุรกรรมต่างๆแก่ผูเ้อาประกนั โดยไดมี้การจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมและอินเทอร์เน็ตไวใ้หบ้ริการฟรี  

ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจ านวนเกือบ 300  แห่ง 
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• 2549 – 2551  

 

พ.ศ. 2551 

เพ่ิมทางเลือกในการออมท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามใหก้บัชาวไทยมุสลิม ดว้ยสัญญา “ตะกา

ฟุล”  พร้อมกับเป็นบริษทัประกันชีวิตแห่งแรกท่ีเปิดเครือข่ายศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์แก่ผูเ้อา

ประกนั (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทัว่ประเทศ 

 

พ.ศ. 2549 

สร้างสรรคก์ารบริการ “ไทยประกนัชีวิต Check up” เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกคา้ให้

ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธ์ิบริการตรวจ

สุขภาพในราคาพิเศษ  
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   2541 – 2542  

 

 

พ.ศ. 2542  

เป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกท่ีริเร่ิมการบริการ “ไทยประกนัชีวติฮอตไลน์” ท่ีสุดแห่งการบริการ

ท่ีมากกวา่การประกนัชีวิต ดว้ยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์และการเดินทางฟรี

ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกท่ี ทัว่โลก ทุกกรมธรรมแ์ก่ผูเ้อาประกนัท่ีถือกรมธรรมร์ายบุคคลทุกราย โดย

ไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 

พ.ศ. 2541 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระครุฑพา่ห์ ใหเ้ป็นบริษทั

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในฐานะท่ีด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มัน่คงทางการเงิน 

และบ าเพญ็สาธารณประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง   
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• 2535 – 2540  

 
พ.ศ. 2540  

จดัท า Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาองักฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยใช ้Website ช่ือ www.thailife.com  เพ่ือเผยแพร่ประวติับริษทัฯ การด าเนินงาน และข่าวสาร

อ่ืนๆ  พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัท าระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริการสอบถามขอ้มูล

สินไหมทางโทรศพัทแ์ก่ฝ่ายขาย 

 

พ.ศ. 2539  

วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เช่ือมโยงระหวา่งส านกังานใหญ่ 

และสาขา เพ่ือให้การส่งผ่านขอ้มูลจากสาขามายงัส านักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง

จัดท าโปรแกรม Software Multimedia ช่ือ Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค เพื่อใหต้วัแทนฝ่ายขายใชเ้ป็นส่ือในการขยายตลาด และเขา้หาลูกคา้   

 

พ.ศ. 2535 

ปีท่ีบริษัทฯ ด าเนินงานครบ 50 ปี และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และ

พทุธศาสนิกชนทัว่ไป บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสร้างพระพทุธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ “ญสส.” 

จ านวน 84,000 องค ์โดยไดรั้บพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สงัฆปรินายก เสด็จเป็นองคป์ระธานประกอบพิธีพทุธาภิเษก และเททองหล่อพระพทุธรูปบูชาพระ

ไพรีพินาศ 

  

  

 

 



แบบ ปผช.1 รายปี 

11 
 

    2532 – 2534  

 

 

พ.ศ. 2534  

ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์

คอมพิวเตอร์ไปยงัสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ และการ

ปฏิบติังานมากข้ึน 

 

พ.ศ. 2533  

บุคลากรส านกังานใหญ่ และสาขาขยายตวัเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวนกวา่ 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกวา่ 

50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจ านวนผูเ้อาประกนัเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900,000 ราย  

มีอตัราเติบโตสูงถึง 38 %   

 

พ.ศ. 2532  

อาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ลา้นบาท บนถนนรัชดาภิเษก ได้เปิด

ด าเนินการ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และมอบการบริการแก่ผูเ้อาประกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง

สมบูรณ์แบบ พร้อมกบัความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 กบัรางวลับริษทัดีเด่นแห่งปี ประเภท

ธุรกิจประกนัชีวิตประจ าปี 2532 รวมถึงความส าเร็จท่ีมีผูเ้อาประกนัชีวิตเกิน 1,000,000 ราย เป็นปี

แรก  
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• 2526 – 2529  

 
พ.ศ. 2529  

นายอภิรักษ ์ไทพฒันกลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งยงัเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่ง

แรก ท่ีได้พฒันาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ท าให้ผูเ้อา

ประกนัไดรั้บ การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบพนกังานข้ึน เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ และความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

 

พ.ศ. 2527  

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมยั โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกันชีวิต ฝ่ายการเงินและ

บริหาร ฝ่ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยงัไดริ้เร่ิมใหมี้การช าระเบ้ียประกนัผา่นธนาคาร

พาณิชยเ์ป็น แห่งแรก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระเบ้ียประกนัแก่ผูเ้อาประกนั รวมทั้งได้

ดดัแปลงสญัลกัษณ์บริษทัฯ จากรูปชา้งเอราวณั เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ท่ีเรียบง่ายทนัสมยั ดว้ยลายเส้น

ท่ีมัน่คงเสมือนบุคคล ยืนหยดัอย่างมัน่ใจ สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ในการสร้างหลกัประกนั และ

ความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย 

 

พ.ศ. 2526 

ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสืบแทน นาย

อนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซ่ึงลาออกเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ จน

ประสบความส าเร็จ กา้วข้ึนสู่อนัดบั 1 ของบริษทัประกนัชีวิตคนไทย ดว้ยจ านวนเบ้ียประกนั รวม

สูงสุด 1,339 ลา้นบาท 
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• 2485 – 2515  

 
พ.ศ. 2515 

ยา้ยสถานท่ีตั้งบริษทัฯ มาเช่าอยูท่ี่ตึกอ้ือจือเหลียง มีพนกังานประมาณ 40 คน พร้อมกบัไดริ้เร่ิมน า

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกนัชีวติ 

 

พ.ศ. 2513 

ปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหารคร้ังส าคญั โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต ์กฤตยากีรณ ได้

ร่วมกันรับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้ งวางแผนพฒันาระบบงานเน้นการบริการท่ีรวดเร็ว 

ออกแบบกรมธรรมใ์หม่ให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ

ตวัแทนฝ่ายขาย และเปล่ียนสญัลกัษณ์จากองคป์ราสาทเป็นชา้งเอราวณั โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่หัว

มุมถนนราชด าเนิน 

 

พ.ศ. 2485  

22 มกราคม บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งแรกของคนไทย 

โดยการน าของเจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใตส้ญัลกัษณ์ปราสาทอนัสูงสง่า เพ่ือ

มุ่งด าเนินธุรกิจประกนัชีวติ และสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงในชีวติใหแ้ก่ครอบครัวไทย 
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1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
 

 

 
 

 

 

 



แบบ ปผช.1 รายปี 

15 
 

กลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกจิ: 
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจภายใตว้สิยัทศัน์ “มุ่งสู่ความเป็นแบรนดช์ั้นน าท่ีสร้างแรงบนัดาล

ใจใหก้บัทุกชีวติ” ดว้ยนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งสู่การเป็นทุกค าตอบของการประกนัชีวติ หรือ Life Solutions  การดูแลชีวิต
อยา่งครบรอบดา้น ดว้ยการส่งมอบสุขภาพท่ีดี (Healthier) ความมัง่คัง่ (Wealthier) และชีวิตท่ียนืยาว (Better Lives) ให้กบัลูกคา้
และคนไทย ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวยัและทุกช่วงของชีวิต พร้อมกบั
การพฒันาบริการท่ีมากกวา่ประกนัชีวติ  

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาระบบการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกดา้นเพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขนัในธุรกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ดงัน้ี  

1. ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัฯ มีแบบประกนัท่ีครอบคลุมส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายในการพฒันาสินคา้และบริการ ใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โอกาสทางการตลาด  สถานการณ์การลงทุน และการน า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ  

1.1 พัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สถานะ สังคม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย    

1.2 พัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกบัการขยายตลาดในช่องทางต่างๆ เน่ืองจากแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกนัในดา้น
ของกลุ่มเป้าหมายและวธีิการขยายตลาด   

1.3 พัฒนาระบบงานในด้านการบริการ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยยึดความพึงพอใจของลูกคา้เป็นจุด
ศูนยก์ลาง เช่น ช่องทางการช าระเบ้ียประกนัภยัท่ีหลากหลาย การติดตามขอ้มูลกรมธรรม ์ในรูปแบบของบริการ iService ซ่ึง
เป็นบริการออนไลน์ผา่น www.thailife.com รวมถึงการพฒันา “แอปพลิเคชัน่ ไทยประกนัชีวิต” ส าหรับผูถื้อกรมธรรมข์อง
บริษทั ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มมูลกรมธรรม ์และท าธุรกรรมประกนัชีวติดว้ยตนเองไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (Self Service) สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัในยคุปัจจุบนั 

1.4 พัฒนาระบบงาน CRM ในรูปแบบของการจดัโปรแกรมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละ 
Segment อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนส าคญัในการสร้างการเติบโตอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนืจากการขยายตลาดฐานลูกคา้เดิมของบริษทั และฐานลูกคา้ใหม่ในภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัรุนแรง     

2. ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
บริษทัฯ ด าเนินกลยุทธ์รุกทุกทาง Multi-Channel Distribution โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยปัจจุบนัผลงานเบ้ียประกนัภยัรับของบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจาก 2 ช่องทางหลกั คือ ช่องทาง
ตวัแทนและช่องทางการขายผา่นธนาคาร โดยมีธนาคารพนัธมิตรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการขยายตลาด
ผ่านช่องทาง Direct Marketing, ช่องทาง Broker ตลอดจนช่องทาง Digital และมีนโยบายในการพฒันาช่องทางการขายใหม่ๆ  
รวมถึงการเพ่ิมพนัธมิตรทางการตลาดมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายในปัจจุบนัให้มีศกัยภาพมากข้ึน 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้
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3. ด้านการแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC  

ดว้ยโอกาสและศกัยภาพในการเติบโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและแรงงานในกลุ่มประเทศ AEC รวมถึงศกัยภาพและความไดเ้ปรียบของประเทศไทยในการ
เป็นศูนยก์ลางทางการคมนาคมขนส่งในกลุ่ม AEC พร้อมทั้ งมีความเจริญก้าวหน้าของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม บริษทัฯ จึงมีแผนในการรุกตลาดประเทศในกลุ่ม AEC ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลาง
โอกาสและอุปสรรคในการเขา้ถึงตลาดในแต่ละประเทศ เพ่ือแสวงหารูปแบบโมเดลในการรุกตลาดท่ีเหมาะสม ทั้งในแง่ของ
โอกาสและความเส่ียงของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศไทย มีศกัยภาพ 
และมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเน่ือง  และล่าสุดบริษทัฯได้รับใบอนุญาตธุรกิจประกันชีวิตใหม่ ในการเขา้ร่วมทุนกบั CB 
Insurance ประเทศพม่า 

 
4. ด้านการพฒันาระบบงาน  

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ การ
เปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบ รวมถึงเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในดา้นต่างๆ บริษทัฯ มีแผนงานในการปรับปรุง
ระบบจดัการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศยคุใหม่ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการรองรับการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกดา้น 
ทั้งระบบงานภายใน ระบบการใหบ้ริการ ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่ือสารองคก์ร รวมถึงการพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีช่วยสนบัสนุน
การขายและการบริการลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยท าให้บริษทัสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสามารถให้บริการลูกคา้ไดใ้นทุก
สถานการณ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัทางธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสทางการตลาดอีกดว้ย    

 
5. ด้านภาพลกัษณ์  

ไทยประกนัชีวิตมุ่งด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้การปรับปรุงภาพลกัษณ์องคก์ร และรูปแบบการส่ือสาร
ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการเพ่ิมข้ึนของคู่แข่ง ทั้งยงัมุ่งเป็นแบรนดท่ี์สร้างแรงบนัดาลใจในการท าความดี
ใหแ้ก่คนในสงัคม โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติในดา้นต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานหรือสถาบนัภายในประเทศและรางวลั
ระดับสากล ซ่ึงเป็นแรงผลกัดันให้บริษทัฯ มุ่งมัน่รักษามาตรฐานในทุกดา้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความ
ไวว้างใจแก่ผูเ้อาประกนัภยั และเกิดความรู้สึกรักในแบรนด์ (Brand Love) ในใจผูบ้ริโภค และอยู่ในสังคมไดอ้ย่างย ัง่ยืน ใน
ฐานะการเป็น Regional Iconic Brand 
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6. ด้านการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งมีความรับผิดชอบ เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ

และเป็นธรรมจากบริษทัฯ  โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีระบบและการก ากบัดูแล รวมถึงการสร้างและถ่ายทอดวฒันธรรม
การปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในองคก์ร นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม(Market 
Conduct), การก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม, การพฒันาและการออกกรมธรรมป์ระกนัภยั, การเสนอขาย
กรมธรรมป์ระกนัภยั, การก ากบัดูแลการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัในช่องทางต่างๆ, การให้บริการภายหลงัการเสนอขาย
กรมธรรมป์ระกนัภยั ตลอดจนการบริหารจดัการ ขอ้ร้องเรียน และการชดใชเ้งินตามสญัญาประกนัภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์
และการใหบ้ริการของ   บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 
รายละเอียดลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามหวัขอ้ “กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ” 
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1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกนัภัย 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์ทีส่ าคญั: 
 บริษทัฯ มีแบบประกนัท่ีครอบคลุมส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการประกนัภยัประเภทสามญั ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสัญญาเพ่ิมเติม เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัโรค
ร้ายแรง ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยมีการพฒันาแบบประกันใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีแบบประกนัท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. แบบตลอดชีพ (Whole Life)  
แบบประกนัชีวติท่ีใหค้วามคุม้ครองตลอดชีวิต โดยหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในขณะท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั บริษทั

ฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงถือเป็นการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงใหแ้ก่ครอบครัวและบุคคลท่ีอยู่
ในความอุปการะ โดยแบบตลอดชีพของบริษทัฯ มีระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยัให้เลือกหลากหลายระยะ เพื่อให้เหมาะสมกบัการ
วางแผนทางการเงินของผูบ้ริโภค  

2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)  
แบบประกนัชีวติท่ีบริษทัฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือมีชีวติอยูค่รบก าหนดสญัญา หรือ

จ่ายเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกนัภยั โดยการประกนัชีวติแบบสะสม
ทรัพยเ์ป็นส่วนผสมของการคุม้ครองชีวิตและการออมทรัพย ์บริษทัฯมีแบบสะสมทรัพยอ์ย่างหลากหลาย ทั้งแบบท่ีมีเงินคืน
ระหวา่งสญัญาและแบบท่ีไม่มีเงินคืนระหวา่งสญัญา และมีระยะเวลาเอาประกนัภยัและช าระเบ้ียประกนัภยัหลากหลายระยะ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการวางแผนการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

3. แบบบ านาญ (Annuity)  
แบบประกนัชีวิตท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเท่ากนัอยา่งสม ่าเสมอ ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทุกปีหรือทุกเดือน นบั

แต่ผูเ้อาประกนัภยัเกษียณอาย ุหรือมีอายคุรบ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นตน้ไป แลว้แต่เง่ือนไขในกรมธรรมท่ี์ก าหนดไว ้
โดยแบบประกนัของบริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินบ านาญและระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยัให้เลือกหลากหลายระยะ เพ่ือการ
วางแผนทางการเงินส าหรับชีวติในวยัเกษียณ  

4. แบบเฉพาะกาล หรือแบบช่ัวระยะเวลา (Term)  
การประกันชีวิตท่ีบริษทัฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตใน

ระยะเวลาประกนัภยั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองตามระยะเวลาเอาประกนัภยั การประกนัชีวติแบบน้ีไม่มีส่วนของการออมทรัพย ์
เบ้ียประกนัภยัจึงต ่ากวา่แบบอ่ืน ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนใหห้ากผูเ้อาประกนัภยัอยูจ่นครบก าหนดสญัญา 
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5. แบบประกนัควบการลงทุน (Investment Linked)   

5.1 แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) 
แบบประกนัชีวิตท่ีแยกเบ้ียประกนัภยัในส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ จะเป็น

ผูบ้ริหารการลงทุน จะมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์หลากหลายข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนกวา่แบบประกนัทัว่ไป 
และมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บ   

5.2 แบบยูนิตลงิค์ (Unit Linked)  
แบบประกนัชีวติท่ีแยกเบ้ียประกนัภยัในส่วนความคุม้ครองชีวติ และส่วนการลงทุนอยา่งชดัเจน โดยเบ้ียประกนัภยัใน

ส่วนการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริษทัฯ ก าหนด และจดัพอร์ตสัดส่วนการลงทุนไดเ้อง 
และส าหรับเบ้ียประกันภยัอีกส่วนหน่ึง จะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคุม้ครองชีวิต มีจุดเด่นท่ีเป็นแบบประกันภยัท่ีมีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถก าหนดเบ้ียประกนัภยั, จ านวนเงินเอาประกนัภยั, ระยะเวลาจ่ายเบ้ีย และระยะเวลาคุม้ครองเองได ้และมี
โอกาสไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่แบบประกนัอ่ืน 
 
บริการทีส่ าคญั: 

ไทยประกนัชีวติมุ่งสร้างความโดดเด่นท่ีแตกต่าง ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์หลากหลายใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการของ
ลูกคา้ในทุกช่วงของชีวิต พร้อมริเร่ิมบริการท่ีมากกว่าการประกนัชีวิตหลากหลายรูปแบบ เพ่ืออ านวยความสะดวก และเติม
คุณค่าชีวติใหก้บัผูเ้อาประกนั อนัสอดคลอ้งกบัสโลแกน “คิด เคียงขา้ง ทุกชีวติ” 

ไทยประกนัชีวติฮอตไลน์: ท่ีสุดแห่งการบริการท่ีมากกวา่การประกนัชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์และ
การเดินทางฟรี ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกท่ี ทัว่โลก ทุกกรมธรรม ์

ไทยประกนัชีวติแคร์เซ็นเตอร์: ศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์ผูเ้อาประกนั และใหบ้ริการขอ้มูลตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์สมบูรณ์
แบบแห่งแรกในธุรกิจประกนัชีวติ โทร. 1124 

ไทยประกนัชีวติเมดแิคร์: บริการอ านวยความสะดวกดา้นค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ กรณีผูป่้วย
ในโรงพยาบาลเครือข่าย 

ไทยประกนัชีวติอซ่ีีเพย์: หลากหลายวธีิการช าระเบ้ียประกนัท่ีสะดวกรวดเร็ว ผา่นช่องทางต่างๆ กวา่ 10 ช่องทาง   

ไทยประกนัชีวติ Application: บริการส าหรับผูเ้อาประกนัภยัในการตรวจสอบขอ้มูลและสถานะกรมธรรม ์รวมทั้งรับสิทธิ
พิเศษจากไทยประกนัชีวติ Privilege 

    
 
ทั้งน้ี บริการดงักล่าวขา้งตน้เป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือผูเ้อาประกนัภยั  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม  

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน

บุคคล (Personal 
Accident) 

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม 
(Group) 

รวม 

ตลอดชีพ 
สะสม
ทรัพย ์

เฉพาะกาล อ่ืนๆ รวม 

 จ  านวนเบ้ีย
ประกนัภยั
รับโดยตรง 

                 
13,958.58  

                  
66,719.75  

                
219.38  

          
2,611.53  

         
83,509.24  

                     
775.34  

                       
277.97  

                 
6,729.83  

                  
91,292.38  

 สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยั  

15.30% 73.08% 0.24% 2.86% 91.48% 0.85% 0.30% 7.37% 100.00% 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี ตามรูปแบบท่ีน าส่งแก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงเป็นจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีรวมส่วนลงทุนของลูกคา้ โดยไม่รวมเบ้ียประกนัภยัจากการรับ

ประกนัภยัต่อ 
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัทและวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ 

 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวธีิการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ 

บริการงานสินไหมทดแทน 

การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 

1. ผูเ้รียกร้องสินไหมทดแทน 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นหน้าท่ีของผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งเป็นผูเ้รียกร้องสินไหม และลงลายมือช่ือในหนังสือ

เรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือช่ือยนิยอมในการเปิดเผยประวติัดว้ยตนเอง เวน้แต ่

1.1   ผูเ้อาประกนัภยัอายไุม่เกิน 15 ปี ใหผู้ป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทนผูเ้อาประกนัภยั 

1.2   ผูเ้อาประกันภยัอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้มีผูป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามเป็นผูใ้หค้วามยนิยอมมาดว้ย 

1.3   ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถลงช่ือได ้ใหพิ้มพล์ายน้ิวมือ โดยมีพยานลงช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมือ อยา่งนอ้ย 2 คน  

1.4   ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทน  

2. เอกสารประกอบการเรียกร้อง  

2.1   เอกสารหลกัฐานประกอบการเรียกร้องเบ้ืองตน้  

(1)  หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และหนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติั (แบบฟอร์มบริษทั ปช. 16)  

(2)  ใบรับรองแพทย ์ตามแบบฟอร์มบริษทั (ปช.17) 

2.2   การเรียกร้อง กรณีค่ารักษาพยาบาล เพ่ิม ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและใบสรุปหนา้งบ  

2.3   การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกนัภยัโรคร้ายแรง เพ่ิม  

(1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2)  เอกสารทางการแพทยท่ี์จาํเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค เช่น รายงานผลตรวจช้ินเน้ือ หรือรายงานการตรวจดว้ย

วธีิ MRI/CT SCAN/ X-ray แลว้แต่กรณี  

2.4   การเรียกร้องกรณีกระดูกแตกหกั เพ่ิม ใบรายงานผลจากรังสีแพทย ์ 

หมายเหตุ    - เอกสารประกอบการเรียกร้องท่ีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษจะตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษโดยหน่วยงานรัฐหรือสถาบนัการแปลท่ีไดรั้บการรับรอง และถือเป็นค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

    -  เอกสารท่ีเป็นสําเนา ให้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งจากผูเ้อาประกนัภยั หรือหน่วยงานท่ีออกเอกสารนั้น 

กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหด้าํเนินการเป็นกรณีไป 
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การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 

1. ผูเ้รียกร้องสินไหม  

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรมเป็นหน้าท่ีของผูรั้บประโยชน์ท่ีจะตอ้งเป็นผูเ้รียกร้องสินไหม และลงลายมือช่ือในหนังสือ

เรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือช่ือแสดงความยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยตนเองเวน้แต่ 

1.1   ผูรั้บประโยชน์อายไุม่เกิน 15 ปี ใหผู้ป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทนผูรั้บประโยชน์ 

1.2   ผูรั้บประโยชน์อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้มีผูป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามผูใ้หค้วามยนิยอมมาดว้ย 

1.3   ผูรั้บประโยชน์ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ให้พิมพล์ายน้ิวมือและมีพยานลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมืออยา่ง

นอ้ย 2 คน  

1.4   ผูรั้บประโยชน์เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทน  

2.  เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม  

2.1   เอกสารประกอบการเรียกร้องเบ้ืองตน้   

(1)  หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม ตามแบบฟอร์มบริษทั (ปช.11 ) ของ ผูรั้บประโยชน์ทุกคน  

(2)  ใบยนิยอมของผูรั้บประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวติั  

(3)  สาํเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งนาํตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย  

(4)  สาํเนาบตัรประจาํตวั และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  

(5)  สาํเนาบตัรประจาํตวั และสาํเนาทะเบียนบา้น ท่ีมีการจาํหน่ายตายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.2   เอกสารประกอบการเรียกร้องเพ่ิมเติม กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืน  

(1)  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัเก่ียวกบัคดี ท่ีไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  

(2)  สาํเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ  

(3)  ภาพถ่าย หรือแผนท่ีแสดงการเกิดเหตุ (ถา้มี)  

2.3   เอกสารประกอบการเรียกร้องเพ่ิมเติม กรณีเสียชีวติท่ีสถานพยาบาลและอายกุรมธรรมไ์ม่พน้ 2 ปี นบัแต่วนัเร่ิมสญัญา 

หรือวนัต่อสญัญาคร้ังสุดทา้ย หรือ เสียชีวติจากโรคร้ายแรงตามสญัญาท่ีใหค้วามคุม้ครองโรคร้ายแรง  

(1)  ใบรับรองแพทย ์ตามแบบฟอร์มบริษทั (ปช.17) หรือใบรายงานของแพทย ์ 

(2)  รายงานผลตรวจช้ินเน้ือหรือรายงานการตรวจดว้ยวธีิ MRI/CT Scan/X-ray แลว้แต่กรณี  

2.4   เอกสารประกอบการเรียกร้องเพ่ิมเติม กรณีต่างๆ เก่ียวกบัผูรั้บประโยชน์  

(1)  ผูรั้บประโยชน์เป็นผูเ้ยาว ์และบิดามารดาเสียชีวติ เพ่ิม สาํเนาคาํสัง่ศาลตั้งผูป้กครองของผูเ้ยาว ์ 

(2)  ผูรั้บประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภยัและไม่มีผูรั้บประโยชน์อ่ืน เพ่ิมสําเนาคาํสั่งศาล 

ตั้งผูจ้ดัการมรดกของผูเ้อาประกนัภยั  

(3)  ผู ้รับประโยชน์ เสียชีวิตภายหลังผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต เ พ่ิมสําเนาคําสั่งศาลตั้ งผู ้จัดการมรดกของ                  

ผูรั้บประโยชน์  
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หมายเหตุ    -  เอกสารประกอบการเรียกร้องท่ีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษจะตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษโดยหน่วยงานรัฐหรือสถาบนัการแปลท่ีไดรั้บการรับรอง และถือเป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน ์

     -  เอกสารท่ีเป็นสาํเนา ใหล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูรั้บประโยชน์ หรือหน่วยงานท่ีออกเอกสารนั้น 

กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหด้าํเนินการเป็นกรณีไป 

 

การขอรับแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องสินไหมบริษัท 

● ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
● ส่วนสินไหม ชั้น 5 สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 
● ติดต่อ Call Center หมายเลข 1124  
● ดาวน์โหลดเอกสาร จากเวป็ไซต ์www.thailife.com  

การส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม 

● ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
● ส่วนสินไหม ชั้น 5 สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 
● ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ระบุส่วนงานสินไหม บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั ท่ีตู ้ ปณ.123 ปณฝ.  

ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 
● ผา่นเวป็ไซต ์ www. thailife.com / iService (ช่องทางน้ีมีเง่ือนไขการใชบ้ริการ) 

ระยะเวลาพจิารณาสินไหม 

● ขอ้มูลและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น ใชเ้วลาภายใน 15 วนั 
● กรณีตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติม ใชเ้วลาไม่ภายใน 90 วนั 

การรับเงนิค่าสินไหม 

● โอนเงินเขา้บญัชีของผูเ้อาประกนั / ผูรั้บประโยชน์ แลว้แต่กรณี 
● จ่ายเงินเป็นดร๊าฟส่งไปตามท่ีอยูข่องผูเ้อาประกนัภยั / ผูรั้บประโยชน์  แลว้แต่กรณี 
● รับเงินสินไหมท่ี 7-eleven (ค่าทดแทนไม่เกิน 10,000 บาท) 

ช่องทางการตดิต่อกบับริษัท  

● ศูนยบ์ริการขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั หมายเลข 1124  หรือ 
● ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน หมายเลข 02 247 0247 ต่อ 3550  โทรสาร 02 246 1131  

อีเมลท่ี claimcenter@thailife.com 
 

http://www.thailife.com/
http://thailife.com/
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บริการรับเร่ืองโต้แย้งร้องเรียนจากเร่ืองเรียกร้องสินไหม 

บริษทัจดัตั้งหน่วยงานท่ีใหบ้ริการการร้องขอใหท้บทวนเร่ืองร้องเรียนสินไหม กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์          

ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาคา่สินไหมทดแทนของบริษทั โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์ก ากบัดูแลและพิจารณา

ทบทวน โดยมีวธีิการให่บริการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

1.1  ผูเ้อาประกนั 

1.2  ผูรั้บประโยชน ์

1.3  ทายาทของผูเ้อาประกนั ทายาทผูรั้บประโยชน ์

1.4  ผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือจาก 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 

2.  วธีิการร้องเรียน 

2.1  ผูมี้สิทธิร้องเรียนตอ้งร้องเรียนดว้ยตนเอง 

2.2  ส่งเอกสารร้องเรียน ไปยงัช่องทาง ดงัน้ี 

● ผา่นตวัแทนประกนัชีวติของท่าน  

● ส่วนสินไหม ชั้น 5 สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 

● E-mail: Claimcenter@thailife.com 

● ไปรษณียล์งทะเบียน ระบุ ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั ท่ีตู ้

ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 

3.  เอกสารประกอบการร้องเรียน 

3.1  แบบคาํร้องเรียน / หนงัสือร้องเรียน 

3.2  สาํเนาบตัรแสดงตน 

(กรณีมอบฉนัทะตอ้งมีหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

4. การตดิตามผลการร้องเรียนสินไหม 

● ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

● ส่วนสินไหม ชั้น 5 สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 

● ติดต่อ Call Center 1124 

● E – Mail : claimcenter@thailife.com  ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน 

● E – Mail : Carecenter@thailife.com  ศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์ผูเ้อาประกนั 

● ส่วนส่ือสารมวลชล หนา้ Page : Facebook ไทยประกนัชีวติ / ช่องทาง Messenger 

 

mailto:Claimcenter@thailife.com
about:blank
mailto:Carecenter@thailife.com


แบบ ปผช.1 รายปี 

25 
 

งานบริการผู้เอาประกนั 

การรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

1. ประเภทการรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

• เงินปันผล 

• เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไข 

• เงินครบก าหนดสญัญา 

2. เอกสารการขอรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

• กรมธรรม ์(กรณีรับเงินครบก าหนดสญัญา) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

• แบบฟอร์มโอนเงินเขา้บญัชี (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินปันผล หรือ เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขเขา้บญัชี) 

• หนงัสือแจง้ความจ านงโอนเงินครบก าหนดสญัญา (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินครบก าหนดสญัญาเขา้บญัชี) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 
4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

• กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินปันผล หรือ เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขเขา้บญัชี สามารถใชบ้ริการผา่น Thai Life Insurance 
Application หรือ ไทยประกนัชีวติ iService หรือ  policyservice@thailife.com  

 

สิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการเม่ือเกดิปัญหาเกีย่วกบัการช าระเบีย้ประกนัภัย 

1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการได้ 

• ขอกูเ้งินตามกรมธรรม ์

• ขอเวนคืนกรมธรรม ์

• ปิดบญัชีขยายเวลาคุม้ครอง 

• ปิดบญัชีใชมู้ลค่าเงินส าเร็จ 

• เปล่ียนงวดการช าระเบ้ียประกนัภยั 

• ยกเลิกสญัญาเพ่ิมเติม 

• เปล่ียนแปลงทุนประกนั 
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2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

• หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

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

• ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีมอบอ านาจ เพื่อขอเวนคืนกรมธรรม ์จะไดรั้บเงินภายใน 7 วนั 
4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
 

สิทธิเกีย่วกบัการขอเปลีย่นแปลงข้อมูลกรมธรรม์ 

1. ประเภทการขอเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ 

• เปล่ียนแปลง ช่ือ-สกลุผูเ้อาประกนัภยั 

• เปล่ียนแปลงลายมือช่ือ 

• เปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ 

• เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
2. เอกสารการขอเปลีย่นแปลงตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์

• บตัรประจ าตวัประชาชน 

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

• ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 
 หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ ใชเ้พียง ใบค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

เท่านั้น 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีตอ้งจดัส่งเอกสารใหส้ านกังานใหญ่พิจารณาอนุมติั จะไดรั้บกรมธรรมภ์ายใน 15 วนั 
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4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

• กรณีขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ สามารถใชบ้ริการผา่น Thai Life Insurance Application 
หรือ  ไทยประกนัชีวติ iService  
 

หนังสือรับรองการท าประกนัชีวติ แบบภาษาองักฤษ 

1. เอกสารการขอท าหนังสือรับรองการท าประกนัชีวติภาษาองักฤษ 

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

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ภายใน 3 วนั นบัจากไดรั้บเอกสารครบถว้น 

3. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

 

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

1. เอกสารการขอช าระเบีย้ประกนัภัยเพิม่พเิศษ (Top-Up Premium) 

• ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

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

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ช าระเบ้ียประกนัภยัไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

3. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 

สิทธิการจดัการเกีย่วกบักองทุน (ส าหรับแบบประกนั ยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

• การจดัสรรหน่วยการลงทุน (Fund Allocation) 

• การสบัเปล่ียนกองทุน (Fund Switching) 
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2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

• ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (กรณี การจดัสรรหน่วยการลงทุน)  

• ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (กรณี สบัเปล่ียนกองทุน) 

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

• แบบฟอร์มการรับทราบความเส่ียง (กรณีผูเ้อาประกนัภยัเลือกกองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงกวา่ระดบัความ
เส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับได ้และ/หรือ กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• กรณีการจดัสรรหน่วยการลงทุน สามารถด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีการสบัเปล่ียนกองทุน จะด าเนินการเรียบร้อย เม่ือบริษทัไดรั้บทราบราคาขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
ปลายทาง ครบทุกกองทุน 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

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

สิทธิเกีย่วกบั รับเงนิตามกรมธรรม์ (ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการรับเงนิตามกรมธรรม์ 

• ขอถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม ์

• ขอเวนคืนกรมธรรม ์

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิรับเงนิตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์(ส าหรับกรณี ขอเวนคืนกรมธรรม)์ 

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

• หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 

• ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

• ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์และเลือกวธีิการรับเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชี) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ส าหรับแบบประกนั ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ จะไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• ส าหรับแบประกนั ยนิูตลิงค ์จะไดรั้บเงินภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บทราบมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ครบทุกกองทุน 
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4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

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

สิทธิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเบีย้ประกนัภัย และ ทุนประกนัภัย ให้สอดคล้องกบัการวางแผนการลงทุน 

(ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และ ยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทสิทธิตามกรมธรรม์ทีส่ามารถเลือกใช้บริการได้ 

• ขอเพ่ิม / ลด ทุนประกนัภยั 

• ขอเพ่ิม / ลด เบ้ียประกนัภยัหลกั 

หมายเหตุ ส าหรับแบบประกัน ยูนิตลิงค์ ไม่สามารถเพ่ิมเบ้ียประกันภัยหลกัเพ่ือความคุ้มครอง (Regular Protection 
Premium : RPP) และเบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือการออม (Regular Saving Premium : RSP) ยกเวน้ กรณีไม่ได้ซ้ือเบ้ีย
ประกนัภยัหลกัเพ่ือการออม ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีออกกรมธรรม์ จะสามารถขอซ้ือเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัหลกัเพ่ือการออม
ภายหลงัการออกกรมธรรมไ์ด ้1 คร้ัง 

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์

• ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

• แบบฟอร์ม FATCA (ส าหรับกรณีเพ่ิมทุนประกนั เท่านั้น) 

• ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณี เพ่ิมทุนประกนัภยั หากทุนประกนัภยัอยูใ่นเกณฑต์รวจสุขภาพ ตอ้งเขา้เกณฑก์ารพิจารณารับประกนัภยั
ตามปกติ จะไม่สามารถด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

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

1. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ครบ 2 ปี 

• หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผ่อนผนั กรมธรรม์จะมีลกัษณะเป็นการหยุดพกั
ช าระเบ้ียประกันภยั และจะมีผลบังคบัต่อไปตราบเท่าท่ีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ยงัมีเพียงพอช าระ
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถา้มี), ค่าการประกนัภยั, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ถา้มี) และเบ้ีย
ประกนัภยัสญัญาเพ่ิมเติม (ถา้มี)  
 

2. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ไม่ครบ 2 ปี 

• หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมจ์ะไม่มีลกัษณะเป็นการหยดุพกั
ช าระเบ้ียประกนัภยั และท าใหก้รมธรรมน้ี์ส้ินผลบงัคบั 

• หากกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษทัจะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หลกัหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก
กรมธรรม ์โดยอตัโนมติั 
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1.5.2 วธีิการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กรณีมข้ีอพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

 

    -  ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกนั 

  ใหบ้ริการขอ้มูลตามกรมธรรม ์บริการไทยประกนัชีวติฮอตไลน์ ขอ้มูลกิจกรรม และ รับค าร้องเรียนเบ้ืองตน้           จาก
ผูเ้อาประกนัโดยเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประกันทุกท่านท่ีติดต่อสอบถามขอ้มูลด้วย
ตนเอง โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนั ผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 
❖ โทรศพัท ์: หมายเลข 1124 

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

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

 
 - ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกนั 

  ให้บริการแก้ไขข้อร้องเรียน และปัญหาต่างๆ แก่ผูเ้อาประกัน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง            
โดยเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัไดรั้บการดูแล เอาใจใส่ท่ีดีจากทางบริษทัตามสิทธิประโยชน์สูงสุดท่ี           
พึงจะไดรั้บ โดยเปิดใหบ้ริการผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 
❖ โทรศพัท ์: หมายเลข 1124 เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. 
❖  ติดต่อดว้ยตนเอง  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. 
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ภาพรวมการให้บริการ 

การใหบ้ริการขอ้มูลผูเ้อาประกนัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีไวเ้พ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัไดติ้ดต่อสอบถามขอ้มูล

ท่ีเก่ียวกบัเบ้ียประกนั สิทธิตามกรมธรรม ์ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ ไดอ้ยา่งสะดวก

และรวดเร็วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ลอดเวลา โดยมีบริการทั้งหมด 4 บริการ ดงัน้ี  

 

1. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางอเีมล 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้อาประกันได้สอบถามขอ้มูลเบ้ียประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนเบ้ืองตน้กบัเจา้หนา้ท่ีผ่านทางอีเมล ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะส่ง

ค าตอบตามท่ีผูเ้อาประกนัสอบถามไปยงัอีเมลของผูเ้อาประกนัและสามารถเขา้ใชบ้ริการน้ีไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง  

 

2. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางแชท 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้อาประกันได้สอบถามข้อมูลเบ้ียประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ หรือแจ้งขอ้ร้องเรียนเบ้ืองตน้โดยการพิมพ์ขอ้ความสนทนาโตต้อบกบั

เจา้หนา้ท่ีไดแ้บบทนัทีทนัใด เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัไดรั้บทราบขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และสามารถเขา้ใช้

บริการน้ีไดทุ้กวนั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น. 

  

3. บริการข้อมูลผู้เอาประกนัผ่านทางอเีมลแบบอตัโนมตั ิ

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้อาประกันได้สอบถามขอ้มูลเบ้ียประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม ์สินไหมทดแทน สินคา้ และการบริการ โดยท่ีผูเ้อาประกนัสามารถเลือกหัวขอ้ เร่ือง และค าถามท่ีตอ้งการซ่ึงระบบจะ

ท าการคน้หาค าตอบและส่งค าตอบให้กบัผูเ้อาประกนัผา่นทางอีเมลแบบอตัโนมติั และสามารถเขา้ใชบ้ริการน้ีไดทุ้กวนั ตลอด 

24 ชัว่โมง       

 

4. ร้องเรียนออนไลน์ 

เป็นบริการท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัท่ีตอ้งการจะติดต่อร้องเรียนมายงับริษทัในกรณีท่ีประสบปัญหาจากตวัแทน 

ประกนัชีวติ ส านกังานใหญ่ และสาขาของบริษทั ท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัสญัญาประกนัภยั ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์และ

การบริการ เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัไดรั้บความสะดวกในการท่ีจะส่งเร่ืองร้องเรียนและรับทราบผลการร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

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

 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
        

  กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยหลกัการ และแนวปฏิบติัท่ีดี

เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหป้ฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ เน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั บริษทัฯ จึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน ไดแ้ก่ การซ้ือ

ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทัฯ การได้รับข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปัน

ผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และสิทธิอ่ืนๆ ท่ีพึงมีตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเผยแพร่ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้

ร่วมประชุม รวมทั้งขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร รวมทั้งเปิดโอกาส

ซักถามกรรมการทั้งในท่ีประชุมหรือส่งค าถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม

ประชุม 

 คณะกรรมการจะตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

 

หมวดที ่2  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และ

สร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการไดดู้แลให้การใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัตอ้งก ากบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 จดัให้กระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นในลกัษณะท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 
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 ก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดั สินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท า

ธุรกรรมดงักล่าว 

 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีการรับรู้ถึงสิทธิตามกฎหมายก าหนด ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ (ผูเ้อาประกนั) พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ คู่แข่ง และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่สงัคมโดยภาพรวม หรือ

ภาครัฐ แต่ละฝ่ายยอ่มมีความตอ้งการ และมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัฯ มีความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัเป็นส าคญั โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑท่ี์

หลากหลายเพ่ือเพ่ิมคุณค่า เติมเต็มส่ิงดีๆ ให้กบัชีวิตของผูเ้อาประกนั และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั ทุก

ช่วงชีวิต เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ภายใตแ้นวคิด “ไทยประกนัชีวิต คิดเคียงขา้ง ทุกชีวิต” อนัจกัเป็นการ

สร้างความผกูพนั และความไวว้างใจในบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง โดยบริษทัฯ 

ค านึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรของบริษทัฯ มีส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้าง

วนิยัในการท างาน อีกทั้งมีการก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายแรงงาน 

มีการฝึกอบรม สนบัสนุนใหก้ารศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดบั สามารถเลือกโครงการ

หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะเพ่ิมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและหลายหลายช่องทาง 

 บริษทัฯ มีการด าเนินการเพ่ือท าใหผู้ถื้อหุน้พึงพอใจโดยพยายามเพ่ิมผลตอบแทนในมูลค่าหุน้ ทั้งน้ีมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส และมีการบริหารงานดว้ยความ

ซ่ือสตัยย์ติุธรรม 

 บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ มีการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ และปฏิบติัตามเง่ือนไข

ทางการคา้และสญัญาต่อคู่คา้ 

 บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งขนั 

 เพ่ือให้เป้าหมายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมในปัจจุบนั ตอบสนองความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงสอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals :SDGs) บริษทั

ฯ จึงจดัท าแผนแม่บทดา้นการพฒันาสู่ความยัง่ยนื ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563) โดยน าแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมระหวา่ง

ธุรกิจและสังคม (Creating Shared Value : CSV) มาก าหนดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ด าเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) ท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ 

1. ยทุธศาสตร์การยดึมัน่ค  าสัญญา (Promise) การบริหารจดัการองคก์รภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงบริหาร

จดัการทรัพยากรบุคคลใหมี้ความเป็นมืออาชีพ  
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2. ยทุธศาสตร์การคุม้ครองป้องกนั (Protect) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการอยา่งรับผิดชอบ มุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้  

3. ยทุธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรืองเฟ่ืองฟ ู(Prosper) การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และแบบแสดงรายงานขอ้มูลตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนด อีกทั้งมีการ

ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า 

 บริษทัฯ มีกฎระเบียบส าหรับควบคุมให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ซ่ึงจะดูแลมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ประกอบกิจกรรมหรือกระท าการอนัใดท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยงบการเงิน

ดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้ งมีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

 1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มีภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ  บริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้โดยรวม จึงจดัใหมี้ระบบแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่าย

จดัการท่ีชดัเจน และดูแลให้บริษทัฯ มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ไดว้า่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ไดด้ าเนินไปใน

ลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

 1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างให้

บริษทัฯ มีคณะกรรมการเขม้แขง็ 

 1.3 กระบวนการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความมัน่ใจใหก้บับุคคลภายนอก 

 1.4 เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ จึงจดัให้

มีคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีก ากบัดูแลเก่ียวกบัความถูกตอ้ง

ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกั

จรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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 1.5 กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

กรรมการบริษทัฯ มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคนโดยไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 2.1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจกลยทุธ์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม

นโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 

 2.3 ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรม

ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าว 

 2.4 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

นโยบาย โดยจดัให้มีหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 2.5   ให้ความเห็นชอบนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้าย

จดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และไดมี้การทบทวนระบบหรือ

ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมี

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 3.1   บริษทัฯ จดัให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการ

ดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

 3.2 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 3.3  กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 



แบบ ปผช.1 รายปี 

37 
 

 3.4 เอกสารประกอบการประชุมให้จดัส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ เอกสารดงักล่าวมีลกัษณะโดยยอ่เท่าท่ีเป็นไปได ้

แต่ใหส้ารสนเทศทุกอยา่งท่ีตอ้งการ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ประสงคเ์ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ใหน้ าเร่ืองอภิปรายกนัใน

ท่ีประชุม 

 3.5  คณะกรรมการสนับสนุนให้เชิญผู ้บริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด

เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณา

แผนการสืบทอดงาน 

 3.6 คณะกรรมการไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทัฯ หรือ   ผูบ้ริหาร

อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้

 

4. คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ

ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัน้ี 

 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอสอบ

ทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ประกนัภยัใหมี้การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี มีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและ

เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 4.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใน

การด ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูมี้อ านาจในการจดัการ รวมถึง

หัวหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ เป็นตน้ ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุด

ย่อย และผูมี้อ านาจในการจดัการ รวมถึงหัวหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการให้มัน่ใจวา่

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูมี้อ านาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมินผล

งานของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูมี้อ านาจในการจดัการ รวมถึงหัวหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี 

 4.3 คณะกรรมการอ านวยการบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ในการพิจารณา

และก าหนดกลยทุธ์การประกอบธุรกิจ ก าหนดเป้าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ พิจารณากลัน่กรองแผนงาน

ประจ าปี งานประมาณค่าใชจ่้าย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและทบทวนเร่ืองต่างๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัหรือรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

สอบทานและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานท่ีก าหนด 
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 4.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท านโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงของ                     

องค์กร  (Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต เ พ่ือพิจารณาในเร่ืองของ                 

การบริหารความเส่ียงโดยรวม ก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ตลอดจนการควบคุมและ         

แผนปฏิบติัการเพื่อจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมและชดัเจน และจดัท ากลยุทธ์เพ่ิมเติมและปรับปรุงระบบงานท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ามารถระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.5 คณะกรรมการลงทุน มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของบริษทัฯ ประเมินมูลค่าเงินลงทุน 

สร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่หลกัทรัพยต์่างๆ บริหารงานดา้นการลงทุน การท านิติกรรม และการ

จดัท ารายงานตามกรอบระเบียบของบริษทัฯ และของทางราชการ รวมทั้งพิจารณาการจดัสรรสินทรัพยส์ าหรับหน้ีสิน

และภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัชีวิต ก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัตงิาน: 

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการควบคุม ติดตาม และสอบทานการปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัของ 

Three Lines of Defense ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงานท่ีท าธุรกิจ หน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงทั้ง 3 

หน่วยงานตอ้งท างานประสานกนัผา่นกระบวนการท างานท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Line: หน่วยงานทีท่ าธุรกจิ (Business Operations)   

1
st
 Line 

Business operations 

(Day-to-day activities) 

2
nd
 Line 

Oversight functions 

(Risk management and Compliance) 

3
rd
 Line 

Internal Audit 

Senior Management 

Board of Director / Audit Committee 

• บรหิารความเสีย่ง และตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการ
ตา่งๆ 

• ก ากบัดแูลในลกัษณะ Oversight 

• ก าหนดใหม้ีการควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน (Maker-Checker) 
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บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่ง ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมงาน เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบการท างานระหวา่งกนัอยา่ง

เหมาะสม และจดัให้มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งทนัเวลาและเช่ือถือได ้รวมทั้ง มีก าหนดระเบียบการปฏิบติังานไว้

ใหช้ดัเจนเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้อยา่งเหมาะสม  

Second Line: หน่วยงานควบคุมดูแล (Oversight Functions)  

บริษทัฯ ก าหนดใหส้ านกังานบริหารความเส่ียง  และสายงานก ากบัการปฏิบติังาน ท าหนา้ท่ีในการประสานงาน อ านวยการ 

ตลอดจนใหค้วามเห็น หรือค าแนะน าเพ่ือใหส่้วนงานต่างๆ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑต์่างๆ ท่ี

ออกมาใชบ้งัคบักบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งควบคุมดูแลประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเส่ียงต่างๆ (Risk 

Oversight)  

 ส านักงานบริหารความเส่ียง  

 •  มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ในการเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในกิจกรรมของ

บริษทัฯ เช่น พนกังาน ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึงการจดัท าระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(BCMs) เพ่ือให้แน่ใจวา่ในช่วงท่ีเกิดเหตุหรือในภาวะวิกฤติ บริษทัฯ สามารถตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

  • สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผูบ้ริหารในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

 • ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ ในการระบุ ประเมิน และบริหารความเส่ียงในกิจกรรมต่างๆ 

ของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งติดตามสถานะความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และด าเนินการทบทวน

ความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และระดบัความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 • จดัท ารายงานสถานะความเส่ียงและรายงานการปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมการไม่ปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง หรือ

ขีดจ ากดัความเส่ียง (Risk Limit) รวมถึงการรายงานความเสียหาย (Incidence Report) ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมี

นยัส าคญั และมาตรการท่ีจะใชด้ าเนินการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

 

 สายงานก ากบัการปฏิบัตงิาน 

 •  มีหนา้ท่ีให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐาน แนวปฏิบติัท่ีบงัคบั
ใชก้บัธุรกรรมต่างๆ 

 • ประเมินและติดตามการปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่างๆ โดยมีการรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกรณีท่ีมีการฝ่า
ฝืนกฎหมายต่อกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
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 • ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นประจ า รวมถึงการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเม่ือ
พบกรณีการไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 • ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัต่างๆ ในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้ 

 
Third Line: หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในว่ามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและสอบทานความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดแผนการปฏิบติังานโดยพิจารณาจากปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานต่างๆ 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการปฏิบติังานตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

• เพ่ือมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการระบุปัจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุม

หน่วยงานธุรกิจทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลกัของบริษทัฯและกิจกรรมท่ีเป็นงานสนบัสนุนกิจกรรมหลกั

เช่นระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพ่ือความมัน่ใจในขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัทางดา้นการเงิน การบริหารและการด าเนินงาน วา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนอยา่ง

ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัต่อเหตุการณ์ 

• เพ่ือมัน่ใจวา่การด าเนินงานและการปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย กฎหมาย และขอ้บงัคบั/

ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปราศจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือผิดปกติวิสัย ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการฝ่า

ฝืนกฎเกณฑต์่างๆ รวมทั้งป้องกนัการเกิดทุจริตในองคก์รเพ่ือความมัน่ใจวา่ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไดมี้

การจดัหาอยา่งประหยดั มีการใชไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกนัอยา่งเพียงพอ 

• เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าแผนงาน โครงการ และวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยบริษทัฯ ได้ถูกด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีไดว้างไว ้

• เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการท างานและกิจกรรมการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 

  รายช่ือคณะกรรมการ 

1) นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ 

2) พลเอกวนิยั ภทัทิยกลุ รองประธานกรรมการ 

3) นายธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ 

4) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 

5) นายเซ็ง ฮอก โยห์ กรรมการอิสระ 

6) นายคาซึโนริ ยามาอุชิ กรรมการ 

7) นายอภิรักษ ์ไทพฒันกลุ กรรมการ 

8) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ 

9) นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการ 

10) นายปริญ มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการ 

11) นายอ านาจ วงศพ์ินิจวโรดม กรรมการ 

12) นายธญัญะ เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ 

 

 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)   พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วสิยัทศัน์และภารกิจ กล

ยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบัควบคุมดูแล  ให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2)  พิจารณาก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายลงทุน นโยบายบริหาร

ความเส่ียง นโยบายป้องกนัการใหสิ้นบน นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร

น าไปปฏิบติั ซ่ึงรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบติัเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

 3)   ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้น

จริยธรรมท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าว 
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 4)   จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีเหมาะสมในดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน 

และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจดัใหมี้หน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 5)  จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร และสอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง  โดย

ให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และไดมี้การทบทวน

ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

 6)  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

1) นายธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล  ประธาน 

2) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ 

3) นายเซ็ง ฮอก โยห์  กรรมการ 

4) นายอ านาจ วงศพ์ินิจวโรดม  กรรมการ 

5) นายสานิตพงศ ์เฟ่ืองอารมย ์  เลขานุการ 

 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)  สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหมี้การรายงานอยา่งเพียงพอ  

 2)  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง     และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจประกันภัย เพ่ือให้มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและ                  มี

ประสิทธิผล  

 3)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 4)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1)   นายอภิรักษ ์ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีปรึกษา 
 2) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีปรึกษา 
 3)   นายเชวง จิตรสมบูรณ์ ท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีปรึกษา 
 4) นายเคียน ฮิน ลิม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Group Chief ประธาน 

   Financial Officer 
 5) นายสวสัด์ิ นฤวรวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Chief Life รองประธาน 

   Operation Officer 
 6) นางวรางค ์ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 7) นายองักรู ศรีกลัยาณบุตร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ Chief Marketing กรรมการ 
   Officer 
 8) นางศรีสุดา พลูพิพฒันนัท ์ Managing Executive Officer กรรมการ 
 9) นายบุญสิน ทั้งอุดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 
 10) นางดวงเดือน คงคาสวสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 
 11) นายไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer กรรมการ 
 12) นายนิติพงษ ์ ปรัชญานิมิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Chief Actuary กรรมการ 
 13) นางยพุาภรณ์ สุวรรณวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 
 14) นายโนบุยกิู   มากิโนะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 
 15) นางรุ่งวดี ปานรัตน ์ ผูอ้  านวยการทัว่ไป กรรมการ 
 16) นายอาจ เสรีนิยม ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 17) นายเด่นพงษ ์เจษฎาวริิยะ ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 18) นายสมเกียรติ สุขเก้ือ ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 19) นางสาวสุภาพร เกษสุคนธ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 20) นางวชัรา สถาพรพิริยะเดช ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 21) นายสมประสงค ์ชดชอ้ย ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 22) นางเพญ็ศรี เลิศกรประดิษฐ ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 23) นายชอง จนั เฮา ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 24) นางสาวอรนาฎ นชะพงษ ์ Head of Channel กรรมการ 
 25) นายสุทธิวชัร์ สินธุประเสริฐ Head of International Business กรรมการ 
 26) นางกนิษฐา ปิยะวโิรจน์เสถียร ท่ีปรึกษาดา้นการบริการผูเ้อาประกนั กรรมการ 
 27) นายชิดพงศ ์นิรุชตพนัธ ์ ผูอ้  านวยการสายงาน กรรมการ 
 28) นายชนะ ไผพ่นัธ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงาน กรรมการ 
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 29) นางสาวทศันีย ์ทวแีกว้สวสัด์ิ ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงาน กรรมการ 
 30) นางสาวอโนมา มะหะรัม ผูจ้ดัการอาวโุส เลขานุการ 
 31) นายสุรศกัด์ิ บุญอุดมเสถียร ผูช้  านาญการ 1 ผูช่้วยเลขานุการ 
 

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริหารความเส่ียง ก าหนดประเภท

และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

 2)  ก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

 3)  ก าหนดการจดัการโครงสร้างการก ากบัดูแลความเส่ียงของบริษทัฯ ใหค้รอบคลุมการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ี

บริษทัฯ เผชิญ 

 4)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

   

2.4.3 คณะกรรมการการลงทุน 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นายวานิช  ไชยวรรณ ประธานกรรมการ ท่ีปรึกษา 
 2) นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีปรึกษา 
 3) นายอภิรักษ ์ ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานฯ 
 4) นางวรางค ์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 5) นายเคียน ฮิน ลิม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Group Chief กรรมการ 

   Financial Officer 
 6)   นายนิติพงษ ์ปรัชญานิมิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Chief Actuary กรรมการ 
 7)   นายอาจ  เสรีนิยม ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 8)   นายชอง จนั เฮา ผูอ้  านวยการฝ่าย กรรมการ 
 9) นายวนิยั  มานะวทิยารักษ ์ ผูอ้  านวยการสายงาน กรรมการ 
 10) นายสรังสี  ลิมปรังษี ผูอ้  านวยการสายงาน กรรมการและเลขานุการ 

 
 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุน  ประเมินมูลค่าการลงทุน สร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่

หลกัทรัพยต์่างๆ รวมทั้ง ก ากบัดูแลการบริหารงานดา้นการลงทุน การท านิติกรรม และการจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑท่ี์

กฎหมายก าหนด นอกจากน้ี ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสัง่ของบริษทัฯ เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นางสาวขวญัวรี  ปราโมช ณ อยธุยา   ประธาน 
 2) นายเซ็ง ฮอก โยห์ กรรมการ 
 3) นายคาซึโนริ  ยามาอุชิ กรรมการ 
 4) นางสาวสุนีนาฏ  ธนาพนัธรักษ ์ เลขานุการ 

 

 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 ดา้นการสรรหา :  

 ก าหนดนโยบายในการสรรหา และแผนงานการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูมี้อ  านาจในการ

จดัการ และหัวหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้ง พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหน่งดงักล่าว และดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยมีองคป์ระกอบและโครงสร้างใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  

 ดา้นค่าตอบแทน :  

 ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูมี้อ  านาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้า

หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดจนก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูมี้อ  านาจในการจดัการ รวมถึงหวัหนา้

หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี 

 

นอกจากน้ี ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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2.4.5 คณะกรรมการอ านวยการบริหาร 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธาน 
 2) นายอภิรักษ ์ ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ 
 3)   นางวรางค ์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 4)   นายวญิญู ไชยวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กรรมการ 
 5)   นายเคียน ฮิน ลิม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Group Chief กรรมการ 

   Financial Officer 
 6)   นายสวสัด์ิ  นฤวรวงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Chief Life กรรมการ 

   Operation Officer 
  7)   นายโนบุยกิู มากิโนะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 
 8)   น.ส.สุนีนาฏ ธนาพนัธรักษ ์  ผูอ้  านวยการฝ่าย เลขานุการ 

 
  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาอนุมติัด าเนินการต่างๆ อนัเป็น

การประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ  

2) พิจารณาและจดัท ากลยทุธ์การประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานธุรกิจ  

3) พิจารณากลัน่กรองแผนงานประจ าปี งบประมาณค่าใชจ่้าย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

4) พิจารณาและทบทวนเร่ืองต่างๆ ในเบ้ืองต้น ส าหรับเร่ืองท่ีต้องได้รับการอนุมัติหรือรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

5) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามกฎบตัรคณะกรรมการอ านวยการบริหาร 
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
 

หลกัเกณฑ์การคดัสรรและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

1. กระบวนการคดัสรร 

1.1 กรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งด าเนินการก าหนดตวับุคคลและคดัสรรบุคคลท่ีเหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และกรรมการอิสระ ตามข้อบังคับของบริษทั  และเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนท่ี

คณะกรรมการบริษทัจะเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

1.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย   

 ในกรณีการแต่งตั้งเพ่ิมหรือแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงไม่ใช่กรรมการบริษทั ใหป้ระธาน

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดตวับุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ

มีประสบการณ์โดยตรงซ่ึงเก่ียวข้องกับหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดต่อ

คณะกรรมการสรรหาฯเพ่ือพิจารณาทบทวนก่อนท่ีจะเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมหรือแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณาทบทวนก่อนเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

1.3 ผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั  

 ส าหรับกระบวนการคดัสรรผูมี้อ  านาจในการจดัการและหัวหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ หรือ

แทนท่ีต าแหน่งเดิม หรือเล่ือนต าแหน่ง หรือเปล่ียนต าแหน่ง ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมผ่าน

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการคดัสรร

บุคลากรของบริษทั และให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง

ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

 ส าหรับกระบวนการคดัสรรประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

อนุมติั 
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2. แผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัจะตอ้งจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งต่อไปน้ี 

2.1 ผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั 

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่    ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท า

แผนสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และจะต้องแจ้งให้ประธาน

คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ 

• ผู้มีอ านาจในการจัดการอ่ืนๆ และหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ  ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ร่วมกนัก าหนดรายละเอียดงานท่ีส าคญั ทกัษะและความสามารถท่ีจ าเป็น วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน และ

จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง รวมทั้ งแผนพฒันารายบุคคล และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณา

กลัน่กรอง และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปผช.1 รายปี 

51 
 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
 

หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะตอ้งน าเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการชุด

ยอ่ย ผูมี้อ  านาจในการจดัการ และหวัหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี 

1 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ  

 • ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ในการ

น้ี ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงแนวปฏิบติัของธุรกิจประเภทเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั และความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรองเพ่ือให้

คณะกรรมการบริษทัน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 • ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ประสานงานกบัเลขานุการบริษทัเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ คปภ.วา่

ดว้ยการประเมินและวดัผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

2 ค่าตอบแทนส าหรับผู้มอี านาจในการจดัการและหัวหน้าหน่วยงานหลกัทีส่ าคญั 

 (1)  ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท าโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผูมี้อ  านาจในการจดัการ

และหวัหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญั ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

  (ก) ค่าตอบแทนประจ า เช่น เงินเดือน และเบ้ียเล้ียง 

  (ข) โบนสัและเงินรางวลั เช่น เงินพิเศษตามผลงาน 

  (ค) ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัชีวติ 

ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนขา้งตน้ต่อคณะกรรมการสรร

หาฯ เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ส าหรับค่าตอบแทนตามขอ้ (ข) ขา้งตน้ ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอหลกัเกณฑก์าร

ประเมินผลการปฏิบติังาน เป้าหมาย และประมาณการ โบนัส ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในขณะตน้ปีเพื่อให้ความ

เห็นชอบ และใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(2) ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัท าหลกัเกณฑแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินและวดัผลการ

ปฏิบติังาน เป้าหมาย โบนสั การปรับเปล่ียนค่าตอบแทนรายเดือน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อ  านาจในการจดัการ

และหวัหนา้หน่วยงานหลกัท่ีส าคญั และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือทบทวนและใหค้วามเห็นชอบ และให้

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

 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

1. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง  

 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไดแ้พร่กระจายและส่งผล

กระทบทัว่ทั้งโลกและจากการแพร่ระบาดในคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนวถีิชีวติของผูค้นในหลายดา้นดว้ยกนั 

 ในดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้และใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับตวัและรับมือกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดในคร้ังน้ี อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการใน

ดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีเสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้โดยทั้งหมดน้ี

เป็นความพยายามอยา่งยิง่ของบริษทัฯ ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะอยู่

ในช่วงเวลาท่ีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

 จากการด าเนินการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัคงสถานะทาง

การเงินรวมถึงสภาพคล่องของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมัน่คงไดอี้กดว้ย 

วธีิการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียงองค์กร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดว้ยกนัตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การบริหารความ

เส่ียงดา้นปฏิบติัการ การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน และการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

กลุ่มบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดตามและบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและดา้นการลงทุน  

• ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนภายในกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัฯ อาทิ บุคลากร ระบบงาน 

และกระบวนการท างาน หรือปัจจยัภายนอกนอก จากน้ียงัมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงด้าน

ปฏิบติัการ การประเมิน ติดตาม และรายงานใหก้บัผูบ้ริหารทราบถึงสถานะความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ  

• ความเส่ียงด้านการลงทุน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการกระบวนลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย การระบุประเภทความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ก าหนดเคร่ืองมือในการวดัและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้

นอกจากนั้น ยงัท าการประเมิน ติดตาม และรายงานใหก้บัผูบ้ริหารทราบถึงสถานะความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
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กลุ่มคณิตศาสตร์ประกนัภัย มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 

• ความเส่ียงด้านการเงนิ เป็นความเส่ียงซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสูญเสียหรือความไม่แน่นอนทางดา้นการเงินของบริษทัฯ ใน

การบริหารความเส่ียงดา้นการเงินนั้น กลุ่มคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดจ้ดัท ารายงานการด ารงเงินกองทุนและวเิคราะห์ปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัฯ ตลอดจนติดตามระดับของ

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ใหต้ ่ากวา่ระดบัเป้าหมายของบริษทัฯ และขั้นต ่าท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด รวมทั้งการทดสอบภาวะวิกฤต และการบริหารสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินของบริษทัฯ เพ่ือใชใ้นการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน 

ส าหรับการบริหารจดัการความเส่ียงนั้น บริษทัฯ จดัการความเส่ียงทั้งในระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงานโดยระบุความเส่ียง

ออกเป็นดา้นต่างๆ อาทิ ความเส่ียงดา้นประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการตลาด ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือราคาของหลกัทรัพยแ์ละสินคา้โภคภณัฑ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้น

เครดิต ความเส่ียงดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน และความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรการลดความเส่ียง

และน ามาใชส้ าหรับความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น การท าก าไรของผลิตภณัฑ ์การประกนัภยัต่อ รวมถึงการจดัการเงินกองทุน 

นอกจากน้ีองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ทางธุรกิจแสดงถึงความสามารถขององค์กรในการปรับตวัและตอบสนองต่อความเส่ียงทุก

ประเภทอยา่งรวดเร็ว ความยืดหยุน่ทางธุรกิจจึงมีความส าคญัอยา่งมากในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้

ความส าคญัในการการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCMs) เพ่ือให้มัน่ใจวา่เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ บริษทัฯ สามารถตอบสนอง

และปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์  รวมถึงสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่า

ใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

 แผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั บริษทัฯ 

ไดบ้ริหารสินคา้ประกนัภยัอยู่ในระดบัท่ีรับรองได้ว่ามีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญา

ประกนัภยั และมีผลตอบแทนตามเป้าหมายและเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการบริหารความ

เส่ียงตามมาตรฐานการบริหารความเส่ียงของ Australia and New Zealand (AS/NZS 4360) และมีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของบริษทัฯ โดยมาตรฐานน้ีไดใ้หแ้นวทางและวธีิการในการระบุความเส่ียง การวเิคราะห์และแนวทางการก าหนด

กลยทุธ์เพื่อลดความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลความเส่ียง

ภายในองค์กร โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะท าการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและความเส่ียงท่ียอมรับได้ ส าหรับ

ระบบงานท่ีส าคญั เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั การลงทุน ความเส่ียงจากอตัรามรณะ และการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 
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และมีการด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหร้ะบบการบริหารความเส่ียงขององคก์รด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน โดยจะมีการ

รายงานผลการบริหารความเส่ียงไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส   

 อีกทั้งยงัมีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น คณะท างานการประกนัภยัต่อ คณะท างานการบริหาร

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คณะท างานบริหารงานในภาวะภยัพิบติั และคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพื่อท าหนา้ท่ีใน

การประชุมและติดตามการบริหารความเส่ียงดา้นนั้นๆ ใหเ้กิดประสิทธิผลและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัวา่ การบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นรากฐานอนัส าคญัยิ่งต่อการบริหาร

จดัการอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และยงัช่วยสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้กบัองคก์ร นอกจากน้ี การ

บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงกลยทุธ์ และในเชิงการปฏิบติัการ 

บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์ร เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกนัน้ียงัไดพ้ฒันาระบบการบริหารความเส่ียงท่ีแขง็แกร่งโดยใชก้ระบวนการควบคุมความเส่ียงอยา่ง

เตม็รูปแบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการระบุความเส่ียง การวดัและประเมินความเส่ียง การจดัการ การติดตาม ไปตลอดจนการรายงาน

ความเส่ียง 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนไดท้ราบถึงแนวทางการบริหารความเส่ียง ผ่านการปฏิบติังานร่วมกนั

ภายในหน่วยงานต่างๆ การจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงองคก์ร และการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียงองคก์ร ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการบริหารความเส่ียง การสร้างความตระหนกัรู้ และความรับผิดชอบของพนกังานในการบริหารความ

เส่ียงภายในขอบเขตของความเช่ียวชาญ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการการติดตามและทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 

3. วฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการโปรแกรมการอบรม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในองค์กรท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ งองค์กร โดยตลอด

หลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นไปท่ีการเพ่ิมระดับของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่า

กระบวนการการบริหารความเส่ียงไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพภายหลงัจากท่ีไดผ้า่นการอบรมขั้นตน้  

ในส่วนของการอบรมการบริหารความเส่ียงขั้นกลางเป็นลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม

การบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทัฯ โดยการฝึกอบรมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมความเขา้ใจในระบบ
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การบริหารความเส่ียงและสร้างความมัน่ใจวา่จะสามารถน าเอาการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงของการท างานประจ าวนั 

โดยไดมี้การยกตวัอยา่งในการเขียนแบบฟอร์มการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มแผนปฏิบติัการเพื่อลดความ

เส่ียง และแบบฟอร์มทะเบียนความเส่ียงใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมโดยเป็นส่วนหน่ึงของหวัขอ้การฝึกอบรม  

ในปัจจุบนับุคลากรจากสายงานหลกัทุกหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณารับประกนั งานสินไหม งานพฒันาผลิตภณัฑ ์งานการ

ประกันภัยต่อ งานลงทุน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและได้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักรอบและนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดข้ยายการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียงไปยงั

สายงานอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มบญัชีและการเงิน กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริการลูกคา้ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ส านกังานกฎหมาย 

กลุ่มส่ือสารองคก์รและกลุ่มการตลาดอีกดว้ย  

ในการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร ไดเ้นน้ไปท่ีการสร้างตวับ่งช้ีประสิทธิภาพ (KPI) และตวัช้ีวดั

ความเส่ียง (KRI) ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการระบุความเส่ียง ซ่ึงไดน้ าไปสู่การพฒันาวิธีการในการวดัประสิทธิภาพและความเส่ียง

ภายในบริษทัฯ นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกบักลุ่มธุรกิจ 

4. การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

ภาพรวมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หมายถึง การบริหารจดัการแบบองค์รวม ซ่ึงบ่งช้ีภยัคุกคามต่อบริษทัฯ และ

ผลกระทบของภยัคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นการก าหนดกรอบขีดความสามารถให้บริษทัฯมีความยืดหยุ่น เพ่ือ

ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ืองข้ึน และไดรั้บการทดสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเร่ิมใชง้านมา

ตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงสถานท่ีปฏิบติัการชัว่คราวไดมี้การเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ภยัพิบติัแต่ละสถานการณ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้

พนกังานไดต้ระหนกัถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ บริษทัฯ จึงไดมี้การทดสอบการจ าลองสถานการณ์ภยัคุกคามเป็น

ประจ าข้ึนทุกปี เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจต่อระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการโปรแกรมการ

ทดสอบการกูคื้นระบบแบบเต็มรูปแบบ เพ่ือแน่ใจวา่สามารถให้บริการอย่างต่อเน่ืองไดภ้ายใน 8 ชัว่โมงหลงัเกิดเหตุการณ์ภยั

พิบติั  

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัประกนัแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

22301 เม่ือปี  2557 ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดมี้นโยบายท่ีจะด าเนินการตามมาตรฐานของไอเอสโอ และพฒันาระบบการบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดมี้การวิเคราะห์บริบทองคก์รให้ครอบคลุมการบ่งช้ีภยัคุกคามทั้ง 5 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการเมือง นอกจากน้ียงัมีการระบุความ
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ตอ้งการในการใชบ้ริการของผูเ้อาประกนั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หากเกิดภยัคุกคามใดๆ องคก์รยงัสามารถใหบ้ริการดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเหมาะสม เช่น การพิจารณารับประกนั การบริการดา้นสินไหมทดแทน ตลอดจนการใหบ้ริการขอ้มูลผูเ้อาประกนั เป็น

ตน้ อีกทั้ งมีการพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ในการจัดท าแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกับเทคโนโลยีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

นโยบายด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยการมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นน าท่ีสร้าง

แรงบนัดาลใจใหก้บัทุกชีวิต ขณะเดียวกนัหน่ึงในพนัธกิจหลกัของการด าเนินธุรกิจ คือ  การมุ่งมัน่สร้างสรรคพ์ฒันาระบบและ

กระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กา้วขา้มทุกขอ้จ ากดั และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ภายใต้

แนวคิดการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเท่าเทียม

กัน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้อาประกัน พนัธมิตร บุคลากร และสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์ภยัพิบัติ หรือ

เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงกระทบ

ต่อภาพลกัษณ์ ตลอดจนความเช่ือมัน่ของผูเ้อาประกัน ดังนั้น บริษทัฯ จึงตอ้งมีกรอบนโยบายในการด าเนินกิจการไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานบริหารงานในภาวะภยัพิบติัข้ึน เพ่ือก าหนดกรอบนโยบาย รวมถึงระบบ

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์บริบทองค์กรให้ครอบคลุมการช้ีบ่งภยัคุกคามทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น

สังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการเมือง เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจวา่หากเกิดภยัคุกคามต่างๆ บริษทัฯ 

ยงัคงสามารถให้บริการไดอ้ย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง อนัเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 

กิจกรรมท่ีมีความส าคญัของบริษทัฯ และสร้างความเช่ือมัน่ต่อบริษทัฯ และธุรกิจประกนัชีวติต่อไป 

5. การประกนัภัยต่อ 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะท างานบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัยต่อได้มีการทบทวนและเจรจาธุรกิจกับบริษทั

รับประกันภยัต่ออย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯมีการคดัเลือกบริษทัผูรั้บประกันภยัต่อท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ระดบัสูงจากบริษทัจดัอนัดบัเครดิตชั้นน าระดบัสากลเพ่ือเสริมสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัและโอกาสทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และ

ได้มีการร่วมมือกับบริษทัประกันภยัต่อในการพฒันาผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจประกนัชีวติในปัจจุบนั 
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ดา้นการบริหารความเส่ียงภยัสะสม บริษทัฯ ไดจ้ดัท าสัญญาประกนัภยัต่อคุม้ครองดา้นมหันตภยัเป็นประจ าทุกปีอย่าง

ต่อเน่ือง และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยพิจารณาใหร้ะดบัความเส่ียงภยัสะสมท่ีบริษทัฯรับไวเ้อง และวงเงินความคุม้ครอง

สูงสุดท่ีบริษทัรับประกนัภยัต่อรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) ของบริษทั 

 

6. เงนิกองทุนทีต้่องด ารงตามกฎหมาย 

ส าหรับอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตก้รอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง ระยะท่ี 2 ของบริษทั

ฯ ณ 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 372%  ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ี ส านักงาน คปภ. ก าหนด ท่ี 

120% และมีอตัราส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤตภายในบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฐานะเงินกองทุน

ของบริษทัฯ ได้ถูกควบคุม ดูแลเป็นอย่างดีและมีปริมาณท่ีเพียงพอภายใต้สถานการณ์ท่ีถูกทดสอบ และเพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความสามารถในการจดัการและการประเมินความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ รวมถึงตอบสนองต่อกฎระเบียบ

ใหม่ๆของส านักงาน คปภ. บริษทัฯ จึงยงัคงพฒันาตวัแบบเงินกองทุนภายในโดยใชซ้อฟต์แวร์ Prophet ALS (Asset Liability 

Strategy) ทั้งน้ีตวัแบบสามารถคาดคะเนอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใตโ้ครงสร้างธุรกิจในปัจจุบนั และธุรกิจ

ใหม่ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งสามารถประเมินความแขง็แกร่งของเงินกองทุนในแง่ของการวเิคราะห์ความไวและการ

ทดสอบภาวะวิกฤต เม่ือตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนของปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัเช่น ความเส่ียงดา้นตลาด, ความเส่ียงดา้นอตัรา

ดอกเบ้ีย, ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นตน้ นอกจากน้ีสามารถใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของกลยทุธ์การลงทุนต่างๆ 

 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 
 

นโยบายบริษทัเก่ียวกบัการบริหารกระแสเงินรับจากสินทรัพยแ์ละกระแสเงินจ่ายจากหน้ีสินตามภาระผูกพนัในอนาคตท่ีไม่

สอดคลอ้งกนัอนัเน่ืองมาจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามภาระผูกพนัในบางช่วงเวลาจะครบก าหนดไม่พร้อมกนั เพ่ือลดส่วนท่ี

บริษทัจะไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย โดยสถานะความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียไดถู้กติดตาม

อยา่งสม ่าเสมอดว้ยการควบคุมดูแลระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินเป็นประจ าผา่นคณะท างานบริหารความเส่ียง

ดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) ทั้งน้ี บริษทัท าการค านวณระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินดว้ยวิธีการแมค

คลัเลยดู์เรชนั (Macaulay Duration) โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีผลต่างของระยะเวลา      ถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้น

หน้ีสินต ่ากว่า 3.0 ปีและมีเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงจาก  อตัราดอกเบ้ียดา้นปัจจยัตลาดทัว่ไปคิดเป็น 6% ของ

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงทั้งหมด  
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4. ความเส่ียงจากการรับประกนัภัยทีส่ามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกนัภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และ
การกระจุกตัวของภัย 

  

บริษทัมีการก าหนดสมมติฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือสะทอ้นความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรับประกนัภยัของบริษทั ตลอดจนมี

กระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเผื่อค่าความ

ผนัผวนของสมมติฐานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด เพ่ือให้บริษทัมี

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีเหมาะสม โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัมีเงินกองทุนท่ีตอ้ง

ด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นการประกนัภยัคิดเป็น 24% ของเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงทั้งหมด  

บริษทัมีนโยบายการบริหารการประกนัภยัต่อ โดยก าหนดประเภทการประกนัภยัต่อและขีดจ ากดัในการรับความเส่ียงภยัไวเ้อง 

(Retention Limit) ให้เหมาะสมกับประเภทของความเส่ียง โดยพิจารณาจากประเภทสินค้า ช่องทางการจ าหน่าย และให้

สอดคล้องกับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) ซ่ึงถูกก าหนดให้สอดคล้องกับขนาดของบริษัท ระดับ

เงินกองทุน และความมัน่คงทางการเงิน  

โดยปัจจุบนับริษทัมีการท าสญัญาการประกนัภยัต่อแบบอตัโนมติั (Automatic Reinsurance Treaty) และสญัญาการประกนัภยัต่อ

แบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance Treaty) โดยประเภทการประกนัภยัต่อท่ีบริษทัเลือกพิจารณามีทั้งแบบการประกนัภยั

ต่อส่วนเกิน (Surplus Reinsurance) และ การประกันภยัต่อตามสัดส่วน (Quota Share Reinsurance) ให้เหมาะสมกบัประเภท

ความเส่ียงและรูปแบบของสินคา้ 

ส าหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากมหนัตภยัต่างๆ บริษทัมีการท าสัญญาประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Catastrophe Excess 

of Loss Reinsurance) เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากมหนัตภยั 

อีกทั้งบริษทัยงัพิจารณาถึงการควบคุมความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั โดยบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดให้มีการส่งประกนัภยัต่อ

ให้กับบริษทัประกันภยัต่อหลายแห่ง เพ่ือให้มีการกระจายความเส่ียง บริษทัจะคดัเลือกบริษทัประกันภยัต่อท่ีมีความมัน่คง

ทางการเงิน ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัไม่ต ่ากวา่ระดบัความเส่ียง 4 คือ BBB-  (จาก Standard&Poor’s หรือ 

Fitch) หรือ Baa3 (จาก Moody’s) หรือ B+ (จาก AM Best) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
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5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

บริษทัมีวิธีการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั โดยราคาบญัชี นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และราคาประเมินนั้น

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

ของบริษทัประกนัชีวิต โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของบริษทั ไดแ้ก่ อตัรามรณะ อตัราการ

เจ็บป่วย อัตราการขาดอายุ อัตราความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงได้ถูกพิจารณาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ประสบการณ์จริง ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

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

375,013.05 431,909.45 344,590.05 382,785.03 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

5,703.96 4,910.46 6,029.68 5,214.87 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

1,127.81 1,127.81 915.19 915.19 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

23,010.08 23,010.08 22,639.67 22,639.67 

 

หมายเหต ุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงคห์ลกั 

เพ่ือให้นกัลงทุนผูว้ิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ี

เป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชี

อนุญาตแลว้ 

  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถ

ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัได้อย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกันภยัซ่ึงจะต้องประเมินโดยนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ

การยอมรับ สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมี

ขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
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พอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความ

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

 

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหวา่งราคาบญัชี

และราคาประเมินอย่างมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการประเมินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัทั้ง

สองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ 
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6. การลงทุนของบริษัท 

ในการลงทุนของบริษทั บริษทัด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั โดยมีการก าหนดนโยบายการลงทุนซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมีการทบทวน

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ี การลงทุนของบริษทัมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงและมีเสถียรภาพ เหมาะสม

กบัภาระผูกพนัท่ีบริษทัมีต่อผูเ้อาประกนั ดงันั้นบริษทัจึงจดัสรรเงินส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหน้ี ทั้งตราสารหน้ีภาครัฐ และ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน โดยส าหรับตราสารหน้ีภาคเอกชน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในบริษทัที่มีผลการด าเนินงานดีอยา่ง

ต่อเน่ือง มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ ผูบ้ริหารมี

ประสบการณ์และความสามารถ โดยตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุน

ได ้(Investment grade) และเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนภายใตค้วามเส่ียงท่ีไม่สูงเกินไป บริษทัไดมี้การกระจายการลงทุนไป

ในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ (Diversified) ได้แก่ หุ้นสามญั หน่วยลงทุนของไทยและต่างประเทศ รวมถึง กองทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐาน, REIT และ กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงในสัดส่วน

ร้อยละ 80-100 ของมูลค่าตลาด  

 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งผูจ้ดัการกองทุนภายนอก เพ่ือลงทุนแทนบริษทัฯ โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาทั้งจาก

ผลตอบแทนและคุณภาพการบริหารงาน ซ่ึงจะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการลงทุน โดยบริษทัมีการติดตามผลการด าเนินงาน

ของผูจ้ดัการกองทุนอยา่งใกลชิ้ด 

 ในการพิจารณาลงทุนแต่ละคร้ัง กลุ่มธุรกิจลงทุนจะด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจอนุมติัวงเงินลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ มีการประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุนตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เป็นประจ าทุกเดือน โดยส าหรับตราสารหน้ี

ท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย บริษทัจะใชร้าคาท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (Clean price) ท่ีเผยแพร่โดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ส าหรับตราสารหน้ีจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ จะใชร้าคาท่ีเผยแพร่โดย Bloomberg ส าหรับตราสาร

หน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี บริษทัจะประมาณมูลค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดเป็นอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล

ไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero coupon yield) ท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยบวกค่าชดเชยความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี

เหมาะสม 

 ส าหรับตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ จะใชร้าคาเสนอซ้ือ (Bid price) ท่ีเผยแพร่

โดยตลาดหลกัทรัพย ์หากเป็นตราสารทุนท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อาจเลือกวิธีการคิดลดกระแสเงินสด หรือวิธีการ

เทียบเคียงอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (Price per book) ของตราสารทุนท่ีมีชนิด ประเภท และลกัษณะส าคญั (Feature) เป็น
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อยา่งเดียวกนั แลว้แต่วิธีใดจะเหมาะสม ส าหรับตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน บริษทัจะใชมู้ลค่าสินทรัพยต์่อหน่วย (NAV) 

ของกองทุนรวมตามประกาศของบริษทัจดัการกองทุนรวม 

 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง บริษทัจะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าดว้ยวิธี Present Value 

Technique โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมตามแต่ละผลิตภณัฑ ์ 

หน่วย : ลา้นบาท  

ประเภท สินทรัพยล์งทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 11,811.11 11,811.54 8,185.53 8,148.64 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร, หุ้นกู,้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋แลก
เงิน, หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 

381,032.99 438,044.73 349,530.17 410,471.90 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม 

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 

เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 26,854.87 31,595.17 26,761.51 30,976.22 

เงินให้กูย้มื และเงินใหเ้ช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลิสซ่ิง 

27.69 26.86 29.11 27.70 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู ้หน่วยลงทุน 1.87 1.87 0.04 0.04 

ตราสารอนุพนัธ์สุทธิ 3,475.90 3,475.90 2,025.29 3,874.93 

เงินลงทุนอ่ืน 1,284.93 1,558.22 1,250.81 1,437.33 

รวมสินทรัพยล์งทุน 476,082.54 538,107.47 440,615.78 508,017.52 

หมายเหต ุ - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 

 
ค าอธิบาย 
ผลการด าเนินงานของไทยประกนัชีวิตใน ปี 2563 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 91,292.38 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 
762.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 เบ้ียประกนัภยัรับรวมหลงัหักเบ้ียประกนัภยัส่วนลงทุนของลูกคา้และส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีไม่ถือเป็นรายไดเ้ท่ากบั 91,213.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 517.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

ส าหรับเงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ในปี 2563 มีจ านวน 49,963.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
หนา้จ านวน  972.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 

อตัราส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัเป็นดงัน้ี 

1)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก/เบ้ียประกนัภยัรับปีแรก ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 47.33% ลดลงจากปี
ก่อน 1.34% เน่ืองจากเบ้ียประกนัเคสใหม่ท่ีลดลงและการปรับลดอตัราค่าบ าเหน็จ 

2)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อไป/เบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไป ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 11.45% ลดลงจาก
ปีก่อน 0.18% เน่ืองจากเบ้ียประกนัภยัปีต่อไปท่ีสูงข้ึน และการควบคุมค่าใชจ่้ายของบริษทั 

3)  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 10.21% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.10% เน่ืองจากก าไรประจ าปีสูงข้ึน 

4)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 1.58% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.06% เน่ืองมาจากบริษทัก าไร
ประจ าปีสูงข้ึน 

5)  อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 3.44% ลดลงจากปีก่อน 0.17% % เน่ืองจากก าไรลดลง
จากการขายเงินลงทุนในตลาดหุน้ 

6)  อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั ประจ าปี 2563 มีอตัราเท่ากบั 123.22% ลดลงจากปีก่อน 7.71% เน่ืองจาก
มูลค่าเงินลงทุนลดลงภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
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หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ  2563 2562 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 91,292.38 92,054.46 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 91,213.65 91,731.60 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 15,749.41 15,152.34 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน 30,422.99 28,580.76 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 49,963.64 50,936.18 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,528.01 6,622.34 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการอตัราส่วน 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 47.33% 48.67% 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีตอ่ : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 11.45% 11.63% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity ratio) 10.21% 10.11% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 
(Return on assets ratio)    
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 1.58% 1.52% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ 
Unit Linked และ Universal life 1.58% 1.52% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio) 

   

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 3.44% 3.61% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบUnit Linked และ Universal life 3.31% 3.44% 
อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 123.22% 130.93% 

 

หมายเหต ุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ
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วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวติท่ีใหท้ั้งความคุม้ครองชีวติและการ

ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรมข้ึ์นอยูก่บัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อา

ประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวติท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวติ และส่วนการ

ลงทุนอยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต ่ากวา่

ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้
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8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน 
 

นโยบายการบริหารเงินกองทุนก าหนดข้ึนเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงท่ีเงินกองทุนไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความเสียหายท่ีมิได้

คาดหมายจากการด าเนินธุรกิจ โดยเป้าหมายของนโยบายการบริหารเงินกองทุนของบริษทั คือ การรักษาความมัน่คงของ

เงินกองทุนใหเ้พียงพอเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ทั้งน้ี บริษทัมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

อยา่งสม ่าเสมอทั้งภายใตส้ถานการณ์ปกติและสถานการณ์วกิฤตเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 

สินทรัพยร์วม                     564,597.90                     533,694.24  

หน้ีสินรวม                     471,411.36                     423,174.78  

  - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั                     436,819.91                     387,999.90  

  - หน้ีสินอ่ืน                       34,591.45                       35,174.89  

ส่วนของผูถื้อหุน้                     93,186.54                     110,519.46  

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ
ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

357.68 395.01 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

357.68 395.01 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 357.68 395.01 

เงินกองทุนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งหมด                     91,564.36                     108,663.12  

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย                       25,599.33                       27,508.79  
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หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภท และ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวติ 

ก าหนดใหน้ายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนต ่ากวา่อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นการก ากบั (supervisory CAR) ท่ีก าหนดไว้

ในประกาศฯ ได ้

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต และประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง

หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวติ  

 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมาทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว 

 

URL: (งบการเงนิรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมา (ปี 2563) ทีผู้่สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็น) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/static.thailife.com/upload/file_WiACTCzFnU_140549.pdf

