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ส่วนที่ 2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

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

 

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

 

นบัจากท่ีการประกนัชีวติเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยราวสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีบริษทัต่างประเทศเขา้มาด าเนินกิจการ 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 80 ปี ประกาศวสิยัทศัน์ มุ่งสู่การเป็นบริษทัประกนัชีวติแห่งความยัง่ยนื   

 

 

 พ.ศ. 2563  

พฒันา TLI APPLICATION เพ่ือขยายบริการด้านการประกันชีวิต ให้ผูเ้อาประกันสามารถเขา้ถึงขอ้มูลกรมธรรม์ 

พร้อมรายละเอียดความคุม้ครองไดทุ้กท่ีทุกเวลา และอีกหลากหลายการใชง้านท่ีพร้อมตอบทุกกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

 

พ.ศ.2562 

ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัประเทศในภูมิภาค AEC ผา่นการเขา้ร่วมทุนในบริษทั CB Life Insurance จ ากดั สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซ่ึงไทยประกนัชีวิตเป็นบริษทัประกนัชีวิตอาเซียนแห่งแรกท่ีขยายสู่ตลาดเมียน

มา ในลกัษณะการเขา้ถือหุน้บริษทัประกนัชีวติทอ้งถ่ิน 

 

พ.ศ. 2560 

ด าเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีเติบโตอย่างมัน่คง ดว้ยความมุ่งมัน่ของบุคลากร ทั้งส านักงานใหญ่ 

สาขา และฝ่ายขาย ท่ีพร้อมเป็นเพ่ือนคู่คิด เคียงขา้งทุกครอบครัวไทยบนพ้ืนฐานทกัษะความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรม

อนัดี 
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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 ไทยประกันชีวิต จ ากัด เป็น บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) และเป็นปีท่ี

ครบรอบ 70 ปีของการด าเนินธุรกิจประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรมอีกคร้ังดว้ยการเปิดตวัแบบประกนั "ไม่มะเร็งมี

คืน" เป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวติ 

 

พ.ศ. 2554 

ไทยประกนัชีวติประกาศความเป็นผูน้ านวตักรรม ดว้ยการเปิดตวัแบบประกนั "ประกนัอุบติัเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. 

Refund) นบัเป็นคร้ังแรกในวงการประกนัชีวติ ท่ีมีการคืนเบ้ียประกนัเม่ือไม่มีการเคลม 
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   2553   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2553 

ริเร่ิมบริการไทยประกนัชีวิต iService เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัสามารถตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมข์องตนเองผ่านเวบ็ไซต ์

www.thailife.com นอกจากน้ียงัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลตวัแทน (Agent Call Center) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการ

ขอ้มูลต่างๆ แก่ฝ่ายขายเปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซ่ึงเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ หรือ Customer Service Center แห่งแรก

ภายในศูนยก์ารคา้ เพ่ือใหบ้ริการดา้นธุรกรรมต่างๆแก่ผูเ้อาประกนั โดยไดมี้การจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมและอินเทอร์เน็ตไว้

ใหบ้ริการฟรี  ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจ านวนเกือบ 300  แห่ง 
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• 2549 – 2551  

 

 

พ.ศ. 2551 

เพ่ิมทางเลือกในการออมท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามใหก้บัชาวไทยมุสลิม ดว้ยสัญญา “ตะกาฟุล”  พร้อมกบัเป็น

บริษทัประกนัชีวติแห่งแรกท่ีเปิดเครือขา่ยศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์แก่ผูเ้อาประกนั (Center Network) ณ สาขา 254 แห่ง

ทัว่ประเทศ 

 

พ.ศ. 2549 

สร้างสรรค์การบริการ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกคา้ให้ได้รับการตรวจ

สุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธ์ิบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ  
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   2541 – 2542  

 

 

พ.ศ. 2542  

เป็นบริษทัประกนัชีวิตแห่งแรกท่ีริเร่ิมการบริการ “ไทยประกนัชีวิตฮอตไลน์” ท่ีสุดแห่งการบริการท่ีมากกว่าการ

ประกนัชีวิต ดว้ยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชัว่โมง ทุกท่ี ทัว่โลก ทุก

กรมธรรมแ์ก่ผูเ้อาประกนัท่ีถือกรมธรรมร์ายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 

พ.ศ. 2541 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระครุฑพา่ห์ ใหเ้ป็นบริษทัในพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ในฐานะท่ีด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มัน่คงทางการเงิน และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อยา่ง

ต่อเน่ือง   
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• 2535 – 2540  

 
พ.ศ. 2540  

จดัท า Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาองักฤษ เผยแพร่ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช ้Website ช่ือ 

www.thailife.com  เพ่ือเผยแพร่ประวติับริษทัฯ การด าเนินงาน และข่าวสารอ่ืนๆ  พร้อมกันน้ีได้จัดท าระบบ IVR 

(Interactive Voice Response) เพื่อใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลสินไหมทางโทรศพัทแ์ก่ฝ่ายขาย 

 

พ.ศ. 2539  

วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เช่ือมโยงระหว่างส านกังานใหญ่ และสาขา เพ่ือให้

การส่งผา่นขอ้มูลจากสาขามายงัส านกังานใหญ่เป็นไปอยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งจดัท าโปรแกรม Software Multimedia ช่ือ 

Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เพื่อให้ตวัแทนฝ่ายขายใชเ้ป็นส่ือในการขยายตลาด และเขา้

หาลูกคา้   

 

พ.ศ. 2535 

ปีท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานครบ 50 ปี และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่บริษทัฯ พนกังาน และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป บริษทัฯ 

จึงไดจ้ดัสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ “ญสส.” จ านวน 84,000 องค์ โดยไดรั้บพระเมตตาจาก

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองคป์ระธานประกอบพิธีพทุธาภิเษก และ

เททองหล่อพระพทุธรูปบูชาพระไพรีพินาศ 
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• 2532 – 2534  

 

พ.ศ. 2534  

ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจ านวน 290 สาขา และพฒันาระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปยงัสาขาขนาด

ใหญ่ในเขตภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ และการปฏิบติังานมากข้ึน 

 

พ.ศ. 2533  

บุคลากรส านกังานใหญ่ และสาขาขยายตวัเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวนกวา่ 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกวา่ 50,000 คน มีสาขา

พร้อมใหบ้ริการ 287 สาขา และจ านวนผูเ้อาประกนัเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900,000 ราย  มีอตัราเติบโตสูงถึง 38 %   

 

พ.ศ. 2532  

อาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากวา่ 500 ลา้นบาท บนถนนรัชดาภิเษก ไดเ้ปิดด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์

ต่อการปฏิบติังาน และมอบการบริการแก่ผูเ้อาประกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงสมบูรณ์แบบ พร้อมกบัความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 3 กบัรางวลับริษทัดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกนัชีวติประจ าปี 2532 รวมถึงความส าเร็จท่ีมีผูเ้อาประกนัชีวติ

เกิน 1,000,000 ราย เป็นปีแรก  
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• 2526 – 2529  

 
พ.ศ. 2529  

นายอภิรักษ์ ไทพฒันกุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งยงัเป็นบริษทัประกนัชีวิตแห่งแรก ท่ีไดพ้ฒันา

ระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใชก้บัสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ ท าใหผู้เ้อาประกนัไดรั้บ การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

และก าหนดให้มีเคร่ืองแบบพนักงานข้ึน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ และความเป็นหน่ึง

เดียวกนั 

 

พ.ศ. 2527  

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหท้นัสมยั โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกนัชีวติ ฝ่ายการเงินและบริหาร ฝ่ายการตลาด และ

กลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยงัไดริ้เร่ิมใหมี้การช าระเบ้ียประกนัผ่านธนาคารพาณิชยเ์ป็น แห่งแรก เพ่ืออ านวยความสะดวก

ในการช าระเบ้ียประกนัแก่ผูเ้อาประกนั รวมทั้งไดด้ดัแปลงสญัลกัษณ์บริษทัฯ จากรูปชา้งเอราวณั เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ท่ี

เรียบง่ายทนัสมยั ดว้ยลายเสน้ท่ีมัน่คงเสมือนบุคคล ยนืหยดัอยา่งมัน่ใจ สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ในการสร้างหลกัประกนั 

และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย 

 

พ.ศ. 2526 

ไดรั้บเกียรติจาก ศ.ดร.ประยรู จินดาประดิษฐ ์ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสืบแทน นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซ่ึง

ลาออกเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ จนประสบความส าเร็จ กา้วข้ึนสู่อนัดบั 1 ของบริษทั

ประกนัชีวติคนไทย ดว้ยจ านวนเบ้ียประกนั รวมสูงสุด 1,339 ลา้นบาท 
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• 2485 – 2515  

 
พ.ศ. 2515 

ยา้ยสถานท่ีตั้ งบริษัทฯ มาเช่าอยู่ท่ีตึกอ้ือจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้ริเร่ิมน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกนัชีวติ 

 

พ.ศ. 2513 

ปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหารคร้ังส าคญั โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต ์กฤตยากีรณ ไดร่้วมกนัรับผิดชอบการ

บริหารงานพร้อมทั้งวางแผนพฒันาระบบงานเนน้การบริการท่ีรวดเร็ว ออกแบบกรมธรรมใ์หม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพตวัแทนฝ่ายขาย และเปล่ียนสัญลกัษณ์จากองค์ปราสาทเป็นช้าง

เอราวณั โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่หวัมุมถนนราชด าเนิน 

 

พ.ศ. 2485  

22 มกราคม บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นบริษทัประกนัชีวิตแห่งแรกของคนไทย โดยการน าของ

เจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใตส้ญัลกัษณ์ปราสาทอนัสูงสง่า เพ่ือมุ่งด าเนินธุรกิจประกนัชีวติ และสร้าง

หลกัประกนัท่ีมัน่คงในชีวติใหแ้ก่ครอบครัวไทย 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

14 
 

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
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กลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกจิ: 
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจภายใตว้สิยัทศัน์ “มุ่งสู่การเป็น บริษทัประกนัชีวติแห่งความยัง่ยนื 

(To be an Insurance Company of Sustainability)” สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้ งดา้น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นทิศทางในการด าเนินธุรกิจในอีก 10 ปีขา้งหนา้ โดยการเป็นทุกค าตอบของการประกนั
ชีวิตและการวางแผนการเงิน (Life & Financial Solutions) เป็นผูส่้งมอบสุขภาพ และชีวิตท่ีดี ความมัน่คง ความมัง่คัง่ในบั้น
ปลายชีวติใหก้บัลูกคา้  

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาระบบการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกดา้นเพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขนัในธุรกิจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนาคตโดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีเติบโตอยา่งย ั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 “แอปพลิเคชนั ไทยประกนัชีวิต” ส าหรับผูถื้อกรมธรรมข์อง
บริษทั ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มมูลกรมธรรม ์และท าธุรกรรมประกนัชีวติดว้ยตนเองไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (Self Service) สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัในยคุปัจจุบนั 

1.4 พัฒนาระบบงาน CRM ในรูปแบบของการจดัโปรแกรมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกับลูกคา้แต่ละ 
Segment อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีลูกคา้สามารถรับสิทธ์ิผ่าน “แอปพลิเคชนั ไทยประกนั
ชีวิต”  เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนส าคญัในการสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนจากการขยาย
ตลาดฐานลูกคา้เดิมของบริษทั 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 รวมถึงศกัยภาพและความไดเ้ปรียบของประเทศไทยในการเป็น
ศูนยก์ลางทางการคมนาคมขนส่งในกลุ่ม AEC พร้อมทั้งมีความเจริญกา้วหนา้ของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงมีแผนในการรุกตลาดประเทศในกลุ่ม AEC ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางโอกาส
และอุปสรรคในการเขา้ถึงตลาดในแต่ละประเทศ เพ่ือแสวงหารูปแบบโมเดลในการรุกตลาดท่ีเหมาะสม ทั้งในแง่ของโอกาส
และความเส่ียงของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศไทย มีศกัยภาพ และมี
แนวโนม้เศรษฐกิจโตต่อเน่ือง  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บใบอนุญาตธุรกิจประกนัชีวิตใหม่ ในการเขา้ร่วมทุนกบั CB Insurance 
ประเทศพม่า 

 
4. ด้านการพฒันาระบบงาน  

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

 
5. ด้านภาพลกัษณ์  

ไทยประกนัชีวิตมุ่งด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้การปรับปรุงภาพลกัษณ์องคก์ร และรูปแบบการส่ือสาร
ทางการตลาด ให้สอดคล้องกบัโอกาสทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการเพ่ิมข้ึนของคู่แข่ง ทั้งยงัมุ่งเป็นแบรนดท่ี์สร้างแรงบนัดาลใจในการท าความดี
ใหแ้ก่คนในสงัคม โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติในดา้นต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานหรือสถาบนัภายในประเทศและรางวลั
ระดับสากล ซ่ึงเป็นแรงผลกัดันให้บริษทัฯ มุ่งมัน่รักษามาตรฐานในทุกดา้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความ
ไวว้างใจแก่ผูเ้อาประกนัภยั และเกิดความรู้สึกรักในแบรนด ์(Brand Love) ในใจผูบ้ริโภค และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 
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
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กรมธรรมป์ระกนัภยั ตลอดจนการบริหารจดัการ ขอ้ร้องเรียน และการชดใชเ้งินตามสญัญาประกนัภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์
และการใหบ้ริการของ   บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 
รายละเอียดลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามหวัขอ้ “กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ”ในขอ้ 1.2  
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1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกนัภัย 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์ทีส่ าคญั: 
 บริษทัฯ มีแบบประกนัท่ีครอบคลุมส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการประกนัภยัประเภทสามญั ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล รวมถึงสญัญาเพ่ิมเติม เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัโรค
ร้ายแรง ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยมีการพฒันาแบบประกนัใหม่ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีแบบประกนัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
1. แบบตลอดชีพ (Whole Life)  

แบบประกนัชีวติท่ีใหค้วามคุม้ครองตลอดชีวิต โดยหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในขณะท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั บริษทั
ฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงถือเป็นการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงใหแ้ก่ครอบครัวและบุคคลท่ีอยู่
ในความอุปการะ โดยแบบตลอดชีพของบริษทัฯ มีระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยัให้เลือกหลากหลายระยะ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการ
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   

แอปพลเิคชัน ไทยประกนัชีวติ: บริการส าหรับผูเ้อาประกนัภยัในการตรวจสอบขอ้มูลและสถานะกรมธรรม ์รวมทั้งรับสิทธิ
พิเศษจากไทยประกนัชีวติ Privilege 

    
 
ทั้งน้ี บริการดงักล่าวขา้งตน้เป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือผูเ้อาประกนัภยั  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม  

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน

บุคคล 
(Personal 
Accident) 

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม 
(Group) 

รวม 

ตลอดชีพ 
สะสม
ทรัพย ์

เฉพาะกาล อ่ืนๆ รวม 

 จ  านวนเบ้ียประกนัภยั
รับโดยตรง 

14,180.29 64,898.55 201.29  3,884.38  83,164.51  720.65  262.44  6,416.51  90,564.11  

 สัดส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั 

15.66% 71.66% 0.22% 4.29% 91.83% 0.80% 0.28% 7.09% 100.00% 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี ตามรูปแบบท่ีน าส่งแก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงเป็นจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีรวมส่วนลงทุนของลูกคา้ โดยไม่รวมเบ้ียประกนัภยัจากการรับ

ประกนัภยัต่อ 
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 1.5 ช่องทางการตดิต่อบริษัท และวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ 

 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับการชดใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ 

บริการงานสินไหมทดแทน 

การเรียกร้องสินไหมทดแทน จากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 

1. ผูเ้รียกร้องสินไหมทดแทน 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นหนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นผูเ้รียกร้องสินไหม 

และลงลายมือช่ือในหนงัสือเรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือช่ือยนิยอมในการเปิดเผยประวติัดว้ยตนเอง เวน้แต ่

1.1   ผูเ้อาประกนัภยัอายไุม่เกิน 15 ปี ใหผู้ป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมด าเนินการแทนผูเ้อาประกนัภยั 

1.2   ผูเ้อาประกนัภยัอายตุั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ใหมี้ผูป้กครอง 

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามเป็นผูใ้หค้วามยนิยอมมาดว้ย 

1.3   ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถลงช่ือได ้ใหพิ้มพล์ายน้ิวมือ โดยมีพยานลงช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมือ อยา่งนอ้ย 2 คน  

1.4   ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมด าเนินการแทน  

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)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2)  เอกสารทางการแพทยท่ี์จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค เช่น รายงานผลตรวจช้ินเน้ือ 

หรือรายงานการตรวจดว้ยวธีิ MRI/CT SCAN/ X-ray แลว้แต่กรณี  

2.4   การเรียกร้องกรณีกระดูกแตกหกั เพ่ิม ใบรายงานผลจากรังสีแพทย ์ 

หมายเหตุ    -  

เอกสารประกอบการเรียกร้องท่ีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษจะตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษโ

ดยหน่วยงานรัฐหรือสถาบนัการแปลท่ีไดรั้บการรับรอง และถือเป็นค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

    -  เอกสารท่ีเป็นส าเนา ใหล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งจากผูเ้อาประกนัภยั หรือหน่วยงานท่ีออกเอกสารนั้น 

กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหด้ าเนินการเป็นกรณีไป 
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การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 

1. ผูเ้รียกร้องสินไหม  

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรมเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บประโยชน์ท่ีจะตอ้งเป็นผูเ้รียกร้องสินไหม 

และลงลายมือช่ือในหนงัสือเรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือช่ือแสดงความยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยตนเองเวน้แต ่

1.1   ผูรั้บประโยชน์อายไุม่เกิน 15 ปี ใหผู้ป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมด าเนินการแทนผูรั้บประโยชน์ 

1.2   ผูรั้บประโยชน์อายตุั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  ใหมี้ผูป้กครอง 

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามผูใ้หค้วามยนิยอมมาดว้ย 

1.3   ผูรั้บประโยชน์ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้

ใหพิ้มพล์ายน้ิวมือและมีพยานลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมืออยา่งนอ้ย 2 คน  

1.4   ผูรั้บประโยชน์เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมด าเนินการแทน  

2.  เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม  

2.1   เอกสารประกอบการเรียกร้องเบ้ืองตน้   

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

(2)  ใบยนิยอมของผูรั้บประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวติั  

(3)  ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย  

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  

(5)  ส าเนาบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบา้น ท่ีมีการจ าหน่ายตายของผูเ้อาประกนัภยั 

2.2   เอกสารประกอบการเรียกร้องเพ่ิมเติม กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืน  

(1)  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดี ท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

(2)  ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ  

(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 ส าเนาค าสัง่ศาลตั้งผูป้กครองของผูเ้ยาว ์ 

(2)  ผูรั้บประโยชน์เสียชีวติก่อนหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยัและไม่มีผูรั้บประโยชน์อ่ืน เพ่ิม ส าเนาค าสัง่ศาล 

ตั้งผูจ้ดัการมรดกของผูเ้อาประกนัภยั  
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(3)  ผูรั้บประโยชน์เสียชีวติภายหลงัผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ เพ่ิม ส าเนาค าสัง่ศาลตั้งผูจ้ดัการมรดกของ                  

ผูรั้บประโยชน์  

หมายเหตุ 

เอกสารประกอบการเรียกร้องท่ีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษจะตอ้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษโ

ดยหน่วยงานรัฐหรือสถาบนัการแปลท่ีไดรั้บการรับรอง และถือเป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน ์

     -  เอกสารท่ีเป็นส าเนา ใหล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งจากผูรั้บประโยชน์ หรือหน่วยงานท่ีออกเอกสารนั้น 

กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหด้ าเนินการเป็นกรณีไป 

 

การขอรับแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องสินไหมบริษัท 

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

การส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม 

● ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
● ส่วนสินไหม ชั้น 5 ส านกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 
● ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ระบุส่วนงานสินไหม บริษทัไทยประกนัชีวติ จ ากดั ท่ีตู ้ ปณ.123 ปณฝ.  

ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 
● ผา่น Thai life Insurance Application  หรือเวป็ไซต ์ 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) 

 

http://www.thailife.com/
http://thailife.com/
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ช่องทางการตดิต่อกบับริษัท  

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

อีเมลท่ี claimcenter@thailife.com 
 

บริการรับเร่ืองโต้แย้งร้องเรียนจากเร่ืองเรียกร้องสินไหม 

บริษทัจดัตั้งหน่วยงานท่ีใหบ้ริการการร้องขอใหท้บทวนเร่ืองร้องเรียนสินไหม กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน ์         

ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาคา่สินไหมทดแทนของบริษทั 

โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์ก ากบัดูแลและพิจารณาทบทวน โดยมีวธีิการใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

1.1  ผูเ้อาประกนัภยั 

1.2  ผูรั้บประโยชน ์

1.3  ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั  ทายาทผูรั้บประโยชน ์

1.4  ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนงัสือจาก 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 

2.  วธีิการร้องเรียน 

2.1  ผูมี้สิทธิร้องเรียนตอ้งร้องเรียนดว้ยตนเอง 

2.2  ส่งเอกสารร้องเรียน ไปยงัช่องทาง ดงัน้ี 

● ผา่นตวัแทนประกนัชีวติของท่าน  

● ส่วนสินไหม ชั้น 5 ส านกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 

● E-mail: Claimcenter@thailife.com 

● ไปรษณียล์งทะเบียน ระบุ ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั ท่ีตู ้

ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวติ กรุงเทพฯ 10326 

3.  เอกสารประกอบการร้องเรียน 

3.1  แบบค าร้องเรียน / หนงัสือร้องเรียน 

3.2  ส าเนาบตัรแสดงตน 

(กรณีมอบฉนัทะตอ้งมีหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

4. การตดิตามผลการร้องเรียนสินไหม 

● ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

● ส่วนสินไหม ชั้น 5 ส านกังานใหญ่ หรือสาขาทัว่ประเทศ 

● ติดต่อ Call Center 1124 

mailto:Claimcenter@thailife.com
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● E – Mail : claimcenter@thailife.com  ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน 

● E – Mail : Carecenter@thailife.com  ศูนยดู์แลสิทธิประโยชน์ผูเ้อาประกนั 

● ส่วนส่ือสารมวลชล หนา้ Page : Facebook ไทยประกนัชีวติ / ช่องทาง Messenger 

● Thai life Insurance Application  หรือเวป็ไซต ์ www. thailife.com / iService   เมนู เคลม > ประวติัการเคลม 

งานบริการผู้เอาประกัน 

การรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

1. ประเภทการรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

• เงินปันผล 

• เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไข 

• เงินครบก าหนดสญัญา 
2. เอกสารการขอรับเงนิตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

• กรมธรรม ์(กรณีรับเงินครบก าหนดสญัญา) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) 

• แบบฟอร์มโอนเงินเขา้บญัชี (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินปันผล หรือ เงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขเขา้บญัชี) 

• หนงัสือแจง้ความจ านงโอนเงินครบก าหนดสญัญา (กรณีขอใชสิ้ทธ์ิโอนเงินครบก าหนดสญัญาเขา้บญัชี) 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีโอนเงินเขา้บญัชี จะไดรั้บเงินภายใน 7 วนัท าการ 
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 ์

about:blank
mailto:Carecenter@thailife.com
http://thailife.com/
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• ปิดบญัชีขยายเวลาคุม้ครอง 

• ปิดบญัชีใชมู้ลค่าเงินส าเร็จ 

• เปล่ียนงวดการช าระเบ้ียประกนัภยั 

• ยกเลิกสญัญาเพ่ิมเติม 

• เพ่ิม / ลด ทุนประกนัภยั 
 

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

• หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

• ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108)  ยกเวน้การขอกูเ้งินและขอเวนคืนกรมธรรมไ์ม่ตอ้งใช ้

• แบบฟอร์ม FATCA (ส าหรับกรณีเพ่ิมทุนประกนัภยั เท่านั้น) 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีมอบอ านาจ เพื่อขอเวนคืนกรมธรรม ์จะไดรั้บเงินภายใน 7 วนั 
4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 
 

สิทธิเกีย่วกบัการขอเปลีย่นแปลงข้อมูลกรมธรรม์ 

1. ประเภทการขอเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ 

• เปล่ียนแปลง ช่ือ-สกลุผูเ้อาประกนัภยั 

• เปล่ียนแปลงลายมือช่ือ 

• เปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน ์

• เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 
2. เอกสารการขอเปลีย่นแปลงตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์

• บตัรประจ าตวัประชาชน 

• เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบา้น ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ, ทะเบียนสมรส , สูติบตัร , มรณบตัร ฯลฯ 
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• ค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 
 หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ ใชเ้พียง ใบค าร้องขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข (ปช.108) 

เท่านั้น 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• กรณีตอ้งจดัส่งเอกสารใหส้ านกังานใหญ่พิจารณาอนุมติั จะไดรั้บกรมธรรมภ์ายใน 15 วนั 
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 
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3. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

 

สิทธิการจดัการเกีย่วกบักองทุน (ส าหรับแบบประกนั ยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

• การจดัสรรหน่วยการลงทุน (Fund Allocation) 

• การสบัเปล่ียนกองทุน (Fund Switching) 

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิการจดัการเกีย่วกบักองทุน 

• ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (กรณี การจดัสรรหน่วยการลงทุน)  

• ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (กรณี สบัเปล่ียนกองทุน) 

• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) 

• 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 

• สามารถใชบ้ริการผา่น Thai Life Insurance Application หรือ ไทยประกนัชีวติ iService  
 

สิทธิเกีย่วกบัการรับเงนิตามกรมธรรม์ (ส าหรับแบบประกนั ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิตลงิค์) 

1. ประเภทการรับเงนิตามกรมธรรม์ 

• ขอถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม ์

• ขอเวนคืนกรมธรรม ์

2. เอกสารการขอใช้สิทธ์ิรับเงนิตามกรมธรรม์ 

• กรมธรรม ์(ส าหรับกรณี ขอเวนคืนกรมธรรม)์ 
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• บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีมอบอ านาจตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

• หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

• ใบค าร้องขอด าเนินการฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

• ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์และเลือกวธีิการรับเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชี) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ส าหรับแบบประกนั ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ จะไดรั้บเงินทนัทีในวนัท่ีติดต่อ 

• ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค ์จะไดรั้บเงินภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บทราบมูลค่ารับ    ซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ครบทุกกองทุน 

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 าหรับกรณีเพ่ิมทุนประกนัภยั เท่านั้น) 

• ใบค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียฯ (ส าหรับแบบประกนั ยนิูตลิงค)์ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

• ด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 
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• กรณี เพ่ิมทุนประกนัภยั หากทุนประกนัภยัอยูใ่นเกณฑต์รวจสุขภาพ ตอ้งเขา้เกณฑก์ารพิจารณารับประกนัภยั
ตามปกติ จะไม่สามารถด าเนินการไดท้นัทีในวนัท่ีติดต่อ 

4. การตดิต่อขอใช้สิทธ์ิ 

• ติดต่อขอรับบริการดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ 

• ติดต่อตวัแทนประกนัชีวติของท่าน 

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

1. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ครบ 2 ปี 

• หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผ่อนผนั กรมธรรม์จะมีลกัษณะเป็นการหยุดพกั
ช าระเบ้ียประกนัภยั และจะมีผลบงัคบัต่อไปตราบเท่าท่ีมูลค่าบญัชี/มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ยงัมีเพียงพอ
ช าระค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม ์(ถา้มี), ค่าการประกนัภยั, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์(ถา้มี) และเบ้ีย
ประกนัภยัสญัญาเพ่ิมเติม (ถา้มี)  

2. กรณีช าระเบีย้ประกนัภัยหลกั ไม่ครบ 2 ปี 

• หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมจ์ะไม่มีลกัษณะเป็นการหยดุพกั
ช าระเบ้ียประกนัภยั และท าใหก้รมธรรมน้ี์ส้ินผลบงัคบั 

• หากกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษทัจะคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หลกัหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก
กรมธรรมโ์ดยอตัโนมติั 
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15.2 วธีิการตดิต่อบริษทั และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง กรณีมข้ีอพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 
        ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกนั 

   ใหบ้ริการขอ้มูลตามเง่ือนไขกรมธรรม ์บริการไทยประกนัชีวิตฮอตไลน ์ขอ้มูลกิจกรรม และรับค าร้อง เรียน
เบ้ืองตน้จากผูเ้อาประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประ กนัภยัทุกท่านท่ี
ติดต่อสอบถามขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเปิดบริการทุกวนัผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 
•   โทรศพัท ์: หมายเลข 1124 

- ระบบบริการขอ้มูลอตัโนมติัทางโทรศพัท ์ เปิดใหบ้ริการตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
- เจา้หนา้ท่ี เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. 

•   อีเมล : carecenter@thailife.com เปิดใหบ้ริการตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
•   โทรสาร : หมายเลข 0-2246-9575 เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

        ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกนั 
         ใหบ้ริการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน และปัญหาต่างๆ แก่ผูเ้อาประกนัภยั ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานท่ี            
         เก่ียวขอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากทางบริษทัฯ ตาม 
         สิทธิประโยชนสู์งสุดท่ีพึงจะไดรั้บ โดยเปิดใหบ้ริการผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี  

•  โทรศพัท ์: หมายเลข 1124                             เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.  
•   ติดต่อดว้ยตนเอง                                           เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.  

        ศูนย์บริการลูกค้า 

                ใหบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัทแ์ก่ผูเ้อาประกนัท่ีซ้ือประกนัผา่นช่องทางธนาคารพาณิชย ์และช่องทางธุรกิจ           

                เช่าซ้ือและลิสซ่ิง กลุ่มธุรกิจพนัธมิตร ท่ีโทรเขา้มาสอบถามขอ้มูลตามกรมธรรม ์ขอ้มูลสินคา้ และการ         

                บริการของบริษทั โดยเปิดให้บริการข้อมลู ในวนัจนัทร์ - ศกุร์ ตัง้แตเ่วลา 08.30 - 17.00 น. ผ่านหมายเลข 

                โทรศพัท์ ดงันี ้

•  ซ้ือประกนัผา่นทางธนาคารกรุงศรีอยธุยา : หมายเลข  0-2246-1456 
•  ซ้ือประกนัผา่นทางธนาคารซีไอเอม็บีไทย : หมายเลข 0-2246-9789 
•  ซ้ือประกนัผา่นทางธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง กลุ่มธุรกิจพนัธมิตร :หมายเลข 0-2054-8444 
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2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
             
 

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบตัรและนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีท้า่นสามารถดรูายละเอียดได้ที่ 

กรุณาคลิก๊  
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แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

33 
 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
   รายช่ือคณะกรรมการ 

1) พลเอก วินยั ภทัทิยกลุ ประธานกรรมการ 
2) นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 
3) นายธีระชยั ภวูนาถนรานบุาล กรรมการอิสระ 
4) พลเอก พรพิพฒัน์ เบญญศรี กรรมการอิสระ 
5) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 
6) นายอ านาจ วงศ์พินิจวโรดม กรรมการอิสระ 
7) นายคาซโึนริ ยามาอชิุ กรรมการ 
8) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ 
9) นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ 
10) นายปริญ มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการ 
11) นางศรีสดุา พลูพิพฒันนัท์ กรรมการ 
12) นายธญัญะ เจริญสขุ กรรมการและเลขานกุาร 

 
  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 
 1)   ปฏิบตัิการตามหน้าที่และดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษา
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

 2)  พิจารณาและอนุมตัิวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี แผนธุรกิจ 3 ปี ค่าใช้จ่ายประเภททนุของบริษัทฯ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอ านาจอนุมัติและด าเนินการ รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลให้บุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 3)   ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีรายงานทางการเงินและการสอบ
บญัชีที่น่าเช่ือถือ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิท ธิภาพ 
รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของ บริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

 4)   ติดตามผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกิจการต่าง  ๆ  ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน นโยบายและงบประมาณของบริษัทฯ 

 5)  ดแูลให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี บคุคลผู้มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
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 6)  พิจารณาและอนมุตัิมอบอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการ
คนใดคนหนึง่หรือหลายคนเพื่อด าเนินการแทนคณะกรรมการบริษัท 

 7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

         รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) นายธีระชยั ภวูนาถนรานบุาล  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการตรวจสอบ 

3) นายอ านาจ วงศ์พินิจวโรดม  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายสทิธิชยั วรรณวงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชีที่บงัคบัใช้ 

(2) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว ก่อนน าเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัใินการน าเสนอเพือ่
การพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ รวมทัง้การก าหนดคา่ตอบแทนจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

(3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอกที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบบญัชีและงบการเงินของบริษัท
ฯ 

(4) หารือและประสานงานเก่ียวกับความเห็นที่ต่างกันระหว่างฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กับผู้ สอบบัญชีที่อาจเกิดขึน้
เก่ียวกบัรายละเอียดการรายงานทางบญัชีและงบการเงิน 

(5) จัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก นักบัญชี และ/หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้าน เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ 

(6) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และประเมินความเป็นอิสระของกลุม่งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(7) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัรวมทัง้ข้อก าหนดประกาศ ค าสัง่ หรือระเบียบของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่ก ากบัดแูลการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

(8) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
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2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 1) นางศรีสดุา  พลูพิพฒันนัท์   กรรมการบริหาร ประธานฯ 
 2) นายเคียน ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 3) นายสวสัดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 4) นายโนบยุกิู   มากิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการ 
 5) นายไมเคิล เฮียง ล ี Chief Financial Officer กรรมการ 
 6) นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการ 
   และ Chief Marketing Officer  
 7) นายชออี ทานร์ Chief Digital Transformation Officer กรรมการ 
 8) นายฉี - หลงิ หยาง Chief Actuary กรรมการ 
 9) นายชอง จนั เฮา ผู้อ านวยการฝ่าย                               กรรมการและเลขานกุาร 
   และ Chief Risk Officer  
 
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

 1)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง โดยครอบคลมุถึงกรอบและกระบวนการบริหารความเสีย่ง ก าหนดประเภท

และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้  

 2)  ก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง 

 3)  ก าหนดการจดัการโครงสร้างการก ากบัดแูลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุการจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ 

ที่บริษัทฯ เผชิญ 

 4)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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2.4.3 คณะกรรมการการลงทุน 
  
 รายช่ือคณะกรรมการ 

1)  นายวานชิ  ไชยวรรณ  ประธานกิตติคณุ    ที่ปรึกษา 

2)  นายไชย  ไชยวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  ที่ปรึกษา 
    กรรมการผู้จดัการใหญ่             
3)  นางวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ประธานฯ 
4)  นายเคียน ฮิน ลมิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   กรรมการ 
5)  นายนติิพงษ์ ปรัชญานมิิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   กรรมการ 
    และ Chief Marketing Officer  
6)  นายชอง จนั เฮา  ผู้อ านวยการฝ่าย     กรรมการ 
    และ Chief Risk Officer    
7)  นายอาจ  เสรีนิยม  ผู้อ านวยการฝ่าย    กรรมการ 
9)  นายวินยั  มานะวิทยารักษ์ ผู้อ านวยการสายงาน   กรรมการ 
10)  นายสรังส ี ลมิปรังษี  ผู้อ านวยการสายงาน        กรรมการและเลขานกุาร 

 
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุน  ประเมินมูลค่าการลงทุน สร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน กระจายเงินลงทุนไปสู่

หลกัทรัพย์ตา่งๆ รวมทัง้ ก ากบัดแูลการบริหารงานด้านการลงทนุ การท านิติกรรม และการจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์

ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ปฏิบตัิการอื่นใดตามค าสัง่ของบริษัทฯ เร่ืองการแตง่ตัง้คณะกรรมการลงทนุ 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 รายช่ือคณะกรรมการ 
 1) นางสาวขวญัวรี  ปราโมช ณ อยธุยา   ประธาน 
 2) นายคาซโึนริ  ยามาอชิุ กรรมการ 
 3) นายอ านาจ  วงศ์พินิจวโรดม กรรมการ 
 4) นางสาวสนุีนาฏ  ธนาพนัธรักษ์ เลขานกุาร 

 
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 
 (ก) ด้านการสรรหา 

1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง  กรรมการ
บริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้มีอ านาจในการจดัการ รวมถึงหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของ
บริษัทฯ รวมทัง้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแตล่ะทา่น 
3) จดัให้บริษัทฯ มีแผนงานการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ส าหรับผู้มีอ านาจใน

การจดัการ รวมถึงหวัหน้าหนว่ยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ 
4) ดแูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ให้มีจ านวนกรรมการและองค์ประกอบที่เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
5) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

 
 (ข) ด้านคา่ตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้มีอ านาจ    ในการ
จัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ  ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ก าหนดแนวทางการประเมนิผลงานของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้มีอ านาจ    ในการ
จดัการ รวมถึงหวัหน้าหนว่ยงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี 

 3) ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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2.4.5 คณะกรรมการอ านวยการบริหาร 

 รายช่ือคณะกรรมการ 
 1) นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธาน 
 2) นางวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  กรรมการ 
 3)   นายวิญญ ู ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  กรรมการ 
 4)   นายเคียน ฮิน ลมิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการ 
 5)   นายสวสัดิ์  นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการ 
 6)   นายองักรู  ศรีกลัยาณบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการ 
 7)   นายโนบยุกิู มากิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  กรรมการ 
 8)   นางสาวสนุีนาฏ ธนาพนัธรักษ์   ผู้อ านวยการฝ่ายและเลขานกุารบริษัท  เลขานกุาร 

 
  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

1) ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมัติ                    
การด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ด าเนินการเฉพาะกรณี  

2) พิจารณาและจดัท ากลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ เปา้หมายทางการเงินและแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ าปี 
เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

3) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เปา้หมายการปฏิบตัิงาน รวมถึงแผนงานใหม ่ๆ ที่ส าคญั เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

4) พิจารณาทบทวนเร่ืองตา่ง ๆ  ซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น  

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามกฎบตัรคณะกรรมการอ านวยการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

41 
 

2.4.6 คณะกรรมการก ากับและดูแลกิจการที่ด ี
 
 รายช่ือคณะกรรมการ 
 1) นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา ประธาน 
 2) พลเอก พรพิพฒัน์  เบญญศรี กรรมการ 
 3) นายธญัญะ  เจริญสขุ กรรมการ  
 4) นายอ านาจ  วงศ์พินิจวโรดม กรรมการ 
 5) นางสาวสนุีนาฏ  ธนาพนัธรักษ์ เลขานกุาร 

 
  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสงัเขป 

1) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2) ก ากบัดแูลให้มีแนวปฏิบตัิที่ส าคญัของกระบวนการในการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี      ของ

บริษัทฯ ที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั
ดแูลที่เก่ียวข้อง 

3) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตัิที่ส าคญัของกระบวนการ
ในการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่เนือ้หาของการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยงัคงความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั 
นโยบายหลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ
แนวปฏิบตัิดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยผา่นเลขานกุารบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้ 

4) ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการเผยแพร่หรือสื่อสารนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ต่อ       ผู้ที่
เก่ียวข้องและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เพื่อให้ทราบโดยทัว่กนั ยดึถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดยีวกนั และให้นโยบายและ
แนวปฏิบตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
 

หลักเกณฑ์การคดัสรรและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 
2.5.1 กระบวนการคัดสรร  
 2.5.1.1 กรรมการบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จะต้อง

ด าเนินการก าหนดตวับุคคลและคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิและมีความเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในกฎหมาย และ/หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษัท     เพื่อ
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ให้    ด ารง
ต าแหนง่ตอ่ไป 

 2.5.1.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ในกรณีการแต่งตัง้เพิ่มหรือแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่
พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวข้องก าหนด         ตวั
บคุคลและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงซึ่ง
เก่ียวข้องกบัหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด              ตอ่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เพื่อพิจารณาทบทวน ก่อนที่จะเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

ในกรณีการแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มหรือแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนก่อนเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 2.5.1.3 ผู้มีอ านาจในการจัดการและหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ  ส าหรับกระบวนการคดัสรรผู้มีอ านาจใน
การจดัการและหวัหน้าหนว่ยงานหลกัที่ส าคญัเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่ใหม ่หรือแทนที่ต าแหนง่เดิม หรือเลือ่น
ต าแหน่ง หรือเปลี่ยนต าแหน่ง ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่น าเสนอบุคคลที่เหมาะสม           ผ่านประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการบริหารเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิตามระเบียบว่า
ด้วยการคดัสรรบคุลากรของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารน าเสนอตอ่คณะกรรมการสรร
หาฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท            เพื่อแตง่ตัง้ตอ่ไป 

  ส าหรับกระบวนการคดัสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้ จดัการใหญ่คนใหม่      ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ สมัครที่ได้รับคัดเลือก  ก่อนที่จะ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
2.5.2 แผนสืบทอดต าแหน่ง  
บริษัทฯ จะต้องจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ที่เหมาะสมส าหรับต าแหนง่ตอ่ไปนี ้
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 2.5.2.1 ผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมถงึหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ 
                 (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ก าหนดรายละเอียดงานที่ส าคญั ทกัษะและความสามารถที่จ าเป็น วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ 

 (ข) ผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วมกนัก าหนดรายละเอียดงานที่ส าคญั ทกัษะและความสามารถที่จ าเป็น วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง รวมทัง้แผนพฒันารายบคุคล และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่จะต้องน าเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้มีอ านาจในการจัดการ และหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคัญให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาเป็นประจ าทกุปี ดงันี ้
 
2.6.1  ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท  

 2.6.1.1  ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ในการนี ้ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงแนวปฏิบตัิของธุรกิจประเภทเดียวกนั ผล
ประกอบการของบริษัทฯ และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลัน่กรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 2.6.1.2  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประสานงานกบัเลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลว่าด้วยการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
2.6.2  ค่าตอบแทนส าหรับผู้มีอ านาจในการจัดการและหัวหน้าหน่วยงานหลักที่ส าคัญ  

2.6.2.1  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่จดัท าโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผู้มีอ านาจใน
การจดัการและหวัหน้าหนว่ยงานหลกัที่ส าคญั ซึง่อาจรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงสิง่ตา่ง ๆ ดงันี ้

    (ก) คา่ตอบแทนประจ า เช่น เงินเดือน และเบีย้เลีย้ง 
    (ข) โบนสัและเงินรางวลั เช่น เงินพิเศษตามผลงาน 
    (ค) คา่ตอบแทนอื่น เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี  
     และประกนัชีวิต 

 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่น าเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนข้างต้น           ต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และให้คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
ส าหรับค่าตอบแทนตามข้อ (ข) ข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่น าเสนอ
หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป้าหมาย และประมาณการโบนสั ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
ในขณะต้นปี เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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 2.6.2.2 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่จดัท าหลกัเกณฑ์และข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน

และวดัผลการปฏิบตัิงาน เป้าหมาย โบนสั การปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนรายเดือน และข้อมลูอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัผู้มีอ านาจใน

การจดัการและหวัหน้าหน่วยงานหลกัที่ส าคญั และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทบทวนและให้ความเห็นชอบ และ

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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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  

นบัตั้งแต่ปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไดแ้พร่กระจายและส่งผล

กระทบทัว่ทั้งโลก และจากการแพร่ระบาดในคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนวิถีชีวติของผูค้นในหลายดา้นดว้ยกนั ใน

ดา้นการบริหารความเส่ียงนั้น บริษทัฯ มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการเพ่ือรักษาสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

และสร้างความมัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ นั้นมีความยืดหยุ่น สามารถท่ีจะปรับตวัและรับมือในช่วงเวลาท่ีเกิด

สถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ 

บริษัทฯ ใช้แนวทางการปรับเปล่ียนและขบัเคล่ือนอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้การด าเนินการในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

เสถียรภาพ และทนักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทั้งหมดน้ีเป็นความพยายามอยา่งยิ่งเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์จะให้บริษทัฯ 

สามารถใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
 

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 

กลุ่มคณิตศาสตร์ประกนัภัย มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 
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• 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 หรือราคาของหลกัทรัพยแ์ละสินคา้โภคภณัฑ ์ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้น

เครดิต ความเส่ียงดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน และความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรการลดความเส่ี ยง

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

ภายในองคก์ร โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะท าการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
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ส าหรับระบบงานท่ีส าคญั เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั การลงทุน ความเส่ียงจากอตัรามรณะ และการด ารงเงินกองทุนตามระดบั

ความเส่ียง และมีการด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์รด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน 

โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส   

 อีกทั้งยงัมีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น คณะท างานการประกนัภยัต่อ คณะท างานการบริหาร

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คณะท างานบริหารงานในภาวะภยัพิบติั และคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือท 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 
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ในส่วนของการอบรมการบริหารความเส่ียงขั้นกลางเป็นลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม

การบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทัฯ โดยการฝึกอบรมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมความเขา้ใจในระบบ

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
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ต่อเน่ืองทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดมี้การวิเคราะห์บริบทองคก์รให้ครอบคลุมการบ่งช้ีภยัคุกคามทั้ง 5 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการเมือง นอกจากน้ียงัมีการระบุความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการของผูเ้อาประกนั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หากเกิดภยัคุกคามใดๆ องคก์รยงัสามารถใหบ้ริการดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเหมาะสม เช่น การพิจารณารับประกนั การบริการดา้นสินไหมทดแทน ตลอดจนการใหบ้ริการขอ้มูลผูเ้อาประกนั เป็น

ตน้ อีกทั้ งมีการพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ในการจัดท าแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกับเทคโนโลยีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

นโยบายด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยการมุ่งสู่การเป็นบริษทัประกนัชีวติท่ี

เน้นดา้นความยัง่ยืน โดยตั้งเป้าท่ีจะกา้วขา้มทุกขอ้จ ากดั และมีความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที 

ภายใตแ้นวคิดการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเท่า

เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูเ้อาประกนั พนัธมิตร บุคลากร และสังคมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติั 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. การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัยต่อ 

คณะท างานบริหารความเส่ียงด้านการประกันภยัต่อได้มีการทบทวนและเจรจาธุรกิจกับบริษทัรับประกันภยัต่ออย่าง

ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯมีการคดัเลือกบริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัสูงจากบริษทัจดัอนัดบั

เครดิตชั้นน าระดบัสากลเพ่ือเสริมสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัและโอกาสทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งไดมี้การร่วมมือกบับริษทั

ประกนัภยัต่อในการพฒันาผลิตภณัฑซ่ึ์งจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจประกนัชีวติในปัจจุบนั 
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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 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 355%  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 
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3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 
 

นโยบายบริษทัเก่ียวกบัการบริหารกระแสเงินรับจากสินทรัพยแ์ละกระแสเงินจ่ายจากหน้ีสินตามภาระผูกพนัใน

อนาคตท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอนัเน่ืองมาจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามภาระผกูพนัในบางช่วงเวลาจะครบก าหนดไม่

พร้อมกนั เพื่อลดส่วนท่ีบริษทัจะไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย โดยสถานะ

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียไดถู้กติดตามอยา่งสม ่าเสมอดว้ยการควบคุมดูแลระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพย์

และดา้นหน้ีสินเป็นประจ าผา่นคณะท างานบริหารความเส่ียงดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) ทั้งน้ี บริษทัท า

การค านวณระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินดว้ยวิธีการแมคคลัเลยดู์เรชนั (Macaulay Duration) 

โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัมีผลต่างของระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินต ่ากวา่ 2.0 ปีและมี

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดา้นปัจจยัตลาดทัว่ไปคิดเป็น 4% ของเงินกองทุนท่ี

ตอ้งด ารงทั้งหมด 
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4. ความเส่ียงจากการรับประกนัภัยทีส่ามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกนัภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และ
การกระจุกตัวของภัย 

  

บริษทัมีการก าหนดสมมติฐานท่ีเหมาะสมเพื่อสะทอ้นความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรับประกนัภยัของ

บริษทั ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและปรับสมมติฐานให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเผื่อค่าความผนัผวนของสมมติฐานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด เพื่อใหบ้ริษทัมีเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นการประกนัภยั

ท่ีเหมาะสม โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัมีเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นการประกนัภยัคิด

เป็น 16% ของเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงทั้งหมด  

บริษทัมีนโยบายการบริหารการประกนัภยัต่อ โดยก าหนดประเภทการประกนัภยัต่อและขีดจ ากดัในการรับความ

เส่ียงภยัไวเ้อง (Retention Limit) ให้เหมาะสมกบัประเภทของความเส่ียง โดยพิจารณาจากประเภทสินคา้ ช่อง

ทางการจ าหน่าย และให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษทั (Risk Appetite) ซ่ึงถูกก าหนดให้

สอดคลอ้งกบัขนาดของบริษทั ระดบัเงินกองทุน และความมัน่คงทางการเงิน  

โดยปัจจุบนับริษทัมีการท าสัญญาการประกนัภยัต่อแบบอตัโนมติั (Automatic Reinsurance Treaty) และสัญญา

การประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance Treaty) โดยประเภทการประกนัภยัต่อท่ีบริษทัเลือก

พิจารณามีทั้งแบบการประกนัภยัต่อส่วนเกิน (Surplus Reinsurance) และ การประกนัภยัต่อตามสัดส่วน (Quota 

Share Reinsurance) ใหเ้หมาะสมกบัประเภทความเส่ียงและรูปแบบของสินคา้ 

ส าหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากมหันตภยัต่างๆ บริษทัมีการท าสัญญาประกันภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน 

(Catastrophe Excess of Loss Reinsurance) เพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากมหนัตภยั 

อีกทั้งบริษทัยงัพิจารณาถึงการควบคุมความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั โดยบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดใหมี้การส่ง

ประกนัภยัต่อใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อหลายแห่ง เพื่อให้มีการกระจายความเส่ียง บริษทัจะคดัเลือกบริษทั

ประกนัภยัต่อท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัไม่ต ่ากวา่ระดบัความ

เส่ียง 4 คือ BBB-  (จาก Standard&Poor’s หรือ Fitch) หรือ Baa3 (จาก Moody’s) หรือ B+ (จาก AM Best) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

บริษทัมีวธีิการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั โดยราคาบญัชี นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และราคา

ประเมินนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยัของบริษทั ไดแ้ก่ อตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อตัราการขาดอายุ อตัราความเสียหาย และค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ซ่ึงไดถู้กพิจารณาอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริง ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนและ

ปรับสมมติฐานใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

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

403,237.89 426,849.43 375,013.05 431,909.45 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

5,998.94 5,217.96 5,703.96 4,910.46 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

1,117.25 1,117.25 1,127.81 1,127.81 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

23,138.21 23,138.21 23,010.08 23,010.08 

 

หมายเหต ุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงคห์ลกั 

เพ่ือให้นกัลงทุนผูว้ิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ี

เป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชี

อนุญาตแลว้ 

  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพื่อ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถ

ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัได้อย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกันภยัซ่ึงจะต้องประเมินโดยนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ

การยอมรับ สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมี
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ขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

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) และเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนภายใตค้วามเส่ียงท่ีไม่สูงเกินไป บริษทัไดมี้การกระจายการลงทุนไป

ในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ (Diversified) ได้แก่ หุ้นสามญั หน่วยลงทุนของไทยและต่างประเทศ รวมถึง กองทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐาน, REIT , Private Equity  และ กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความ

เส่ียงในสดัส่วนร้อยละ 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

อยา่งเดียวกนั แลว้แต่วิธีใดจะเหมาะสม ส าหรับตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน บริษทัจะใชมู้ลค่าสินทรัพยต์่อหน่วย (NAV) 

ของกองทุนรวมตามประกาศของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
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 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง บริษทัจะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าดว้ยวิธี Present Value 

Technique โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมตามแต่ละผลิตภณัฑ ์ 

 หน่วย : ลา้นบาท  

ประเภท สินทรัพยล์งทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 5,195.17  5,186.09  11,811.11 11,811.54 
ตราสารหน้ี (พนัธบตัร, หุ้นกู,้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน, 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 

410,956.75  437,862.30  381,032.99 438,044.73 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม)  30,072.61   30,072.61  19,260.83  19,260.83  
หน่วยลงทุน 41,682.31  41,682.31  32,332.35 32,332.35 
เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 26,277.83  30,131.38  26,854.87 31,595.17 
เงินให้กูย้มื และเงินใหเ้ช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์นแบบ
ลิสซ่ิง 

26.41  26.41  27.69 26.86 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู ้หน่วยลงทุน 6.49  6.49  1.87 1.87 
ตราสารอนุพนัธ์สุทธิ (2,161.27)  (2,161.27) 3,475.90 3,475.90 
เงินลงทุนอ่ืน  423.91   267.08    1,284.93   1,558.22 
รวมสินทรัพยล์งทุน  512,480.21  543,073.40  476,082.54 538,107.47 

 

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 าเนินงานของไทยประกนัชีวติใน ปี 2564 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม เท่ากบั 90,451.49 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 
817.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.90 เบ้ียประกนัภยัรับรวมหลงัหักส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการเอา
ประกนัภยัต่อ เท่ากบั 90,104.19 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 1,109.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 เน่ืองมาจาก
สถานการณ์ COVID-19 

ส าหรับเงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ในปี 2564 มีจ านวน 53,458.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 3,494.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.99 

อตัราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ของบริษทัประกนัชีวิต (Early Warning System : EWS) ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัเป็น
ดงัน้ี 

1)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก/เบ้ียประกนัภยัรับปีแรก ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 44.05% ลดลงจากปี
ก่อน 3.28% เน่ืองมาจากค่าบ าเหน็จท่ีลดลงจากเบ้ียประกนัภยัปีแรก 

2)  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อไป/เบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไป ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 11.21% ลดลงจาก
ปีก่อน 0.24% เน่ืองมาจากเบ้ียประกนัภยัปีต่อไปท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่ค่าใชจ่้ายปีต่อไปเลก็นอ้ย 

3)  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 10.76% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.55% เน่ืองมาจากก าไรประจ าปี
เพ่ิมข้ึน 

4)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 1.72% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.13% เน่ืองมาจากก าไรประจ าปี
เพ่ิมข้ึน 

5)  อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 3.24% ลดลงจากปีก่อน 0.20% เน่ืองมาจากการลงทุน
และก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยล์งทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

6)  อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั ประจ าปี 2564 มีอตัราเท่ากบั 125.73% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2.51% 
เน่ืองมาจากส ารองประกนัภยัลดลง 
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หน่วย : ลา้นบาท  
 

รายการ  2564 2563 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 90,451.49  91,269.12 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 90,104.19 91,213.65 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16,015.75 15,749.41 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน 28,224.84 30,422.99 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 53,458.28 49,963.64 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,810.14 7,528.01 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

รายการอตัราส่วน 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 44.05% 47.33% 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีตอ่ : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 11.21% 11.45% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity ratio) 10.76% 10.21% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 
(Return on assets ratio)     
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 1.72% 1.58% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ 
Unit Linked และ Universal life 1.65% 1.53% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio) 

    

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 3.24% 3.44% 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบUnit Linked และ Universal life 3.13% 3.31% 
อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 125.73% 123.22% 

    

อา้งอิงจากการค านวณอตัราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ของบริษทัประกนัชีวิต (Early Warning System : EWS) 
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หมายเหต ุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ เพ่ือ

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 าหนดข้ึนเพื่อรับมือกบัความเส่ียงท่ีเงินกองทุนไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความ

เสียหายท่ีมิไดค้าดหมายจากการด าเนินธุรกิจ โดยเป้าหมายของนโยบายการบริหารเงินกองทุนของบริษทั คือ 

การรักษาความมัน่คงของเงินกองทุนใหเ้พียงพอเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีบริษทั

ยอมรับได้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั ทั้งน้ี บริษทัมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่งสม ่าเสมอทั้งภายใตส้ถานการณ์ปกติและ

สถานการณ์วกิฤตเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษทั 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 

สินทรัพยร์วม 572,675.27                     564,597.90 

หน้ีสินรวม 468,476.11                     471,411.36 

  - หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 432,067.39                     436,819.91 

  - หน้ีสินอ่ืน 36,408.72                       34,591.45 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 104,199.15                     93,186.54 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ
ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

355.22 357.68 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

355.22 357.68 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 355.22 357.68 

เงินกองทุนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งหมด 102,896.02                     91,564.36 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 28,966.73                       25,599.33 

 



แบบ ปผช. 1 รายปี 
 

62 
 

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  
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่่วงมาทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว 

 

URL: (แนบงบการเงนิรอบปีปฏทินิทีล่่วงมา (ปี 2564) ทีผู้่สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็น) กรุณาคลิก๊ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/static.thailife.com/upload/file_fSRXweifUO_132205.pdf

